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INLEIDING

DE TI JDGEEST De buitenlandse geestelike stromingen in
de tweede helft van de achttiende eeuw hadden
ook de kalme Hollandse vijver in beroering gebracht. Maar
het was een beweging aan de oppervlakte: meer kabbeling dan
golven. De onderlagen van zelfgenoegzaamheid waren niet
geraakt. Gedurende de Franse tijd zocht men vergoeding voor
het gebrek aan volkskracht, door zich te koesteren in de roem
van het verleden, en door het opschroeven van eigen voortreffelikheid. Helmers schreef in 1809 aan Tollens: „Staat onze dichtkunst thans niet op eene hoogte, waarop zij voorheen nimmer
stond?" In werkelikheid was er niet zoveel reden om te roemen.
De school van Bilderdijk gaf opwinding voor diep gevoel, retorika voor pazie, chauvinisme voor vaderlandsliefde. En waar
men tot het natuurlike wilde terugkeren, verliep — gelijk bid
Tollens — de eenvoud vaak in simpelheid, en leidde het najagen
van het populaire naar het laag-bij-de-grondse.
De bevrijding van 1813 bracht daarin geen verbetering. Onder
„de beste der koningen" herademde men, na de doorgestane
angsten, in een behaaglike rust. Met het twistvuur ging er ook
veel energie in de doofpot. Men sloot zich of in eigen kring. Een
bekrompen vaderlandsliefde belette een brede belangstelling
in Europees geestesleven. In de litteratuur gaven de Vaderlandsche Letteroefeningen en de dichterlike almanakken de
toon aan. Naast eenzijdige, traditionele bewondering voor wat
als klassiek gold, kwam een klakkeloos navolgen van het
„nieuwerwetse" in de buitenlandse letteren. De sleurkritiek
van de meest gelezen tijdschriften was niet in staat om leiding
te geven. Dat in Staring's verzen een echte dichtertoon klonk,
werd niet opgemerkt. In de alarmkreten van Bilderdijk tegen
„de geest der eeuw" hoorde men niets dan het gemopper van
een schandelik ontevredene. De diepte van het gemoedsleven
in de kringen van het Reveil werd door de oppervlakkig-verlichte toongevers voor dweperij uitgekreten. Middelmatigheid
en bezadigdheid werden het luidst geprezen.
In zulk een tijd was kritiek dringend nodig; geen kritiek van
vinnigheden en vitlust, maar een van diep inzicht en nobele
bedoelingen. Terwijl er een geslacht opgroeide, dat die taak
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zou gaan vervullen, werd Jacob Geel de baanbreker voor de
jongeren.
LEVENSOMSTANDIGHEDEN Geel werd in 1789 te Amsterdam
geboren. Zijn vader, een gewezen kostschoolhouder, had een zaak in glaswaren. Een gelukkig huiselik leven schijnt hij niet gekend te hebben. Dat hij in
staat gesteld werd om te studeren aan het Athenaeum, was te
danken aan professor D. J. van Lennep, die zijn biezondere
begaafdheid opgemerkt had. Deze beschermer bezorgde hem ook,
na de voltooiing van zijn studie, een gouverneursbetrekking bij
Baron Dedel (181 i ) . Met voile toewijding volbracht hij zijn opvoedingstaak, in het besef dat zijn diensten gewaardeerd werden. In
1822 aangesteld als tweede bibliothekaris te Leiden, kon hij aan
zijn studielust toegeven, en verwierf hij zich een welverdiende
naam als klassiek filoloog, ook in het buitenland. Als buitengewoon hoogleraar stelde hij er een eer in, opkomend talent aan
te moedigen; als eerste bibliothekaris (sedert 1833) verplichtte
hij velen aan zich door zijn uitgebreide kennis en zijn hulpvaardigheid. In zijn ambtgenoten Hamaker en Bake vond Geel
voortreffelike vrienden. De eerste, die hem ook door breedheid
van ontwikkeling aantrok, ontviel hem in 1835. De vriendschap
tussen Geel en Bake, die elkaar aanvulden, werd gesteund door
hun gemeenschappelike lievelingstudie en door hun beider
belangstelling in twee talentvolle, veelbelovende leerlingen:
Bakhuizen van den Brink en Cobet. Geel's rustig studieleven
te midden van zijn Leidse omgeving, zijn fijne geest en beminnelik karakter zijn ons, vooral naar aanieiding van zijn brieven,
getekend in een zeer verdienstelik boek van Mej. Dr. M. J.
Hamaker 1 ). In deze beknopte inleiding moeten we ons beperken
tot de betekenis van Geel voor onze letterkunde, in de periode
183o-184o.
GEEL'S OPTREDEN IN In Geel's letterkundige ontwikkeling
ONZE LETTERKUNDE is een streven naar veelzijdigheid.
TUSSEN 1830 EN 1840. De klassieke litteratuur had voor hem
een levende schoonheid, maar die
maakte hem niet blind voor de verdienste van de modernen.
1) Jacob Geel, naar zijn brieven en geschriften geschelst. (Akademies
proefschrift, Leiden 1907). Tot aanvulling leze men haar Gids-artikel van
1906: Brieven van Gee!. Over de betekenis van Geel als klassiek filoloog werd
een dissertatie geschreven door Dr. A. G. Wientjes: De Jacobo Geelio philology
classico (Vrije Univ. Amst. 1909). Ook de uitvoerige levensschets, door
Mej. Joh. A. Wolters in Noord en Zufd XXIII (1900), blz. 465-503,
geschreven, onder de bescheiden titel Ben en ander over Geel, is lezenswaard.
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Hij voelt een verwante geest in de humorist Sterne; hij waagt
zich aan een vertaling van Scott's poezie, en bewondert Bulwer
Lytton. De Duitse letterkunde trekt hem aan: hij verdiept zich
in de filosofiese gedichten van Schiller en kent Goethe. Later
beoefent hij Spaans en Italiaans. In Bilderdijk ziet hij een man
van betekenis, zonder zijn genie te overschatten.
Geel was een van de weinigen die de duffe geestelike atmosfeer
in Nederland met tegenzin inademden. Maatschappelik had hij
zich aangepast aan de Leidse deftigheid en bezadigdheid: Van
der Palm en Siegenbeek waren zijn ambtgenoten. Het vlakke
weideland verliet hij alleen voor een vakantie-uitstapje. Maar
geestelik was hij de benepen vaderlandse omgeving ontgroeid.
Met een ironiese glimlach ziet hij neer op aanmatigende en
opgeblazen middelmatigheid. En als zijn ergernis hem te machtig
wordt, dan schrikt hij er niet voor terug, op zijn wijze de
„geest der eeuw" te bestrijden. Een groter kontrast dan tussen
de hartstochtelike uitvallen van Bilderdijk en de plaagzieke
scherts van Geel is moeielik denkbaar. Bilderdijk heeft het
vreedzame gezelschap onder schimpwoorden verlaten, en slaat
rinkelend de ramen van de feestzaal in; Geel zit, behaaglik
konverserend bij het haardvuur, en bederft alleen de feestelike
stemming bij sommige slachtoffers van zijn spot, die verlegen
op hun stoel ronddraaien, of blozend afdruipen, uitgelachen
door toehoorders die weldra zelf onderhanden genomen zullen
worden.
Geel's kritiek kon zich hullen in de oude vorm van de verhandeling. Al „verhandelende" wist hij de geest en de praktijk van
de „verhandelaars" onbarmhartig te ontleden: hun „redekunstige" voordrachten, hun prijsvragen, hun opwinding en hun
gemaakte eenvoudigheid, hun deftigheid en hun ijdelheid. Hij
protesteerde toen hij, ten bate van een rninderwaardige poezie,
de proza-vorm zag smaden. Hij zette het ontleedmes in de strijdleuzen „romantiek" en „klassiek" — voor velen slechts frasen, die
begripsverwarring dekten, om aan te tonen dat nooit een kunstrichting de kunst in pacht heeft.
„Onderzoek en Phantasie" was een welgekozen titel voor
Geel's letterkundig werk 1), merkt Bakhuizen van den Brink
op, „omdat de verhouding van wetenschap tot kunst, onderzoek
tot phantasie, — het voorwerp zijner bespiegelingen was; omdat
1) Dat het Gesprek op den Drachenfels (1835) en Het Proza (183o) buiten
deze bundel bleven, is te wijten aan het toeval dat ze reeds afzonderlik verschenen waren. Naar hun geest kunnen ze veilig onder dezelfde vlag varen.
Uit de Aantekeningen blijkt, welke plaats ze anders in de bundel gehad zouden
hebben. Het Proza moest dan de rij openen; het Gesprek op den Drachenfels
zou middenin komen te staan.
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hij de leer wilde prediken dat er harmonie tusschen beiden zijn
moest, zoo als hij die in zich zelven gevoelde." Maar toch:
onderzoek moest voor de fantasie gaan. Wie, als de jonge Beets,
de fantasie verhief ten koste van de wetenschap, vond in Geel
een beslist tegenstander. Hij hecht meer aan het tastend zoeken
van de wetenschap dan aan de intuitie van de kunst. Zijn geest
is rationalisties van aanleg, maar te diep om in rationalistiese
oppervlakkigheid te vervallen. „Vrijheid en onafhankelijkheid
van denken, verwerping van alle verouderd gezag zijn voor hem
geen mooie woorden, ze zijn daden, ze zijn zijn leven geworden.1)
Onafhankelikheid leidt bij deze waarheidzoeker evenwel niet
tot doortastendheid: hij was te bedachtzaam en te voorzichtig
om een man van de daad te worden. „Kritiek is voor Geel een
dierbare cultus. Wikken en wegen is voor hem een wellust,
altijd maar weer de verschillende mogelijkheden tegenover elkaar stellen, telkens de zaak maar weer van een anderen kant
bekijken" 2 ). Er ligt een diepe waarheid in zijn schertsende
opmerking: „Ik zoek waarheid: dat is mijn zwak of mijn fort,
zooals je wilt" 3 ). De overtuiging dat absolute waarheid onvindbaar is, doet het betrekkelike vooropstellen, en maakt zo licht
scepties. Een zo bij uitstek Sokratiese geest moest zich wel aangetrokken voelen tot de Platoniese dialoog-vorm, die het voor
en tegen tot uiting bracht, om tot zelfstandig oordeel aan te
sporen. Onder de tijdgenoten heeft vooral Thorbecke, als manvan-de-daad Geel's tegenvoeter, dit scherp gezien en gezegd:
„Er zijn, die altoos in een toon spreken; er zijn ook, bij welke,
nevens een eerste, eene tweede stem, op of buiten hare beurt,
gewoon is mede te spreken." 4 ) Vandaar naast zijn voortreffelike
eigenschappen als denker en ontleder, een gebrek aan doorzettingsvermogen en toekomstvertrouwen. Geel was een geboren
leermeester; geen leider. De behoefte aan een eigen orgaan heeft
hij dan ook niet gevoeld. Zijn recensies plaatste hij in de Konst
en Letterbode, onder de bestaande tijdschriften, naar zijn oordeel,
het „fatsoenlikst"; zijn verhandelingen bleven na de voordracht
in portefeuille. Ondertussen speurde zijn krities oog naar nieuw
leven. Het was hem een grote vreugde, opkomende talenten,
die tussen 183o en 184o niet schaars waren, aan te moedigen.
Hij verdeelde zijn sympathie tussen de eenzijdige Cobet, die
zijn lievelingstudie zou voortzetten, en de geniaal-veelzijdige
1) Dr. Prinsen: Van Lessing tot V osmaer (De Gids 1911 II, 83).
2) Dr. Prinsen, in het aangehaalde artikel, blz. 83.
3) In een brief van 20 Dec. 1841 aan Bakhuizen van den Brink (afgedrukt
in De Gids 1906, III, 432).
4) In de beoordeling van Onderzoek en Phantasie (Konst- en Letterbode
1838, blz. 9).
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Bakhuizen van den Brink. Hij waardeert en volgt met klimmende belangstelling de ontwikkeling van De Gids. Daarin
vond hij wat allereerst nodig was: „une critique bienveillante,
mais eclairee et severe", die de wankelende schreden van de
jonge vaderlandse litteratuur zou vergezellen 1 ). Niet dadelik
zette hij zijn vrees om met die jongelui „van den wal in de sloot
te geraken" op zij: zijn warme lof groeide niet tot enthousiasme;
zijn medewerking bleef gereserveerd. Hij was te behoedzaam
om als vast medewerker openlik bekend te staan.
De Gids-redakteuren begrepen dat de Sterne-vertaling (1837)
en de verschijning van Onderzoek en Phantasie (1838) een
krachtige steun voor hun streven was. Zij zagen in hem een
man „die als bondgenoot niet minder gewenscht dan als vijand
geducht mag worden", gelijk Bakhuizen zei in de aanhef van
zijn uitmuntende recensie in De Gids 2 ). Maar hun hoop dat
Geel metterdaad de Nestor van de Gidskring zou worden, werd
teleurgesteld. Bakhuizen beklaagt zich openhartig over de
„meer negatieve dan positieve strekking" van Geel's werk: „hij
heeft zich vergenoegd met de beletselen te slechten, die ons bij het
voorwaarts streven hinderlijk moesten zijn, en het overige
onzer eigene bespiegeling overgelaten." Geel's antwoord is
even onomwonden en vol zelfkennis, wanneer hij over die kritiek
schrijft: „In een ding zijn wij het niet eens: hij wacht meer van
de toekomst dan ik. Wat mij betreft, als hollandsch schrijver
kan ik niet blijven optreden: in de kunst kan ik niets leveren,
mijne natuur drijft mij steeds tot het didactische 3 ) ; zoo ik,
door een enkel zaad te strooijen, iets mede toegebragt heb tot
ik weet niet wat, dan ben ik reeds tevreden." 4 ) Geel begreep
dat zijn jonge vriend gelijk had, toen hij zei: „Des schrijvers
gedachten schieten op, aan en om de verschijnselen, die hem
op het gebied der letterkunde voorkomen, en zoo weinig mogelijk
abstaheert hij die gedachten van den bodem, waarop zij ontsproten." Daarmee waren de grenzen van Geel's letterkundig
talent aangewezen. En daaruit is het te verklaren dat Geel in
1838 zijn kritiese taak als geeindigd beschouwde: hij had gezegd
wat hij te zeggen had; de zorg voor het gestrooide zaad kon hij
veilig aan het jongere geslacht overlaten. Voor verder pioniers1) Zo schreef Geel in het Journal de la Haye van 15 Des. 1837 (Aangehaald
in De Gids 1906, III, 184).
2) Geel's Onderzoek en Phantasie, herdrukt in Studien en Schetsen III, 6o.
Na zo vele jaren behoort dit opstel nog tot het beste dat men over Geel's
werk kan lezen.
3) Vgl. Thorbecke's oordeel, in de aangehaalde recensie: „Het hoofdkarakter waag ik didactisch te noemen."
4) Uit een brief van Okt. 1838 (De Gids 1906, III, 202).
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werk was zijn aard niet strijdbaar genoeg. Dat was voldoende
gebleken, toen hij zich na de botsing met de teergevoelige Beets —
meer schermutseling dan strijd — zo ontstemd terugtrok. Later
werkten er nog andere oorzaken die hem van de jonge letterkundige beweging vervreemdden. Bakhuizen was voor hem de
ziel van De Gids. Toen hij de redaktie verliet, verminderde
Geel's sympathie voor het tijdschrift, waarin onder Potgieter's
leiding het letterkundige element steeds meer ging overwegen 1).
De dichter Potgieter was minder een man naar Geel's hart dan
de wijsgerige filoloog Bakhuizen. Omgekeerd leed Potgieter,
volgens het oordeel van zijn vrienden, aan geel-zucht. Geel was
onder de tijdgenoten zijn lievelingschrijver. Wat zou hij hem
graag als aktief bondgenoot en raadsman in de Gids-kring
opgenomen hebben! Nog op het einde van 1844 is Potgieter zijn
spijt niet te boven, en zegt hij over de samenvoeging Geel en
De Gids: „deux noms, non etonnes de se trouver ensemble,
maar waarvan de eerste toch wel wat meer in den laatsten
mogt voorkomen."
GEEL'S STI JL Toch is Geel meer dan een afbreker geweest.
In zijn stiji werkte een positieve kracht. Zijn
geest en zijn scherts fonkelden, te midden van de saaiheid en
deftigheid van zijn tijd, met dubbele glans, en lokten de jongeren
aan. De overheersende stijlsoorten, die Geel door zijn voorbeeld
bestreed, heeft hij geestig getypeerd. Vooral met de deftigheid,
of zoals Thorbecke zei, met „de rhetorische houding onzer
gewone proza" moest gebroken worden. Stijl is geen cliché,
maar uiting van een persoonlikheid. Deze waarheid — schering
en inslag van Geel's betogen — was voor de meeste tijdgenoten
weer fonkelnieuw. Geel wist niet wat een „redekunstige", een
gewild-mooie stijl was. Hij haatte de „deftigheid". In zijn geschriften klinkt weer het levende woord, in levend ritme. Hij
denkt en spreekt in gemeenzame taal, „want wie is deftig,
wanneer hij denkt?" Maar gemeenzaamheid is geen platheid:
een man van geest is ook in zijn gemeenzaamheid biezonder.
Het zoeken naar het eenvoudige, rake woord ontaardt niet in
afzakken naar het banale, in najagen van populariteit, „de deugd
onzer dagen", volgens Bakhuizen. Geel's eenvoudigheid is niet
die van zijn tijdgenoten. „Hunne eenvoudigheid" laat hij Bilderdijk zeggen — „was een dom en laf gebeuzel: een miskenning
van de oneindige verscheidenheid en heerlijkheid der natuur".
Wanneer Hildebrand later geprezen is, omdat hij de taal het
1) Zie over de krisis van 1843, over Geel's aandeel en bemiddeling: Albert
Verwey in de Twintigste Eeuw 5903 IV, 308 en Dr. M. J. Hamaker in De Gids
1906 III, 436.
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Zondagspak uittrok, dan mag niet vergeten worden dat Geel
hem daarin voorgegaan is. Deze stijlvernieuwing werkte verrassend, en prikkelend. Een onverdacht getuige, omdat hij zelf
een zo eigen stijl bezat, is Thorbecke: „De Schrijver tracht te
schrijven, als men spreekt; en ik geloof, dat hij, wat het syntaktische betreft, is waar hij wezen wil." . . . . „Er is van hem te
te leeren, en meer dan men zeggen kan." En de schrijver van
de brochure Pillen en Beenen (1838), die tegenover onbevoegde
kritiek de betekenis van Geel's Sterne-vertaling handhaaft,
zegt: „Professor Geel heeft de scheidsmuur tusschen de taal
der Pen en de taal der Tong omvergeworpen!" . . . . „Nu is de
weg gebaand, om op eene vrije, losse, natuurlijke wijze, onze
gedachten, in het Hollandsch, op papier te brengen."
De dialoog was bij de „verhandelaars" niet onbekend.Voor
Geel was het — gelijk wij zagen — meer dan een modevorm:
de meest gepaste uitingsvorm van zijn Sokratiese natuur. Hij
houdt er van „met zich zelf te schaken". Ook waar zijn opzet
anders is, gaat hij onwillekeurig in de dialoog over, door de hoorder een tweede rol toe te delen. Het best geslaagd in hun kompositie zijn juist die opstellen, waarin het gesprek het strengst
volgehouden is: het Gesprek op den Drachenfels, en het Gesprek
op een leidschen buitensingel. Daar is de bewonderaar van Plato's
stijlvolle eenvoud in volle kracht 1).
Naast deze Griekse is een moderne invloed op Geel's stiji
onmiskenbaar: die van het Engelse humoristiese proza, in het
biezonder van zijn lievelingschrijver Sterne. Ook bier berust de
navolging op verwantschap van geest. 2) Voor de buitensporigheden van het genre werd Geel behoed door zijn gevormde smaak.
Fijne geestigheid is in onze letterkunde, die zo licht met het
surrogaat van het boertige genoegen nam, te zeldzaam, om het
niet op hoge prijs te stellen. De verdienste en het zwak van deze
schrijftrant werd door Thorbecke kort en krachtig gekarakteriseerd: Aan het didaktiese karakter van zijn geschriften „is ook
de, veelal aardige, vernuftige, treffende scherts ondergeschikt.
Eene scherts van het verstand, niet van het gevoel; komiek,
niet humoristisch. Zij is den schrijver een werktuig, op 't
welk hij accompagneert, afwisselt, voortleidt of varieert, een
werktuig dat hij kunstig bespeelt. Gevoelt men, bij de scherts
van den Heer Geel, dat hij zich niet anders uitdrukken konde,
of dat het althans de eerste uitdrukking is van 't geen hij ontwaart? Ik twijfel, of de scherts van den Heer Geel, in dien zin,
naif genoemd worden mag. Zij ontgaat den schijn, van gezocht
1) „Gij weet, hoe eenvoudig Platoos voordragt was, en hoe eenvoudig
hij de waarheid zocht" (Over de pligten van een toehoorder).
2) Zie Dr. M. J. Hamaker: Jacob Geel, blz. 29-30.
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te zijn, niet altijd. Zij zweeft gaarne in lager streek, en is, nu
en dan, niet meer dan een grap".
Op de stijl van Geel is ten volle zijn lievelingspreuk toepasselik,
„Le stile c'est 1' homme". De smaakvolle litteratuurkenner,
de fijnproever van stijl, de geestige, plaagzieke criticus, de beminnelik-oprechte mens, die we in zijn intieme brieven leren
kennen, vinden we geheel terug in de bescheiden proza-bundel,
het meest waardevolle gedeelte van zijn nalatenschap.
INVLOED EN BLI JVENDE BETEKENIS Naast de oprichting
van De Gids is de
verschijning van Geel's Onderzoek en Phantasie een feit van betekenis in de geschiedenis van onze letterkunde. Door de bekoring
van zijn persoonlike omgang zou zijn herinnering onder leerlingen
en vrienden lang bewaard zijn; door deze rijpste uitingen van
zijn geest werkte zijn invloed in wijder kring. De voormannen
van De Gids waren niet de enigen die Geel bewonderden en tot
voorbeeld stelden. Onder de studenten wekte het boekje een
waar enthousiasme. Vooral Hasebroek is uitbundig in zijn lof:
„Welk een schat in zulk een klein boeksken! Welk een verblindende rijkdom! welk een treffende nieuwheid! welk een
diepe blik in den geest des tijds! .. en welk een vorm voor deze
gedachte! welk een weergaloos losse stijl! welk een meesterschap over de taal! Hoe staat er alles gebeeldhoucvd!" 1) Veel
jaren later getuigt Hasebroek nog, dat niet alleen Potgieter door
geel-zucht aangetast was: het verschijnsel was in zijn akademietijd epidemies 2). Het boekje was dan ook weldra uitverkocht,
en moest in 1841 herdrukt worden.
In de kritiek en de stijl van de jonge letterkundige beweging
zien we de geest van Geel doorwerken. De Gidsleiders streefden
naar de onbevangenheid, de degelikheid en de breedheid van zijn
kritiek; hun toekomstvertrouwen gaf er een meer positieve
inhoud aan. De realisten en humoristen zochten de ongedwongenheid van Geel's proza te evenaren en te overtreffen. Door de
opkomende vloed werd de bescheiden bundel langzamerhand
verdrongen. Maar terwijl veel jongere reputaties verbleekten,
kwam die van Geel weer boven. Dertig jaar na de tweede druk
bezorgde W. P. Wolters een nieuwe uitgave, die vier drukken
beleefde. Zal het oude boekje, na een tweede letterkundige
vloedgolf, die weer een stijlvernieuwing bracht, nog altijd lezers
vinden? Staat het niet te ver van ons? Ik vertrouw dat de ontwikkelde lezer — want het is ook nu nog geen populaire lektuur!
1) Zie het volledige citaat uit een brief aan Potgieter in Dr. Hamaker's
Jacob Geel, blz. 117.

2) Zie de Inleiding bij Het Noorden van Potgieter, blz. VI.
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— met mij ontkennend antwoordt. Het zal tegen meer letterkundige stormen bestand blijken, omdat het iets bezit van die
onvergankelike frisheid, van die eeuwige jeugd, die aan alle
echt-klassieke schoonheid eigen is.
VERANTWOORDING VAN Aan de tekst van Onderzoek en
Phantasie heb ik de door Geel
DEZE UITGAVE
herziene, tweede uitgave van
1841 ten grondslag gelegd, terwijl de eerste uitgave (1838)
doorlopend vergeleken werd. De verschillen zijn Bering; de
„zuivering" betreft voornamelik de interpunktie. Ik bepaalde
mij tot het mededelen van enkele vermeldenswaardige varianten,
en verbeterde een paar fouten, naar de eerste uitgave.
De opstellen over Het blijspel bij de Grieken (VII) en Over
het Delphische orakel (VIII) , voornamelik berekend op hoorders
die van de klassieke oudheid studie gemaakt hadden, konden
in deze uitgave, voor breder kring bestemd, achterwege blijven.
Het Gesprek op den Drachenfels werd afgedrukt naar de enige
uitgave, van 1835; Het Proza naar de „tweede verbeterde druk"
van 184o. De varianten van de eerste uitgave (Voorlezingen
gehouden in het lees-museum te Utrecht door J. Geel en A. Simons,
183o) zijn vrij talrijk, maar de veranderingen zijn weinig ingrijpend. Het zijn voornamelik kleine omzettingen, interpunktiewijzingen, en verbeteringen in de woordkeuze. Al valt uit deze
zelfkritiek van een fijn auteur als Geel wel wat te leren, in deze
uitgave achtte ik de mededeling van al deze varianten overbodig.
De Aantekeningen geven geen doorlopende kommentaar.
Toch heb ik de opdracht van de redaktie, om enige „duistere
plaatsen op te helderen", niet te beperkt opgevat, in de verwachting dat ook aantekeningen met zakelike en historiese toelichting,
zij het dan ook fragmentaries, de lezer welkom zouden zijn.
Men zal daar ook inleidende opmerkingen vinden bij de afzonderlike opstellen van deze bundel, omdat ik mij in deze beknopte
Inleiding tot het algemene moest beperken.
Ten slotte mijn hartelike dank aan alien van wie ik, ten bate
van mijn aantekeningen, inlichtingen vroeg en verkreeg.
C. d. V.
Assen, April 1911.
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Er zijn bastaardvormen in de kunst, even als in de natuur, wanneer de
mensch er zijn hand in gehad heeft. Toen ik dit werk ging drukken, is er
twist geweest tusschen den Uitgever en mij. Over het getal regels, en het
getal en de gedaante der letters op iedere bladzij, waren wij het spoedig eens.
„Er moet niet te veel op staan, zeide ik: nietigheden maken op een kleine
bladzijde eenige vertooning." Maar hoogte en breedte van het papier gaven
warmer geschil. —Z66 wenschte ik ze, zeide ik. — Maar Mijnheerl antwoordde
de Uitgever, zulk een vorm bestaat niet: hij is hybridisch: mijn eer is er mee
gemoeid. — Die vorm zal bestaan, wanneer i k dien maak, beweerde ik:
al is het hybridische een onding, het is toch een ding. — Tegen dit argument
had de Uitgever niets in te brengen, hoewel hij ongaarne zijn ideeenwereld
der papiervormen opgaf: het troostte hem dat het boek toch een ding zou
blijven, en wij besloten dat men niet met rekken, maar met afsnijden, mijn
ideaal bereiken zou. Het is ontstaan uit de antibibliopolische 1 ) vereeniging
van den fabriekvorm met de schaar. Het berouwt mij, nu het te laat is.
De mensch en zijn stijl zijn een: dat heb ik ergens zoo helder gemaakt als
de dag is: de stijl is een moeijelijk ding: waaruit volgt, geloof ik, dat de
mensch een moeijelijk ding is. Het wordt mij duidelijk door een geweldigen
sprong, dien ik niet tegen kan houden, en die mijne gedachten in eens van den
hybridischen papiervorm op hybridischen stijlvorm brengt. Ik heb er een
in het oog gekregen: ook is het een verschijnsel, en daar ik toch een Voorrede
moet schrijven, waarin iets over s t ij 1 o e f e n i n g gevonden wordt, en
mijne eigene gedachten niet willen opschieten, moet ik mij wel aan iets
vastklemmen, waarin gang is. — Het verschijnsel, waarvan ik spreek,
is een klein opstel; maar ik vind soms meer genot of smart in twee bladzijden
van een geacht Tijdschrift, dan in gansche boekdeelen, en ik zal daarom
moeten beproeven of het opstel mij vooruitsleept of achteruit. Het zal geworstel geven: dat voorzie ik: want zoo ik bemerk dat ik achteruit getrokken
word, dan zal ik doen wat in mijn vermogen is om den opsteller, en allen
die achter hem g a a n, vooruit te krijgen. De vorm van het verschijnsel is van
twee naturen, dat is, contra n a t u r a m, waarvan geen voortplanting
mogelijk is. Wilt gij een muildier hebben, breng een paard en een ezel bij elkaar:
wilt gij er nog een hebben, aiweder een ezel en een paard. Het gaat even
hybridisch toe in de vereeniging van ernst en luim, wanneer zij zoodanig ver1 ) tegen de gewoonte van boekhandelaars ingaande.
* verwijst naar de Aantekeningen.
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bonden zijn, dat de ernst regtuit kijkt, en dat men duidelijk ziet wat hij in
het oog gevat heeft, terwijl de luim nu en dan met dat zelfde oogpunt solt,
in paats van ruiterlijk en aanhoudend te sollen met de voorwerpen, die zijn
oog in den weg staan. Bij zulk eene beschouwing komt er een bastaardopstel te voorschijn, dat geen genetische kracht heeft, geen onderdeel der
kunst is, waarop men voortarbeiden kan.
De Schrijver heeft ernst en luim door elkaar gemengd, op z ij n e wijze:
ik zal een mengelmoes maken, op de m ij n e: want luim heb ik niet, zoo
veel ik weet. Wie zelf zegt dat hij iets 1 u i m i g s schrijft, of gaat schrijven,
heeft ze volstrekt niet: dat zien wij: het loopt op een grap uit: het is alsof
iemand zeide: „bier kom ik met een kruik wijn aan: past op, dat gij u niet
dronken drinkt!", en hij schenkt, — en het is water; al wie nu gevoelt dat
hij luim heeft, waarom zou hij het niet ronduit zeggen? Het is even onschuldig, alsof men zeide „ik heet Jacob:" a t q u i ergo heeft waarschijnlijk niemand luim. — Ik heb zelden beter conclusie gemaakt.
Ik zal nu maar weder op nieuw beginnen; ik verzoek den Kunstenaar,
eens geheel buiten zijn kunststuk te gaan staan, naast mij; al moesten wij,
onder de kunstbeschouwing, zamen vrolijk worden. Maar ik zal mijn best
doen om ernstig te blijven. Hij is pseudonym, en dat geeft ons de handen
vrij: zijn waren naam ken ik niet: ik w i 1 dien niet kennen: ik denk dat hij
nooit bekend zal worden.
Wir, unsrerseits, tadeln sie nicht, dass sie dieses unreife
Product aufnahmen: denn wenn ein Archl y Zeugnisse
von der A r t eines Zeitalters aufbehalten soil, so ist es
zugleich seine Pflicht, auch dessen U n a r ten zu verGO the.
ewigen. *
In den Gids, N°. X. 1837, staat uw geestig artikel, — Vooruitgang. 1)
Gij zijt een hoog bejaard man, die veel doorgedacht en doorgeoordeeld en
doorgevoeld hebt, en van wiens bevindingen de slotsom ijdelheid der ijdelheden is. Ik bedoel de ijdelheid, die gij buiten u vindt: gij vindt ze in de tegenwoordige opvoeding en in meest alle wetenschappen. Ik wenschte wel, oude
paai! dat gij wat strenger verband tusschen luim en ernst gemaakt hadt.
Geest en humeur kunnen een diepen grond hebben, maar zij moeten peilbaar
wezen, of het heeft ligt den schijn dat men een paradox najaagt, of onzin
nederschrijft. — Doch gij hebt slechts gespeeld. — Wij zullen zien: maar
stijl blijft stijl, zelfs in het spel. Gij schrijft:
Spoken! o ik heb alien eerbied voor ons beter licht, maar het spijt
mij razend, dat er geene spoken zijn. 1k wenschte er aan te gelooven,
aan spoken en aan toovergodinnen I 0 Moeder de Gans.
Ziet gij wel? het herstel van het spokenrijk hebt gij in het oog; maar de eerbied voor het betere licht staat u in den weg: daarom solt gij met dat licht.
1) Van Nic. Beets-Hildebrand,
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Dat kan er door; maar nu komen Moeder de Gans en een reeks kinderlegenden,
en — een man van jaren bejammert het dat hij er niet meer aan gelooven mag.
Ziet gij wel dat gij nu weir met het spokenrijk solt? Het is goede ernst en
verkeerde luim, en daarom een hybrida. Wat wilt gij dan toch eigenlijk?
Wie belet u aan Moeder de Gans te gelooven? Waarom schrijft gij niet: „het
spijt mij razend dat ik niet meer op een hobbelpaard mag rijden: stokpaard,
paplepel, o kaartenhuis!" Wie hindert uw genoegen, aedificare casas, —
equitare in arundine longa? 1) Ik ben zeker dat gij het blindemansspel nog
niet vergeten hebt.
Maar, Oude! gij hebt uw lezers een oogenblik beet gehad. Uw eenige bedoeling is misschien, de tegenwoordige kinderboeken te hekelen, al lagchende:
quid vetat? 2) —Ik geef de meeste aan u prijs, en ik heb, even als gij, een afkeer
van ontkinderde mannetjes. Maar omdat sommige kinderen de historic van
Blaauwbaard zoo goed niet meer van buiten kennen, of ons dreigen dat zij,
ouder geworden, zeggen zullen: het is een leugen, — wilt gij daarom het geloof
aan spoken terugroepen? Wel zeker:
Eene kinderziel wil hare verschrikkingen hebben. Het wonderbaarlijke — hoe verlokkelijk is hell of is het u niet een genoegen, spooken wondergeschiedenissen te lezen? Ik voor mij lees Swedenborg * liever
dan Balthazar Bekker. * Gij doorbladert de Mille et une nuit met
genoegen; een onzer eerste mannen leest ze sederl onheugelijke jaren
dagelijks. Gij gaat tooverballetten zien; gij zijt de vrijwillige dupe
[dupe? wat schermt gij met verkeerde woorden! Zoo dikwijls ik de

Athalie heb zien geven, heb ik de Vorstin zelve niet gemeend te
zien, maar de kunst genoten] van eenen Fa u s t, eenen S am i el en een Cheval de Bronze. * Het bovenzinnelijke, het onbegrijpelijke streelt u [dat is wat anders]. Wel nu, die trek is bij uwe
kinderen nog grooter. Laat der jeugd hare wonderen I aan haar
al het schitterende der schatrijke verziering, 3 ) aan haar Brise-montagne, aan haar de schoone Slaapster, aan haar den Rijst- en Brijberg en Luilekkerland; voor u de flaauwe, dorre, ware werkelijkheid,
voor u onze kleine groote mannen, onze wakende leelijken, en onze
arme wereld, waar men niets gratis heeft; [gij hebt een karige buil]
dat is eerlijk gedeeld; of zoudt gij willen, dat kinderen zoo wijs zouden
zijn als gij kinderachtig zijt?
Wie de man is, dien gij bedoelt, weet ik niet, maar ik ken er eenen, dien
ik hoogacht. Ik heb hem hooren verhalen dat hij gewoonlijk, na het middagmaal, met dat wonderboek in de hand, op zijn sofa zacht insluimerde. Mijn
man wint het van den uwen; maar ook, de mijne heeft een fijn hoofd; zij n
verhaal en zijn daad zijn tegelijk de lof en de kritiek van het bock: — Ik ben
niet gewoon iemand iets na te doen: en evenwel lees ik veel in de Mille et
une: over dit punt zullen wij dus geen verschil hebben. — Maar zoo ik uit
1) „kaartenhuisjes bouwen — rijden op een stokpaardje". (Horatius,
Satyren).
2) „daar is niets tegen." (Horatius ). 3) fantasie.
Onderzoek en Phantasie. 2
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uwe redenering komen kan, eet ik den ganschen Brijberg op. Uwe rhetorische antithesen zijn kunstig: tegen Luilekkerland staat onze arme wereld
over, geloof ik: tegenover de schatrijke verziering de flaauwe, dorre, ware
werkelijkheid. Maar let nu zelf eens op het hybridische 1 Eerst was die flaauwe
werkelijkheid voor de kinderen niet passend: en nu zegt gij, zonder omwegen,
dat zij voor volwassen mannen ongeschikt is: want terwijl wij ons daarmede
bezig houden, zegt gij dat wij kinderachtig zijn. — Dus moeten wij volwassenen aan Luilekkerland gelooven? — Hebben is hebben, maar krijgen is de
kunst. — Voorts staat de schoone slaapster tegenover onze wakende leelijken,
Rhetorisch gaat dit goed; maar, oude Heerl in uw jongen tijd zoudt gij slecht
uw hof gemaakt hebben bij onze schoone sekse, met die kunstfiguur. Of
hebt gij toen het liefst gevrijd, als uwe schoone sliep? Dat won veel praten
uit. — Maar nu die flaauwe, dorre, ware werkelijkheid, die het treurige lot
der volwassenen is. — Ik vrees, waarde vriendl dat gij in uw lange leven
den slag niet gekregen hebt van ze goed te bezien, en op te merken dat waarheid tot iets Hoogers, tot iets werkends of toelatends, terugvoert. — Laat mij,
bid ik u, bij den Gothard stilstaan en in bewondering verstommen, en verdiep
gij u in den Rijst- en Brijberg „dat is eerlijk gedeeld." — Wilt gij een flaauwe,
dorre, ware kom rijst- en brij (de suiker en kaneel voor mij: cela va sans
dire) bij mij komen nuttigen, gij zult mij welkom zijn; maar een berg van die
kost is mij te veel. — En waarom hebt gij in uwe antithesis aan Blaauwbaard
geen plaats gegeven? Hij kwam in uw kraam niet te pas: hij was te bar.
En loch geloof ik, dat het geheel afsluiten dier onzigtbare wereld,
het volstrekt betrekken der kinderlijke begrippen tot het gebied van
het physiek mogelijke, zijn kwade zijde heeft, en in menige jeugdige
ziel den grond legt tot een later scepticisme, rationalisme, of ten
minste tot eene zekere koelheid voor een menigte van taken, die anders
op het gemoed plegen te werken.
Ik houd van pragmatische behandeling: maar zij moet grond hebben. Oude!
De sceptici, rationalisten en neologen van onze dagen, mannen van stavast,
en voor wie ik den handschoen niet opneem, hebben in hunne jeugd Moeder
de Gans en Brise-montagne zien regeren. In mijn kindschheid geloofde ik,
met mijn dogmatismus, dat de spijkers uit de wanden van het schip vlogen,
als het voorbij den Magneetberg zeilde, en nit ben ik een pgrrhonist, * en ik
twijfel of gij wel Hildebrand heet. En sla de Romantische Schule van Heine
eens op, indien uwe oogen die revolulionaire schittering kunnen doorstaan:
gij zult er in vinden wat hij in zijn jeugd al geloofd heeft. — Dus begrijpt
gij dat men in de jonge jaren veel kan ophebben met eene schoone slaapster,
en later met de wakenden twijfelen, wanneer men vreest dat ergens geen
waarheid is. De kansen staan gelijk: want ik geloof onder anderen zeker dat
een diep ingeprent geloof aan die tooverwereld in de jeugd, den grond leggen
kan tot een misselijke domme bekrompenheid, die niet het doel eener Hoogere
opvoeding van den mensch zijn kan. Ik geloof zelfs dat sommigen dier kunsttermen scepticismus, rationaltsmus, neologie, zoo gedurig in den mond hebben,
omdat een zeker iets, dat zij er tegenover stellen, zoo regt confortabel is,
en daarbij hun hoofd minder door nadenken gepijnigd wordt, en hun boeken
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minder slijten, en des noods de Academie, en de studie, en de Professoren
er bij, gerust kunnen opkramen: hebt gij gestudeerd in uw jeugd? Maar,
Mijnheer! wat willen uwe woorden onzigtbare wereld zeggen? — Moeder de
Gans, St. Nicolaas, en de sprekende katten. — Zeg mij nu eens of dat een
onzigtbare, of een onmogelijke gedrochtelijke wereld is? Ik dacht dat wij
onzichtbaar noemen wat wij niet zien, en wat toch bestaat. Ziet ge wel, dat
uwe eerste uitroep „o Spoken!" hybridisch is? Gij gelooft er aan, en wij zullen
u in laarzen van zeven mijlen zien vooruitgaan.

Arme tijden! In plaats van wonderdieren en wonderkrachten —
natuurlijke historic en physica; inplaats van toovenarij — goochelboeken.
Over die antithesen, als kunsttuig, bij een andere gelegenheid. Ik moet nu
slechts opmerken dat toovenarij en goochelspel nog al naar elkander gelijken;
of behoort de toovenarij tot de onzigtbare wereld, en het goochelspel tot de
zigtbare? Doch ik laat dit aan zijn plaats. Die wonderdieren en wonderkrachten
tegenover natuurlijke historic en physica, dat is het humeur wat al te ver
gedreven. Ik wil uw dupe niet wezen, Vader! of ernstig gaan bewijzen, dat
de koude, flaauwe, ware natuurlijke historic en physica ons de wonderen
der Schepping leeren kennen, zoo als zij zijn, en niet Der Natueren bloeme
van Maerlandt, * noch de bespiegelingen van Bartholomeus den Engelschman.'
Gij zijt knorrig, omdat wij niet meer gelooven mogen dat de ooijevaars hunne
zwakke ouders op hun rug dragen. Wel! geloof het maar, en zweer er op, dat zij
malkaar met hun langen bek een dienst 1 ) bewijzen: onze Ouden geloofden het
ook. Maar, zeg mij, wie heeft zich het eerst bezondigd aan dat treurig onderzoek der Schepping? Want gij moet hooger opklimmen dan Theophrastus * en
Aristoteles. — Gij weet het niet? Ik ook niet; maar het onderzoek is ouder dan
gij, al zijt gij n6g zoo bedaagd: en ik geloof zelfs, ik zou er op durven te sterven, dat het onderzoek begonnen is van het oogenblik of dat er een mensch
op den aardbodem geplaatst is: — omdat zijn Maker het wilde. Dat vindt
gij naar genoeg: daarom moet de arme Buffon het misgelden:
Monsieur le baron de Buffon en meerdere lielhebbers van dien

stempel hebben al deze geslachten uitgeroeid, nijd en moord blazende
tegen alle illusien, is het als of zij eenen grooten maaltijd van al
deze gedierten hebben aangerigt.
Monsieur le Baron, dat is een scherpe zet! Waarom mogt hij Been Baron
wezen? Indien ik in uw geheele opstel niet zag, afgeleefde man! dat de wereld
voor u versleten is, en gij voor de wereld, dan zou ik denken, dat gij jaloersch
zijt. Er zijn groote mannen geweest, (misschien zijn zij er nog) die hun
hoogen oorsprong en voorvaderlijken adel uit oude boeken en legenden
met kinderachtige combinatien, poogden op te krabbelen. Of dat van Moeder
de Gans en van Blaauwbaard komt, weet ik niet. — Zoo gij weinig aan
titels hecht, doet gij braaf; maar laten wij aan niemand een welverdiende
onderscheiding benijden! — Doch dit doet eigenlijk nets ter zaak, ook niet
die groote maaltijd, die er oratorisch en rhetorisch niet doorkan, even min
1) In de eerste uitgave: een apothekersdienst.
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als die gedrochten, die gij betreurt, door de keel van „Buffon en van meerdere
liefhebbers van zijn stempel." Maar gij noemt bijna in een adem Voltaire
den Spotter en Buffon den Natuuronderzoeker. Nu betuig ik u dat gij mij
in de war brengt. Was Buffon koud, was hij gevoelloos bij de schoonheid
der natuur, die hij onderzocht, was er geen pectus 1 ) in sommige van zijn
heerlijke stukken, als hij de wonderen der Schepping beschreef? of hebt gij
geen enkele letter van hem gelezen? Dit laatste kan niet: want uwe oude
bevindingen zijn de slotsom van z66 veel wetenschap! — maar dan hebt gij
onzin neergeschreven. — Gij brengt mij weer teregt met deze woorden:
GOthe (of een ander, maar ik meen dat het GOthe was) EGOthe de
poeet of de Schrijver van Werther, B. I. Br. 17. GOthe de natuuronderzoeker was een andere persoon] sprak uit mijn hart, toen hij
microscopen en vergrootglazen met zijn anathema trot; [neen, het was
maar mikken: hij schoot misl ons oog, dacht GOthe, of die andere,
ons oog en ons schoonheidsgevoel zijn slechts ingerigt en geschikt
om de schoonheid dier wereld te begrijpen, die onder het bereik onzer
zinnen valt. Daarom moeten wij ons zelven het onregf niet doen,
ons in eene wereld te begeven, waarvoor wij geen zin, geene sym-

pathie hebben, die ons, aan andere proportien gewend en voor andere
vormen ingerigt, leelijk moeten voorkomen; en inderdaad, dacar is
voor mijn gevoel iets ondankbaars, iets onbescheidens in, in het
bezit dezer groote aarde, nog datgene te vervolgen wat buiten onze
heerschappij ligt: eene nieuwsgierigheid, die wij dan ook gewoonlijk
met walging, afschuw of ontzetting boeten. Of gevoeldet gij niet een
akelig mengsel dezer drie gewaarwordingen, toen de oxygeen-microscoop u de verschrikkingen van een droppel water vertoonde, en sidderen deed voor de afgrijsselijke gedrochten, die er zich in bewogen?
Voor mij, het geluk van des morgens met een blij gelaat mijn lampet
aan te grijpen [Ik ben 's morgens z66 slaperig, dat ik er niet
aan denk, en somtijds mijn lampet omgooi] en het heldere frissche
water op mijne handen te gieten, heeft veel van deszelfs bekoorlijkheid
verloren, sedert ik het klare vocht als het vehikel dier horreurs heb
leeren beschouwen.—
Dit is ten minste een argument, en het overige dier bladzij is, als grap, regt
goed geschreven. Maar ik bid u, Papa! zet uw lampetkan, waarin al die gedrochten zwemmen, met uwe bevende handen een oogenblik neer, en zeg mij:
waarom zet gij somtijds uw bril op den neus van uw blij gelaat? — Wel,
omdat ik sommige dingen niet goed meer zien kan. — Best geantwoord:
er is veel, dat gij niet ziet, zelfs van het zigtbare; maar het is „onbescheiden"
van u dat gij uw bril opzet: want uwe zintuige n zijn zoo als zij aan een
ouden man passen: z66 wil het de wet der natuur. — „Het is een onregt
(zegt gij) dat wij ons zelven aandoen, wanneer wij ons in eene wereld begeven,
waarvoor wij geen zin, geene sympathie hebben." — Ik laat die andere
nieuwe wereld nu eens loopen, hoewel zij toch de onze is, waarin wij zijn, en
1 ) Ziel (gevoel).
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waar wij niet uit kunnen; maar hebt gij dan z66 veel zin en sympathie voor
een nijdige spin, en een leelijke tor, en een smerigen worm? lk niet, en toch
zie ik ze zonder bril, en gij ook, of gij moest nog ouder zijn dan ik mij verbeeld.
De leeuw en de tijger en de krokodil behooren misschien niet tot uwe wereld.
Ik wensch u niet toe, dat gij ze ooit in deze wereld ontmoet: in het woud,
bedoel ik, of in den Nijl. — Ja, maar dat binnenslikken van zoo veel gedrochten in een enkelen waterdrop! — Lieve Grootpapa! hebt gij al uw leven
zindelijke keukenmeiden gehad? Daar dit niet mogelijk is, weet gij ook
zeker dat gij dagelijks aan tafel iets naar binnen kunt krijgen, waarvoor gij
„zin noch sympathie" hebt. Eet maar getroost voort: de pannekoeken zijn
u altijd wel bekomen, al ging er een vlieg met den stroop naar binnen. En
weet gij, wat? Z66 heeft God zijn natuur geschapen, dat het gezond menschenverstand in kracht winnen moet, naar mate het die natuur beter leert kennen:
en wanneer de mensch dan leert, dat hij z66 geschapen en z66 door het
geschapene omringd is, dat hij in een ademtogt en in een teug duizend levende
wezens inzwelgen moet dan zal hij begrijpen dat dit wijsheid is, en dat hij
waarschijnlijk nog niet weet, maar toch gelooven mag, dat die levende
onzigtbare wezens door hem ingezwolgen moeten worden. Op dit standpunt,
waarde Heer! worden atkeer en walging onbruikbaar, en men zet ze in den
hoek, bij andere flaauwigheden der rhetorica. Want, dat gij zegt: „Zalige
tijd, toen gij het nog niet wist! Toen kondt gij in uwe gedachten schoon,
zuiver, alleen zijn!" — hier hapert iets aan. In den winter gaat het redelijk;
maar kunt gij een rood insect (met verlof, dames!), kunt gij een hippend
insect zien? Ontkom die „horreurs" eens in den zomer! en zeg dan eens
gelaten en langzaam, met Seneca: minuta quaedam animalia, ut ait Phaedon,
quum mordent, non sentiuntur 1) : ik wed dat gij soms die sententie in het midden
afbreekt, met een hollandsch woord: en — wie iemand met een vloek aanspreekt, is niet alleen. — De kinderen en de natuur zijn afgehandeld: nu komt
de geschiedenis. Ik moet mijne oogen even uitwrijven: want het schemert
mij. — Neen, het is te gek.
Nu nog iets, Overgrootvader! Maak poezij, zoo veel gij wilt: want er is
poezij in uw opstel, al is zij onberijmd. Maar uw poezij is van anno een.
Of ziet gij niet dat gij het z66 mooi gemaakt hebt, dat gij met uwe vooruitgang
achteruitgaat, en een zeilend schip met een draad terugtrekt? Wij moeten
zorgen, dat er geen touw van groeije. De natuurlijke geschiedenis ergert
u: dat zien wij. De physica hindert u: dat is duidelijk. De kritiek der geschiedenis wilt gij op zij schuiven: daar is geen twijfel aan. Diepe taalstudie is
u aanstootelijk: dat volgt van zelfs. Al wat naar geleerd onderzoek en oordeet
gelijkt, stoort uw geluk: ontken het, zoo gij durft! — Wat u overblijft, weel
ik niet, dan dat gij in een hoek met uwe vrienden kunt zitten prevelen: Bon
Dieu! rendez nous le Chaos! — Dit besluit moeten wij wel opmaken, Mijnheer!
het komt alles van den kunstvorm van uw opstel.
Daar het nu eenmaal mijne monomanie is, te gelooven dat de mensch en
I) zekere kleine diertjes, gelijk Phaedon zegt, waarvan men de beet
niet voelt.
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zijn stijl een moeten zijn, heb ik u eene eer aan willen doen, met die indentiteit bij u te veronderstellen; ik wil evenwel gaarne gelooven, dat gij en uw
stiji niet een zijt. Maar het is zonderling dat, hoe minder eer ik u aandoe,
wij des te digter bij elkander komen, en daarna des te vriendelijker van
elkander scheiden. Ik wil den omgang met u gaarne aanhouden: want
gij hebt talent; maar gij moet het zoo niet misbruiken, noch onze jonge
menschen, die naar den weg zoeken, van den wal in den sloot helpen: gij zijt
een verkeerde gids. — En ik zit als een scepticus te twijfelen of uwe taal
wel hollandsch is. Dat zal u vreemd klinken: het is nu geen tijd om daarover
uit te weiden: want ik maak eigenlijk een Voorrede; maar ik zal er van
spreken, zoodra ik weer lets ontmoet dat van denzelfden hybridischen aard
is: dan kunnen wij weder een aangenaam onderhoud hebben over die fraaije
vergelijkingen en blinkende antithesen der laatste Fransche school: en wanneer
wij dan het schuim voorzigtig van den ketel geschept hebben, zullen wij
zien wat er overblijft.
Zie zoo! mijn Voorrede is uit, waarde Lezer 1 wat er concreets in mogt
zijn, zuit gij, zoo als van zelfs spreekt, laten valien. — Er zijn vruchten,
die een wrange schel hebben, en dat schijnt zoo te moeten wezen. — Het
abstracte, dat is, het welgemeende algemeene, blijft.
Wanneer ik de hand op mijn hart leg, gevoel ik dat de inhoud van al mijne
opstellen bij mij tegenwoordig wat, toen ik dit schreef; maar het doet mij
Teed dat ik, met deze belijdenis, zelf mijn Voorrede prijs: zij is echt muzijkaal:
het is de Ouverture van een Opera.
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I
OVER HET REIZEN. 1) *
De Leidsche Afdeeling onzer Maatschappij houdt eenige
avonden des winters openbare vergaderingen, waarin een
spreker, somtijds twee sprekers optreden: de tweede na den
eersten. Dan stroomt er een groot getal toehoorders heen,
of uit nieuwsgierigheid, of uit welwillendheid, of uit gewoonte,
of uit gebrek aan ander tijdverdrijf. Wanneer deze vier
drijfveren alien te gelijk werken, dan is er geen plaats genoeg.
De redevoeringen der sprekers zijn ernstig, leerzaam, enkele
keeren zelfs deftig. Dat alles is openbaar en bekend, en er
is niets in, dat ook niet elders plaats heeft. Maar de Leidsche
Afdeeling heeft tevens maandelijksche bijeenkomsten. Deze
zijn besloten: slechts de leden komen te zamen. Daar wordt
het belang der huishoudelijke zaken behandeld, en er treedt
daarna een spreker op, en hij . . . . leest. Meent niet, G. T.!
dat men daar de belijders eener oude filosofische leer navolgt,
die het duistere onderling ter tafel bragten, en elkander naar
het hoog verhevene opvoerden, terwijl zij, in het openbaar,
tot de vatbaarheid van minder geoefenden afdaalden. —
In tegendeel: de leden der Leidsche Afdeeling zweven, in
die afgesloten bijeenkomsten, over de oppervlakte der Bingen:
men zoekt er den geest te ontspannen, en elkander als bij
verrassing iets te leeren. Het geschater der drinkgelagen
wordt er niet gehoord , maar de sprekers hebben daar zulk
een natuurlijken takt, dat zij gevoelen, hoe een toehoorder
1) Zoo als dit opstel te Rotterdam voorgedragen is.
* Verwijst naar de Aantekeningen.
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in belemmering en verlegenheid zou geraken, wanneer hij,
met een pijp in den mond, en een glas in de hand, . . . . een
traan moest weenen. — Dit verschijnsel behoort tot de geschiedenis der beschaving en der letteren; het zij dan dat het
een vooruitgang, of een schuinsche beweging, of een teruggang aanduide.
Toen ik de eer genoot, tot een spreekbeurt in uw midden
uitgenoodigd te worden, was ik onvoorbereid tot het meer
openbare: en ik moest of die eer dankbaar en beleefdelijk van
de hand wijzen, of u, als bijlage of bewijsstuk van deze historische mededeeling, een mijner eigene geheimere opstellen
voordragen. Ik heb, met moeite, het laatste gekozen. —
Indien gij uit heuschheid den schijn aanneemt eener gespannen aandacht, maar scheidende zegt: is het antlers niet?
dan weet ik, dat ik met u bejammeren zal, dat het niet antlers

is; maar ik zal de vrijheid nemen, de schuld uwer teleurgestelde verwachting van rnijne rekening over te dragen op die
van uwen ijverigen, dringenden en vriendelijken voorzitter.
Ongeveer drie jaren geleden las ik aldus :

Ik heb op mij genomen, dezen avond eenige oogenblikken
alleen te spreken of te lezen, in de hoop dat gij zoo lang goed
zoudt vinden te zwijgen. Meer niet, M. H! want eene verhandeling te maken, lag niet in mijn plan. Onze afgesloten
bijeenkomsten laten een stijl in huisgewaad toe; en gij hebt
er geen regt, om van den spreker te zeggen: wat heeft hij
ons verveeld! want gij hebt intusschen allerlei houdingen
voor uw gemak kunnen aannemen, en, wat meer zegt, uwe
pijp kunnen rooken. Hoe dikwijls hebt gij niet gerookt bij
gebrek aan gedachten, tot dat een enkelen keer uw damp in
den vorm van een zuiveren cirkel opsteeg, en u over dit
natuurverschijnsel deed nadenken, zoodat gij het rooken vergat? Ik vergun u die kringetjes na te kijken, en het rooken
en den lezer te vergeten, mits gij mij toestaat voort te praten,
opdat ik, bij het naar huis gaan, ten minste zal kunnen zeggen: ik heb mijn woord gehouden.
Tot zoo verre rnijne inleiding: nu de aankondiging van het
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onderwerp. Het vinden van een goed onderwerp is de grootste
moeite voor een spreker: daardoor kiest hij er zoo dikwijls een,
dat beneden of boven zijn talent is. In het eerste geval levert
hij soms het beeld van eene opgeschikte schoone, die niet
schoon is. In het laatste geval zou ik, met verlof van B. en
S. ) lust hebben, onze taal met een nieuw woord te verrijken:
want er bestaat dan inderdaad geen onderwerp meer; de zaak
is aan den behandelaar niet onderworpen, noch onder zijne
magt; noemt het bouenwerk of bovenhangsel, het is zeker iets,
waarnaar hij springt en grijpt, en dat hij niet naar onder kan
krijgen. Ik voor mij, M . HI (het zij met de behoorlijke zedigheid gezegd) sta huiverig tusschen die beide uitersten, en
heb daarom lang nagedacht, wat ik, zelfs in zulk eene geïmproviseerde lezing, behandelen zou. Uit de théorie der fraaije
kunsten en letteren? Onze Maatschappij loopt weg met dat vak,
en houdt er de hand aan. Zeer natuurlijk! want hare bemoeijing lokt merkwaardige verschijnsels uit, en het duidelijke
onderscheid tusschen théorie en praktijk. De théorie dus? —
Maar de Beigen met Surlet I * aan hun hoofd! — Zal ik over
een ouden schrijver spreken, en er stukken uit vertalen? Niet
ongelukkig uitgedacht! want hoe ouder de man is, des te
sterker verbeeldt de verhandelaar zieh, dat hij wat nieuws
zegt, en onder het vertalen en inlasschen van overgenomen
stukken, groeit de verhandeling zoetjes aan, tot groote streeling van den verhandelaar. — Over een ouden auteur dus? —
Maar de non-interventie, en die leelijke vrijheidszucht van de
Europesche volken! — Zal ik over onze taal spreken, of, met
nog dieper blik, in de algemeene taalbeginselen indringen,
over den oorsprong der oude talen handelen, over haar wasdom, ondergang en — verder gebruik? Nuttige bespiegelingen, en waarbij de toehoorders aangenaam bezig gehouden
worden door de onzekerheid, waar de spreker het meest mede
ingenomen is, met een doode of met een levende taal, en of
hij een doode levend of een levende dood maakt! — Maar onze
armée en van Speyk!
x

i) Bilderdijk en Siegenbeek. *
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Gij ziet het, M. H! de gebeurtenissen van den dag, met al
hare wisselvalligheid, met al den angst en kwelling, die zij
aanbrengen: — zij verhinderen mij te huis eene stoffe te vinden, waar de gedachten dikwijls zoo treurig verstrooid, de inspanning zoo dikwijls verlamd, de belangstelling zoo dikwijls
vernietigd wordt. — Met of zonder uw verlof, zal ik mijn
onderwerp zoo ver mogelijk van hier zoeken, en een weinig
over het reizen praten. 1k zou regt hebben te zeggen, dat ik
er over mei mag spreken: want ik heb tweemaal gereisd, en
vrij verre van huis; doch gij zoudt kunnen denken, dat er in
die praktijk velerlei manieren zijn, en een groote verscheidenheid van aanleg, om naar behooren te reizen. Op de Alpen
heb ik een Hollander ontmoet (wij zijn hier onder ons, M. H!)
die een der bergstroomen zag voortspoeden, en, in zijne wijze
van verrukking, uitriep : waar of al dat water blifft! Ik heb
anderen ontmoet, die in besloten koetsen voortrolden, en
's nachts al slapende zoo veel wegs mogelijk aflegden. Ik voor
mij ben met deze wetenschap op reis gegaan, dat een stroom uit
eene bron voortkomt en naar zee vloeit, en dat men slapende
de natuur niet zien kan. Of ik nog meer bekwaamheden op reis
medegenomen heb, mag ik zelf niet beslissen. Genoeg, M. H!
gij hebt het onderwerp gehoord. Misschien spitst gij u reeds
op het vernemen van een reisverhaal! — 1k heb te huis zeer
veel aanteekeningen liggen, met potlood geschreven, omdat ik
tot het opteekenen ieder oogenblik van den dag waarnarn. De
ondervinding had mij geleerd, wat er van komt, als men dien
arbeid tot het eind van iederen reisdag verschuift. Van daar,
dat zeker reiziger, in zijn uitgegeven journaal, bij zekeren
datum opgeteekend heeft: God dank! ik heb van daag niets
gezien, dat de moeite waard was. En die aanteekeningen nu?
Ach, M. H! ik had veel moeite kunnen sparen: want zij zijn
zoo weinig belangrijk, en niet veel meer dan reizen in mijn
kamer, reizen rondom mijn schrilltafel, en zoo veel andere
reizen, als er ooit met de minst mogelijke locomotie gedaan
zijn. Ik heb er daarom bij geschreven, dat zij, na mijnen
dood, moeten verbrand worden, opdat zij niet in eenig magazijn
of verzameling van afgekeurde verhandelingen en andere
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wetenswaardige dingen verzeild raken. En wat zoudt gij er
eigenlijk bij winnen, wanneer ik u vertelde, dat ik tot voorbij
Dresden gereisd heb, en op den Lilien-Stein bijna in een spleet
van 50o voet diepte geraakt ben, en dat ik roekeloos genoeg
was, om in een bootje op de Middellandsche zee bij Genua te
dobberen, terwijl de Franschen Algiers beschoten? gij kunt
de beschrijving van die zee en van die spleet en van Algiers in
honderd boeken vinden. Het gaat met zulke mededeelingen,
even als met zoo vele van wetenschappelijken aard: men kan
er niets anders op antwoorden, dan: ei, ei!
Maar wat zullen wij dan van u hooren, vraagt gij. Ik heb
het reeds gezegd, M. H! geen verhaal boven op een stellaadje,
met de noodige prenten, teekeningen en lampen, zoo als ik ze
wel eens met groot genoegen gehoord heb; maar een zedig
burgelijk iets over het reizen: losse gedachten uit mijne reis
ontleend. Daarom zal ik misschien nu en dan iets uit mijn
aanteekeningen of uit mijn geheugen verhalen. Ik zal die losse
gedachten aan zekere punten vastbinden, zonder te zeggen:
in de eerste plaats: in de tweede plaats. Hoe veel punten, en

welke, zeg ik niet vooruit. Gij hebt vrijheid om naar het
laatste te verlangen ; maar ik houd niet van nagerekend te
worden.
Wat doet ons reizen? Wij willen zien, wat buiten den kring
is, waarin wij ons gewoonlijk bewegen. Daarmede geven wij
te kennen, dat die kring niet genoeg voor ons is: omdat hij
niet genoeg voor ons is, zijn wij er niet mede te vreden: en
omdat wij er niet mede te vreden zijn, vervelen wij er ons in.
Valt mij nu niet in de rede, M. H1 Het eerste punt staat
door een redeneringsreeks vast: verveling te huis. Zoo is het
van de oudste tijden of geweest. Zondert Ulysses uit, die
nolens volens reisde, en bij Calypso * en elders de genoegens
waarnam, die zich in het voorbijgaan opdeden. Maar met
Herodotus begint zeker de reeks van reizigers, die zich te huis
verveelden. Hoe kon hij immers, uit enkele nieuwsgierigheid,
het schoone Griekenland verlaten, terwijl hij wist, dat hij,
buiten deszelfs grenzen den neus stekende, terstond onder barbaren zou rondwandelen? Het woord verveling klinkt hard,
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M. H ! wanneer men het lieve vaderland en de geboortestad
en den zoeten huiselijken kring er tegenover zet. Maar het
narde woord moest er uit: gij zult er aan gewennen. Altijd
dezelfde vrouw en dezelfde kinderen tegenover zich te hebben,
moet vervelend zijn: men raakt er mede uitgepraat. Beproeft
het, wanneer gij een gezelschap aan uwen disch noodigt: zet
naar oud-voorvaderlijk gebruik, echtgenooten of boezemvrienden naast malkander, en er zal geen levendigheid van gesprek,
maar, tegen het nageregt, veel verknepen gegeeuw zijn. En
hij, die het genoegen van den huiselijken kring mist: —
waarom? dat is zijne zaak — doch hoe zijne eenzelvigheid door
onbevoegden ook beoordeeld worde, hij zit van daag alleen,
en hij zal morgen alleen zitten, en dat is vervelend, al slaat
hij dikwijls Cicero op, en leest er, dat Scipio gewoon was te
zeggen, numquam se minus solum esse quam quum solus esset.l)
Het is snedig gezegd, doch Cicero en Scipio, en alien die het
hun nazeggen, offeren veel waarheid aan de woordspeling op.
Mij dunkt, het zou gemakkelijk te bewijzen zijn, dat men van
zichzelven verveeld kan worden. — Maar men mag zijn huis
uitgaan? — Jawel I aanstonds dezelfde gevels van uwe overburen in het gezigt: voor dezelfde glasramen moet gij uwen
hoed afnemen: dezelfde kennissen moet gij op straat groeten
of aanspreken. — Gaat gij buiten de poort — altijd hetzelfde
Endegeest, en, zoo gij digter bij huffs blijft, altijd dezelfde
buitensingels, met staande of liggende boomen, naarmate dat
de regering snoei- of rooilust gevoelt. — „Bezigheid, zegt
men, is het onfeilbaar geneesmiddel der verveling: bezigheid
van beroep of van liefhebberij." Een geneesmiddel? het is mij
wel: maar onteilbaar! Ik heb niet noodig allerlei bezigheid
op te noemen, en te beproeven hoe sterke middelen zij zijn.
Ik herinner u slechts, dat men dikwijls van vervelend werk,
vervelende bezigheid, vervelende ambten hoort spreken. Werk
van liefhebberij, wanneer het den geest bezig houdt, is verterend of voortbrengend. Verteren is lezen. Wanneer men nu
de litteratuur van een paar goede tijdvakken kent, zegt mij,
1)

„dat hij nooit minder alleen was dan wanneer hij alleen was."
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M. H1 welk nieuws een derde zal opleveren. Het zijn altijd
dezelfde woorden, maar eenigszins anders geplaatst: dezelfde
gedachten, met wat meer orde of wanorde geschikt. Toen de
kaleidoskoop uitgevonden, ten minste in alle huizen gevonden
werd, en ik het ding zag, dacht ik: „air ga ik zeker acht
dagen achtereen mei zitten te draaijen en te kijken!" — en
zoo dachten er velen; maar het waren altijd dezelfde snuisterijtjes, in dezelfde bus rondwemelende: en toen men dat begon
te bemerken, geloof ik dat men het instrument aan de kinderen
overgelaten heeft. — Ik neem de vrijheid, M. H 1 u de vergelijking van de fraaije letteren met den kaleidoskoop aan te
bevelen: denkt er eens over na. — Van de geschiedenis spreek
ik niet eens. Een oostersch vorst (zijn naam doet niets tot de
zaak: ook ken ik dien niet) die veel historie weten wilde,
maar tegen den berg historische boeken opzag, zette al de
geleerden van zijn rijk aan den arbeid, om uittreksels te maken.
Toen zij gereed waren, vond hij hunne pandecten 1) nog zoo dik,
dat hij al weder inkorten liet, en daarna nog eens, ten derde
male. Hoe lang die arme inkorters gezwoegd hebben, weet ik
niet, maar wel, dat de bekwaamste van alien, die er in eens
of wilde wezen, aan den vorst zeide: „Sire! wij hebben nu zoo
veel ingepalmd, als mogelijk was: wat er overblijft, is: ken u
zelven." — Rekent nu eens, M. H1 hoe doodelijk vervelend
het is, altijd te lezen: Ken u zelven! Voortbrengen schijnt
onderhoudend en eene altoos vloeijende bron van genoegen,
zelfs wanneer men voorbrengt, wat anderen vervelen zal. Men
brengt voort om voordeel, of om eer, of uit liefde tot het
voortbrengen. Het eerste is eene noodzakelijkheid: het tweede
levert muffen wierook van recensenten en letteroefeningen *:
staat dien eens lang door, zoo gij kunt! — Het derde? ik heb
er eerbied voor, M. H! — wie voortbrengt, omdat het voortbrengen hem een genot voor den geest is, hij mag te huis
blijven en behoeft niet te reizen.
Ik zie geen mogelijkheid om die vervelingen een tijd lang te
ontkomen, dan met op rein te gaan. De geest verkrijgt, ge1)

verzameling van uittreksels.

