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VOORBERICHT
In dit eerste deel van mijne historische studien, die
onder den gezamenlijken titel „Van Menschen en Tijden"
achtereenvolgens zullen verschijnen, zijn eenige opstellen
gebundeld, die reeds vroeger het licht hebben gezien.
Zooals de ondertitel van dit deel to kennen geeft,
staan de daarin opgenomen artikelen niet los van elkaar,
maar schouder aan schouder. Zij handelen alle over de
wetenschap der geschiedvorsching en de kunst der geschiedschrijving; tezamen leveren zij tevens een bijdrage
tot de kennis van de geschiedenis der Nederlandsche
cultuur in de negentiende en het begin der twintigste
eeuw. Imrners de geschiedschrijving, ook al stelt zij zich
uitsluitend de wederopwekking van het verleden ten doel,
draagt het navelmerk van den tijd, die haar baarde; de
godsdienstige en wijsgeerige, de staatkundige en maatschappelijke ideeen van dezen tijd teekenen zich ook in
haar af.
De eerste studie bestrijkt de periode, die Jan Wagenaar
als punt van uitgang en Robert Fruin als eindpaal heeft;
zij geeft een overzicht, in vogelvlucht, van het geheele
tijdvak, dat straks, bij gedeelten, en in zijn beste vertegenwoordigers, nader zal worden beschouwd; uit den
aard der zaak worden in dit eerste opstel dus reeds enkele
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motieven aangegeven, die eerst tot breeder ontwikkeling
komen in de vier volgende. Deze laatste immers willen
de geestelijke persoonlijkheid en het werk kenschetsen
van Bakhuizen van den Brink, Robert Fruin, Samuel
Muller en Henri Pirenne, wier geschriften — die van
Groen van Prinsterer en enkele nog levenden uitgezonderd — het hoogtepunt aanwijzen, dat de geschiedvorsching en de geschiedschrijving, in Noord- en ZuidNederland, in de laatste honderd jaren hebben bereikt.
Utrecht, Januari 1931.

G. W. K.
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VAN WAGENAAR TOT FRUIN
In de smalle, ondiepe bedding van het nationale leven
in Nederland na den Franschen tijd kwamen achtereenvolgens de geestelijke stroomingen van de negentiende
eeuw uitmonden. De aanzwellende stuwkracht verbreedde
en verdiepte het rivierbed; het rimpelend oppervlak begon te deinen en te klotsen; fel sloegLn een enkele maal
de golven, als de storm gierde over onze lage landen.
Het Reveil, later gedemocratiseerd in het neo-calvinisme,
het liberalisme, het ultramontaansch katholicisme, het
socialisme — ziedaar de namen der geestelijke bewegingen,
die relief en diepte, licht en schaduw brachten in de vale
eentonigheid van ons nationaal bestaan. Een overzicht in
vogelvlucht van de Nederlandsche geschiedschrijving in de
negentiende eeuw doet tevens — en werkelijk niet bij toeval — het tafereel aanschouwen van die veranderingen in
vorm en kleur van het geestelijk leven. Voor zulk een overzicht vraag ik Uwe aandacht in de rede, waarmede ik gereed sta het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Universiteit te aanvaarden 1).
Al ware de duur eener inaugureele oratie niet door wellevendheid en gewoonte beperkt, reeds de begrensdheid
mijner kennis zou mij noodzaken, daarbij alleen den blik
te laten gaan over de gewesten der staatkundige en maatschappelijke geschiedenis, en de belendende gebieden der
geschiedenis van godsdienst, wetenschap, letteren en beeli) Op 19 October 1903.
Van Menschen en Tijden I.
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dende kunsten buiten mijn gezichtsveld to houden. En daar
wij in vogelvlucht reizen, zullen wij slechts de scherpe
tegenstellingen in het landschap onderscheiden, niet de
lichte nuanceeringen. Aan vele namen van verdienstelijke
geschiedvorschers en geschiedschrijvers zult gij alleen herinnerd worden door hunne afwezigheid in mijne rede.
Niet wie voortspinnen aan het werk hunner voorgangers,
maar wie nieuwe weefsels op het getouw zetten, vragen
onze aandacht.
Zoo steke mijne voordracht dan van wal, met deze vlag
in top: „ Van Wagenaar tot Fruin". Wagenaar als punt van
uitgang, omdat de loevesteinsch-patriottische traditie onzer
geschiedenis, waarvan zijne „ Vaderlandsche Historie" wetenschappelijke tolk en voorspraak was, nog bij den aanyang der negentiende eeuw met slechts weinig verzwakt
gezag heerschte. Als einddoel Fruin, omdat de moderne
koelklare opvatting onzer geschiedenis de kristallisatie is
van zijn geest, omdat alle streven der historici van onzen
tijd, ook het allerjongste, zich beweegt in banen, door hem
reeds ingeslagen of aangegeven.
De vijf eerste deelen der „ Vaderlandsche Historie" van
Jan Wagenaar, waarin hij de geschiedenis van NoordNederland tot aan den afstand van Karel V heeft beschreven, dommelen thans in ongestoorde rust in de boekenkasten onzer historici. Voor de bestudeering der middeleeuwen hebben wij de diensten van den Amsterdamschen
autodidact, die wij elders hoogelijk blijven waardeeren,
niet langer noodig. En dat niet alleen, omdat zijne beschrijving van die tijden geen gebruik heeft kunnen maken van
den rijken voorraad van critisch geschift materiaal, waarover wij mogen beschikken, maar ook omdat hij het orgaan tot waardeering van de middeleeuwen miste en het
juiste punt nog niet had gevonden, vanwaar de politieke
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geschiedenis van dat tijdvak moet worden bezien. Moor
den client der Amsterdamsche patriciers waren onze graven heerschzuchtige edelen, die „den meester gespeeld en
's lands vrijheid verkragt hebben", was de geschiedenis
der Noord-nederlandsche gewesten voor hunne onafhankelijkverklaring de „historie der getergde, verdrukte, herleevende en zegepraalende vrijheid"). De „vrijheid"
— het begrip, waarin elke klasse in elken tijd haar eigen
aspiration heeft samengevat — beteekende voor hem: de
zelfregeering der Staten; vandaar dat hij in onze oligarchische republiek haar zegepraal begroette. Opgevoed in
den eeredienst van de beginselen der Loevesteinsche factie,
hield hij de republiek voor den eenigen met „vrijheid" bestaanbaren regeeringsvorm. Dat in vroeger tijden de versterking der landsheerlijke macht juist ten goede was gekomen aan de „vrijheid" der burgerij — de vrijheid van
de poorters om de eer hunner vrouwen en dochters ongerept te bewaren achter de muren hunner stad 2), de vrijheid
om over eigen persoon en bezittingen te beschikken en in
veiligheid handel te drijven en ongestoord rijkdommen te
verwerven — lag nog buiten zijn gezichtskring.
Bilderdijk, die gedurende elf deelen zijner „Geschiedenis
des Vaderlands" den „Amsterdamschen secretaryklerk"
met veel variatie, maar zonder eenige gratie heeft gehoond,
misbruikt de virtuositeit van zijn scheldtalent vooral om
Wagenaar's geringe bekendheid met middeleeuwsch staatsrecht en canoniek recht ten toon te stellen. De acadernisch
gevormde jurist had hier een grooten voorsprong op den
ongestudeerden amateur-geschiedschrijver. Tusschen hen
beiden lag de tijd, waarin het geroep der patriotten om
„grondwettig herstel" de studie van het Nederlandsche
z) Wagenaar, Vaderlandsche Historic, Eerste deel, Voorrede, blz. IV—VIII.
z) Ter rechtvaardiging van deze woorden zie Fruin, Verspreide Geschrif ten, I,
blz. 155.
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staatsrecht zulk een hooge vlucht deed nemen. Bilderdijk's
uitzicht reikte verder, omdat hij op de schouders van Kluit
stond. Maar niet alleen door verruiming van horizon is
zijne beschouwing van de middeleeuwen een vooruitgang
op Wagenaar. Hij, die zoo eenzaam in zijn tijd stond, de
geniale contrarevolutionnair, gevoelde zich getrokken tot de
middeleeuwen, nog voordat de neigingen van alle beschaafden te scheep gingen op de strooming der romantiek. Aanhoort de dithyrambische bewoordingen, waarmede hij in
zijne „Geschiedenis des Vaderlands" (I, 123) den lof van
den feodalen tijd zingt: „Daar was onderdrukking, ja,
maar zij verlaagde, zij schandvlekte, zij fletrisseerde niet.
Daar was willekeur en verongelijking, maar persoonlijk, en
uit drift, niet tot een systema gebracht, en uit principe
geoefend . . . . Oorlogen waren er . . . .; maar het waren
openbare oorlogen en veten, en niet stilzwijgend door
listen, onderkruipingen en heimelijke partijschap gevoerde
vijandschappen . . . . Alles strekte om den mensch te verheffen; ook de onedelen werden veredeld door den invloed,
dien het op hen had; terwijl in de latere tijden . . . . wat
nog overig was van den adel tot de laagheid van ziel der
onvrijen en slaven verbasteren moest".
Gelijk alle verliefden, ontdekte Bilderdijk in zijne aangebedene bekoorlijkheden, die door kritischer blikken niet
werden bespeurd; dat de feodale maatschappij de onvrijen
verhief en veredelde, bleef voor de oogen van de meeste
geschiedvorschers verborgen. Maar liefde kan bij intultie
den waren aard van het beminde erkennen, en de dwaasheden van dezen hartstochtelijken minnaar mogen ons
niet doen vergeten, dat Bilderdijk het eerst heeft gezien
wat er in de oude monarchie voortreffelijks was boven de
latere republiek.
Voor Groen van Prinsterer droegen de middeleeuwen
het Kains-merk op het voorhoofd. „De Heer heeft groote
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dingen aan ons land gedaan, vooral na de Hervorming" 1).
Bij die Hervorming begint dan ook eigenlijk zijn Handboek
eerst; met de tijden, die daaraan voorafgingen, waarin „de
zaligmakende waarheid van het Evangelie in vergetelheid
was geraakt", wordt in een korte inleiding afgerekend.
Toch blijkt daaruit, dat Groen's oordeel over den grafelijken tijd, schoon heel wat lager gestemd dan dat van
Bilderdijk, tegen Wagenaar ingaat; het centraliseerend
streven van de Bourgondische en Oostenrijksche landsheeren is voor hem geen aanranding van de „vrijheid".
Eerst Robert Fruin heeft de wetenschappelijke verklaring gegeven van het belangrijkste verschijnsel in de politieke geschiedenis van de laatste heeft der middeleeuwen:
het ontstaan van een krachtig landsheerlijk gezag. Breeder
uitwerkend wat Ranke reeds in enkele, maar vaste trekken
had geschetst, toonde hij aan, waarom bij de ontwikkeling
van den modernen staat uit den afgeleefden middeleeuwschen leenstaat de„vribeid"werd ingekort. „Datvorderden
de toenemende nijverheid en handel, die, meer nog dan
vrijheid, veiligheid en orde behoefden om hun werkkring
uit te breiden. De bevoorrechte standen der middeleeuwen
hadden vooral voor hunne voorrechten en vrijheden gewaakt; de derde stand zoekt bij zijn opkomen bescherming
voor zijn arbeid in een krachtige regeering en wordt de
trouwe bondgenoot der vorsten, die tot uitbreiding van
hun gezag den adel en de geestelijkheid vernederen". Met
zonder verzet onderwierpen dezen zich aan de nieuwe
orde van zaken; „om dien weerstand te overwinnen, liet
de derde stand de regeering een overmacht verwerven,
waarvoor hij in het vervolg zelf moest bukken" (V. G. I,
269, 270 2)).
I) Korte samenvatting van den inhoud van § 3 der Inleid ng op het eerste
deel van Groen's Handboek.
a) Met V. G. achter een citaat uit de werken van Fruin worden in dezen bundel
voortaan Robert Fruin's Verspreide Geschriften aangehaald.
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Daarmede was het oogpunt aangegeven, waaruit het bedoelde verschijnsel moest worden beschouwd. Voor het
eerst deed Fruin dat in 1859, in zijn „ Voorspel van den
tachtigjarigen oorlog". Daar moest hij reden geven, waarom de burgerij, die tijdens de regeering van Karel V overliep naar de tegenpartij van den vorst, en met adel en geestelijkheid front maakte tegen de regeering, in de voorgaande
eeuwen het ontstaan van een krachtige monarchie had bevorderd. In een ander verband laat hij dit thema hooren
in zijne „Drie tijdvakken der Nederlandsche geschiedenis",
het eenige artikel, waarin deze concrete geest zich heeft
laten verlokken tot een abstracte beschouwing van onze
staatkundige geschiedenis in het algemeen. Hier is het hem
te doen om na te vorschen, wat er te betreuren is in het
welslagen van onzen opstand tegen Spanje een object
van onderzoek, dat ons niet te zeer mag verbazen bij den
man, die in zijn Afscheidsrede van zich zelf getuigde: „Ik
kan nu eens de zon niet waarnemen, of ook haar vlekken
trekken mijn aandacht en schijnen mij uit een wetenschappelijk oogpunt even opmerkelijk als haar Licht". Als vlek
in die zon vindt hij dan o.a. het verdringen van de centrale
landsregeering door de autonomie der provincien, den
teruggang van „middelpuntzoekend" in „middelpuntvliedend" streven; en bij dat betoog noemt hij den langzamen
aanwas der landsheerlijke macht zelfs „het aantrekkelijkste
schouwspel in onze middeleeuwsche geschiedenis". (V.