8

ONDERZOEK EN PHANTASIE

durende lien tijd, nieuwe veerkracht en moed, en het ligchaam
wordt gezonder. — Ik weet niet, M. H of gij bemerkt, dat
ik een nieuw punt vastzet. De overgang was gemakkelijk, en
het nieuwe punt is van groot belang. Ik heb op reis eenen heer
ontmoet, die te huis aan verstoppingen en hoofdpijnen leed.
„Zoodra zit ik niet in een diligence, mijnheer, zeide hij, of
ik ben een ander mensch: de hoofdpijn houdt op, en alles wordt
losser." Hij bedoelde namelijk, dat de diligence snel rijden
moest, en over de grenzen, en ver weg. Dat gaf, zei hij, beweging, en verandering van klimaat, en, omdat ligchaam en
ziel in zulk een naauw verband staan, tevredenheid en onbezorgdheid. Ook was hij gewoon de laatste zoo sterk aan te
kweeken, dat hij, bij zijn vertrek, zijn huisgenooten verzocht,
hem geen brieven na te zenden, of er moest iemand gestorven
zijn, als wanneer hij natuurlijk terug zou komen, om voor de
begrafenis te zorgen. — Ik weet over dit punt niets meer te
zeggen, M. H I ik houd niet van uit te rekken, wat afgehandeld
is. Ook zou ik op het gebied der geneeskunst komen: en daarvan heb ik geen verstand. Raadpleegt de Doctoren! — of
liever, raadpleegt hen niet! wat hebben zij aan reizende
patienten?
De overgang tot een derde punt zal zoo gemakkelijk niet zijn.
1k wilde iets over de menschenkennis zeggen, terwijl ligchaamsgezondheid en menschenkennis weinig punten van aanraking
hebben. Den aanhef van een betoog te vinden, is waarlijk een
arbeid: copia facit inopiam.1) Sommigen beginnen met :niets is
er: — anderen met: het is dikwijls opgemerkt: anderen weer
met: onder alle de: — bij een betere gelegenheid zal ik der
Maatschappij een voorstel doen, om door eene commissie een
lijst van aanheffen te doen vervaardigen en uitgeven: menigeen zou er dankbaar voor wezen: dimidium facti qui coepit
habet, 2) zei Horatius, en wie heeft er ooit meer menschenkennis
gehad dan hij? Of hij ze juist met reizen opgedaan heeft, is
1) De overvloed brengt in verlegenheid (letterlik overvloed maakt
gebrek.)
2) Het begin is het halve werk.
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onzeker: en, wanneer wij de zaak goed nagaan, dan zouden wij
ligt vermoeden, dat men die kennis wel te huis op kan doen. —
„Onze beste kennissen, die wij bijna dagelijks zien, die kennen
wij" zegt gij. Zoo meent gij, M. H! maar gaat er mede
op reis: dan zult gij nog meer leeren. Gij zult elkander alle
dagen (met verlof) tot op het hemd bekijken. 1k bedoel niet
het gezamenlijk naar bed gaan: want men kan zich, ieder in
een afzonderlijk vertrek, ter slaap begeven. Ik spreek overdragtelijk, M. Hl en ik doel op het fransche spreekwoord:
it n'y a pas de /zeros pour son valet de chambre. Verholen
deugden of kleine zwakken en gebreken komen voor den dag,
bij hen en bij u. Er is op reis allerlei beproeving voor het
humeur ; er is genot en spraakzaamheid, er is vreugd en luidruchtigheid, er is teleurstelling en gemelijkheid; er is hoop en
vrees, moed en bangheid; en dit alles met oneindig grooter
snelheid van afwisseling, clan gij ooit te huis kunt ondervinden.
Wees zoo befaamd een held als gij wenscht; rok en broek
moeten uit, en gij staat voor uwe reisgenooten in het hemd. —
Ik ben met twee vrienden op weg geweest, en had ligte ongesteldheden, in het Schwarzwald en te Genua: ik ondervond
dat zij belang in mij stelden: want zij bezorgden mij, als
of ik gevaarlijk krank was. Wij bezochten in het Walliserland de Pissevache, een beroemden waterval, dien gij overal
beschreven kunt vinden. Wanneer gij al die beschrijvingen
zult gelezen hebben, en de mijne er bij (zoo ik er het talent
toe bezat), gaat dan evenwel naar het land der watervallen.
Al het geklots en gespat en gebruisch, waarmee gij in die beschrijvingen am- en overplast wordt, het mag misschien bewijzen, dat er een onderscheid is tusschen pazij van het hart,
en pazij der zintuigen; maar gij zult er niet verder mee
komen. Gij zult daarbij niets gewaar warden van die magt,
waarmee de denkbeelden der majesteit, der hoogste levenskracht, der eeuwige duurzaamheid, uwe ziel van iedere gedachte aan Naar zelve ontledigen, en ze toch niet vervullen,
omdat die zamengevatte denkbeelden overweldigend maar
onbestemd zijn, en u doen gevoelen, dat iets ontbreekt, en dat
gij iets hoogers behoeft, wat deze omringende zinlijkheid u
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niet geven kan. Bij zulk een schouwspel zult gij niet spreken
noch zingen, maar gij zult er sprakeloos bij staan, zoo lang uw
wegwijzer niet zegt: Allons, Messieurs, avançons! — Zulk een
waterval is echter die niet, waarvan ik spreek: gelukkig voor
de poëzij, en voor den aanschouwer, die de onaangename slingering niet ondervindt tusschen stomme bewondering en het
zoeken naar het tertium comparationis * der benaming. — Bij
dezen val ligt een heuvel, M . H ! waarop men digt bij den
rotswand Staat, waarlangs de stroom nederdaalt, en in de
diepte ziet, waar het water, omdat de stroom niet rijk en de
hoogte aanmerkelijk is, in druppels en schuim als sneeuwvlokken nederploft. Het beklauteren van dien heuvel was moeijelijk, M . H l omdat hij steil is, en het waterstof, uit de rotsspleten teruggekaatst, den grazigen kruin gedurig besprengt en
glad maakt. Wij hadden er boven op gestaan, en begonnen
aan den anderen kant af te dalen, voorzigtiglijk, voet voor
voet, toen ik — : niets van belang, M . H l ik miste mijn portefeuille met mijn aanteekeningen. Ik liet een kreet hooren
en keerde terug, denkende: met ons drieën zullen wij het ding
wel terugvinden. Ik was voorop en vond de portefeuille bij
het punt der eerste bestijging, en riep uit: daar heb ik ze! —
maar er was niemand achter mij: mijne vrienden waren aan
den anderen kant reeds op gelijken vloer. Ik besloot daaruit,
dat zij aan zulke nietigheden minder hingen dan ik, en leerde
hen en mij beter kennen.
Uit het liefelijke dal van Meyringen tot op de hoogte van
den Grimsel, hadden wij een dag van veel genot, maar ook
van groote moeite: ons gezelschap was vermeerderd door den
Heer N. N., een braven Hollander. Heerlijke natuurtooneelen
leverde de weg op, waarvan de val van den Handek een der
laatsten was. Het stijgen duurde nog uren lang: de vegetatie
verliet ons allengs: het bergpad was dikwijls zeer eng tusschen
een rotsmuur en eenen afgrond ingesloten: verward dooreenliggende steenblokken, en naar den rand hellende glibberige
rotsvloeren, maakten het klimmen bezwaarlijk voor den reiziger op zijn muildier, die de bewegingen van het lenige beest
moest volgen, dat zieh in allerlei bogten wringt, om zijn weg
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over stronk en Bonk goed te taken! en voor den voetganger,
die zijn vermoeijenis niet meer kon vergeten in het wonderbare
en verrassende van de omliggende natuur: want de avond viel,
en de schemering is daar kortstondig: en de wolken, die den
geheelen namiddag beneden de toppen der bergen gehangen
hadden, daalden lager en omgaven ons met nevel en regen.
In de duisternis, om half negen ure (het was de i 1 de Augustus) bereikten wij het hoogste punt der bestijging. Het is
een ruime vallei, 500o voet hoog, koud en bar, waar geen
rundvee graast: slechts de geit vindt er een schraal voedsel.
De herbergzame Zwitser heeft hier een huffs gebouwd, waar
gij den nacht door kunt brengen: dat is zeer veel, en meer
zoudt gij er ook niet begeren; want gij wenscht geen tijd, om
aan dit onvriendelijk oord te gewennen, waar uw oog geen
ander rustpunt heeft dan den ijzerkleurigen Schreckhorn en
zijn hooge sneeuwvelden; terwijl gij in zoo weinig uren uit het
volste leven der natuur in haren doodslaap schijnt overgebragt.
In de herbergen waren geen haardsteden, dan in de keuken —
en wij waren verkleumd! De ons aangewezen vertrekken
waren hokken, die een onrustigen nacht voorspelden. Het
weder was slecht geworden, en den volgenden dag zou men een
eind wegs moeten afdalen, om nog voor den avond de hooge
keten van de Furca over te trekken! — Verwondert het u,
M. H1 dat, na zoo veel doorgestaan te hebben, en bij zulk een
vooruitzigt, een gedeelte van het gezelschap wankelmoedig
werd?— „Wat winnen wij," zeiden zij, „bij zulk een ellendig
getob? Over de Furca is zeker de kortste weg naar den Gothard
en de Duivelsbrug; maar wij hebben tijd, en zouden verstandiger doen, zoo wij morgen terugkeerden naar Meyringen, en
van daar een anderen weg namen." — De Heer N. N. naar zijn
gevoelen gevraagd zijnde, antwoordde: „zeker, ik moet bekennen, dit is een moeijelijke togt, en zoo wij morgen naar Meyringen terugkeeren, dan kunnen wij een anderen weg inslaan."
Er was een ander gedeelte van het gezelschap, dat een verschillende meening had: immers men had zich vrijwillig in de
Alpen begeven 1 de weg over de Furca beloofde veel zuren
arbeid, maar ook het gezigt van den Rhone-gletscher, en,
Onderzoek en Phantasie. 3
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na al het doorgeworstelde, het zoete meminisse iuvabit! 1) —De
Heer N. N. merkte hierop op : „ja, neen I" (met dit dubbel
tusschenwerpsel was hij gewoon klem aan zijn redenen te
geven) „ja, neen ! zeide hij, de weg over de Furca zal z66
niet wezen, of wij zullen er wel overheen komen." — De eerste
partij zag weinig hells in het voorspelde iuvabit, en berekende
dat de bergwegen door den gevallen regen glibberig en gevaarlijk zouden zijn. De Heer N. N. moest 66k bekennen, dat het
wel gebeuren kon dat de regen den weg vochtig gemaakt had.—
Doch de tweede partij bragt in, dat deze zwarigheid bijna even
groot zou zijn, indien men den hondenweg terugging. „Ja,
neen! zeide N. N., als wij terug keeren, zullen wij 66k een
nat pak hebben." De eerste partij gaf het niet op, maar beweerde dat de weg over de Furca ons, den volgenden avond,
eerst zeer laat te HOpital, het nachtverblijf op den straatweg
van den Gothard, zou brengen, zonder eenige pleisterplaats
tusschen beide: welk bezwaar door den heer N. N. aangedrongen werd met de opmerking, dat wij dan al weder in de duisternis zouden aankomen, en ons onderweg niet zouden kunnen
ververschen. — De tweede partij gaf haar vermoeden te kennen, dat men zich in de berekening van den afstand verzon,
en sloeg voor, dat men vroeg op weg zou gaan: waarop N. N.
zeide, dat de afstand van den gemelden straatweg misschien
zoo groot niet was, als men vreesde, en door ons reisboek van
Ebel opgegeven werd, en dat, hoe vroeger men op weg ging,
men des te vroeger zou aanlanden.
In die besluiteloosheid, M. H.! bragten wij eenen nacht op
den Grimsel door — in vuile kribben: de een met wind 2) op
zijn wangen, door een gebroken glasruit: de ander met nog
grooter ongemak, dat men in fatsoenlijk gezelschap altijd in de
verte aanduidt, maar nooit bij zijn naam noemt. De volgende
ochtend vond ons in dezelfde stemming: maar de tweede partij
had kracht gewonnen: want de morgen was koud en scherp,
maar helder, en het schouwspel dat, door een vrolijke zon
1) „het zal heerlik zijn, er aan terug te denken" (Vergilius).
2) In de eerste uitgave : met een labber koeltje.
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verlicht, voor onze oogen lag, vreemd en ontzagwekkend. De
geitenhoeder van de herberg, beter onderrigt dan onze gids,
haalde breed uit van de wonderen op den Furca-weg, en (let
wel M. H 1) hij wist ons drie pleisterplaatsen op te noemen.
Aan het ontbijt zat merle, op onze banken, een Duitsch student, kras en levendig: hij kwam van de Furca, haastte zich
naar Meyringen, en toen de eerste partij hem over al de verschrikkingen van zijn afgelegden togt raadpleegde, antwoordde
hij, in de vlugt: „es ist gar nichts, meine Herren, immer
ein bequemer RasenDfad" — nam afscheid van ons, en zijn
bundel op den rug, greep zijn alpenstok, en wipte neuriend
weg. — Zegt mij, M. H! of men boven op den Grimsel menschen leert kennen.
Ik vrees, M. H! dat gij mij uitlagchen zult met mijn menschenkennis op reis. Immers, men moet menschen in maatschappijen vereenigd leeren kennen, en hunne ze gen en hun
eigen karakter: dat is de pligt van den reiziger! — Ik heb
er niets tegen, M. H! maar ik heb zoo veel scheeve en schele
oordeelvellingen van vreemden over ons Hollandsch karakter
gehoord en gelezen, dat ik dit besluit opgemaakt heb: niets
is moeijelijker, dan een yolk in zijn huishoudelijken toestand
te bespieden: er wordt veel talent toe gevorderd, en een Lang
verblijf onder hen. Ik voor mij, ben omtrent het karakter der
volken, wier landen ik doorwandeld heb, niet veel wijzer geworden, dan ik te voren was. — In Italie groet u niemand
langs den weg: gij trekt den Alpenmuur over, en ieder landman, die u ontmoet, wenscht u Gods zegen. Het besluit is
gereed: de Italiaan is een lompert, en de Zwitser een vriendelijk man: en toch, M. H! ben ik in Italie dikwijls hartelijk
behandeld, en in Zwitserland (vergeeft de uitdrukking) bitter
in den nek gezien. Is dan misschien de Italiaan ernstig en de
Zwitser luchtig? — Juist andersom, M. H! — Ik weet het
niet, en moet er nog eens over nadenken. Maar het komt mij
voor, dat die studie nooit moeijelijker kan geweest zijn dan
tegenwoordig, vooral in de meest doorreisde gedeelten van.
Europa. Overal dezelfde soort van straatwegen, van herberging, van bediening. Gij zijt meest in een stroom van reizende
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menschen uit de gegoede of hoogere klasse, die door de algemeene beschaving zoo gesnoeid, geschaafd en gekleurd zijn,
dat zij, de taal uitgezonderd, op elkander gelijken als eijeren.—
Ik was op de stoomboot van Villeneuve naar Geneve, en werd
door een Neer in het Duitsch aangesproken, met wien ik in
die taal een langdurig gesprek voerde. De togt over het schoone
meer leverde stoffe in overvloed op. Het doorschijnend smaragd-groen water, waarvan men den bodem zien kan, tot op 3o
voet diepte: de zachtrijzende noordkust met haar rijken akkerbouw, en het vrolijk liggende Lausanne, sterk gekleurd door
een gloeijend zonlicht: de sombere zuidkust met haar steile
oevers, en het verder wegwijkende Savoysche gebergte, reusachtig en graauw, met donderwolken op de toppen bedekt;
regts rijkdom en welvaart, links stoute natuur, maar schrale
bodem, door geen nijverheid verholpen; hier de vrucht eener
milde regering, ginds de uitwerkselen eener kleingeestige 1) —

een oogenblik, M. H I over staatkunde laat ik mij van avond
niet uit — maar toch, dit alles hield ons gesprek aan den
gang, en ik dacht: hoe levendig gevoelt de Duitscher alles
wat hem treft! dit heeft hij boven ons vooruit! — Deze tusschengedachte gaf misschien aanleiding, dat ik weldra van.
Holland sprak, en door mijn man gevraagd werd: „Um vergebung, haben sie vielleicht Holland bereiset?" Ik antwoordde:
„Freilich, wenn nur ein Hollander so behaupten darf." —
„Dan kunnen wij het ons nog gemakkelijker maken, mijnheer,
zeide hij : want ik ben een Rotterdammer, en hield u voor een
Franschman."
Gij ziet hieruit tevens, M. 111 dat men gewoonlijk al te
breed opgeeft van de taalkennis, die men al reizende opdoet:
integendeel is er veel gelegenheid om het goede te bederven,
dat uw leermeester u te huis ingescherpt heeft. „Niets is welluidender, zegt men, dan het Duitsch in den mond eener
beschaafde vrouw." — Gaat dan tenminste niet naar Westphalen, of, indien de beschaving van die streek bij u verdacht
is, niet naar Zwitserland. Gij weet, dat een gedeelte van dit
1) In de eerste uitgave : eener grimmige.
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Duitsch spreekt, en dat het hun moedertaal is. 1k heb
te Zurich zeer beschaafde vrouwen ontmoet, vrouwen van
Hoogleeraren. Het was smartelijk, M. H.! de uitdrukking harer
vriendelijkheid en Zwitsersche gulhartigheid te hooren in keelklanken, uit het diepste der longen opgerogcheld, zelfs dan
wanneer zij, ten gevalle van den vreemdeling, niet het verbasterd Allemannisch dialekt, maar fatsoenlijk Duitsch spraken.
Gaat ook niet naar Lombardye, noch in het beschaafde Milaan
of Turin. Het Italiaansch, dat gij uit uwen Tasso geleerd hebt,
vindt gij daar in den omgang niet, maar een wanklinkend
en schor, met horten en stooten en met eene vervaarlijke
snelheid uitgeschetterd dialekt, dat zelfs aan den geleerden
stand zoo eigen is, dat zij wel nu en dan, om den vreemdeling te believen, in het zoetvloeijend en zoo naburig
Toskaansch zich uitdrukken, maar terstond weder, en terwijl
gij er bij staat, onder malkander hunne ratelende taal van
het dagelijksche leven hervatten.
1k durf u evenmin te beloven, dat gij al reizende veel kamergeleerdheid op zult doen, ten zij uw reizen niets antlers
is, dan een verandering van studeerplaats, gelijk met den
Engelschen geleerde gebeurde, die naar Parijs toog, om eenige
handschriften te vergelijken. Hij kwam, voor het eerst van
zijn leven, in die wereldstad, liet zich terstond bij zijne aankomst naar de Bibliotheek geleiden, ontving verlof om de gewenschte codices in zijn logement te vergelijken, vverkte vier
weken van 's morgens tot 's avonds, zette op zekeren dag een
punctum achter zijn arbeid, bezorgde de boeken weder op de
Bibliotheek om 12 ure, en reed om 2 ure Parijs uit. — Zoo
gij waarlijk reizen wilt, neemt zoo weinig boeken mogelijk
mede. Zij zijn lastige ballast, en dienen zelfs niet voor die
gelegenheden, waartoe gij er uwen koffer mede bezwaard hebt,
voor dagen van ongunstig weder, wanneer uw reis eene wijl
zal gestaakt moeten worden onnoodige voorzorg, M. H !—
neemt een enkel vale mecum, waarin kern is en aanleiding tot
eigen nadenken. Voor het overige brengt de gedurige beweging en verandering van plaats u in eene stemming, die weinig andere gedachten toelaat dan zulke, die betrekking heb-
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ben tot de oorden welke gij bezoekt. Het zal een enkelen keer
gebeuren, dat uw reizigers-aandacht vermindert, en zelfs uwe
nieuwsgierigheid ophoudt: want er zijn zulke oogenblikken op
reis, wanneer het verstand en zelfs het hart afgemat is, en zij
den reiziger een zenuwachtige flaauwheid doen ondervinden,
even als een ledige maag aan den ongestelden, wiens eetlust
verdwenen is, en die slechts een onbestemden wensch heeft
om trek te gevoelen naar lets. — Bij den reiziger noemt men
die ongesteldheid van den geest heimwee, M. H! een nare kwaal,
en die men, gelooft mij, te huis nooit ondervindt. — Wilt
gij u teweer stellen, met een boek in de hand? — een ellendig waken, vrienden! — dat boek zelf, en de rustige houding,
waarin gij u, onder het lezen, vleit, zullen u weldra uwe
haardstee herinneren: dat beeld zal ongemerkt tusschen het
blad en uwe oogen insluipen, en uwe aandacht onaangenaam
storen: en gij zult pijn lijden, omdat het worstelen tegen verstrooidheid van gedachten vermoeijend en pijnlijk is, even als
de verhittende toestand tusschen slapen en waken, en omdat
het u z66 veel kost, het zwevende beeld van u of te weren,
dat gij zoo gaarne met beide armen zoudt omhelzen. — Zoo
dat kwaad u overvalt, M. H! pakt, is het eenigszins mogelijk,
alles in, en reist terstond verder, al regende het baksteenen
van den hemel! — het is beter, tot op de huid toe nat te worden,
dan heimwee te lijden. Zoo gij in een plaats aankomt en
vertoeven moet, die u niets be/ooft, verbeeldt u dat gij nieuwsgierig zijt: verlaat uw herberg en loopt rend. De prikkel,
die u gezond rnoet houden, zal zich weldra doen gevoelen.
1k ondervond dat in Italie: eigenlijk gezegde oudheden, behalve die in Musea bewaard worden, hadden wij niet ontmoet:
slechts een groep kolommen van de Thermae Herculis, door
Maximilianus gebouwd, smerig en vuil, in een achterbuurt van
Milaan, waar de Italiaansche morsigheid heerscht. — Ach,
M. H! het is ons niet vergund geweest, in het zuidelijker deel
van Italie door te dringen, en gedenkstukken uit den ouden
tijd te aanschouwen, die ten minste door de handen van het
tegenwoordig geslacht ontzien en beschermd, en met geen
heiligschennend slik besmet worden. -- Dit was een groote
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teleurstelling, en verminderde, buiten de moderne pracht
van Milaan en Turin, de belangstelling in een land dat vlak is,
weinig meer dan rijstvelden en moerbezieboomen en moeskruiden oplevert, en waar gij de zuidelijke Alpenreeks en den
uithoek der Apennijnen slechts in een opdoemend verschiet
ontdekt. — Op den terugtogt van Genua naar Milaan werden
wij voortgesleept in een aangenomen vettura (M. H! reist dat
land zoo spoedig mogelijk door, in postvvagens!) : onze vetturino 1) kruide ons voort, den eenen dag na den anderen, onder
den helderen Italiaanschen hemel. — Dat klinkt schoon, M. H!
bij het hoekje van den haard, wanneer de stormen buiten
loeijen, en de hagel tegen onze vensters klettert; maar in de
wezenlijkheid brengt die zomersche hemel zijn ongemakken
mede. Altijd een verschroeijende zon, en geen lommer, vooral
op de straatwegen: steeds een opstijgende wolk van verpoederd
steengruis, waarin men omneveld zit, en waarmee de kleederen
van buiten en de longen van binnen besmet worden: regts en
links van den weg al wat groen moest wezen, met een graauwe
kleur overdekt, en de dorpen waar men doortrekt, bestoven als
kalkbranderijen. — Op dien togt was het geoorloofd, M. H! in
iedere pleisterplaats, waar middag gehouden werd, aamechtig
en half verstikt neer te zijden, en des avonds in het nachtverblijf uit te rusten, meer nog van afmatting der ziel dan van het
ligchaam. Ik ondervond toen de kwaal, die ik beschreven heb.
Hoe mijne reisgenooten het hadden, weet ik niet (want het is
een kwaad, dat men voor elkander verzwijgt). Maar toen wij
op een dier dagen, omstreeks den lang gewenschten ondergang
van het hemellicht, de muren van Asti binnengezeuld waren,
stapten wij, zonder eenig opgeruimd reisgedruisch, uit het
rijtuig. Asti is een smerig stadje, M. H! maar het is toch
een stad, en wij namen de avondkoelte, hoe gering zij was,
te baat, om nog een wandeling te maken. Het ging in stilte,
en het gezicht van menschen scheen ons niet te kunnen genezen, terwijl de beau monde bezig was een luchtje te scheppen, en op en neder wandelde in twee naauwe acacia-laantjes,
aan beide zijden van een groot plein, dat zijn ruimte scheen
1) Koetsiert
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verschuldigd te zijn aan den afbraak van huizen, die daar in
tijden van grooteren bloei gestaan hadden, — en dat een waren
aschbelt opleverde! — Waar wilt gij met uw lamlendig verhaal
heen? vraagt gij: — Wel, M. H1 het plein over: wij waren
een mijmerende trio, en ontweken het pad der menschen, onze
ziel opetende, zoo als eertijds Bellerophon.* — Daar vertoont
zich in eens, op zekeren afstand, een onafzienbaar bouwvallig
metselwerk 1 — „Een waterleiding!" roept een van het gezelschap uit. Wat hem dat voorgevoel inblies, is mij onbekend
gebleven: want ik geloof dat hij met allerlei waterleidingen,
maar juist niet met Romeinsche, gemeenzaam bekend was.—
Genoeg! — het gezelschap ontwaarde een elektrieken schok,
de doodelijke onverschilligheid week, en het gevoel van belangstelling deed ons zelfs spoed maken, om dit overblijfsel
van Romeinschen reuzenarbeid te bezigtigen. Naderbij gekomen, openbaarde zich bij den een zekere twijfel: een ander was
vasthoudender: allerlei bewijzen en gissingen werden voor en
tegen aangebragt: er werd zelfs in een paar gaten gekropen; —
maar hoe zouden wij het beslissen, zoo geheel zonder reisboek
of Winkelmann?* Het was eenigzins pijnlijk, maar moest toch
geschieden dat wij omtrent dit archaeologisch onderzoek om
inlichting vroegen aan een voorbijgaanden man met — augurken. „Che cosa sono quegli avanzi?" 1) vroeg er een, die tegelijk
aan zijn Italiaansch wat lucht gaf. De man antwoordde zeer
veel, maar niemand onzer begreep er een woord van. Nieuwe
onzekerheid; er werd weder gehukt en in gaten gegluurd, op
puinhoopen geklommen, en een gedeelte langs gewandeld. —
Hebt gij ooit ondervonden, M. H1 hoe vreemd een gewaarwording het is, wanneer die faculteit der ziel, waarmede wij bewonderen en het bewonderde genieten, door twijfel in hare
werking gestuit wordt, en slechts een klein momentum noodig
heeft, om voor spotlust of beschaamdheid plaats te maken? —
Ik wilde u slechts duidelijker doen worden, dat men op rein
de belangstelling levendig moet houden; — het bleek ons in
de herberg, dat wij te doen gehad hadden met de half gesloopte
muren der stad! Wij werden opgeruimd, en zagen vrolijker
1) „Wat zijn dat voor overblijfselen ?"
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onze terugkomst te gemoet in het schoone Milaan, met zijn
paleizen en bibliotheken en wandelingen en — sorbets!
Ik ben afgedwaald, M. H! toen ik u weinig kamerarbeid
op reis voorspelde. Zoo gij reist om te reizen, beloof ik u
even min eenen schat van wetenschap, in welk vak gij ook
werkzaam zijt. Wij zeggen somtijds met refit, maar misschien
ook al te dikwijls, dat de Hollander op moeders schoot vertroeteld, of in haar keuken verstoofd wordt: want, mij dunkt,
er is waarheid in deze beschuldiging; maar het zou ook verkeerd zijn, te willen staande houden, dat voor alle wetenschappen het reizen, en wel gedurende de krachtigste ieerjaren,
onontbeerlijk is. Ach! M. H! hoevelen hebben er niet, al reizende, een talent van medepraten opgedaan, en een beweegbaarheid, zoodat zij overal schitteren, maar niet in het stille
boekvertrek. In hunne loketten groeit de stapel brieven, aan
buitenlandsche geleerden afgeperst, waarmede zij op reis kennis gemaakt hebben; maar in hun hoofd wordt de wetenschap
niet tot een hecht en stevig gebouw, dat de stormvlagen der
nieuwigheden en der winderige stelsels kan doorstaan. Wat
hier ook van zij, M. H! het is in allen gevalle nuttig, te zien,
hoe elders gewerkt wordt: daarna zal men met verdubbelden
ijver naar huis terugkeeren. — Te Zurich bragten wij Brie
dagen met den edelen en geleerden 0. en zijne vrienden door.
Hij woonde met gezin en professoraat, op een tweede verdieping,
en de huiskamer, waar de gastvrije man ons hartelijk onthaalde, was tevens slaapverti ek. Het schrijverswerk bezorgt
hem eer, maar ook een noodzakelijk voordeel, en ondersteuning van zijn huishouden; en toch gaf hij zijn tijd geheel aan
ons weg, en deed een dubbele opoffering, om ons te onthalen:
het verlorene zou hij (misschien met nachtwaken!) wel weder
inwinnen. Hollandsche geleerden! neemt er een les uit! Te
Geneve werden wij even gul ontvangen door den braven H.,
Professor in de Oostersche talen. Hij heeft geen fortuin, maar
hij heeft geld noodig, om boeken te doen drukken, die in
Geneve niemand leest noch koopt. — Daarom heeft hij een
kostschool opgerigt, voor acht jaren: twee zure jaren moest hij
er nog van doorleven, en zou dan een som gelds gewonnen
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hebben, om in Parijs te kunnen gaan afschrijven, en daar te
laten drukken, wat de wetenschap bevorderen zou. — In de
Ambrosiana, te Milaan, zaten vijf geestelijken, opzieners en
suppoosten, te arbeiden, minder aan het bestuur der boekerij
(want die blijft in statu quo) dan aan eigene ondernemingen.
Daar zaten zij, die eerwaardige, gedienstige mannen, in de
ruime gothische zaal, op stoelen van de i6de eeuw, in zwarte
tabbaarden, en met den driepuntigen hoed op! Zij hebben
kuischheid en het celibaat gezworen, en zullen des te kalmer
arbeiden. . . . Ach, mijne heeren! — Op zekeren dag werkten wij in dit muis-stille gezelschap. Een van ons onderzocht
een Latijnsch handschrift (een codex, M. H1 en zulke boeken
zijn eeuwen geleden, door menschen van denzelfden stempel
afgeschreven). Hij wenkte zijne vrienden, om nader bij te
komen, en wees hun de plaats van Cicero, De Leg. caelibes
esse prohibento: er stond een randglos naast geschreven, wie
weet met hoe diep een zucht: optima lex! 1-)
Het is mij een waar genoegen, M. H! onopgemerkt twee punten met u vastgesteld te hebben, taalkennis en wetenschap,
en dat gij en ik, zonder dat iemand van ons het vermoedde,
reeds lang op het grootste van alle punten staan, het afleggen
van vooroordeelen.

Vrij te zijn van vooroordeelen, is zoo groot, en schijnt zoo
weinig bereikbaar, dat het bijna verwaand is, van middelen
te spreken, om die vrijheid te verkrijgen. Ondertusschen, M.
H! groeijen die vooroordeelen nergens tieriger dan te huis:
en dat behoef ik niet te betogen; het zou een breedvoerige
verhandeling worden, en met de meeste verhandelingen dit gemeen hebben, dat het voor de duizend en eerste maal betoogd
zou worden. — Het zal dus voor mij aangenamer, en misschien
aan u welgevalliger zijn, M. H! dat ik u verhale, hoe ik, op
reis, van vijf vooroordeelen genezen ben. Het zal mij nog
eenige oogenblikken kosten; maar uwe aandacht zal daarna
ook, voor zoo verre gij toegeluisterd hebt, afgelost worden.
1) „Een uitstekende wet" stond daar, als kanttekening bij Cicero's
woorden (in De Legibus d. i. Over de wetten): „Zij mogen niet ongehuwd
blijven,"
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Gelukkig is de herinnering mijner vijfdubbele verbetering
vereenigd met die van het aangenaamste gedeelte mijner
laatste reis.
Ik meende dat ieder Engelschman, dien men op weg ontmoet, zich onheusch en lomp voordoet, en dat hij echter uit
de fatsoenlijke klasse en beschaafd is. Ik was met mijne vrienden te Sesto Calendo aangekomen, het zuidelijkste punt van.
het Lago Maggiore. Terwijl wij op het balcon van het logement de stoomboot afwachtten, sprak ons een Engelschman
aan, en vroeg ons om raad, hoe hij zijn weg naar Geneve het
spoedigste zou kunnen afleggen. Het bleek, dat hij, tot Martigny toe, in het westelijk gedeelte van Walliserland, niet veel
sneller vooruit zou komen dan wij, en hij bood zich dus aan,
om tot z(56 ver in ons gezelschap te deelen.
Omstreeks Baveno, op de helft van den linkeroever van het
meer, verlieten wij de boot, en vonden op die hoogte een schuitje
gereed, om ons op de Boromeische eilanden te brengen. Daar
zagen wij die gedeeltelijk vervallen, gedeeltelijk herrijzende,
praalgebouwen van het beroemde huis der Boromei, wier wapenspreuk humilitas is! Den aanblik van dat liefelijke meer, met zijn
opgehoogde eilanden, en zijn beide oevers, met bergen bezoomd
van middelmatige hoogte, maar van afwisselende vorm en
kleur, hier beplant met rijzige cypressen, tusschen wier donker
groen het marmer der landhuizen doorschittert; daar met lager
geboomte tot op de toppen bewassen, zoodat zij, op dien of stand,
met mos bedekt schijnen, of, door den glans van het zonlicht
op het frisch gebladerte, en de slagschaduwen hunner hoeken
en kanten, de smeltende plooijen van een groen taffenkleed
vertoonen; — soms steil en dreigend; terwijl de rijke schakering van alle die tinten op het lichtblaauwe watervlak afgespiegeld wordt. — M. H! de levendigste herinnering mag niet
meer beschrijven; zij zou buiten hare grenzen en op het gebied
der schilderkunst treden; — maar het genot van dien dag vergeet ik nooit. — De Engelschman hield zich gewoonlijk te
Florence op: viermaal had hij van Parijs daarheen, en van
daar wederom gereisd, maar nog was het hem niet in de gedachte gekomen, in het voorbijgaan dit beroemde oord te be-
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zoeken! — Bij iederen uitroep van ons had hij de vriendelijkheid chorus te zingen, net beautiful indeed! en dan kaauwde
hij weder op een strootje. — Wij moesten vender, M. H! en
legden met postrijtuig den weg van Baveno, over den Simplon,
door het geheele Walliserland, tot Martigny, in twee dagen
af. 1k zou vier bladzijden noodig hebben, M. H! om u den
overtogt van een hoogen Alp op een Breeden straatweg te beschrijven. Het is een der stoutste ondernemingen van den
mensch, (ik bedoel nu het aanleggen van den vveg). Nergens
gevaar! en toch wordt gij duizenden voeten hoog gesleept, en
ziet in afgronden neder; naast u woelt zich een bergstroom,
als verbolgen over de beletselen, die hij ontmoet, loeijend door
afgerolde rotsbonken en kluf ten heen: aan de andere zijde ziet
gij door elkander gesmeten steenen, bergen op zich zelve, in
het vorig wintergetij door regen en storm en smeltende sneeuw
losgewerkt, en van de hoogte neergeslingerd: zoodat gij onwillekeurig aan de hemelbestorming van het reuzengeslacht
denkt; — of gij zijt gedrongen tegen een wand, die dreigend
over u heen buigt; of gij gaat een tijd lang in het donker, door
een rots heen, zoo dikwijls de weg stuit tegen een berggevaarte,
dat de werkman nu met buskruid en moker en houweel doorgebroken heeft. — Beautiful indeed, zei de Engelschman, en hij
floot een deuntje. — De togt door het Walliserland is minder
afwisselend, — men gewent aan alles, zelfs aan den Alpenrug,
waar men steeds ter regter zijde tegen opziet. Er werden
eenige gesprekken met den Engelschman op stapel gezet, maar
zij wilden niet afloopen; zelfs geen toespelingen op zijn rationale letterkunde, geen naam van eenig beroemd Schot, geen
gelukkige aanhaling uit eenig Engelsch dichter, — niets wilde
vatten: tot dat ik, bij toeval, het gesprek op Engelsche ligchaamsoefeningen en volksvermaken bragt. Nu kwam hij los,
en het was moeijelijk aan de beurt te komen, zoo lang hij van
boxing, racehorses, horseraces, cockfighting, trapball en cricket
sprak. Wij waren leerlingen, M. H! en leerden veel — theorie.
Een Engelsche rijknecht kwam ons te gemoet met twee
schoone ruinen, wedloopers, naar Florence bestemd, waarheen
de Engelsche beweeglust zijn spelen en weddingschappen over-
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brengt. Onze reisgenoot werd geheel leven: op het gezigt van
den stalknecht vergat hij stand en rang (zoo hij er had), en
te Martigny moesten wij van hem scheiden.
Mijn tweede les ontving ik kort daarna, M. H! — 1k zou
ze u in twee woorden kunnen mededeelen: maar ik wil er wat
omheen praten, orn niet al te spoedig aan het einde te komen,
en opdat gij niet moogt vragen: „heeft hij in Savoije gereisd,
en spreekt hij niets van de natuur?" Ik zou er niet van kunnen
zwijgen, M. H! al was ik niet, van het begin af, voornemens
geweest, nu en dan u te toonen dat ik den mensch niet voor het
eenigste belangrijke in de schepping houd: en gij zijt zeker niet
zoo zeer met andere gedachten van belang bezig geweest, of gij
hebt opgemerkt, dat ik de beschouwing der natuur niet als een
punt vastgezet, maar door mijn opstel verspreid heb. Sommigen van u, die van vaste punten houden, zullen dit liken, en
mijn geschrift kakelbont noemen, denkende met Horatius:
Purpureus, late qui splendeat, anus et alter
Adsuitur pannus. 1)
Anderen van u, toegevend omtrent gedeelten, zullen denken:

„wat zit dit stuk misselijk in malkander:
Infelix operis summa, quia ponere totem
Nescit." 2)

M. H! het is mij, dezen avond, onverschillig, al waren er
onder u, wier oogen met meer welgevallen op een houtzaagmolen rusten, dan op het Thessalisch Tempe! en in alien
gevalle haai ik ook het mijne uit den Romein, met een kleine
verandering:
Spissis indigna theatris
Scripta lubet recitare, et nugis addere pondus.3)

Er zijn twee wegen, M. H! om van Martigny in de vallei
1) De ene purperen lap na de ander wordt er opgenaaid, om wijd en
zijd te schitteren (Ars poetica).
2) ,,Hij kan geen meesterwerk leveren, omdat hij er geen geheel van
weet te maken" (Ars poetica).
3) „Ik heb er nu eens lust in, geschriften voor te lezen, die dicht
bezette schouwburgen onwaardig zijn, en om onbeduidendheden als gewichtig voor te dragen." Bij Horatius (Epistulae) staat juist het omgekeerde (pullet in plaats van lubet), nl. „Ik zou mij schamen om . . . etc.
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van Chamouny te komen. Zij liggen op weerzijde van een breed
gebergte, dat men op halver hoogte langs de helling bestijgen
moet. Regts heet die weg la Tete noire, links le col de Balme.
Wij volgden den eersten, gedeeltelijk op muilezels, gedeeltelijk
te voet: want het zijn 1 o uren van Martigny tot Chamouny;
maar de voetganger kan somtijds stilstaan en omzien: want
achter, zoowel als voor, wisselt het tooneel af, bij iedere wending van het pad, dat hier en daar uit de rots uitgehouwen,
en slechts 6 voet breed is, en waarop of een gebrekkige of
geen borstwering u belet twee of drie duizend voeten diep te
vallen. Onder hoort gij den stroom bruisen, en ver tegen u
over, aan de andere zijde der valeijen, staat berg achter berg,
zacht glooijend, of afgebroken steil, met sneeuw op hun hoogste
toppen bedekt, of met zwarte spitsen uit een lager sneeuwveld
oprijzende, dat smelt, en in schuimende stroomen, wit als
melk, langs allerlei rigtingen de helling doorgroeft, en gelijdelijk neergolft, of geen grond meer vindende, een waterval
wordt, die honderden voeten nedervalt, en dadr weder tegengehouden, verder woelt, tot dat hij zich bij een tweeden rand
overstort, en soms weder een derde en meermalen, en eindelijk
in de laagte van het dal zich met den hoofdstroom vereenigt,
onder een mengeling van dof dommelend gebons en scheller
geruisch. Overal is leven en kracht: want de zwaarste dennen
rijzen op uit de spleten van den rotswand, of hemelhoog ontdekt gij een weide, met herdershutten en rundvee, dat gij met
moeite onderscheidt, en dat rustig graast aan den hellenden
rand eener afgrijslijke diepte. — Hier was geen vooroordeel
af te leggen, zoo het niet was de vrees voor duizeligheid; maar
ik bedoel die niet; ook hebt gij daar geen tijd noch lust om aan
u zelven te denken. Naar de vallei van Chamouny afdalende,
overviel ons de avond, met vollen maneschijn; doch er was
geen gevaar, omdat de weg nu langs een zachtere helling van
den berg nederwaarts ging; maar moeijelijk, M. H! door veel
gestrompel van mensch en dier over struwelen en steenen
en rollend gruis. — Maar wie beschrijft den indruk van de
intrede in het wonderbare dal, bij maanlicht, wanneer het
oog onmetelijke maar drijvende vormen ontdekt, en in die
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natuur niet te huis is, om de ontzaggelijke hoogten, op wier
sneeuw en ijsvelden de maan zulk een onzeker licht verspreidt, dat gij duidelijk onderscheiden wilt, wat u zoo treft
en verplet, maar niet kunt, en waarlijk eene soort van betoovering ondervindt. — Wij waren in het dal, dat eerst in
het midden der vorige eeuw (let wel! M. H! eerst in het midden
der i8de eeuw) in het midden van Europa, ontdekt is. Doch
het bevreemde u niet: caelum ipsum petimus stultitia, 1) anders
zou het nog onbekend wezen: want het diepste der vallei
ligt zoo hoog, dat het er nooit regt zomer is, en geen veldvruchten er tot vollen wasdom gedijen. En evenwel is thans
een bezoek te Chamouny, het vlek midden in de vallei, een
plaisiertogtje. Twee herbergen hebben voor de menigte
Engelschen, die dezen hoek opzoeken, al hunne comforts:
het gezelschap is er af en aan dobberend, maar altijd beschaafd en fatsoenlijk: — en kan men in zulk gezelschap
verschijnen, met een baard van twee dagen, door ligchaamsbeweging en smeltende warmte bovenmatig het kinvel uitgedrongen? — Wie zelf zich helpen kon, sloeg aan het maaijen.
Wie dit handwerk beneden zich rekende, riep om hulp van
anderen. Dit was het lot van een uit het gezelschap. Er kwam
een barbier . . . . M. H! zoo het u ooit weer gebeurt, dat woord,
uit vooroordeel, met minachting uit te spreken, en daardoor
te toonen, dat gij een wankelend geloof hebt aan het verband
van kunsten en wetenschappen, gaat dan boete doen bij de
faculteit der Geneeskunde! want het was de Wel.Ed. Zeer Gel.
Heer N., te Gottingen gepromoveerd, en thans Med. Doct.
in de vallei van Chamouny.
Mijn derde les ontving ik nog hooger in de lucht. Want
op den volgenden dag dezen wij eenen der twee togten, die
men in de vallei onderneemt. VOOr de herbergen wemelt het
van af- en aankomende reizigers, langs den weg, lien wij gekomen waren, of van de westzijde, van Geneve, over Salanche:
zij komen op paarden en muilezels, of canapes op vier wielen,
met een paard bespannen, of in draagbaren. Uit de herberg1) In onze dwaasheid trachten we zelfs de hemel te bereiken (Horatius:
Oden).
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deuren stroomen de gasten, die een bergwandeling voorhebben
op het luchtigste gekleed, den Alpenstok zwaaijende of uit
ongeduld in den grond prikkende, den knapzak aan den gordel:
en het gejoel vermeerdert door de gidsen, waarvan er een veertigtal in de vallei woont en door de regering aan reglementen
en tarieven onderworpen is, en die voor zadeldieren en draagbare verversching zorgen, en voor mantels, die den verhitten
klimmer boven in den fijneren dampkring zullen dekken. Wij
bestegen vroeg, na het ontbijt, den Mont Breven. Het is de
hoogste berg in de keten, die den noordkant van het dal
insluit. — Indien ik u al weder sprak van duizenden voeten,
van uren klimmens, en van stronken en bonken, en paden,
glibberig door het afsijpelende water uit bergaders of groeven
van vorige sneeuw- en steenvallen, — gij zoudt zeggen: „dat
wordt eentonig; " en toch, M. H! heeft de wezenlijkheid aldaar
weinig, dat overeenkomt met hetgeen men reeds gezien heeft;
maar de groote vermoeijenis der beklimming langs een steil en
naauw pad, dat somtijds afgebrokkeld is en bijna verdwijnt,
zou alle genot verbitteren, indien men niet of om adem te
scheppen en de kniepezen te laten rusten, of om te zien
wat rondom ligt, stil stond, en opmerkte, hoe men al klimmende het breede dal ruimer in zijn lengte overziet, en de
tegenoverstaande spitse rotsen, die, van beneden uit het dal
gezien, de wolken doorboren en het gezigt op de kroon van
het gebergte belemmeren: hoe zij allengs met den klimmer op
gelijke hoogte komen, en nu de Mont Blanc, als een reus
onder de grooten, meer en meer rijst, en zijn drie ontzaggelijke kruinen vertoont, die achter elkander wegwijken, waar
sneeuw en ijs nooit smelten, en geen verandering is, dan die
der donkere striemen, door vallende klompen en sneeuwvallen
geploegd. Gij meent dit alles in uw bereik te hebben, en toch
zijt gij er uren van verwijderd. Want het oog is aan het
afmeten van zulke gevaarten niet gewend, en het bespeurt geen
gewone voorwerpen, omdat zij te verre weg zijn: daarom verdwijnt het vermogen om de afstanden te berekenen; want gij
ziet een zwarte plek door de glinsterende sneeuw steken, en
meent een kuil te zien, waarover gij heenstappen zoudt; maar
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uw gids verzekert u, dat het een dal is, waar gij duizend
schreden kunt wandelen. Al weder klimmende, wordt het
wonder der glaciers u duidelijk. Gij overziet de glooijende
tusschendalen, waarin de nedergezakte sneeuw half gesmolten
en door vorst weder tot ijs zamengepakt wordt, en zich meer
en meer ophoopende, door eigen zwaarte splijt, en zeegroene
diepten vertoont, en gelijdelijk of met geweld en donderend
zich een slingerweg baant, en tot in het benedenste Chamounydal nederzinkt, in vormen van logge blokken en pyramiden,
niet zelden het karig plantsoen van den dalbewoner voor altijd
bedelvende. Onder het genot van zulk een gezigt bereikten
wij een kleine vlakte, waar een hut staat: zij heet de Chalet
de Plamprai. Het is een rustplaats voor hem die verzadigd is
van klimmen, en voor hem, die nog een menigte toises hooger
den top wil bestijgen, langs een weg, waar men soms als op
een ladder staat, of twintig voeten hoog een regtstandigen wand
beklauteren moet, met hand en voet zich vastklemmend aan
scherpe punten en kioven, of een sneeuwveld tot aan de knien
doorwaadt, en eindelijk voor zijn tobben beloond wordt met
een onbelemmerd overzigt van het dal, tot aan zijn beide uiteinden, van het geheele Savoysche gebergte, en van den ganschen bajert eener omwenteling van den aardbol, waarin tijd
en natuur het afzigtelijke verzacht, het wonderlijke en het
majestueusche veredeld hebben. Wanneer gij, in NoordHolland, M. H! een frissche boerenmeid onder een koe ziet
zitten, en zij vergunt u een teug melk uit Karen nap te dronken,
dan denkt gij „ peen, dit genot levert Holland alleen op."—
Een vooroordeel, M. H! gaat naar de Chalet van Plamprai,
en gij zult u bekeeren; op die rotsen, in dien hoogen dampkring, groeijen geurige kruiden, die het rundvee afweidt, en
een melk geeft, — M. H! het is geen honger en dorst en uitputting van krachten, zoo als zij den koning van Perzie op
roggebrood onthaalden, en die nu misschien zoo smakeiijk maken, wat zeer gewoon is. Indien ik de stoute wendingen van
sommigen dorst na te volgen, die bekende dingen met onbekende vergelijken, om zich regt begrijpelijk uit te drukken,
dan zou ik zeggen: „zulken nectar dronken de Goden."
Onderzoek en Phantasie. 4
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Mijn vierde les, M. H! ontving ik in het hooge Bernoberland. Ik zal u geen natuur meer beschrijven. Gij hebt er
wel van! — Maar het bergvolk! zoo afgescheiden van de wereld en hare woelingen en hartstogten en onreinheden! — Het
herdersleven, M. H! o! kon ik u het onschuldig herderinnetje schilderen, huppelende in het Haslithal, en die zuiverheid harer ziel, en haar lief gekoos met den herder, dien zij
innig en teeder bemint: en die stille huiselijke bezigheden,
onder het ouderlijke dak, waar geen drift binnensluipt, geen
onzuivere wensch gekoesterd wordt. Hoe dikwijls hebt gij dit
tafereel niet ontrold gezien door schrijvers en zangers, in
wegsiepende verzen of zoete herderskouten! — ik houd
evenwel nog meer van waarheid, M. H! en denk geen lofrede te maken op .. . . vuiligheden. Want in die buurt worden vele jonge dochters opgekweekt door hunne verbasterde
ouders tot bijzitten van een liederlijk overzeesch menschenras,
dat met zijn rijkdom de deugd en de eenvoudige zeden verjaagd heeft.
Mijn laatste les, M. H! (want ik eindig) is, geloof ik, de
gewigtigste en de nuttigste van alien. Ik heb hoog gezien,
en ik heb laag gezien: ik heb genoten, en ik ben in verrukking geweest: ik heb geprezen en ik heb benijd; en ik was
gereed mijn zegel te zetten op de spreuk: waar men het wel
heeft, daar heeft men een vaderland. Maar ik ben teruggekomen,
M. H! van mijne reis, en van een koud en onhartelijk wereldburgerschap: en liever dan ooit is mij het minder schoone
vaderland, met al zijn gebreken, en worstelingen, en rampen.

II.
TAFELGESPREK OVER ZAKEN VAN GROOT GEWIGT.

Het volgend opstel is in een geheel opgeruimd oogenblik
geschreven, zoo als ik ze wel eens had. De sprekende personen
zijn geidealiseerd, en ik zelf ben niet vrijgekomen. Wat
de prijsvraag betreft, waarover gehandeld wordt, ik weet in
alle eerlijkheid niet wie ze opgegeven had: misschien ben ik
het geweest, toen ik mede een vragende bui had. Is dit het
geval geweest, dan heb ik mij aan een persifflage schuldig
gemaakt. Doch er zou eene verdediging op zijn: welligt was
ik toen reeds van meening, dat de meeste maatschappijen, als

leerende, dat wit zeggen, onderwijzende ligchamen, eigenlijk
uitgediend hebben. Het zijn uitgebrande kraters, waarin Jan
en alleman, jong en oud, zonder gevaar en op hun gemak
kunnen zitten. Ik zou daarom evenwel niet wenschen, dat
zij geslecht en met den grond gelijk gemaakt wierden: zij zijn
physiek nuttig, en leeren klimmen.
Wat zegt gij van die prijsvraag,* vroeg ik aan Acilius, die
aan mijn linkerzijde zat, aan den maaltijd te Amsterdam,
nadat de algemeene vergadering der Maatschappij gehouden
was. — Er is waarlijk geen mogelijkheid om een afzonderlijk
gesprek te voeren, antwoordde hij: het gedruisch is te groot,
en het gezelschap te talrijk voor een algemeen onderhoud. —
Dat verstonden de Ouden beter: (zoo viel hem Scaevola in de
rede, die aan mijn regterzijde zat) zij dronken stout aan tafel,
maar zij namen de eenheid van zitplaats en de eenheid van
gesprek in acht, en wanneer men naar huis gewaggeld was,
sliep men goed, maar men wist 's anderendaags den maaltijd
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te vertellen. — Stil 1 zeide Acilius, hoort gij niet dat er een
gezondheid in verzen ingesteld wordt? die dingen vervangen
thans de plaats der oude ax62ta. 1) — Het werd redelijk, maar
niet geheel stil: want het sissende st., dat de een den anderen
toeriep, verdoofde een geed deel van 's dichters uitboezeming,
en toen dit geschuifel ophield, werd hier het prozaisch
contrast van den notenkraker gehoord, (want het nageregt
was reeds opgediend), ginds vloog een tabakspijp aan diggelen,
die onder het omwenden van het ligchaam des rookers naar
den dichter, op den schouder van een buurman te huis kwam.
Ik begreep dus naauwlijks welk een toast er ingesteld werd,
en nog minder, hoe de dichter het aanlegde: want hij stelde
de hemelsche gesternten allegorisch voor: en dewijl ik den
aanhef en hier en daar een vers miste, speet het mij, geen
deel te kunnen nemen in de goedkeuring, zelfs van die
weinigen, op w!er oordeel ik vertrouw, en die het stuk waarlijk
schoon vonden: ik zweefde met mijn aandacht zoo los in
den donkeren sterrenhemel, dat ik naar grond began te verlangen. Handen en monden waren gereed om toe te juichen,
en die belooning viel den dichter ten deel. leder geraas, dat
zeer sterk is, wordt gewoonlijk door een oogenblik stilte
vervangen: zegt GOthe ergens: en daarom moet het wel waar
wezen: zoo was het ook nu, en ik nam die verpoozing te baat.
— Wat zegt gij dan toch van die vraag, Acilius! — want ik
stel vertrouwen in zijn oordeelvellingen, en ik verlangde
te weten wat hij dacht van sommige der voorgestelde vragen,
die in grooten getale door de Afdeelingen der Maatschappij
zamengebragt waren, terwijl iedere Afdeeling overwogen,
gekozen, veranderd en gepolijst had, en geen lid een vraag
te berde had durven brengen, die niet in zijn studeervertrek
met inspanning overdacht en met zorg opgesteld was. — Was
het niet van belang, zeide ik, dat men vroeg: of de theorie
van het Chinesche schrift bruikbaar zou zijn voor onze westersche
talen, en of men hiervan eenige voordeelen zou kunnen verwachten vow' de meer algemeene verbreiding van wetenschap1)

tafelzangen.
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Eenige Chinaas-appelen zouden bruikbaar
wezen, antwoordde Acilius: ik mis ze ongaarne op dezen rijken
disch; maar hoe meer men heeft, hoe meer men vraagt. —
Ik werd bijna ontstemd, omdat hij dit gesprek scheen te
ontduiken: want ik had niet bemerkt, dat de Heer Quaestor,*
die aan het buurten was, achter op mijn stoel leunde. —
Ik meen te hooren, zei Quaestor, dat gij zamen bezig zijt
over de vraag, die ik in mijne Afdeeling voorgesteld heb,
maar die ongelukkig dezen morgen niet gekozen is. —
Waarom ongelukkig? vroeg Acilius. — Wel, was het antwoord,
ik heb juist geen al te groot zwak voor mijne eigen opstellen,
maar het is toch een stil genoegen, wanneer men aanleiding
geeft tot een goed geschrift, en de behandeling van een
moeijelijk onderwerp uitlokt. — Ja wel, het was een chinesche
lokvink, hervatte Acilius: kent gij Chineesch? — Neen,
maar er zijn meer anderen in het zelfde geval, en ik vermoed
zelfs, dat men bezwaarlijk hier te lande iemand vinden zal,
die het verstaat. — Dan moet de vraag door een Chinees,
of door Abel-Rernusat beantwoord worden. 1) — 1k weet
niet, zeide hierop Quaestor, of onze vragen tot Parijs en
Peking doordringen; maar zoo gij u de mijne herinnert, dan
weet gij ook, dat ik slechts naar de theorie van het Chinesche
schrift vraag. — Daar hebben wij het weer: (zoo viel Scaevola
hem in de rede, terwijl hij met het bolle der regterhand in de
palm der linker sloeg: want deze beweging drukt bij hem een
sterke gemoedsaandoening uit:) daar hebben wij het weer:
ondervinding en geschiedenis worden niet meer geraadpleegd,
maar men steunt op holle theorien, die de wereld regeren,
en oorzaak zijn, dat men helaas van zijn liberale beginselen
terug moet komen, en de regeringen zegenen, die weten
wat praktijk is: terwijl de edele Metternich . . . . — Welnu!
zeide ik, de edele Metternich, en de lekkere Johann isberger,
en de gevaarlijke cholera . . . . Scaevola* wist niet of hij
lagchen zou, of boos worden: hij deed het eerste: want hij
1) Sedert Acilius dit gesproken heeft, bezitten wij een kenner van het
pelijke kennis? —

Chineesch, een man van buitengewone talenten, en te weinig bekend:
en Abel-Remusat is dood.*
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is goed van hart; maar Acilius vergat intusschen het begonnen
gesprek niet, en vroeg aan Quaestor: maar kent gij dan de
theorie van het Chinesche schrift? — Die is ook zoo moeijelijk
niet, antwoordde deze: de Chinesen schrijven geen klanken,
maar zaken, of, met andere woorden, zij schilderen hunne
gedachten. — Weet gij ook, hoe zij dat doen, vroeg Acilius
wederom. — Gij schertst, Acilius, was het antwoord: want
wie onzer heeft geen Chineesch schrift gezien? het heeft iets
bevalligs voor het oog, door symmetrie en kracht van trekken.
— Dat is volkomen waar, riep Scaevola; in Europa gaat de
kalligraphie deerlijk achteruit, en zelden ontmoet men schrift
van een geleerde, dat gemakkelijk leest: de Maatschappij
diende een prijsvraag uit te schrijven: Welke middelen zijn
er uit te vinden, om ieder man van beschaving te dwingen,
dal hij leesbaar schrijve? — Over die liberale vraag kunnen wij
een volgend jaar raadplegen, zeide ik; maar geleerden schrijven zelden goed, en hoe meer men krabbelt en smeert en
drukken laat, des te beter gewennen de letterzetters aan het
slechte schrift. — Het is hier verschrikkelijk warm, zei
Quaestor; ik ga buiten een luchtje scheppen. — Nog even,
zeide Acilius, en hield hem bij een pand van zijn rok: gij
bedoelt toch zeker iets meer, dan die symmetrie en kracht
van trekken, en gelooft toch niet, dat hierin de theorie van
het Chinesche schrift bestaat? — Ik heb het u reeds gezegd,
zeide Quaestor; zij schilderen hunne taal, en dit is zulk eene
eenvoudige manier, the, door de natuur aangewezen, en the:,
onafhankelijk van buiging en voeging en klank van woorden,
dat zij verdient algemeen te worden. — Ik begin nu te begrijpen,
zeide Acilius, dat uw vraag bij de IVde klasse van het Instituut*
te huis hoort, en het best door Humbert of Moritz* beantwoord
zal worden. Maar het bevreemd mij, dat de Chinesche boeken
zoo onverstaanbaar voor ons zijn, en, hoewel zij de zaken
schilderen, zoo als gij zegt, ik echter geene enkele figuur herken.
Welligt komt dat hier van daan, dat in China alle Bingen er
geheel anders uitzien dan bij ons. Maar hoe dit ook zij (want
ik ken China in het geheel niet) uw vraag bevat velerlei nut:
want zij moet de lithographie doen bloeijen, en de graveer-
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kunst ook, over wier verachtering wij zoo bekommerd zijn,
dat er gisteren avond, in de Bestuurs-Vergadering, twee
vragen tegelijk over voorgesteld werden: eindelijk ook de
schilderkunst zelve. Want zij, die eeuwig schrijven, zullen
lithographieren; boeken van geleerdheid en fijn oordeel, die
zoo spoedig niet zamengesteld worden, doch wier maker een
man van smaak is, wiens verstand moeijelijk voldaan kan
worden door iets, dat het zintuig zijner oogen beleedigt,
zulke boeken zullen het graveerijzer bezig houden: boeken van
vertooning, eindelijk, waarvan men zou kunnen zeggen, dat
zij representeren, voornamelijk die, waarvoor de maker, zoo
als vanzelf spreekt, onderscheidingen ontvangt, die hem in
voordeel en eer van het overige gemeen onderscheiden,
zulke moeten met penseel en olieverw gewerkt zijn. Een
bibliothekaris zal, in het vervoig, niet meer van folio en quarto
en octavo spreken, maar van steenwerk, koperwerk, doekwerk. Gij hebt zelf, geloof ik, nog niet berekend, mijn lieve
Quaestor, hoe ver uwe vraag zich uitstrekt: de geheele klasse
van letterzettende en boekdrukkende menschen zal tot de
beeldende kunsten opklimmen; boekverkoopers worden
kunstkoopers: uwe vraag zal een revolutie in de standen en
rangen teweeg brengen. — Op het hooren van het woord
revolutie draaide Scaevola zich geweldig om, en was gereed
om een uitval te doen; maar Quaestor voorkwam hem, en
antwoordde aan Acilius: dat is een vreemde blik in de toekomst I
doch gij toont, op zijn minst, dat gij mijn vraag niet begrijpt.
De Chinesen teekenen de dingen niet, zoo als zij zijn. — Zij
teekenen ze dus, zoo als zij niet zijn? vroeg ik. — Laat mij
uitspreken, zei Quaestor: wanneer zij het woord boom willen
schrijven, dan teekenen zij geen stam en takken en bladeren;
want dit zou te lang ophouden; maar b.v. een loodlijnig
streepje. Nu stel ik, dat zij een treurwilg schrijven: dan komt
er een dakje op dat streepje, van neerhangende streepjes aan
weerzijde: willen zij van een populier spreken, dan zullen
die zijstreepjes, weerzijds, in eene omgekeerde rigting,
naar boven gaan, en zoo voorts; doch het verstaat zich van
zelf, dat zulk een gelijkenis niet altijd kan bewaard worden:
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want hoe zouden de Chinesen anders zich redden, wanneer
zij afgetrokken denkbeelden wilden uitdrukken? — Gij voorkomt mijn zwarigheid, zeide Acilius: ga voort! — Wanneer
men b.v. deugd denkt, is niets eenvoudiger, dan een cirkeltje
te schrijven (ik heb we1 in het Chineesch niet veel cirkels
ontdekt; maar ik spreek nu van de theorie en van de toepassing op westersche talen) : volmaakte deugd zou men kunnen
voorstellen door een cirkeltje met een stip er in, voor middelpunt. — Dat begrijp ik zeer goed, nam ik de vrijheid op te
merken: het is alsof men zeide „daar ligt het centrum:
steekt er uw passertje gerust in, en beproef maar, of het
cirkeltje niet zuiver is." — Dit had ik er niet eens bij gedacht,
zei Quaestor; doch gij hebt gelijk, en gij ziet tevens, hoe redelijk
zulk een theorie kan wezen, en welk een helder denkbeeld
en afgeronden volzin deze eenvoudige figuur kan voorstellen.
— Ik begin langzamerhand het gewigt van uwe diep doordachte vraag te gevoelen, zeide Acilius, en wat gij onder
de theorie van het Chinesche schrift verstaat, is mij nu bijna
helder. — Dat is mij aangenaam, antwoordde Quaestor;
er is echter zoo veel niet bij verloren, wanneer zij een volgend
jaar eerst uitgeschreven wordt: de wetenschappen gaan wel
wat te langzaam, maar toch zeker, vooruit: doch ik vrees dat
mijne openstaande zitplaats door een anderen ingenomen zal
worden, wanneer ik zoo lang rondwandel. — Geen nood!
zeide ik, wij zullen er u inre postliminii * op terugbrengen. —
Met dit ius staat het anders tegenwoordig zoo goed niet,
riep Scaevola ; bijna even slecht als met het ius primae noctis,*
nu alle denkbeelden van regt en eigendom door de holle
liberale theorien verdrongen worden. — Ik sta er u borg voor,
Scaevola! hernam ik, dat het zulk een vaart niet loopen zal
in dit gezelschap, en ik beroep mij op den indruk en op de
goedkeuring der toehoorders, toen de Voorzitter heden ochtend
de vergadering met zijn schoone aanspraak verwelkomde. —
Onder dit zijdelingsch gesprek had Acilius aan Quaestor een
snuifje aangeboden, die zelden hiervan gebruik maakt, en
nu ook sterk stond te niezen, zeggende dat dit kruid een
enkelen keer de levensgeesten opwekt, en aan een laat middag-
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maal de slaperigheid weert. leder yolk heeft zijn gewoonten,
zeide ik, en zijne aanwendsels: de Chinesen, b.v. zijn verzot
op slaapgoed. Recte mones, 1) riep Acilius uit: neen, mijn
lieve Quaestor ik laat u niet los, eer gij mij nog een paar
inlichtingen gegeven hebt. Gij vraagt , of de theorie van het
Chinesche schrift bruikbaar zou zijn voor de westersche talen:
wat bedoelt gij met westersche talen? — Wel! niets is eenvoudiger dan mijn bedoeling: ik bedoel al de talen, die men niet
onder de oostersche begrijpt, of liever, al de talen, die in
Europa gesproken worden. — Dit begrijp ik zeer goed, zeide
Acilius; misschien zondert gij evenwel het Turksch uit,
voor zoo verre het in Europa gesproken wordt. — Natuurlijk,
antwoordde Quaestor; maar die uitzondering zal Bens ophouden, wanneer de Turken uit Europa verjaagd zijn. —
Zoo spoedig niet! riep Scaevola uit: de Grieken zullen Bens
begrijpen, dat zij nooit gelukkiger geweest zijn, dan onder
de Turken, toen zij nog niet gezengd waren door lien vervloekten revolutiegloed, door holle theorien aangeblazen*. —
Maar, zeide Acilius tot Quaestor, ik begrijp niet, waaroin gij,
in dit vraagstuk, de westersche talen van de oostersche
onderscheidt. Houdt gij het reeds voor uitgemaakt, dat de
theorie van het Chinesche schrift voor de oostersche talen
bruikbaar is? — Neen, antwoordde Quaestor twijfelend;
ik heb eigenlijk hierover niet nagedacht; maar (ging hij met
meer vertrouwen voort) het is beter aan de vraag geen al te
grooten omvang te geven, en over de oostersche talen kan
ik niet oordeelen: ik versta er geen eene. Dit geeft een
bewijs van uw verstand en voorzigtigheid, zeide Acilius,
en toen gij gevraagd hebt naar de bruikbaarheid voor onze
westersche talen, hebt gij zeker die Europesche talen alleen
bedoeld, waarmede gij bekend zijt; of kent gij ze alien ? —
Zeker niet, antwoordde Quaestor. — Maar, mijn lieve
Quaestor, vroeg Acilius hem alwederom, hoe zal de beantwoorder weten, welke talen gij kent en bedoelt? — Quaestor
overwoog deze vraag een oogenblik, en antwoordde toen:
1)