G. I, 31).
Geen wonder dan, dat hij met zooveel voorliefde zich
heeft verdiept in Philips van Leiden's „De cura reipublicae
et sorte principantis". In een meesterlijk artikel rechtvaardigt hij zijne bewering, dat het vertoog van Philips van
Leiden — het oudste staatsrechtelijke geschrift, dat wij
bezitten, opgesteld tusschen 1355 en 1375 — voor de geschiedenis van den ondergang van het leenstelsel dezelfde
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beteekenis heeft als Macchiavelli's Del Principe voor den
aanvang der nieuwe geschiedenis, als de Esprit des Lois van
Montesquieu en het Contrat social van Rousseau voor de
geschiedenis der Fransche revolutie. Merken wij in het
voorbijgaan op, dat Fruin in dit artikel zoo dicht tot het
historisch materialisme nadert, als een niet-Marxistisch
geschiedvorscher van onze dagen maar komen kan: „Gewoonlijk meent men, dat de verandering der begrippen aan
de verandering der toestanden vooraf moet gaan, en dat de
omwenteling veroorzaakt wordt door een nieuwe wijsbegeerte. Zoo schrijven de vijanden der Fransche revolutie
deze toe aan de leer van wijsgeeren en encyclopedisten,
die kort te voren was opgekomen. Uit het ongeloof verklaren zij de revolutie. Maar die verklaring is in strijd met
de ervaring. De begrippen wijzigen zich niet willekeurig,
maar alleen onder den drang van gewijzigde omstandigheden en naar den eisch van nieuwe behoeften. Het recht
is eeuwig en onveranderlijk, maar alle menschelijke rechtsbegrippen zijn slechts relatief waar, en worden slechts zoolang voor waar gehouden, als zij met het bestaande evenredig zijn. Veranderen de toestanden, dan veranderen de
staatsbegrippen evenzeer als de staatsinstellingen" (V. G.
I, II I). Zoo was ook de staatsleer van Philips van Leiden
een uitvloeisel van de behoeften van zijn tijd, die eischten
dat de landsheer de noodige macht zou bezitten om de
kleinen tegen de grooten te beschermen.
De drie genoemde artikels van Fruin zijn in de historiographie van v6Or 1865 de eenige, die !even hebben ingeblazen aan de doode geleerdheid der studie van de middeleeuwen. Een loffelijke vermelding verdient Is. An. Nijhoff,
die aan het in 183o verschenen eerste deel van zijne „Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland" een
heel wat „oordeelkundiger"
inleiding liet voorafgaan
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dan het zich zelf aldus betitelend werk van zijn voorganger
Van Spaen —, waarin een hoogst belangrijk hoofdstuk over
den toestand van Gelderland in de eerste helft der veertiende eeuw; met name verrast ons zijn oog voor onderwerpen uit de „Wirthschaftsgeschichte". Maar wat er van
anderen verscheen is hoofdzakelijk onverteerde geleerdheid of bronnenpublicatie. Een nuttig werk, dat aandragen van materiaal; beter reeds het critisch schriften daarvan; en het allerbest de werkzaamheid, die onderzoekt
welke leemten in onze voorstelling van het verleden door
de uit het nieuwe feitenmateriaal te trekken conclusies
worden aangevuld, welke bestaande meeningen bevestigd,
gewijzigd of veroordeeld. Van dat allerbeste was het aanbod gering, ook de navraag.
Niet de beoefening der middeleeuwsche geschiedenis
geeft de maat van de Nederlandsche historiographie in het
tweede en derde kwartaal der negentiende eeuw. De geschiedenis onzer republiek en vooral de opstand tegen
Spanje stonden toen op het voorste plan van onderzoek.
juist voor deze tijden gaf Wagenaar lang den toon aan.
In zijne geschiedenis van de republiek is die bedekte partijdigheid aan het woord, welke schijnbaar aan het gevoelen
van partij en wederpartij recht laat wedervaren — „sommigen meenen"; „anderen willen" — en eigen conclusie
verzwijgt. Maar ondertusschen wordt door de keuze van
wat wel, wat niet vermeld wordt, het oordeel van den lezer
in een bepaalde richting geleid. Toch is de latere heftige
reactie tegen Wagenaar moeilijk te begrijpen, wanneer men
uit het oog verliest dat de patriottische traditie, die in de
verheerlijking van Oldenbarnevelt en De Witt en het naar
beneden trekken van de Oranjes veel verder ging dan hij,
zich toch op zijn gezag beriep. In het zoo wel voorziene
magazijn zijner „ Vaderlandsche Historie" was oorlogstuig
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to koop voor vriend en vijand; maar de patriotten liepen het
drukst in den winkel en brachten den leverancier in opspraak door het venijnig gebruik, dat zij van zijne wapenen
maakten. Wil men weten, welke geschiedbeschouwing door
de aristocratische patriotten gepropageerd werd, dan zij
herinnerd aan de heerenpartijtjes op Santhorst, het buiten
van den Amsterdamschen professor Burman, waar de burgemeester Dedel, de griffier Van Alphen, professor Valckenaer en andere lieden uit die kringen „op een schoteltje
eten" of „een vriendelijke portie" werden genood en er
een „boordevolletje" bij dronken. Betje Wolf mag het wat
bond gemaakt hebben in dat „badinante stukje", de „Santhorstsche geloofsbelijdenis", waar zij als op Santhorst vereerde reliquieen opsomt: den geuzennap van Brederode,
het koorhemd van Duifhuis, het krukje van Oldenbarnevelt, een vlokje haar van Groeneveld, de kist van Hugo
de Groot enz. — de aard van de daar gevierde historische gedenkdagen is er mede aangegeven. Niet Willem
van Oranje werd als held van den opstand geeerd, maar
Hendrik van Brederode; Oldebarnevelt en De Witt werden in het bengaalsche licht der apotheose gezet. En met
welke saus Wagenaar's geschiedverhaal werd overgoten,
als het pikant moest warden gemaakt naar den smaak der
democratische patriotten, blijkt uit de verguizing der
Oranjes in Van der Capellen's pamflet „Aan het yolk van
Nederland".