Juist opgemerkt.
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nu, men zou duidelijkheidshalve eene verandering in de vraag
kunnen maken, en, in plaats van voor onze westersche talen,
schrijven: voor de meestbekende westersche talen. — Gij
weet te geven en te nemen, zeide Acilius, en wanneer men
met u een zaak behandelt, vordert men; maar zeg mij,
zouden de volkeren, wier talen gij niet kent, u niet onregtvaardig vinden, en van eigenbaat beschuldigen, wanneer gij
hen van het onberekenbare nut uwer vraag verstoken liet?
Ik vrees dat gij, zoo doende, het nut veel enger beperken
zult, dan uwe eigene bedoeling is: want uw vraag schijnt
slechts wetenschappelijk te zijn, maar zij is inderdaad zuiver
philantrophisch: gij wilt aan anderen mededeelen wat wij
bezitten, en gij zijt hierin echt liberaal (op dit punt verzocht
ik Scaevola, dat hij ons eens inschenken zou). Maar zeg
mij nog jets: waarom spreekt uw vraag van talen? — 1k
begrijp u niet, antwoordde Quaestor: neem het denkbeeld
eener taal uit mijne vraag weg, en er zal niets overig blijven:
zonder taal of spraak (want taal staat tot spraak, als species
tot genus) is geen mededeeling van gedachten mogelijk.
1k heb over dit punt eens een vraag medegedeeld: Is denken
en mededeeling van gedachten zonder taal mogelijk? zoo fa,
hoe zal dat moeten geschieden? zoo neen,. . . . — 1k herinner

mij die vraag, antwoordde Acilius: zij was duidelijk gesteld,
en het zoo fa en zoo neen, dat eigenlijk in geene vraag moest
ontbreken, gaf een geleidelijk middel ter beantwoording. —
Het bevreemdt mij, riep Scaevola, dat die vraag toen niet
uitgeschreven is. Iemand, die maar eenigszins gewend was
prijsvragen te beantwoorden, zou deze zeer gemakkelijk
behandeld hebben. Men vindt daaronitrent reeds denkbeelden
in de overzetting van Plato door Schleiermacher, en bij
meer oude schrijvers, wier plaatsen men aangehaald ziet
door een menigte Duitschers, die dat onderwerp geheel of
van ter zijde behandeld hebben. Door het zarnenstellen en
vergelijken van alle die verschillende schrijvers, ziet men ligt,
wat de algemeene denkwijze over zulk een onderwerp is:
die denkwijze had men kunnen mededeelen, en dewijl dit
veel verdienstelijke moeite zou gekost hebben, zou men ze
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als zijn eigen meening hebben mogen voordragen, in den
vorm van Inleiding, met opvolgende hoofdstukken en paragrafen: terwijl men den stij1 had kunnen verlevendigen
door aangehaalde stukken, uit eigen adversaria 1) geput. —
Ik kon mij nu niet langer inhouden, maar riep uit : dat is
persifflage, Scaevola! of meent gij, dat men een Maatschappij
met zulke fabrikaten paaijen kan, en een gouden medaille
weghalen? en gelooft gij, dat ooit iemand zich tot beoordeelaar
van een ingekomen antwoord zou laten benoemen, die over
het onderwerp niet reeds eene meening had, uit eigen studie
voortgesproten, en...... — 1k ging er nog meer van zeggen
(want ik werd warm en bemerkte in mijn onnoozelheid niet,
dat Scaevola mij met eene ironie beet had), maar ik werd
gestuit, en liet mij gaarne stuiten, door een gedicht van
Mercator, dat hij zelf opzeide. Het was een oogenblik van
waar genot: want hij had een onderwerp, dat hij meester
is, en wanneer hij zulke behandelt, is hij dichter: het was
de bekommering van een vader over zijnen zoon: en die zoon
was aan het vaderland gegeven, en waagde er zijn leven
voor, en die vader was Mercator * zelf, die zijn bekommering
en zijn gelatenheid liet spreken in poezij van het hart. —
Toen hij opgehouden had, en de druischende toejuiching
van het geheele gezelschap overgegaan was in een gefluister,
waarin ieder man aan zijn naaste te kunnen gaf, dat hij
dit gedicht bewonderde, de eene uit gevoel en kennis, de
andere uit gewoonte, en een derde, om dat iemand, die zegt
dat hij bewondert, gevoel en kennis schijnt te hebben, —
toen zeide Acilius, die taai is, en niet ligt een gesprek loslaat:
Quaestorlief! zou dit na te doers zijn, zonder taal? zoo ja.... —
Gij schertst, naar uwe oude gewoonte, viel Quaestor hem
in de rede: uit de vraag, waarvan ik zoo even sprak, bleek
reeds, dat ik het voor onmogelijk houd. — Maar gelooft
gij, vroeg Acilius, dat al die beweging der taal, al die kracht
van het gevoel, al die speling eener bevallige woordplaatsing,
al dat lenige der overgangen, al die zoete klanken, met het
1)

Verzameling van korte aantekeningen.
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gemoed in harmonie, — gelooft gij, dat het Chinesche schrift
dat alles kan uitdrukken? — Hierover heb ik niet nagedacht,
antwoordde Quaestor, en ik moet zeif bekennen, dat een paar
Chinesche romans, die in het Fransch vertaald zijn, er schraal
en arm uitzien, en dat men niet weten kan, hoeveel sieraad
er nog voor rekening van den vertaler komt; maar z6Oveel
is zeker, dat de Chinesen denken en spreken, en hunne
gedachten door hun schrift meedeelen, en dat dit schrift
onafhankelijk is van den klank en het getal der woorden,
die in eene gedachte opgesloten liggen: dus kan het voor alle
talen bruikbaar wezen: en deze vraag heb ik gewenscht
behandeld te zien. Maar ik geloof, dat ginds zich iemand gereed
maakt om een lang gedicht op te zeggen: hij haalt een
folio-pak uit den boezem: wij dienen te luisteren en ik ga naar
mijne plaats. - Wees niet bekommerd, zeide Acilius: die
donderbui drijft misschien over, en zoo het geen Chineesch
gedicht is, heb ik er nu geen ooren voor. Ik moet nog even
mijn vroegere vraag herhalen, waarom gij in de uwe van
talen spreekt. — Wat raakt het? zei Quaestor eenigszins
gemelijk, de vraag is immers toch niet gekozen: en zoo zij
ooit weer ter baan mogt komen, wel nu ! help mij dan maar
onthouden, dat wij schrijven: zou de theorie van het Chinesche
schrift bruikbaar zijn voor het Westen? — Zóó schijnt zij
gelukkig gesteld, zeide Acilius, en de vraag wordt kernachtig.
Ik heb dezen avond geleerd: ik ken nu uwe bedoeling, en ik
weet wat gij bedoelt. Zie! kennen en weten kunnen niet altijd,
het eene in plaats van het andere, gebruikt worden, en toch
beduiden zij het zelfde: ik ken uwe vraag, en ik weet wat gij
vraagt. Hoe zou een Chinees wel schrijven, om deze verscheidenheid uit te drukken? — Voor zulk een diepe redenering
zei Quaestor, is mijn hoofd aan een maaltijd niet geschikt. —
Neen maar, hernam Acilius, toen gij uwe vraag stelde, hebt
gij het wel geweten, en gij kende het onderscheid: want gij
spreekt van de uitbreiding van de wetenschappelijke kennis. —
Dat is weer eene van die grammatische spitsvindigheden, riep
Scaevola uit, die in de behandeling van oude en latere schrijvers zoo veel kwaads gesticht hebben! men ziet daarbij de kern
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der zaken over het hoofd, en klemt zich vast aan woorden: en
wat zijn woorden anders dan ellendige werktuigjes, die men
noodig heeft, om zijn zaken mede te deelen, maar die niet eens
altijd toereikend zijn, om het gedachte uit te drukken? Croesus
kende zijne schatten niet, of Croesus wist niet hoe rijk hij was:
wat raadt het mij, hoe Herodotus dat te boek geschreven heeft?
ik ken het factum, en dat begeerde ik te weten of te kennen,
en daarmee is het uit! Men leest in Cicero: Quousque tandem
abutere Catilina?1) Indien de handschriften hier in de plaatsing
der woorden verschillen, wat gaat het mij aan, of Cicero
aldus geschreven heeft, of, Catilina! quousque abutere tandem?
den vocativus voorop, en met de deur in het huis. Het doet
er niets toe: men weet dat Catilina vinnig aangesproken
wordt, en dat is genoeg. Dat eeuwige uitpluizen en beproeven
en twijfelen heeft zijn grond in liberalismus en ongeloof,
die de wetenschappelijke kennis, of de kennelijke wetenschap,
of hoe gij het noemen wilt, ondermijnen. — Scaevola!
Scaevola! zeide ik hierop, ik heb u tot nu toe in stilte gehouden
voor den schrijver van een mooi boekje over Volksgeest en
Burgerzin* (meen ik), dat waarlijk niet uit de extreme gauche
gekomen is, en waarin zoo goed getoond wordt, dat verwarring
van begrippen uit verwarring van benamingen spruit: het ding
is met zoo veel talent geschreven: de woorden zijn er zoo goed
in gekozen en geplaatst I — Hier zweeg Scaevola, behalve
dat hij betuigde de schrijver niet te zijn: want hij is van een
beproefde eerlijkheid. Intusschen stond Quaestor ook een
oogenblik, als of hij over iets nadacht, tot dat Acilius zeide:
ik geloof, Quaestor! dat ik raden kan, wat gij overpeinst. —
Onmogelijk, zei Quaestor: ik geef het aan u, alle drie, om
het te beproeven: en zoo gij het raadt, beloof ik een zeldzaamheid: dan zal ik een toast instellen, die niet van buiten
geleerd is; doch zoo ik het win, zult gij ieder lets toepasselijks
op de tegenwoordige tijden zeggen. — Ik neem het aan,
zeide Acilius, voor mij, en voor de andere Heeren, mits
1) Hoe lang nog zult ge misbruik maken, Catilina... (Aanhef van
de beroemde redevoering tegen de samenzweerder Catilina.)

40

ONDERZOEK EN PHANTASIE

dat uw toast geen echte zij, maar een ding, zoo als men ze
tegenwoordig maakt, een kleine redevoering. Begin gij maar
eerst te raden, Scaevola! — Dat is een laf spel, antwoordde
Scaevola mompelend, en gij matigt u veel aan, en beschikt
over mijn mond en mijn hoofd, als of zij u toebehoorden.
Het is ons immers onverschillig, wat Quaestor gedacht heeft:
de gedachten zijn vrij. — Neen, Scaevola! voerde ik hem tegemoet, dat gaat zoo niet: in de maatschappij moet gij iets van
uwe vrijheid opofferen, en geen liberale brekespel worden. —
De goedhartigheid van Scaevola had de overhand, en hij
begon eenigszins grommelend: „Ik geloof, dat Quastor gedacht heeft, dat wij hier tegen de regelen van wellevendheid
en orde handelen. Wij maken een convivium in convivio :1)
het is een uitvloeisel van de hedendaagsche begrippen, die
de banden der maatschappij losmaken: wij onttrekken ons aan

gebied van den Voorzitter, en laten ons door de demagogische woelingen van Acilius wegslepen, terwijl die hone
theorien" . . . . — Mijn lieve Scaevola! zeide ik, hem tegenhoudende, ik weet het beter. Quaestor poogde in uw hoofd
te kijken: hij zag er een schat van kunde en belezenheid,
en een overvloed van begrippen over Godsdienst, Staatkunde,
Wetenschappen en Letteren, alle gedurende een reeks van
jaren beproefd, en afgemeten naar een brave en deugdzame,
maar onbekrompen denkwijze; loch hij zag nog meer in uw
hoofd : hij zag dat alles er in- rep en roer is, nu gij soms van
die begrippen voor den dag moet halen, en een geheel anderen
maatstaf aanlegt: nu is het eene begrip te groot, het andere
te klein: hier moet een stuk af, daar een stukje aangevoegd:
en Quaestor meende dus in uw hoofd dezelfde beweging en
verlegenheid te bespeuren, als wij bij onze huismoeders
zagen, toen lengte en gewigt op een nieuwe wijs moesten
gemeten, en het geld anders berekend worden. — Gij zijt
er zeker niet, zei nu Acilius, aan wien de beurt kwam: want
Quaestor kan, in dat oogenblik, zOOveel niet gedacht hebben.
Zie hier wat ik gis: Gij weet, dat het bij Quaestor een ingehet

1)

een gezelschap in het gezelschap.
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schapen wensch is, dat het geluk der verlichting en beschaving
aan alle menschen medegedeeld worde: daarom overlegde
hij deze prijsvraag voor het volgende jaar: Dewij1 de algemeene beschaving voor een (lee! le danken is aan het onderlinge
verkeer, en daartoe het spoedig afleggen van groole afsianden
noodig is: en dewiji de tot nu toe uitgevondene middelen van
vervoer, zelts de stoomvaart en de ifzeren wegen, nog onvoldoende bevonden worden, zoo vraagt de Maatschappj, of de
theorie van den gang der schildpadden bruikbaar zou zijn,
en of men daarvan eenige voordeelen zou kunnen verwachten voor
de meer algemeene verbreiding van wetenschappelijke kennis. —

Wat de twee andere heeren gegist hebben, riep Quaestor,
kan met het gezonde verstand eenigszins gerijmd worden;
maar gij, Acilius! schijnt mij van eene openbare dwaasheid
te beschuldigen. — Hierover nader, antwoordde Acilius;
de vraag is nu, of wij het geraden hebben. — Alle drie mis, zei
Quaestor. — Wat was het dan, riep Scaevola ongeduldig uit?
— De gedachten zijn vrij, antwoordde Quaestor; ik zal het
evenwel naderhand mededeelen: een geheim zal het niet
blijven; maar gij moet mij gelooven, en, dewij1 gij de weddenschap verloren hebt, uwe beloften houden. — Scaevola begon:
„Mijne heeren! dewij1 de Staten-Generaal zich, in het nu
verloopen jaar, door de lessen der geschiedenis en der ondervinding hebben laten leiden, en aan geene holle . . . . " — Een
oogenblik, zeide ik, hem in de rede vallende: ik twijfel niet,
mijn lieve Scaevola! of gij gaat ons jets welsprekends met
warmte voordragen; maar gij hebt te veel talent, om te herhalen wat iedereen zegt. Wie gevoelt tegenwoordig niet diep,
hoeveel het waard is, tot onze natie te behooren? maar hoe
dieper dat gevoel ligt, des te meer moet het besloten blijven,
en niet telkens, bij gebrek aan wierook van buiten, zich lucht
geven in eigen lof en bewondering. Bij de Ouden, die gij zoo
hoogschat, mag het gewoonte geweest zijn, dat zij zich bakerden in den gloed hunner eigen grootheid; maar ik kan het,
bij voorbeeld, aan Prometheus niet vergeven, dat hij bij
Aeschylus * al de deugden opsomt, die hij bezit, en al de
weldaden, die hij aan het menschelijk geslacht bewezen heeft,
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ofschoon hij aan een rots gekluisterd lag, en een arend
dagelijks zijn lever opvrat; doch z6Over is het met ons
nog niet gekomen. — Met moeite had Scaevola zich tot
hiertoe bedwongen, maar hij berstte nu ook los. Wat vertelt gij mij van Prometheus en van zijn weldaden? (riep hij
in een schorren tenor, terwij1 hij de kool uit zijn pijp verloor,
en een gat in het tafellaken brandde). Zij hebben de menschen
in een poel van jammeren gestort, en hen geleerd, de rede
hooger te achten dan het bevel van Jupiter. Ziet gij dan niet
dat, zelfs naar uwe Jaffe letterlijke uitlegging van die fabel,
de oudheid den spot dreef met die hooggeroemde verlichting
en letterwijsheid? Maar ik zal u dieper inleiden in den zin van
dat verhaal. In het tijdvak der geschiedenis, dat veel hooger
ligt dan Homerus en zijne eeuw, en waarvan wij niets weten,
had men reeds den geheelen kring van alleenheersching,
getemperde eenhoofdige regering, volksregering met hare verlichting en holle theorien en wanorde en ondergang afgeloopen,
en men was weer terug gekomen op het eerste punt, stevige
alleenheersching: het was weer de triomf van het ek
xoleavoc &rco 1). Prometheus is het beeld van een liberaal
in die vroege dagen: in de lever schortte het hem: want
daarin rekenden de Ouden dat de zitplaats was van veel
ondeugende harstogten, vooral van eigenwaan en opigeblazenheid. Hoe meer de lever zwelt, zeiden zij, des te brooddronkener wordt men; hoe meer zij slinkt, des te meer overwigt
krijgen het gezonde verstand en de ondergeschiktheid aan
orde en wet. Hercules, zegt de fabel, doorschootd en roofvogel
met een pijl: dit beduidt niets anders, dan een bekwaam heelmeester, die den lijdenden Prometheus van zijn leverontsteking genas, met insnijdingen, bloedzuigers en aderlatingen.
Zoo begreep het de voorhomerische oudheid; doch haar wijsheid is voor de volgende geslachten verloren gegaan: en
onthoudt het, Mijne Heerenl de regeringen mogen dan eens
door ontijdige strengheid, en dan weder door laakbare
flaauwhartigheid, den wagen in het spoor pogen te houden,
1)

„Eên moet heerser zijn" (Homerus).
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wij gaan toch vroeg of laat alien op hol, indien niet bijtijds
alle liberale dagbladschrijvers en alle heetleverige volksvertegenwoordigers van regeringswege door diepe insnijdingen
en aderlatingen genezen worden. — Na dezen hevigen
uitval stond Scaevola op, smeet een glas wijn omver, en brak
door een groep staande gasten heen: want het werd woelig
in de zaal, omdat de zitlust geweken was; het regende berijmde
en ongerijmde toasten, en menigeen maakte zich gereed om
naar huis te keeren. 1k liep Scaevola achterna, om hem terug
te brengen; want ik houd veel van hem, en zie hem niet
gaarne boos; maar het was te vergeefs: reeds had hij den
hoed van een anderen gast opgezet, zijn eigen overrok
vergeten, en was de deur uitgestommeld. — Het spel is gebroken, zeide ik terugkomende: het spijt mij: want Scaevola,
die zoo kwaad niet gesproken heeft, had mij opweg gebragt,
om 66k jets uit de oude fabel te ontleenen: dan zou ik Pandora
genomen hebben met haar doos, en uit die doos zou ik allerlei
omwentelingskwalen hebben laten vliegen, en onder op den
bodem zou de hoop op een betere orde van zaken gelegen
hebben: en juist wanneer deze zich gereed maakte om ook
te vliegen, zou ik de doos gesloten hebben. — Scaevola heeft
veel voor zijn rekening, zei hierop Acilius: want ons gesprek
begon naar een oud symposium 1) te gelijken, en wanneer de
beurt aan mij was gekomen, zou ik, om de familie voltallig
te maken, jets over Epimetheus gezegd hebben. — Het
zou evenwel moeijelijk geweest zijn, zei Quaestor, uit zijn
geschiedenis iets toepasselijks te halen! — Zoo moeijelijk
niet, antwoordde Acilius: want Epimetheus handelde eerst,
en dan dacht hij na! Maar, Quaestor! heeft uw prijsvraag
u niet veel moeite en overpeinzing gekost? — Gij hebt mij
hier z66 Lang aan de praat gehouden, antwoordde Quaestor,
dat ik omstreeks mijn zitplaats het gezelschap verloopen
zie: ik wil dus hier nog wel een oogenblik komen aanzitten:
want Scaevola heeft ruimte voor mij gemaakt; maar over
die prijsvraag, bid ik u, nu niets meer! dat is afgehandeld,
1)

drinkgelag bij de Grieken, met geestvolle konversatie.
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en het gesprek zou droomerig worden. — Quaestor is een
geheel ander mensch, dan ik ben, zei nu Acilius, zich tot
mij keerende: indien mij lets zoo ongewoons en gelukkigs
ingevallen was, dan zou ik niet alleen wenschen dat anderen
er gedurig met mij over spraken, maar ik zou er telkens zelf
over beginnen: want door over en weer praten maakt men zich
de denkbeelden helder, en men gevoelt dikwijls dan eerst de
waardij zijner eigene uitvindingen: en, wat meer is, indien
het mij gebeurd was, dat een geheele Maatschappij zich niet
had kunnen plaatsen op de hoogte van mijn voorstel, dan zou
ik mij verpligt rekenen het publiek op eene andere manier er
bekend mede te maken. Want al wat nuttig en weldadig is,
kan nooit te spoedig in werking gebragt, of ten minste
beproefd worden, of het uitvoerbaar is, dan wel eene theorie
zonder praktijk of plum votuml) moet blijven. Bovendien is het
geen zaak, dat men onnoodig tijd verlieze: want het geheele
onderwijs zal op een anderen voet ingerigt moeten worden. —
Alwederom (zoo brak Quaestor hier zijne rede af), alwederom
bekijkt gij die zaak zoo zwaarmoedig. Ziet gij dan niet uit de
wijs, waarop de vraag gesteld is, dat zij cum grano sails 2) , zoo
als men zegt, moet uitgelegd worden ? zou de theorie, vraag
ik, en zou men hiervan eenige voordeelen: voorts moet gij
letten op dat EENIGE voordeelen, en vooral op het slot:
de MEER algemeene verbreiding. — Ik gevoel dit zeer goed,
zeide ik tegen Acilius: het is even als of de Prins van Oranje,
in zijn eerste dagorde, bij wijze van prijsvraag gezegd had:
Wapenbroeders! zou de theorie van het kanonvuur bruikbaar
zijn op onzen togt, en zou men hiervan eenige voordeelen
kunnen verwachten voor de meer algemeene verbreiding van
schrik onder de Belgen ! — Juist, zei Quaestor; met dit onder-

scheid echter, dat die vraag in ons Leger bij acclamatie aangenomen, en de formule inderdaad niet anders geweest zou
zijn, dan een omslagtig voorwaarts! Doch gij vat beide vragen
alwederom verkeerd op. Ik zou veel liever van dit onderwerp
afstappen; maar ik wensch toch ook niet dat men mij ver1) vrome wens.
2) met enige toegevendheid.
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keerd versta. AI die verzachtende uitdrukkingen dienen om
de menschen niet te onthutsen, maar de zaak eenigszins
smakelijk te doen worden. Ik kon, zoo doende, mijn oogmerk
zekerder bereiken, indien ik gevraagd had: Is het Chinesche
schrift niet volstrekt onontbeerlijk? De verandering van het
onderwijs en de omkeering van zaken in de geleerdheid
zijn schrikbeelden die Acilius zich schept, en die welligt
veroorzaakt hebben, dat de vraag ook bij de overige leden
gevallen is; maar had men dan zoo veel gezond verstand niet,
om te begrijpen dat ik een proeve wenschte genomen te
zien door geleerden en mannen van het yak? — Het is
zeker dom van de Maatschappij, zeide Acilius; maar dit
zijn nog de vestigia ruris 1) , overblijfsels uit onze jeugd, toen
men ons met een Chinees met Lange knevels naar bed zou
hebben kunnen jagen. Ik verbeeld mij, dat ik mij op het
standpunt plaatsen kan, van waar gij uwe vraag gedaan
hebt. Meer niet: want geenszins vermeet ik mij daarorn,
de vraag te kunnen beantwoorden: en ik zie ook inderdaad

niet, waarom het noodig zou zijn, dat een prijsvrager zelf
een antwoord kon geven. Men vraagt hetgeen men begeert
te weten: dus, hetgeen men niet weet: en er is tusschen het
vragen in het algemeen en het doen eener prijsvraag dit
onderscheid alleen, dat men, in het laatste geval, zegt: „ik
weet het niet: weet gij het? zoo gij het weet en het zegt,
krijgt gij een prijs." Denkt gij er evenzoo over? vroeg hij mij. —
Misschien, antwoordde ik hem, zou er nog dit bij dienen te
komen, dat de vrager overtuigd moet zijn dat zijn vraag
beantwoord kan worden. Indien b.v. Quaestor gevraagd had:
Is de maan met menschen bevolkt? zoo j a, hoe zien zij er uit?
zoo neen, hoe komt het dat zij er niet zijn? — dan zou het wezen,
als of hij vroeg: „weet gij het?" en als er geantwoord werd:
„wij gelooven dat de vraag niet eens beantwoord kan worden,"
dat hij dan weder antwoorden wilde: „dat geloof ik ook niet:"
en dan zouden het publiek en de Maatschappij weder op hunne
beurt kunnen vragen: „scheert gij den gek met ons?" Maar
1) sporen van een vroegere onontwikkelde toestand (eig.: van het
platteland).

46

ONDERZOEK EN PHANTASIE

plaats u, bid ik u, op het standpunt, waarvan gij spreekt: ik
verlang te hooren wat gij van dat standpunt al ziet, en ik laat
u gaarne het woord, om het ons eens in het breede te vertellen.
Ik houd mij overtuigd, dat Quaestor het zelfde wenscht. —
Toegestaan, zei Quaestor, uitgenomen het breede: want hoezeer de geest ook gesterkt is geworden, gedurende deze twee
dagen, zijn zij toch vermoeijend geweest voor het ligchaam,
en ik ontveins niet dat ik naar huis verlang. — Ik zal het
kort maken, zei nu Acilius, en slechts uwe vraag in een
aanspraak paraphraseren. Een aanspraak kan u niet hinderen:
het is geheel in den geest eener redevoerende en aansprekende
eeuw. Mij dunkt, gij spreekt aldus:
„Mannen van geleerdheid, en gij, Heeren van het yak! die
u niet alleen beijvert om wetenschap en kennis te bevorderen,
maar die boven alles de wetenschappelijke kennis verder
uitgebreid wenscht te zien: het bekommert u buiten twijfel,
dat het u zoo veel moeite kost, uwe wetenschappelijke kennis
aan elkander mede te deelen. Gij hebt daartoe uwe moedertaal,
en misschien nog wel drie andere talen noodig, die gij voor
uw zestiende jaar onmogelijk magtig kunt zijn: en hoe veel
kostelijke tijd is er dan niet reeds verloopen, dien gij aan het
mededeelen en verbreiden van wetenschappelijke kennis
zoudt hebben kunnen besteden! Er woont aan den oostelijken
uithoek van Azie een groot yolk, dat een hoog punt van
wetenschappelijke kennis bereikt heeft, en in de kunst
om die kennis uit te breiden alle andere volkeren overtreft.
Men zegt, dat zij reeds sedert een paar duizend jaren op
die hoogte staan; doch in dien tusschentijd heeft nog geen
enkel yolk aangenomen, wat zij zoo gemakkelijk en eenvoudig
mededeelen. Het wordt tijd, M. H.! dat wij de voertuigen onzer
gedachten, waarmede wij ons zOOlang beholpen hebben,
op zolder zetten. — Het yolk, waarvan ik spreek, M. H.!
heeft dit voorregt boven alle westersche volken, dat het in
de eerste beginselen van zijne beschaving, het zij door toeval,
of liever door een diep inzigt in de zaak, eenen weg ingeslagen
heeft, die regtstreeks en in weinig tijds eene hoogte doet
bereiken, boven welke men niet stijgen kan. Een onweder-
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sprekelijk bewijs hiervan is, M. H.! dat zij sedert vele eeuwen
reeds geen vorderingen meer maken, terwijl bij ons daarentegen alle bestanddeelen en werktuigen der beschaving
gebrekkig zijn, en steeds voor verbetering vatbaar. Zoo is
het, bij voorbeeld, met de mededeeling hunner gedachten
en uitvindingen gelegen (indien men verwachten kan,
dat bij hen nog vele uitvindingen mogelijk zijn, door de
onbegrijpelijke volkomenheid hunner verlichting) . Hun
schrift is het ideaal van alle schrift: Het is de zuivere, juiste,
ronde mededeeling eener gedachte, die u als het ware voorgetooverd en ingegoten wordt, zonder dat gij aan den klank
van een enkel woord, of aan deszelfs gebruik en plaatsing
denkt. Indien het al (nu begin ik te spreken, wat een geleerde
Duitscher zegt), indien het al eenige moeite en tijd kost,
om zich de 3o of 4o duizend Chinesche karakters in het
hoofd te prenten, zoo is men daarentegen. ontlast (let wel,
M. H.! man ist quit, zegt hij) van een nog veel grouter menigte
woorden en van een verschrikkelijken bajert van buigingen,
regelen en uitzonderingen, die zich in andere talen aan ons
opdringen en ons jaren bezig houden. De natuur, M. H.!
(ik vat nu weder zelf het woord op) heeft ons beweegbare
gelaatstrekken geschonken, en lenige handen, en een buigbaar
ligchaam, niet alleen opdat wij in onze behoeften zouden kunnen voorzien, maar oak, vooral, opdat de mensch tot zijnen
evenmensch die taal der gebaren spreken zou, die zelfs de
geoefendste redenaar van onzen tijd niet ongebruikt laat:
zoo natuurlijk is zij, en zoo veel krachtiger dan iedere andere
uitdrukking. Die spraak der ledematen, M. H.! is bijna
verloren, en men meent ze geheel door de taal der klanken
te kunnen vergoeden. Men heeft ze verloren, doordien de
beschaving een zijweg ingeslagen is, door een schrift uit
te vinden, dat die klanken teekent. Daarna is een oneindig
gefutsel en geknutsel van woorden ontstaan, terwiji hij,
die op het papier spreekt, zich den tijd gunnen kan om zijn
woorden te schikken en te verschikken, hier wat weg te nemen,
dear wat bij te voegen. Sedert dien tijd eerst is opgekomen,
wat men stifl en kunst van den redenaar, en diehtkunst
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noemt: kunsten, die ons streelen, maar ons steeds verder
van het hooge doel der wetenschappelijke kennis, van de
vulling des geheugens, doen afdwalen: even als het talent
van den kok, die ons gehemelte kittelt door prikkelende
sausen en door de toebereiding van eerie en dezelfde spijs
op verschillende manieren, maar die ons somtijds minder
verzadigd van tafel laat gaan, dan indien hij ons eenvoudig
toebereide graauwerwten en ossenvleesch voorgezet had.
Ach, Mijne Heeren! indien ik het Chinesche schrift of,
ten minste, de theorie daarvan verstond, ik zou mijne overtuiging in u overgieten; maar gelooft mij, bij al de spraakwendingen waarvoor eene westersche taal vatbaar is! het wordt
eindelijk tijd, dat het menschdom aflegge, wat kinderachtig
is en den man niet past. Siaat uwe oogen op, en laat ze weiden
over geheel Europa! Wordt gij niet weemoedig, wanneer gij
de geringe uitbreiding der wetenschappelijke kennis en haar
moeijelijke mededeeling gewaar wordt? Is het niet rampzalig,
dat over de geheele oppervlakte van dit werelddeel slechts
duizend 1) verschillende letterkundige en wetenschappelijke
Tijdschriften verspreid worden? — Maar, M. H.! wanneer ik
u aanspoor om de theorie van dat wonderbare schrift op de
westersche talen, of op de meest bekende westersche talen,
of op het westen, toe te passen, dan geschiedt dit slechts,
om u door de grootheid dezer onderneming niet duizelig te
maken. Om dit ongemak te mijden, moet ik wel een kleine
opoffering van het gezonde verstond doen: want van eene
meer algemeene uitbreiding der wetenschappelijke kennis
sprekende, denk ik er in stilte bij, dat zij &Aar het meest
werken moet, waar die kennis het zwakste is : — en waar
is zij zwakker, dan in Azie, (uitgenomen China) en in Afrika,
en in een groot gedeelte van Amerika, en in Australie,
en in alle eilanden, die in den Oceaan verspreid liggen en door
wilden bewoond warden? De wetenschappelijke kennis zal
tot de bewoners dier eilanden nooit doordringen, zoo lang men
het klankschrift daartoe bezigt, en ieder der beschavers hun
1)

In de eerste uitgave : zes honderd.
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zijne eigene taal wil opdringen. Dan eerst zal het gelukken,
wanneer het westen een algemeen zaakschrift zal aangenomen
hebben. Slechts 3o duizend karakters * of figuren heeft een
Chinees noodig te leeren, om uit te drukken alles wat zijn
beschaving en letterkunde hem ingeven. Rekent nu (want
men heeft deze rekening nog nooit gemaakt, en men moet
eerlijk wezen) ; rekent nu, dat onze beschaving en letterkunde,
hoe gebrekkig ook, misschien tot die der Chinesen staan,
als 3 tot I: dan krijgen wij voor ons zaakschrift, plus minus,
90 duizend figuren. Een geoefend taalkenner, in Parijs,
verzekert dat men het in de kennis van dat schrift binnen
drie jaren vrij ver brengen kan: rekent er nog twee jaren
bij, om die vaardigheid te verkrijgen, dat men, door middel
van dat schrift, de wetenschappelijke kennis kan uitbreiden.
Indien ik hier alwederom naar evenredigheid onzer beschaving en behoefte reken, dan zal ik voor het westersch
zaakschrift krijgen de uitkomst van 3 maal 5, of vijftien jaren.
Doch dit schijnt overdreven: en wanneer men de volkomen
innerlijke kennis van het systems heeft, valt de uitbreiding
en toepassing op zaken, die de Chinesen niet kennen, zeer
ligt. Stellen wij dus 10 leerjaren voor een geoefend taalkenner,
wiens leervermogens geheel ontwikkeld zijn. — Maar, M. H.!
rekent nu ook, aan de andere zijde, hoe veel spoediger,
b.v. een Australier het Chineesch-westersch zaakschrift
zal kunnen aanleeren: en stemt mij dan toe, dat men geen
grooter weldaad aan het menschelijke geslacht mededeelen kan.
Nergens zullen wij dan broeders ontmoeten, of wij zullen
elkander verstaan: geen volkstam zoo wild in de binnenlanden
van Afrika en Amerika, of gij hebt hun slechts om penseel
en Oost-Indische inkt te vragen, en zult hun de wetenschappelijke kennis, zonder voorbereiding, mededeelen. -0 zalig vooruitzigt! .... — hier hield Acilius een oogenblik
op: want hij was bijna buiten adem. Zeg mij, hervatte hij
kort daarop, waarde Quaestor, of ik niet geheel in den geest
uwer prijsvraag ingedrongen ben. Begeert gij nu nog een
peroratie?') want er zweven mij nog veel denkbeelden door het
1) Slot van de redevoering; gewoonlik in de zin van: pakkend slot.

50

ONDERZOEK EN PHANTASIE

hoofd, en een zeer ver verschiet opent zich voor mijn verbeelding. — Neen, antwoordde Quaestor, ik schenk u de rest
en groet u beide. — Nog even! riep hem Acilius achter na:
wat hebt gij toch overdacht, dat wij niet raden konden? —
Van daag over een jaar, riep hij ons uit de verte toe, en
verdween. — Willen wij 66k niet naar bed gaan? vroeg
Acilius mij.

III
OVER DE PLIGTEN VAN EEN TOEHOORDER. *
Wanneer men tot u spreekt over de welsprekendheid, G. T!
en over de pligten van den spreker, en gij u herinnert dat,
zoo dikwijls er over de welsprekendheid gesproken wordt, even
dikwijls de spreker handelt over de pligten van den spreker,—
rijst dan dat talent in uwe schatting niet al hooger en hooger?—
het talent, dat door zoo veel pligten gebonden is: dat zich
zoo gaarne verdiept in de beschouwing van zijn eigen wezen
en beloften: dat zoo opregt is en zoo eerlijk, en u niet onkundig wil laten zelfs van de minste schuld, die het aan u to
betalen heeft. — Doch is daarbij uw geweten in rust, en herinnert gij u niet tevens, dat er eene vereffening van wederzijdsche rekening kan verwacht worden? Want de ziel kan aan
de stoffe iets schuldig zijn, zonder dat de stoffe iets terugbetale,
maar geen maatschappelijke betrekking is er, die niet wederkeerig is; en daar gij immers bezielde ligchamen zijt, kan het
meer dan waarschijnlijk wezen, dat de toehoorder ook eenige
betrekking tot den spreker heeft, en iets aan hem schuldig is.
Indien het pligt of gewoonte was dat het gehoor eene vraag
van den redenaar beantwoordde, gij zoudt alien uitroepen:
„ Ja! ons geweten zegt het ons, en wij gevoelen het. Daarom
staan wij, of zitten wij, en hooren wij toe; doch hiermede is
de schuld vereffend." — Vergeeft het mij, dat ik een antwoord
mogelijk reken, dat z(56 verkeerd is. Die kunstgreep zal ik
meer dan Bens moeten aanwenden: want indien ik u een beter
antwoord in den mond legde, dan zou ik nu reeds aan het eind
van mijne rede zijn, en zelf zou ik het levensbeginsel ver* Verwijst naar de Aantekeningen.
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nietigen, waaruit zeer vele redenen en geschriften ontstaan.
Er is een tijd geweest dat de toehoorders zulk een lijdelijke
stoffe waren. In de oude dagen, toen de welsprekendheid
bloeide, kon de toehoorder zeggen: „ik sta: of, ik zit, en ik
hoor toe: en meer wordt er niet van mij gevorderd." — Die
levendige Grieken? (zoo vraagt gij, met verwondering: want
ik zal het woord voor u opvatten) Die levendige Grieken?
Die sterk gezenuwde Romeinen? — Twijfelt er niet aan, Toe, hoorders! met dat bewustzijn waren zij tevreden. — Maar hun
ongeduld, hunne verplettering; hun drift; hun daverende toejuiching? — Van den redenaar kwam dat alles; de spreker
hield den teugel van alle die hartstogten, en hij zette ze in
beweging, of bragt ze tot kalmte terug. — Hoe nu! zijn
wij zoo veel minder dan de Ouden? wind ons op! wind ons
af! het staat aan u! — Ik zal de waarheid spreken: zoo handelbaar zijt gij niet meer. — Misschien spreekt gij ook zoo
goed niet als de Ouden! — Die vraag is treffend! voor zoo
verre mij aanga.at, heeft uw vermoeden veel grond: en ik ben
zelf, op mijne beurt, toehoorder geweest, en heb somtijds gedacht: zou men aldus gesproken hebben in den ouden lijd?
Verbeelden wij ons eenen spreker van die dagen! niet hem
die plotseiijk het woord moet voeren, maar hem die over staatszaken of in een burgerlijk geding zal spreken. — De welsprekendheid had zelden een ander tooneel, en zij zou zich belemmerd gevoeld hebben in de schaduw der scholen en in iedere
beperkte ruimte; evenzeer als de stem van den zanger, die
gewend is de grootste zalen tot aan het gewelf te vullen,
maar in een kleiner vertrek van hare veerkracht en buigbaarheid verliest. — Verbeelden wij ons Bien spreker! Zijn onderwerp is bepaald, maar de hulpmiddelen zijn groot in getal:
even ruim begrensd als verstand en kennis en verbeeldingskracht en zorgvuldige geoefendheid. Een, twee, misschien nog
meer dagen neemt hij ter voorbereiding. — De Ouden noemden
dit overpeinzen: z•56 krachtig was het geheugen, toen men het
nog niet met ballasten van zaken bevrachtte, en de overpeinzing genoegzaam was om het onderwerp levendig ,en onbeneveld zich voor den geest te houden. — Ook de pen wordt ge-
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voerd, niet door den overpeinzer; want de stroom zijner denkbeelden zou ze overstelpen; maar door een aantal slaven, tot
dit handwerk afgerigt, die zijn luide gedachten opvangen.
Zoo verzamelt hij zich een overvloed van bouwstoffen; hij
bereidt zich voor op iederen twijfel, op iedere tegenwerping, op
ieder ongeduld, dat hij op de aangezigten van yolk of regters
lezen zal: en hij stelt zich in het bezit van het driedubbel vermogen, waarmede hij zijne toehoorders zal moeten overmeesteren: leeren, onderhouden, bewegen. — Daar treedt hij
uit het oefenperk, en zijn slaven volgen hem! Op zijn gelaat
en in zijne houding is nog de trilling der laatste inspanning:
op zijne slaven de pijnlijke teekens van zijn ongeduld. 1)
Waarom zouden wij hem naar de volksvergadering begeleiden? — Gij weet het, T! al wie daarheen ging om hem te
hooren, hoe krachtig zijn wil ook was, hij wist niet, met
welk een meening, met welk een overtuiging hij naar huis
terug zou keeren.
Zou het niet onbillijk zijn, tegen dien ouden redenaar den
hedendaagschen over te stellen: niet hem die in de raadsvergadering spreken zal over eene vraag, die misschien reeds beslist is, of voor de regtbank over een beschuldigden, die
misschien reeds veroordeeld is; maar hem die zijn talent naar
de Gehoorzaal overbrengt? — Zou het niet onbillijk zijn, terwijl deze schouwplaats dat talent zoo merkbaar aan banden
legt, en hier eene geheel andere manier van wel te spreken
gevorderd wordt: eene manier, die de Ouden in hun roemrijke dagen niet kenden? — Het kan zijn, T! dat deze waarschuwing gepast is ; doch waarom is het nog zoo onbeslist,
ik zeg niet, of, bij iedere gelegenheid, die plegtig kan heeten,
de taal van den spreker klimmen en de namen van de grootste
koningrijken op den aardkloot gehoord moeten worden, en of
het zijn pligt is, dat hij met een emmer waters en een blaasbalg een onweder op zee voorstelie, met windrukken en schuimende golven, — maar of dit spreekgestoelte een strijdperk
kan wezen voor die edelste krachten, die uit de ziel alleen
1) In de eerste uitgave : de striemen zijner mishandeling.
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geput worden? — de verhandelaar dringt zich, mijns ondanks,
aan mijne verbeelding op.
Wat hij behandelen zal, is niet bepaald, maar het is aan
zijne keuze overgelaten. — Welk een voorregt! — zult gij
zeggen. — Neen T! zegt liever: Welk een nadeel I — Want
zelfs dan wanneer hij zijn keus gedaan heeft, kan hij niet
altijd zijn krachten verzamelen, omdat zij verdeeld blijven, en
gedeeltelijk nog hangen aan iets anders, dat hij zou hebben
kunnen aangrijpen, en welks keus misschien gelukkiger zou
geweest zijn. — Hij zet zich neder: het moet rondom stil en
niemand mag er nabij wezen: geen gedartel van kinderen, geen
huismoederlijk gestommel. De pen wordt vaardig; — maar
dikwijls wordt zij nedergelegd, wanneer zij, als een werkelooze
hevel der gedachten, den overpeinzer op een hinderlijke wijze
herinnert, dat zijne gedachten niet stroomen — Hij raadpleegt
een boek uit zijn verzameling; misschien veel boeken, en —
hij bevindt, dat, wat hij had wilien zeggen, reeds op allerlei
manieren gezegd is. — De pen wordt weder vaardig, doch —
om door te halen, wat reeds geschreven was. — Is het wonder,
*II dat zulk een overpeinzing afmartelend is, en dat gij den
overpeinzer somtijds uit zijn studeervertrek zult zien treden
met een gemelijke vermoeidheid, niet met den verhoogden blos
van een innerlijk krachtgevoel, maar betrokken en moedeloos
over zijn vergeefsche inspanning, ten minste over de onzekerheid, of het goedkeuring behalen zal, wat hij, aldus overpeinzend, tot stand gebragt heeft.
Voeren wij hem eindelijk op, den moedeloozen! Wat er in
zijn binnenste omgaat: of hij denkt: „voor ditmaal zal ik den
sleur der gewoonte nog volgen, doch daarna niet meer ; " of :
„—Wat heb ik begonnen? wie heeft er mij toe genoodzaakt?"—
om deze gedachten bekommeren wij ons niet; maar wij willen
zien wat hij kan uitwerken, en of er reden was om zoo moedeloos te zijn.
Hij zal onderwijzen! — Weet gij, wat onderwUzen is, T?
Zij, die de bestanddeelen der taal ontleden, leggen dit woord
op verschillende manieren uit, en houden het of voor een aanwijzen door onderscheiding, of voor een stil aantoonen van kun-
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stenarijen en handgrepen, of voor nog jets anders, doch, let

wel! alien komen zij hierin overeen, dat het zamengesteld is
uit onder en Often. — Daarom houd ik een regt op mijn
eigene uitlegging. Het is de leeraar, aan wiens voeten de
leerling zit, die onder, dat is, lager wijst, dan hij zelf gezeten
is. In dezen zin onderwijst ieder, aan wien het vergund wordt
dit gestoelte te beklimmen: want gij zijt veel lager. — Aldus
zou het zijn, T! indien de stand onzer ligchamen hier alles
afdeed. Ach! denkt niet, hoe vereenigd ook ziel en ligchaam
zijn, dat de ziel altijd met het lichaam klimt. Zou het
niet wel kunnen gebeuren, dat de ziel van den spreker beneden
bleef, en die van den toehoorder oprees, verre boven zijn
gestoelte? — en aan wien van beide zou dan het onderwijzen voegen?
Hij zal onderhouden! — Het oude woord zegt eigenlijk vermaken. —Duldt een enkelen keer dat ondeftige woord, T! —
De Ouden hebben het 66k verdragen: en hunne beste boeken
over de kunst van den spreker noemen het een der drie hefboomen die hij onder het gewigt eener gansche vergadering
aanlegt: den sleutel waarmede hij de gemoederen opent, om
zijne waarheden of overtuigingen ingang te doen vinden. —
De deftigheid en het noordelijke klimaat dulden het nu niet
sneer: en waarom ook zou de spreker een ongelijken kamp
wagen met de norschheid onzer taal, zoo ongeschikt voor een
wandelende voordragt die soms een zijpad inslaat, om eens
rond te zien, denkende: wij zullen er wel komen! maar zoo
bij uitstek behulpzaam aan die stuursche vooruitstrevende betogen, waarin de eene zinsnede de andere voortduwt, en de
lezer, (ook de toehoorder, zoo hij het bij kan houden) naar
het einde gestuwd en geperst wordt, zonder dat zijn traagheid
uitroepen mag: laten wij even rusten! — Weet gij wat ernst
is, Toehoorders! — Gij hoort jets hards en onvriendelijks in
den klank van dat woord: doch dit moet ons niet afschrikken
van het nasporen der grondbeteekenis. — Het is snert, * wanneer gij de letters op hare plaats zet: snert, snarl, van
waar nog snar overig is, voor bits, vinnig: het woord is verwant met snor en snorren: — met nog eenvoudiger omzetting
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is het nerst, neerst, — ijver, werkzaamheid, die schoone
karaktertrek der Noordsche volken, wier afkeer zoo groot is
van het Zuidelijke beuzelen en luiferen! — En zoo nu een
spreker te huis waarlijk werkzaam is geweest, om u te onderhouden, zal hij zich tevreden moeten houden, wanneer gij zegt:
hij heett gelmjerd!
Hij zal bewegen. — Wat? — Uwe zielen.

Wanneer gij leest, en niet alleen rondom u geen gedruisch
is, maar ook in het boek de gedachten effen en kalm daarheen
gaan, stil als vloeijende olie, zult gij dan niet blijven zitten,
en in de diepste rust geraken? — Maar wanneer het boek tot
u spreekt, en u doet denken en antwoorden, en uwe zenuwen
doet trillen, en uwe hartstogten roert; — zal hij, die u dan bespiedt, niet zien dat er iets in u omjaagt, en zal hij u het
boek niet neer zien leggen en rondwandelen in uwe kamer,
misschien met groote schreden, als of die beweging het zoete
spel der aandoening verlengen kon? — Z056 is het T! Er is
geen groote beweging der ziel, die zich aan het ligchaam niet
mededeelt. — En zoo nu een spreker, in onze dagen, dat
zeldzaam vermogen bezit, mag hij het doen werken? Mag hij
vergeten, dat hij zijn gehoor niet kwellen moet? — Want
wat is er kwellender dan een beweeglust, die geen ruimte
vindt? en moet de spreker niet wenschen dat er weinig ruimte
overig zal wezen? en moet hij niet bevreesd zijn, dat hij,
met zijne heftigheid, het beminnelijke gedeelte van zijn ge boor hinderen zou, wanneer al de toebereidsels voor gemak
en koestering in de onstuimigheid der bewegingen verloren
gingen?
Vergunt mij eene verpoozing, om u nog eens mede te deelen,
dat ik spreek over de pligten van den Toehoorder. De beleefdheid vordert van den spreker, dat hij bijtijds en duidelijk
zegge, waarover hij het woord zal voeren, opdat men, voor
het einde, wete wat hij behandeld heeft. Die pligt weegt mij
daarom nu zwaar op het hart, omdat ik nog verder eenige
oogenblikken spreken moet, als of ik nieuwe pligten van den
spreker ontwikkelde. — Zoo gij daarna eerst vernaamt, dat het
u zelve geldt, dan zou uwe teleurstelling al te groot zijn.
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De verdeeling van het onderwerp was niet in mijne magt, maar
zij heeft zich van zelve aangewezen. — 1k zou om verschoofling vragen voor die overmaat van orde, indien zij zich niet
opgedrongen had, en ik er niet zelf onder feed.

Keeren wij terug naar den verhandelaar, die weifelend voor
u staat; — en toch zijt gij gekomen of om onderwezen, Of
orn onderhouden, of om bewogen te worden. Mogt hij slechts
weten, welke van die drie genoegens gij wenscht! Want hoe
veel mogelijkheid is er niet, dat zijne opgestelde rede strijden
zal tegen den toestand, waarin uw verstand, of uw geest, of
uw hart zich bevindt!
1k stel mij voor dat gij komt met leerlust: gij wilt onderwezen worden. — Waarom niet? Hoe uitgebreid uwe wetenschap ook is, er blijft nog meer te leeren: en wie weet, of
gij van deze spreekhoogte niet dingen vernemen zult, waarover gij nog Zang zult nadenken? — Gij komt, met deftigheid,
en ernst, en met dien ijver, welken gij, zelfs voor zoo kort
een poos, in uw studeervertrek niet hebt willen achterlaten.
Want al gebeurde het, dat de spreker op de oppervlakte van
zijn onderwerp bleef drijven, of zich inhield aan den rand der
diepte, waarin gij bereid zijt om met hem onder te duiken, —
zoo wilt gij wel erkennen, dat dit zijne bescheidenheid, zijn
populariteit is, maar zelf wilt gij die diepte peilen, en dankbaar zijn omdat hij ze u aangewezen zal hebben. — 0! gij
zult ook veel leering naar huis dragen, geput uit de rede des
sprekers, of uit uwe eigene medewerkende overdenking! De
redenaar treedt op: en na het uitspreken van enkele zinsneden,
niet ongelijk aan een schermutseling van voorposten, waarin
wel eenige drukte is, maar geen dooden vallen, begint hij
u. . . . te onderhouden. — Vertelt het mij niet, T! ik weet
het immers, hoe het din in uwe ernstige zielen gesteld is!—
Het is geklutste room aan een hongerigen toegediend! Het
is een rietstaf overgereikt aan den zwaarlijvigen wandelaar!
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1k stel mij voor dat gij eenen dag doorgesloofd hebt, die
vol was van de beslommering des levens, rijk in tijdingen en
geruchten die u geslingerd hielden tusschen hoop op een gunstige uitkomst der zaken en bekommering over al wat nog
gebeuren kan, en waarop gij gearbeid hebt wat uw hand to
arbeiden vond. — Uw geest wil de herinnering van werk en
zorgen afleggen: — gij wilt ontspannen worden, en daartoe
hebt gij u naar de gehoorzaal begeven. — De redenaar treedt
op: en naauwlijks hebt gij hem eenige woorden hooren uitspreken, of gij bemerkt dat hij u gaat onderwijzen. Het is u
als of gij, op een engen weg, door een diep zandspoor, een
wagen ziet naderen, zwaar beladen, sterk bespannen, en
krakend op as en raderen! — 0! denkt gij — zoo ik het
ditmaal nog ontkom, en niet verpletterd word!

Ik stel mij voor dat gij hartstogtelijk zijt: in dien beweegbaren toestand, als wanneer men de lente tegemoet ziet, en
het eerste ontwaken der natuur ook den geest helderder maakt,
en het bloed sneller loopt, en meer warmte door het ligchaam
verspreid is. — Ach! daar treedt de redenerende redenaar op,
en hij streelt uw gelaat met zijn koude hand, en herinnert u
den winter met zijn doodslaap en bevroren wateren!

Zegt mij, T! of liever, denkt bij u zelve na, aan welke
zijde de schuld ligt van die ongelukkige ontmoetingen. —
Niet aan de uwe, maar ook niet aan die van den redenaar. —
Ziet wel toe, dat gij voor uwe aandacht niet overvraagt!
Immers zult gij niet van hem eischen dat hij drie opstellen
gereed hebbe en met zich op het spreekgestoelte brenge? —
Want indien hij u daaruit eene keuze toestond, is het wel zoo
zeker dat gij alien eene en dezelfde zoudt doen? — Of zoudt
gij wenschen dat bij stemopneming blijken mogt, welke gemoedsgesteldheid de meerderheid had? — Zeker niet! Immers
zoudt gij wars zijn van een toestel, waarmede men elders het
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schoone talent van den improvisator vernedert tot de uiterlijkheid van een goochelspel? — Gij weet het zeker, hoe veel
arbeids een opstel kost, dat de spreker met eenig vertrouwen
zal voordragen: en gij kunt zoo begeerlijk niet zijn, dat gij
alle die drie opstellen zoudt willen aanhooren. — Gij zoudt
van den gastheer, die u een feest toebereid heeft, niet drie
vuurwerken verwachten. Het is genoeg dat er een vervaardigd
zij, met zorg en vlijt en met groote onkosten: op dat het
eenige oogenblikken u bezig houde, wanneer het brandt en
sist, met donderwerk, zonnetjes en vuurpijlen: met afwisselend
Licht en — duisternis.

1k kom nu nader tot de behandeling van uwe pligten. 1k
zal bescheiden zijn, T! en reken op uwe lijdzaamheid.
Twee dingen moet ik vooronderstellen: Eerstelijk, dat de
mededeelzaamheid van den spreker in overeenkomst is met de
behoefte van het gehoor. — „Dan is het gewonnen! (wilt gij
uitroepen) dan zullen wij onophoudelijk goedkeuren: wij
zullen met den spreker zamensmelten in allerlei geneugte: dan
zal onze pligt zich van zelven aanwijzen, zonder dat wij ons bekommeren over regelen, die gij ons wilt voorschrijven!" —
Neen, Toehoorders! het is verkeerd! — Denkt er slechts over
na, en houdt de verdeeling vast, aan Wier lastigen leiband wij
wandelen!
Gij zit: en door de vooruitgestrekte rigting uwer onderste
leden heeft het hoofd niet meer noodig den stand te bewaren,
die de zwaarte van den geheelen romp binnen de basis en in
evenwigt houdt. — Het mag dus vooroverhellen, doch met
opgerigte tronie naar den spreker, op wien gij staroogt, terwij1
de mond die geslotenheid nog niet heeft, waarmede bevredigde
leerlust en bevatting aangeduid worden. — Het is de houding
der weetgierigheid, T! gij wilt leeren. — De spreker ziet het,
en zijn onderwijslust wordt sterker. — Geen wonder! want de
liefdadigheid groeit aan, naar mate men zijn giften begeerd
ziet. — Hij verhaalt u, zoo gedrongen mogelijk, om tijd te
Onderzoek en Phantasie. 6
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sparen: dat, en waarom, en de middelen waarmede, te gelijk
met den weg waarlangs, en den tijd waarin, Jacob Cleyburg
een dichter geworden, en wordende gebleven, en blijvende gestorven, en stervende verdwenen, en, in onze dagen, helaas!
door u, maar niet door hem, vergeten is. — Wat gij na te
doen hebt, is eenvoudig: — gij haalt de onderste ledematen
en het hoofd langzaam terug naar de regtstandige lijn van het
evenwigt: gij sluit den mond, en ziet, regts of links van den
spreker, naar eenig ander voorwerp. — Gij zijt dit aan den
spreker schuldig: want zoo gij het niet doet, zal hij een volgenden keer optreden en u betogen, dat de beroeringen onzer
dagen uit verschil van meeningen en begeerten ontstaan. Welligt zal zijne eigenliefde hem doen gelooven, dat gij zijne zaken niet op prijs weet te stellen en ze niet waardig zijt: maar
zijn verstand zal terugkeeren, en de zedelijke kracht van uwe
eenstemmige, ofschoon slechts zigtbare, oordeelvelling zal zijn
hoogmoed vernederen: gij zult hem een dienst bewezen hebben.

Gij zit: en uw gelaat is open en vriendelijk. Door uwe
oogen heen ziet de spreker tot in uw gemoed, dat opgeruimd
is en levendige indrukken verlangt. 0! wanneer hij buiten
het moeijelijke spoor geraakt, wat ik u bidden mag, breng
er hem in terug door strenge en onbewegelijke gelaatstrekken! — opdat hij niet naderhand optrede en spreke wat beneden de plaats is, die hij de eer heeft te beklimmen, en
beneden het gehoor, dat hem met zijne tegenwoordigheid begunstigt.
Gij zit: en — ik wilde zeggen: wanneer gij blijken geeft
dat uwe zielen, zelfs uwe ligchamen, bewogen willen worden:
— doch hoe zoudt gij dit anders dan met woorden kennelijk
kunnen maken? — maar ik wil toegeven dat de spreker
scherp van blik is, en dat hij het bemerkt, en al zijn werktuigen
aanvoert, om u te roeren. Ik smeek u, schreit dan niet om
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jets dat zich wel schikken zal: wordt niet boos, noch woedend,
om jets dat de spreker zelf zich zoo erg niet voorsteit, hoe
verbitterd hij ook schijne. — Want zoo gij dat doet, zal hij
verleid worden, om u te eeniger tijd tot een speelbal te maken
van zijne welsprekendheid.
1k moet nu, ten tweede, vooronderstellen: dat de mededeelzaamheid van den redenaar met de behoefte van den toehoorder
in overeenstemming is.

NIET

Zoo hij dan de overhand op u heeft, en gij dit gevoelt,
waarom zoudt gij tegenstreven, uit lust tot weerbarstigheid, of
in u zelve zeggen: ik zal aan lets antlers denken, ik wil hem
niet hooren! — Z66 zoudt gij de welsprekendheid niet leeren
kennen! — Geeft u gerustelijk over, en hoort toe! want die
kunst staat dan op haren grond. Als zij niet verder wil streven
dan hare tegenwoordige grenzen: indien zij hare eigene pligten
kent, zal zij ook de aansprakelijkheid voor de uwe op zich
laden. — Zij zal uw stroeve gemoederen lenigen; maar ook
haar plegtige ernst zal de ligtvaardigheid van uwe luim bedwingen, en haar kracht zal u schokken en doen rillen. —
Zij zal u het gebied over u zelve ontnemen, en, gelijk een
oud Wijsgeer zeide, van u maken, wat haar belieft. — Gij
zult, ondanks u zelve, gedaan hebben naar den wil des sprekers,
en dan immers heeft hij u niets te verwijten!
Doch wanneer gij gevoelt dat hij de zwakkere is, en dat,
even als in het magnetismus, uwe zenuwen sterker zijn dan
de zijnen: — dan kunt gij niet meer onbekommerd zitten of
staan, maar gij zult, nu of dan, reden hebben om te overdenken: wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mg nil houden?
Er is een zekere bewustheid van wetenschap, T! — Zij
geeft vastheid aan den geest, en een vertrouwen op eigen oordeelvelling, een juiste schatting van al het nieuwe en wetenswaardige, al wordt het slordiglijk voorgedragen, en van al wat
ter zijde mag vallen, al vertoont het zich in een netten vorm,
die de aandacht uitlokt en u telkens schijnt toe te roepen:
dat wist gij nog niet! — Misschien komt gij met die volheid
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der kennis in de gehoorzaal, en de optredende redenaar wil u
onderwifzen wat gij reeds weet, of hij draagt het u zoo voor,
dat gij het niet hoort of niet begrijpt. — Herinnert u, wat
aan Plato eens gebeurd is. Hij las voor een talrijke vergadering
zijn zamenspraak over de onsterfelijkheid der ziel. Er was eenige
moeijelijkheid in dat opstel, maar toch ook veel, dat zijn toehoorders zeker reeds wisten: want gij weet, hoe eenvoudig
Platoos voordragt was, en hoe eenvoudig hij de waarheid
zocht! — Maar hoort, wat er geschiedde! — Er sloop een
der toehoorders weg: hij werd door een anderen gevolgd, en
deze door nog veel meer: tot dat het (zoo wegslepend is het
voorbeeld) geen sluipen meer was, maar een ruiterlijk wegstappen werd. De geschiedenis zegt niet, of de uitgang juist:
tegenover den spreker was, en of het knersen en gapen der
deur aan den Wijsgeer telkens de maat gaf van de aandacht
zijner toehoorders. — Maar zoo hij die vermindering bespeurd
heeft, (en, mij dunkt, hij moest ze bespeuren: want al de
toehoorders verdwenen, min een) hoe zal hij te moede geweest
zijn! — Neen! gij overtreft de Ouden in wellevendheid; gij
zoudt alien blijven, even als Aristoteles, die eenige toehoorder
van Plato; — maar toch! houdt u als of gij leert! misschien
leert gij ook werkelijk, zonder dat gij het weet: — en er is
immers in het kunstig zamenstel uwer gelaatstrekken wel een
plooi te vinden, die een genoegelijke herinnering aanduidt, en
die den redenaar bevredigt, zonder dat hij zegepralend heenga,
en zegge: Die menschen waren wit papier: IK heb er op geschreven!

Er is eene stemming van hart en geest, die ik reeds ver-.
meld heb. — Het is de ernst, die in alle daden iets plegtigs
ziet, alle zaken diep doorgrondt, het minste bedrijf met onzen
geheelen toestand in verband brengt, alle gedachten aan een
stelsel van wijsbegeerte snoert, en zich bij iedere bevinding
afvraagt: ben ik wijzer geworden? heb ik de slotsom mijner beschaving vergroot? — Misschien komt gij met die stemming_
in de gehoorzaal. — Mogt de redenaar het maar geweten heb
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ben! Hoe ruime middelen had hij niet kunnen medebrengen,
om aan die stemming voedsel te geven! — Maar hij heeft het
niet geweten, en hij zoekt u te onderhouden. — Toehoorders!
er is somtijds een krampachtige werking in het ligchaamsgestel: zij komt, zegt men, onder uit den buik op, en deelt
zich aan de ruggraat mede, van waar zij door armen en beenen
trekt, en een lust gaande maakt bij den lijder, om die leden
nog langer te maken: hooger klimmende slaat zij over tot de
zenuwen en pezen van het hoofd: de trekkers, die op het
kakebeen werken, spannen al hun vermogen in, en het
bovenste ooglid verliest zijn veerkracht! — Neen! z66
heeft de spreker u niet willen onderhouden! — Geeerde
Toehoorders! zou het u niet mogelijk zijn, te doen als of gij
genoegen halt, al was het met den zedigen tranenlach van
Andromache? *
Er is een andere stemming, of liever ontstemming, die 6f
door den inwendigen toestand van het ligchaam veroorzaakt
wordt, of door omstandigheden van buiten. — Het is eene
loomheid van den geest, die ieder gewigt te zwaar, iedere inspanning te sterk, ieder genoegen vervelend rekent. Zij grenst
aan onverschilligheid, T! en is bereid om tot afkeuring en
minachting over te slaan van alles wat haar tegenkomt. —
Er is gevaar dat zij haren schimplust niet zal kunnen intoomen, maar dien bevredigen zal, — met oud-Zwitsersche eenvoudigheid. — Hoe ging dat? vraagt gij. — 1k zal het u
verhalen, T! Gij weet, dat Basel door den Rijn verdeeld wordt
in de kleine stad en de groote stud. Zij worden vereenigd
door een brug over de schoone rivier, die, van den hoogen
Zwitserschen bodem afdalende, bij die stad nog veel van
hare snelheid behoudt. In overoude dagen voerde Basel
een binnenlandschen krijg; de kleine stad, aan de noordzijde,
was in het bezit van den vijand: de brug was gedeeltelijk afgebroken, en het overige verschanst. Doch er waren sommigen
in de groote stad, die met den vijand heulden en verraad
smeedden: op zekeren dag zou het uitbreken, op het middag-
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uur, en de aanval van buiten zou van binnen ondersteund
worden. — Maar het verraad was ontdekt en gestraft, en de
aanval werd afgeslagen, toen de wijzer van den poorttoren, die
naar de rivier en de kleine stall gekeerd is, het middaguur
aanduidde: want men had den wijzer verzet, om tijd te winnen en de aanvallers te misleiden. — Die gelukkige uitkomst
is vereeuwigd, voor zoo lang als hout en ijzer vereeuwigen
kunnen. Naast de wijzerplaat, op dien toren, kunt gij ml nog
een gebeeldhouwd manshoofd zien, niet kunstig gearbeid,
maar groot, en met hooge kleuren geverwd. — Wanneer gij
naar Basel reist, T! plaatst u dan, wanneer de zon Naar hoogste
punt bereikt heeft, op de brug, die ik beschreven heb, tegenover de groote stadspoort, en ziet naar boven: want dat beeld
drukt dan, een half uur lang, de stemming der oude bevolking uit. — Bij iederen slingerslag van het uurwerk vertoont
het een lange, roode tong, die gij zeer ver zien kunt. — Begeeft u niet naar de gehoorzaal, wanneer gij in zulk eene stemming mogt wezen! — Doch als het ongelukkiglijk zoo treft,
en de redenaar u overmeesteren wil, maar niet kan, — ach!
slaat dan zijn aanval op uwe gemoederen niet of met oudZwitsersche eenvoudigheid! — Beweegt u een weinig, en doet
even alsof gij van binnen geroerd zijt. — Fluistert uwen nabuur een enkel woord in; maar zacht, en niet te veel: — want
gij moet schijnen zoo weinig mogelijk te willen verliezen van
hetgeen gesproken wordt, en toch wat lucht te willen geven
aan uwe verrukking. — Dan zal de spreker meenen, dat gij
aan elkander de roering mededeelt, die hij te weeg brengt.
Het zal hem immers niet bederven, zoo gij het daarbij laat
berusten, en, wanneer hij uitgesproken heeft, stil heengaat en
van zijne redevoering niet meer spreekt.

1k heb een vreemd onderwerp behandeld, G. T.! maar ik
heb niet al te veel gewaagd: want ik kende uwe goedheid en
uwe toegenegenheid. — Heb ik langer gesproken, dan welligt
uw geduld mij veroorloofde, ik heb evenwel minder gezegd,
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dan het onderwerp zou opgeleverd hebben, indien ik betoogd
had dat de redenaar door de toehoorders gevormd, maar ook
door hen misvormd kan worden: — eene waarheid, waarvan
ik slechts weinige trekken heb aangetoond. Vergunt mij, eene
breedere uiteenzetting te bewaren voor eene andere gelegenheid en gelukkiger luim.
Het is mij echter nu wederom gebleken, terwijl ik aan uwe
verpligtingen dacht, hoe veel meer pligten de spreker te vervullen heeft, en hoe veel grooter zijne aansprakelijkheid is,
dan de uwe. Ach! vergeet dit niet: het is de laatste pligt,
lien ik u durf te herinneren. Immers kon ik geen ondermjs
geven. Wat zou ik spreken, dat gij niet even goed of beter
wist? — Onnatuurlijke pogingen om te onderhouden mislukken gewoonlijk: want wie niet spreekt, zoo als zijne geaardheid
hem te spreken geeft, die zal niet bereiken, wat hij najaagt. —
„Wat hebt gij dan eigenlijk willen doen?" denkt gij. — Bijna
niets, T! 1k heb een vereerend aanzoek ingewilligd: daarom
meende ik vrijheid te hebben om op mijne beurt eenige verzoeken tot u te rigten: immers bevelen mogt ik niet: want het
verzoeken, des noods het dringend verzoeken, dringt heden ten
dage langzamerhand het gebieden weg uit de beleefde maatschappij: en eerlang zal dit woord zelf, in Europa, nergens
dan in Turksche woordenboeken gevonden worden.
„Indien gij ons dan niet hebt kunnen onderwifzen, noch
onderhouden (zoo denkt gij, voor het laatst), waarom poogt gij
ten minste niet ons te roeren, en ons aanleiding te geven om
ons te bewegen?" — Ik zal het beproeven, Geêerde Toehoorders! met drie woorden, die somtijds de roerendste zijn eener
geheele verhandeling:
Ik heb gezegd.1)
1) In de eerste uitgave alleen : Ik zal het beproeven, Geeerde Toe.
hoorders ! — Ik heb gezegd.

IV.
IETS OPGEWONDENS OVER HET EENVOUDIGE. *
Gij hebt door een voorgaanden Spreker over het eenvoudige
hooren handelen, in een schoon geschreven zamenspraak. Indien het u daarbij en daarna gegaan is even als mij, dan heeft
uw geest dien weldadigen prikkel gevoeld, dien ieder goed
geschrift in beweging brengt, wanneer het den lezer of den
hoorder nog iets te denken overlaat. Gij hebt zeker eene of
andere bijzonderheid door uwe eigene opmerking van andere
bijzonderheden bevestigd: of er is een twijfel bij u opgerezen,
die als een dunne nevel tusschen u en het voorwerp uwer overweging heendreef, zoodat het u een oogenblik schemerde; en
wanneer de eenvoudigheid daarna helder en in stilie majesteit
zich aan u vertoonde, dan was het weder als of een breede
muur voor haar opgetrokken werd, dien gij moest doorbreken,
om weder onbelemmerd te kunnen aanschouwen. — Is dat het
beeld der waarheid en van het zoeken naar waarheid? — Waar
om niet, Toehoorders? Hiermede wordt immers aan de waarheid zelve niets tekort gedaan! want in de ongelijkheid der
menschelijke voorstellingen, in hare kracht of zwakheid, in
haar gezondheid of ziekelijkheid, in hare opgewektheid of
slaperigheid: — daarin immers ligt het zien en het niet zien.—
Neen, zegt de Geleerde, dit weet ik, en ik weet dat, en dat derde
weet ik er nog bij, en niemand kan makers dat ik het niet zie,
nochwete, en ik tart uwe dunne nevels en uwe dikke muren! —
Het gaat mij even zoo, zegt de Wiskundige: ik heb gisteren
iets geleerd dat onomstootelijk is, en heden heb ik geleerd wat
noodzakelijk daaruit volgde, en ik weet nu bijna reeds wat ik
morgen zal leeren. Zoo gaat het voort door eene aetherische
* Verwijst naar de Aantekeningen.
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ruimte, waar niet gedampt noch gemetseld wordt. 0 benijdenswaardig genot der zekere wetenschap, dat geen letteren noch
schoone kunsten opleveren ! Want hier is geen leidende hand,
zoo het niet is een innerlijk gevoel, dat door allerlei omstandigheden gewijzigd, nu eens ingekrompen, dan weder onmatig
uitgezet wordt. Heden zegt onze zekere overtuiging: „dat is
eenvoudig en schoon, en anders mag het niet wezen ; " morgen
beginnen wij ons zelve of te vragen: „Zou het wel eenvoudig
en schoon zijn, en zoo het mijne taak ware, het voor te stellen,
zou ik het niet anders maken?"
Ik gevoel mij niet geroepen, T.! om eenig vak van wetenschap en smaak te benevelen en te verduisteren, of een geheele
Maatschappij, die daaraan toegewijd is, te doen wankelen.
Vreest niet dat dit duurzaam mogelijk zou wezen! want iedere
verdonkering is kortstondig, en er volgt weder licht op. Die
golving der talenten en meeningen is niet een stroom die vordert en voortspoedt, om zich misschien eens in een onbegrensden Oceaan van wetenschap op te lossen; maar het is een
besloten zee, waar stille bogten zijn en moerassige gronden,
maar ook woelige diepten, die het dan hier, dan ginds, aangeslibde somtijds overspoelen en reinigen. Zegt dus nooit, bid
ik u, dat gij hierover niet spreken wilt, of dat gij daarover
niet meer hooren wilt, omdat het menigmaal ter sprake gekomen, en (zoo drukt gij u gemeenzaam uit) omdat het afgezaagd is. Want niet alleen hij verdient uwe erkentelijkheid,
die u in stillen wellust doet wegsmelten, of die u verrukt en
voortsleept, en u met zich op den hoogsten top voert, dien
gij meent dat het talent kan bereiken; maar gij zult ook hem
niet veroordeelen, wiens pogingen minder vruchtbaar zijn.
Want door die pogingen zal weder een derde opgewekt en zijn
geest zal levendig worden. Indien die laatste niet gesproken
of gearbeid, en zijne krachten niet ingespannen had, dan zou
ook hij welligt gezwegen en de hoogte van den voorlaatsten
voor onbereikbaar gehouden hebben. Doch nu ziet hij alleen
wat er tusschen hem en dat onbereikbare is, en hij spreekt of
hij arbeidt, en hij vergelijkt en meet zich, en de verborgenste
levenskrachten van zijnen geest geraken in werking. Het be-
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gint te gelukken, — hij vordert, — nog eene laatste inspanning, — en misschien wordt hij op zijne beurt het onbereikbare!
Aldus, G. T1 zou ik in uwe gemoederen pogen binnen te
sluipen en uwe toestemming of te persen, indien ik wilde
vragen: „mag ik, die mindere vermogens heb, die bijna onvoorbereid ben, tot u, die het opstel van den vorigen Spreker
nog levendig voor oogen hebt, — mag ik ook eens over cie
eenvoudigheid het woord voeren?" Welligt zou ik dat afgebeden
verlof ontvangen: vooral indien ik u zeide, dat ik reeds veel
vroeger eenige gedachten over dat onderwerp verzameld en,
zoo ik ze tot een geheel kon brengen, voor een spreekbeurt
bestemd had. Ook zoudt gij al de gevolgen voor mijne rekening laten. Doch zeer zeker zou die vorige Spreker zelf het
mij vergunnen en, hoe de uitslag ook ware, even vriendelijk
en goedhartig jegens mij gezind blijven, als hij altijd is. Ik
doe die vraag niet: ik heb geen afgesloten betoog voor te
dragen, maar ik wenschte u te verhalen, (zoo gij het toegevend
wildet aanhooren) wat er sedert die laatste Voorlezing in mij
omgegaan is. Die hooggeachte Spreker, en gij alien, zult misschien veel afkeuren, en de schouders ophalende glimlagchen,
en denken: „Wat heeft hij het zich weer moeijelijk gemaakt!
welk een gewoel! kon hij niet eenvoudig berusten in hetgeen
hij gehoord had van het eenvoudige?" Doch welligt vindt gij
ook nu en dan een eigene gedachten in de mijnen weder: en
dat is mij genoeg: want indien ook deze verkeerd zijn, dan
hebt gij gedwaald even als ik, en wij zullen ons te zamen door
een derden spreker teregt laten brengen.

Ik dacht: (en ik dacht in gemeenzame taal: want wie is er
deftig, wanneer hij denkt?) ik dacht:
Het eenvoudige is de bereiking van een doel langs den kortsten weg. — Is het dus een regte lijn? — ja, in zeker opzigt.—
Maar een gebogen lijn is 66k eenvoudig: want het is een lijn
neen, want een kromme lijn
en niets meer. — Ja
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is niet regt. — Gelooft gij dan dat het mogelijk is, eenvoudig,
dat is Tangs een regte lijn, van hier naar Japan te reizen ? —
Natuurlijk niet: want de aardkloot is rond, en er zijn bergen
en allerlei beletselen; daaraan heeft de reiziger geen schuld,
en het eenvoudige is dus eigenlijk eene lijn die, naar de omstandigheden, zoo regt mogelijk is. Moedwillig zulke beletselen te scheppen, is eene afwijking van de eenvoudigheid. —
Maar hoe komt het dan toch, dat die lanen, waardoor men
regt toe regt aan van het slaghek naar de heerenhuizing
wandeit, hoe komt het dat zij niet altijd bevallen? — J a!
wanneer gij een enkele refs haast hebt, zult gij in u zelven
knorrig worden, zoo gij eerst regtsaf moet, door dat zijpad,
en dan over gindschen vijver, baldadig met menschenhanden
gegraven, en dan weer links door dat hakhout, en wie weet
hoe dikwijls nog regts en links, eer gij het huis bereikt en
dan u zelven belooft, dien aanleg weldra te zullen veranderen
in een regte laan. Maar 's anderendaags is die luim verdwenen:
gij hebt geen haast meer, en de sierlijke kronkelingen uwer
slingerpaden bevallen u weder. Maar dit is beuzelen: gij verwart, geloof ik, vermaak en nut. — Goed: maar mogen die
slingeringen zoo sterk zijn, dat ik, op het punt zijnde om het
huis te bereiken, eerst nog eens terug moet, tot digt bij het
slaghek: of hoe lang en hoe veel mag ik keeren en slingeren?—
Ik weet het niet; maar ik weet wel, dat deze uitpluizing verleidelijk is en den nadenker van den weg afbrengt. De waarheid is eenvoudig en onopgesmukt: kijk maar naar de voorbeelden, en houd u stil ! — Dat kan ik niet; maar, ik bid u,
laat die opsmuksels en tooisels nu eens daar, en zeg mij:
indien de waarheid eenvoudig is, is het eenvoudige ook waarheid? — Missehien niet altijd: maar als het een verdichtsel
betreft, dan kan het toch waar wezen. — Gij hebt waarschijnlijk het oog op dat eenvoudige verhaal bij Homerus, hoe de
God Mars door een sterveling in den buik gewond wordt,
zoodat hij het uitschreeuwt met een gil, als van tien duizend
menschen. — Waarom niet? want de Dichter was overtuigd
dat het zoo kon gebeuren, en de Oudheid schijnt het met
hem geloofd te hebben: een buik een buik, een wond een
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wond: dat staat immers vast? En zoo het met de alleroudste
poezij somtijds wat scheef mag gaan, in de geschiedenis vindt
gij het ideaal der eenvoudigheid, en daarin is Herodotus nog
niet overtroffen. Men heeft er altijd zoo over gedacht, en
gij weet immers hoe dikwijls men hem vergelijkt bij een
grootvader, aan wiens knien de lezers, als kleinkindertjes,
staan te luisteren? — Zeer wel! daarom is er ook een kleinkinderlijk gemoed toe noodig, om alles te gelooven wat hij verhaalt. Ik geloof zelfs dat die laarzen van zeven mijlen. . . .—
Dat is een oude, onbeschaamde laster! Herodotus bemerkt
dikwijls zelf, dat men hem voorgelogen heeft, en wanneer
hij dat mededeelt, dan zegt hij dat hij het zelf niet gelooft:
hij is een vriend der waarheid, en wat hij opmerkt en verhaalt, deelt hij uit een refine en opregte ziel mede, met juist
zoo veel woorden als daartoe noodig zijn. — Goed: ik wil
mij dan ook niet boos maken om dat gesprek tusschen Solon
en Croesus.* — Wat? boos maken? om dat heerlijke, eenvoudige, onopgesmukte gesprek, waarin Herodotus . . . . — Een
oogenblik! Herodotus heeft geweten dat Solon en Croesus
eens zamen gesproken hebben, en tennaastenbij, waarover;
maar het gesprek zelf is een opstel van den verhaler: dat beweer ik. Houd gij het nu voor eenvoudig, tot onnoozelheid
toe; maar het is toch een leugen: .... een vroom bedrog!
Gelooft gij dat men tegenwoordig de geschiedenis zou moeten
schrijven, even als Herodotus? — Eigenlijk ja; maar het zou
slechts aan weinigen bevallen: want de meesten hebben dien
kinderlijken zin verloren, waarmede de Ouden zijn verhalen
aanhoorden. — Gij bewondert, geloof ik, Thucydides ook, om
dat eenvoudige: zeg mij, zou Herodotus hebben kunnen schrijyen even als Thucydides, en Thucydides even als Herodotus?
want waarheid is waarheid: en wanneer zij beide in de mededeeling eener waarheid niet meer woorden bezigen dan noodig
is, staan zij gelijk; en ondertusschen meent men een zeer groat
onderscheid te bespeuren tusschen beider manieren? — Die
vraag is moeijelijk te beantwoorden. Thucydidus, geloof ik,
had meer en dieper gedacht: hij had meer overwogen en vergeleken ; maar wat hij schreef, was daarom niet minder een-
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voudig. Hij dacht noch aan zich zelven, noch aan de versiering van zijn stijl, wanneer hij naar dat eenige doel streefde,—
de voorstelling der waarheid, zoo als hij ze in zijn binnenste
zag en gevoelde. — Dat antwoord is waarlijk zoo verkeerd
niet; maar die gedurige redevoeringen, door hem in zijn verhaal ingevlochten, die hij alle noch gehoord noch vernomen
kan hebben? Ik weet wel dat gij zeggen zult: „ontsnapt u dan
de fijne opmerking, dat de Ouden bijnageheel onder den blooten
hemel en onder eene gestadige wisseling van woorden
redenen leefden?" maar, zeg mij eens: is er in onzen tijd een
zoo merkbaar gebrek aan lange .... ? — Houd maar op! Ik
weet waar gij been wilt: men heeft dat vraagstuk dikwijis
gepoogd te beantwoorden; doch het is, naar mijn inzien, nog
niet gelukt: want men heeft zich niet herinnerd, dat tOen
reeds de meesters in de welsprekendheid hunne scholieren
oefenden door opgegeven onderwerpen van redevoeringen.
Uit die school mag aan Thucydides iets gekleefd hebben; doch
later heeft men gemeend dat die kleine smet een sieraad was,
omdat een krachtige rede zoo veel luister bijzet aan een
verhaal: daarbij laat hij zijne menschen spreken, zoo als hij
meent dat zij hadden behooren te spreken, en daarom drukken
zij ten deele de pragmatica l) en de politieke bespiegelingenvan
den historieschrijver zelven uit ; en hiermede kan men de eenvoudige zucht naar waarheid wel eenigszins overeenbrengen. —
Ik weet het niet: indien de verbeelding een voet zetten mag op
den bodem der geschiedenis, wie kan dan altijd naauw toezien, of zij met den anderen voet er wel buiten blijft? Zou een
geschiedschrijver niet in de eenvoudigheid zijns harten eene
zaak of daad kunnen verhalen, zoo als hij meende dat zij
had kunnen of behooren te geschieden? Ik vind het veel
eerlijker, wanneer men, even als een beroemd schrijver onzer
dagen, zijn eigen levensverhaal noemt: waarheid en verdichting.* — Dat is mogelijk; maar wij verdiepen ons al te veel in
de pligten van den geschiedschrijver. Al dat ontleden en uitrafelen van een onderwerp geeft meer verwarring dan orde
1) (politieke) beginselen.
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in de denkbeelden. De geschiedenis moet eenvoudig zijn, dat is,
onopgesmukt: kan men zich beter of duidelijker en eenvoudiger uitdrukken? -- Ik weet niet: die smuk schijnt uw geliefkoosd beeld te wezen: en geen wonder, want het is nog
al in zwang geraakt. Willen wij de Geschiedenis eens aankleeden? — Wat zullen wij daarbij winnen? — Help mij
maar. De nacht der barbaarschheid is voorbij: het begint te
dagen: de Geschiedenis is het eerst bij de hand in het huishouden der wetenschappen. Zij stapt uit bed, en wrijft zich
de oogen uit: en dAar staat zij in het gewaad der kronijk,
in het hemd. Dat gewaad is eenvoudig: moet zij zoo rondwandelen? — Dat zou onbetamelijk wezen, en zij zou aanstoot lijden. — Dan spoedig wat ondergoed aangetrokken, en
een bevallig ochtendkleed: is dat genoeg? — Zoo zij te huis
moest blijven; maar zij moet onder de menschen komen. Nu, dan beginnen wij met een keurslijf. — Volstrekt niet!Maar zij zal inzakken, en er zoo breed uitzien. — Nu, een
lenig korset dan. — Een kleed met een langen sleep? — Maalt
gij? een sleep in den vroegen morgen! geen sleepen, verzoek
ik u: het kleed moet rondom netjes afgeknipt zijn. — Maar
zullen wij haar niet eerst kappen? — Kappen! kam eenvoudig
het haar, en laat de lokken golven met eenvoudigen zwier. —
Ja, maar het hangt haar over de oogen. — Nu, bind het
dan wat op. — Zie, die voile vlecht! Hoe heerlijk zou een
eenvoudige parel ...... — Praat mij van geen paarlen! —
Maar zij moet in een fatsoenlijken kring verschijnen: op een
feest. — Nu, een enkele parel, maar met smaak geplaatst!
neem maar een valsche: zij zullen het niet merken. — Een
diamantje? — Gekheid! — Dan een frissche roos? — Hoor
eens! dat toilet verveelt mij: zoo gij met ernst over het eenvoudige wilt nadenken, houd u dan aan de echte modellen,
waar die stempel op gedrukt is, en beschouw den Oedipus
van Sophocles. — Sophocles? Toen hij schreef, was zijn kunst
niet eenvoudig meer. Neen, toen Thespis * met zijn troep op
een kar speelde, en zij veel voor de vuist spraken, toen, verbeeld ik mij, is het eenvoudig toegegaan. — Dat verbeeld ik
mij ook; maar het is moeijelijk daarover te oordeelen, omdat
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er niets van die stukken overgebleven is. — En Aeschylus
dan? — Ja, men spreekt wel dikwijls van Aeschylus, maar
het komt meestal hierop neEr, dat hij zoo zwaar en zoo duister is: en al wat zwaar en duister is, kan niet eenvoudig
zijn. — Hoe veel moeijelijker is hij wel dan Sophocles? —
Ruim viermaal. — Indien gij dan eens ruim viermaal meer
moeite aan hem besteedde, dan aan Sophocles, zoudt gij hem
begrijpen? — Ik denk ja. — En dan zou hij niet meer duister en zwaar voor u zijn: gij zoudt zijn somberder gemoed
peilen, en hem even gemakkelijk verstaan als Sophocles: en gij
zoudt zien hoe sterk ook op hem die stempel der eenvoudigheid gedrukt staat. — Het is mogelijk; maar ik zou mij niet
kunnen ontdoen van de herinnering, hoe veel moeite het mij
gekost had. — Ik zie het wel: gij hebt het slaghek en de
heerenhuizing al vergeten. Maar de koorzangen in Sophocles,
hoe gaat het u daarmede? — Ik moet bekennen dat ik die
koorgezangen in de oude Treurspelen lastige dingen vind. —
Goed : zij staan misschien grootendeels buiten de handeling
van het spel; maar zij zijn evenwel een onmisbaar deel van
het kunststuk, en, met die handeling to zamen, een volledig
geheel der bewerkte stoffe. Meent gij dat Sophocles het u
vergeven zou, indien hij wist dat gij zijn reizangen laat
liggen? „Man! (zou hij zeggen), voor u heb ik dat gewrocht
niet geschapen, maar voor mijne Atheners!"
Is dan het eenvoudige onbestemd en betrekkelijk? Natuur,
waarheid, niets anders dan natuur! wie kent haar geheel, en
al hare geheimen? — en de diepte der gedachte, en het
scheppingsvermogen van het genie, en de vlugt der phantasie!
TOch natuur, het roept alles „natuur!" En de wandelaars in
die gallerij,* zij bleven het langst verwijlen bij dat kunststuk,
dat zoo vreemd was! — om dat het zoo vreemd was —; maar
het trok hen zoo aan, en zij gevoelden wat zij niet konden
uitdrukken: den schemer eener teleurstelling, een genot onbeschrijfbaar, een wensch zonder voorwerp: het beeld eener
sluimerende vrouw: eene ongewone straalbreking van het daglicht; het koloriet des hemels en al wat haar omringt, in een
rijk landschap, anders dan bier: -- een schepsel, een geheele
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schepping, op eene andere planeet! — dwaasheid! Ik zou
voorbij gewandeld zijn naar de kopij van Dous kraamkamer,
die er naast hing! — Maar het was zoo schoon! Het verstand
zweeg, maar het gevoel trilde en tintelde! — Dwaasheid, nog
eens: ziekelijke verbeelding, krankzinnigheid der kunst! —
Een koe, haar kalf lekkende, het eenvoudige beeld der moederlijke liefde! — en de Madonna van Rafael! — eenvoudig?
niet eenvoudig? beide eenvoudig?

Aldus peinzende en suffende, werd ik mat. Het stoffelijk *
denken hield op in een zachten overgang tot dien toestand
tusschen slapen en waken, waarin de ziel, zonder bewustheid
van het ligchaam, weder werkzaam wordt, maar het bestaande
met het niet bestaande vermengt, het verledene en het tegenwoordige vereenigt, zich denkbeelden schept, door tijd noch
ruimte gebonden, en, wie weet het . . . .
Wie wandelt daar in die schoone streek? * 1k herken het
bevallig oord niet. Maar wie is hij? Hij schijnt zelf hier nog
vreemdeling te wezen. Hij ziet rond: maar het is een blik
die verslindt: een vonkelend oog onder dien ruigen wenkbraauw. Over het geelbleeke gelaat zweeft een pijnlijke
trek. Is het ontevredenheid? is het eene onvervulde begeerte ?
is het een rusteloos jagen van het genie, dat alles omvatten
wil, maar geklemd wordt tusschen bewustheid van kracht en
een kwalijk onderdrukt gevoel van onvermogen? Luistert!
hij zingt:
De zucht, ons ingedreven,
Ze omvat het wijd heelal, in wezen en verband.
— 'T is heerlijk, met het oog
Door 't kleed, waarmeé natuur haar werken overtoog,
Te dringen: 't ingewand des aardrijks door te wroeten,
En zonnen, op heur baan in 't evenwigt, te groeten.
Maar, onding in 't heelal, in duisterheén omwikkeld!
W at poogt gij? 'T is om niet, zoo u de weetlust prikkelt.
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Wijsheid, kennis, kundigheden,
Ach, wat klanken zonder zin
Houdt dit hoogmoedsspooksel in!
Wangedrocht met beestenleden,
En met hone lucht bezield,
Waar het onverstand voor knielt!

Hij zwijgt: langzaam schijnt zijn gemoed opgeruimder te
worden: hij ziet weder rond. Hoort! daar zingt hij:
'T gemeen wane in een reeks van nagebootste trekken,
Natuur! uw vorm ontleend, de schilderkunst te ontdekken;
Juich kleur, juich omtrek toe, die 't argloos oog misleidt,
En 't doek zijn doorzicht geeft door '1 schandre kunstbeleid;
Haar doel is niet, natuur als volgster uit te drukken;
' T is hoar ten voorbeeld zijn—'t is schoonheid, 't is verrukken.
Gij schoonheid, Godlijk beeld! gij waarheid zelve, omhuld
Met menschelijk gewaad, waar gij ons aanzien duldt,
En om onze oogen door uw glans niet blind te stralen,
U zelve omnevelt in het stofbeeld, dat wij malen:
Gij, die, wat is, vervult: Gij houdt den zijden band,
Die ziel aan ligchaam bawl, in uw aanbidbre hand! *

Het is Bilderdijk! Maar het oord is niet onbewoond. Ginds
wandelen nog andere gestalten. 1k zie er eene naderen. Ziet
dien minder stroeven leest, die mildere gelaatstrekken: het
levendig, maar teeder oog, dat alle voorwerpen zwelgt, die
zijn rijke geest tot dichterlijke grondstoffe verwerkt. Het is
zeker Schiller! * — Broeder (zegt hij tot Bilderdijk), gij hebt
den grondtoon aangeroerd, waarin mijn geest gestemd is:
Om het doode te bezielen,
1-juwt zich geest en stof aan Uri,
En de vlijt spant pees en zenuw,
Worstlend met den ruwen steen.
Waarheids diepe wel stroomt ruischend,
Onderzoek en Phantasie. 7
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Voor den ernst, nooit ma, noch bleek:
En de zware slag des beitels
Beukt het stuursche marmer week.
Maar, stijgt tot de sieer der schoonheid,
En de zwaarte, log en stug,
Blt:ill, aan de aarde vastgeketend,
In dat element terug!

Ligt en levend,
Slank en zwevend,
Hoog vereéld;
Niet met pijn aan 't biok ontwrongen,
Maar als uit het niet ontsprongen,
Treft den gloenden bilk — het beeld!

Bilderdijk staat verwonderd. Hoe? heeft Schiller een grootsche gedachten kunnen opvatten, even als hij? Maar de uitwerking verschilt. Bij hem staat het denkbeeld helder, in een
zuivren omtrek: het heeft schoone, maar vaste lijnen. Bij den
anderen zweeft de uitdrukking even als de gedachte. Zij is
schoon, maar met een hulsel omgeven, waardoor de greep des
verstands telkens mistast. Ik weet wat hij denkt: Ook de
dweeper heeft somtijds waarachtig gevoel, en niet altijd dringt
hij zich op, te gevoelen. Hij is mensch: en, hoezeer verstompt
van gevoel, door zijne verbeelding rusteloos, ten koste van
het gemoed, waarmede hij Naar verwart, te doen werken, —
daar zijn echter oogenblikken, waarin zelfs de meestverkrachte
natuur hare regten, en met die hare veerkracht, herneemt.
Maar in dat geval neemt het gevoel, bij al zijn warmte en
waarheid, een valsche wijziging aan: het kan nooit geheel opregt, nooit hoog eenvoudig wezen. * — Sch. Wat staat gij te
overdenken? Laat ons een ritselende lommer en een murmelende beek zoeken, en ons daar nederzetten, om over onze
idealen te spreken! — Bild. Ga daar met Feith zitten, of op
een kerkhof! * Ik dank u; liever wandel ik wat op en neer;
en wat onze idealen aangaat, zij zijn dezelfde en zij zijn het
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niet: wij zouden er niets of al te lang over handelen! —
S. Spreek duidelijker! — B. 1k heb mij gewend, met het
bloote oog de natuur zelve aan te zien. Gij kunt het aan mijn
vasten blik wel bemerken. De oogvochten, door de kleinzing
der sappen zoodanig getemperd, dat de kleur van het licht,
wanneer zij tot het netvlies geraakt . . . . — S. Het netvlies?
Dat begrijp ik niet. Gij schijnt van alles te weten ; maar kijk
mij zoo strak niet aan! — B. Gij ziet door een gekleurd oogglas, in een gekleurden spiegel. Gij ziet het voorwerp; maar
zoo gij juist ziet, dan ziet gij het anders dan het is; en omdat
gij volgt, wat die spiegel en dat oogglas u toonen, is uw
werk geen zuivere natuur, maar eene, mogelijk in de lijnen
niet misvormde, maar zeker in het koloriet vervalschte beeldnis. — S. Gij bedriegt u. Zoo mag ik in mijn jeugd gedwaald
hebben, maar in mijn rijpere jaren heb ik ingezien, wat
den dilettant onderscheidt van het kunstgenie. Het verleidelijk aanloksel van het groote en schoone, het vuur, waarmede het de jeugdige verbeelding ontvlamt en het uiterlijk der
gemakkelijkheid en eenvoudigheid, hebben reeds menigen onervarenen verleid om pallet of Tier aan te vasten en in gestalten
of toonen uit te gieten wat in hem begon te leven. In zijn
hoofd zijn duistere ideeen in arbeid als een wordende wereld,
wier chaotische woeling hem schokt en hem doet gelooven,
dat een hooger geest in hem gevaren is. Hij neemt het donkere voor het diepe, het wilde voor het krachtige, het onbestemde voor het oneindige, het zinnelooze voor het bovenzinnelijke . . . . — B. En het platte voor het eenvoudige; maar
dat zijn mijne denkbeelden. — S. Neen, de mijne. — B. Onwaarheid! Gij hebt ze met uwe werken gelogenstraft . . . .—
Ach! waarom gaan zij twisten? Wanneer hun hartstogten
gaande worden, hoe zal ik dan de waarheid vernemen? —
S. En hoe weet gij of er geen bederf is in uwe oogvochten
en in uw netvlies? In de bepaling van het duistere, van het
wilde, van het onbestemde, van het zinnelooze, verschillen wij.
Een bekrompen verstand en een trage verbeelding zullen voor
uitspatting bewaard blijven; maar die onschuld benijd ik hun
niet. Ik heb van Shakespeare geleerd, hoe veel men wagen
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mag. [Bilderdijk glimlacht.]* Het ware genie weet de grootste
werking voort te brengen met al wat aan die vier hoofdzonden
grenst. Van daar die hefboom van het schrikwekkende, dien
de Ouden eigenlijk niet kenden . . . . — B. en waarmee gij en
andere groote schrijvers den smaak uwer natie bedorven, en
hen, in plaats van eenvoudig-gezond-gevoeligen, tot snorrende
zwermers* gemaakt hebt. — S. Gij zijt in een ongunstige luim!
Vergun mij, u met een voorbeeld duidelijk te maken, wat ik
bedoel: gij zult het zeker met mij Bens worden. Gij ziet ginds
die groene, lagchende vlakte, met dat rijke verschiet, niet
waar? — B. Ja. — S. Terwijl wij er op staren, geniet ons
oog: het rust er met welgevallen op, en ons gemoed wordt
gestreeld. — B. Goed. — S. Verbeeld u nu verder met
mij, wat ik ga beschrijven. Een onbewassen wilde heuvel rijst
in het midden op, en onderschept een deel van ons uitzigt.—
B. Verder! — S. wij wenschen dien aardhoop weg, als iets
dat het verrukkelijke landschap ontsiert. — B. Geen wonder.—
S. Zie I die heuvel wordt al hooger en hooger, zonder in vorm
te veranderen: breedte en hoogte blijven in dezelfdeverhouding.
Onze onvergenoegdheid neemt toe: want de toenemende
grootte van den heuvel maakt hem al merkbaarder en al
hinderlijker. — B. Dat is zoo: hij begint mij merkelijk te
hinderen. — S. Hij groeit voort tot de dubbele hoogte van een
toren. Voelt gij niet dat ons ongenoegen reeds rninder wordt,
en voor een ander gevoel plaats begint te maken? — B. Ja, ik
voel iets aan mijn schouders. — S. Nu is de berg zoo groot en
z6,5 hoog, dat onze oogen bijna niet in staat zijn, hem in een
enkel beeld zamen te vatten; maar hij is ons nu ook meer
waard, dan die schoone vlakte rondom, en wij zouden den
indruk, dien hij op ons maakt, niet gaarne voor een anderen,
hoe aangenaam ook, ruilen! — B. Ei? — S. Merk nu op,
hoe onze verbazing langzaam overgaat in schrik, maar vermengd met de allerzoetste aandoeningen, terwij1 het ontzaggelijke graauwe gevaarte met zijn kruin naar ons begint over
te neigen: het waggelt: nog een stormvlaag! . . . . — B. Houd
op! het zal ons, God beter 't, nog op het lijf komen! — S. Het
is niets! wij hadden het ons maar verbeeld! — B. Ja, maar
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ik ben ontsteld: hebt gij het wel eens bijgewoond, dat een
berg zoo groeide? — S. Vreemde vra-.ag! zijt gij dichter? —
B. Ik meende, ja; maar ik vrees, dat wij beide met onze
verbeelding verschillend werken. — S. De phantasie van
den dichter moet vrij werken, en zij heeft geen grenzen, dan
het lage en het afzigtelijke. — B. Die grenzen (ik beken het)
hebt gij zelden overschreden. Doch waartoe die onderscheiding
van verbeelding en phantasie? En waar blijven uwe andere
uitersten? waar blijft de rede? waar het verstand? waar het
zuivere hart? Geloof mij, Schiller! wanneer deze de verbeelding niet beteugelen, dan moogt gij geestdrijvers in hunne
droomerijen voorthelpen, met onzin en belagchelijken wildzang; maar gij zult geen onbedwelmde hersenen en geen onverwrongen gevoel streelen. Het zullen wanklanken zijn voor
dat rigtige besef, dat de hoogste vlugt kan bijhouden, maar
slechts eene veredeling duldt der vormen eener bestaande stoffelijke en onstoffelijke schepping. Daarom blijft het schoone
altijd eenvoudig, al kunnen stompe oogen het niet zien, zelfs
niet in de werken der Oudheid. — S. De Oudheid? Had zij hare
Furien niet?* Mij dunkt, ik zie ze: vel en been! de slangen kronkelen zich rondom haar schonkige. . . . — B. Nu ja! schilder
ze maar niet verder! ik ken ze; maar zij lagen binnen den kring
der oude denkbeelden, en Daarom waren zij bestaanbaar met
de waarheid, even goed als de eenvoudigste zaak van het gewone leven, die de kunst ook al behandelt, maar zelden ongestraft. — S. Bij de Ouden altijd ongestraft: wat is er gewoner,
dan het smeden van een schild? en lees echter de beschrijving
van het schild van Achilles bij Homerus! Het geheim, dat de
dichterlijke zijde van een onderwerp . . . .
Terwijl Schiller dat spreekt, hooren zij een flaauw en gemoedelijk gezang: het is van een eerbiedwaardige grijsaard, die op
eenigen afstand voorbijwandelt — Wie is dat? vraagt Bilderdijk.— Het is Hesiodus, antwoordt Schiller: maar luisterenwij:
Zoek het eerst voor u een woning: zoek u stieren voor den bouw:
Voor uw werk een kloeke dienstmeid; (loch een' maagd vooral,
geen vrouw,
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Niet met kinderzorg beladen, niet bezwaard, om over 't veld,
Vlug uw runders na te spoeden, als het vee ter weide snelt.—
— Bilderdijk kan niet zwijgen, maar zegt: Dat schijnt een
goed man, maar hij is op een glibberig pad met zijn dienstmeid! — S. Zwijg een oogenblik! Gij zult weldra hooren,
waar de dichterlijke zijne is.
Hesiodus zingt, al verder wandelende:
Gift ('t is tijd dan) scherp uw ijzer; hak voor u, in 't Wilde woud,
Drie voet Lang den korenvijzel, Brie els lengte 't stamperhout!
Zeven voet zal Mist de maat zijn, voegzaam voor een wagenas,
'T bout hebbe acht voet! De achlste komt u voor een Kamer
wel te pas.
Wilt ge uw wagenrad in doorsnee ...... 1).
Zij kunnen niet meer opvangen: hij is te ver weg. Beide
groote mannen staan stil: ieder met zijne eigene gedachten
bezig. Bilderdijk denkt gewis aan zijn eerste wereld.* Al wat
hij bij de bewerking daarvan gevoeld beef t, wordt hem weder
levendig. Hij voelt zeker, dat dit gedeelte van zijn meesterstuk genoeg was om hem onsterfelijk te maken, wat zij ook
redeneren mogen, die in het eenvoudige iets zoeken, dat het
ongeoefendste verstand begrijpen moet. Schiller, geloof ik,
herinnert zich zijn diep doorwrochtvertoog over de aesthetische
opvoeding van den mensch.* Ik heb het geraden! want hij
spreekt: Indien ik mij misschien in Hesiodus verzonnen heb,
dan bewijst hij, met zijn Boeotischen landaard, dat hij ternaauwernood overgegaan is uit den lijdelijken toestand der gewaarwording in den werkzamen van denken en willen, om in
zijn physiek leven aan den vorm onderworpen te zijn, zoo ver
het gebied der schoonheid reikt, en aesthetisch te worden. —
B. Ik begrijp dezen snippel van uw wijsgeerige stelling niet.—
1) Het is gemakkelijk te begrijpen, waarom de oude Griek de vertaling van Prof. Van Lennep opzong. Hij nam er waarschijnlijk de
proef van : want hij zong ze con amore, en hare zoetvloeijendheid scheen
hem te bevallen.*
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S. Dat komt van dien mist van uw Hollandsch Boeotie. Die
nevel belet uwen landaard, iets anders te zien dan het materiele:
daaraan houden zij zich alien vast, in letteren en in kunst.
Van daar die gemeene vorm in meest alle hunne werken: want
een gemeen talent zal de edeiste stoffe door een gemeene behandeling onteeren; maar een groot talent, en een edele geest,
zullen het eenvoudige, zelfs het gemeene, weten te veredelen.
Een alledaagsch geschiedschrijver zal de nietigste verrigtingen
van eenen held even zorgvuldig opteekenen als zijn verhevenste Baden, en even lang vertoeven bij zijn geslachtslijst en
huishouden, en bij de knoopen van zijn rok, als bij zijne ontwerpen en ondernemingen. Z66 doet hij, orn dat hij een
gemeenen smaak heeft, even als een smakeloos schilder, die
zich op de gemeenste voorwerpen met zijn naauwkeurig teeken.krijt afslooft, en zoo hij er, bij toeval, een edeler gekozen
heeft, alle waardigheid er van wegpenseelt. En dit zult gij
mij toestemmen, hoe gramstorig gij ook schijnt te worden:
want het geheele geslacht, waarmee gij geleefd hebt, hebt gij
altijd gevloekt en verwenscht. Gij hebt niets goeds in hen
gevonden, en zelfs hen, die uwe werken bewonderden, en daardoor ten minste toonden dat zij op den goeden weg waren, —
ook die hebt gij van u gestooten.
Die hevige uitval verwondert mij in den vriendelijken
Schiller. Zou hij een oogmerk hebben, dat mij ontsnapt? —
Ik vrees voor onaangename gevolgen: want Bilderdijk geraakt
in een groote beweging: het komt los —
B. Ja! ik heb ze verstooten, omdat zij zingend en dansend
uwe landslieden bij zwermen inhaalden, die zich gouden en
zijden dagen in ons Schlaraffenland beloofden,— en ze vonden!
Ik heb ze verstooten, die hunne kinderen naar uw vaderland
ter opvoeding zonden, om ze als ganzen terug te ontvangen,
en opgeblazen, en vervuld met minachting voor alles wat
Hollandsch was. Van daar die verwoesting van den goeden
smaak en van onze schoone moedertaal, tot onkenbaarheid
toe verbasterd. Van daar die verknoeijing in uitspraak en stijl,
die tot brakens toe walgen doet. Toen alles rondom mij flets
en flaauw werd, en het vergif der sentimenteele wartaal door-
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drong, heb ik toen het geneesmiddel niet toegediend? Heb
ik ooit die zieken ontzien, of hen door een weekelijke behandeling bedorven? Heb ik den standaard niet opgehouden,
toen alien wankelden, omdat zij ongewoon geworden waren op
eigen beenen te staan, en, beschaamd over hetgeen van de
Fransche Dichtkunst geworden was, aangrepen wat zij konden? Doch wat heeft het geholpen? Ben gering getal hoordemij:
waanwijzen, die mij niet begrepen, beoordeelden mij: die mij
navolgden, werkten zonder kennis der taal, zonder diepte van
studie, zonder rijkdom van gedachten. Men zou tot de natuur
terugkeeren! die meende men in de werken der Ouden, misschien ook in de mijne, te zien. Alweder dweepen: dweepen
met natuur, dweepen met eenvoudigheid! Maar hunne eenvoudigheid was een dom en laf gebeuzel: een miskenning van
de oneindige verscheidenheid en heerlijkheid der natuur: een
misselijk kaauwen en herkaauwen van opgewarmde, en vermufte, en weder opgewarmde spijs. Wat zij verbeelding noemden, was een onnoozel kinderspel: het kwikkwakblazen van
vorschen in een poel.* — S. Waartoe maakt gij u zoo boos?
wij zijn het immers Bens? — B. Eens? dat is onmogelijk! —
S. Wel, ik heb op uwe landslieden gescholden: gij ook; ik
heb hen /lets genoemd; gij dom: ik alledaagsch; gij 14: ik
heb hun droomerigheid verweten; gij hebt hun een nachtrnuts
opgezet!
— Zij staan weder stil en zwijgen. Zou hun gesprek hier
eindigen? Schiller ziet rond: hij spreekt. — S. Is hier niemand die voor uw yolk pleiten wil? — Bilderdijk zwijgt. —
S. Mijn hart werd zoo warm, toen ik dat oude tijdperk uwer
geschiedenis te boek schreef,* en mij verbeeldde geschiedschrijver te zijn, omdat ik zulk een heerlijke stoffe bearbeidde!
Dat tijdperk van kracht en hooge eenvoudigheid hebt gij
menigmaal bezongen, niet waar? Uw hart stroomde er altijd
van over. Gij hebt het beschreven en geschilderd. Is het
niet zoo? — Bilderdijk zwijgt. — S. Uw yolk is magtig en
rijk geworden: het heeft aan overvloed en weelde den tol
betaald. Maar het is ongelukkig geworden, — en het heeft
zoo geleden! Toen hebt gij hen getroost; hebt gij niet? —
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Toen hebt gij geleden met e.e lijdenden, en uwe zangen waren
balsem voor hunne smart? — B. Willen wij niet wat voortwandelen? — S. Gij hebt bestraft; maar gij hebt ook minzaam vermaand en geholpen: niet waar? want gij tastte in uw
eigen boezem, waar gij den hoogmoed en de eigenliefde onderdrukte. Maar toen een gunstiger lot hun ten deele werd,
en uw vaderland eer genoot, — toen hebt gij gejuicht? —
hebt gij niet? — want gij had een groote ziel, die kleine teleurstellingen kon vergeten, en vrolijk kon zijn met de vrolijken?
— B. Het lang staan wordt mij moeijelijk. — S. Gij hadt
gevoel: want gij hebt het dikwijls betuigd: en gij hebt het
nooit aan uw schitterend kunsttalent ten offer gebragt. Het
was die weldadige warmte, die koestert en kweekt: die het
harde verzacht, en de scherpte der ijzerkleur tempert met bevallige tinten. Gij hebt nooit aan anderen opgedrongen, dat
gij den smeltenden orntrek eener Venus voorstelde, wanneer
de gespierde Hercules u voor den geest was. De afdwalingen
der kunst hebt gij nooit met magtspreuken gewraakt, maar
met helder onderrigt hebt gij teregt gebragt die doolden: want
gij deedt het uit liefde voor de waarheid! Nooit heeft in uw
hart de wangunst gewrokt: nooit hebt gij geveinsd te weten,
wat gij niet wist. Aan het edele, dat in uwe ziel was, hebt
gij een vrije werking gelaten; en dan trok het u heen, waar
een zelfde neiging, een ontmoeting der gedachten, een gelijkheid der geestvervoering was. Dat noemdet gij geen dweepen,
neen, maar eene overstorting van het gemoed, die liefde wekt..
\Vat zie ik? . . . . een traan van Bilderdijk!
Het gezigt was verdwenen.
Een man van vernuft, die te veel tijd had en deze Voorlezing aanhoorde, zeide mij: „uw onderwerp loopt als een dunne
draad door dat opstel." — Toen hij zag dat ik mismoedig
werd: want ik meende dat mijn zaken aan een kabeltouw gesnoerd waren: zei hij weder, „maar de draad loopt door een
klomp kandijsuiker." — De kritiek was verzoet: en hij heeft
er de schuld van, dat het opstel niet met veel andere verscheurd is.

V.
GESPREK OP EEN LEIDSCHEN BUITENSINGEL OVER
POEZI J EN ARBEID.
„Voor arbeid verkoopen de Goden ons alle aardsche
goederen:" — „het leven geeft niets zonder arbeid:" — „gij
zult niets schoons of nuttigs vinden, dat de stervelingen zonder
arbeid verkrijgen." — Deze spreuken, die in beteekenis niet
sterk verschillen, kan men met nog meer verscheidenheid van
vorm opgeteekend vinden, reeds bij de oudste dichters,
redenaars en wijsgeeren. Ik wil alle die vormen niet optellen:
want Ruhnkenius * beef t, in een aanteekening op Xenophon,
gezegd, dat wie niet bot van geest is, iederen dag de opmerking
kan maken, in die wijze gedachte vervat.
Zij moet dus wel waarheid bevatten; en uitzonderingen
vind ik nergens aangewezen, hoe verschillend ook de vermogens
der arbeiders zijn, waarvan de eene, dien wij vlug noemen,
wel met minder, maar niet geheel zonder arbeid, verkrijgt
wat aan den trageren zoo veel meer moeite kost.
Maar, ik bid u, noem eens, in een gezelschap, poezij en
arbeid in een adem! — Gij zult bij weinigen goedkeuring,
bij velen bevreemding, bij sommigen verontwaardiging
opwekken. De weinigen, die goedkeuren, zijn voor het grootste
gedeelte dezulken, die niet juist weten wat poezij is, en
volgens den regel, onbekend maakt onbemind, er niet veel om
geven, maar evenwel, wanneer zij een dichtstuk zien of
hooren, in stilte denken: wat moet dat een moeite kosten!
of: hoe krijgen zij het zoo bij malkaar!
Zij die u hunne bevreemding toonen, hebben wel achting
* Verwijst naar de Aantekeningen.
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voor de dichtkunst, maar zij loopen niet hoog met de dichters.
De dichtstukken lezen zij gaarne in oogenblikken van
verpoozing en uitspanning; maar de dichters houden zij
tennaastenbij voor doenieten, wier talent zoo vreemd is
van werkzaamheid, dat zij dikwijls onbruikbaar worden in
de industriele maatschappij, en datgene verzuimen, wat
zeker niet zonder arbeid verkregen wordt, levensonderhoud
voor hen en de hunnen.
De verontwaardiging, eindelijk, zult gij op het gelaat van
sommige enthusiasten lezen. Het woord arbeid voert hun al
wat ligchamelijk, stoffelijk, aardsch, vergankelijk is, voor de
gedachte; — en de poezij is geestelijk, aetherisch, onvergankelijk!
Of er nog een vierde soort is, die gag en talent in zich zelve
weten te onderscheiden, en, wanneer zij deze vereenigd
in zich werkzaam voelen, van het denkbeeld eener matige
werkzaamheid niet huiveren, . . . . dit durf ik nu nog niet te
beslissen; maar met de eersten wensch ik niets te doen te
hebben. De zin, waarin zij het woord arbeid opvatten, is
aanstootelijk en onedel. Men kan er zelfs het denkbeeld
eener beweging van armen en beenen en van het zweet des
aanschijns niet van afscheiden.
Zij die ik in de tweede plaats genoemd heb, zouden ligt
te bestrijden zijn, indien zij het verdienden. Zoo men hun
tegenwierp, dat zij dichtstukken lezen in oogenblikken van
verpoozing, en daarom, met een onnoozele gevolgtrekking,
besluiten dat die kunststukken in oogenblikken van verpoozing
gemaakt worden, — zij zouden niets te antwoorden hebben:
en, daarom bemoei ik mij met deze liever niet.
Maar ik heb dikwijls bevonden, dat de derde soort, die
zich zelve voor enthusiasten houden, moeijelijke en gevaarlijke
tegenstanders waren, zoo dikwijls, ik beweerde, dat poezij
niet vreemd is van arbeid. 1k wil verhalen, wat mij eens
met iemand van deze derde soort wedervaren is. Hij was van
elders, en hield zich eenigen tijd in deze stad op.
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Wij ontmoeteden elkander op een wandeling, en de opgeruimde stemming, waarin wij beide waten, deed ons spoedig
een gesprek aanknoopen, en de wandeling to zamen vervolgen.
— Hoe verschilt toch de toestand van onzen geest, zeide
hij, van den eenen dag tot den anderen! Gij weet dat ik,
sedert eenigen tijd, een dichtstuk onder handen heb, en dat
ik er mede bezig blijf, zelfs wanneer ik van huis ben. Gisteren
was ik stomp: ik had geen doorzigt in het onderwerp,
en ik kon in de uitdrukking mijner denkbeelden geen verheffing brengen. Zoodra ik eenige regels nedergeschreven had,
keurde ik ze terstond weder af, en haalde er de pen door.
Vandaag is het gansch anders gegaan: ik overzag een geheele
rei van gedachten in eens, en alle die gedachten zweefden als
in een mimischen tooverdans voor mijne oogen, zoodat mijn
voordragt beeldspraak werd, en mijn geest opgetogen, verre
boven het ondermaansche. Mijne ontboezeming heeft dan
ook dezen ochtend een paar honderd verzen op het papier
gebragt. * —
Iucundi acti labores,1) antwoordde ik: met mijn werk heeft
het dezen ochtend ook nog al gevlot: ik heb het onbekende
drukjaar van verscheiden incunabelen 2) ontdekt.
— Neen maar, zeide hij, ik bedoel, dat mijn verbeeldingskracht levendiger werkzaam was, en dat ik het onderwerp door
een echt poetisch prisma bekeek.
— Ja wel, antwoordde ik: ik begrijp u zeer goed. Zonder
een gunstige stemming van den geest kan geen letterkundig
werk van de hand gaan. Met mij was het 66k als of iemand
achter mij stond en mij influisterde: nu moet gij dit geschrift
inzien: nu moet gij dat boek naslaan: nu moet gij in dat
register zoeken: en al scheidende en verbindende kwam ik tot
de waarheid, en die wezenlijke arbeid kostte mij bijna geen
moeite.
— Er volgde eenige oogenblikken stilte, zoodat ik, in mijne
1) „Gedaan werk geeft genot."
2) Boeken uit de eerste periode van de boekdrukkunst, v66r zsoo
(„wiegedrukken").
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eenvoudigheid, de zaak al voor afgedaan hield, en een ander
gesprek over de laatste nieuwstijdingen wilde beginnen.
— Och neen, zei Melissus eindelijk: gij weet dat ik achting
heb voor de soort van studien, waarvan gij spreekt en waarin
gij zoo voorspoedig gewerkt hebt: maar ik verwachtte van u
niet, dat gij ze op eerie lijn zoudt stellen, met de . . . . (hij
zocht een woord) met de werking van het poetisch vermogen.
Die soort van verwarring heeft een noodlottig misverstand
doen ontstaan omtrent het wezen der poezij. Van daar de
verzenmakers en verzenlijmers, en de zinspreuk van een
poetisch gezelschap: kunst wordt door arbeid verkregen: *
eene uitvinding der flaauwhartige XVIIIde eeuw, toen men
dichtstukken zat te maken, omringd van spraakkunsten,
woordenboeken en rijmlijsten, en zelfs het rnechanismus der
prosodic 1) vergeten had, waarvan Vondel en de dichters van
zijnen tijd zich zoo meesterlijk bedienden. Maar er ontbrak geest
en ziel aan de gewrochten der voorgaande eeuw. Of zijn de
twee groote ingredienten der poezij niet verbeelding en gevoel?
En is verbeelding een werk? Zij is evenmin een arbeid, als
iedere gemoedsaandoening, als iedere verrukking, als ieder
gezigt: want de verbeelding is een gezigt: zij is een blik van
den geest in zichzelven: in wiens verhoogden toestand allerlei
vormen van kennis en wetenschap en rede zich schakeren
tot beelden en groepen, die het oog des verstands aanschouwen
moet, en daarom nog minder werkzaam is dan het iigchamelijk
zintuig des gezigts: want uwe oogen moet gij open houden,
zoo lang gij een voorwerp buiten u aanschouwen wilt. Of
is het gevoel misschien een arbeid? het gevoel, dat geen werking
hoegenaamd kan aanduiden, omdat het eene vatbaarheid,
prikkelbaarheid, een lijden of een genot is! Het verwondert
mij dat gijlieden de dichters zegt te begrijpen: juist omdat
gij zelve geen dichters zijt, begrijpt gij het wezen der dichtkunst niet. —
Ik beken dat deze redevoering, die bijna in eenen adem
uitgesproken werd, mij onthutste. Het viel mij zoo onver1)

leer van de versbouw.
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hoeds op het lijf : en (om de waarheid te zeggen) het vernederde mij dat ik zoo werken en zwoegen moest, om jets
gerings tot stand te brengen: terwijl een andere kunst of
gaaf of talent, dat de wereld in verrukking brengt, geen moeite
hoegenaamd kostte.
Mijn lieve Melissus! zeide ik, ik benijd u die echte Italiaansche weelde, dat dolce far niente 1 ) der kunst. Ik wil gaarne
over dit onderwerp met u spreken; maar dan moet gij niet
zoo veel achtereen zeggen: want dat brengt mij in de war. —
Wel ja, antwoordde hij: misschien wilt gij een Socratisch
gesprek met mij op touw zetten, hier op een buitensingel!
Ik laat mij liefst niet voor den gek houden: en daar zou het
ligt op uitloopen, zoo gij Socrates nadeedt. Mogelijk wilt
gij zelfs ons gesprek opschrijven en in uwe Maatschappij
voorlezen! Zoo gij jets over dit onderwerp te schrijven hebt,
maak er een betoog van; maar moei er mij niet in. — Ja
maar, Melissus! zeide ik: wanneer ik een betoog schrijf,
dan heb ik zeker gelijk, en dan is het nog erger. Hebt gij ooit
iemand jets hooren betogen en te gelijk bekennen, dat hij
het niet goed wist, of ongelijk had? — Nu, dat mag zoo wezen,
zei Melissus; maar ik vind het toch verkeerd, dat gij de dialogen
zoo in de mode brengt: zij passen in onze tijden niet. Wij zijn,
in onze eeuw van vastere kennis en zekerder wetenschap,
aan betogen gewend: en ik geloof dat gij aan een dialoog den
voorkeur geeft, omdat zulk een opstel u minder moeite kost.—
Dit is eene andere vraag, antwoordde ik; maar hoe minder
werk, des te nailer bij de poezij, niet waar? — Gij beuzelt,
zeide hij; ik heb bezigheid in de stad en ik verlaat u bij deze
poort. — Dat is onmenschelijk, Melissus! reip ik: gij slaat
mij dood, en wilt mij niet eons begraven! Wandel nog een
singel met mij. Ik beloof u dat ik niet Socratisch met u
spreken zal, of het moest, bij ongeluk en door uw eigen schuld,
zoo uitvallen. Socratische gesprekken kan iedereen houden
en maken: en ik houd van het uitstekende. — Melissus
lief zich overhalen. —
1) zalig nietsdoen.

GESPREK OP EEN LEIDSCHEN BUITENSINGEL

89

Wat is het mooi weer! zeide ik. — Ja, antwoordde Melissus: —
er volgde een korte stilte. — De wolken komen goed te
pas, als er geen lommer is, zei Melissus. — Dat is ook zoo,
antwoordde ik: — er was alweer stilte. Het ging met ons
gesprek, als met een wagen, die in eens buiten het staande
spoor, in het rulle zand geraakt: het wilde niet voort. 1k
geloof dat het door verlegenheid kwam, dat ik het zonderlinge
voorstel deed om op een bank aan den kant van het water
te gaan zitten.
— Ik vertrouw u niet, zei Melissus: gij wilt weder een tooneel
uit Plato vertoonen, met een Ilissus achter ons, en platanussen
boven ons hoof d. — Wel nu, antwoordde ik: indien onze
woorden niet beter uitvallen dan de decoratien, dan hebt
gij niets te vreezen. — Van de wandelaars zekerlijk, antwoordde hij: zoodra ik er in den omtrek zie, sta ik op. Het
is immers hier geen gewoonte, dat men aan den weg op een
bank zit? — Zit maar gerust, zeide ik, en laat uw oog eens
weiden over die ruime vlakte. — Over die grasvelden?
vroeg Melissus, met een weinig bevreemding: en op die brug,
daar in de verte? — Ja, mijn lieve Melissus! door zulke gezigten
werden Poot en meer andere dichters bezield en verrukt.
Of houdt gij landbouw en veeteelt voor ondichterlijk? —
Zoo iets zult gij mij niet ligt hooren zeggen, antwoordde
hij: ieder onderwerp, mits het niet onedel en laag zij, is
dichterlijk voor den waren dichter. Maar, in alien gevalle,
hoe middelmatig schoon dit natuurtooneel ook zij, ik adem
hier toch vrijer, en het is mij een genot, dat ik met den rug
naar de stadswallen gekeerd zit. — Ik wist wel, Melissus!
antwoordde ik, dat gij op deze bank nog genieten zoudt:
het gaat mij even als u: indien ik geen stedeling was, zou
ik een buitenman wezen. — Dat laat zich hooren, zei Melissus;
maar voor hem, wiens geest hooger gestemd is, wiens hart
behoefte heeft aan edel genot, is het eeuwig aanschouwen
van menschenwerk met al zijn bekrompen vormen, met
al zijn kinderachtige sieraden, met al zijn wanstaltigheden,
een walg. Het gewoel, het gekruis van bezigheid en beroep:
in de week het razen en hameren en rammelen van een
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hoop menschen, die op elkander gepakt leven, en, op de feest-

dagen, de wansmaak van het wandelende gemeen, dat
zich opschikt en in dien opschik zoo refit gemeen is en linksch
in al zijn bewegingen . . . . ; och peen! op die grasvlakte en
op die koebeesten rusten mijn oog en mijn gemoed! - Gij spreekt ook van niets, dan van kalmte en rust,
waarde Melissus! zeide ik: komt dat van de poezii, die geen
werk voor u is? — Gij hebt mij beloofd, antwoordde hij,
dat wij dat onderwerp zouden laten rusten. Zeer zeker zou
het landleven voor mij geen ideaal van luiheid wezen. Er is
ploegen, eggen, zaaijen, poten, planten, snoeijen. — Ja, er
is veel! riep ik: dus zoudt gij geheel landman worden en uw
letterkundige liefhebberij vaarwel zeggen? — Ik zie niet
waarom beide niet te zamen kunnen gaan, zei Melissus:
waarlijk, de landbouw, in zijn geheelen omvang, is als studie
een belangrijk vak: zij zou antlers in het Academisch onderwijs niet opgenomen zijn. Die studie staat immers met
geologie, physica, chemie, astronomic en mechanica in het
nauwste verband? Is er niet, van de oudste tijden af, een
geheele biblotheek over geschreven door mannen, die de
natuur in hare werken en wetten poogden te bespieden? —
Dat bespieden en beloeren moet arbeid en vlijt kosten, dunkt
mij, Melissus! zeide ik. — Nu ja, men neemt er tijd toe,
antwoordde hij: .. vooral, ging ik voort, wanneer men
er over schrijft, wanneer men voorschriften opstelt, den
tijd voor ieder veldarbeid aanwijst, het verband tusschen den
acrd van ieder getij en dien van iedere vrucht of plant opgeeft,
den invloed van zon, maan en starren, en wat er verder aan
den7hemel is, aantoont, en de hulp waarmede wij de natuur
te gemoet kunnen komen, wanneer het saizoen ongunstig
is, of onze moedwil haar dwingt tot ontijdige vruchtbaarheid.
Er is lets edels in die studie, Melissus! — Dat is er ook,
antwoordde hij: van Varro en Columella * af, tot op onze
tijden toe, heeft zij mannen van groote talenten bezig gehouden. — Maar Melissus! zeide ik, wanneer men dat onderwerp
in pazij behandelt, wordt dan alles gemakkelijker, of heeft
men dan minder talent en zoo veel kennis van de zaak
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niet noodig? — Melissus kraste in het zand met zijn wandelstok. — Mij dunkt, ging ik voort, dat er in de Georgica van
Virgilius veel studie is, en dat een dichtstuk, dat wij dikwijls
moeite hebben om goed te begrijpen, ook aan den Dichter eenige
moeite kan gekost hebben. — Dat wil ik wel gelooven,
zei Melissus; maar dat ding is toch eigenlijk geen poezij. —
Hierover wil ik gaarne op een anderen tijd met u spreken,
antwoordde ik; maar Bilderdijk zou vreemd opgezien hebben,
zoo gij hem verteld hadt, dat zijn nooit genoeg geprezen,
maar ook al te weinig gelezen, Ziekte der Geleerden geen
poezij was! Hij toont er zoo veel kennis in, zeggen deskundigen:
hij had er zoo veel voor nageslagen, zoo veel, vooral in
zich zelven, opgemerkt, om al die akelige kwalen zoo uitvoerig te kunnen schilderen. — Ja maar, zei Melissus
de episoden zijn eigenlijk het poetische gedeelte. — Wil
dat zeggen, Melissus! vroeg ik, dat hij aan het geheele gedicht
gewerkt heeft, behalve aan de episoden: dat hij somtijds
dacht: „nu zal ik eens uitblazen," en dan eene episode in
zijn gedicht maakte? Ik kan het niet goed beoordeelen,
Melissus! omdat ik geen dichter ben; maar mij dunkt, dat
hij ten minste aan de twee eerste en twee laatste verzen van
zulk een episode een weinig moet hebben gewerkt, om ze in
verband te brengen met het onderwerp. Zou men welligt
eene uitzondering moeten maken, en zeggen, „dat het leerdicht,
de didactische poezij, een poetische studie, eert poetische
arbeid is?" —

Ik geloof waarlijk dat daar iemand aan komt, zei Melissus,
opstaande: — wij zagen toe. -- Ach neen, riep ik: ga maar zitten: het is een bleekershond: dat beest zal niet rondvertellen, hoe wij hier gezeten
hebben. Zit maar gerust, en wees niet bang. Gij zit ook op
den sprong, alsof gij ter sluip buiten de belegerde stad, bij
de voorposten der Spanjaarden gekomen waart. — 1k twijfel,
antwoordde Melissus, of deze bank hier toen reeds gestaan
heeft. — Indien zij er toen reeds gestaan heeft, zeide ik,
dan is zij eene antiquiteit: en zoo zij eerst beroemd moet
worden, nadat wij er op gezeten hebben, dan zal men er in
Onderzoek en Phantasie. 8
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latere eeuwen nog mee dweepen. —1k verkies op deze bank
niet aan het nageslacht overgeleverd te worden, antwoordde
Melissus. — Gij kunt het niet weten, zeide ik: zoo gij slechts
een kalme houding aanneemt. Meent gij dat de oude lieden,
die over den muur van Troije zaten te kijken naar het Leger
van de Grieken, * ook zoo bevreesd waren dat de wandelaars
hen zien zouden? en denkt gij dat Socrates, die, zoo lang
als hij was, in het gras lag...... — Dat waren ook andere
tijden en andere gebruiken, viel Melissus mij in de rede:
misschien zijn ook hier, 250 jaar geleden, de zeden eenvoudiger geweest. Thans zou niemand u gelooven, indien gij
te boek schreeft, dat wij hier hadden zitten te keuvelen
en op de grasvelden en tuinhuisjes te kijken. Men zou zeggen:
dat is een verdichtsel, en hij heeft tegen het costuum l) gezondigd. — Dat zien wij wel meer gebeuren, mijn lieve
Melissus! antwoordde ik, wanneer de verbeelding de wetenschap vooruit- of voorbijloopt. 1k bewonder altijd de schrijvers
die een verdicht verhaal zoo juist passen in den tijd, waarin
het verhaalde door hen geplaatst wordt. — Dat gedeelte
der fraaije letteren, zeide Melissus, staat tegenwoordig
op een veel grootere hoogte dan te voren. Nu moet er gereisd
worden, om het land te leeren kennen, waar het geval gebeurd
is, dat men wil verhalen: men moet de zeden van het yolk
bestuderen: en wanneer het verhaal naar verloopen eeuwen
teruggeschoven wordt, dan zijn de moeite en de arbeid nog
veel grooter. Oude kronijken en geschiedenissen moeten
naauwkeurig gelezen worden: flaauwe wenken en terloops
gemaakte aanmerkingen gezocht en opgeteekend, om ze
te zamen te stellen, en aldus zich eenig denkbeeld te makers
van het volksleven, zonder kennis waarvan het verhaal
gevaar loopt van in de lucht te hangen, of zich hier of daar
tegen te spreken en onnatuurlijk te worden. Uit dit oogpunt
beschouwd, heeft het verdichte verhaal inderdaad eene
historische waarde. Maar de schrijver heeft een groote verantwoordelijkheid, omdat de aangename inkleeding en
1) de aankleding van een histories verhaal.
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levendigheid van zijn verhaal zoo aanlokken en treffen,
zoodat het tafereel van de zeden en gebruiken van den tijd,
dien hij voorstelt, misschien nog dieper zich prent in het
geheugen der lezers, dan de lotgevallen der personen. Dit
is een stil getuigenis van den lezer, dat het historische
nog hooger waarde heeft dan het verdichte. Daarom verwijt
men ergens aan W. Scott, * dat hij rijker was in kennis van
oude legenden, dan van den toestand van het oude Engeland.—
Dat is opmerkelijk, Melissus! antwoordde ik: en gij maakt
dat mijne bewondering van dat talent nog hooger stijgt. Is
er nog z66 veel of te dingen op dat van eenen man, die
gezegd wordt zoo veel jaren gestudeerd te hebben, eer hij die
reeks van verdichte verhalen begon te bewerken, waarvan
Europa thans weergalmt? Maar, mijn lieve Melissus! het
eerste gedeelte van die reeks was poezij: en sommigen zeggen,
dat in zijn latere prozastukken ook veel poezij is. — Wat
maalt gij, riep Melissus, en wat gaat het mij aan, hoe sommigen
hun oordeel uitspreken? De studie en de arbeid behooren tot
de voorbereiding: daardoor verheft zich de dichter op het
standpunt, van waar zijn verbeelding hare vlugt nemen kan.
— Maar, Melissus! vroeg ik, wanneer de dichter al is het maar
een klein deel van de vrucht dier voorbereiding verloren heeft,
(en hoe dikwijls kan hem zulk een klein deeltje niet ontslippen?) moest dan zijne verbeelding ook dit gebrek aanvullen; of moet hij, voor een oogenblik, uit zijn vlugt naar
dat hooge standpunt afdalen, en van dat hooge standpunt
verder naar beneden, om den foliant zijner aanteekeningen
even na te slaan, en daarna weder te kunnen opklimmen
en zijn vlugt nemen? en dan vervolgens zoo telkens op en
neer, van de studie naar de vlugt, en van de vlugt naar de
studie? — Ja wel, ik zei het al, zei Melissus: gij speelt weer
voor Socrates! Het staat u goed, altijd van uwen Homerus
te spreken, die geen enkele letter van zijn lange gedichten
opgeschreven heeft!
— Waar staat dat, Melissus? — Wel, ik heb het hooren
zeggen. — Hooren zeggen! — Nu goed, ging Melissus voort:
indien dat-nietibewezen kan worden, weet gij ten minste niet,

94

ONDERZOEK EN PHANTASIE

dat Silvio Pellico zelf verhaalt, dat hij, in zijne gevangenis,
honderden van verzen maakte, en toch niets had om ze te
kunnen opschrijven? — En heeft hij ze onthouden? — Wel
zeker, van woord tot woord. — Dat is zonderling, Melissus!
zeide ik: men zegt anders dat de Improvisatori,*wanneer hun
vlugt gedaan heeft, bijna niets weten van hetgeen zij ontboezemd hebben. Hebt gij ooit eene improvisatie gehoord? —
Wel zeker! het was goddelijk: est Deus in nobis! * Dat is de
ware poezij! het is een stroom van gevoel, die alles medesleept. — Zeer goed, Melissus! hebt gij er ooit eene opgeschreven en nabij bekeken? — Neen! daar ging het te gaauw
toe. De beelden snellen elkander achterna: en de toehoorder
merkt slechts den schoonen loop op, die als een lichtstraal
voortschiet, of in zichzelven terugkeert. — Weet gij, Melissus!
vroeg ik, wddraan gij mij denken doet? — Wel nu? —
Wanneer men een of ander voorwerp, waar een weinig glans
aan is, b.v. een sleutel, een koperen dekseltje, aan een touw
bindt, met een luts aan het eind, en wanneer men den vinger
door die luts steekt en het touw snel ronddraait, dan maakt
dat sneldraaijende voorwerp een cirkel van glans, die het oog
streelt. Is dat de improvisatie? — Dat is eene ellendige vergelijking! — Nu goed, Melissus! maar Silvio Pellico * onthield
zijne verzen? — Ja. — Dus was het geen improvisatie? —
Eigenlijk niet. — Dus ging het langzamer dan eene improvisatie? — Nu, dat spreekt van zelf. — En waarmede vulde
Silvio Pellico den tijd aan, die er overschoot, omdat het
langzamer ging? Improviseerde hij misschien een of twee
verzen tegelijk, en deed hij dan weder wat anders, en zoo
voorts? — Dat is eene onnoozele vraag, zei Melissus; hij dacht
aan zijn gedicht. — Dacht hij, Melissus! Dan moet of Pellico
niets van die lange gedichten onthouden hebben, of de verhalende en schilderende poezij is een poetische studie, een
poetische arbeid. Kies maar uit! —
In Bens hoorden wij schuins achter ons, aan den waterkant,
een geritsel, zoodat Melissus opvloog, als of hij een slang had
hooren schuifelen.
Daar zijn menschen! riep hij. -- Maar Melissus! vroeg ik
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hem, jaagt een visscher u zulk een schrik aan? Bij ons zijn
dat vreedzame menschen: ga maar weer zitten.
Is de vangst goed? vroeg ik den man, terwijl hij ons
voorbijging. — Nain, waere beer. — Is er nog al visch in den
singel? — Jae! — Hoe komt het dan dat gij niets vangt? —
'T is te vuyl an de kant. —

Gij hebt hier een vreemd dialekt, zei Melissus, toen de
visscher ons voorbij was. — En hebt gij wel opgemerkt,
vroeg ik hem, hoe kort en zakelijk zijn antwoorden waren,
en dat er karakter in was? — Wat meent gij met karakter?
vroeg Melissus. — Wel, dat er harmonie is tusschen den man
en zijn antwoorden: indien iemand ze verdicht had, men zou
zeggen: „hij kent de Leidsche visschers, hij heeft ze bestudeerd." — En meent gij dan, vroeg Melissus, dat gij uit het
korte en krachtige gezegde van iemand opmaken kunt,
wat zijn karakter is? —Mij dunkt, ja, antwoordde ik.—Welnu,
hervatte Melissus, ik zal er u een opzeggen; maar komt er
ook iemand aan? — Ik keek rond, en, „ga maar voort,"
zeide ik.
Melissus riep, dat het klonk: Soldats! souvenez vous que dtz
haut de ces Pyramides quarante sikles vous regardent.