Historische tradities bekreunen zich weinig om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De Loevesteinschpatriottische traditie heeft zich gehandhaafd, toen de geleerden al lang beter wisten. In de school van Pestel en
Kluit waren begrippen over het staatsrecht onzer republiek
verkondigd, veel juister dan die van Wagenaar; maar zij
bleven binnen gehoorzaal en studeerkamer en vonden geen
populaire vertolking. De zegepraal der patriotten in 1795
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begunstigde de oude traditie; in den Franschen tijd schenen
de banden tusschen Nederland en Oranje voor goed verbroken. Na onze revolutie van 1813 heerschte aanvankelijk
de stemming van „vergeven en vergeten". De oude geschillen werden liefst niet opgerakeld; zoo men er over
spreken moest, werden de scherpe kanten afgerond; Siegenbeek onthaalde zijne studenten op zoete koek in plaats van
kruidnoten. Maar in de kringen der ontwikkelde burgerij
bleef Wagenaar's geschiedbeschouwing de heerschende;
Naar anti-stadhouderlijke strekking scheen maar meer
dan schijn was het niet — in overeenstemming te zijn met
de liberale begrippen, die ook in Noord-Nederland ingang
vonden lang voordat er een liberale partij bestond 1). Bakhuizen van den Brink verklaart, dat de begrippen van
De Groot, van Hooft en Vondel — den Vondel van de
Palamedes, wel te verstaan hem „op school waren ingeprent". Zijn polemiek met Groen over de historische beteekenis van Hendrik van Brederode werd dan ook door
hem zelf beschouwd als eene gelukte paging om „de in
zijne jeugd ingezogen begrippen" door historische studie
te verdedigen 2).
Tegen die Loevesteinsch-patriottische en remonstrantschliberale traditie onzer geschiedenis kwam Willem Bilderdijk in verzet. Van zijn geloof en zijne Oranjeliefde had hij
reeds lang getuigd; maar eerst in 1817 begon hij, als privaat-docent te Leiden, in een reeks van voordrachten zijne
opvatting der vaderlandsche geschiedenis tegenover de
officieele van professor Siegenbeek te stellen. Zijne leer
vond bijval bij de besten van het opkomend geslacht, altijd
ontvankelijk voor nieuwe denkbeelden, wanneer die met
gloed van overtuiging of bijtend sarcasme worden voorGroen van Prinsterer, Maurice et Barnevelt, p. LXXVIII.
2) R. C. Bakhuizen van den Brink, Studia en Schetsen, Eerste deel, Eerste stuk,
biz. 234, 235.
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gedragen; men kept de verzuchting van Rector Kroll in
Ibsen's Rosmersholm, dat juist zijne begaafdste leerlingen
met radicale begrippen besmet werden; alleen de stumpers
bleven zuiver in de leer. Door Bilderdijk's colleges en de
dictaten, die daarvan rondgingen, geraakte er een Bilderdijk'sche Geschiedenis des Vaderlands avant la lettre in
omloop, nog voordat H. W. Tydeman in 1832 het eerste
deel in druk uitgaf.
De hoofdverdienste van Bilderdijk voor de wetenschappelijke studie der geschiedenis is, dat hij de onfeilbaarverklaring heeft verijdeld van Jan Wagenaar, wiens geschiedverhaal op het punt stond te verstarren tot de officieele
waarheid. Wat hij zelf voor Wagenaar in de plaats heeft gegeven, is van weinig belang; maar het lokte tot tegenspraak
en daardoor tot nieuw onderzoek.
Niet afgebroken, maar opgebouwd heeft Groen van.
Prinsterer. Aan de calvinistische traditie onzer geschiedenis, die altijd wel voort was blijven bestaan, maar in andere
kringen dan die der toongevers, heeft hij het gezag zijner
wetenschap bijgezet. Niet dat Groen van huis uit een calvinist was; „ongemerkt en van lieverlede is de actie van
het Reveil door hem in de calvinistische bedding overgeleid"; het kenmerkende beginsel van het calvinisme, de
predestinatie, werd door Groen alleen met reserves aanvaard; in de laatste periode zijns levens viel er een teruggang bij hem op te merken van het calvinisme tot de christelijk-protestantsche algemeenheid; eerst op zijn sterfbed
heeft hij „de vrijmachtige uitverkiezing Gods, die steeds
voor hem door een nevel omfloersd was, aanschouwd" 1).
Een zoon dus van het Revel Na de geschriften van Allard Pierson en Bijvanck en na de uitgave van het dagboek
van Willem de Clercq behoef ik voor een ontwikkeld puI) Dr. A. Kuyper in De Standaard van 8, II, 13 Maart 1895.

I2

VAN WAGENAAR TOT FRUIN

bliek niet meer te verklaren, wat daaronder te verstaan is.
De actie van het Reveil kwam voort uit de behoefte aan
verinniging van het gemoedsleven, uit de huivering
der ziel voor de dorre wereldbeschouwing van een geslacht
zonder idealen. Zij was een opstand tegen het zelfgenoegzame, plat-burgerlijke Holland na 1813 — het Holland,
waar Tollens, zooals Huet schamper opmerkte, „een zuiver
nationaal verschijnsel" was; het Holland, door Colenbrander onlangs (in zijn Gijsbert Karel van Hogendorp in
zijn rijpen leeftijd) gegeeseld als „het Holland van Toliens,
Siegenbeek, en Van der Palm, de ,,,,aloude zetel van godsdienst en burgerdeugd, van vrijheid en volksgeluk"", waar
de troon van den koning ,,,,op deugd gegrondvest"" was,
waar ,,,,het bestuur geen blinddoek behoefde"" — het zag
al slecht genoeg — en waar de aansprekers thuis hoorden,
de goudsche pijpen en de natte voeten".
Groen's christelijk-gereformeerd geloof gaf aan zijne
opvatting onzer geschiedenis niet alleen verheffing en gloed,
maar ook eenheid. Voor hem was Nederland het land,
waaraan God de Heer bij uitnemendheid zijne zegeningen
had verleend; was onze geschiedenis „meer welligt dan die
van eenig ander Christelijk yolk, het verhaal der leidingen
Gods en de historic van Gods wonderen"; was het huis van
Oranje-Nassau door God uitverkoren om „te waken en te
strijden voor de handhaving van Evangelic, vrijheid en
regt" 1 ). Van dat geloof getuigt elke bladzijde van zijn
„Handboek der Geschiedenis van het Vaderland".