Die woorden, zeide ik, schijnen wel in Egypte gesproken
te zijn, vOOr het leveren van een gevecht. — Juist geraden,
antwoordde Melissus. — En na de hieroglyphische ontdekkingen van Champollion, * ging ik voort, omdat de spreker
zoo op een haar die 4o eeuwen heeft kunnen berekenen. —
Dat doet niets tot de zaak, zei Melissus: die hieroglyphen
vertrouw ik nog niet; maar het is ons nu om het karakter
van den man te doen. — Wel, zeide ik, indien het met
de chronologie uitkwam, dan zou ik denken dat een
rhetor uit de Asiatische school * die woorden uitgesproken
had. — Melissus begon hartelijk te lagchen. — Nu, lach
maar zoo niet ! zeide ik: het is bombast, en er ligt in die
woorden dezelfde verwaande domheid, die men bij de
rhetoren vond. — Melissus schaterde. — Dat het bombast
is, zal ik bewijzen. Het klinkt mooi, maar het zegt niets.
De tijd gaat immers voorbij: de eeuwen rollen weg, en zij
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zien niet meer om. Maar verbeeld u, indien het dan zoo moet,
dat die 4o Egyptische eeuwen daar boven zaten toe te kijken,
en dat zij de Egyptische geschiedenis van dat tijdverloop
voorstelden; had die geschiedenis dan z66 veel reden om
trotsch te wezen en te denken: nu zullen wij eens toezien,
of die soldaten daar beneden onzer waardig zijn? Of moeten
zij den tijd in het algemeen aanduiden? Maar die spreker
kon overal gezegd hebben: Soldaten! onze aardbol heeft
zeker reeds 6000 jaren bestaan: weest dapper! Of wilde hij
zeggen: Soldaten! daar staan overoude steenhoopen, die de
menschen opgestapeld hebben: zij hebben 40 eeuwen lung
onwrikbaar gestaan: houdt u 66k zoo goed? Hoe gij het draait,

het zijn klinkende woorden zonder zin, en dat poem ik
bombast. Dat het dam was, zal ik 66k bewijzen. Verbeeld
u eens, mijn lieve! hoe veel rnisverstand en verwarring er
kon ontstaan! In de open lucht kan niemand zoo schreeuwen
dat hij door duizenden verstaan wordt. Die het naastbij zijn,
hooren het goed: die iets verder staan, missen een woord:
„wat heefthij gezegd?" vragen de anderen, die nog verder of
zijn: en zoo gaat het rond, met gissingen, weglatingen en
aanvullingen, geheel ontaard en verknoeid: en het zou mij
daarom ook niet verwonderen, indien het groote getal er
van gemaakt had, dat er 4o kanonnen van den vijand boven
op de Pyramiden stonden, en dat die post eerst ingenomen
moest worden. Daarom, Melissus! indien gij deze aanspraak
niet verzonnen hebt, dan hebben de soldaten van dien spreker
in dat gevecht zeker te kort geschoten. —
Melissus gierde zoo onbedaard, dat hij dreigde achterover
van de bank te vallen. Met een been in de hoogte, riep hij:
Het was Napoleon, v6Or den luisterrijken veldslag van de
Pyramiden! en de Franschen hebben die aanspraak altijd
bewonderd, als een model van patische krijgs-bevelhebberswelsprekendheid! 1)
1) Ik heb ergens in een Fransch boek de tessera * van Napoleon overgesteld
gezien tegen die van Nelson, v6Or den slag van Trafalgar. Zij was, meen ik,
England expects that every man shall do his duty. „Zoo kan ieder Corporaal
(zegt de slimme Franschman) zijn soldaten aanspreken, die hij drilt." --
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— Ik kan het niet helpen, Melissus! zeide ik, een weinig
bedeesd. Maar gij ziet dat de studie der karakters hoogst
moeijelijk is. — Dat heb ik nu duidelijk gezien, antwoordde
hij. — Wie weet wat ik nog leeren kan, hernam ik, wanneer
ik blijf voortstuderen! Men is er nog niet, al spreekt men
gedurig van karakterkunde en menschenkennis. Het hoogste
dier wetenschap schijnt voor den overrijpen leeftijd bewaard
te wezen, nadat men zich zelven zoo ongeveer in allerlei stand
en zit en ligging heeft waargenomen. Want de karakterkunde
schijnt van zich zelve te moeten uitgaan. — Daaruit zou
volgen, zei Melissus, dat men zelf een soort van Proteus * zou
moeten zijn, en allerlei karakters in zich vereenigen, om die
van al de anderen te kunnen beoordeelen. — Ik weet het niet,
Melissus! antwoordde ik: de beantwoorder van eene of andere
prijsvraag zal de zwarigheid misschien oplossen. Maar ik
vraag u, of gij kans zoudt zien om een karakter te verzonnen
en in allerlei omstandigheden te plaatsen, waarin gedacht en
gesproken en gehandeld moet worden, en dan uw verzonnen
karakter zoo te laten denken, spreken en handelen, dat het
een volkomen en natuurlijk geheel maakte: zoodat iemand,
die werkelijk een zoodanig karakter had en uw verzinsel
las, of aanhoorde, zeggen zou: „waarlijk, zoo zou ik ook
gesproken en gehandeld hebben?" — Ik heb het nooit beproefd, antwoordde Melissus; maar ik geloof dat ik verbazend
zou moeten peinzen, en dat ik mij zelven telkens zou moeten
afvragen: „stemt die gedachte met die vorige handeling overeen? is die daad niet in strijd met dat vorige overleg?" Ik
word nil reeds bang van den arbeid, dien zulk een verdichtsel
kosten zou! — Ja, dat komt er van, zeide ik, als men zoo
verwend is door de poezij, die gemakkelijk daarheen rolt.
Maar, mijn beste Melissus! zulke verdichtsels worden er
menigmaal in poezij gemaakt! —
Ik bemerk nu eerst dat de bank vochtig is door de laatste
Dat is waar ook; maar in het eene geval is het duty, de gezwinde lading
goed te leeren; in het andere was het duty, de Spanjaarden en Franschen
te slaan, dat er geen stuk van te regt kwam; en dat hebben de Engelschen
toen vrij goed gedaan.
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regenbui, zei Melissus. — Ik ging voort: gij moet mij bier,
op deze bank, een Tragedie of Comedie van het goede slag
ontboezemen, of bekennen, dat de dramatische poezij een
poetische studie, een poetische arbeid is. —
Neen, ik word te nat, zei Melissus; laat ons dadelijk opstaan;
ook geloof ik dat in de verte iemand aankomt. — Welnu,
zeide ik, terwijl wij voet voor voet heenwandelden en somtijds
stil stonden: wat krijg ik van u, een Treurspel of een Blijspel?—
Gij zijt een lastig mensch, zei Melissus, half schertsend:
wanneer ik eens in een goede luim ben, dan zal ik een scherp
hekeldicht op u maken! — Dat is niet vriendelijk, Melissus!
antwoordde ik; maar wanneer gij in een goede luim zijt, vallen
die dingen dan nooit stomp uit? — Een enkelen keer, bekende
Melissus; maar men is er bij: en wanneer het u geldt, dan
zal ik er aan versnijden en slijpen, tot dat het steekt. —
Mijn lieve MelissusI riep ik uit, dan is de Satyrische poezij
een poetische studie, een poetische arbeid! —
Hoor eens! zei Melissus, ik had u verzocht dat wij over
dat onderwerp op deze wandeling niet verder spreken mogten;
en toch komt gij er telkens op terug. — Ik weet niet wie van
ons beide schuld heeft, antwoordde ik; mag ik niet eene
onnoozele gevolgtrekking maken? — Ja maar, zeide hij,
uwe gevolgtrekkingen zijn een weinig haastig: die dingen
laten zich op een wandeling niet of doen, en eigenlijk vooral
niet met iemand die geen dichter is, en dus geen onderscheid
weet te maken tusschen een redenerende, of geleerde, en
een dichterlijke beschouwing van een voorwerp. — Gij
beperkt het getal uwer lezers, Melissus! zeide ik; want
hoewel wij geen gebrek aan dichters hebben,* onze bevolking
telt er, geloof ik, nog meer die geen verzen maken. Gij maakt
van uw vak een waar gild. — Wat maalt gij van vakken?
riep Melissus: iedere wetenschap behoort tot een yak; maar
de poezij is een gaaf: en wanneer ik u met de didactische,
de epische, de dramatische en de satyrische dichtsoorten
heb laten omspringen, het was omdat zij eigenlijk vakken
van wetenschap zijn, die door de poezie verfraaid worden.
De dichtkunst is niet bestemd om de wetenschap te doen
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vorderen, met studie en arbeid, maar om haar in een bevalligen
tooi niet meer tot het verstand alleen, maar tot het gemoed
te doen spreken. Zoo gij wilt, zulk een poezij is de geidealiseerde schoonheid van den arbeid. -- Die definitie treft mij,
Melissus! zeide ik ; maar gij behoudt dan ook geen regt
om op den gemeenen man te schelden, die „zoo regt gemeen
in zijn opschik is, en linksch in al zijn bewegingen," wanneer
hij des Zondags rondwandelt, als de geidealiseerde schoonheid
van het handwerk. — Laat mij uitspreken, zei Melissus:
ik bedoel de poezij der vier genoemde dichtsoorten; maar
zij is de eigenlijke poezij nog niet. Zij is slechts een patische
voorstelling van zaken, van laden, van wetenschap. Maar
de poezij kan zich afsluiten in haar zelve, en van de voorwerpen tot eeuwige denkbeelden opklimmen, zoodat de
verbeeldingskracht in het gevoel opgelost wordt. Dan ontdoet
zij zich van kunst en wetenschap, en haar vaart is onbeperkt.
Van een voorwerp, van eerie gedachte zich opheffende, doorzweeft zij het onmetelijke ruim der aandoeningen, en verliest
zich in het oneindige. * Dat is de lyrische poezij: de poezij

bij uitnemendheid.
Maar komt zij dan niet weerom? vroeg ik. — Wat bedoelt
gij met die vraag? zei Melissus. — Wel, uwe definitie brengt
mij een vuurpijl voor den geest. Wanneer die lichtstraal zoo
schitterend oprijst en zich in de donkere ruimte verliest, dan
juichen wij die beneden staan; maar wanneer zij, nog sissend
en snorrend, nederkomt en op den grond valt, dan zeggen wij
dat zij niet cleugt. Is dat uwe lyrische poezij? En wanneer
zij daar boven zich verloren heeft, maar de stok nedervalt, is
die stok dan zooveel als de dichter, die zijn poezij daar boven
gelaten heeft, en in het duistere nederploft? —
Kom! zei Melissus, laat ons dezen singel maar gaauw
afwandelen! Er is met u geen spreken over poezij. Buiten het
gevoel over gevoel te willen spreken, is even ongerijmd en
dwaas als buiten het geloof over het geloof te oordeelen.
Gij deedt beter, ronduit te bekennen dat gij de poezij minacht,
of, nog liever, dat gij ze voor niets houdt. — Neen, Melissus!
geen van beide! Maar, zeg mij, hoe dom mag men wezen, om
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toch een lyrisch gedicht te kunnen maken? — Hoe dom? dat
weet ik niet; maar ik weet wel dat geleerdheid een nekslag is
voor poezij. — Daarover kunnen wij op een anderen tijd
handelen, Melissus! zeide ik; maar zeg mij, bid ik u: wanneer
gij een lierdicht schept, en uw gevoel laat vliegen, in welk
een voertuig plaatst gij het dan? — Wel! in eene gedachte,
natuurlijk. — En hoe zult gij die gedachte verneembaar
maken? — Ja, dat weet een kind! met woorden, met de
taal. — Hoe beter dus de taal is, Melissus! des te beter wordt
de gedachte uitgedrukt, en hoe beter de gedachte uitgedrukt
is, des te duidelijker spreekt het gevoel: of is dit niet zoo?
want ik vrees dat het gevoel, in geen taal gedacht of uitgedrukt, een bijster verwarde aandoening is. — Tot uw dienst,
zei Melissus: daar hebben wij Socrates al weer! — Nu goed,
Melissus! ik zal voor u antwoorden: De echte dichter moet
zijn taal volkomen magtig wezen, en hoe dieper gedacht en
rijker de vorm dier taal, des te rijker en dieper zal zijn gevoel
kunnen spreken. Maar dien rijkdom en die diepte der taal
moet hij kennen; en dat vereischt langdurige studie, Melissus!
en ernstigen arbeid. — Dat is het oude argument, zei Melissus,
dat het proza ten koste van de poezij verheft. Al stemde
ik u toe dat het arbeiden aan de taal de lyrische vlugt van
den dichter vergezelt, dan zou daaruit nog niet volgen dat
zijne verbeelding en gevoel belemmerd worden, en arbeiden
moeten. — Melissus! zeide ik, het valt mij zoo moeijelijk die
taal van dat gevoel of te scheiden! Gij houdt van varen, niet
waar? — Ja wel, maar minder van uwe vergelijk:ngen. —
Neen maar, ging ik voort, wanneer men zoo langs het water
wandelt, dan denkt men ligt aan schuitjevaren. Wanneer gij
met uw gezin een togtje op het water wilt doen, en met hen
ingescheept zijt in een gemakkelijke boot, zegt gij dan:
Zie zoo, kinderen! daar zitten wij, — zonder iets meer? of
slaat gij handen aan de riemen, en roeit gij, zoo lang gij lust
hebt om voort te gaan? en wanneer gij in een loopend water
zijt, stuurt gij dan ten minste het roer niet, om niet in het
riet te raken? Nu komt het er maar op aan dat wij de rollen goed
verdeelen. De boot en de riemen zijn de taal; uwe kindertjes
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zijn uw gevoel en verbeelding; het water is de dichtstoffe:
hoe ruimer, des te schooner vaart; — maar wat zijt gij? —
Het raakt mij niet, zei Melissus: omnis comparatio claudicat. 1)—
Dat is vreemd, Melissus! hernam ik; wilt gij niet weten dat gij
en uw gezin een zijt? Ik weet het immers dat het roeijen voor
u zulk een genot is, en dat de denkbeelden van roeijen en
vorderen in uwe ziel tot een denkbeeld van varen zamensmelten. — Melissus werd stil en aangedaan; want hij houdt
veel van zijn kindertjes en van roeijen. Nu goed, zei hij
eindelijk, breng die boot maar weer aan wal. Maar gij zult
toch niet beweren dat de taal alleen den lyrischen dichter
maakt? — Neen, Melissus! antwoordde ik: neen! — Wel nu,
hernam hij, laat dan, zoo als ik reeds zeide, de bewerking der
taal zijnen zang begeleiden; maar die zang is vrij, als de adelaar
in het zwerk. De loop der aandoeningen laat zich door geen
grammatisch taalgeknutsel stremmen. In haren gang nemen
zij telkens jets op van de voorwerpen, die zij rakelings voorbijgaan. Van daar die rijkdom der lyrische gedachte; van daar
die afwisseling van kracht en teederheid, van zoete harmonie
en bruischend Titanisch geweld. Het is de Pindarische
bergstroom, door Horatius zoo heerlijk geschilderd. * Wilt
gij dien stroom doen terugkeeren? Neen, mijn vriend! ik heb
nu ook mijne vergelijking: hij glijdt of hij loeit, naarmate de
bedding is; maar hij keert niet terug. De laatste uitkomst
zijner wateren is in het ruime, in het onafzienbare, in den
Oceaan. Zoek hem daar, zoo gij lust hebt! — Dat uilgaan
en niet weer te huis komen wil mij niet bevallen, Melissus! zeide
ik. Ik heb wel eens gemeend op te merken dat het bruischend
geweld van Pindarus, en de verhevenheid van Demosthenes,
twee sterk bereden hobbelpaarden waren: en ik vrees dat men
er niet dikwijls aan gedacht heeft dat een bergstroom altijd
stroomt, dewijl er altijd water is; maar dat het namaaksel
op de WilhelmshiThe niet stroomt dan zoo lang er water is:
en als dat op is, dan zijn het kale en drooge steenbonken,
en weg is de stroom! — Dat wil zeggen ? vroeg Melissus. —
I) „Eike vergelijking gaat mank."
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Wel, dat het water weg is. Hebt gij Pindarus gelezen? —
Wel zeker. — Hebt gij hem goed gelezen? — Nu ja, zoo goed
ik hem begrijpen kon. — Gij zijt voorzigtig, Melissus! — Ik
wil zeggen, hernam hij, dat zijn vlugt dikwijls buiten het
bereik van mijn oog gaat, en dat ik mij dan verlies . . . . —
Nu, waarin? — In het oneindige! — Neen, Melissus! ik vrees,
in misverstand. Indien ik een gissing mogt wagen, zou ik
aldus spreken: Het misverstand van Pindarus heeft eene
meening verspreid en gangbaar gemaakt, dat die Dichter, op
zijn best genomen, een onderwerp had, wanneer hij zong;
maar dat hij zijn onderwerp spoedig uit het oog verloor,
en van de eene gedachte op de andere overspringende, die
met de eerste in een schijnbare aanraking was, al verder zich
verloor, zoodat hij op het eind van zijn gedicht op een gansch
ander standpunt was dan in het begin. Dit, zei men toen, was
eene eigenschap van het Lierdicht, en het werd een wet, dat
de verbeelding alle breideling van het verstand moest afschudden. Ik wil gaarne gelooven, Melissus! dat iemand die verbeeldingskracht heeft en een gevoelig hart, wanneer zijne
aandoeningen in beweging geraken, voortdichten kan, en
zich verbeelden dat hij dat alles zoo ontboezemen moet,
en dat de dichterlijke lezer, of toehoorder, zich dat alles zoo
met hem verbeelden, dat alles z(56 met hem gevoelen zal.
Maar ik zou wenschen dat hij die verbeelding en dat gevoel in
zijnen boezem besloten hield, tot dat zijn verstand, zijne kunst
hem een redelijken norm voor den geest bragt: want in de
kunst regeert eenheid. Zonder deze, geloof ik, is zij geen
kunst. Of is de lierdichter geen kunstenaar? Schaf anders
het woord dichtkunst af, en wacht u voor het woord poezij;
want het beteekent maaksel. En wat zoudt gij van den beeldhouwer zeggen, die nadenkende over het ideaal der schoonheidsvormen, in geestvervoering geraakte, en wiens verrukking
overging van den arm eener Venus op de heupen van een
Hercules, van die heupen op een Dorische kolom, en van die
kolom op een vaas: en nu een klomp klei nam, en een gewrocht
ontwierp, waarin armen en heupen en vasen en kolommen
door elkander lagen: en zoo hij u dan zeide: „Zie! daar
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hebt gij een vrucht van mijn verbeelding en gevoell die
dingen schep ik zonder arbeid!" — Ik zou, natuurlijk, denken
dat hij raaskalde, zei Melissus: er staat reeds iets dergelijks
in de Ars Patica van Horatius: die evenwel zeker het lierdicht
niet bedoeld heeft: want in zijne Oden is hij zelf in het geheel
niet vrij van hetgeen ik dacht een vereischte te zijn, en gij
voor een gebrek schijnt te houden, der lyrische poezij! —
Wacht maar, Melissus! antwoordde ik. In de kunst regeert
eenheid: het zoeken of herstellen of terugroepen Bier eenheid,
dat is een gedeelte van den arbeid, waarover wij spreken.
Het koel beraad der geleerdheid, Melissus! heeft eindelijk
moeten ontdekken, wat de dichters voorbijzagen, of niet
uitleggen konden, dat Pindarus menigmaal, in zijne Oden zelve,
op de regelen en wetten doelt, waar zijn poezij aan onderworpen
was. Sedert dien tijd begint men scherper toe te kijken,
en zie! nu bemerkt men dat er een leidende gedachte door
ieder van zijne gezangen wandelt, en (het smert mij bijna,
het te beweren) dat hij dikwijls heeft moeten overleggen,
hoe hij zulk een schoon geheel zamen zou stellen. Maar het

verwondere u niet dat de waarheid dikwijls laat aan den dag
komt, en vreemd uitvalt! Hoe lang heeft het niet geduurd,
eer die verhevenheid van Demosthenes, die men met geraas
en gedonder zocht na te doen, eer zij bleek niets anders te
wezen dan — de taal eener eenvoudige, diepe overtuiging?
Dit laatste hadden wij stilstaande gesproken, en niet
bemerkt, dat Acilius ons te gemoet kwam. Nog niet geheel
genaderd, riep hij ons toe: „Hebt gij den Horatius al gezien?"
— Welken? vroegen wij beide. — Wel, antwoordde Acilius,
de lang gewachte Leidsche uitgaaf. * Ik heb ze sedert dezen
ochtend. Terstond heb ik het boek opgenomen, en met
moeite nedergelegd. — Zoo! zei Melissus: men heeft voorspeld
dat er vreeselijk in gehakt zou worden. Het moet een snoeijersbaas wezen, die Uitgever! — Dat is hij ook, antwoordde
Acilius: het is een Baas; maar het groene hout heeft hij laten
zitten; de dorre takken, die hij aangewezen heeft, kunt gij,
voor mijn deel, afhakken -en op het vuur smijten, en er u bij
warmen. Ik heb nog maar drie Oden gelezen, die ik, bij voor-
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keur, opzocht, omdat ik er nog nooit licht, maar wel een
vreemd gehaspel en gebrek aan plan in gezien had. Met een
verstandige kritiek snijdt de Uitgever hier en daar iets weg,
dat reeds, op zich zelf beschouwd, (ik moet het nu bekennen)
lam of aanstootelijk was, of tegen taal en zaken zondigde:
en zie! wat er overblijft, is Horatius, die zelfde fijne Horatius
die in zijne Ars Poetica zulk goed onderrigt gaf, hoe het wezen
moest. Maar gij zult het boek nu wel op uwe tafels vinden
liggen: ik moet, voor mijn gezondheid, wandelen, en groet u.
Hij ging den Haagschen weg op, en wij traden de stad
binnen. Melissus moest links, en ik regts. Vaarwel! zei hij:
ik zal dien Horatius bestellen.
„En lees dan uw eigen tweehonderd verzen nog eens over 1"
riep ik hem achterna.

VI.
NIEUWE KARAKTERVERDEELING VAN DEN STI J L. *
In eene Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, wier
leden zich ijverig op die studie toeleggen, en daardoor, uit
den aard, alien beroemd of bekend zijn, of — zullen worden,
is het eigenlijk de pligt der leden, dat zij geen andere onderwerpen ter spraak brengen dan die de Nederlandsche Letteren
raken. Indien gij, G. T! nu of dan getwijfeld hebt of die wet
heilig was, dan lag waarschijnlijk de schuld aan uwe zijde,
en gij dacht niet genoeg na over den band van alle wetenschappen, die eene onbegrijpelijke rekbaarheid heeft. — Een
tweede wet is, dat de spreker zijn onderwerp neme zoo als
het is; dat hij het fragment der wetenschap, dat hij behandelt,
niet poge te verfraaijen met sieraden, die er niet aan passen;
dat hij het dagelijksche niet verheffe als jets buitengewoons en
vreemds: dat hij, in 's hemels naam, van proza geen poezij
make: naardien het brood, waarmee gij 's ochtends u ontnuchtert, geen bloem- en lofwerk van den pastijbakker gedoogt,
en eene verhandeling over de zes naamvallen, en over de tijden
der werkwoorden, geen zielsverheffing of geestvervoering. Met
een woord, wat dor is, moet droog blijven. Misschien hebt
gij somtijds gemeend te bespeuren dat een spreker zich niet
genoeg aan lien regel hield. Doch vergeeft mijI ook bier hebt
gij gedwaald. Het was of de groote maat uwer toegevendheid,
of uwe eigene ingenomenheid met het onderwerp. — Op deze
beide reken ik, wanneer ik, zoo als nu mijn voornemen is,
u eenige gedachten mededeel over den stijl. Voor de dorheid
van het onderwerp vraag ik geen verschooning. De wet ver* Verwijst naar de Aantekeningen.
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oorlooft mij het te kiezen. Zoo mijne gedachten u minder
gesloten toeschijnen dan gij ze wenschen zoudt, wijt het aan
den omvang van het onderwerp, waarvan het zeer moeijelijk is
weinig te zeggen, en aan de bekrompenheid mijner vermogens,
bij veel goeden wil.
De sttjl is een dun of dik houtje, geevenredigd naar de
hand van hem die het hanteert. Aan het eene eind is een
scherpe stift gehecht, aan het andere einde loopt het vlak en
breed uit, in den vorm van een spatel. Zulk een werktuig
noemden de Romeinen stilus. leder fatsoenlijk Romein droeg
een tafeltje bij zich, dun met was overtogen. Wanneer hij
spoedig jets boeken wilde, wat uit zijn geheugen ontslippen
kon, eene opmerking, eene gedachte, dan grifte hij het met
de scherpe punt van zijn stilus op het was van zijn tafeltje.
Wanneer hij zich verzonnen had, of jets veranderen wilde,
dan keerde hij den stilus om, en streek met het platte eind
het gegrifte weder glad. Dit was evenveel als de natte vinger
van onze cijfermeesters en hunne leerlingen op de lei. De lei,
M. H! is een voortreffelijk schrijftuig! Zij staat tegenover ons
papier, even als bij de Ouden hun wastafeltje tegenover hun
parkement. Het schijnt dat de Romeinsche jeugd zeer lang
op was schreef, en dat Naar geen parkement verstrekt werd,
voordat de hersenen gesloten waren, en de geest vast en gevoed met wetenschap, en de smaak goed gevormd. Daar nu
het Romeinsche publiek meer gesteld was op weinige maar
goede schriften, dan op vele die minder goed waren, gaven
hunne geleerden en mannen van gezond verstand aan hunne
schrijvers den raad, dat zij hun stilus dikwijls omkeeren moesten. Het is, alsof men bij ons zeide: Jonge lieden, rnaakt
uwe vingertoppen dikwijls vochtig!
Het zal dus wel eene onomstootelijke etymologie wezen, dat
ons woord stijl van het latijnsche stilus afstamt. Doch reeds
bij de Ouden had de beteekenis zich verder uitgehreid, en was
van het schrijftuig op het geschrevene overgegaan. Zij spraken
veel meer dan zij schreven. Maar zij meenden op te merken
dat hij die altijd voor de vuist spreekt, ligt onjuist en onzuiver
spreekt, somtijds zelfs hoe rijker des te onzuiverder, even als
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een gezwollen stroom, die van zijn bedding aardschollen afschuurt en lange taaije draden van slibbe en slijm. Daarom
beweerden zij dat de stijl de beste leermeester in het spreken
was. Dus was de stijl bij hen eene oefening, die de vlugtige
woorden als in de lucht greep, en ze vestigde, om ze daarna
te bekijken en te onderzoeken, ze anders te schikken, met
andere te verwisselen. Wie zich hierin oefent, dachten zij,
zal eindelijk spreken alsof hij schrijft.
In onze hedendaagsche beschaving is het met deze zaak
gedeeltelijk anders gesteld. Er zijn er die onnoemelijk veel
schrijven, en weinig spreken: er zijn er ook tusschen wier
schrijven en spreken men bijna geen onderscheid bemerkt;
maar terwijl men het denkbeeld dier naauwgezette oefening
min of meer losgelaten heeft, is de beteekenis van het woord
stijl alweder ruimer geworden. Van andere zaken gebezigd,
geldt het voor manier. In de spraak is de stijl niet meer een
bloot middel van oefening, maar zelf Joel geworden, en de
spraakkunst wordt als het middel beschouwd. Velen, die de
spraakkunst goed verstaan, meenen stijl te hebben. Zij hebben
er eenen, maar misschien niet in dien zin, waarvan ik later
spreken zal. Stijl nu wordt bij uitsluiting gebezigd van het
geschrevene. Van een redenaar, die wezenlijk spreekt, zal men
nimmer hooren zeggen dat hij dezen of dien stijl heeft. Dit
schijnt nog een overblijfsel der oude opvatting van het woord
te zijn, en min of meer aan te duiden dat het voor de vuist
gesprokene dikwerf zonder stijl is. Of dit taalgebruik met de
waarheid overeenkomstig is, deze vraag zou een onderzoek op
zich zelf vereischen, waaruit blijken zou hoeveel deel de gemoedsbewegingen van den spreker, de uitdrukking van zijne
oogen en gelaat, en van geheel zijn wezen, aan zijnen stijl
hebben, en of er een zeker getal woorden noodig is, voordat de
stijl zigtbaar worde, dan wel, of men stijl vindt in ieder eenlettergrepig woord, b.v. fa of neen, naar gelang dat het met geduld
of met vuur uitgesprokenwordt, zich in verteedering fluisterend
uitrekt, of een vraag met een scherpen snaauw onderschept.
Doch, zoo als ik zeide, den stijl vindt het gewone spraakgebruik in de geschreven rede: en daarom hoort men dikwijls
Onderzoek en Phantasie. 9
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van schrtjftrant spreken, dat eigenlijk schriellgang zou wezen:
want trant is een deelwoord van het verouderde tra-en voor
tre-en, en dus verwant met trein: vergelijkt hiermede het
fransche Iran tran, ons slof slot. Schrilltrant is dus de volgorde en aaneenschakeling der woorden, zoo als zij neergeschreven worden, het zij dat die gang, volgens een thans gebruikelijk
woord, gesacadeerd 1 ) zij, of in een trein en sleep zich uitrekke.
Wanneer men de zaak aandachtig beschouwt, schijnt schriffIran! verre te verkiezen boven stijl. Deze laatste benaming
beteekent de zaak niet: zij is dood. Welk een sprong moet
men niet doen, om van het schrijftuig, welks naam ons
eerder aan een kolom of staanden balk of deurpost doet denken,
tot de verschillende schrijfwijzen te geraken? Werpt mij
niet tegen dat ons pen het zelfde uitdrukt als het Romeinsche
still: want om iedere wijziging van het schrijven uit te drukken, zou het zelfde in de pen zigtbaar moeten zijn. Die man
heeft een fijn versneden pen, zegt men, en wij wezen wat dit beduidt: eene tijne pen, een tijne stijl, maar wie spreekt ooit
van een slappen stijl, van een stijl met scheeven bek? ofschoon dit
laatste in zeer enkele gevallen van toepassing zou kunnen
wezen.
De benaming schrijitrant voldoet evenwel slechts ten deele.
Het is wel waar dat een winderige schrifitrant ons iemand
voorstelt, die met zwaaijende armen en groote stappen spoed
maakt, wanneer er geen haast is: want dit schijnt inderdaad
het onderscheid te zijn tusschen spoed en wind, dat het eerste,
ook volgens zijne afleiding, met ernst en ijver verbonden is,
terwijl wind een onnoodige drukte voorstelt, en een orkaan
ons altijd een hinderlijke overdrijving toeschijnt. Even zoo
verbeelden wij ons, bij een deftigen schrilltrant, iemand die
bedaard wandelt, zelfs iets langzamer dan noodig is: die niets
te huis laat van al wat aan zijne kleeding en geheel uiterlijk
waardigheid bijzet: die, wanneer de natuur hem een gullen
lach wil afpersen, zijn mond tot een pijnlijken trek plooit.
Dat wekt nog meer ontzag bij de voorbijgangers.
1)

met schokken (van Fr. saccade schok, ruk).
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Doch in de meeste andere gevallen voldoet het woord schrifftrant niet: en het allerminst, wanneer men spreekt van een
stijl, waarin volstrekt geen gang is, en die vunzig is als een
stilstaande poel.
Het beste zal dus wezen dat wij het woord stijl voor lief
nemen. Beter een benaming die niets uitdrukt, een ledige
lijst, waarin men allerlei schilderijen plaatsen kan, dan dat
wij de voorstellingen verwarren en, b. v. aan den gang toeschrijven, wat eene eigenschap is van de kleeding, van het
humeur, van het karakter, of van iets dergelijks.
Gij verwacht ongetwijfeld, G. T.! dat ik, over den stijl
handelende, van de verschillende stijlsoorten spreken zal.
Ik zal ze kortelijk vermelden.
Men neemt een historischen stijl aan, dat is, een verzameling van woorden, waarmede iets verhaald wordt.
Indien deze stiji een kunst is, geheel buiten den mensch
geplaatst, en de verhaler tegenover het gebeurde staat, even
als de kopist tegenover zijn model: of, nog duidelijker, indien
de verhaler eener gebeurtenis een werktuig is, dat de teekenaars een verkleinaap noemen, dan is het ligt eenige voorschriften op to stellen, en wij bezitten zulke voorschriften.
Maar de verhaler is een mensch, en geen werktuig. Hij heeft
zijn waarheidsliefde, maar ook zijn hartstogten en afwijkingen,
zijn vernuft en zijn gevoel. Ik bewonder den man die dat
alles afleggen kan, en zeggen: „geef mij een muzijkstuk, ik
zal het afspelen als een draai-orgel."
Men neemt een betoogstijl aan, dat is, een verzameling van
woorden, waarmede een zaak, eene waarheid, echt of die men
er voor houdt, uitgelegd en bewezen wordt. Het eerste voorschrift, dat gij overal hoort prediken, is duidelijkheid. Ik heb er
eerbied voor, en ik haat, met u, alle gezochte duisternis. Maar
wat is helderheid en wat is duisternis, en wat zijn de overgangen der graden, die tusschen beide uitersten liggen? —
Ik geloof dat men zich de zaak meestentijds met dit beeld
voorgesteld heeft: De betoogstijl is een spiegel waarin men
de waarheid ziet, die aan de andere zijde geplaatst is: wanneer
er naden en scheuren en blazen in het glas zijn, dan vertoont
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zich het onderwerp aan uw oog in eene onnaauwkeurige gedaante: wanneer het dof is, dan ziet gij moeijelijk, en wanneer
het mat is, dan ziet gij niets. Het beeld is niet onbevallig;
maar men schijnt niet genoeg te denken aan de verschillende
geschapenheid der voorwerpen aan de andere zijde, noch aan
hun verschillenden stand, nog aan de oogen der kijkers; en
terwiji men evenwel de leenspreuk niet wil laten varen, moet
de stijl tegelijk een v1ak glas, en een hol geslepen glas, en
ik weet niet welk maaksel van een terugkaatsenden verrekijker wezen. Ik zwijg van de wezenlijke duisternis aan de andere
zijde. Houd uwen helderen spiegel eens tegenover de schemering! Is het de schuld van het glas, zoo gij Lang turen moet,
om de voorwerpen eenigszins te onderkennen? Ik wilde dit
zeggen: ieder onderzoeke den aard van het onderwerp, de
kracht zijner eigene bevatting, en zijne eigene wetenschap van
de taal, eer hij het wage eens anderen stijl van onduidelijkheid te beschuldigen.
Men neemt een redekunstigen stijl aan, dat is, een verzameling van woorden, — doch ik zal er niets meer van zeggen,
omdat ik eigenlijk nog niet weet wat het is.
Men neemt een brie/still aan. Misschien zal deze stijl eens
algemeen onder ons geoefend en gepleegd worden, wanneer genegenheid en vriendschap en liefde in Hollandsche woorden
vertrouwelijk zich uitstorten zullen, ook onder die klasse der
maatschappij, waar men de meeste levensbeschaving zoekt: en
wanneer men niet meer meenen zal dat het veel fatsoenlijker
is een geleend werktuig gebrekkig te hanteren, dan een eigen
te leeren meester worden; dat het gevoel van eer beter gestreeld
wordt, wanneer men van vreemden bedelt alsof men arm
was, dan wanneer men zijn eigen schatten opdelft. — Bij
voorraad is het goed dat er een rubriek voor den briefstijl
bests.
Welligt zijn er nog andere stijlen, die zich insgelijks naar
den verschillenden aard van het onderwerp des schrijvers laten
afzonderen. — Doch er bestaat nog eene andere verdeeling,
die niet het verschil van onderwerp, maar de verscheidenheid
van gaven en talenten der schrijvers volgt. In deze verdeeling
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vinden wij: een lossen stiji, een strammen stijl, een sierlijken
stiji, een slordigen stiji, een eenvoudigen stiji, een gewrongen
stiji, een gespierden stijl, een lammen stijl, en zoo voorts;
doch ik verzoek u bij deze benamingen te willen opmerken
dat zij aan het uiterlijke doen denken, en niet den innerlijken
mensch als beeld voorstellen, maar zijn ligchaam en houding
en kleeding. Dit verschijnsei kan niet toevallig zijn, maar het
moet zijnen grond hebben in een begrip, juist of onjuist.
Vergunt mij dat ik er een oogenblik naar zoeke. — Er is geen
langdurige ondervinding noodig om op te merken dat de gelaatstrekken, zoo dikwijls de spiegel der ziel genoemd, een
bedriegelijke spiegel zijn. Hoe veel meer zou men niet wagen,
indien men de overige leden van het ligchaam, en de wijze
hoe de mensch ze beweegt en met kleederen dekt en tooit,
als een maatstaf of een toetssteen van het gemoed aannam?
Mag men als onfeilbaar besluiten dat iemand een verdraaide
ziel heeft, omdat zijn ligchaam misvormd is? of dat hij trotsch
is, omdat zijn blik altijd iets hooger gerigt schijnt dan zijn
horizont? of is hij die veel naar den grond ziet, juist daarom
nederig? of is het een zeker teeken van ijdelheid in den man,
die groote zorg besteedt aan de netheid en versiering zijner
kleedij? Z(56 vroeg men waarschijnlijk. Daar nu evenwel de
benamingen der eigenschappen van den stijl van den uiterlijken mensch ontleend zijn, blijkt het duidelijk dat men den
stijl als iets uiterlijks beschouwt, als eene houding, eene bekleeding, in tegenoverstelling aan iets dat daar binnen besloten is. Dit laatste kan niets anders wezen dan de gedachte,
en wat wij zochten schijnt gevonden. De vroeger opgetelde
benamingen van den stijl zijn voortgesproten uit een strenge
scheiding van vorm en inhoud. De gedachte is de inhoud, en
de stijl is de vorm. Beide heeft men afzonderlijk behandeld:
men heeft voorschriften opgesteld voor den inhoud, algemeene
voorschriften: bij voorbeeld:
Van evenredigheid, zoo als: wanneer gij een boek schrijft,
laat uwe voorrede de kleinste helft zijn.
Van orde, zoo als: schrijf het eerst, wat uw lezer het eerste
weten moet. Geen voorrede achter het boek: zelfs niet midden
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in het boek, of gij moest een tweede Sterne* wegen: doch
hiervan is niet veel gevaar.
Van plaats of gelegenheid, zoo als: spreek in vergaderingen
over zaken van hoog belang, en in de keuken over snuisterijen.
Van betamelijkheid, zoo als: wanneer gij uwen lezer feestelijk noodigt, dien hem geen hutspot voor.
Gij bemerkt, G. T. dat deze inhoudslessen alweder een
zweem van vormvoorschriften hebben. Z66 waar is het dat de
gedachte het eigendom van den denker is, en door geen voorschriften geschapen of uitgelokt kan worden. Wie voorschriften geeft, hoe men stoffe maken moet, ach! waarom schept
hij zelf niet? Hij weet het zoo goed, en de tijd is zoo kostbaar,
en er is zoo groot een gebrek aan nieuwe stoffe!
De voorschriften voor den vorm zijn menigvuldiger, en in
het hoogere gedeelte van het spraak- en taalonderwijs opgenomen. Zij worden ons, van de jeugd of aan, ingescherpt en
blijven ons in verderen leeftijd vergezellen: waarvan dan ook
het gevolg is, dat wij alien, met weinige uitzonderingen, een
stijl schrijven. Deze regelmatige gelijkheid van stijl, als gevolg
van een regelmatig onderwijs, zou ons kunnen verleiden om
to denken aan eene regering, die beval dat alle burgers een
gelijke ligchaamslengte moesten hebben, en dat alle ongelijkheid, naar eene vaste maat, door uitrekking of inkorting hersteld moest worden; doch wanneer zij bespeurde dat deze
maatregel ongeriefelijk was voor de gezondheid der burgers,
haar bevel wijzigde, en voorschreef dat alien met even groote
schreden langs straten en wegen gaan en niet meer dan een
bepaald getal in eerie minuut doen moesten, zoodat de langsten schoorvoetende gingen, en de kleineren zich met sprongen
hielpen. — Gij werpt mij welligt tegen, dat uit zulk een
zoeken naar gelijkheid een wezenlijke ongelijkheid en verscheidenheid geboren zou worden. — Ik geef dit toe, namelijk
eene onnatuurlijke, ongerijmde verscheidenheid. Want indien
gij in zulk een stad kwaamt, zoudt gij opmerken dat de meeste
wandelaars een gedwongen gang hadden, zoodat gij misschien
van iemand, dien gij zittende in kalme rust hadt leeren kennen,
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wanneer gij hem daarna op de straat ontmoette, denken zoudt:
mijn hemel, heeft die man zulk een gang! Volgens deze vergelijking zal het u wel eens gebeuren dat gij iemand kennen
leert, en in stilte denkt: als die man aan het schrijven raakt,
wat zal zijn stijl er vreemd uitzien! — Ach neen, als hij de
schrijfpen in zijn hand neemt, wordt hij een ander mensch:
hij zal zich uitrekken of inkrimpen, totdat hij de maat heeft,
en zijn stijl zal er uitzien als die van honderd anderen. —
Maar wilt gij dan dat iedereen in het wilde schrijve? —
Niemand zal in het wilde schrijven, die gedacht heeft, en
wiens gedachten ontsproten zijn uit een geoefend brein, en de
vrucht en de slotsom zijn van zijn verstands- en zielsbeschaving, en den man zelven voorstellen. — Maar hoe onderscheidt
gij dan toch den vorm van de stoffe? — Hinder mij nu niet met
die afgehobbelde woorden! De gedachten zijn geen blok steen,
en geen balk, en geen klomp klei. Hier, in dezen toestand,
is de ziel niet denkbaar buiten het ligchaam: want al hare
werkingen, de bewijzen van haar bestaan, uiten zich door ligchamelijke werktuigen. Evenzoo zijn gedachte en stijl onderscheiden, maar een in werking, en zoo lang de gedachte, hier
in dezen toestand, zich in geen menschelijke woorden opdoet,
besloten in de overdenking, of met den klank der stem naar
buiten uitgebragt, is zij geen stoffe zonder vorm, maar zij is
niets. —Ja, maar eene onbestemde gewaarwording, een opwellend, zwevend gevoel is dikwijls de kiem eener gedachte, die
later met woorden uitgewerkt en voorgedragen wordt. — Ach,
al dat onbestemde gezweef heeft reeds zoo veel grillen en
grollen verwekt! Het heeft de wijsbegeerte in de nevelen geheschen, de ontboezemingen van het hart tot een zware nachtmerrie gemaakt, en de wetenschap vernederd tot eene mijmering. Een gedachte zonder woorden is niets: met woorden hebt
gij leeren denken, van uwe wieg of : want men had geen ander
middel oat uwe verstandelijkheid te ontwikkelen en te voeden,
en met die woorden denkt gij en volmaakt gij u voortdurend:
en, geloof mij, bij al de hoogte van geleerdheid en beschaving,
die gij nu bereikt hebt, indien de spraak, de taal, de stijl,
uw gedachtevorm in eens uit uw geheugen gewischt konden
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worden, zoodat gij ddar stondt, met al de stoffe uwer gedachten zonder vorm, gij zoudt ondervinden, hoe moeijelijk. . ;
neen, gij zoudt niets ondervinden: een voorwerp mogt een uwer
zintuigen, het mogt uw instinct aandoen, maar gij zoudt het
opmerken als een redeloos dier. —
Wanneer ik, G. T! het tot nu toe gesprokene, of voorgelezene, in weinig woorden zamenvat, dan komt het hierop neder:
In eene Maatschappij van Letterkunde weten alle de leden,
wat stijl is; maar tot onderlinge oefening herinnert men elkander dikwijls bekende dingen. Daarom: de stiji was bij de Ouden
in het eerst iets anders, dan bij ons: bij ons is de stijl geen
middel, maar doel. Men maakt eene verdeeling van den stijl,
naar de onderwerpen die behandeld worden: men maakt nog
eene andere verdeeling, naar de eigenschappen van den stijl
zelven; maar die eigenschappen betreffen iets uiterlijks. De
reden hiervan is, dat men den stijl voor enkelen vorm houdt.
Dit nu is verkeerd: want geen stoffe der gedachte is denkbaar
buiten dien vorm. Terwij1 men dus dien stijlvorm naar vaste
regelen wringt, verknoeit men den mensch die in den stijl
verborgen ligt: want de stijl is de gedachte, de gedachte is
de mensch: dus is de stijl de mensch.
Dit alles had ik noodig, G. T! om een schrede verder te
komen. Vergunt mij dat ik uwe vriendelijke oplettendheid nog
een oogenblik bezig houde.
De vroeger opgetelde benamingen van den stijl wensch ik
niet te veroordeelen en of te schaff en; want die eigenschappen
bestaan. Ik bedoel die, welke, uit den mensch voortkomende,
zijn stijl wijzigen; niet die buiten den mensch van elders ontleend zijn, door dwang van gebruik of mode. Ik wenschte
die benamingen te behouden, voor zoo verre zij in staat zijn
een toestand der ziel uit te drukken, of een neiging van het
karakter. Ik kan mij, b. v. eene opgeschroefde ziel verbeelden, en een karakter met papillotten en krullen; maar het
spraakgebruik wettigt zulke uitdrukkingen niet; en evenwel
hebben wij gezien dat de mensch in zijnen stijl zich vertoonen
moet, zoo als hij is. Dus ontbreekt ons nog eene karakterkunde van den stiji. Wij zoeken nog naar eene verdeeling
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van den'stijl, regtstreeks uit het karakter van den mensch
afgeleid.
Hier ziet gij, G. T! een ruim veld van onderzoek geopend:
de psgehologie der menschelijke spraak, in de verschillende
talen gewijzigd naar het verschillend karakter der natien, en
ieder dezer talen verschillend gewijzigd in stiji, naar het verschillend karakter der schrijvers of sprekers. Het is een onafzienbaar veld, waarop ik slechts eerie schrede met u wagen
zal. Het afgetrokken grammatische ter zijde latende, zal ik in
onze taal eene proeve nemen op vier stijlkarakters: op een
onopregten stijl, een goedhartigen stijl, een knorrigen stijl, en
een ijdelen of verwaanden stiji.
Weest zoo vriendelijk, G. T! te vooronderstellen dat ik niet
zeker ben van mijn betoog, en dat ik hier geroepen ben om
het openlijk te bekennen. Zoudt gij mij voor opregt houden,
indien ik mij aldus uitdrukte? *
„Zal een bewijs den stempel van eene uit eene onder eene
gestadige wikking van voor en tegen, opheldering der denkbeelden, gesproten innerlijke overtuiging van den betoger
zelven dragen, moet de betoger zelf (er zijn er die dit vergeten
hebben) niet vergeten dat twee maal twee vier is, en dat de
maan kleiner schijnt dan zij is: omdat er zich in het rijk der
wetenschappen en der overdenking schijnen, en derzelver grenzen schijnen, aangezien de menigvuldigheid der voor- en onderwerpen, die zich in de door de behoudens de wonderlijkste
keten van een onzigtbaar verband, onloochenbare verscheidenheid van hare, hetzij zigtbare of onzigtbare verschijnselen, ik
zeg niet rijke, maar onuitputtelijke natuur, vertoonen of doen
opmerken, niet of te zien, al te veel zwarigheden op te doen,
dan dat wie geroepen is, of eene roeping gevoelt, of zich ongeroepen roept, om een betoog, in de meeste gevallen, niet
in alle, een snort van bewijs te noemen, in den vorm eener
leering, als hij, die thans de eer heeft tot u te spreken, te
schrijven, een nog niet van alle zijden beschouwde stelling
voor stevig zou houden, de uitkomst van een nog niet door
al de slingerpaden der redenering achtervolgd onderzoek: terwijl het natuurlijk is, dat eene levendige hoop dat men de
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waarheid gevonden heeft, en de zucht der mededeeling eenigszins sneller gaan dan de overtuiging." —
Rekent het niet voor afgedaan, G. T! wanneer gij dezen stijl
duister genoemd hebt. Hij eischt aandacht: men moet er bij
op zijne hoede wezen. Maar duister zou hier, gelijk in vele
gevallen, eene onjuiste, gebrekkige benaming zijn, een behulp
der gemakkelijkheid, waarmede het psychologisch onderzoek
der spraak gestuit wordt. De schrijver of spreker wist zeer
goed wat hij zeide: hij heeft tegen logica noch syntaxis gezondigd, en zoo de toehoorders hem minder gemakkelijk begrepen,
het is omdat zij slechts met hunne woordvoegende aandacht
naar hem luisterden, en vergaten den onopregten mensch in
zijn kronkelende en hobbelige perioden te volgen.
Hoe veel eenvoudiger is de goedhartige stijl! Hij gunt aan
ieder wat hem toekomt, en voegt daarom bij ieder zelfstandig
woord een ander bijvoegelijk, waar het regt op heeft. De
voornaamwoorden hij, zij, het zijn hem te scherp, te kantig;
daarom bezigt hij meest het gladde dezelve. Hij maakt alles
duidelijk: zijn numerus is dikwijls trochaisch, vooral op het slot
der perioden, en daardoor stil, gematigd, bescheiden, tevreden, prijzend. Den toehoorder, of lezer, wil hij niet kwellen,
en hij gebruikt zelden leenspreuken dan die bekend en dagelijksch zijn. Dewijl zijne natuur eenvoudig is, maakt hij geen
jagt op verscheidenheid of afwisseling. Zijn volzinnen, wel
bezien, hebben een groote gelijkvormigheid. Zij zijn zeer lang,
en bevatten gewoonlijk eene gedachte, met eene andere gedachte er tusschen ingelascht.
In het geschiedschrijven zal hij aldus te werk gaan: *
„Het is eene ontegenzeggelijke waarheid, door de leerrijke
ondervinding van alle tijden gestaafd, dat groote kundigheden
en rijke talenten, wanneer dezelve geenerlei aanmoediging ondervinden, gevaar loopen van in de eerste geboorte te verstikken, en niet tot die ruime ontwikkeling geraken, waardoor
dezelve of in het stille boekvertrek, of op het woelige tooneel
der menschelijke zamenleving, met schitterenden luister zou-
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den hebben kunnen uitblinken. Wij vinden hiervan een allertreffendst voorbeeld geboekt in de levensgeschiedenis van
Hein Knap, wiens groote kundigheden met regtmatige bewondering verdienen opgemerkt, en aangezien dezelve, ten
gevolge eener zonderlinge verwaarloozing der oorkonden,
steeds minder en minder herdacht worden, aan de vergeteiheid
ontrukt te worden.
Op den II den van Grasmaand des jaars 1763 aanschouwde
Hein Knap het eerste levenslicht in een klein dorp, midden
in eene bekoorlijke landstreek van Bohemen, welker aangename ligging en fraaije omstreken allezins geschikt waren om het
jeugdige hart van onzen Knap, wiens aanleg van dien acrd
was, dat dezelve vatbaar gerekend mogt worden om de indrukken van streelende gewaarwordingen te ontvangen en te bewaren, tot vurige bewondering der rijke natuur te stemmen, en
zijnen lust tot een gezet onderzoek van derzelver geheime werkingen aan te sporen. Uit behoeftige ouders geboren, wier
deugd en braafheid allezins onbesproken waren, doch wier
middelen eensdeels door vele huisselijke rampen en wederwaardigheden, die hun echter buiten hunne schuld overgekomen
waren, anderdeels doordien zij met handwerk den kost voor
zich en voor hun talrijk gezin verdienen moesten, al te beperkt waren om aan hunne kinderen eene naar ieders aanleg
berekende opvoeding te geven, toonde onze Knap reeds in
zijne vroegste jeugd wat hij worden kon, indien zijne opleiding aan daartoe bevoegde en in het ontdekken van den aanleg bedrevene leermeesters toevertrouwd werd, maar moest hij
niettemin van dit onschatbaar voorregt, welks gemis hij tot
in zijnen hoogsten ouderdom gevoeld en menigwerf aan zijne
vrienden, volgens het eenparig verhaal van geloofwaardige
mannen, betuigd heeft diep te gevoelen, verstoken blijven.
Naauwelijks drie jaren oud zijnde, wilde het toeval op eenen
warmen dag van Hooimaand, in den jare 1766, terwijl zijn
vader en 's mans andere zonen nog bezig waren met hunnen
noesten arbeid in het opene veld, en deszelfs ochtendtaak nog
niet voltooid hadden, dat onze jeugdige Knap, ten gevolge
der vermoeijenis, veroorzaakt door lang spelen, of welligt door
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een al te lang verblijf in de open lucht, waarin hij aan de
brandende hitte der zonnestralen blootgesteld geweest was,
zijne moeder verzocht op haren schoot te mogen zitten, die dan
ook al aanstonds aan zijnen wensch voldeed, en onzen jeugdigen Knap op hare knie plaatste, terwijl zij, volgens eene
vaste gewoonte, die reeds sedert vele jaren in hare geregelde
huishouding stand hield, bezig was met koffij drinken. Slechts
weinige oogenblikken had onze Knap deze rust genoten, toen,
hetzij dat het toeval zulks wilde, of dat het diertje door de
zwoele uitdamping van den warmen drank aangelokt, onder
het lesschen van deszelfs dorst, op den flatten en glibberigen
rand uitgegleden was, eene vlieg in den koffijkop der moeder
van onzen Knap nederstortte, en niettegenstaande de spoedig
aangebragte hulp der goedaardige vrouw, hetzij dat het insect
door plotselinge uitputting van krachten, of door de hitte van

de koffij (en dit is mij althans steeds het waarschijnlijkste
toegeschenen) bezweken zij, den dood moest vinden. Terwijl
nu de vlieg op eene drooge plek van de tafel op haren rug
lag, en, uitgenomen eene geringe beweging harer pooten, die
welligt niet meer dan eene stuipachtige trilling of koortsige
zenuwtrekking was, geen bewijs van leven meer gaf, nam onze
Knap dezelve in zijne kleine vingeren, en was, hoezeer ook
zijne moeder, hoogstwaarschijnlijk bezorgd, dat de jongen, zoo
als kinderen van dien jeugdigen ouderdom meest plegen te
doen, het doode insect naar zijnen mond brengen en inslikken
zoude, alle pogingen in het werk stelde, noch door beloften
van lekkernijen, noch door bedreiging met eene gepaste straffe,
te bewegen om hetzelve weg te werpen; maar hij hield de
vlieg vast, en bezag dezelve aan alle zijden, en hetzij dat
dezelve reeds bij de eerste geboorte verminkt ter wereld gekomen was, of (hetgeen mij ten minste aannemelijker voor•
komt) dat dezelve in het webbe eener spin, of door eenig ander
toeval, een ongeluk wedervaren was, wat haar ontbrak, ontging
onzen jeugdigen Knap niet, en hij gaf, in zijne stamelend etaal,
aan zijne moeder, die de opmerkzaamheid van den schalkschen
knaap met teedere aandacht gadesloeg, te kennen dat de vlieg
eenen poot minder had dan alle de andere vliegen."
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Ik mag u niet langer met dit verhaal bezig houden. Het
eind zou waarschijnlijk geweest zijn — dat van den jeugdigen
entomoloog, 1) even als van vele jonge wonderen, naderhand
gezwegen is.
Van een geheel tegenovergestelden aard is de gemehjke en
knorrige stijl. Hij gebruikt de letter r zeer veel: de d en t
niet zelden: de perioden zijn ongelijk. De koppelwoorden missen veelal. Van tijd tot tijd komt een vlaag van eenlettergrepige woorden. De numerus breekt somtijds in anapaesten
uit. Gaarne laat hij de stem op voorzetsels horten. Het geheel
heeft iets onaangenaams.
Ik verbeeld mij dat hij eene aanmerking nederschrijft op
het goedhartige verhaal, dat gij gehoord hebt: *
„'t Zijn misschien waardige menschen (zegt hij) die door
hun ingenomenheid met, hun overdreven lief de tot, en hun
onophoudelijk streven naar lof en prijs van al wat onder hun
pen valt, het gebrek verbloemen, het kwaad vergoelijken, wat
goed is, ophemelen; maar wat wordt de historie, als het hart
nimmer warm wordt door toorn over, door afkeer van de
deugd? wanneer men een nietigheid in een stijl van water
verzuipt, 't geen groot is voorbijziet ? Schrijf mij liever de
historie in een schralen kronijkstijl: daar vind ik kern en
kracht, als '1 fell spreekt, deugd deugd, trouw trouw is, een
treek een treek blijft; het oordeel, het wikken van goed en
van kwaad aan den lezer verblijft. Is er in Hein Knap en
zijn vlieg iets groots dat door, iets vreemds dat onder de
lektuur den lezer meer trekt, treft, streelt, dan zoo de verhaler geschreven had: Hein Knap had aanleg om een natuuronderzoeker te worden; maar zijn vuur, zijn drift tot, zijn
vordering in een vak dat tijd en geld eischt, werd gesmoord
in den draf, waarin 't lot hem smeet."
Het is bijna even moeijelijk dezen stijl te lezen, als met
den man om te gaan. — Men behoeft niet naauw toe te zien,
1)

insektenkenner.
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om op te merken dat het korte, afgebrokene, stooterige daarin
verschillend is van de zelf de eigenschappen, die de verwaande
stijl somtijds aanneemt. — Aan dezen ontbreekt innerlijke
gehalte, bij veel uiterlijk vertoon en schittering der verbeeldingskracht in vergelijking en tegenstelling en verbinding. De
perioden zijn gemaniEreerd. De woorden springen meer dan
zij rollen: de voordragt wemelt van beelden, met oostersche
pracht en pedanterie. Alles treft bij de eerste lezing, minder
bij de tweede: bij de derde ziet een geoefend lezer door den
stijl heen, en hij gevoelt er leed. van, dat de schrijver of zijn
stijl (want beide zijn een) er zoo onophoudelijk op uit is om
te treffen, misschien anders zich vertoont dan hij van nature
is: dat hij liever een valsche manier van elders ontleent, en
andere onbedrevenen, op zijne beurt, doet wankelen of besmet,
dan zijn eigen karakter te ontplooijen. De schijnbaar al te
groote rijkdom van dezen stijl is geen weelderigheid, die de
tijd besnoeijen zal, maar een levensgevoel, voor oogenblikken
slechts verhoogd door sterken dronk of magnetische handgrepen. Dit geeft geen gezonde kracht. — Verhalen kan hij
eig enlijk niet. Het verhaal wordt in zijne handen een woelige
vertooning van hetgeen hij zelf denkt of wil schijnen te
mijmeren. Daarom schrijft hij aldus: *
„In Bohemen leefde een kind, en zijn naam was Hein
Knap, en zoo de jeugd altijd de profetes der mannelijke toekomst was, dan moest die spruit een breed getakte boom
worden, die vonk een schitterende vlam, die vlok bevroren
damps een rollende sneeuwberg, die drop zeepwaters een veelkleurige bal. Maar de profetie zijner jeugd was een logengeest. Kwam het zoo uit, omdat hij een tafelschuimende
plant was, en geen voedsel ontving uit den moederlijken
schoot eener uitgebreide grondige wetenschap, maar uit een
welig gewas, waaraan hij zich vastklemde en dat hij uitzoog,
of een zeekwab, door den storm hoog op het strand gesmeten,
of bedierf en vernielde hem het geslacht, waarmede hij verkeerde, als het dier dat zijn jong van verteedering dooddrukt?
— Ja, zoo was het! Rekent mij niet uit, wat hij had kunnen
worden! Het is het plan van een gebouw, onder het timmeren
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omvergehaald, het argument van een tooneelstuk, dat
verbrand is, de omtrek eener voorbijgaande schaduw op den
wand, de interest van een verkwist fortuin op het papier.
Het is te laat: het is de opborreling van het water, waar een
man verdronken is. Hoe kon hij groot worden? Hij wenschte
het misschien: zij wilden het niet. Want zij riepen dat hij
reeds groot was, toen hij nog groeijen moest. — Dat was
hun zwak! Hoe veel planten hebben zij niet gezengd in het
heete zonnelicht, op den vollen zomermiddag, toen de schaduw
eener stroomat heilzaam geweest zou zijn! — Die dwazen!
Een weinig ruimte, als ik verzoeken mag! of wilt gij onder
den voet geraken? Ziet gij dien hoop niet aanrukken? Wat
slepen en duwen zij voort, jong en oud? — Het is Hein
Knap! Gaat hij naar de geregtsplaats? wat heeft hij misdaan? — Daar staat een paard. Hij moet rijden. Ach Hein!
het gaat te wild. Smeek hen dat zij u met eigen kracht laten
opstijgen. Ach Hein! Hein! Gij zult het leeren: ik beloof
het u; maar laat u door dien druischenden drom niet in
de hoogte helpen. — Daar rijst hij! — Hein ! vertrouw het
spel niet!
Ach! hij is al over het zaal! wie weet waar hij aan den
anderen kant ingevallen is!"