Zoo het alleen daarvan getuigde, zou het voor gelijkgezinden een bran van genot en toch nog zonder waarde
kunnen zijn voor de studie onzer vaderlandsche geschiedenis. Maar het levert tevens het bewijs van de rijke kennis
en den wetenschappelijken zin van den auteur; zijne feiteI) Groen,

Handboek, §

104-108.
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lijke resultaten stemmen gewoonlijk overeen met die van
de beste geschiedvorschers uit het kamp zijner tegenpartij
op godsdienstig of politiek terrein. In zijn Handboek heeft
Groen de kennis gecondenseerd, die bij het speuren in het
Huisarchief der Oranjes zijn deel was geworden. Gemachtigd door het vertrouwen van Koning Willem I, begon Groen in 1835 de publicatie van de „Archives de la
maison d'Orange-Nassau", waardoor het belangrijkste gedeelte van de particuliere correspondentie der Oranjevorsten tot domein van de historische studie werd: een
uitgave, niet alleen voor de geschiedenis van Nederland,
maar ook voor die van Europa van het hoogste gewicht. Zij
begint bij 1552 en breekt bij 1688 af; hoezeer Groen echter
vertrouwd was ook met den inhoud der documenten uit
het Huisarchief van na 1688, bewijst het tweede deel van
zijn Handboek, dat nog altijd de eenige bruikbare geschiedenis is van onze achttiende eeuw in haar geheel. In een
reeks van keurige introducties, die aan de medegedeelde
documenten voorafgaan, besomde hij de winst, die het
nieuw gepubliceerde voor de kennis onzer historie opleverde.
Omstreeks 1840 stelden Groen's Archives de studie van
het eerste gedeelte van onzen tachtigjarigen oorlog aan de
orde van den dag, zoowel in Belgie als in Nederland. Zijne
opvatting van dat tijdvak lokte tegenspraak uit van wie
opgevoed waren in de achttiende-eeuwsche traditie en zich
daarom ergerden aan Groen's billijker oordeel zoowel over
Willem van Oranje als over Philips II en Granvelle, aan
zijn minder gunstig oordeel over den vroeger zoo hoop
geprezen Hendrik van Brederode. M. C. van Hall nam het
voor den „volkstribuun" op en opperde daarbij een principieele bedenking tegen de publicatie van particuliere
brieven, waardoor, zooals bij Brederode het geval was geweest, het privaat leven van een historisch persoon in een
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ongunstig daglicht werd gesteld. Hij achtte het ongeoorloofd, brieven openbaar te maken, zoowel van dooden als
van nog levenden, „zonder derzelver daaromtrent uitgedrukten wil" en betwijfelde ten slotte, of Groen's keuze
van te publiceeren documenten wel overeenkomstig de bedoelingen van den Koning was. Op dit laatste punt kon
Groen hem terstond geruststellen; wat de principieele bedenking betreft, met klem van redenen toonde hij aan, dat
het voldoen aan den eisch van Van Hall de dood zou zijn
voor alle historische studie, daar men dan alleen zou molten
publiceeren wat tot lof van de overledenen strekte. Daarmede werd voor goed het zwijgen opgelegd aan wie een
publicatie als de Archives eigenlijk verkeerd vonden, cmdat zij de quasi-verdraagzaamheid uit hare dommeling opschrikte.
De brochure van Van Hall en Groen's antwoord deden
Bakhuizen van den Brink voor den dag springen. Opgevoed
in dezelfde traditie, die bij Van Hall den onwil tegen de
school van Bilderdijk gaande maakte, erkende hij toch,
dat het talent zich aan de zijde van Bilderdijk had geschaard,
dat Siegenbeek, Van Kampen en Simons niet tot de schouders van Tydeman en Groen reikten. In den strijd tegen
Groen over de historische beteekenis van Hendrik van
Brederode had Van Hall in het zand gebeten; daar rijst
Bakhuizen als kampvechter op, „in de voile wapenrusting
van onderzoek en kritiek".
In zijn „Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in
1566 en 1567" hoort men de vreugde van wie een dierbare
meening door wetenschappelijk onderzoek bevestigd ziet;
daarnaast het genoegen, dat juist Bakhuizen er in meet
hebben gehad om aan de figuur van Brederode — voor den
steilen Green alleen een losbol — recht te doen wedervaren. Groen had gesteld: „een man, zoo zedeloos als Brederode, kan niet in het vertrouwen van den Prins geweest

VAN WAGENAAR TOT FRUIN

15

zijn". Daartegen zet Bakhuizen op: „wanneer een man, zoo
zedeloos als Brederode, nochtans in de gewichtigste zaken
het vertrouwen van den Prins genoot, dan moet hij of door
hoedanigheden van hoofd en hart zijne in het oog vallende
gebreken hebben vergoed, of uwe beschouwing van den
Prins deugt niet". En dan toont hij aan, dat Groen geen
oog heeft voor het geestige van Brederode's stijl, en schetst
hij het beeld van „dien geuzenaanvoerder, die iets van den
luchtigen rederijker in zijn aard had", een „bon compagnon", een man des yolks, populair door zijne kwinkslagen.
Op een regeeringsmaaltijd in Amsterdam bracht de Schout,
berucht am zijne wreedheid, een dronk aan Brederode: „Ik
breng 't u, Breero"; en deze dadelijk: „Ik dank U, Nero".
Van de diensten van dezen geboren volksleider heeft Willem van Oranje in 1565 en 1566 voortdurend gebruik gemaakt; Brederode is niet zijn struikelblok geweest, zooals
Groen meent, maar dikwijls zijn handlanger, soms zijn vertrouweling, altijd zijn openlijke vriend en onderworpen
dienaar. Men make van Willem van Oranje geen heilige;
in 1566 was hij nog geen geloofsheld.
Langs een omweg — maar gij hebt daarbij een tipje van
Bakhuizen's persoonlijkheid to zien gekregen — zijn wij
tot de vraag gekomen, welker beantwoording de scheidslijn
trekt tusschen Groen eenerzijds, Bakhuizen en Fruin aan
de andere; tusschen de christelijk-gereformeerde opvatting
van den opstand en die van de liberale geschiedvorschers,
die bij hun onderzoek geen vooropgevatte meening omtrent de bedoelingen van de Voorzienigheid medebrengen.
Bakhuizen's woorden: „in 1566 was Willem van Oranje nog
geen geloofsheld", zouden de meening kunnen wekken,
dat hij hem in latere jaren wel daarvoor houdt. Maar alle
twijfel daaromtrent wordt weggenomen door hetgeen hij
in 1853 — zijn stuk over Brederode was van 1845 — schreef.
Op de plaats, die ik bedoel, geeft Bakhuizen aldus zijn
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oordeel over de godsdienstige overtuiging van den Prins:
„Wij voor ons gelooven vader Willem in de laatste jaren
zijns levens geenszins ontbloot van een vaste overtuiging
in het godsdienstige". Desondanks ziet hij „eene der hoofdoorzaken, waarom 's Prinsen optreden in de geschiedenis
in de latere jaren zoo veelbeteekenend, zoo beslissend is geweest" in de „gelukkige vereeniging van de redenen van
staat met zijne gemoedelijke verplichting". Bij de „nu en
dan zelfs gekunstelde eenstemmigheid van beiden" acht
hij het echter moeilijk „in zijne handelingen aan te wijzen:
hier heeft godsdienst, claar het heil van den staat den
boventoon; en het mag een zeldzaam geluk voor dien vorst
heeten, dat, terwijl zelfs zijne vijanden hem uit het laatste
oogpunt hulde toebrengen, de minst verdraagzame rechters over het eerste het middel gevonden hebben hem door
een volkomene vrijspraak als echt, standvastig en gereformeerd Christen te rechtvaardigen" 1 ). Wikkelen wij deze
spotternij uit hare windsels, dan luidt zij: de Prins
mag van geluk spreken, dat „de minst verdraagzame
rechters" over geloofszaken — de gereformeerde Christenen schijnen bedoeld — hem voor een der hunnen
houden.
Fruin heeft — in een artikel uit de laatste jaren van zijn
leven, dus toen zijn oordeel tot voile rijpheid was gegroeid — van den Prins getuigd: „Altijd is hij bid den
driesprong blijven staan, waar de kerkelijke richtingen van
zijn tijd uiteengingen. De afstand, dien hij doorloopen
heeft, toen hij zich van Roomsch tot Protestant, van Luthersch tot Calvinist bekeerde, is niet groot geweest; in
de hoofdzaak, het geringstellen der verschillen vergeleken
met de overeenstemming aller Christenen, is hij steeds dezelfde gebleven" (V. G. II, 247). Een verdraagzaam ChrisI) R. C. Bakhuizen van den Brink, Het huwelijk van Willem van Oranje met
Anna van Saxen, blz. 122, 123.
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ten dus, maar — dit blijkt uit het geheel van Fruin's
studien over dezen tijd — Been geloofsheld.
Groen moest den Prins wel als zoodanig beschouwen.
Indien Oranje niet voor de zaak Gods streed, hoe zou zijn
verzet tegen het wettig gezag van Philips II door een antirevolutionnair kunnen worden verdedigd? In Groen's Handboek lezen wij dan ook (§ 154): „Het geloof moet als hoofdbeginsel van 's Prinsen daden worden erkend". Maar vergelijk daarmede wat hij in de Introduction van het 8ste deel
van de eerste serie der Archives (p. XLVIII suiv.) schrijft:
„on ne sautait sans injustice lui contester le titre de Chretien": hoort gij het getemperde van die wool-den? Verschilt
zijn oordeel daar nog veel van dat van Fruin? Zou de historicus wel Bens 2. etwijfeld hebben, waar de geloovige partij man een oordeel klaar had?
Groen, Bakhuizen en Fruin — welk een trits! Geen tijdyak in onze negentiende-eeuwsche historiographie, zoo rijk
aan talenten, zoo vruchtbaar aan resultaten! Ondanks verschil van wereldbeschouwing, hoeveel overeenstemming
toch in de voorstelling der historische gebeurtenissen tusschen deze drie mannen, die met gelijke liefde voor de
waarheid en met wedijverende scherpzinnigheid zich verdiepten in den glorieusten tijd onzer geschiedenis! Hoe
hebben zij de weelde gekend van de herrijzenis van het
verleden door onderzoek, critiek en verbeelding! Maar
Bakhuizen het meest, omdat hij de hartstochtelijkste was.
Hierin gaan Bakhuizen en Fruin Groen te boven, dat
zij het yolk als den waren held van den opstand hebben
erkend. Bakhuizen in zijne studie over den adel, waarin
hij met forsche bewoordingen, als hij placht, het gebrek
aan zedelijken moed, de baat- en zelfzucht der verbonden
edelen laakt en de offervaardigheid van het verbond der
kooplieden roemt. Fruin in zoo menig artikel: waar hij
Motley verwijt, in den Prins van Oranje te zeer den held
Van Menschen en Tijden I.

2
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van den vrijheidsoorlog te zien; waar hij met eerbied spreekt
over de lijdzaamheid van de slachtoffers der geloofsvervolging en boven de edelen, Wier bedrijf op onberaden
wagen en lafhartig wijken uitliep, het yolk prijst, dat „zijn
eigen heldengeest heeft meegedeeld aan de leidslieden, die
zich aan zijne spitse stelden" (V. G. I, 379--382, III, 126
—127).
Met Motley komt een nieuwe gestalte: de historicus met
het talent van uitbeelding. Groen, Bakhuizen en Fruin
was het bovenal te doen om het „waarom" der gebeurtenissen; zij redeneeren, disputeeren soms, en verklaren en
doorgronden. Motley brengt het verleden in beeld. Aan
dat talent, schaarsch bij onze historici, dankt hij zijn opgang; ook wel een weinig aan zijn vreemdelingschap en de
hooge bescherming, waarin hij zich mocht verheugen.
Voorts gaf hij het eerst een volledig verhaal van den opstand, terwiji onze historici stukwerk leverden; ook door
die eigenschap — den moed om uit het reeds bekende een
geheel samen te stellen, hoewel het materiaal nog niet volledig is — onderscheidt zich onze bedachtzame landaard
niet. Maar met alien eerbied voor Motley als stylist en
ondanks mijne sympathie voor zijn durf, stel ik de wetenschappelijke waarde van zijn werk niet hoog. Uit zijn voorraad van aanteekeningen brengt hij niet het essentieelbelangrijke, maar het effectvolle bijeen; als een slecht
acteur speelt hij op het publiek. Door zijn afkeer van den
romaanschen en zijn vooringenomenheid met den germaanschen stam, stelt hij zijn tafereel van onzen opstand
onder een valsch Licht. Hij ziet familietrekken tusschen den
strijd van Claudius Civilis met Rome en onzen strijd tegen
Spanje; uit het Noorden komt de persoonlijke, staatkundige
en godsdienst : ge vrijheid, uit het Zuiden de slavernij, de
tirannie, de priesterheerschappij. Op het door en door
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onhistorische van die beschouwing, met name als zij te pas
wordt gebracht bij onzen opstand, heeft Bakhuizen reeds
gewezen. Ook vindt Motley onze vrijheidshelden veel te
voortreffelijk, Karel V en Philips II en Alva te slecht; in
dit opzicht zet zijn boek de pas gereguleerde 1(1 ok van onze
historiographie weer een aantal uren terug. Zijne partijdigheid neemt toe, naarmate hij verder schrijdt met zijn verhaal, en bereikt een climax in zijne geschiedenis van Maurits en Oldenbarnevelt; daar is zij het ergerlijkst, omdat
Fruin en Groen beiden de onhoudbaarheid van de remonstrantsch-liberale traditie reeds hadden aangetoond.