Ik zal de Maatschappij verzoeken mijn ontwerp eener
nieuwe stijlverdeeling in overweging te nemen.

GESPREK OP
DEN DRACHENFELS
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„The question of the difference between the romantic school and the
classic has been merely that of forms. What, in the name of common sense,
signify disputes about the unities and such stuff, — the ceremonies of the
Muses! The Medea would have been equally greek, if all the unities had been
disregarded; the Faust equally romantic, if all the unities had been preserved.
It is among the poems of Homer and Pindar, of Aeschylus and Hesiod, that
you must look for the spirit of antiquity; but these gentlemen look to the
rules of Aristotle: it is as if a sculptor, instead of studying the statue of
Apollo, should study the yard measure that takes its proportions.”
BULWER.
„Maar de andere Heeren, omdat zij van de oudheid niet veel meer kenden,
dan den duimstok van Aristoteles, zeiden: het is misselijk, en er is volstrekt
geen maat noodig."
ANONYMUS.

Aan den Heer J. BAKE.
Waarde Vriend I

Sedert ik het gesprek gehouden heb, dat ik in dit kleine geschrift mededeel,
is hetzelfde onderwerp meermalen tusschen U en mij behandeld: somtijds
in grooten ernst, en dan vorderden wij niets. Wanneer ik met den Drachenfels
aankwam, dan werdt gij vrolijk, omdat ik uit het land der romance zoo weinig
wijsheid meegebragt had. Maar wanneer wij in eene neologische bui waren,
dan was het voor velen niet om aan te hooren. Ik herinner mij zelfs, hoe
gij eens beweerde, dat de strijd tusschen de Heeren van het klassieke en die
van het romantische eene logomachie l), eene sciamachie 2), of zoo lets was;
en al beriep ik mij telkens op mijn Drachenfels, gij hieldt staande, dat ik
beter gedaan had met te huis te blijven, en te schrijven zoo goed als ik kon,
en door anderen, die van catagorien en formulieren houden, te laten beslissen,
of mijn geschrijf klassiek of romantisch was: „want (dit volgde er in een
adem op; anders maakt gij u zelden z66 van het gesprek meester) er is maar
eerie schrijfwijze, die leesbaar is: eene goede; er is maar een verstand, waar
men mede vordert: het gezonde; er is maar een smaak, die stand houdt:
de zuivere." Verder kon ik U niet brengen; maar wanneer ik u vroeg, of met
dat gezonde verstand en dien zuiveren smaak en die goede schrijfwijze alles
gewonnen was, en waarvandaan het tintelende en schitterende, het pokende,
kokende, bruischende en barstende, het gillende, lillende, rogchelende,
rottende en muffende zou moeten komen? . . . . — Uit Parijs, was uw antwoord,
met een bezending pates de foie-gras. — Met dit onvriendelijk antwoord liet
gij mij zitten: want gij wist dat ik van die laatste dingen niet houd.
Ik had evenwel een klein zwak voor mijn Drachenfels. Dat ontging U
niet, zelfs mijn geheime lust niet om het gesprek uit te geven. Ik mag het lijden
(hebt gij mij eens gezegd) : indien uwe vingers zoo tintelen, schrijf het gesprek
dan op, maar maak er geen franje bij: dan zullen wij zien, of uwe lezers,
zoo gij er vindt, het ding beter begrijpen zullen, dan gij; maar gij moet geen
prijzende recension oploopen, en vooral het niet zelf recenseeren. — Het
laatste beloof ik (was mijn antwoord) ; voor de franje sta ik niet in: een agrement, romantisch of klassiek, moet er bij wezen: het zal anders zoo druilig
en lamzalig worden. — Dat laatste woord ken ik niet; doch zoo gij het aan den
man kunt brengen, het schildert nog al. — Ik bedoel die lamzaligheid, die,
met een slaapmuts op het hoofd, zit te schrijven, zoo regt huisselijk en ge1 ) een woordentwist. 2) een strijd tegen schimmen.
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koesterd. — Toch niet in tegenstelling, hoop ik, van eene schrijfwijze tusschen
vier wielen, of te paard, als een kozakI en gij vergeet, dat Bilderdijk meestentijds schreef, met een slaapmuts op het hoofd? — Mis: het was een turksche
wrongel: zie maar zijne laatste buste; maar gij begrijpt toch, dat ik eene
leenspreuk gebruik, en dat ik uitzonderingen zou weten te maken, indien
ik van de eene of andere literatuur beweerde, dat zij eene nachtmuts ophad. —
Op dien koop zoudt gij het zelfs van de hollandsche kunnen beweren: wie
zou U achterhalen? ieder schrijver zou zich voor eene uitzondering houden:
berg die muts maar weer in uw bedtafeltje.
Zoo ging ons gesprek voort, van den hak op den tak: dan was het over
goede dingen, die in een hoek liggen en over de anticritiek van den heer
Nassau, dan weder over volksgebreken en Bulwers England: eindelijk ging
het door dik en dun, mijn pantoffels, die gesleten waren, vorst Leopold,
de prijs der steenkolen: want ik stookte niet hard genoeg naar uw' zin; maar
op het romantische kon ik U niet terugbrengen.
Ik wil dus maar zeggen, dat gij mijn gedrukten Drachenfels min of meer
verwacht hebt, maar dezen brief niet. Ik heb eerst den ganschen berg aan U
op willen dragen; maar gij houdt niet van gevaarten en zwaarmoedigheden:
ook gaat de eeuw der sierlijke opdragten langzamerhand voorbij, zonder
schade, hoop ik, voor geleerdheid, goeden smaak en opregtheid. Thans is
men, met een geweldigen val, in eens op Brieven neergekomen. Ik denk,
dat het gewoonte zal worden: er is iets burgerlijks en antieks in: het is alsof
een boek niet meer in eene praalkoets, maar op een' kruiwagen de wereld
ingezeuld wordt. Oudtijds, v66r dat men drukte, schreef men dikwijls een bock,
dat voor eenen vriend bestemd was: dan deed men er een' brief bij, en het een
en ander ging in een pak en op reis, en geen haan kraaide er na: dat wil
zeggen, dat het bock, als het goed was, somtijds afgeschreven werd: want
men schreef weinig tegelijk, in klein formaat en zonder prenten: trouwens
men kon daarmede volstaan, er was geen eer in folio en met schilderwerk
te behalen; de brief werd zelden afgeschreven, en dan nog bij vergissing,
geloof ik. Tegenwoordig zou men gevoegelijk het boek kunnen drukken,
en den brief op de post doen. Maar let wel, (en dit zal u zeker niet ontgaan)
een brief, zoo als men ze thans voor een boek plaatst, en zooals de mijne is,
dien ik nu schrijf, moet als voorberigt dienen. Ik zie ook geenszins, waarom
dit niet kan, indien de briefschrijver het decorum in acht neemt, met een
deftigen Stijl, en geen postscriptums maakt met de groetenis aan Cajus,
en niets schrijft, dat de lezer van het boek niet weten mag. Wat hij weten
mag, is, dat ik U hoogschat, met opregte vriendschap. Vaarwel!
J. G.
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„Weldra zal er eerie minder zijn in de rei der kunsten.
Het paneel en de verwen worden overtollig. Het heerlijke
talent, dat voorwerpen afmaalt, om gedachten op te wekken,
zal te niet gaan; maar de taal, die gedachten moest uitdrukken, zal tot een zielloos werktuig vernederd worden:
zij zal de voorwerpen haarfijn afteekenen, en er niets bij
doen denken. Het gaat alles 't onderste boven. Wacht maar,
tot dat wij nog hooger komen." —
Dit was, aandachtige Lezers, een uitval van Diocles tegen
de verhalende en beschrijvende poezij en proza van onze dagen.
Ik had hem en zijnen vriend Charinus te Bonn leeren kennen:
beide mannen van fijnen smaak en scherp oordeel, en van
zoo veel geleerdheid als ieder hunner in zijne studie met
vrucht kon gebruiken; maar verschillend in karakter en
aandoeningen. Diocles was gevormd door eene strenge studie
der oudheid, en zij was hem een' maatstaf geworden in zijne
beoordeeling der hedendaagsche letteren, die niet zelden
ongunstig uitviel. In het vellen van zijn oordeel belemmerde
hem noch aanzien des persoons, noch keuze eener geschikte
gelegenheid, noch inachtneming der formen van den beschaafden omgang. De uitdrukking zijner gedachten was
opregt, maar somtijds hekelend en met bespotting der meening,
die hij bestreed; al te dikwijls had zij jets onbehagelijks, iets
gemelijks en hards, en wat zijne landgenooten steil noemen.
Wie hem bestrijden Wilde, moest zich even steil tegen hem
overzetten: en wiemeende het met hem eons te kunnen worden,
moest zoeken, of niet achterom die dreigende hoogte eene
helling was: want eene volkomen toestemming geviel hem
* Verwijst naar de Aantekeningen.
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ook niet: misschien, omdat zij somtijds een gebrek aan
eigene gedachten verraadt. Charinus was inschikkelijker, rekkelijker, buigzamer. Bij verschil van meening, was het in het
eerst, als of de zijne zoo verre niet afweek van de uwe; maar
onder het spreken bleek het langzamerhand, of hij jets afdong,
jets terugnam: en hij bragt u tot zich over, en men ondervond
een genoegen, wanneer men met eenen man van zoo veel
scherpzinnigheid kon instemmen, of men bleef oneenig, en
zijne beleefde scherts en goede luim wezen een onzijdig terrein
aan, waar de strijdenden elkander de hand konden toereiken.
„Dat willen zij alles beschrijven: met hunne taal willen zij
ons de kleuren doen zien, de geuren doen rieken, en den wind
doen voelen," zeide Diocles, terwijl ik, als derde in hun
gezelschap, op een schoonen achtermiddag den Drachenfels
besteeg, en hij halverweg een oogenblik stilstond en zich

omkeerde en rondzag, en te gelijk adem haalde: want het
weder was warm, en het klimmen een zure arbeid na het
middagmaal te Godesberg, waar wij, onder een' teug goeden
Rudesheimer, het gesprek reeds aangevangen hadden,
dat hem aanleiding gaf tot dien onverwachten uitroep.
Zijn halt was op geen gelukkig punt gekozen: want hij stond
stil, waar het pad eene wending landwaarts in nam, naar
het Siebengebirge gekeerd. Het waren bergen en dalen en
wijnheuvels in grooten rijkdom, maar in eene golvende
eentoonigheid, waarop men uit de hoogte nederzag: en slechts
een klein gedeelte van den Rijn vertoonde zich tusschen
twee heuvelen door. — Waarom zouden zij niet, waagde
ik, hem te antwoorden: glinsterende sneeuw en eeuwig ijs
zijn hier niet, om te beschrijven, en geen rotspunten, die door
de wolken boren. De taal vindt hier niets om na te bootsen.
Ik hoor geen lammergier noch donderenden sneeuwval,
noch het harmonisch getinkel van de bellen der kudden,
in de laagten der valeijen, in diepten, waarin het oog zich
duizelig verliest. Mij dunkt, ik zie wel leans, om dit tooneel
te beschrijven: hoor maar: ginds . . . . — Onmogelijk, viel
Diocles mij in de rede I geknoei, gefutsel: gij zult gemakkelijker
van hier den Rijn overspringen. — 1k had liever, zeide
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Charinus, dat onze vriend niu noch het eene, noch het andere
beproefde: ik ben reeds te vreden met zijne beschrijving van
hetgeen hij bier niet ziet. Laat ons niet langer stilstaan:
de bergwind zal onze verhitting al te spoedig afkoelen. —
Nog een oogenblik, antwoordde ik hem, en ik vroeg aan
Diocles: beschrijf mij eens, waarom gij het onmogelijk
rekent. — Gemelijk keerde hij zich om, en begon ons vooruit
te gaan, den berg verder op. Zoo klommen wij een tijdlang,
in stilte: want onder het bestijgen van eenen berg is het gesprek
zelden levendig. Doch weldra moesten wij van het pad
ter zijde afwijken, om plaats te maken voor een langen
ranken Engelschman, die, op een' ezel gezeten en door den
drijver gevolgd, den Drachenfels afdaalde. Diocles stond stil,
met gekruiste armen, en keek den ruiter achterna, Wiens
groote vrouwenstroohoed, met gekleurde linten en breeden
nederhangenden rand, hem, onder de hortende bewegingen
van het beest, dan voor de oogen, en dan weder in den nek
schoof , zijne beenen waren te lang, en terwijl hij zich in
allerlei bogten moest wringen, om kwetsuren aan voeten
of knien, tegen den grond en tegen scherpe rotsbrokken
te mijden, vloog hij of op den knop van het zadeltje, of hij
moest zich op den hals van het voorover hellend dier stutten,
om niet over den kop te buitelen. Diocles bleef den afdalenden
in dezelfde houding onbeweeglijk naoogen, tot dat deze,
bij een' schuinschen keer van het pad, verdween. — Dat
is een moeijelijk gemak, zeide ik: — en waarvan men eene
naauwkeurige beschrijving in poezij of in proza zou kunnen
maken, antwoordde Charinus. Zulk een intermezzo zou het
verhaal van eene bergwandeling aangenaam afwisselen:
het zou bij den verhaler in veel beter handen zijn, dan bij
den schilder, omdat er zulk een opeenvolging en verscheidenheid van Standen en houdingen in is. — Ja wel, zeide Diocles,
en dan moest niet vergeten worden, hoe breed of hoe naauw
het pad was, en van welke soort en hoe groot de steenklompen
waren, die in den weg lagen: en de boomwortels, in honderd
kruisende takken langs den grond uitgeschoten, waar zand en
aarde tusschen uitgestoven zijn, zoodat zij kuilen vormen,
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en doen aanstooten en struikelen: en dan moest de drijver
geteekend worden, die van tijd tot tijd bevreesd was, dat zijn
ezel strompelen zou, en hem bij den staart greep en terugtrok,
of daarmede stuurde, als met het roer van een schip: en dan
nog de lange ooren, en eenige gedachten, die het arme beest
kan gehad hebben over zijn zonderling werk: en dan de
gesprekken van den ruiter met den drijver: en zoo voort, van
den top af tot beneden toe, of van beneden naar boven, zoo
gij wilt: dan zijn de bewegingen omgekeerd. Willen wij niet
maken, dat wij boven komen? — Gaarne, antwoordde ik;
maar veroordeelt gij dan in ernst eene juiste, fijne en uitgewerkte beschrijving, die den leeslust zoo prikkelt, vooral
wanneer zij in de romantische manier is, zoo als men ze wel
eens hoort noemen? — Ik weet niet, wat romantisch is,
antwoordde hij; maar het zou wijzer geweest zijn, indien wij
deze wandeling v6Or het middagmaal gedaan hadden. —
Hierop zweeg hij, en veegde zich het klamrne voorhoofd af:
want hij was reeds bejaard, en de togt scheen hem te vermoeijen. — Als ik hem maar aan het zitten krijg, dacht ik. —
Charinus hielp mij: want niettegenstaande dat deze bevreesd
was, eene kou te vatten, nam hij toch gaarne iedere gelegenheid, ieder voorwendsel te baat, om eens uit te blazen. Het
was: „zie eens, hoe de Leuwenburg begint te rijzen," of „kijk
nu eens even achterom, hoe het uitzigt onder het stijgen verandert," of: „dila" weet ik een aardig geval van," en dan
hield hij mij staande, en verhaalde het, vrolijk en onderhoudend: en als het verhaal geeindigd was, dan had hij nieuwe
kracht om te klimmen.
Digt bij de plaats, waar wij stonden, lag een groote steen,
en daarnevens groeide heestergewas. — Zoo dikwijls ik hier
kom, zeide Charinus, wekt deze steen een zonderlinge gedachte
in mij op. — Wat dan? vroeg ik hem. — Ik vermoed, antwoordde hij, dat het een overblijfsel is van het altaar, dat
oudtijds op dezen berg moet gestaan hebben, bij het hol van
den draak. — Ik ging er naderbij, en bezag den steen; maar
het was een ruwe klomp, en ik vroeg aan Charinus, of hij
de oudheidkundigen van Bonn er reeds bij gehaald had, om
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de sporen van eenig beitelwerk of opschrift te ontdekken. —
Neen, antwoordde hij: voor mij, hoe onzekerder, hoe liever,
wanneer het fantasie en gevoel geldt: en bovendien, zij
zouden den steen naar het museum halen: en wanneer hij
dé.ar ligt, dan wekt hij die gedachten niet meer in mij op: dan
is de zoete mijmering voorbij, dan voert hij mijne verbeelding
niet meer naar die oude tijden terug. — Gelukkig, zeide ik,
dat niet alle oudheidkenners er aldus over denken: antlers
bestonden er geene verzamelingen, uit alle oorden te zamen
gebragt; en waar zou de studie blijven? — Niet te huis,
antwoordde hij; maar zij zou naar Italie, naar Griekenland,
naar Egypte reizen, en de overblijfsels op hunne plaatsen
bestuderen: dan zou er misschien geest en poezij in die studie
komen. — Geest en fikschheid, zeide ik: die doen nergens
kwaad; maar poezij! ik heb zelden beter scherts van u gehoord.
Ik verbeeld mij poezij in mijne bibliographie! Ik bid u,
antwoordde hij: Been bibliographie op dezen berg! — Ik
maakte mij gereed, om te zeggen, dat, op zijn minste, een oud
perkament met letters er op, even goed was als een onbeschreven oude steen. Maar hij had mijne nieuwsgierigheid opgewekt,
en ik zeide: laat mij, bid ik u, met mijne manuscripten en
oude uitgaven te huis mogen blijven, en reis gij met uwe
poetische archaeologie, zoo verre gij wilt, over Gods aardbodern,
en sla uwe tent op onder de jakhalzen van Palmyra ; maar
vertel mij eerst de geschiedenis van dat altaar. — Het is
eene oude legende, antwoordde hij: en gij weet, dat die
overleveringen, om den nevel waarin zij liggen, dichterlijk
zijn: daarom hebben zij iets aantrekkelijks voor mij. Ik zal
ze u verhalen. In overoude tijden was in dezen berg een hol,
en er lag een afgrijsselijke draak in. — Was hij van de
gevleugelde species? vroeg Di ocles. — De bewoners van deze
streek vereerden het ondier als een Godheid, en slagtten hem
menschenoffers'op een altaar, bij het hol. — Het is om te
sidderen, zeideDiocles. — Neen, maar val mij niet telkens
in de rede, verzocht hem Charinus. Men offerde meest krijgsgevangenen: en dit trof eens eene maagd, die Christin was.
Het Christendom was in deze oorden nog niet ingevoerd. Twee

134

JACOB GEEL

voornâmen uit de buurt betwisteden elkander haar bezit. Toen
werden de ouden des yolks beducht voor tweespalt, en besloten,
dat het meisje aan den draak ten offer gebragt zou worden. —
Diodes mompelde alweder: „twee honden vechten om een
been, en een derde loopt er mee heen." — Charinus hoorde
het niet, maar ging voort: nu werd de maagd, in wit gewaad,
met een bloemenkrans in de haren, naar het hol gevoerd, en
aan een' boom gebonden, die er nevens stond. Het yolk was
in groote menigte van alle kanten zamengekomen, en wachtte
in de verte, en met medelijden, wat gebeuren zou. Het
meisje stond bedaard en gelaten, de oogen naar omhoog
geslagen. — Blaauwe of bruine? vroeg Diocles. — Dat doet
niets tot het verhaal, antwoordde Charinus. De zon rees op,
en wierp hare eerste stralen in het drakenhol. — Dan is het
geval in Junij gebeurd, viel Diodes hem alweder in de rede. Hoe dan? Wel, de berg ligt hier op het N. 0. — Nu goed,
zeide Charinus; maar wij hebben nu poezij, en geen astronomisch onderzoek: en ik sta er ook niet voor in, dat die
steen altijd (lair gelegen beef t. In eens daagde het gruwelijke
gedrocht op: en bij de aanschouwers, in de verte, werd de
adem bekneld, en bestorven de aangezigten van bange
verwachting. Maar het meisje haalde een klein kruis uit
den boezem van haar kleed, en hield het den draak voor, die
afdeinsde, en, onder vreesselijk schuifelen en huilen, van de
rots afstortte en beneden in het dal verdween. Sedert dien tijd
zijn de heidensche inwoners bekeerd.
Ik beken gaarne, dat deze overlevering mij beviel. Zoo als
Charinus ze voordroeg, wekte zij gedachten in mij op, die
nog voortwerkten, toen hij opgehouden had. Het hinderde
mij daarom, dat Diocles telkens zoo storend tusschen beide
kwam. Het was mij onbegrijpelijk in eenen man, die de
Grieksche en Romeinsche dichters met zoo veel verstand en
oordeel las en aanprees, en die dit niet doen kon, zoo zijn
gevoel die dichters niet in hunne zangen begeleidde. Hoe
veel hebben zij niet bezongen, dacht ik, waarin geen waarheid
was, noch zijn konde, en dat geen andere steun had, dan
een oud volksgeloof of wanbegrip, door den zanger in zijne
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dichterlijke vervoering aangenomenl En welk onderscheid
was er dan tusschen een' Griek, die Cadmus en den draak, of
Andromeda en het zeemonster met Perseus bezong, en eenen
dichter van onze dagen, die de sprookjes der middeleeuwen
in rijm brengt? Ik ging er Diocles jets over zeggen, toen
hij zelf de stilte afbrak. — Weet gij wel, vroeg hij, dat in
overoude dagen meestal orakels bestonden, waar een hol en
een draak waren? Misschien heeft hier ook eene Sybil of
Pythia gehuisvest.* — In dat geval, antwoordde ik hem, meet
er, zoo het hol niet meer te vinden is, nog eenige profetische
kracht in den steen overgebleven zijn. Beproef het eens,
en ga er op zitten: te Delphi werkte het voorspellend vermogen
66k van onderen op. — Daar zit ik, zeide Diocles (en hij zat) :
het begint al te werken. Ik voorspel u, dat wij zoo doende
niet boven zullen komen. — Het is wel mogelijk, antwoordde
ik, dat dit een juiste blik in de toekomst is; maar gij handelt
tegen den regel: gij moogt niet voorspellen, v6Or dat gij
ondervraagd wordt. — Nu, ondervraag mij dan, zeide hij. —
W at is romantische poezij, vroeg ik hem. — Neen, zeide hij

terstond, dat is 66k mis: geen orakel heeft ooit definitien
gegeven, en bovendien behoort uwe vraag tot het verledene
en tegenwoordige, en, zoo min mogelijk, tot het toekomende.
— Ik begon het reeds op te geven, toen Charinus mij te
hulp kwam, en zeide: het is evenwel zoo verkeerd niet,
dat onze vriend u deze vraag doet: iedereen heeft zijne eigene
gedachten over dat onderwerp, maar het blijft nogtans
duister: het zou jammer zijn, dat wij uw orakel niet beproefden: en waarlijk, die vraag staat wel met de toekomst in
verband: want indien wij eene goede omschrijving van het
romantische door u ontvangen, dan weten wij, waar het op
uit zal loopen, en waarheen het ons brengen zal. — Goed,
zeide Diocles, maar ik gevoel, dat deze steen mij geen warme
denkbeelden geeft, en dat ik niet veel meer zal kunnen
antwoorden, dan ja of neen. — Dat is genoeg, zeide Charinus
tot mij: het is regt in den ouden korten orakelstijl: lever gij
maar definitien: wanneer Diocles ja zegt, dan zijn wij er. —
Dit viel tegen mijne verwachting uit: want ik had wel het
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een en ander over die twistvraag gelezen, en de dichtsoort
leeren kennen, die ik meende, dat met dien naam bestempeld
werd; maar het lag mij alles nog duister in het hoofd, en
mijne begrippen hadden zich nog niet tot een bestemd oordeel
gerangschikt. Daardoor kwam het waarschijnlijk, dat ik
ongeschikte omschrijvingen voorstelde: Ik begon: Is het
romantische eene schrillwijze, die van de oude klassieke daarin
afwijkt, dat zij het menschelijke hart beter doorziet: het goede
van het kwade, het schoone van het onbehagelijke, beter afscheidt,
de dri/ten en togten beter beschrifft, en het zedelijk gevoel
beter opwekt? — Diocles antwoordde: neen. — Dat was geen
kwade vraag, zeide Charinus, en het verwondert mij, dat
het mis is. Ga voort met vragen: hoort gij niet, dat zijne stem
hol klinkt: de orakelgeest stijgt in hem op. — Ik vroeg
wederom: Is het eene manier, die de natuur scherper bespiedt:
hare geheimen met de gewaarwordingen onzer ziel in een
naauwer verband brengt: waarin het verstand flaauwer, maar
het gevoel sterker werkt: die alles tot poetische stofie maakt,
waar dat gevoel zich aan hecht? - Neen, was het antwoord. —
Charinus kon alweder niet zwijgen, maar zeide mij: nu
is het, alsof gij met het orakel spot, en de Ouden niet gelezen
hebt. — Ik ging voort: Is het eene dichtsoort, waarin de liefde....
— Neen, om 's hemels wil, viel Charinus mij in de rede:
doe toch betere vragen. — Nu, dan nog eens, zeide ik: Is
het eene poezij, die beelden schept, buiten den kring van al
wat bestaat of bestaan kan: die in het wonderbare zweeft, en
eene tooverwereld schept? — Te gelijk met het neen van
Diocles, riep Charinus mij toe: hebt gij dan het eiland van
Alcinous vergeten, en de tooverroede van Circe? — Wat
is het dan? riep ik ongeduldig. — Niets, antwoordde Diocles,
terwijl hij oprees. — Niets? — vroeg ik. — Wacht eens, zeide
Charinus: het laatste niets heeft geen gezag: want Diocles zat
niet meer, toen hij het uitsprak: ik stond op deze helling,
iets lager, en zag onder hem door. — Goed 1 zeide deze; maar
ik ga niet weder zitten: want uw orakelsteen of altaar is vuil
en al te koel. — Hiermede begon hij weder langzaam voort
te gaan, en het gesprek was afgebroken. Ik weet niet hoe het
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kwam, dat ik er toen mijne zinnen op gezet had, om te weten
wat romantisch was. Misschien wekte de natuur, die mij
omringde, die denkbeelden op: want het was nieuw voor mij,
wat ik rondom mij zag. Ik had wel natuurtooneelen gezien,
die stouter waren, scherper lijnen, en puntiger hoeken; maar
zulk eene verrassende afwisseling van groots en liefelijks,
hards en zachts, als ik hier ontmoette, was mij nog vreemd,
en zij maakte een diepen indruk op mijne ziel of op mijne
zintuigen: want op welke van beide, was mij nog niet duidelijk.
Het gezelschap, waarin ik mij beyond, bragt ook iets toe,
om mijne opmerkzaamheid te scherpen, en mijne weetgierigheid op te wekken. Want beide deze mannen waren rijkelijk
met gevoel voor het schoone bedeeld; maar bij den eenen
hadden rede en begrip de overhand. Het kwam mij voor, dat
hij zelf niet veel verbeeldingskracht had, of ze streng aan den
teugel hield; maar dat hij hare werking in anderen niet
veroordeelde, zoo lang zij in geen' onzin, of mijmering, of
koortsige verhitting ontaardde. Terwij1 Diocles zich meer in
het yak der oude letterkunde afsloot, zocht Charinus tevens
daar buiten en in de voortbrengsels van lateren tijd rond.
Wat hij daarin goeds vond, las en herlas en genoot hij, en
wat hij afkeurde, liet hij liggen. Bij zulke mannen, dacht mij,
moest ik licht vinden. De plaats, waar zij woonden, was heerlijk
gelegen. Onder de kleinste wandeling daar buiten, genoten zij
bekoorlijke uitzigten: dat moest den geest opgewekt houden,
en de denkbeelden levendig en overvloedig maken.
Er was wel nu en dan een twijfel bij mij opgerezen: zulk
eene twijfeling, die men dikwijls geboren ziet worden, wanneer
regels en stellingen op verschijnselen ter toetse gebragt
worden. Zoekt men, dacht ik dan, de hoofd-eigenschap van
het romantische niet in een ulcer ik weet niet wat, dat eene
schoone natuur oplevert? Maar beweert men niet te gelijk,
dat de beelden der Grieksche phantasie zoo zuiver zijn, omdat
de Grieksche natuur zoo schoon was? Hoe dikwijls hoort men
niet zeggen: „dat is een romantisch landschap: dit is eene
romantische plek?" Maar hoe moeten bergen en heuvels,
boomen en planten, stroomen en beken er uitzien, om iets
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op te leveren, dat in Griekenland niet bestaan heeft, en niet
bestaan kon, of, zoo het aldaar bestond, evenwel niet romantisch mogt heeten? Wie blind geboren is, en van al die voorwerpen geen ander begrip heeft, dan wat hem door verhaal
en mondelinge beschrijving medegedeeld is, (ongetwijfeld eene
flaauwe, gebrekkige, misschien zelfs eene verkeerde en
ongerijmde voorstelling!) kan hij geen dichter worden?
Of, zoo hij het wordt, in welken zin? in den klassieken of in
den romantischen? — Maar toch! de dichters van later dagen
zien verder op den aardbodem rond, en de mengeling van
oostersche en westersche kleuren geeft misschien, wat men
romantisch noemt: dat vindt men in de bewonderde dichtstukken van Thomas Moore! * Maar W. Scott had niet veel
meer gezien, dan het schoone Schotland: en hoe vele tooneelen
van de grootste verscheidenheid plaatst hij niet op dien eenen
grond? Goed! maar de poezij van Byron * heeft toch eene andere,
eene schitterender kleur. Hij had Europa doorkruist, en alle de
denkbeelden, die het in hem opwekte, kruisten zich in zijn
gemoed, en er werd een strijd en gisting in geboren, die eene
voorstelling geeft eener onbevredigde begeerte, van een onophoudelijk zoeken naar kalmte, die hij niet vond. — Toen
GOthe, in rijpen leeftijd, Zwitserland en Italie gezien had,
kwam hij bevredigd weder te huis. Schiller kende geene
natuur, dan die Duitschland opleverde: en toen zij elkander
ontmoeteden, had er eene geheime botsing en terugstooting
plaats. In den jongeren Schiller woelde en bruischte het; in
GOthes gemoed was het kalm en helder: maar hoe velen zouden
het evenwel niet wraken, indien men beweerde, dat GOthe
zich aan het klassieke aansloot, en dat Schiller een echte typus
van het romantische was? Ik durf nog geene gevolgtrekking
maken: want hoe bewondert men niet de kracht van schildering in den Willem Tell van Schiller, en de majesteit der
Zwitsersche natuur 1 maar Schiller heeft den Zwitserschen
bodem nooit betreden! — Zou het misschien niet op de aarde,
maar in het water liggen? in de Noordzee, in den Oceaan?
Zegt niet zeker schrijver: „De Noordzee is lyrisch, hartstogtelijk, vol klippen, ondiepten, storrnen, kolken, gevaren,
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avonturen. In de Grieksche zee ziet de schipper, van eiland tot
eiland, den gastvrijen rook der hutten opstijgen; in de Noordzee dwaalt de blik over eene onafzienbare woeste vlakte.
Da.Arbij is de eerste gedachte: ver, onbereikbaar, onbegrensd.
Op de Ionische zee drijven de schepen, als stille zwanen, rustig
door den vloed; op de Noordzee zwerven zij, als meeuwen, op
fladderende vleugels, aan den horizont. In beiden leeft de ziel
der menschen : en de ziel van het Noorden is als hare zee:
onstuimig, woelig, onbevredigd, in het onmetelijke zich
verliezend. De Noordzee wordt nooit een middellandsch
water, en de Noorman nooit een Griek, trots Winkelmann en
GOthe." — Hoe stout geschreven, hoe juist: hoe bruischend,
hoe verheven 1 — Maar diezelfde romantische Noordzee is
het element van een yolk, dat door dien vreemden schrijver
geteekend wordt, als zedelijk, maar baatzuchtig, koud van
hart, leeg van schoone gedachten en verbeelding: en aan
hoevelen van zijne Noormannen is het wel vergund, Bens in
hun leven de Noordzee van onze duinen te aanschouwen? —
En Bilderdijk! was hij dichter of niet? Wat hij ook in de
vroegere dagen van zijn leven moge gezien hebben, hoe moet
die indruk niet verflaauwd zijn, toen hij jaren achtereen, met
zeldzame afwisseling, tusschen kamermuren besloten, onder
wezenlijk of ingebeeld lijden van ligchaam en ziel, dichtwerken schiep, waarin men zeker geen matheid of loomheid
of armoede van gedachten aanwijzen kan. —
Alle deze overdenkingen zweefden mij ook nu weder voor
den geest, en ik vroeg aan Charinus, die spoedig oorzaak had,
om stil te staan, en mij het een of ander te doen opmerken:
ik vroeg hem: wat denkt gij over het laatste antwoord van
Diocles, over dat niets? — Dat is mij zelven niet regt duidelijk,
antwoordde hij. Het onderwerp, waarop gij het gesprek
gebragt hebt, herinner ik mij niet, ooit met hem hehandeld
te hebben. Het is moeijelijk, tot eene juiste bepaling met
hem te geraken, wanneer men gesprekken voert over smaak
en gevoel. Het schijnt, dat hij het fijne en rigtige van beide
voor eene buitengewone gaaf houdt, wier gebrek door geene
oefening kan vergoed worden : daar om heeft hij welligt een'
Onderzoek en Phantasie. i 1
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afkeer van alle redenering over zulke dingen, die toch niet
tot een vast begrip kunnen gebragt, of met den duimstok
gemeten, en op de hand gewogen worden: die geen hamer
verbrijzelen, geen smeltkroes oplossen kan. — Dat is alles
waar, antwoordde ik; maar hij kon er evenwel over spreken.
Zou hij werkelijk van oordeel wezen, dat het romantische niets
is? De woorden zijn immers teekenen van zaken, en wanneer
men een woord algemeen hoort gebruiken, dan wordt er zeker
eene zaak mede beteekend, een voorwerp, of begrip. — Daarin
hebt ge gelijk, zeide Charinus: en ik geloof ook niet, dat het
niets van Diocles in zulk eenen zin opgevat moet worden.
Maar het is mogelijk, dat hij te kennen heeft willen geven,
dat verre de minsten zich eene juiste rekenschap weten te
geven van hetgeen zij met het woord romantisch bedoelen. —
Zoo! die meening blijft voor zijne rekening, antwoordde ik
hem. — Twijfelt gij? vroeg Charinus mij: gelooft gij dan,
dat de meesten een helder denkbeeld hebben van het klassieke?
— Neen, wacht eens! dat is te erg: wie kent dat niet? Allen
weten immers, dat klassieke schrijvers dezulken zijn, wier
schriften reeds lang voor onze tijdrekening tot klassen van
uitgelezen, boven de overigen uitstekenden, gebragt zijn: en,
dat men dus met klassieke schriften zeggen wil: schriften,
waarin de kunst het hoogste toppunt bereikt heeft, en die juist
niet modellen zijn ter navolging of nabootsing of naiiping,
maar rigtsnoeren tot leiding van gevoel en smaak. — Dat
klinkt zeer goed, antwoordde mij Charinus; maar stelt men
niet het romantische tegenover het klassieke? — Zijne onverwachte vraag bragt mij van mijn stuk: want ik gevoelde zeer
goed, waar dat op uit moest loopen: immers zoo doende,
zou het romantische datgene worden, waarin de kunst den
hoogsten trap niet bereikt, en dat niet deugt tot regeling van
vernuft en smaak. — Zij denken er dan zekerlijk iets anders
bij, zeide ik: het zou mij eigenlijk niet verwonderen, dat zij
het klassieke hielden voor het oude, het afgeschafte, en het
romantische voor het nieuwe, dat in de plaats van het andere
gekomen is: meer voor onze tijden, onze zeden, onze levenswijze en beschaving geschikt, — En zou dit den vorm, betref-
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fen, of de zaken? vroeg hij mij. — Beide, dunkt mij, antwoordde
ik. — En wanneer zou men, meent gij, dat nieuwe tijdperk
ingegaan zijn? — Dat is moeijelijk te bepalen. Toen de barbaren
Europa begonnen te overstroomen, en de Noordsche of Germaansche mythologie van den eenen kant, en de Moorsche
galanterie en woordspelingen van den anderen, zich vermengden met een klein overblijfsel van het klassieke, maar dat
bedorven en verzuurd was, toen is dat mengelmoes aan het
gisten geslagen; maar het had eindelijk uitgewerkt, en toen
werd het een oorspronkelijk deeg, waarvan men nu romantische lekkernijen bakt. Aldus verbeeld ik mij, dat zij het
willen opgevat hebben. — Gij onthaalt ons smakelijk, zeide
Charinus: en zoo er slechts geen gevaar is, dat maag en
eetlust bedorven worden, dan is dit geen ongeluk in den
tegenwoordigen toestand van zaken. Maar hoor eens: —
(en hiermede nam hij mij, arm aan arm, vertrouwelijk,
terwijl wij nu en dan eene schrede opwaarts gingen, en Diocles
ons ver vooruit, en bijna tot den top genaderd was) hoor
eens, zeide hij: wij zijn hier alleen, en wie zal ons in deze vrije
natuur beluisteren? Gij schijnt u over den tegenwoordigen
staat der fraaije letteren te bekommeren: ik heb zelf wel
eens zulk eene ontevredenheid in mij bespeurd. Maar ik ben
er gedeeltelijk van genezen; het overige der beterschap zal
langzaam volgen. Laten wij met elkander bekennen, dat die
uitsluitende studie der Ouden partijdig maakt. Ik pleit niet
voor het romantische of voor elken anderen naam, dien
men aan de hedendaagsche manier en vorm van werken der
verbeelding geven wil; maar zeker is het, dat onze beschaving
thans op een ander standpunt is. Alle mogelijke denkbeelden,
die de wezenlijke wereld oplevert, zijn aangegrepen en bewerkt,
met meerder of mindere juistheid en kracht: en wat het
menschelijk vermogen bereiken kon, schijnt bereikt. Wilt gij
ons in dezen zelfden kring eeuwig doen ronddraaijen? Dat
zou zoo afgrijsselijk beginnen te vervelen, dat men eindelijk
wenschen zou alle denkbeelden van den aardbodem te kunnen
uitwisschen, en weer van nieuws of aan te mogen beginnen. Ik
kan u dat met eene alledaagsche vergelijking duidelijk maken.
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Verbeeld u, dat gij er op aan komt, waar een getal personen
zich vermaakt met springen. Zij beginnen alien van eerie en
dezelfde lijn, en wedijveren wie het verste komen zal. Zoo lang
gij er ziet, die al weder verder springen dan de vorigen, of
zich zelve al weder een' duim ver overtreffen, even zoo lang
zal het u bezig houden, en welligt doet gij zelf, uit liefhebberij,
een enkelen sprong mede. Maar eindelijk is de verste sprong
gedaan: het merk staat er duidelijk, en de springers brengen
het niet verder. „Die verste springer is mijn man," denkt gij:
en nu begint het u te vervelen: zelfs het gelach, als er een is,
die maar halverweg komt, of een ander, die valt. Gij wilt
heengaan; maar een uit het gezelschap komt met een' stok,
en brengt het daarmede al weder verder. Dat moet ik nog eens
aankijken, denkt gij: en nu gaat het met den stok op dezelfde
wijze: de tijd begint u al weder lang te vallen, tot dat er een,
onder den sprong, tegen den stok oppalmt, en door het wringen
van zijn ligchaam zich vooruitzet: zoo doende komt er geen
eind aan uw kijken. — Dat moet vervaarlijke sprongen geven,
zeide ik, als spierkracht en vermetelheid er bijkomen: en
dit zeggende, maakte ik mij allengs van zijnen arm los, en zag
hem ernstig aan: want zijn beeld mishaagde mij wel niet,
maar ik vermoedde, dat hij schertste. — Neen! zeide hij,
mijnen twijfel bemerkende, ik meen, wat ik zeg. Hierin ligt
het onderscheid tusschen wetenschap en kunst: in die wetenschap is het een berg, lien men ophoogt, onbepaald, hoe hoog,
al ging het boven de wolken uit: zoden, steenen, zand,
het is alles bruikbaar: de eene komt met een' kruiwagen,
de andere met een grooten kar; en hij zelf, die een handvol
aarde aanbrengt, is behulpzaam, en hij draagt de borst
misschien hoog genoeg, als hij zoo ijverig af en aanloopt,
en zijn handvol nederwerpt boven op de vracht van zijn'
voorganger. In de kunst is het altijd springen van meet af
aan, en wie het verst gekomen is, heeft het gewonnen.
Wat achter zijn merk staat, dient slechts tot vergelijking; en
misschien worden die achterste merken allengs door de wandelaars vertreden en uitgewischt! — Maar de toepassing van uwe
vergelijking? vroeg ik hem. — Wanneer nu de denkbeelden
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der wezenlijke wereld, of der zigtbare, uitgeput zijn, antwoordde
Charinus, kan het dan bevreemden, dat men ze daar buiten
zoekt: dat men het zigtbare en denkbare met het onzigtbare
en onbegrijpelijke vermengt: dat de verbeelding van bevattingen
tot zwevende beelden en tot een schemerend voorgevoel
opklimt, zich losmaakt uit de beperktheid en stoffelijke ondervinding en gewaarwordingen, en zich in het onbegrensde
poogt te verliezen? dat het gemoed, zijne subjectiviteit verliezende, met het onmogelijke in een smelt: het wanstaltige
en schoone tot een. . . . — Houd op! riep ik. Gij plaagt
mij, en wilt mijn Hollandsch hoofd pijnigen. . . . 0 prachtig
uitzigt!
Wij waren op een terras gekomen, dat een weinig lager was,
dan de kruin van den berg, en van waar alles zigtbaar was,
wat ten noorden van den Drachenfels ligt. — Ach, Charinus,
riep ik, waarom brengen wij nevelen en schemeringen in
de kunst, zoo lang de wezenlijkheid zulke heldere beelden
oplevert?
De zon, die niet ver meer van haren ondergang was,
verspreidde een zacht licht over het landschap: nog tintelden
hare stralen hier en daar in de golfpunten van den Rijn,
die bij Bonn eene wending maakt, en schijnt te verdwijnen,
maar op verderen afstand weder zigtbaar wordt. De Godesberg,
schuins aan de overzijde, en de omringende heuvelen verlengden
hunne schaduwen. Op mijne beurt nam ik Charinus vertrouwelijk in den arm, en zeide: het is zonderling: hoe hooger men
stijgt, des te indrukwekkender wordt die stroom. Het moet
wezen, dat men hier zulk eene uitgestrektheid van zijnen loop
overziet. Waarom, Charinus, zouden wij onzen lust zoeken
in het onbestemde, in het onmogelijke, in een onmetelijk
niets, dat even weinig te kennen geeft, als het zelf is? Laat
hem van verveling en uitputting spreken, die beneden aan
den oever blijft zitten, en, het oog op een punt gevestigd,
de eene golf na de andere ziet volgen, met eentoonig geklots,
dat de ziel tot eene mijmering stemt, die eindelijk ophoudt
gedachte te zijn? Gelooft gij niet, dat het geheim der kunst
in de keuze ligt van het standpunt der beschouwing? Op een
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genoegzamen afstand gezien, wordt het voorwerp den
kunstenaar eene aanleiding tot algemeene begrippen, die de
eene gedachte na de andere opwekken. Zie! uw Rijn stroomt
zoo rustig daarheen: zoo heeft hij, eeuw in, eeuw uit, gestroomd, en hoe vele eeuwen zal hij niet nog blijven stroomen?
een beeld van onuitputtelijke kracht en leven! Geslacht
aan geslacht is bij zijne bedding voorbijgegaan en verdwenen!
Charinus! zoo ik dichter was, in den echten zin van het woord,
ik zou hier over geen armoede of eentoonigheid van denkbeelden klagen! — Nu, dat is wel, antwoordde hij: ik heb
het ook zoo erg niet gemeend, en ik mag, als Duitscher,
niet ondankbaar zijn jegens den Rijn, die zoo menige heerlijke
gedachte opgewekt heeft: — zelfs bij vreemden, zeide ik,
die u dezen stroom met zijne vrolijke wijnbergen benijden.
Misschien stond op deze zelfde plek die sombere dichter,

wiens hart een gapende wonde was: wiens verrukkingen
meestal gepaard gingen met een' blik van verachting op
de menschelijke togten en aandoeningen: wiens kunst
altijd een raadsel zal wezen van het reinste schoonheidsgevoel en den akeligsten moedwil in het pijnigen van zijn eigen
gemoed. — Maar hier werd het verteederd, en misschien is
er eene traan gevloeid Tangs het edele gelaat, dat anders de
gewaarwordingen zijner ziel met een bitteren glimlach uitdrukte. — Gij weet zeker, wat hij gezongen heeft, zeide
Charinus. — Ten naastenbij, antwoordde ik hem: het is eene
herinnering aan vroegere jaren, toen hij, met minder diepe
kennis van het menschelijke hart, het zijne overgaf aan eene
neiging, die in harmonie was met eene natuur, zoo als hij ze
later hier aanschouwde. Aan eene overzetting heb ik mij nooit
gewaagd: lees het zelf in den Childe Harold. Maar wordt het
niet tijd, dat wij boven komen?
Diocles stond ons met ongeduld te wachten, en ons onbescheiden achterblijven had waarschijnlijk niets toegebragt,
om hem tot opgeruimde vrolijkheid te stemmen.
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Toen ik met Charinus op den top kwam, vonden wij Diodes
zoo als zijne gewoonte was, wanneer hij aandachtig toezag,
met gekruiste armen staan, naar den overkant van den Rijn
gekeerd: zijne oogen, zoo het scheen, op Rolands-Eck
gevestigd. Het verwonderde mij niet, dat een man, die meer
dacht, dan zijn strak gelaat somtijds aankondigde, voedsel
vond in dit oord voor beschouwingen zonder einde, die zich de
eene uit de andere moesten ontwikkelen. Er was eenige oogenblikken stilte, terwijl ik de bedwelming ondervond, die het
onverwachte gezigt van een rijk en majestueusch schouwspel
veroorzaakt, waarin men zich nog geen rekenschap geven
kan van zijne gewaarwordingen, en de blik van het eene
voorwerp naar het andere dwaalt. Het zuidelijke gedeelte lag
open: graauwe rotsen, glooijende wijnbergen, koornvelden,
dorpen in menigte, meer landwaarts in, of langs beide oevers
van den Rijn, die van uren of stands met zachte kronkelingen
aanstroomde, en Wiens oppervlakte, waar zij, door geen wind
gerimpeld, glad voortgleed, door het teruggekaatste licht

glinsterde, of ingesloten tusschen steile oeverrotsen, in eene
donkere tint lag. Bijna aan den voet van den Drachenfels
het eiland Nonnenwerth, met zijn uitgebreid klooster: de
voorwerpen, die leefden, en misschien met groote krachtsinspanning en snelheid zich bewogen, van deze hoogte gezien,
als of zij een tragen gang hadden: de Rolands-Eck tegen over:
een lagere berg dan de Drachenfels, en op zijn' kruin de
overblijfsels van eenen burg.
Nog stond Diodes deszelfs bouwvallen te aanschouwen.
Dacht hij in pazij, hoe de ridderlijke deugden in die kasteelen
gehuisvest hadden? of meer historisch, dat thans geen
reiziger op den vloed, of in het bergpad, van die hoogten
beloerd en aangevallen en uitgeschud werd? of zag hij nog
verder terug, dat de Romeinen ook hier hunne reeks van
sterkten aanlegden, om hunne verre wingewesten en den
woelgeest der barbaarsche inwoners in teugel te houden?
of klom hij nog hooger op, in tijden, waarvan niet de geschiedenis, maar de volkanische toestand dezer streken getuigde?—
Gij hebt ongetwijfeld iets van Rolands-Eck te verhalen,
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vroeg ik aan Charinus, nadat hij mij opmerkzaan gemaakt
had op het een en ander, dat mijn onervaren oog nog niet
bespeurd had. — Ja wel! antwoordde Diocles, in zijne plaats:
romantisch en lief! — Zoo! dacht ik: het woelt nog bij hem:
daar krijgen wij meer van: het zal nu misschien beter gelukken, dan op dien kouden steen. — Hij scheen uitgerust te
hebben, en de wind verhinderde ons niet, op deze plek te
vertoeven, omdat wij beschut werden door de muren van den
ouden burgtoren, die de kroon is van den Drachenfels. —
Het is mijn zwak, zeide Charinus, de volksverhalen uit de
riddergeschiedenis van deze streek op te sporen: en ik wil
gaarne mededeelen, wat ik van Rolands-Eck weet, mits Diocles
mij niet telkens in de rede valle: ik weet niet, hoe ik van
daag zulk een' tegenwind heb uit zijne prozaische bui. —
Diocles glimlachte, maar antwoordde niets. Ik ondervond
naderhand nog meermalen, dat hij gewoon was tegen te
spreken met ironie, en dan verder te zwijgen, wanneer hij in
een gesprek gedeeld had, dat, naar zijn oordeel, eene verkeerde
rigting nam: ten zij hij eene gelegenheid vond, om zijne
meenig duidelijk uit te leggen. Dan sprak hij met overtuiging,
en zijne uitdrukking was warm, en niet zonder kracht.
Welnu, de legende? vroeg ik. — Charinus begon: de
ridder Roland deed eens eenen strooptogt in deze buurt, en hij
vond 's avonds herberging in een kasteel, waar de burgheer
hem gastvrij onthaalde; maar de schoone Hildegonde, dochter
van den ouden ridder, overmeesterde het hart van Roland. De
gelieven beloofden elkander trouw, en echtvereeniging, zoodra
Roland teruggekeerd zoude zijn van eenen kruistogt naar het
Heilige Land. Hij vertrok, en na een jaar kwam een ander
ridder van dien kruistogt naar huis, en overnachtte in den
burg van Hildegondes vader. Met een bang voorgevoel vroeg
zij hem tijding van Roland. „Hij is strijdende aan mijne zijde
gevallen," antwoordde hij. Het arme meisje werd bleek, en
zat als een marmer beeld op een' grafsteen, zegt het verhaal.
Zij verzocht van haren vader en ontving verlof, om in het
klooster van Nonnenwerth hare dagen te slijten. Haar proeftijd
werd verkort, en zij deed hare gelofte Maar Roland was niet
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gesneuveld! Van zijne wonden bekomen en hersteld, keerde
hij terug, doch vond Hildegonde niet: zij was voor hem verloren. Hij wierp zijne wapenen weg, en bouwde zich eene
kluis op gindsche rots, aan wier voet gij het eiland met zijn
klooster ziet liggen. Daar zat hij gansche dagen, en zag neder
op den Nonnenwerth, tot dat hij eens een graf zag delven,
waarin men het lijk eener zuster liet nederdalen, en het requiem steeg in flaauwe klanken tot hem op. Hij huiverde en rilde,
en toen hij vernam, dat Hildegonde haar leven geeindigd had,
bleef hij, even als te voren, op zijne vaste uren, aan de deur
zijner kluis zitten, en keek op het klooster neder. Op een
guren herfstmorgen vond men hem in die houding; maar hij
zat dood en verstijfd. —
Onder dit verhaal had ik nu en dan Diocles aangekeken en
gemeend te bemerken, dat het hem niet ongevallig was. Ik
raakte hierdoor de kluts kwijt. Want waarlijk dit verhaal,
dacht mij, was romantisch, zoo als er ooit een geweest was.
Of het romantische in de kluis lag, of in het nonnenklooster,
of in den berg en het eiland, of in het dood blijven zitten,
dit wist ik niet juist; maar het kwam mij toch voor, dat
Charinus een geraamte gegeven had van een echt romantisch
dicht- of prozastuk, en ik zeide hem: — Gij hebt het de zon
afgewonnen: want zij is nog boven de toppen van gindsche
heuvelen. — Ik vreesde ook, antwoordde hij, zoo als de Ouden
zeiden, de zon met mijn verhaal te doen ondergaan. — Maar,
hernam ik, uwe legende is mij als eene schim voorbijgezweefd:
ik had er gaarne wat beenderen en vleesch, en een matigen
tooi aan gezien. — Ik was bang voor Diocles, antwoordde
hij: als het eene schim is, dacht ik, dan heeft hij er minder
greep aan. In jongere jaren, toen mijne verbeelding woeliger
en stouter was, heb ik het geval in eene romance gebragt.
Toen was het een afgewerkt beeld, en geen gelaatstrek, geene
spier, geene ader ontbrak er aan. — Geef er ons ten minste
een lid van, zeide ik: de oudheidkenner vergenoegt zich zoo
dikwijls met een fragment. — Ik zou u gaarne zelfs het geheel
geven, antwoordde Charinus; maar de maat en het rijm zijn
mij ontgaan. Het spreekt van zelf, dat ik partij getrokken heb
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van sommige toestanden (situation, zegt de kunst) waarop
de po8tische schildering al hare krachten besteden kon: eene
allernaauwkeurigste beschrijving van geheel dit oord: een teekening van de blonde Hildegonde, waaraan niet de minste
kleinigheid ontbrak, en van den geduchten Roland, dien ik
vooral in het gevecht tegen de ongeloovigen vergezelde. Daar
deed hij wonderen: en die kon ik, bij zoo groot eene befaamdheid van den held, niet ligt overdrijven. Maar mijne grootste
kracht had ik bespaard voor het slot. Want ik verbeeldde mij
zoo levendig dien armen kluizenaar, wiens ligchaam door kommer reeds half uitgeteerd was, hoe hij nog steeds op het klooster
nederkeek, en op de plek, waar zijne Hildegonde rustte, en
op den grafsteen, die, op zulk eenen of stand, naauw merkbaar
was. Het was een koude herfstmorgen, en hij zat, en tuurde
door de nevelen van het Rijndal heen. Doch reeds waren zijne
oogen zelven beneveld; geen gedachten woelden meer in zijnen
boezem; slechts het gevoel eener onpeilbare smart. Zijn
hart klopte trager, en stuwde het bloed niet meer door zijne
aderen: zijn ademtogt werd flaauwer: zijn gelaat bleeker en
klammer: zijne oogballen zonken dieper weg, dof en mat,
maar nog op het eilandje gerigt. De bergwind zuisde om
hem heen, en speelde in zijne zwarte haarlokken, maar
wekte hem niet uit zijne gedachte: het was zijne laatste
geweest. —
Bravo! riep ik, dat is sterven: de Mazeppa van Byron
wint het u met moeite af. — Ik zag naar Diocles, en meende
zijne toejuiching te zullen hooren, toen hij plotseling zich omkeerde, met den rug naar den Rijn gekeerd, zich schrap zettede
als een schraag, zich voorover boog, diep, het hoofd digt bij
den grond. Ik schoot toe: want ik dacht dat hem iets overkwam. — Wacht! riep Charinus, mij tegenhoudende; hij ziet
tusschen zijn beenen door: dat doen wij op de bergen wel meer,
ofschoon ik het Diocles nog nooit heb zien doen. Beproef het
ook eens.— Ik gehoorzaamde, eenigszins bevreemd; maar
Charinus ging mij insgelijks voor: en zoo stonden wij alien drie
in zonderlinge houdingen. Het zou niet genoeg wezen te zeggen, dat ik alles 't onderste boven zag: ik weet niet of de ge-
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perste stand, of eene suizeling in het hoofd de oorzaak was;
maar het scheen geene natuur meer, die ik zag; het was eene
nabootsing, eene schilderij, die men omgekeerd hield: de omtrekken vertoonden zich minder scherp, en de tinten smolten
zachter in een. — Hoe bevalt u dat romantische gezigt, vroeg
mij Diocles, die zich weder opgerigt had. — Ik zocht naar
een antwoord: want zijne vraag verbaasde mij. — Hoe! dacht
ik, houdt hij het romantische voor eene natuur, die 't onderste
boven staat? dat heb ik nog nooit in romantische stukken opgemerkt! — Maar de toon, waarop Diocles mij dit vroeg, was
zoo vriendelijk en innemend, dat het scheen, als of hij onze
dwaalbegrippen in zijne stille overdenking verduwd had, en nu
eerst deel begon te nemen in het gesprek, dat onze wandeling
veraangenaamde, en voor mij vruchtbaar maakte. Terwijl ik
nog met mijn antwoord draalde, keerde hij zich naar Charinus,
en zeide: Het is zonderling, dat gij naar het romantische zoekt,
terwip gij zelf romances * maakt. — In mijne jeugd gemaakt
heb, antwoordde deze; maar toen was men in geen tel, indien
men zijne krachten op die kleine dichtsoort niet beproefde, en
ik twijfel, of het mij tegenwoordig wel gelukken zou. — Dat
hopen wij anders, zeide Diocles, en onze vriend, die regt
heeft, om in ons vaderland rond te vragen: Wat is romantisch?
moet door u niet in den waan gebragt worden, dat het romantische voor de jeugd, en het klassieke voor den ouderdom is.—
DAar waarschuwt gij mij bij tijds, zeide ik: want ik begon die
gevolgtrekking reeds te maken, waartoe buitendien de ondervinding reeds aanleiding genoeg geeft. — Dat mag in .zijn
vaderland het geval wezen, zeide Diocles tot Charinus; maar
het schijnt dat gij beiden te vergeefs zoekt naar eene definitie,
die het geheele romantische omvat. Welaan! laat ons de romance vasthouden: daarin moeten wij zonder twijfel de duidelijkste karaktertrekken vinden. Naar het romantische hebt gij
toch gestreefd, toen gij die schoone romance gemaakt hebt.
Wat hebt gij toen gezocht te bereiken? — Charinus dacht
eene wijl na, en zeide: de voorstelling eener daad of gebeurtenis: eene duidelijke maar korte opgaaf van de aanleiding en
oorzaak; maar in de beschrijving der gebeurtenis zelve de
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grootst mogelijke kracht en uitvoerigheid. — Zulk eene heldere definitie moet u bevallen, zeide Diocles, mij aanziende;
maar, (vroeg hij verder aan Charinus,) wanneer die gebeurtenis eene reeks van opeenvolgende voorvallen is? — Dan is het
geene romance meer, antwoordde Charinus. —Ook niet romantisch? vroeg Diocles: nu moet gij ons helpen: anders komen wij
tot het besluit, dat het romantische in het verhaal van eerie gebeurtenis bestaat, en dan loopen wij gevaar, dat de klassieken
een menigte enkele gebeurtenissen uit Homerus ligten en ze
ons voor de voeten werpen zullen, zeggende: daar hebt gij
romantische stukken, midden uit de klassieke eeuw. — Die
gevolgtrekking zou nog al voorbarig zijn, antwoordde Charinus: want vooreerst moet gij niet uit het oog verliezen, dat het
kunstige van maat en rijm een wezenlijk bestanddeel van die
kleine dichtsoort is. — Dat schut ik: (zoo viel ik hem in de
rede) in uw eenvoudig proza heb ik het romantische herkend.—
Stil! zeide Diocles, en hij vroeg aan Charinus: Wilt gij hiermede zeggen, dat, bij voorbeeld, de roerende episode van Nisus
en Euryalus, * bij Virgilius, klassiek is; maar, wanneer gij ze
verhaalt met de kunstige maat en rijm van uwe romance, dat
zij dan romantisch wordt? In dat geval hebben wij Homerus
en Virgilius slechts in romantische verzen over te zetten: dan
houden de strijd en twijfeling op, en de liefhebbers der beide
manieren kunnen elkander in de denkbeelden ontmoeten. —
Charinus antwoordde niet: het was merkbaar, dat hij stond te
wankelen op de grenslijn, en ze zocht, terwijl zij hem ontslipte.
Na eenige oogenblikken van stilte, zeide hij, meer vragend
dan verzekerend: Gij vergeet, wat ik reeds gezegd heb, dat,
in de romance, het hoofdmoment der gebeurtenis krachtig en'
uitvoerig geschilderd wordt. — Neen, dat vergeet ik niet,
antwoordde hem Diocles; maar ik moet u nog vragen, waarin
het romantische ligt, wanneer gij de naauwe grenzen der romance verlaat, en uw verhaal verder uitbreidt. Ligt het dan in
de maat en in het rijm? — Gedeeltelijk. — Ook in de zaken en
denkbeelden? — Gedeeltelijk. — En in wat nog meer? :—
Charinus verloor zijn geduld: Beschrijving, beschrijving, (riep
hij, als of hij wanhopend werd) beschrijving, teekening, schil-
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dering, naauwkeurige opmerking der fijnste bijzonderhedeni
ontleding eener daad in alle hare drijfveren, eener werking der
ziel in alle hare weifelingen en tegenstrijdigheden, eener gebeurtenis in alle hare wisselingen, standen en groeperingen,
van een natuurtooneel in al zijn voorwerpen, vormen, kleuren
en tinten: kracht van tegenstelling in het schoone en misvormde, in het verhevene en gemeene, in het ware en valsche,
in het goede en slechte. Die kracht heerscht in het romantische drama: (ging hij een weinig bedaarder voort) zij volgt
de natuur, die zelve alle die verscheidenheden oplevert, en het
eerie door de tegenstelling van het andere doet uitkomen. De
eenvoudige opmerking Bier waarheid heeft de kunst in eene
nieuwe baan geplaatst, en zij doorkruist een onafzienbaar veld
van verbeelding en vinding. — Daar zit gloed in, zeide Diocles,
zich naar mij wendende: ga nil naar uwe landslieden, en vertel
hun wat romantisch is: gij hebt het gehoord. — Het is duidelijk genoeg, antwoordde ik hem: en wanneer ik te huis gekomen ben, zal ik het nog eens goed overdenken en, met
zijne definitie in het hoofd, eenige klassieke en romantische
stukken met elkander vergelijken. Ik heb slechts aan Charinus
te verwijten, dat hij ons zoo lang heeft laten zoeken naar de
wetenschap, die hij bezat. — Die wetenschap is zoo oud niet,
als gij misschien denkt, zeide Charinus. Het zijn denkbeelden,
die uit ons gesprek voortgesproten zijn, en zich bij mij ontwikkeld hebben, of liever ontwikkeld en uitgezet door het
bijkomen van uw beider gedachten. — Als een sneeuwval,
(zoo viel Diocles hem in de rede) die zich vergrootende onder
zijne vaart, naar beneden rommelt: bons, daar ligt hij, tot
schrik van de stille dalbewoners, zoo hij niet uiteenspat en
smelt. — Ik vond die vergelijking niet heusch, en ik begon
te vreezen, dat het gesprek eene minder aangename wending
ging nemen. Daarom wees ik aan Charinus een klein bootje,
dat van Koningswinter den Rijn overstak. De roeijer, dien
men ter naauwernood onderkende, scheen met alle kracht te
arbeiden; maar de stroom sleepte hem z61,5 sterk voort, dat
het was als of hij de overzijde eerst bij Bonn bereiken zou. —
Dat komt er van, zeide Diodes, als men in een' stroom roeit:
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zoo men de overzijde bereikt, men komt evenwel verder dan
men wezen wil.
Terwijl hij dit zeide, zag hij naar alle kanten rond; als of
hij jets zocht. — Welnu! wat zoekt gij, vroeg hem Charinus. — Lets misvormds en leelijks, antwoordde Diodes; maar
ik kan het niet vinden: en dat is ongelukkig voor iemand,
die dit oord romantisch beschrijven wil: want zulk eene beschrijving moet, zoo als gij zegt, de natuur volgen, die zelve
zulke verscheidenheden oplevert, en het eene door de tegenstelling van het andere doet uitkomen. Het is Socrates en
Phaedrus evenzoo gegaan: zij zagen niets leelijks rondom zich,
of wilden het niet zien; daarom is de inleiding tot hun gesprek
bij Plato * zoo zonder veerkracht en lam: hoor maar . . . . —
Nu, dat kennen wij sedert lang, zeide Charinus. — Maar
Diodes was geen man, wiens rede men gemakkelijk afbreken
kon: Socrates en Phaedrus, ging hij voort, wandelden buiten
Athene en ontmoetteden elkander: het kwam tot een gesprek,
en de lust bekroop hen, om zich ergens neder te zetten, en
op hun gemak te keuvelen. Ziet gij dien breeden platanus?
vraagt Phaedrus. — Wel nu? — Daar is schaduw en eene
matige koelte, en gras en kruiden om op te zitten, zelfs om
er op te liggen, zoo het ons lust. — Ondertusschen praten
zij over de fabel van Boreas, die Orithyia geschaakt had, op
diezelfde plek, digt bij de boorden van den Ilissus, waar het
water helder en doorschijnend was, en zoo uitlokkend voor
jonge meisjes om te spelemeijen. Zij spraken er over, even
als Charinus over het Drakenhol, en over Roland en Hildegonde, en hadden zij er maar over voortgepraat, zij hadden
welligt heldere denkbeelden gekregen, en wij zouden reeds in
Plato over het romantische lezen. Maar ongelukkig komen zij
bij dien schoonen platanus! „Het is waar, zegt Socrates: dat
is eene liefelijke rustplaats: want die boom is zoo vol van gebladerte en zoo hoog, en die heesters zijn zoo digt gewassen
en zoo vol bloemen: de geheele omtrek is er geurig van: en,
zie die beek, die zoo bevallig onder den plataan voorbij vloeit!
Het water is kil: ik voel het met mijn' voet (want Socrates
wandelde ongeschoeid). Deze plaats is zeker heilig en toege-
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wijd aan de nymfen en aan Achelous: ik gis het uit gindsche
standbeeldjes. Hoe zoet ruischt het koeltje! het stemt in met
het schelle koor der krekels. Maar dit weeke gras is nog het
aanlokkelijkste: op die zachte glooijing zullen ligchaam en
hoofd zoo gemakkelijk rusten." — Kunt gij begrijpen (zoo
ging Diocles voort), dat de geheele Oudheid deze beschrijving
van buiten kende, en ze bewonderde: iets zoo eentoonigs, en
dat zoo weinig uitgewerkt, en zoo onwaar! Indien Socrates
en Phaedrus slechts goed toegekeken hadden, wie weet of zij
niet een half omgevallen, door ouderdom uitgeholden, wilg bemerkt hadden, met dor gras op de geknotte kruin begroeid, —
of misschien wel een mesthoop! Verbeeld u eens vrienden,
een mesthoop bij dien platanus en bij die beek! Want niets
verhinderde immers, dat er eene boerderij in de buurt was:
en dan was het waarheid; en daarheen streeft het romantische!
Hoe veel afwisseling had het gesprek dadrin niet kunnen yinden! Het lommer van den platanus, de kaalheid van den
wilg; de geur van het heester-gebloemte, de stank van den
mesthoop! —
Nu, het was al wel! zeide Charinus lagchend (want wij werden vrolijk onder dit betoog). Gij overdrijft ook altijd. Zulk
eene schreeuwende tegenstelling in de beschrijving van iets
schoons kan den smaak beleedigen; maar gij verwart moedwillig de voorstelling van plaats met die van tijd. Tot de
eerste behoort de schildering met het penseel, of met de taal,
van iederen toestand, die duurzaam is en niet verandert. Eene
schilderij, met verwen of met woorden bewerkt, teekent eenen
toestand, dien het oog met eenen blik overziet. Minder schitterende partijen zullen ook hier het schoone doen uitkomen,
en die levert zelfs de natuur op, die ons hier omringt. Maar
misvormde en afzigtelijke voorwerpen zouden de uitwerking
storen, indien de kunst ze voorstelde, al was die voorstelling
waar. — Hiermede zag hij mij spottend aan: want wij hadden
den vorigen dag over de oude Hollandsche schilderschool, en
over de waarheid in de beeldende kunsten getwist. — Ga
maar voort! zeide ik: ik ben nu in geen' luim, om mij to
ergeren: zorg maar, dat gij u zelven niet vast redeneert. —
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Wanneer dus de kunst, zeide hij verder, het schoone en treffende in eenen toestand voor wil stellen, dan moet zij streven
naar datgene, wat de kunstenaar even snel in een denkbeeld
zamenvat, als de beschouwer het met eenen blik overzien zal.
Geheel antlers is het met beschrijvingen, die het penseel niet
bereiken kan; waar opvolging van tijd en veranderingen van
toestand plaats hebben. Hoe meer de verhaler of zanger of
beschrijver alles verfraait, alles verheven of edel maakt, des
te onnatuurlijker wordt zijne voorstelling. Hij vermoeit den
lezer of toehoorder, wiens bewondering altijd gespannen moet
blijven; er zal allengs onverschilligheid, misschien eindelijk
verveling bij dezen ontstaan. Hebt gij die heilzame verpoozing, op eene wandeling, gedurende eene reis, nooit ondervonden? en die noodige rust uwer faculteiten, wanneer gij uit
eene bevallige streek in een bar en onbevallig oord kwaamt:
en hoe gij versche bewonderings-kracht hadt, wanneer daarna
de weg u voerde, waar gij weder volop genieten kondt?
Hier viel ik hem in de rede. Dat klinkt alles zeer goed,
zeide ik, wanneer men in een rijtuig zit, dat voortrolt, of een
grooten togt doet, waar geen pleisterplaatsen zijn. Maar, met
uw verlof, de lezer kan zijn boek nederleggen, en denken: nu
is het wel! dat is voor van daag genoeg! — Dat heb ik dikwijls met romantische boeken gedaan, zeide Diocles, en somtijds vergeten, ze weder op te vatten. — 1k genoot de eer, dat
Charinus aan mij een antwoord gaf: — Gij kunt uw boek
nederleggen, zeide hij; maar kunt gij den schouwburg verlaten
om uwe bewondering een weinig te laten uitrusten, wanneer
zij vermoeid is, voor dat een bedrijf eindigt? Het stuk zal
in lien tusschentijd voortspelen, en wanneer gij terugkomt,
dan hebt gij den zamenhang verloren. — Dat is waar, zeide
ik: daaraan had ik niet gedacht: en ik begrijp nu waarlijk
niet, hoe die ligtzinnige Atheners het hebben kunnen uithouden, wanneer zij een paar uren achtereen het grootsche en
achtbare hunner tragedian bewonderen moesten! — Het was
ook daar niet alles goud wat er blonk, zeide Diocles: het was
geen.bot noch onbeschaafdpubliek: hun kunstgevoel werd door
het kunstoordeel vergezeld. Er werd geschreid, maar ook wel
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eens gelagchen. Dat was bij ongeluk. Tegenwoordig lacht men,
omdat de treurspeldichter het zoo hebben wil. Nu, het is
onverschillig, waarom men lacht: als er maar afwisseling is:
en mij dunkt, dat een klassiek treurspel, verstandig met gebreken doormengd, zeer goed aan de romantisclie behoefte zou
kunnen voldoen.
Korn, zeide Charinus tot mij: begrijp gij mij, zoo Diocles
niet wil. De kunst zoekt waarheid, en die behoeft de dramatische kunst niet te verloochenen. — (Hoe vreemd, dacht ik
in mijzelven, dat die menschen van de nevelen en onmogelijkheden toch naar waarheid zoeken!) Het zal de waarachtige
eenheid van een stuk niet breken, (ging hij voort,) wanneer
hoog opgevoerde aandoeningen en driften, in edele poetische
taal voorgedragen, vervangen worden door gesprekken uit het
dagelijksche leven, mits zij behooren in het verband der voorstelling. Hoe diep en treffend is niet het gesprek der doodgravers in den Hamlet van Shakespeare. Hoe verhoogt het
niet de onbegrijpelijke kracht van het geheele stuk! — En,
wanneer men den diepen zin in de straattaal dier doodgravers
opdelven moet, (zeide Diocles), hoe kalm rust dan het bewonderings-vermogen niet uit I Het is als de nevel, dien wij ginds
langzamerhand zich zien uitbreiden, en die ons uitzigt geheel
belemmeren zal, zoo wij lang na den ondergang der zon bier
vertoeven. — Dat begin ik ook te vreezen, antwoordde hem
Charinus; maar ik laat slechts het eerste gedeelte uwer vergelijking toe. Iets nevelachtigs scherpt, bij verpoozing, de aandacht. — Dat wil zeggen, antwoordde hem Diocles, dat er in
een treurspel tusschen beide een nevel moet komen: men werkt
tegenwoordig nog al veel met nevelen; maar ik verbeeld mij,
dat een scherm even goed is. Indien men in den schouwburg
verlof had om te roepen: „Houdt op I wij zijn moe van het
schoone," dan zou het scherm neerdalen, tot dat men uitgerust had. Een wel beschilderd doek is toch even goed, als
nevels, of straattaal, die wij dagelijks op de markt hooren.—
Charinus antwoordde hem: Gij kent de kunst zoo goed, maar
beziet ons vraagstuk evenwel steeds van de verkeerde zijde. De
historische en aesthetische waarheid moeten hand aan hand
Onderzoek en Phantasie. I?
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gaan: buiten deze waarheden zweeft de kunst in het ledige.
Kunt gij u geen voorval verbeelden in een paleis, waar
vorsten en helden eene taal voeren, verheven boven die van het
dagelijksche leven: terwijl personen van minderen rang, bedienden, menschen uit het laagste gemeen, tevens in datzelfde
stuk hunne rol spelen, overeenkomstig met natuur en waarheid? Gaat het anders in het leven? En wanneer nu de kunst
alle die draden, grove en fijne, vereenigt en tot een weefsel
zamenvlecht? Zoudt gij in den roman van W. Scott een kroegtooneel willen missen, wanneer zich daaruit de draad eener
treffende geschiedenis begon te ontspinnen? Behaagt u, uit dat
gezigtspunt, niet het gejoel der brooddronkenheid, het gemeene
der taal en der scheldwoorden, wanneer het waarheid is, en
levendig, juist, uitvoerig beschreven of verhaald wordt? —
Terwij1 ik een oogenblik stond na te denken over de edele kunst
van dien romanschrijver, bij wien het gemeene, zoo dikwijls
hij het noodig heeft, altijd middel, nooit Joel is, antwoordde
Diocles glimlagchend: Het is mogelijk, dat uwe manier van
redeneren romantisch is; maar ik kan ze niet volgen: gij klutst
alles door elkander; van het drama brengt gij mij in Bens op
den roman. Maar wij hadden over het treurspel nog niet afgehandeld. De oude treurspeldichters wilden het gemoed aandoen,
treffen, het edele der smart uitdrukken, en de geheele diepte
dier gewaarwording uitputten: eene worsteling van den wil
met het noodlot, die de ziel verheft, en zelfs wanneer de lijder
bezwijkt, haar het bewustzijn overlaat eener kracht, die over
het stoffelijke triomfeert. Het hart van den toeschouwer werd
geschokt, zoo gij wilt, maar niet gepijnigd, niet gefolterd, als
met beulshanden. Dat doet uw romantisch drama. Weg met
uwe waarheid, wanneer zij het edele van het ideaal vernietigen moet! Wilt gij weten, hoe het er mede gelegen is? Het
treurspel is eene lijkstatie . . . . (1k spitste mijne ooren:
want de vergelijkingen van Diocles waren somtijds vreemd: en
nu scheen hij kracht te vergaderen, als wilde hij een einde
aan het gesprek maken)
Het treurspel, zeide hij, is eene lijkstatie: die ze volgen,
zijn verdiept in ernstige gedachten: de treurige pligt weegt
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zwaar op hun hart. De goede oude kunst zal ze u voorstellen met al hare stilte en plegtigheid: niet langs ledige straten,
of waar het oog geen voorwerpen tegenkomt; neen, zij zal
aan de lijkbaar te gemoet zenden, wat met den statigen optogt strijdig is, maar hannonisch stnjdig, zoo gij dit verstaat:
een vorstelijk paleis; maar het versteikt den indruk van de
nietigheid des levens: een spelend kind, dat in onnoozelheid
dartelt; maar het verhoogt de gedachte aan 's menschen bestemming! Neen! zegt uwe romantische kunst, wij veroordeelen dat wel niet; maar er geschiedt nog meer in de wezenlijkheid: . . . . en zij voert de lijkstatie waggelend door het
gedruisch der markt, langs een marionettenspel, misschien
tegen een uitgelaten gemaskerden optogt in. Dat is waarheid!
roept zij: zoo is het leven! — Ja, zoo kan het zijn; maar
uwe kunst behoeft het niet aldus te schilderen, en het hart
op te rijten en te verscheuren, steeds de eene aandoening met
eene andere tegenstrijdige te doen worstelen, de verbeelding
te teisteren en te vermoeijen, de deugd met ondeugd te benevelen, en de ondeugd met deugd te vergoelijken, en aan
de treurigheid ook dat zoete inmengsel van verteedering te
ontrooven, dat Naar eigen is.
Dat wordt tragisch, viel Charinus hem in de rede: zulke
buitensporigheden geloof ik niet, dat men aan de duitsche
romantische school verwijten kan: en waar zij, naar uwe meening, mogt gezondigd hebben, daar schittert evenwel hare
kunst. — Dat is een verdoemde kunst (riep Diodes), die
smaak en schoonheidsgevoel op den dwaalweg brengt: die zich
verlustigt in de razernijen van krankzinnigen: die liever het
benevelde verstand schildert, waar een enkele lichtstraal in
doorbreekt, dan den glans van een helder begrip. Zij heeft
de deur opengesteld voor eenen stroom van schrijvers en
schrijvertjes: geen bijen, die dommelen in den glued der zon,
over bloem en plant; maar gonzende muggen in het vale licht,
dat door moerasdampen schijnt. Zie maar rondom u, in onze
letteren, maar ook in die van andere volken. Wat onzinnig,
wat afzigtelijk, wat afgrijslijk is, wordt bij voorkeur uitgeplozen, ontleed, in al zijn deelen blootgelegd: met kunst en
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talent, God beter 't! Z(56 veel verstand hebben zij, dat zij
gevoelen, dat het talent der beschrijving die dingen smakelijk
moet maken ; maar men sla dat talent niet te hoog aan ! Een
riool is een riool, en niets meer: de enkele melding geeft
walging. Het is zoo moeijelijk niet, het verwulfde metselwerk,
de duisternis, en de onreinheid te beschrijven; kruipt er door,
zoo het u lust, en wentelt er u in! mits ik wandelen mag
in de zalen van het gebouw dat er boven staat. Die Wandalen!
zij zullen den Apollo in onze museums verbrijzelen en er den
gebogchelden Thersites * voor in de plaats stellen: want een
ligchaamsgebrek is waarheid, en die geheele akelige man is
waarheid: want Homerus heeft hem geschilderd. Ja! zoo zij
schilderen konden, als Homerus, in drie trekken! Ziet gij dan
niet, dat het wanbegrip dier overdreven beschrijvingskunst ook
op het betere terugwerkt? Ontaardt het verhaal, in dicht en
ondicht, niet in een pijnlijke uitvoerigheid, die geene daad
vermelden kan zonder alle hare morele en physike oorzaken:
geen voorwerp teekenen, dan als of het door een vergrootglas
betuurd was: die niet meer zeggen kan: „hij at een stuk
brood:" neen, dat zou kunsteloos en prozaisch zijn, maar,
„hij nam brood: zijne hand bragt het, tusschen zijne lippen
door, in zijn mond: de beweging zijner kaken vermaalde het
tusschen zijne tanden en kiezen, en door de kleinzing met het
speeksel werd het een week deeg, dat door zijn strot nederdalen kon." Dat heet schilderen! dat is verhalen! dat is pazij!
De lezer moet het genieten, en er mag niets overblijven, dat
hij, onder het lezen, zou kunnen denken. Wee hem, zoo hij
denkt! Indien de romantische kunst dat bemerkt, dan zal zij
zich van het onderwerp meester maken. Gij zult weten, hoe
veel tanden de brood-eter verloren heeft, of hij een bedorven
kies heeft, of er een zweer op zijn tong zit, en zijn adem . . . .—
In 's Hemels naam, Diocles, houd op! riep ik: mijn hart draait
om! —
Ik kan het niet helpen, antwoordde hij: het is de Fransche
romantische school. Gij moogt niet walgen: uw vaderland
begint ze te huldigen. — Och neen! riep ik, een enkele verdwaalde . . . .— Maar Diocles was reeds aan het afdalen van
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den berg, en Charinus volgde hem. De zon was ondergegaan,
en de Rijn-nevels rezen hooger. Het geheele natuurtooneel
werd somber en ontzagwekkend.
Wij haasteden ons naar beneden, en er werd niets meer
gesproken: want het afstijgen van zulke hoogten gaat snel.
Terwijl wij den Rijn overvoeren, was het gesprek gestremd
door de koude op het water, die ieder van ons in zijn' mantel deed duiken; maar ik keek nog tusschen beide op naar de
spits van den Drachenfels, zoo veel ik ze onderscheiden kon:
want ik had er veel gezien, en veel gehoord, waaraan ik dikwijls herdacht heb.