Zooals de herleving van het gereformeerd-christelijk geloof zich in de historiographie weerspiegelt door de geschiedbeschouwing van Groen, zoo vertegenwoordigt
Nuyens daarin het zich van zijne kracht weer bewust geraakte Roomsch-katholicisme. Sinds het midden van de
negentiende eeuw beginnen de Katholieken in Nederland
weder mede te tellen op geestelijk gebied. Alberdingk
Thijm en Nuyens eischen voor de Roomschen hun plaats
op in litteratuur, kunst en wetenschap. 1864 is het jaar
van de Encycliek en den Syllabus errorum; in 1865 verschijnt
het eerste deel van Nuyens' „Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de zestiende eeuw". Een historisch werk
van een medicus, nog wel van een plattelands-geneesheer
met een drukke praktijk in een der dorpen van Westfriesland, die, rondrijdend in zijn tilbury, in Groen of
Gachard verdiept was. Facit indignatio versum: vooral de
opgang van Motley's boek was voor Nuyens een prikkel
tot schrijven; hij had zich geergerd aan de partijdigheid
van den Amerikaanschen geschiedschrijver tegen de
Roomsch-Katholieke Kerk, een partijdigheid, die in ons
geuzenland, waar de papenhaat altijd getierd heeft, vermoedelijk ook iets heeft bijgedragen tot de populariteit van
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Motley. Vandaar de knorrige toon van Nuyens' boek, het
voortdurend polemiseeren in den tekst van het verhaal
tegen Protestantsche geschiedschrijvers. Maar onnoodig
was dat niet; zelfs Fruin moest erkennen, dat hij eerst
door Nuyens er opmerkzaam op was gemaakt, dat vele
onjuistheden en overdrijvingen in Motley's werk voortkwamen uit vooringenomenheid met Protestantsche en
liberale begrippen. Hierin ligt dan ook, naar mijne meening, de hoofdverdienste van Nuyens, dat hij in het licht
heeft gesteld, hoe vele Protestantsche geschiedschrijvers de
verkeerdheden, door hunne partij begaan, vergoelijken of
verzwijgen en daarentegen de fouten der tegenstanders
breed uitmeten. Maar, gaan de specifiek-Protestantsche
geschiedschrijvers aan dit euvel mank, Nuyens' gang is
waarlijk ook niet die van een recht geschapene.Willem van
Oranje is voor hem niet alleen een slow diplomaat, maar
een egoist, die van het begin tot het einde een geveinsde
rol heeft gespeeld om zijn eerzuchtige plannen ten uitvoer
te kunnen brengen. Dat eerzucht een der drijfveeren van
den Prins was, vooral in den aanvang, zullen weinige ernstige geschiedschrijvers ontkennen; maar Nuyens ziet altijd
zelfzuchtige bedoelingen bij hem en wantrouwt zelfs de
oprechtheid van zijne uitingen in de vertrouwelijkste brieven. Tegen zulk een achterdocht valt niet te redeneeren;
met deze tekstuitlegging kan men iedereen aan de galg
knoopen. Ik voor mij zie den Prins als een groot staatsman,
die altijd koers zette op burgervrijheid en vrijheid van
geweten. Zijn innerlijk leven zal aan diepte en ernst gewonnen hebben, sinds hij zijn lot had verbonden aan dat
der burgerij van Holland en Zeeland. Een groote zaak verheft wie zich aan haar wijden.
Overigens zal een geloovig Roomsch-katholiek natuurlijk altijd een andere opvatting hebben van onzen vrijheidsoorlog dan een Protestant, zelfs al is hem in even
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hooge mate de deugd der onpartijdigheid eigen als aan
Fruin. Zoolar.g er verschil van godsdienstige en politieke
denkbeelden bestaat, zal een geschiedverhaal, dat alien voldoet, tot de onmogelijkheden behooren. Maar geconstateerd
mag worden, dat uit de velerlei en vaak scherpe gedachtenwisseling tusschen Roomsche en Protestantsche geschiedschrijvers een veel onpartijdiger geschiedverhaal van onzen
opstand tegen Spanje voor den dag is gekomen. Met name
de Roomschen hebben reden tot tevredenheid over dit
resultaat. Zou een hunner rechtvaardiger en met meer toewijding kunnen schrijven over de wederopluiking van het
Katholicisme in Noord-Nederland omstreeks den aanvang
der zeventiende eeuw, dan Fruin heeft gedaan in zijn Gidsartikel van dien naam?
Na 187o is — wanneer wij het oog blijven richten op
de geschiedschrijving, die zich met de Republiek bezig
houdt — het groote tijdperk onzer historiographic afgesloten. Nieuwe banen worden daar niet meer ingeslagen.
Beginsel botst niet meer tegen beginsel. Het wapengekletter verstomt. In de stilte der studeerkamers wordt het
onderzoek van het verleden voortgezet, maar de mededeeling van de resultaten wekt geen strijd, waarvan het
gerucht het gansche land vervult. Ten hoogste een geleerdentwist, waarbij veel inkt stroomt, maar geen hartebloed.
Over het algemeen wordt er meer in de breedte gewerkt
dan in de diepte. De geschiedenis van onzen opstand blijft
nog altijd de aandacht trekken, maar geraakt toch wat op
den achtergrond. De verschijning van Motley's „The life
and death of John of Barneveld" doet constateeren, dat de
Amerikaan bij de wetenschap ten achter is geraakt. Niemand neemt het voor hem op. Alleen Nuyens — de Calvinisten van de zeventiende eeuw roken aan de Remonstranten al een Roomsch luchtje -- acht zich verplicht Motley
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bij te vallen, nu deze een Prins van Oranje scherp veroordeelt. De remonstrantsch-liberale traditie van de geschillen
tijdens het bestand blijft nog hangen in het leerboek van
Wijnne, maar zijn opvolger in onzen tijd, Van Rijsens,
neemt de voorstelling van Fruin over en wordt door De
Standaard aanbevolen. De gouden eeuw trekt steeds veel
kijkers, maar valt, van naderbij bezien, lets tegen; de vroeger hoogelijk geprezen zeventiende-eeuwsche koopman
blijkt wel een uitnemend man van zaken — maar het zijn
er soms zaken naar! Voor De Witt en Willem III wordt
zelfs in de Nederlandsche historiographie geen monument
opgericht.