HET PROZA

VOORREDE VAN DEN TWEEDEN DRUK *

Het opstel, dat in tweeden druk voor het publiek verschijnt, is vroeger in
gezelschap geweest van een tegenhanger, eene Verhandeling van wijlen
Professor A. Simons, Over de Poezij. De geheele geschiedenis van de vereenigde
uitgaaf der twee Verhandelingen is van een te langen adem, om hier eene
plaats te mogen innemen. Zij staat, en blijve bestaan, in de Voorrede der
eerste uitgaaf, voor ieder die lust mogt hebben nog even om te zien naar een
voorval in het Hollandsch-Letterkundig-Maatschappelijke leven, waar alles
bedaard en vreedzaam toeging, uitgenomen een misverstand. De Utrechtsche
Hoogleeraar had mij in de stad zijner inwoning hooren verhandelen Over
het Proza, en, hce uitmuntend hij ook was in bevatting en oordeel, hij had
gemeend dat ik tegen de Poezij, per se, te velde getrokken was, en, nog erger,
dat ik het op zijne poezij gemunt had. De geestige en beminnelijke, maar
soms al te ligtgevoelige, Simons schreef zijne Poezij en verhandelde ze later
op het zelfde spreekgestoelte, waar ik mijn Proza voorgelezen had. Doch hij
schreef en hij sprak onder den ongunstigen indruk eener volslagen misvatting. Kort na de uitgaaf bezocht hij mij, en hij betuigde mij zijn leedwezen. Zwaarmoedig eene zaak te behandelen, viel niet in ons beider humeur;
zij liep spoedig met een handdruk af. Simons zocht toen eene gelegenheid
om openlijk te betuigen dat hij mij niet begrepen had, en, wat van meer belang
was dan onze persoonlijke verzoening, dat hij de „misschien wat al te ingewikkeld voorgedragen of paradox schijnende" thesis mijner Verhandeling
aannam: hij had een walg van alle versificatie, hoe kunstig ook, zonder
poezij hij gaf mij toe dat ons Proza in een min gunstigen toestand was : —
Zijn dood heeft die palinodie 1 ) verhinderd.
De twee Verhandelingen waren uitgegeven, zonder dat Simons de mijne
gelezen, of ik de zijne zelfs aangehoord had. Die uitgaaf was een vrolijke
plagerij, uitgedacht door twee der werkzaamste Leden van het Utrechtsch
Verhandel-museum, de Heeren Professor G. Moll en Mr. G. Dedel. Ook deze
twee zijn niet meer. Voor den eersten had ik genegenheid, voor den laatsten
genegenheid en nog meer: ik had hem onderwezen en opgevoed. Terwijl
ik zijn naam schrijf, word ik weemoedig: hij was edel van hart en van verstand: hij was de lieveling zijner ouders, en zijn onderwijzer was trotsch op
dien leerling. Een heerlijk verschijnsel was hij, in eenen kring en omgang,
waar liefde voor Vaderlandsche taal en letteren en geschiedenis luide behoort
te spreken, maar toen moedwillig gedempt werd door huisonderwijzers der
jeugd, vreemdelingen, die een halfbakken Franschen zin in vele huishoudens
der eerste familien overbragten en inlijfden. Dedel was een echt Nederlander,
1 ) herroeping.
* Verwijst naar de Aantekeningen.
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en de studie der moedertaal was hem een lust, uit diepe overtuiging dat zij
de eerste hefboom is der nationaliteit, en dat het (beleefd gezegd) bespottelijk
is, burger te willen heeten onder een yolk, welks zin en eigenaardig leven,
uitgedrukt in zeden en letteren, men niet kent, of zelfs, de Hemel weet het,
uit onkunde minacht. Schoon ik een zwak voor hem had, was mijn hart niet
minder gehecht aan zijne drie broeders. Alle vier rusten zij in het graf, wier
braafheid en talenten hen reeds in gewigtige werkzaamheden geplaatst
hadden, en voor hoogere bestemden. Alle vier waren zij hunne ouders waardig. Indien ik rekende dat de zorg, voor mijn deel aan de vorming van hun
hart en verstand besteed, met hen in het graf gezonken was, dan zou ik vragen,
Waarom ik twaalf mijner beste levensjaren wijen moest aan eene taak,
die in zich zelve aangenaam was, maar in de uitkomst niets opgeleverd heeft,
dan een blijvend gevoel van berooving en leegte? Men vergeve mij deze afwijking van het onderwerp! ook had ik van mij zelven niet willen spreken;
maar hoe kon ik het treurige van alle die herinneringen afscheiden, wanneer
ik sprak van hen, wier dankbaarheid en vriendschap mij zooveel levensgenot
beloofden?
Zal men het afkeuren dat ik, in dezen herdruk, het Opstel van Simons
achterwege gelaten heb? Hij zelf zou het goedkeuren, zoo hij nog leefde.
1k had gezegd dat niet ieder, wien iets op het hart lag, het behoefde mede te
deelen in maat en rijm, en ik had mijne landgenooten, op mijne wijs, gebeden
dat zij een weinig meer aandacht en moeite aan het Proza mogten besteden;
hij had het doel niet bemerkt, waarop ik schoot: hij schoot van zijnen kant,
maar op mij, en voorbij — of liever, in het wilde. 1k dacht nut te stichten;
hij verijdelde mijne poging bij verre de meesten, door eene onnoodige schermutseling, die het onderwerp op een verkeerd terrein, en mijne verhandeling
in een valsch Licht plaatste.
Was deze hernieuwde uitgaaf noodig, alleen omdat de eerste door drukfouten en door andere smetten, het gevolg eener onduidelijk geschreven
kopij, onbehagelijk was? De tegenwoordige Uitgever, eigenaar der kopij
geworden, zal die vraag het best beantwoorden. Met moeite heb ik aan zijn
dringend verzoek toegegeven — andere tijden, andere Verhandelingen.
Maar het onderwerp heeft zich toch weder bij mij verlevendigd, toen ik in het
keurig geschreven boek van den heer Bogaers, over de uiterlijke welsprekendheid, * bl. 127 las „Welke verschillende bepalingen van de poezij er in omloop
zijn, hierin komen toch alle overeen, dat zij de dochter is der phantasie en
des gevoels. Dezen haren oorsprong getrouw, laat zij het aan het proza,
als zijne hoofdtaak, over, om (binnen het gebied der werkelijkheid) door
duidelijke voorstellingen en redeneringen het verstand bezig te houden en
te overtuigen; terwijl zij (in het rijk van het ideale) op den schoonheidszin
werken en hart en verbeelding beheerschen wil. Ontleedt men dan ook de ta.al,
waarvan zij zich bedient, men bevindt ze niet weinig afwijkend van de gewone;
veel zinnelijker, hartstogtelijker, beeldrijker. Zij legt niet uit, zij omschrijft
niet; zij vertoont de voorwerpen. — Ut pictura poesis." 1 ) Ik wil nu geen tegen1) „Poezie is als schilderkunst."
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werpingen maken, die ieder maken moet, voor wien niet al het onlyrische
onpoetisch is; maar ik eisch dat de „hoofdtaak" van het Proza niet zoo
naauw ingeperkt worde, als de Heer Bogaers dit schijnt te doen. Indien hij
niet zelf van zijne verbeelding en gevoel, waarin hij zoo rijk is, aan zijn proza
iets geleend had, dan zou welligt zijn geschrift de bevallige levendigheid
missen, die er nu, bij al de dorheid van het min of meer afgesleten theoretische
gedeelte des onderwerps, een sieraad van is.
Men denke over de Poezij, zoo als men wil: men houde ze voor de dochter
der phantasie en des gevoels, mits men niet vergete dat de oudste mededeeling van zaken, gedachten en gewaarwordingen, als voorstelling in
zamenhang, of eerste poging in de kunst van den stijl, geweest is wat wij thans
Poezij noemen, en dat het Proza zich later en langzaam gevormd heeft en,
op zijn beurt, menigmaal de rijkste phantasie heeft doen schitteren en het
diepste gevoel heeft doen spreken. Waar de inkleeding en de kunstvorm der
gedachte het eischen, bezige men maat en rijm; maar wie dien eisch en de
harmonie dier vereeniging van gedachte en kunstvorm niet begrijpt, spreke
van geen pazij, maar hij make ook geen verzen, al is hij een meester in het
technische. Waarom beproeft hij niet zijne poetische gedachte in plat proza
neer te schrijven? Is hij bang voor leegte van zin? of vreest hij te bemerken
dat zijne phantasie en gevoel een kunstopwinding zijn, glimhout in de plaats
eener kole vuurs? Wie weet of hij die leegte niet met gedachten aangevuld en
goed proza geleverd zou hebben? — Z66 dacht ik, tien jaren geleden, en ik
schreef mijn Opstel Over het Proza. Veel is er sedert dien tijd onder ons veranderd. Indien ik genoegzaam talent had, zou ik toch niet wagen eene geschiedenis onzer Letteren in dit laatste tijdperk te schrijven. Er zijn, naar
mijn nederig oordeel, enkele goede grepen gedaan, veel halve, en misgrepen
in menigte; ernstige pogingen en treurige mislukkingen; er is beweging en
gisting: wat van den Buitenlander in kracht en zinrijkheid ontleend is,
begint Hollandsch te worden; de kritiek heeft een ernstiger houding aangenomen tegenover enkele schrijvers, die er zich boven rekenen, en veel lezers,
die verslinden, zonder kritiek. Nog eens waag ik het onder de menigte te
roepen: Van ouds hebben wij liever gezongen dan geschreven, wanneer onze
geest zich wilde openbaren in scheppingen van het hoofd of van het hart.
Heerlijke dingen hebben wij gezongen, maar zij zijn al te weinig in getal:
zij stempelen onze Letteren niet. Wij maakten reeds verzen, wanneer wij de
taal nog niet in onze magt hadden, om alles uit te drukken wat wij gevoelden
of ontwerpen wilden, en door de vrijheid der voorstelling ons scheppingsvermogen te oefenen. Wij zijn aan de stoffe blijven hangen, en de manier heeft
ons talent versnipperd. Wij hebben ons aan een band gelegd, die de ontwikkeling van het genie verhinderd heeft. Daarom hebben wij zoo zelden ons
kunnen opheffen tot de hoogte, waar de beschouwing van het leven doordringend is in alle rigtingen, en, als idee, los van de stoffe, zich openbaart in
verdichtingen grootsch van omvang en diep van gedachte: blijvende gedenkstukken der kunst — Laat ons het Proza bewerken: de echte Poezij zelve
zal er bij winnen!
JACOB GEEL.
N ovember 1840.
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Geeerde Toehoorders!

Gij hebt dikwijls gehoord of gelezen, of bij U zelve nagedacht, over de geschiedenis der Poezij, en Gij zijt steeds teruggevoerd naar een tijdperk, misschien niet van barbaarschheid
of redeloosheid, maar van nog onbeschaafde zeden, wanneer
men U den oorsprong dier edele kunst aanwees. Men heeft
U den natuurmensch geteekend, en uwe verbeelding heeft er
nog iets bij geschilderd, hoe alles, wat dien natuurmensch
treft, een levendig en driftig gevoel in hem opwekt, dat hij
niet kan intoomen, maar waaraan hij lucht geeft in een beeldspraak, die zijne zinnelijkheid schept: hoe die uitboezeming
bij hem allengs gezang wordt, en dat gezang hem dwingt tot
maatgeluid en evenredige afdeeling zijner woorden.
Dit was de oorsprong der Poezij, en zij bleef gezang, totdat
vordering en beschaving, wier beginsel verdeeling schijnt to
wezen, eene kunst ontwikkelden, die verheven is, dewijl zij
gewaarwordingen opwekt, die niemand beschrijven kan; ons
doet genieten, maar niet bevredigt, en, in haar hoogste volkomenheid, de ziel aandoet door een duister en dweepend besef
eener hoogere behoefte. Sedert dien tijd gaat de Poezij veelal
onvergezeld en gescheiden van hare zuster; maar de Dichters
blijven hun werk gezangen noemen; velen van hen zeggen ons,
bij hunnen aanhef, dat zij de luit aanvatten, dat zij de harp
bespelen, dat zij de snaren zullen doen ruischen — en evenwel
spelen en zingen en ruischen zij niet. Maar deze belofte is
een beeldspraak, eene onwillekeurige bekentenis van hetgeen
hunne kunst moest wezen. Zingende riep Homerus uit: Zing,
Muse, den toorn van Achilles! Onze Dichters heffen aan: 1k
zing den held. Maar het is onwaar; zij moesten aanheffen:
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1k schrill, of, ik spreek in kadans van den held! Doch ziet
hoe groot eene kracht de natuur heeft, dat zij den mensch,
die in zijn maatschappelijken toestand zoo ligt van haar afdwaalt, telkens wederom tot zich trekt! In alle volgende
eeuwen heeft men dat dichttalent, die eigenschap van den
natuurmensch, behouden en met ijver en vlijt aangekweekt. —
Wanneer verstand en rede verfijnd waren, en zich met het opsporen van oorzaken en het berekenen van gevolgen bezig
hielden, dan waren er nog altijd die zich aan een eersten
indruk leerden over te geven, en hunne gewaarwordingen ontboezemden op eene wijs, die men hun benijdde. Wanneer het
verstand een bedaarden gang had, en het menschelijk genie
het karakter droeg van een rijpen leeftijd, dan bleven er toch
steeds die de jeugd in aandenken hielden, en huppelden met
het kind. Wanneer het ongelukkige menschdom terugging, en
vroegere wijsheid en beschaving vergat; wanneer men over
geschiedenis en wetenschap boeken schreef, die wij nu nog
lezen, maar niet om den stijl, dan bleven er toch altijd over
die zich in verzen verre boven den lagen stand hunner eeuw
verhieven, en thans nog velen in verrukking brengen, Wier gemoed de taal dier Godenzonen weet te bevatten. Daarom ziet
men hoog op tegen hen die deze heerlijke gave bezitten: daarom wordt de Dichtkunst, als het eigendom van weinige uitverkorenen, gedurig geprezen, bijna altoos benijd, en niet zelden
ziet men zulken om haar bezit dingen, die zich veiliger van
dien wedloop zouden verwijderen. De uitdrukking eener
schoone gedachte, in de taal des dagelijkschen levens, wordt er
gering bij geacht: zelfs zult gij vele van die nastrevende bewonderaars den prozaischen luchtkring zien vermijden, even alsof
zij bevreesd waren voor het lot van die wijzen, die te Athene
kwamen en, naar het zeggen van zekeren Menedemus, door
hunnen omgang met het fijne Atheensche yolk, van wijzen
wijsgeeren werden, daarna redenaars, daarna gewone menschen, en eindelijk gemeene menschen.
Maar is die prozaische taal, die ongebonden stijl, gelijk
men ze noemt, is zij waarlijk zoo alledaagsch? Vereischt zij
zoo weinig oefening en kunst? Heeft zij, met de Dichtkunst
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vergeleken, zoo veel minder waarde, omdat haar bezit geen
voorregt, maar een gemeen goed is?
Ik zal, zoo het U welgevallig is, G. T. eene poging doen
om deze vragen te beantwoorden, niet uit minachting van
eene kunst, die gij met mij op hoogen prijs stelt, en aan wier
echte voortbrengsels wij veel genoegen dank weten, maar
om mij zelven te troosten, en zoo velen van U als de natuur
tot Prozaisten bestemd heeft. Want, zoo het blijkt dat ons
bescheiden deel een deugdelijke en bruikbare en schoone bezitting is, dan zullen wij minder streven naar een goed, dat
voor ons niet is weggelegd, en tevredener zijn met ons lot.
Hoewel ik geene vergelijking bedoel tusschen de Poezij en
het Proza, zal het nu en dan noodig wezen dat ik de eerste
met een enkel woord vermelde, om de verdiensten van het
laatste beter te doen uitkomen. Ik zal het Proza niet op den
voorgrond plaatsen, van waar het meestal verdrongen wordt,
maar ik zal het van zijnen achtergrond een weinig opwaarts
beuren.
De Dichter en de Prozaist hebben dit met elkander gemeen,
dat zij beide een onderwerp hebben. Want, al schrijven of
zingen zij, bij voorbeeld, over niets, dan wordt dat niets,
door de behandeling, toch iets: maar de Dichter heeft dit
onschatbaar voordeel, dat men op zijne kennis van het onderwerp niet naauw en scherp toeziet. Wat er hem onbekend
van is, dat schept hij, ja somtijds schept hij het bijna geheel
en al. In zijne verbeelding vindt hij een voorraad van bijwerk
en omkleedsels en sieraden. Indien hij te diep in zijn onderwerp
ervaren was, dan zou er geene speling genoeg blijven voor
zijn gevoel; zijne poezij zou te stevig, zij zou te zwaarlijvig
worden. — Ik verbeeld mij eenen Dichter, uit wiens diepste
gevoel de lust begint op te wellen om een onderwerp te bezingen, waarvan hij niets weet. Het wil hem, gelijk natuurlijk
is, niet regt helder worden: hij mist een plek vasten gronds,
een steunpunt, om zich met kracht op te heffen, en zijn vlugt
te nemen. Gelukkig valt het hem in, eenen vriend en deskundigen op te zoeken. „Kom, zegt hij tot dezen, vertel er
mij wat van, in uw proza." -- De andere gehoorzaamt: hij
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doet een of twee grepen in de schatkamer van zijne wetenschap, en spreidt ze voor hem uit; hij is mededeelzaam en wil
nog meer halen; maar reeds is de Dichter verdwenen. Wat
hij medegenomen heeft, is toereikend: hij keert en wentelt
het, hij slijpt er poetische kanten aan, en hij plukt en pluist
en rafelt het uit, en het wordt grooter en zwelt, het begint
te zweven en gaat het zwerk in. Niets van dit alles mag de
Prozaist doen. Hij moet zijn onderwerp kennen: hij moet het
kennen, tot in de kleinste bijzonderheden, immers voor zoo
veel het doel van zijn opstel vereischt. Zijne onkunde zou
zich verraden: want hij mag niet zoeken enkel te behagen en,
te vermaken, wanneer hij toonen moet wat hij weet: en waarom toont hij dit, zoo het niet is om het aan anderen te leeren?
en waarom wil hij het aan anderen leeren, zoo het niet is om
nut te stichten? en hoe kan hij nut willen stichten met hetgeen onvolkomen, onnut en misschien schadelijk is? Daarom
moet hij onderzoeken en overwegen en bepeinzen.
Maar hoe zal hij het overdachte voordragen? — Ziet wederom hoe veel de Dichter vooruit heeft! Hebt Gij wel ooit
van hem gevorderd dat hij U aankondigen zou, uit hoe veel
hoofdstukken en onderdeelen zijn gezang zou bestaan, opdat
Gij, met hem medezingende, een helder begrip der zaak tnogt
hebben? Indien hij niet een rijmende keuvelaar, maar een
echt Dichter, in zijn eigen oog en in dat van velen, is, dan
zult Gij geen wandeling met hem doen, met overleg afgesproken, waarbij hij U aan zijne hand zachtkens zal opleiden;
maar hij zal U rukken en medeslepen over heg en steg; in de
donkerste afgronden zult Gij rondtasten, en, opstijgende met
kwalm en pestdamp, straks in de wolken duizelig worden: in
eons zult Gij met hem stilstaan en weenen van weemoed, en
dan weder vliegen; zoo dat Gij, te huis gekomen, niet regt
weten zult waar Gij geweest zijt. — Er is ongetwijfeld orde in
deze handeling, maar zij is van eene ongemeene soort. Hoe
vele Lierdichten, zelfs van de Ouden, zijn er niet, waarin de
natuurlijke opvolging der gedachten zoo diep ligt, dat men ze
nog niet gevonden heeft? Wat was er hooger, wat stouter
dan de Dithyrambus, in later tijden menigmaal nagevolgd?
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Maar het was een gezang bij de vreugde van het Bacchusfeest, en men meent, uit sommige berigten en door gissing
geholpen, te kunnen besluiten dat de feestvierenden veel wijn
dronken. Het is geen onedel beeld, dat de Poezij als eene
dronkenschap voorstelt. Want indien deze niet overmatig is,
heldert zij de ziel op: zoo misschien het oordeel niet scherper
wordt, de geest wordt levendiger: al wat gedachten en tong
belemmerde, wordt weggeruimd: het gevoel spreekt sterker
dan ooit, en hart en karakter vertoonen zich zoo als zij zijn,
zelfs bij die weinigen, waarvan de gemeenzame spreekwijze
zegt, dat zij een kwaden dronk hebben, die al wat hen omringt aantijgen en beleedigen, en, door de verbijstering van
hun brein, in de welgemaaktste lieden niet anders meenen te
zien dan apen en ezels. Daarom verwijt Horatius aan zekere
Dichters dat zij te veel water drinker', maar die zelfde scherpzinnige man zegt dat het beginsel en de bron van een goed
geschrift is, wijs te zijn. Ziet dien Prozaschrijver! Voor de
gezondheid van zijnen stijl is hem matigheid en onthouding
opgelegd. Daar zit hij koel, ernstig, ingespannen, nuchter:
Wat hij nederschrijven zal, is de vrucht eener bedaarde en
rijpe overweging. Hoe menigvuldig hem de denkbeelden ook
toestroomen, zij zijn hem allen onbruikbaar, eer hij ze geschift heeft en geschaard in die orde, waardoor hij geheel zijn
plan overziet. Ook hij ontleent warmte en beweging uit zijn
gevoel en uit zijne verbeelding; maar hij heeft gevoel en verbeelding op zijne eigen wijs, en zijn verstand houdt den teugel
dat de eene niet onbesuisd voortholle, en het gevoel (ach, zoo
menigmaal misbruikt) niet opga in verterende vlammen!
Doch, mij dunkt, Gij voert mij den Dichter te gemoet, in
gezelschap van al zijn beelden, met de geheele wereld, waarin
hij leeft en zich beweegt. Indien die toestel natuur is, gelijk
het eertijds was, waar is dan de moeijelijkheid der kunst?
Indien het kunst is, zullen wij den Dichter daarom hooger
stellen dan den Prozaist, en dezen uit die denkbeeldige wereld
buitensluiten? Vergunt mij dat ik dit vraagstuk lets breedvoeriger behandele.
Onderzoek en Phantasie. 13
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Zoo iemand Uwer ooit een kind onderwezen heeft, is U
niet wel eens eene kleine teleurstelling wedervaren, wanneer
Gij een afgetrokken denkbeeld zinnelijk wilde voorstellen? Gij
schiktet U naar zijne vatbaarheid, en verplaatstet U in den
kleinen kring zijner ondervinding, en daaruit koost Gij een
beeld. Ik stel dat Gij den jongen wilde leeren, wat een staat en
wat een koning is. Gij weest hem op zijne school en op den
onderwijzer, en herinnerde hem daarvan eene of andere bijzonderheid, als middel van vergelijking. In zijn tintelend oog
laast Gij dat hij u verstond, en Gij waart over hem, en over
u zelven, tevreden. Nu begont Gij hem terstond van verschillende regeringsvormen te spreken; maar — te vroeg, en vergeefs! De jongen hoorde u niet. Gij hadt zijne school even
aangeroerd, maar hij was er geheel in met zijne gedachten,
en zij was hem levendig voor den geest, met al den toestel
van werk en spel, van belooning en straffe, en misschien heeft
hij uwe uitlegging eener grondwet afgebroken met een verhaal, hoe een van zijne makkers dien morgen te pronk gestaan
had. — Gij werdt gemelijk, maar het kind was poeet! — Die
jongen een poeet? — Even als Homerus. Men houdt het weelderige en overtollige der Homerische vergelijking gewoonlijk
voor sieraden. Het zij zoo, maar men dichte ze aan den Bard in
dien zin niet toe. Wanneer hij Paris beschrijven wil, hoe deze
in volle wapenrusting en met jeugdige fierheid door de stad
snelt, * kiest hij een edel beeld, den brieschenden kiepper:
maar hij stelt zich dat dier al levendiger voor, en hij verwijlt er bij; het wordt een hengst, die, bij de ruif gevoederd,
zijn halster breekt, den stal ontvlugt, in zijnen loop den kop
verheft, zijn manen laat zwieren, en rennende den oever zoekt,
waar hij gewoon is in het water te plasschen, of het veld,
waar zijne makkers grazen. De poezij van latere dagen fatsoeneert hare beelden in den zelfden vorm, zij tooit ze op in
den zelfden smaak, dikwijls met nog meer zorg in kleinigheden. Bevallen en treffen zij altijd evenzeer? — Neen.
Waarom niet? — Laat onze levenswijs, de verfijning onzer
zeden, laat de beschaving het antwoord geven! Wanneer Milton het schild van Satan vergelijkt met de maan,* dan ben ik
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getroffen; doch, wanneer hij er bijvoegt: op wier ronde schijf
de sterrekundige van Fesolé of in Voldarno, met zijn kunstgtas, nieuwe landen rivieren en bergen poogt te ontdekken
—
dan denk ik onwillekeurig aan uwen jongen met zijn te pronk
staanden makker, en — evenwel was Milton een bejaard man!
E n hoe kan mij het tegenwoordige beeld van den leeuw, ( 0,
hoe veel leeuwen hooren wij niet brüllen in gedichten!) wanneer het ter voorstelling van kracht en moed dienstbaar is,
hoe kan het mij schrik aan jagen, wanneer ik weet dat de dichter den leeuw nooit in het woud heeft ontmoet, nooit hem
zijne prooi heeft zien verslinden? Ik blijf bij die voorbijgaande
schilderij even kalm, als bij de leeuwenhuid, die ik met groote
kunst opgevuld achter de glasramen van een kabinet zie grijnzen; want — het is maar een vel! Maar blijft de natuur
niet steeds dezelfde? Is de eik, is de céder thans minder statig? Bulderen de orkanen nu anders dan in de Grieksche en
Oostersche oudheid? Neen, maar de too verkracht dier schoone
beeiden is gebroken. Wanneer een dichter van onzen tijd ze
schildert, weet ik niet meer wat ze hem ingeeft, zijne eigen
ondervinding, zijne verbeeldingskracht, of zijne geleerdheid en
zijn geheugen. Want, hoe onuitputtelijk de natuur 00k zij in
rijkdom, zij schijnt het in verheven dichterlijke beeiden niet te
wezen. Waarom anders wordt mij
destandvastigheidaltoosvoorgesteld als de rots, waar de loeijende golven op razen en breken? Waarom anders is het geweld altijd een stroom, die in
zijn val de boomen ontwortelt, steenklompen medesleept, dijk
en dam verscheurt, en, over het veld zieh uitbreidende, het
werk van den akkerman vernielt? Waarom anders is de Staatsman, van de oude Poëzij tot op onze dagen toe, altijd een stuurman, die het roer houdt, en zijn hulk door brandingen en klippen naar behouden haven stuurt? Of zijn die beeiden, door
lang gebruik, onmisbare bestanddeelen der poetische taal geworden? evenzeer als, wanneer ik van een bruischend geweld
spreek, en U , naar verkiezing, daarbij aan eenen stroom, aan
een waterval, of aan een ziedend vocht doe denken? Dan
zal men ten minste toestemmen dat die poetische taal omslagtig wordt. Zijn het beeiden in den ouden zin, dan vergunne
y
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men mij, zoo dikwijls ik ze zie terugkomen, niet uit te roepen:
welkom oude vrienden! maar in stilte te zuchten: ach, zijt
gij daar alweer!

Is deze beschouwing welligt oppervlakkig en eenzijdig? De
naluur is immers niet het eenigste beeldenmagazijn van den

Dichter. Hoe vele gedachten wekken kunst en wetenschap en
beschaving niet op! 0, zoo dit alles somtijds iets aanlokkends
heeft, indien het al een enkelen keer de snaar des innerlijken
gevoels kan doen trillen — de Dichter zij evenwel voorzigtig
met die werktuigen: want de voorraad van bruikbare stoffe
is schaarscher dan het schijnt, en er is zoo groot een afstand
tusschen de beschaving der heldentijden en die van onze eeuw!
In dat gevaarvol oogenblik, toen de Grieken, op het strand,
binnen hunne verschansingen teruggedreven waren, en Hector
met zijne Trojanen hen benaauwde, toen (zegt Homerus)
spoorde Ajax zijne helden aan tot den laatsten strijd — overal
was hij tegenwoordig, en hij sprong van het eene schip op het
andere, even als een man die, ervaren in het rijden, zich vier
paarden uit vele kiest, en daarmede uit het veld naar de stad
rent, langs den grooten weg: mannen en vrouwen staren hem
na met verwondering, terwijl hij, onder die snelle beweging,
gedurig van het eene paard op het andere springt. * — Leest het
bij Homerus zelven, hoe schoon dat beeld is, en hoe passend
in de Homerische wereld! Maar, indien eene Hollandsche
overzetting reeds Hollandsche denkbeelden medebrengt, wachten wij ons ten minste voor de navolging! immers zoo wij
niet een bijzonder doel hebben en ons de kermisvreugd van
onze dagen niet willen herinneren. Dezelfde Dichter (op dat
ik nog een voorbeeld uit honderd kieze) vergelijkt het bloed,
dat uit de wonde langs het been van Menelaus nedervloeit,
met het purper, waarmede eene Meonische of Karische vrouw
het ijvoren paarden-hoofdstel verwt. — Bedrieg ik mij, of
stond Homerus hier op de uiterste grenslijn der kieschheid,
en zou ik mogen zeggen: hij gevoelde het zelf, en hij heeft
daarom een dagelijksch beeld met een kostbaar kleed omhuld;
het is elpenbeen: de kunstenares legt het weg in haar binnenkamer: veel ruiters haken naar het bezit van dat sieraad; maar
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het is bestemd voor den Koning? Waagt het nu, en zoo het
stoutheid is, alles te durven ondernemen, vergelijkt de slagen
van twee strijdende helden bij twee mannen van Leijden —
beurtelings scheert hun gespierde arm het opgehangen weefsel:
zij hijgen in het zweet van hun gelaat, en de grond is bedekt
met stukken van kaarden en wolvlokken: velen wedijveren om
het bezit van dien fijnen deken, maar — hij is weggelegd
voor de wieg van den jongen Prins.
Vergeeft het mij, T. dat ik een weinig afgedwaald ben en
weggesleept door de Homerische poezij. Het zou nog meer
tijd vorderen, zoo ik betoogde dat, indien onze eeuw dichterlijk is, (waarover men twist) zij het op eene andere wijze
moet zijn, dan die van Homerus. Doch, hoe dit ook zij,
indien het waarschijnlijk geworden is dat de uitdrukking eener
gedachte, door beeld of leenspreuk, zich schikken moet naar
den toestand der maatschappij, en dat de Dichtkunst (op dat
ik het aldus noeme) in de tegenwoordige niet geheel op haar
gemak is, terwijl die uitdrukking nogtans het voornaamste
sieraad der taal gerekend wordt, dan moet zij zich, bij uitnemendheid, in den ongebonden stql bevinden.
Het is zoo: het Proza houdt gelijken tred met de beschaving: want het staat daarmede in een voortdurend wederkeerig
verband. Hoe naauwkeuriger de kennis wordt, des te juister
en volkomener poogt de taal ze mede te deelen; en hoe meer
innemendheid en bevalligheid zij met hare naauwkeurigheid
vereenigt, des te beter ingang vindt het gesprokene en het
geschrevene. — Gij eischt niet dat ik bewijze, wat aangenomen,
maar wel eens vergeten is: dat het groote geheim dier bevalligheid in het schilderachtige van den stijl ligt. Al wat natuur
of kunst of wetenschap is, het kan alles dienen tot verfraaijing
van den stijl, en de voorraad van verwen en beeldwerk is
onafzienbaar groot. Doch, hoe bevoorregt die weinigen ook
zijn, die door gaven en door vlijt het bezit van zulk een rijkdom verkregen hebben, het is minder moeijelijk dien te vergaderen, dan met geen ongewasschen handen er in rond te
tasten — dan te weten wanneer mildheid betaamt, wanneer
spaarzaamheid pligt is; wanneer die schatten in al hunnen
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glans mogen schitteren, en wanneer zij moeten ontveinsd of
geheel verborgen worden. Of mogen wij dit gemakkelijk rekenen, terwijl wij zoo zelden een geschrift ontmoeten, dat dien
toets kan doorstaan? waarin het juiste en onbedorven oordeel
niet schraalheid en dorheid meent te ontdekken, of uitstalling
eener al te groote volheid en overvoeding; eene netheid en
gemaaktheid, die, volgens het oude verwijt, naar de lamp
riekt, of eene slordigheid, die zich losheid en ongedwongen
zwier, bij verbloeming, noemt — even alsof de schoone, die
haar kleed schikt en verschikt, dat het niet prange noch
hare bewegingen belemmere, alsof zij zich bevlijtigt slordig te
schijnen !
Gaarne zoude ik U van alle die deugden en tegenovergestelde gebreken eenige proeven mededeelen of herinneren;
maar het bestek mijner rede vergunt mij slechts dat ik er eene
in het licht stelle, en ik kies daartoe twee voorbeelden uit den
dagelijkschen brievenstijl. — Want de grootste redenaar moge
beschroomd zijn voor velen het woord te voeren en zijne eigene
stem te hooren, terwiji alien zwijgen; de ervarenste schrijver
moge huiveren het boek, dat hij met zorg bewerkt heeft, door
den druk gemeen te maken, Brieven schrijven — dit kan
iedereen; dit durven alien, en hoe weinigen voorzien er de
openbaarmaking van, na eigen afgeperste toestemming, of door
een onbescheiden nageslacht? — En het is evenwel moeijelijk,
die gemeenzame taal te verlevendigen en te bezielen, op dat
hij, die uwen brief ontvangt, dien niet even min beware als
hij uwe woorden zou opgeschreven hebben, zoo gij ze tot hem
gesproken hadt. Ook hier behoeft de kunst zich niet te schamen dat zij werkzaam is, waar geen vertooning gewacht wordt,
waar alles natuurlijk moet zijn, even, zegt men, als in het
gesprek. Doch waartoe onthoud ik U nog langer den brief
van Cicero aan zijnen vriend, waarin hij over den dood zijner
dochter treurt? * „Niet alleen uwe woorden (zegt hij), en het
deel, dat gij in mijne smart neemt, troosten mij, maar zelfs
uw gezag. Want ik zou het berispelijk achten, indien ik mijn
ongeluk niet zoo droeg, 'als gij, een man van zoo veel wijsheid, zegt dat ik het dragen moet. Maar ik word somtijds
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neergedrukt, en met moeite overwin ik mijne droefheid, omdat
mij die troost ontbreekt, die anderen, wier voorbeeld ik mij
voor den geest breng, niet misten. Mij bleef, na het verlies
van die eer en waardigheid, waarvan gij melding maakt, en
die ik met moeite en arbeid verkregen had — die eenigste
troost bleef mij over, die mij nu ontnomen is. Geen zorg voor
de belangen mijner vrienden, geen zorg voor het gemeenebest,
onderving mijn droevige gedachten; geen lust noch bezigheid
riep mij naar het Forum: het Raadhuis kon ik niet aanzien:
ik meende — zoo als het was — dat ik de vrucht verloren
had van al mijnen ijver en van al mijnen voorspoed. Maar
wanneer ik overwoog dat ik dit met u en met anderen deelde,
en wanneer ik mij zelven onderdrukte en mij dwong dat alley
met gelatenheid te dragen, dan wilt ik toch waarheen ik mijn
toevlugt kon nemen; in wier toespraak en zoeten omgang ik
al dien kommer en al die kwelling kon afleggen. Doch nu
wordt, door deze zware wonde, ook wat genezen scheen weder
opengereten."
Ik kon in mijne overzetting den ernst en de stille pracht
der latijnsche periode niet behouden; maar Gij ziet nogtans
dat in deze plaats slechts een beeld is, en dat zelfs de verbloemde spreekwijzen, wier gebruik bijna onvermijdelijk is,
daarin geen kunst en geen studie verraden. Maar wie denkt
ooit aan studie, wie neemt ooit de kunst te baat, wanneer hij
eene aandoening wil openbaren, die uit het diepste der ziel
ontspringt? — Ik beken dat de kreet der smart ongekunsteld
is; maar dien kreet heeft het redelooze vee met ons gemeen.
Doch wanneer die smart zich zal uitdrukken in woorden van
den redelijken, verstandigen mensch, dan wordt de taal het
middel om onze gewaarwordingen te toetsen en te beproeven:
de overspanning, die zich toont in onzamenhangende weeklagten, houdt op, en het onderzoek onzer innerlijke stemming
scheidt al die hartstogten af, die niet duurzaam kunnen zijn.
Wat er overblijft, en zuiver en echt is, dit aan anderen mede
te deelen en, zoo het mogelijk ware, in hen hetzelfde gevoel
op te wekken, dat in ons zoo levendig is — het woord kunst
moge U mishagen, maar het is de kunst alleen, die het ons
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doet gelukken. Wat zij daartoe bezigt, sieraden, beelden, de
wetenschap der kracht van een enkel woord, het is alles even
min te veroordeelen als de betamelijke netheid van het rouwgewaad, wanneer geen zeden ons noodzaken onze kleederen te
verscheuren en ons te dompelen in ruige zakken en morsige
assche.
Welligt zal men mij wederom tegenwerpen dat die kalme
soberheid, in Ciceroos klagt, geen andere oorzaak had dan
zijne opregte, ongeveinsde smart, en dat hem, daar hij immers
eenmaal meester in den stijl was, ongezocht die woorden en
die toon van uitdrukking invielen, waar de omstandigheid
mede overeenkwam. — Ik antwoord: wanneer zal ik leeren
welke stij1 aan ernst, opgeruimdheid, weemoed of vrolijkheid
past? Zal ik het leeren, wanneer ik in geene van die gemoedsstemmingen ben? Dan zal ik juist gevaar loopen van eene
kunst te bejagen, waarvan gij walgen zult. Het geheele leven
met al zijn verscheidenheid van omstandigheden, met de trapswijze vordering onzer opvoeding — het geheele leven is onze
oefenschool. Maar ik heb nog beter antwoord. Heeft Van
Baerle, * onze landgenoot, niet veel geschreven? Heeft hij niet,
in dichtwerken en in kunststukken van welsprekendheid, zijne
zorg aan den dag gelegd en zijnen ijver om de Ouden op zijde
te streven? Was hij niet geleerd en scherpzinnig? Was hij
niet braaf en opregt, en was het een gering verlies, toen zijne
echtgenoot hem ontviel? En hoort evenwel, hoe hij jammert
over dat verlies, in een onuitgegeven Latijnschen brief aan
zijnen vriend Const. Huijgens:
„Een huisselijk onheil heeft mij getroffen, voortreffelijke
Huijgens! Ik ben een tortelduif zonder ga, een olm zonder
wijnrank, een wandelaar zonder gezellin. Wanneer ik Aurora
aanschouw, dan jammer ik, arme Tithonus, dat mijne Thaumantia niet opstaat:" Hier verzon zich Barlaeus; want Thaumas was de vader van den Regenboog, en niet van den
Morgenstond. „Wanneer ik den dag met mijne oogen aanschouw, dan klaalik met Apollo, dat mijne Leucothea niet
meets' leeft. Ik, Adonis, zoek vergeefs mijne Venus; maar
wanneer de nacht zich over het aardrijk spreidt, dan ben ik
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Morpheus, en ik zoek de schaduw mijner Psijche met eene
ledige omhelzing. Zoo gaat de tijd mij voorbij, onder zuchten,
gesnik en droevige gedachten. Mijne boeken zijn getuigen van
mijne klagten, mijn middag- en avondmaal van mijne tranen,
mijn dorpel, mijne slaapkamer, mijne sponde van mijn geween.
De pen, waarmede ik u en zoo vele vrienden bezongen heb,
is droog en slorpt geen inkt. Ik klaag (om met Persius te
spreken) dat het vocht verdikt in mijn veder blijft hangen.
Mijn papier trekt zich in vouwen en rimpels zamen, omdat
het geen dichtregelen wil ontvangen. De kracht van mijnen
geest is verslapt. Mijn verzen stroomen daarheen, zonder wet
en maat, omdat mijne Terpsichore mij ontrukt is. Het verschil van accenten is verloren; zij zijn alle zwaar (flacyOrovot)
voor mij. Geen voet staat overeind, omdat de mijne wankelt.
Mijne syllaben zijn stijf, omdat zij gevoel hebben van mijnen
rouw, en liever stom zouden willen zijn. In het heldendicht
ontbreekt mij die vrolijke sprong der dactyli. In mijne jamben
is nog meer mankheid dan in de laatste lettergreep. In de
elegie ben ik nog treuriger dan de elegie zelve. In het lierdicht ben ik al te ongebonden. In den dithyrambus sta ik,
als door den donder getroffen, op eerie plaats, en ik onderscheid geen epanodos, geen strophe en geen antistrophe meer.
Welke Apollo zal mij de vorige kracht hergeven? Welke Thalia zal in staat zijn den lof mijner echtgenoot te verkondigen,
die vroom was zonder geveinsdheid, zedig zonder gemaaktheid,
eerbaarder dan hare eeuw, spraakzaam zonder praatzucht,
geestig waar het pas gaf, verstandig tot benijding van haar
geslacht, een voorbeeldige bestuurster van haar huishouden,
haren man beminnende zonder dartelheid, hare kinderen zonder zwakheid. Zoo ik Orpheus was, zou ik deze Eurydice
terughalen, al blafte Cerberus mij nog zoo aan. Indien ik
Admetus was, zou ik doen, wat Alcestis gedaan heeft. Indien
ik Antoninus was, ik zou mijne Barbara niet minder, dan hij
zijne Faustina, als eene Godin vereeren. Nog kort geleden,
als ik mij van ernstige studie wilde verpoozen, begaf ik mij
in de aanminnige wijkplaatsen der Pegasiden, dan eens naar
het spel van Anacreon, dan weder naar de bevalligheid van

18o

JACOB GEEL

Catullus, of naar de weelderigheid van Tibullus en Propertius;
of, als het nieuwere mij aanlokte, clan baadde ik mij in de
kusjes van Secundus. * Thans, nu al het vrolijke mij mishaagt,
wil ik liever in de Tristia van Ovidius, in de Epicedia van
Statius, in de Tranen van Scaliger,* wegsmelten. Al wat treurig
en akelig is, trekt mij zoo zeer aan, dat ik al mijne vrienden
wenschte te zien schreijen. Ik wenschte alle Hollanders in
rouw te zien, opdat ik van alle kanten den aanblik van ongeluk en ellende mogt genieten. Ik wenschte dat de zon in een
eeuwigen nacht verholen bleef, en dat die helderheid van den
dag voor de stervelingen niet opging, waarop mijn licht, mijn
leven, mijn wellust is ondergegaan. Ik wenschte dat die ure
uit den Zodiac uitgeligt werd, die de laatste geweest is van
mijne beminde en van mijne vreugd. Ach, of een Lethe mij
de herinnering van mijn vroegere leven ontnam, opdat ik niet
mogt herdenken, o mijne Barbara! aan die vriendelijke toespraak en alleenspraak en troost, waarmede gij dikwijls uwen
kwijnenden echtgenoot opgekweekt hebt! — De Corneliaas, de
Semproniaas, de Porciaas, de Cleliaas, de Liviaas mogen groot
geweest zijn: voor mij, Barbara! zijt gij geen mindere heldin
geweest. Ik zeg voor mij: want ik heb zoo groot eene achting
niet voor de moeders der Gracchussen, die triumfen voor
huwelijksgoed rekenden. Zij is mij eene Porcia, die naar
haren man luistert; zij eene Cornelia, die voor haar kroost
zorgt; zij eene Sempronia, die het vrouwelijk handwerk bedrijft; zij eene Clelia, die zich in den kerker der huwelijkstrouw wil laten opsluiten; zij eene Livia, die vleit zonder list
of bedrog; zij eene Faustina, die het huisgoed vermeerdert en
niet karig is. Zulk eene had het lot mij gegeven; zulk eene
heeft het lot mij ontnomen. Maar zoo vele deugden als ik
herdenk, zoo veel gemis en smerten pijnigen mij: wanneer ik
ze vermeng en vereenig, dan word ik door alle bijna overstelpt: wanneer ik ze wil onderscheiden, dan ben ik op velerhande manieren ellendig."
Meer schrijf ik niet af, maar het zij in het voorbijgaan, en
ter eere van Van Baerle, gezegd dat hij verder (want het is
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een lange brief) minder heidensch over zijn ongeluk en zijne
onderwerping spreekt. (*)
De geschiedenis zegt niet, voor zoo veel mij bekend is,
hoe groot een deel Huijgens in het leed van zijnen vriend genomen heeft; maar, mij dunkt, zoo de inhoud hem heeft bewogen,
de vorm van den brief heeft hem zeker niet minder bedroefd.
De vergelijking der twee voorgelezene stukken zou mij aanleiding kunnen geven tot menige opmerking; maar Gij zult
ze voor U zelve nog beter kunnen maken. Ik zeg alleen:
hoe rijk is het opstel van Barlaeus! hoe schitteren daarin zijn
belezenheid en zijn wetenschap! hoe kunstig is het! hoe heeft
hij wel moeten arbeiden, om zulk een krioelend gewemel van
personen en leenspreuken in zoo naauw eene ruimte in te
sluiten! Maar, herinnert U dat Cicero zeker weinig minder
gelezen had en wist; dat hij zeker niet armer geweest is in
verbeelding dan Barlaeus; dat zijne eigenliefde hem misschien
niet minder aanspoorde om ten toon te spreiden wat hij vermogt; en rekent dan na, hoe diep bij hem het inzigt was in
eene kunst, waaraan hij zoo veel kon opofferen. Immers, hoe
zal men weten of het beeldrijke geheel ongepast, of een gekozen beeld juist en bevallig is, of men het te weinig uitgewerkt
of te uitvoerig geteekend heeft, indien men niet voorzigtig
en met beleid te werk gaat en zich zelven plaatst op het standpunt van lezer of toehoorder, opdat zij zich niet verliezen in
de beschouwing van het beeld, en het oogmerk vergeten waarom het gebezigd is? Muretus * zeide, in het begin van eene zijner
Redevoeringen, dat hij de aandacht zijner toehoorders niet zou
inroepen: „Welk schipper, wanneer hij reizigers voor een
vrachtloon overvoert, zal hun vragen of zij zoo vriendelijk
willen zijn, met hem merle te varen?" Hierbij liet de fijne
stilist het blijven. Maar verbeeldt U dat hij het zoogenoemde
derde van vergelijking nog sterker aldus had willen doen
spreken: „Gij zijt vrijwillig het vaartuig mijner Redevoering met
mij ingetreden: wanneer zij, met voile zeilen, U in de haven
der overtuiging brengt, dan zult gij mij het loon eener voorbijgaande goedkeuring geven; maar gij zult het mij altoos
(*) Zie de „Aanteekening" van Geel, achter dit opstel gedrukt.
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mogen verwijten, zoo wij schipbreuk lijden op de blinde
klippen van langwijligheid en verveling, en gij U naar huis
redt, ieder op een stuk of plank van de kiel mijner rede."
Laat ons eindelijk deze beeldengallerij verlaten! want ik
moet nog spreken van het geestige, van het vernuft, van het
zout der rede, als bijna uitsluitend het eigendom van den ongebonden stiji. Ik bedoel, vooreerst, die beweging en levendigheid, welke in alle schrijfsoorten eene meer of min ruime
plaats vinden. Zij zijn gelijk aan de stoffaadje van een landschap, in de schilderkunst. Wat er tegenover staat, is mat,
eentoonig, levenloos, doodsch. Zoo ik mij niet bedrieg, dan
is het eene dwaling, wanneer dat talent geheel voor eene kostelooze gift der natuur gehouden wordt, omdat het natuurlijk,
dat is ongedwongen, los en gemakkelijk moet wezen. Het moet
vanzelfs komen, zeggen zij, en niet gezoeht worden. Daarom
ook schrijven velen, en wachten het al schrijvende; en het
opstel is af, en — het is niet gekomen! Een vooroordeel,
bij overlevering voortgeplant, keurt dit zoeken af. Maar is
men het eens omtrent het woord zoeken? Stellen wij een prozaist, die eene gedachte nedergeschreven heeft, duidelijk en
naauwkeurig genoeg: hij leest ze nog eens over, en de uitdrukking schijnt hem loom en traag. Indien hij zulk een is
die, in zijnen spoed, over dit struikelblok heenstapt en niet
omziet, laat hem voortspoeden en zien waar hij to huis komt!
van dezen spreken wij nil niet; maar, zoo hij iemand is die
iets geestigers verlangt, hoe moet hij doen? wat begeert het
vooroordeel? — dat het hem invalle; dat hij niet zoeke. —
Doch, het zij dit nu terstond, of naderhand, bij betere luim,
hem invalle, hoe zal dit gaan? wanneer hij niet denkt? —
niemand kan gedachteloos zijn — wanneer hij aan jets antlers
denkt? — dan is het onmogelijk. — Zoo moet hij toch denken
dat hij wenscht dat het hem invallen zal. Wel nu, dit noemen
wij zoeken, en het geschil houdt op. — Er bestaat eene kunst,
die zulk eenen geest, zulk eene levendigheid en warmte zoekt;
maar zij is moeijelijk: want zij is de vereeniging van vele volkomenheden, en wat zij levert, moet aan het natuurlijke gelijk
zijn. — Ik bedoel, ten tweede, het korte en puntige, dat wij
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eenen inval heeten, en dat met zoeken hoogst zelden te verkrijgen is. Hij is een gelukkig schrijver, wie met deze invallen
ruim bedeeld wordt: hij kan zijnen lezer aangenaam verpoozen
en onderhouden, en den rimpel der ingespannen aandacht hem
doen ontplooijen; maar geene andere gave vereischt in haar
gebruik meer kieschheid en fijner gevoel; want gevaar van
misbruik is steeds nabij; en zoo dikwijls, in die snelheid der
geestbeweging, de aard van het onderwerp en de persoon des
schrijvers vergeten worden, zijn de grenzen in een oogenblik
overschreden. Komen die keurigheid en die takt 66k vanzelfs?
Dan zouden wij nooit geest in potsenspel zien ontaarden, noch
jokkernij in bespotting, noch scherts in bitterheid — neen,
het is een lange, langdurige oefening, het is een moeijelijke
kunst, die dit krachtige, maar gevaarlijke, werktuig leert hanteren. En zou de stijl niets toebrengen tot de uitwerking van
den inval? — Een beroemd Engelsch Redenaar overpeinsde
de redevoeringen, die hij in de Raadsvergadering houden wilde,
maar hij schreef niets daarvan neder. Doch zoo dikwijls hij
een geestigen inval had — en hij was er rijk in — teekende
hij Bien in verschillende bewoordingen op, en prentte zich die
uitdrukking in het geheugen, waarmede zijn geestigheid het
meest schitteren en op de toehoorders het krachtigst werken
kon. — Zijn proza, zijn stijl ontving ze, even als de slijper
den diamant.
Daar rijst een laatst gevaarte van rijm, van korte en lange
lettergrepen, van voeten en versmaten! De Dichters staan er
boven op, en zien ver over ons heen; en ik vrees dat het
ons niet gelukken zal hen alien nederwaarts te lokken. Want
zoo velen van hen als dit spel in bedwang hebben, en daarin
het wezen hunner kunst niet stellen, die zullen vrijwillig afdalen en ons de hand toereiken: maar er is eene onberekenbare menigte, die, zoo als Plato zegt, aan de deur der Muzen
aankloppen, die een ganschen dag zwoegen over twee verzen,
en een raad van vrienden bijeenroepen, om te oordeelen: even
als de dichter Boileau, van wien men ook zegt dat hij een
uitmuntenden aanleg had voor het Proza -- deze zullen wij
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moeten dwingen, met een zacht geweld. Breken wij daartoe
voorzigtig het hooge timmerwerk onder hen weg, om hen
zachtkens op gelijken grond met ons te brengen!
Het rijm: — ja, het rijm, die beschaafde barbaarschheid,
martelt hen dikwijls, wanneer de taal niet gedwee is, en de
voorraad van gelijke kianken zich niet wil schikken in het
denkbeeld, dat uitgewerkt wordt. Maar, wat zij ons als zoo
moeijelijk, zoo belemmerend voorhouden, zou daarin niet bij
sommigen een geheim huismiddel hunner kunst gelegen zijn?
Zij hadden den draad eener gedachte gevolgd — daar komt
een ongelukkige eindklank, en de woorden, die daarmede
zamenklinken, passen in allerlei gedachten, behalve in die
welke zij nu vervolgden! Zij snijden dien draad voor een
oogenblik door, en vlechten er het toevallig gevondene in:
er komen aldus wet knoopen in den draad — maar het is
toch een geheel. Hoe veel stoute en onverwachte wendingen
zijn zij aan dit hulpmiddel niet verschuldigd! Wij, daarentegen, moeten het rijm vermijden, en daarom juist staat het
ons, door ik weet niet welke geheime tegenwerking, zoo dikwijls in den weg. Het moet verschoven worden, en een ander
woord van verschillenden klank moet in de plaats komen, zonder dat er zin of beteekenis verloren ga, zonder dat wij de
reeks onzer gedachten afbreken. Zouden dit vermijden en dat
zoeken in moeijelijkheid niet tegen elkander opwegen?
Hunne voeten — die heeft ons Proza ook, en terwijl zij
overdragtelijk zeggen dat hunne voeten staan en wandelen,
kunnen wij eveneens beweren dat ons Proza staat en wandelt.
Maar dat kunstige zamenstel hunner voeten, die liefelijke afwisseling van kort en lang, dat streelend geluid van beurtelings hoog en laag, dat getoover met woorden, wanneer telkens
eene gedachte in hetzelfde getal lettergrepen besloten is: de
versmaten en, in sommige dichtsoorten, derzelver verscheidenheid — wanneer het zintuig der oogen te gelijk bekoord
wordt, en de verzen een, twee of drie vingerbreed langer
zijn, het eene dan het andere — is er jets dat hierbij haalt,
in het Proza, dat, naar zijne beteekenis,* slecht en regt daarheen gaat, omdat het ongebonden is? — Wachten wij ons
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deze ongebondenheid voor bandeloosheid te houden! Onze gehoorzaamheid aan taalwetten, waarvan zij zich zoo dikwijls
ontslaan, is een band, die meermalen evenzeer knelt als de
maat hunner verzen. Ons Proza schijnt ongebonden, maar het
is omdat die band minder merkbaar is voor oor en oog. Het
schijnt vrij te wezen, maar die vrijheid is een bijna oneindige
uitbreiding, eene rekbaarheid, maar die grenzen heeft, waarvan wij niet onkundig mogen zijn. Het schijnt geen maat te
hebben, maar het heeft er eene die niet tastbaar is, die niet op
de vingeren kan nagerekend worden. Het schijnt geen klank
of zang te hebben, doch het heeft eene welluidendheid, die
verscheiden, maar niet onbestemd — die moeijelijk te bevatten, maar ook moeijelijk voort te brengen — die het diepste
geheim der kunst is.
1k heb mijne taak volbragt, G. T. naar mijn vermogen. Ik
heb U willen herinneren dat de ongebonden stql oefening en
kunst vordert. Het is de taal met hare bevalligheid en kracht

rijkdom: het is de taal in haar ganschen omvang. Geen
rede is er denkbaar zonder spraak, even min als eene spraak
zonder rede. Die rede zong, gelijk men beweert, in de kinderjaren van het menschdom; maar zij was die der kindschheid.
Zij bond zich, omdat zij het genot der vrijheid niet kende.
Hare uitdrukking geleek nog niet naar de volkomene taal der
beschaving, evenals het wicht, dat met doeken en zwachtels
omwoeld is en nog weinig naar een mensch gelijkt. Het
menschdom is opgewassen, en de Poezij is bij velen een kindsche ouderdom geworden; bij weinigen is zij natuur gebleven,
met de frischheid der jongelingschap. Maar het Proza heeft
zich allengs door denken ontplooid, door nasporing verrijkt,
en door kunst volmaakt.
Onze taal — Gij weet het, T. — wordt door weinige andere
overtroffen in die deugden, wier ontwikkeling aan de buigbaarheid en zuiverheid harer eerste grondstoffe te denken is.
Dit bewijzen onze letterkunde en eenige meesterstukken, die
wij daarin tellen. -- Maar, verbergen wij het niet! er is bij
en
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ons nog geen vrees voor dat afslijtend polijsten, waardoor
misschien eenige andere taal hare veerkracht verloren beef t.
Er blijft ons nog veel te buigen, te kneeden, te lenigen, te
beproeven — niet door hen die het vreemde najagen, en overal
te huis zijn, uitgenomen in hun Vaderland; maar door onze
schrijvers, op wier gezag het nageslacht zich beroepen zal,
zoo zij met moeite, met zorg en met gestadigen arbeid hunnen stijl bewerken, niet als een onontbeerlijk, schoon lastig,
voertuig hunner gedachten, maar als een kostbaar talent, als
een geschenk van hooger hand, als een kenmerk hunner
veredeling.

(1 AANTEEKENING

Men heeft het mij ten kwade geduid dat ik den brief van Barlaeus openbaar
heb gemaakt. Simons heeft deze wandaad zelfs gelijk gesteld met het uitgeven
van nagelaten brieven, die een leelijke karakterzijde ontdekken van een of
ander groot man, wiens „nagedachtenis zij nimmer kunnen vereeren."
Hier heeft eene verwarring van begrippen plaats. Wanneer die groote man
een wijsgeer is geweest, of een geleerde, afgezonderd in zijn studeervertrek,
arbeidende aan diepe nasporingen of speculatieve wetenschap, wat baat het
dan der geleerde wereld, zoo men, na zijnen dood, de gebreken van zijn hart
aanklaagt, en de achting ondermijnt, die hem vroeger toegedragen werd?
Er is iets wreeds in, en toch werkt het slechts op de tijdgenooten van den grooten man of van den beschuldiger. Hoe meer geslachten er voorbijgaan, des
te meer scheidt de grootheid van den geleerde zich af van de zwakheid des
mans. De tijdgenooten beminnen zoo gaarne den geleerde, died zij meer of
min van nabij kennen: hunne liefde voor den man helpt hen zelfs zich opwinden
tot hooge bewondering van hetgeen in den geleerde misschien minder lof
verdient. Het nageslacht is onpartijdiger: het leest zijne werken, het bekommert
zich minder om de deugden of gebreken van zijn karakter — immers zoo hij
niet geschreven heeft over onderwerpen, waarin zijn hart betrokken was,
De naklank der gebreken wordt allengs flaauwer, en wie, als snuffelaar
in de historia literaria of als liefhebber van anecdoten, er jagt op maakt,
zal misschien leeren — dat er niets volmaakt is onder de zonne. En juist
om het weinig opbeurende van deze bekende uitkomst, zou ik niet gaarne
een gunstig vooroordeel der tijdgenooten bestrijden of hun genot bederven,
zoo lang het, om der wetenschap of lezeren wille, niet noodig was dat de
waarheid aan den dag kwam. Nog eens: Huijgens, Boerhave, Ruhnkenius
zijn brave mannen geweest. Hebben voor hem, die dit weet, hunne heerlijke
uitvindingen en ontdekkingen een hoogere waarde? Er valt iets af te dingen
op de deugd van Muretus en Perizonius, indien berigten en overlevering hen
niet beliegen. Maakt het voor hem, die dit toevallig weet, hunne geleerdheid
minder bruikbaar? Heeft voor hem de eene minder fijnen smaak, en de
andere minder scherpen blik, dan voor mij, die het niet weet? Of wordt de
grootheid van Aristoteles en het nut zijner werken twijfelachtig, omdat
wij van zijn karakter en hart niets met zekerheid weten?
Liefde voor de waarheid — is alles wat wij in den geleerde, buiten zijn
wetenschap en talenten, mogen eischen: maar het is ook een groote eisch!
Haar gaafheid of gebrek behoeft in geen levensberigten noch nagelaten
brieven aangewezen te worden. Zij is evenzeer een karaktertrek van den
Onderzoek en Phantasie. 14
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geleerde en van zijn werk, als van den man. Het is een schoone deugd van
den Nederlander, dat hij in den geleerde een beminnelijk mensch, innemend
door luim en omgang, wenscht te vinden: zij toont zijne ontvankelijkheid
voor de fijnere beschaving, die uit den geleerden kring in de maatschappij
afdaalt; maar zij slaat bij hem al te ligt over tot een dweepende llefde, waarbij
de middelmatigheid aan beide zijden haar rekening vindt.
En wat nu van dit alles heeft iets met Barlaeus te maken? Ik wist reeds,
wat sommigen bezwaarlijk zullen toegeven, dat een uitsluitende navolging
der Latijnsche Dichters zijnen smaak en dien zijner tijdgenooten benadeeld
en zijn proza onaangenaam gekleurd heeft. Zijn hart had met die verkeerde
rigting niets te doen. Toen ik toevallig een wansmakelijke uitdrukking der
diepste smart ontmoette, ontving ik eene les: ik wilde ze niet voor mif alleen
houden.
Uit de tegenspraak van wijlen mijnen vriend Simons blijkt dat hij den
Brief van Barlaeus voor een Dichtstuk aangezien had. Ik had evenwel geen
aanleiding gegeven tot dit zonderling misverstand. „Zou het," zegt hij,
„edelmoedig zijn, eene zwakke taal van den Dichter op te zoeken en het
gebrekkige uit te kiezen, om daartegen het voortreffelijkste van den Redenaar
te vergelijken?" Maar de Dichter Barlaeus schreef een prozaischen brief over
zijne smart. Indien de laatste zijne Oratorie afgelegd heeft, waarom toch de
eerste niet zijne Poezij?
Dit is de eenigste plaats in de uitval van Simons, die ik meende te moeten
wederleggen.
J. GEEL.

AANTEKENINGEN
VOORREDE VAN DEN EERSTEN DRUK.

Deze geestige, ernstig bedoelde boutade verdient niet, overgeslagen te worden. Het is inderdaad een „Ouverture."
Geel kende de anonyme schrijver van Vooruitgang aanvankelik
niet: zelfs de redaktie van De Gids was toen nog anoniem.
„Ik heb in een dikken mist van pseudonymiteit tegen iemand
aangeloopen, en terwijl hij mij en mijne geliefde studien achteruit wilde duwen heb ik hem een slag gegeven een harden
zweepslag: want ik wilde hem met mij vooruit hebben," schrijft
Geel in een brief van Jan. 1838. 1 ) Ondertussen was als de auteur
bekend geworden de gevierde student Nicolaas Beets. Geel,
die het eerste werk van deze jonge dichter waarderend besproken had, en veel van hem verwachtte, bekende dan ook
twee jaar later : „Zonder de Pseudonymiteit van het Artikel, zou
ik mijn Voorrede zoo niet ingerigt hebben. Maar tegen het
pseudonyme moet ik vrijheid houden te schermen, zooals ik
wil."2 ) Spijt had hij er niet van, want zijn spot had wijder strekking: Beets zou wel niet de enige doordraver zijn onder de
romantiese jongeren. „De les is hard, maar moest hard wezen; proficiat, zoo niet aan den patient, dan aan anderen." 3 ) De „patient"
was allesbehalve ingenomen met het geneesmiddel. Door de
uitbundige lof van de tijdgenoten over het paard getild, was hij
woedend over Geel's kritiek, en schreef een fulminant artikel,
dat hij evenwel in portefeuille hield 4). Geheel zwijgen kon hij
niet. Behalve kleine steken onder water in het opstel Humoristen,
schreef hij in Genoegens smaken: „Men moet edelmoedig zijn,
en scherts als scherts verstaan. Niets is zoo kinderachtig, zoo
onaardig, en zoo inhumaan dan geestig te willen zijn door de
ontleding van eens anders grappen." Geel sprak van „gekwetste
eigenliefde," en beklaagde zich dat Beets „gedurig krabbelde en
1) Afgedrukt in De Gids 1906, III, 199.
2) In een brief aan Potgieter van Nov. 1840 (De Gids 1906 III, 418)
3) In de aangehaalde brief van Jan. 1838.
4) Zijn biograaf Chantepie de la Saussaye heeft er geen gebruik van willen
maken, maar kiest scherp partij voor de „dichter" Beets tegenover de „geleerde" Geel, die zich z. belachelik had gemaakt (Leven van Nicolaas
Beets, tweede druk blz. 55).
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beet." 6) Hij weigert, ondanks Potgieters aandrang, zijn oordeel te
geven over de geschriften van B(eets) en H (asebroek) —waarschijnlik de Camera en Waarheid en Drooinen —: „Waartoe zou
ik hunne hoogst prikkelbare eigenliefde kwellen met diepsnijdende
aanmerkingen? . . . . Ik heb leergeld gegeven: mijn partij is genomen en ik zwijg." Hij denkt er zelfs over, in de tweede druk
van Onderzoek en Phantasie de Voorrede weg te laten. Dat plan
gaf hij op, toen Beets zijn Vooruitgang in 184o herdrukte in de
bundel Proza en Poezie. „Dat gaat vrij ver" — schreef Geel toen
aan Potgieter — „Buiten den angel die onder het gras van dien
Vooruitgang schuilt, en door de minsten opgemerkt is, is die
manier van schrijven nietswaardig, en belooft zeker geen p ooruitgang." 6)
Na dit kijkje achter de schermen, zal men beter begrijpen,
wat Geel in 1841 als Voorrede bij zijn tweede druk schreef:
„Ik weet dat er zijn die de Voorrede niet geschreven, en vooral
niet herdrukt, wenschten. Het doet mij Teed dat ik niet begrijpen
kan, waarom. Is dan eene stelling als deze:
„Alle reactie, zonder actie, is ijdel gescherm. Het talent komt
in de maling en dreigt zich zelf te verduisteren, wanneer het zich
waagt aan een verheven levensbeschouwing, met vernuft,
zonder diepte van wetenschap en ondervinding. De geest gewent
zich ligt voort te sukkelen in een negative rigting, omdat het
veel gemakkelijker schijnt, of te breken dan op te bouwen. Werking en tegenwerking, op zich zelve als krachtoefening van het
vernuft beschouwd, hebben ieder een punt van uitgang en eene
soort van spiraalloop. De eerste wendt zich, met een klein begin,
naar buiten om; de laatste begint misschien met een grooten
zwaai, doch keert zich naar binnen. De eerste breidt zich uit,
de laatste krimpt zich in. De eerste heeft geen einde, de laatste
loopt uit in afmatting van het gepijnigd talent, en — stilstand."
Is zulk eene stelling dan zoo alledaagsch? en is ons veellezend
publiek dan zoo innig bekend met hare waarheid? en hoe velen
hebben er, met belangstelling in onze letteren, over nagedacht? —
Ja, maar de vorm! — is mijn eigendom: ik ben er aan niemand
iets van verschuldigd. — Ja, maar die oude heer! — is niets meer
dan mijn strooijen pop. Hadt gij gewild dat ik er een jongen van
gemaakt had? Al wat abstract is, zal, denk ik, abstract blijven,
en al wat vereerend en zuiver bedoeld is, zal noch beleedigend
noch onrein worden, al vond een Pseudonymus goed, zonder
gezonde redenen, zich bekend te maken, en te roepen „zij hebben
5) Volgens een mededeling van Hasebroek, die met de „Geelhaat" van Beets
niet ingenomen was (Zie het aangehaalde Gids-artikel van Mej. Hamaker
(1go6 III, 187).
6) De Gids 1906 III, 423.
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mij toch herkend!" Dit zou even kinderachtig onbescheiden
wezen, als de geschreven of gezongen toepassingen van anderen
onnoodig en lomp zijn."
blz. XVI. Het motto uit Goethe bewijst dat Geel een hoge dunk
had van de nog jonge en onbekende Gids. Dat verhoogde zijn
ergernis: „Dat ongelukkige product bevreemdde mij v6Oral,
omdat ik in den Gids nieuwe jonge krachten van vooruitgang
had meenen te bespeuren." 7 ) Dat de Gidsredakteuren dit oordeel
op prijs stelden, blijkt uit Bakhuizen's woorden: „wij zeggen den
hoogleeraar dank voor de eer ons tijdschrift bewezen, door het
voor een „Archiv des Zeitalters" te houden. (In de bespreking van
Onderzoek en Phantasie).

blz. XVII. Swedenborg (1688-1772), een Zweeds natuurgeleerde, heeft zich op later leeftijd veel naam en aanhang
verworven door mystiek gekleurde, theologiese geschriften.
Balthasar Bekker (1634-1698), de bekende schrijver van de
Betocerde W eereld, bestrijder van het bijgeloof en van de heksenprocessen. Zijn biografie werd in onze tijd geschreven door
Dr. W. P. C. Knuttel (1906).
Samiel is de „Zwarte Jager" uit de opera Freischiitz. Cheval

is de titel van een Franse opera, door Auber. Zie
Hildebrand, N a ()Wag jaar, die ons ook mededeelt dat met

de Bronze

„een onzer eerste mannen" Van der Palm bedoeld is, en dat
hij Brise-montagne niet meer thuis kan brengen.
blz. XVIII pyrrhonist = twijfelaar. Eigenlik: aanhanger van de
sceptiese leer van Pyrrhon.
blz. XIX. In Der Natueren Bloeme geeft Maerlant geen natuurkennis naar onze opvatting, maar ook symboliek, bijgeloof,
volksgeneeskunde enz. Bartolomeus den Engelsman is de

schrijver van een vertaald traktaat Van den proprieteiten der
dinghen, dat wij kennen in een inkunabel, in 1485 te Haarlem
gedrukt.

Theophrastus was een leerling en vriend van Aristoteles. De eerste
was de grondlegger van de plantkunde; de laatste, de bekende
filosoof, o. a. van de dierkunde.

I. OVER HET REIZEN.
blz. 1. Deze voordacht werd, blijkens de toespelingen op aktuele
tijdsomstandigheden, geschreven in 1831, en voor het eerst
voorgedragen in een besloten ledenvergadering van de Maat7) Brief van Jan. '38 (De Gids 1906 III, 599)
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schappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Met een

nieuwe inleiding werd dezelfde verhandeling in 1834 voorgedragen in de Rotterdamse Afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
blz. 3. Siegenbeek is de Leidse hoogleraar, de ambtgenoot van

Geel. Op taalkundig en op spellinggebied werd hij herhaaldelik
en heftig aangevallen door Bilderdijk.
blz. 3. Surlet I. Baron Surlet de Chokier (1769-1839) was een
der bekwaamste leden van de Belgiese oppositie in de Tweede
Kamer (1828-183o). In 1831 werd hij regent van Belgie, maar
na de intocht van Leopold legde hij zijn gezag neer. De bijnaam
„de eerste" is dus Noord-Nederlandse spot met het aangematigde
vorstelike gezag.
blz. 5. Calypso. Op zijn zwerftochten bracht Ulyssus zeven
jaren door bij de schone nymf Calypso, totdat eindelijk het
heimwee hem verder dreef (Odyssee XI I, 403).
blz. 7. recensenten en letteroefeningen. Twee van de meest
verspreide tijdschriften in die dagen, die bij Geel slecht aangeschreven stonden, droegen de namen Recensent, ook der recensenten en V aderlandsche Letteroefeningen.
blz. 10. het tertium comparationis of „het zoogenoemde derde
van vergelijking" — zooals Geel het in Het Proza (blz. 181)
noemt, is in de redekunst de term voor het punt van overeenkomst in de vergelijking. Het uitspinnen daarvan bij Pissevache
zou onkies zijn!
blz. 18. Bellerophon: een Griekse Godenzoon, die o. a. op het
gevleugeld ros Pegasus een monster de Chimaira doodde. Later
viel hij bij de Goden in ongenade en zwierf rond, de mensen
ontvluchtend, en wegkwijnend van verdriet.
blz. 18. W inckelmann (1717-1768) is de beroemde oudheidkundige, die de stoot gaf aan de herleefde studie van de antieke
kultuur.
II. TAFELGESPREK OVER ZAKEN VAN GROOT GEWIGT.
Volgens Dr. Hamaker (Jacob Geel, blz. 215) is dit opstel waarschijnlik nooit voorgedragen. Mogen we aannemen dat Geel zijn
opstellen naar tijdsorde liet afdrukken, dan zal het in 't einde van
1831 geschreven zijn. Is mijn gissing juist, dat met Mercator
Tollens wordt bedoeld (zie beneden, bij blz. 37), dan krijgt deze
datering een krachtige steun. De vermelding van de anonyme
brochure van 1829 (op blz. 39) wijst er m. i. op, dat het gesprek
niet al te lang na de verschijning daarvan ontstaan kan zijn.
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De veronderstelling van Dr. Hamaker ( Jacob Geel, blz. 5)
dat deze dialoog na het „Gesprek op den Drachenfels," dus na
1835 geschreven zou zijn, berust m. 1. op te losse gronden.
blz. 29. De prijsvragen-manie, waarmee Geel in dit „Symposion" zo geestig de draak steekt, was een erfenis uit de achttiende eeuw, toen de meeste „wetenschappelijke maatschappijen"
gesticht werden. Betje Wolff spot al met die verdiende „medailles"
in de korrespondentie van Alida Leevend met tante Martha.
Omstreeks 183o waren ze nog aan de orde van de dag. De Konsten Letterbode gaf er geregeld versiagen van.
De hier bedoelde „Maatschappij" is de Maatschappij van
Fraaije Kunsten en Wetenschappen.

blz. 31. Quaestor ---,--- vrager.
blz. 31. De Leidse kenner van het Chinees is misschien Hamaker geweest.
Jean Pierre Abel Remusat (1788-1842) muntte uit in de
Oosterse talen, in 't biezonder in het Chinees. Sedert 1814 doceerde hij die taal aan het College de France.
blz. 31. In Scaevola wordt de man van de reaktionaire frasen
en stokpaardjes tentoongesteld, de Bilderdijkiaan.
biz. 32. De vierde klasse van het Instituut. Het Koninklijk
Nederlandsch Instituut, door Lodewijk Napoleon bij decreet
van 4 Mei 1808 ingesteld, had vier kiassen, waarvan de officiele
namen waren: Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen,
Koninklijke Hollandsche Maatschappij, Koninklijke Maatschappij der Geschiedenis en Oudheden, Koninklijke Maatschappij
der Schoone Kunsten.
Jean Emile Humbert (1771-1839) was een Nederlands officier,
die naar Italie gezonden werd voor oudheidkundige studieen.
L. Moritz (1773-1850) was een Nederlands schilder, met Pieneman door de tijdgenoten als de voornaamste vertegenwoordigers
van de toenmalige schilderkunst beschouwd.
biz. 34. inre postliminii: krachtens het ius postliminii, d. i.
het recht van de Romein die uit krijgsgevangenschap terugkeerde
op zijn burgerschap. Eigenlik was dit een rechtsfiktie: men
nam aan dat een Romein geen krijgsgevangene geweest kon zijn.
Het ius primae noctis d. i. het recht op de eerste huweliksnacht,
dat de heer tegenover lijfeigenen afdwong, is nooit een „recht"
geweest.
blz. 35. Ook in zijn afkeer van de Griekse vrijheidsoorlog,
die hier te lande door de liberalen werd toegejuicht, is Scaevola
Bilderdijkiaan. Bilderdijk verbrak zelfs tijdelik de vriendschap
met Tydeman, omdat hij voor de Grieken partij gekozen had.
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blz. 37. Mercator is waarschijnlik de „koopman" Tollens.
De karakteristiek van zijn gedicht past geheel op Avondbede,
„waarin die vader op een ruwen winteravond, onder het huilen
van den rukwind, zijne teedere bezorgdheid voor den geliefden
zoon, aan de grenzen op wacht, lucht geeft. Hier is eene aandoenlijke worsteling tusschen vaderlandsliefde en kindermin"
(Schotel, Tollens en zijn tijd, blz. 157). Als Tollens dit gedicht
werkelik aan een feestmaal van de „Maatschappij" heeft voorgedragen, dan zal het wel in 1831 geweest zijn, voordat het in de
Muzenalmanak van 1832 publiek eigendom werd.
blz. 39. Over Volksgeest en Burgerzin. Dit boekje, dat in 1829
to Leiden anoniem verscheen, wordt in de Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Ned. Lett. op naam van Groen
van Prinsterer gesteld.
blz. 41. Aeschylus heeft aan de bekende Prometheus-mythe
een dramatiese vorm gegeven. Tegenover Prometheus (= die
vooruit denkt) staat zijn broeder Epimetheus (= die achterna
denkt), gelijk Acilius opmerkt (blz. 43).
blz. 49. 3o duizend karakters. Aldus in de eerste uitgave.
De tekst van 1841 heeft: 20 duizend, een drukfout, die in de
volgende uitgaven overgenomen werd.
III. OVER DE PLIGTEN VAN EEN TOEHOORDER.
De aanleiding tot dit opstel was een voordracht van Abraham
des Amorie van der Hoeven over „De populariteit als kenmerk
der welsprekendheid," 8 ) in 1831 gehouden voor de Leidse
afdeling der Hollandsche Maatschappij, op verzoek van Van
der Palm. 9 ) Dit was een „verheerlijking der redenaarsgave"
door iemand „die zich van zijn eigen oratorisch talent zeer
bewust was" (Hamaker's Jacob Geel, blz. 13). Geel zal deze terugslag dus geschreven hebben in het najaar van 1831. De voordracht
had plaats in dezelfde Leidse afdeling. „Het vergrootend gerucht
bragt aan Van der Hoeven over, dat Geel hem in een bespottelijk licht had geplaatst; maar op zijne schriftelijke vraag om
opheldering antwoordde de humorist naar waarheid en vriendschappelijk 10).
In deze voordracht is het de „verhandelaar" en het „verhan8) Opgenomen in zijn Redevoeringen (1845), blz. 103.
9) In een brief van 11 Maart 1831.
10) F. J. Domela Nieuwenhuis: Leven en Karakter van Abraham Des
Amorie van der Hoeven (Amsterdam 1859), naschrift biz. 12. In deze biografie
is ook de brief afgedrukt waarin Geel zijn oordeel over de bewuste redevoering
schreef (blz. 121).
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delen," dat de spotlust van Geel wekt. Denk ook aan 's Winters
buiten in de Camera, waar de jonge Beets — zelf, evenals Geel,
een gevierd „spreker!" — de verhandelaar ten tonele voert.
blz. 55. ernst-snert. Waarschijnlik spotternij met de bekende
fantastiese woordafleidkunde van Bilderdijk.
blz. 63. de zedige tranenlach van Andromache. Homerus zegt
van Andromache, bij haar afscheid van Hector (Ilyas VI)
dat zij „lachte door haar tranen heen."
IV. IETS OPGEWONDENS OVER HET EENVOUDIGE.
De stoot tot dit opstel gaf eveneens een „vorige spreker," n. 1.
prof. Siegenbeek, die de 16de November 1832 voor de Leidsche
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde een verhandeling
voordroeg „over het Eenvoudige, bij wijze van Samenspraken." 11)
Geel heeft de zijne dus geschreven en voorgedragen in 't laatst
van 1832, of in 't begin van 1833.
De bouw van dit opstel is niet zo doorzichtig als bij de overige.
Geel heeft dit zwak gevoeld, en de lezer in zijn geestig slot
willen waarschuwen, de „dunne draad," die inderdaad niet veel
heeft van een kabeltouw, goed vast to houden. De kern van zijn
betoog is weer negatief. Hij bestrijdt „de eenvoudigheid, zoo
vlak en flaauw als haar de oudere met klassieke voorbeelden
onbezonnen dweepende school begreep" (Bakhuizen van den
Brink). Het eenvoudige, in de zin van : het voor ieder begrijpelike, het populaire — zoals de kunst van Toliens en de alrnanakpaten het opvatten verloopt in het ordinaire. Er is ook een
eenvoudigheid, die niet tegenover het verhevene, maar tegenover het opgesierde, het konventionele, het onechte staat. In
die zin waren de klassieken eenvoudig. In die zin kunnen zelfs
diepzinnige gedachten van Bilderdijk en Schiller in hun kunstvoile uiting eenvoudig genoemd worden.

Het g,esprek tusschen Solon en Croesus. Herodotus
(I, 3o) laat Croesus aan de wijze Solon vragen, wie de gelukkigste mens is, en hoort tot zijn verbazing allerlei namen noemen
behalve de zijne.
blz. 71. Van Goethe's Dichtung and Wahrheit verschenen bij
zijn leven drie delen (1811-1814) het vierde deel werd na
zijn dood uitgegeven.

blz. 70.

11) Of de tekst bewaard is, weet ik niet. De Handelingen van de M. d.
N. L. van 1833 vermelden alleen de voordracht. Er staat alleen dat hij in 't
biezonder sprak over het eenvoudige „in werken van smaak en kunst" (Zie
Harnaker's Jacob Gee!, blz. 14) .
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blz. 72. Thespis, tijdgenoot van Solon ( + 53o v. Chr.) geldt
als de grondlegger van de Griekse tragedie. Van zijn werk is
niets bewaard.
blz. 73. Geel schijnt aan een bepaald schilderij te denken,
als kontrast met het realisme van Dou's kraamkamer. Misschien zou dat op te helderen zijn, als men wist wat met „die
gallerij" bedoeld was.
blz. 74. Voor een dergelijk „dodengesprek" vond Geel een
voorbeeld in de oudheid bij de laat-Griekse schrijver Lucianus,
die in de Romeinse keizertijd leefde. — Bilderdijk was kort
geleden (1831) gestorven. Schiller stied al in 1805. Bakhuizen
van den Brink (Studien en Schetsen III, 74) vindt in Bilderdijk
en Schiller „de verhouding van wetenschap en fantasie, van
heldere voorstelling tot donker voorgevoel, de verhouding, of
wilt gij liever, den strijd van de twee hoofdelementen onzer
tegenwoordige kunst in beelden uitgedrukt. Tegen beiden staat
Hesiodus over, als de ruwe kunst tegenover de meer volmaakte,
als het materieele bewustzijn tegenover het gevoel voor eene
hoogere orde van zaken."
Geel is tot dit gesprek gekomen door de lektuur van Bilderdijk's verhandeling Over dichterlijke geestdri/t en dweeperij,
(opgenomen in de Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden I),
zoals uit onderstaande citaten blijken zal.
blz. 74-75. Het eerste fragment van Bilderdijk is uit het gedicht
Het waarachtig goed (Dichtwerken VII, 147; met uitlatingen)
van 1811; het tweede ( „Wijsheid" enz.) heb ik niet kunnen
opsporen; het derde is uit Schilderkunst (Dichtwerken VII, 97;
met uitlatingen) van 1812. — Het fragment van Schiller is
ontleend aan Das Ideal und das Leben (strofe 8 en 9). De maat
is in de vertaling niet bewaard, vooral niet in de laatste regels:
Schlank und leicht, wie aus dem Nichts gesprungen
Steht das Bild vor dem entztickten Buick
Waarschijnlik is de vertaling van Geel zelf. In de Nederlandsche
Schiller-Bibliographie van Wouter Nijhoff (1905) vond ik geen
vertaling van dit gedicht genoemd.
blz. 75. Bilderdijk heeft weinig sympathie voor Schiller.
Hij spreekt in een gedicht (1808) van „Schillers droomen." 12)
Elders zegt hij dat Schiller „raaskalt," en noemt hij zijn drama's
een „drekhoop." 13)
Maar het duidelikst is de volgende passage uit de bovengenoemde verhandeling (blz. 37) : „Die aan 't hoofd van de
II 449, 450.
12) Dichtw. XII, 112. Zie Kollewijn's Bilderdijk II,
13) Kollewijn, a. w. b. I, 449.
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Duitsche kunststellaadje optreedt, is Schiller. En wie is
Schiller. Een Enthusiast zal men zeggen. Ach I dat hij het
waar ! Neen, een Dweeper, wien ik gaarne zijne onkunde van
plan en ontwerpmaking vergeven, wien ik zijne kinderlijke
en somwijlen belachlijke hulpmiddelen niet wijten zou, had
hy lets van den Dichterlijken still of bevatting. Neen, een
Dweeper, die niets dan in weerwil van 't hart, van de bron
des gevoels, niets dan in den geest eener dweepende en verstandelooze verbeelding zegt: wiens beste bladzijde hem een
plaats in het dolhuis verdienen zou, en wiens slechtste dan
verdraaglijk is, als zy hem, zonder aan 't gene hy schreef te
denken, ontslipte."
blz. 76. Deze overpeinzing van Bilderdijk, te beginnen met :
„Ook de dweeper heeft somtijds waarachtig gevoel," is bijna
woordelik ontleend aan de verhandeling Over dichterlijke geest=
drift en dweeperij, blz. 44. Onmiddellik daarop volgen de vergelijkingen met de gekleurde spiegel, het gekleurde oogglas en
het netvlies (blz. 45), die op de volgende bladzijde aan Bilderdijk,
soms woordelik, in de mond gelegd worden. Daar wordt o. a.
gesproken van de lichtstralen die ,,in de verscheidenerlei getemperdheid van de oogvochten verschillende wijzigingen ondergaan."
blz. 76. Schiller's werk wordt door Bilderdijk ten onrechte op
een lijn gesteld met de Duitse sentimentele litteratuur, die bij
ons in Rhijnvis Feith een vertegenwoordiger vond. De poêzie
van Feith is vol van doodsgedachten (o. a. Het Graf, 1792).
Vgl. de genoemde verhandeling, blz. 48.
biz. 78. Bilderdijk lacht bij het horen van de naam Shakespeare.
Hij denkt gunstiger over hem dan over Schiller: Shakespeare
is menskundig, maar „ruw". En in Het Tooneel 14) zegt hij:
„Der driften schildering in haar vorming, aanwas, kracht!
Zie daar zijn lof, zijn deugd! De rest is waard belacht."
blz. 78. Snorrende zwermers. Blijkbaar een zinspeling op Bilderdijk's gedicht Zwermzwarreling (1824) 15 ) waarin hij zijn
tegenstanders vergelijkt met „Een dichte muggenzwerm" en
met „vuile kevertorren, die danzende in de zon op vliezen vierken
snorren."
biz. 79. De Furien. Geel kan gedacht hebben aan het bekende
gedicht van Schiller: Die Kraniche des Ibykus, waar die wraakgeesten geschilderd worden.
14) Dichtw. VII, 20.
15) Dichtw. VII, 235.
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blz. 80. Bilderdijk's epos, De Ondergang der Eerste Wareld,
dat een fragment bleef, werd in 1810 geschreven, maar eerst
in 1820 uitgegeven.
blz. 80. Schiller's filosofies hoofdwerk Ueber die asthetische
Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen werd voor
't eerst gedrukt in het tijdschrift de Horen (1795). Naar de hoofdgedachten sluit zich het boven aangehaalde gedicht Das Ideal
and das Leben, eerst: Das Reich der Schatten getiteld, van hetzelfde jaar, bij deze brieven aan.
blz. 8o (noot) . David Jacob van Lennep (1774-1853) , de vader van
de romanschrijver, was de leermeester en beschermer van Geel.
De vertaling van Hesiodus werd door Geel voltooid, en onder
zijn toezicht in 1854 door Hulleman uitgegeven 16).
blz. 82. „Toen ik dat oude tijdperk uwer geschiedenis te boek
schreef." Schiller schreef in 1788 Die Geschichte des Abfalls
der Niederlande.

blz. 82. Deze filippica van Bilderdijk is de kwintessens van
zijn aanvallen op „de geest der eeuw" en op zijn toongevende
tijdgenoten. Die strijd werd aangebonden, toen hij zich als
privaat-docent te Leiden gevestigd had. Vooral tussen 1822
en 1825, toen hij optrad als hoofd van een kleine, vurige partij,
werd de strijd fel. 17 ) Toen Geel zijn voordracht hield, was dit
alles nog in verse herinnering.
Maar de liberalen hadden Bilderdijk ook niet gespaard, en
hem vaak met onedele middelen bestreden. Geel plaatst zich
op een hoog standpunt, wanneer hij Schiller de bittere verwijten
in de mond legt. Terecht vraagt Dr. Prinsen: Is hier al niet iets,
dat den boetgezant in Potgieter aankondigt ? 18 ) De roede hanteren, niet uit wrok, maar uit lief de voor de vaderlandse kunst:
dat zou de leuze worden van de Gids-mannen.
V. GESPREK OP EEN LEIDSCHEN BUITENSINGEL OVER
PORZIJ EN ARBEID.
Volgens Dr. Hamaker (Jacob Geel, blz. 215) is dit opstel
„waarschijnlijk nooit voorgedragen." Er is, dunkt mij, een
aanduiding dat Geel dit „Gesprek," waarschijnlik te Leiden,
ten gehore bracht. Hasebroek geeft nl. in een brief aan Potgieter (1838) 19 ) een voorbeeld van Geel's geestige voordracht,
16) Joh. Wolters, in Noord en Zuid XXIII, 504.
17) Zie Kollewijn's Bilderdijk II, 227 vlg.
18) De Gids, April 1911. Van Lessing tot Vosmaer.
19) Aangehaald door M. J. Hamaker, in De Gids 1906, III, 181.
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dat m. 1. alleen betrekking kan hebben op de beneden aan te
halen plaats uit dit gesprek. 20 ) Deze dialoog moet geschreven
zijn kort na de verschijning van Peerikamp's Horatius-uitgave,
aan het einde genoemd, en dus in 1834 of het begin van 1835.
Geel neemt hier het hoofdthema weer op uit Het Proza, maar
nu in echt Socratiese vorm. Melissus is een Bilderdijkiaan, een
verdediger van de „ontboezemings"-poezie, voor wie de dichtkunst goddelike inspiratie is, „enthusiasme," vreemd van alle
„arbeid," en die zich gerechtigd acht op de „proza"-mens neer
te zien. Onbarmhartig worden zijn frasen stuk voor stuk ontleed. Bij de mis-en-scene heeft Geel gedacht aan de beroemde
inleiding van Plato's Phaedrus, waarvan in Het Proza (biz. 152)
gesproken wordt; de helling van de Ilissus is een bankje aan de
sloot geworden, de platanus een boom van de Leidse singel.
blz. 84. Ruhnkenius (David Ruhnken 1723-1798) een Duitser,
die te Leiden hoogleraar werd, en als filoloog een grote naam
verwierf.
blz. 86. Deze wijze van dichten doet weer denken aan wat
van Bilderdijk verteld verteld wordt, die soms zijn vrouw aan
't werk zette, om zijn „ontboezeming" op te tekenen.
blz. 87. Kunst wordt door arbeid verkregen is het bekende
spraakkunsten,
woordenboeken en rijmlijsten" denkt Geel misschien aan Bilderdijk's aanval op de bekende plaats in De Kunst der Poezij (vre2I7) :
„gewapend met een' wal van Monens, Zewels, Stijlen."

Leidse dichtgenootschap. Bij „omringd van

blz. 90. M. Ter. Varro (geb. 116 v. Chr.) schreef in zijn ouderdom een boek over Romeinse landbouw, in dialoog-vorm. —
L. Junius Moderatus Columella, tijdgenoot van de wijsgeer
Seneca, schreef een gedicht in hexameters over de landbouw,
in navolging van Virgilius' Georgica, eveneens een leerdicht over
dat onderwerp.
blz. 92. De „oude lieden op de muur van Troije" komen voor
bij Homerus (Ilyas III, 151)
blz. 93. Walter Scott werd algemeen bewonderd en nagevolgd.
Geel deelde die bewondering: in 1822 had hij zich al gewaagd
aan een Proeve eener Navolging van de Lady of the Lake van
W. Scott. De historiese roman werd hier te lande juist in
deze jaren beoefend door Drost (Hermingard van de Eiken20) Dr. Hamaker denkt aan het Proza. Maar dit werd in 183o geschreven!
En is het waarschijnlik dat Geel een reeds gedrukte en veelbesproken voordracht in Hasebroek's studentetijd nog eens voordroeg?
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terpen, 1832), door Van Lennep (De Pleegzoon, 1833) en Oltmans
(Het Slot Loevestein, 1834). Het voorbeeld was dus aktueel.

blz. 94. Improvisatori. Geel zal hier wel gedacht hebben aan
het veel bewonderde talent van Willem de Clerq, de vriend van
Da Costa.
blz. 94. Est deus in nobis! Een lievelingsaanhaling van Bilderdijk,
uit Ovidius Fasti IV, 5: Est deus in nobis, agitante calescimus illo d. i. : er is een god in ons ; wanneer die zich beweegt
ontsteken wij in gloed. Een omschrijving vinden we in Afscheid
(vs. 216-218):
„Dan kent des Dichters hart de Godheid die hem roert;
Dan roept hij siddrend uit, zich-zelv' en de aard onttogen:
„Een Godheid blaast mij aan, een Godheid uit den hoogen!"
Zijn oogen vonklen, en zijn boezem staat in vlam."
blz. 94. Silvio Pellico (1789-1854) werd in 1820, verdacht van
een politieke samenzwering, gevangen gezet. Zijn lange lijdensgeschiedenis werd in een bekend boek, „Mijn gevangenissen,"
veel gelezen. Toen hem schrijfgereedschap onthouden werd,
moest hij zijn dramatiese poêzie in zijn geheugen bewaren.
blz. 95. Jean Francois Champollion, de onderzoeker van
Egyptiese oudheden, was de eerste die de hieroglyphen ontcijferde. Eerst in zijn geschriften van 1822 en 1824 is hij daarin
geslaagd, al gaf de steen van Rosette, sinds de expeditie van
Napoleon bekend, de stoot tot de ontdekking.
blz. 95. De rhetor uit de Asiatische school wordt door Cicero
(Brutus § 51, § 325) tegenover de Griekse als minderwaardig
geschilderd: door toon en stijl werkte hij meer op effekt.
blz. 96 (noot) tessera = legerorde, parool.
blz. 97. Proteus was een voorspellende zeegod, die de macht
om allerlei gedaanten aan te nemen, gebruikte om aan Menelaos te ontkomen (Odyssee IV, 351)
blz. 98. Geen gebrek aan dichters. In een brochure van 1828
(Nieskruid voor den heer J. L. Nierstrasz Jr.) wordt meegedeeld
dat er in een jaar niet minder dan 114 bundels en bundeltjes
verzen in Nederland uitkwamen.
blz. 99. en verliest zich in het oneindige. Op deze plaats doelt Hasebroek waarschijnlik, in zijn brief aan Potgieter, wanneer hij het
heeft over zijn talent van voordracht: 21) „Gij verbeeldt u hierbij
zijn gesticulatie. Hierop neemt hij zijn zakdoek, snuit bedaard
21 ) Dr. Hamaker (Jacob Geel, blz. 5, De Gids 1906 III, 181) meent
dat een plaats uit Het Proza bedoeld is (zie hiervoor).
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den neus en nu, eer hij tot een nieuw stuk overgaat, ziet hij nog
eens met een komiek gezicht naar boven, het hoofd links of
rechts wendende en met het oog pinkende of hij iets van den
zwevende ontdekken kan. Gij ziet het effect van deze uitvoering op de vergadering. Ex ungue leonem." — De volgende
woorden: „Maar komt zij dan niet weerom?" zullen het effekt
verhoogd hebben.
blz. I0I. De Pindarische bergstroom heeft Horatius geschilderd
in Oden IV, 2.
blz. 103. De Leidsche uitgaaf van Horatius, van Peerlkamp,
kwam in 1834 uit. Zie over deze Leidse hoogleraar in zijn
verhouding tot Geel Dr. Hamaker (Jacob Geel blz. 57).
VI. NIEUWE KARAKTERVERDEELING VAN DEN STIJL.
Oorspronkelik was de titel: Eenige aanmerkingen over den stijl in
het algemeen. Onder die naam werd het voorgedragen in de
openbare maandvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, in Februari 1837. Dat het opgang
maakte, bleek uit een brief van Beets aan Potgieter : „Men
vertelt er allerlei geestigheden uit." 22)
blz. 112. Laurence Sterne (1713-1768), de Engelse humorist, was
een lievelingschrijver van Geel. De Sentimental Journey werd door
Geel vertaald, en in 1837, kort voor het verschijnen van Onderzoek

en Phantasie, uitgegeven. „Midden in het boek" — in de vertaling op blz. 10 — schrijft Sterne een „Voorrede, in de desobligeante," met een bespiegeling over de oorzaken van het
wezen en de soorten van reizigers, die aan Geel's voordracht
„Over het reizen" niet vreemd is.
blz. 115. De proeve van de onopregte stijl is „wat al te zeer
gechargeerd om haar voor die van iemand onzer schrijvers
te houden," zegt Bakhuizen van den Brink 23 ), maar „in de
drie laatste herkennen wij de eigenschappen van drie bij ons
heerschende stijlsoorten." En Beets schreef aan Potgieter:
„Siegenbeek en Tydeman waren zeer zichtbaar schoon zij
't mogelijk zelf niet dachten."
blz. 116. Kostelik is vooral de parodie op de goedhartige Siegenbekiaanse stijl. Om die te waarderen, moet men vooral hOrende
lezen, en op het ritme — de „numerus" — van de zinnen letten.
Let op het trochaiese slot der periode: . .luister zoilden hebben
22) In zijn Gids-artikel over Onderzoek en Phantasie, herdrukt in Studien
en Schetsen III (blz. 87)
23) Dr. Hamaker, Jacob Geel, blz. 14.

202

AANTEKENINGEN

la:Innen uitblinken; . , . . vergetelheid ontrfikt te van-den. Hier
werd niet de stijl van een persoon, maar de stijl van een tijdvak
aan de kaak gesteld. Men vergelijke b. v. de Levensberigten
van overledene dichters in de Nederlandsche Muzen-almanak
van 183o en 1831, waarvan de stijl treffende overeenkomst
vertoont met die van Hein Knap's biograaf. 24)
blz. 119. Een rechtstreeks voorbeeld van de knorrige stijl kan
ik niet aanwijzen. — In plaats van „afkeer van de deugd" in de
beide uitgaven van Geel, hebben de latere herdrukken van
Wolters de „verbetering" ondeugd. Mij dunkt dat de schrijver
bedoelt: de konventionele deugd, de deugd van de middelmatigen.
Bovendien bederft „ondeugd" het anapaestiese ritme.
blz. 120. De verwaande stijl, die tegelijk een pathetiese stijl
is, toont verwantschap met de opwinding uit de school van
Feith en Bellamy 25 ), die in de Franse tijd bloeide. Kalff haalt
een typies staaltje van deze verwaande stijl aan uit Fokke Simons. 26 ) Waarschijnlik richt Geel zijn pijlen meer op het
pathos van Van der Palm 27 ) en zijn navolgers, en op de beelden24) b. v. Robert Hendrik Arntzenius werd op den 'Oen December 1777
te Amsterdam uit een deftig geslacht geboren. Eerst onder het geleide van
zijnen vader, zelf een kundig Regtsgeleerde, bedreven ook in andere wetenschappen, bijzonder in de fraaije letteren; naderhand onder dat van den geleerden R. van Ommeren, toenmaals Rector der Latijnsche scholen te Amsterdam, en vervolgens aan de doorluchtige school dier stall, onder de beroemde
Professoren Wijttenbach en Cras, trad hij de loopbaan der Regtsgeleerdheid
en Letterkunde in, en werd hij van trap tot trap gevormd tot den man, die
later de pleitzaal en den zangberg tot eer verstrekte, zijn Vaderland in allerlei betrekkingen de gewichtigste diensten bewees, en die tevens als zoon,
echtgenoot, vader en vriend zich door de hartelijkste verknochtheid onderscheidde, enz.
25) Zie b. v. de inleiding tot het bundeltje Ter gedachtenisse van Bellamy,
2786.
26) ,,Zie hoe trotsch wandelt ginds die rijke, vrolijke, welgemaakte en
veelbelovende jongeling! Zijne nog onbevlekte ziel beantwoordt aan de
schoonheid zijns ligchaams. Menschlievend, medelijdend, schrander, welk
een nuttig lid voor de maatschappij! Maar, ach! ik bemerk, hij is met die
heerlijke gaven ook ligt verleidbaar: o jai dit is maar al te waar! Zie weelde
klampt hem aan, en weelde begoochelt hem. Hij snelt met verhaaste schreden
met haar voort; ginds ontwijken zij mijn oog in het dartel huis van tijdelijk
bederf; ijlen wij hem na; verhoeden wij zijnen val! — Te laat! reeds te laat!
(Gesell. der Ned. Lett. VI, 428)
27) Zijn pathos maakt op ons Licht den indruk van gezwollenheid. Hier
en daar worden wij, evenals bij Fokke Simonsz, aan Geel's voorbeeld van den
„verwaanden stijl" herinnerd (Kalif, a. w. blz. 433)
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pronk van B. T. Lubbink Weddik, de bewonderaar van Jean
Paul, en auteur van de proza-bundels Gedachten en Beelden
(1840), die toen veel opgang maakten. In hetzelfde jaar noemt
Geel de namen van deze schrijvers in een adem, wanneer hij
zegt dat sommige recensenten oren hebben van „verschrikkelijke
lengte, waarin, natuurlijk, de woorden van Van der Palm tot
Lubbink op de wanders een weinig weergalmen". 28)
GESPREK OP DEN DRACHENFELS.
Omtrent de wording van dit Gesprek vertelt Geel een en ander
in de inleidende brief aan Bake. Waarschijnlik bracht dit W. P.
Wolters er toe, achter Diodes en Charinus de vrienden Bake
en Hamaker te zoeken. Dan zou dus de inkleding grotendeels
fiktie moeten zijn. Ernstiger is het bezwaar dat nOch Bake,
nOch Hamaker een Diodes-type was. Bovendien heeft Geel zelf
zich duideliker uitgelaten, toen hij in 184o een Latijnse opdracht aan Bake schreef bij de uitgave van Dio Chrysostomus.
Daar zegt hij ongeveer : uit onze gesprekken bleek herhaaldelik,
dat uw liefde voor de Griekse oudheid de waardering voor
de moderne letterkunde niet buitensloot, terwij1 ik evenmin
de klassieken voor de modernen zou willen verwaarlozen.
Ons disputeren scherpte mijn inzicht. Daardoor ontstond als
't ware vanzelf de dialoog, waarin ik twee Duitsers sprekende
invoerde, „lichten van hun vaderland, maar nu uitgeblust."
Voor de een voelde ik bewondering ; voor de ander zelfs liefde.
Uit deze mededeling blijkt duidelik dat Diodes en Charinus
geen gefingeerde personen zijn. Maar de beide Duitse vrienden
zijn zelfs met name aan te wijzen. Door een toeval is ons een
simpele eigenhandige aantekening bewaard, in een exemplaar van
het boekje, dat nu toebehoort aan de Maatschappi i der N ederlandsche Letterkunde. Daarin lezen we op het schutblad: „Diocles
en Charinus zijn de proff. Naeke en Heinrichs, beide nu reeds
overleden 1842." 29 ) Er is dus ongetwijfeld een historiese kern
in dit Gesprek. Bij de uitwerking kunnen natuurlik de gesprekken
met Bake over deze strijdpunten van invloed geweest zijn.
De kwestie waar dit gesprek over gaat, was in deze tijd internationaal. Het motto uit Bulwer Lytton bewijst dat er in Engeland grote belangstelling voor was. Geel kon er met Duitse
professoren over spreken. Doordat Geel in de geest van de
28) In de brochure Mededeeling aan alle recenserende geleerden in ons
vaderland, van 1837 (blz. 13-14).
29) August Ferdinand Naeke (1788-1838) en Karl Friedrich Heinrich
(1774-1838) waren van 1818 tot hun dood hoogleraar in de klassieke filologie
te Bonn).
Onderzoek en Phantasie. 25
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klassieken doorgedrongen was, en tegelijk de romantiek, b. v.
van Walter Scott wist te waarderen, kon hij zich boven de eenzijdigheid van de strijdende partijen plaatsen.
In 1821 had de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten
en Wetenschappen al een „prijsvraag" uitgeschreven: „Welk
is het onderscheidend verschil tusschen de klassische poezij der
ouden en de dusgenaamde romantische poezij der nieuweren;
en hoedanig is beider betrekkelijke waarde en meerdere of
mindere geschiktheid voor de zeden en behoeften van den
tegenwoordigen tijd?" De vrucht was een prijsverhandeling
van N. G. van Kampen. Zijn levensbeschrijver, Samuel Muller, 30)
merkt daarover op: De Romantische Poezij had zich toen nog
niet zoo zeer in hare ontaarding vertoond: „van hier dat wij in
zijn geschrift geene aanmerkingen over den heilloozen geest
en de verderfelijke strekking van dezelve vinden." — ,Had
hij dit onderwerp tien jaren later behandeld, hij zou het zekerlijk niet hebben laten ontbreken aan hevige uitvallen en ernstige
waarschuwingen daartegen," maar „welligt zou hij ook minder
kalm en onpartijdig geweest zijn." De strijdvraag wekte hier te

lande eerst tussen 1830 en 184o een klimmende belangstelling,
toen er een jonger geslacht opgroeide, dat met de romantiese
schrijvers, met Scott, Byron en Victor Hugo 31 ) dweepte. Het
morele verzet gold vooral de Franse romantiek. Geen wonder
dat aan beide zijden overdreven werd. Een aardig type van de
ouderwetse classicus, die met een traditionele bewondering
voor de „Ouden" het „romantieke" verfoeit, is de Alkmaarse
rector A. Hirschig, die er een filippica in alexandrijnen tegen
richtte:
„De wereld is verlicht; 't krioelt alom van lichten,
Als in 't vermolmde hout,
De lichtworm Victor Huig, het puik der kabriolen 32)
Schijnt met zijn phosphoorgloed van zuid tot noorderpolen
En duizend volgen hem, wiens tintelglans behaagt.
Neen, Romantieke soort van tegenstrijdigheden,
Uw harlekijnen-kleed, uw wispelturigheden
Uw hallef wit, half zwart gelaat en klapperkin
30) Levens- en karakterschets van N. G. van Kampen (2840).
31) Over de invloed van Victor Hugo kan men raadplegen de voordracht
van prof. A. G. van Hamel: Navolgingen en vertalingen van Victor Hugo
in Nederland.( Hand, en Meded. van de Maatsch. der Ned. Lett. 2902).
32) Deze regel maakte blijkbaar opgang. De Genestet citeert het, in
Fantasio, uit „Jonckbloet's geestig bock" (Physiologie van Den Haag).

AANTEKENINGEN

205

Ofschoon de wergild u, met wulpschen bastaardzin
Vergoodt, uw schijnschoon kan mij 't anker niet ontwringen.
Neen, heilge poezij! gij laat u niet verlagen
Tot grafworm, om met lust aan 't galgenaas te knagen.
Gij schuwt den mesthoop van de Fransche bastaardy
En wraakt den vreemden stank, de trotsche hoovaardy,
Die zich door regelen noch wet wil laten binden." 33)
Deze rector vindt, in zijn eenzijdigheid, een bondgenoot in
Diocles. Charinus is de vriend van de modernen. Geel stelt zich
belangstellend en weetgierig tussen beiden, maar geeft aan het
gesprek zulk een leiding, dat duidelik uitkomt, hoe de definities
niet veel meer zijn dan strijdleuzen. De scherpe grenslijnen bestaan alleen in de verbeelding van de strijders. De kunst van
de oudheid had „romantiese" bestanddelen. Romantiese kunst
die de maat en de hoge eenvoud van de klassieken versmaadt,
draagt een vergankelik karakter. 34)
blz. 135. Sibylla: wijze vrouw, die door de godheid bezield,
voorspellingen kon doen.
De Pythia was een priesteres bij het Delphiese orakel. Zij
zat op een drievoet boven een rotsspleet, en gaf dan, bezield door
de opstijgende dampen, haar antwoorden.
blz. 138. Thomas Moore (1779-1852), romanties dichter, van
Ierse afkomst, en vriend van Byron. Twee van zijn bekende
gedichten, Het Paradijs en de Peri en De val der Engelen werden
in deze tijd door K. Sybrandi vertaald. Ook de romanticus A.
van der Hoop Jr. gaf vertaalde gedichten van Moore uit. Hier
wordt waarschijnlik gezinspeeld op het verhalend gedicht
Lalla Rookh (1817), dat vier Oosterse vertellingen bevat.
33) Het gehele gedicht werd opgenomen in het mengelwerk van de Recensent ook der Recensenten 1836, blz. 415-422. Een paar jaar later trok W.
Hecker in zijn Hippokreen-ontzwaveling (5838) tegen de romantiek van de
Leidse studenten, Beets en zijn vrienden, te velde.
34) Opmerkelik is, dat ongeveer gelijktijdig J. Kinker, die ook en de
klassieken en de modernen grondig kende en waardeerde, een „Voorlezing"
hield: lets over het Romantische (gedrukt in de Recensent ook der Recensenten
1836, blz. 329) waarin hij ook zoekt naar de demareatie-lijn tussen het
klassieke en het romantiese. Zijn konklusie, evenals zijn gehele geest, is
positief. De Frans-klassieke stijl is een verouderd en afgesleten geborduurd
kleed geworden. Maar het romantiese mist vaak de klassieke stempel: het
is „brokkelig," doordat het verheven eenvoudige ontbreekt. Het is dus te
wensen „dal het eenmaal (zonder daarom een slaafsche navolging der Ouden
te worden) tot een nicer veredeld klassisch Romanlicisinus zal opgevoerd warden."
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blz. 138. Lord Byron (1788-1824), de „sombere dichter,"
door geheel Europa bewonderd, werd ook in ons land veel
gelezen, vertaald en nagevolgd. In Childe Harold (1812-1818)
tekende hij zich zelf: daar vindt men die „verachting voor
de menschelijke togten en aandoeningen" en „den akeligsten
moedwil in het pijnigen van zijn eigen gemoed." De Mazeppa
(blz. 148) werd door de jonge Beets vertaald.
blz. 149. De romance was een genre dat in „de jeugd van
Charinus" tot bloei kwam. In Engeland gaven de poezie van
Ossian (176o) en de volksliederen van Percy (1765) de stoot.
In Duitsland ging Burger voor met zijn Lenore (1774), en
volgden de grote dichters. In onze letterkunde nam Feith proeven
met de romance. Het was een lievelings-genre van Bilderdijk,
die in het gedicht De Romance 35 ) de eisen noemde, waaraan
het voldoen moest.
blz. 15o. De „roerende episode" van Nisus en Euryalus vindt
men in het negende boek van de Aeneis (vs. 174 vlg.)
blz. 152. Dit is de aanhef van Plato's Phaedrus, waarop ook
in het Gesprek op een leidschen buitensingel gedoeld wordt.
blz. 158. De lelike „gebogchelde Thersites" wordt door Homerus
beschreven in de Ilyas (II, 212)
HET PROZA.
Onder de titel Lot der Proza droeg Geel dit stuk voor in het
Leesmuseum te Utrecht, 18 Febr. 183o. De 25ste Maart sprak
Adam Simons Over de poezij, bijzonder in Nederland. 36 ) Dit
opgewonden stuk van de zestigjarige hoogleraar is zeer onbeduidend. De dichter van de Ode Aan mijn Landgenooten in
1810 („Vergeet uwe afkomst, o Bataven! En staat den grond
der vadren af") wijst Geel hooghartig af, als de ,ongewijde,
wiens spraak hem kenbaar maakte," als iemand „die nooit
van de Natuur den aanleg had verkregen, om zijne borst uit
te zetten en in zoete toonen ons weg te voeren."37 ) De rede van
Geel was voor hem een snode aanranding, een bespotting „van
het dierbaarste dat wij bezitten," een „trommel die de nachtegaals verjaagt!"
In de V oorrede schrijft Geel zonder wrok over zijn tegen35) Dichtw. XIII, 25.

36) Behalve in de zeldzame uitgave van 183o, kan men deze verhandeling
lezen in Noord en Zuid XXII, 129-157: Het Proza van Geel en de Poezij van
Simons. Een onbloedig professoraal tweegevecht in de eerste helft deter eeuw.

37) In de oude uitgave, blz. 45.
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stander, die al in 1834 overleden was, en die met de beste bedoelingen in het krijt trad. Maar de verzoenende „handdruk"
moet de lezer niet in de waan brengen dat bier louter misverstand in het spel was. Adam Simons is inderdaad een vertegenwoordiger van het opgewonden dichter-type waarop Geel het
gemunt had. De Melissus van de Leidse buitensingel is een
Adam Simons-redivivus. Dat blijkt duidelik, als we de Bedevoering over den waren dichter opslaan, waarmee de predikant
Adam Simons in 1816 zijn hoogleraars-ambt aanvaardde, en
waarvan hij in 183o geen woord terugnam. Het „hoog karakter"
van de dichtkunst bestaat voor hem daarin, dat zij „niet te
vrede met deze aarde en hare verschijnselen, zich boven het
stof verheft, stouter dan een adelaar, ten hemel stijgt, in hooger
spheeren zweeft, eene nieuwe wereld schept en ons daar henen
voert: ja! dan erkennen wij in haar dat verwonderlijk vermogen,
waar in de kracht der Godheid werkt!" Hier is de leerling van
Bilderdijk aan het woord. Hij raakt niet uitgepraat over de
geinspireerde dichter: „met de tooverroede der verbeelding,
neemt hij de stoutste vlugt, snelt ons vooruit, op arendsvleugelen, en onbevreesd voor den afgrond, waar over hij, ligter dan
een vlinder, henen zweeft, voert zijne kracht ons op, uit eene
wereld, die, zonder zijne hulp, ons niet vergunt, buiten hare
grenzen te treden." (blz. 29). Dat dit alles bij hem frase geworden
is, wordt duidelik wanneer hij Lucretia Van Merken in een
adem prijst met Dante, Milton, Vondel, Klopstock, en zegt
dat ook zij „boven de schepping zweeft" (blz. 31).
blz. 164. Het boek van Mr. A. Bogaers was een prijsverhandeling, in 1839 met goud bekroond door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, en in de
Werken (1840 I, 141) kort te voren opgenomen.
blz. 172. ,,Paris in voile wapenrusting" wordt beschreven in
de Ryas, VI, 5o6.
blz. 172. De vergelijking van Milton komt voor in Paradise
Lost, boek I, 283-291.
blz. 174. De vergelijking van Ajax vindt men Ilyas XV, 679
vlg.; die van Menelaus Ilyas IV, 141 vlg.

blz. 176. Om de soberheid van Geel's vertaling te waarderen,
kan men het origineel er naast opslaan in Cicero's Epistolarum
ad familiares liber IV, 6: „Me autem non oratio tua solum etc."
blz. 178. Barlaeus of Caspar van Baerle, (geb. in 1584 te
Antwerpen) eerst professor te Leiden, werd in 1632 hoogleraar
aan de nieuwe Doorluchtige School te Amsterdam, waar hij
wijsbegeerte en welsprekendheid doceerde. De vrienden van
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de Muiderkring stelden hem, om zijn geleerdheid en zijn Latijnse
poezie, zeer hoog. Zijn Epistolae en Poemata werden voor een
groot deel gedrukt.
Al de mythologiese en historiese namen uit de Oudheid,
waarvan deze brief wemelt, op te helderen, lijkt mij overbodig.
De vernuftspelingen met de zware accenten en de wankelende
voeten waren in de smaak van de tied en bid deze renaissancisten
een tweede natuur. Het is niet waarschijnlik dat Huygens er
„bedroefd" over geweest is.
De epanodos is letterlik: het opstijgen, dus de aanhef van dit
loflied op Bacchus; dan volgden zang en tegenzang.
Orpheus haalde zijn Eurydice uit het dodenrijk terug; Alcestis,
de vrouw van Admetus, ging voor hem in de dood, om zijn leven
te redden.
blz. 18o Janus Secundus en Scaliger zijn modern-Latijnse
dichters, die hier op een lijn met de klassieken gesteld worden. De
eerste, eigenlik Johannes Nicolai (15I I-1536) was een Nederlander; de tweede (154o-1606) een Fransman, die te Leiden
professor werd, en door zijn geleerdheid een Europese naam had.
blz. 181. Muretus (Marc Antoine Muret 1526-1585), een
beroemd Latinist, van wie o. a. een bundel Orationes gedrukt
werd.
blz. 184. „het Proza, dat, naar zijne beteekenis, slecht en recht
daarheen gaat." Het woord proza wordt n. 1. afgeleid van proversa: naar voren gericht, recht vooruit gaande.
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