Het heeft lang geduurd, voor onze patriottentijd het
onderwerp van ernstige studie is geworden. Met Groen's
Handboek en Fruin's artikel „De Jeugd van Gijsbert Karel
van Hogendorp" hebben wij het geruimen tijd moeten
stellen. Eerst in de laatste 25 jaren hebben de Beaufort,
Jorissen, Sillem en Hartog den voet op dat terrein gezet,
en sinds de verschijning van Colenbrander's Patriottentijd
bezitten wij een uitvoerige politieke geschiedenis van dat
tijdvak, waarin vooral aan de inmenging der vreemde
mogendheden in onze binnenlandsche geschillen een breede plaats is gegeven. Maar juist dit veelszins uitnemende
werk doet ons te meer beseffen, hoe weinig wij eigenlijk
nog weten van de maatschappelijke en de beschavingsgeschiedenis van die eeuw. Voor de cultuurgeschiedenis van
de zeventiende eeuw hebben wij Huet's „Land van Rembrand" — dat meesterlijke werk, dat ik thans nog eens
met nadruk wil prijzen, one boete te doen voor de jeugdige
pedanterie, die mij als stelling achter mijn proefschrift
deed opnemen: „Busken Huet's Land van Rembrand munt
niet uit door de bewerking van het zuiver historisch gedeelte". Inderdaad, het „zuiver historisch gedeelte" van
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dat boek, waarmede ik destijds nog w el de staatkundige
geschiedenis bedoelde, bevat allerlei fouten; ik geloof zelfs
dat ik er nu nog meer misslagen in heb gevonden, ook in
de „onzuivere" historie, dan op den dag mijner promotie.
Maar ondanks de vele knollen, die Huet voor citroenen
verkoopt, ken ik geen geestiger boek over onze zeventiendeeeuwsche geschiedenis, geen ook, waarin een gelukkiger
voorbeeld wordt gegeven van de combinatie van kennis,
die eigenlijk altijd bij een historicus moest worden gevonden: die van litteratuur, van kunst en van „zuivere" geschiedenis. Hoe ver staan wij, historici van het begin der
twintigste eeuw, ook in dit opzicht achter bij een Bakhuizen,
die zijn Hooft en zijn Vondel nog veel beter kende dan wij
onze „Bepalingen over de uitgave van handschriften uit de
middeleeuwen of den nieuweren tijd", bij een Fruin, wiens
lievelingschrijvers Horatius en Shakespeare en Moliere
waren, die voor zijne Tien jaren zich diep had ingelezen
in Marnix en Coornhert en Spieghel!
Geest is geen product van Nederlandschen bodem. Huet
was gelukkig maar een nakomeling van een refugi6; de
reputatie van Nederlandsche deftigheid en soliditeit wordt
door zijn talent niet besmet. Er is dan ook weinig kans, dat
een Nederlandsch geschiedschrijver, voor de achttiende
eeuw doende wat Huet voor de zeventiende heeft gedaan,
ons verrast door de publicatie van een Land van . . . . ja,
van wien? Alleen het zoeken naar den naam zal de uitgave
vertragen.
Met de geschiedschrijving van onzen Franschen tijd
— waarvoor Jorissen zich verdienstelijk maakte — en van
de negentiende eeuw is het veel slechter gesteld dan met
die van de achttiende. Fruin nam aan het slot van de oratie,
waarmede hij zijn hoogleeraarsambt te Leiden aanvaardde,
zulk een forschen aanloop om tot de conclusie te geraken:
„De geschiedenis van ons land is te schoon, te leerrijk om
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niet in haar geheel aan ons yolk verhaald te worden. Zij
neemt voor onze tijdgenooten in belangrijkheid toe, naarmate zij onzen tijd dichter nadert. De geschiedenis der
vorige eeuw en van de eeuw, die wij beleven, verdient onze
aandacht zeker niet minder dan die van het grafelijk bewind". Maar bij die woorden is het gebleven. Over negentiende-eeuwsche geschiedenis schreef hij alleen in zijn
„Gijsbert Karel van Hogendorp in November 1813" en in de
later daarop gevolgde polemiek met Jorissen. Ik zal hier
niet opsommen welke monographieen en bronnenpublicatien ons nog voor de geschiedenis der negentiende eeuw
ten dienste staan; trouwens, de lijst is niet lang en rechtvaardigt de bewering, dat de wetenschappelijke studie van
de geschiedenis der laatste honderd jaren in ons land veel
te wenschen overlaat.
Elders is dat antlers. Vooral in Duitschland trok de geschiedenis der negentiende eeuw de beste krachten tot
zich, getuigen Von Treitschke's „Deutsche Geschichte im
19en Jahrhundert" en Von Sybel's „Begriindung des Deutschen Reiches Burch Wilhelm I", om van de Bismarck-litteratuur te zwijgen. De wording van het machtige Duitsche
rijk riep de geschiedschrijvers uit hunne tent. Vorrnde ook
Leopold von Ranke niet eerst na 1870 het plan zijner Weltgeschichte, die moest culmineeren in de grootheid van het
nieuwe Duitsche rijk, waardoor, naar Ranke's meening,
de strijd tusschen de twee machtige tendenzen der negentiende eeuw, revolutie en conservatisme, voorloopig ten
voordeele van de laatste was beslist?
Voor de Nederlandsche geschiedschrijvers ontbrak de
prikkel, die de Duitschers aanspoorde: de trots op de geschiedenis van hunnen stam in eigen leeftijd. Hunne gedachten verwijlden het liefst bij de dagen van den opstand
tegen Spanje of bij de gouden eeuw. De geschiedenis van
het Nederlandsche yolk in de negentiende eeuw scheen
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hun een weinig aanlokkelijk onderwerp. Daarbij: voor de
oude tijden was het materiaal in overvloed voorhanden;
voor den eigen tijd of den daaraan naast voorafgaanden
waren de archieven niet of moeilijk toegankelijk en ontbraken nog de bronnenpublicatien.
Wat dat laatste bezwaar betreft, ongetwijfeld valt er bij
ons een schade in te halen door het in druk uitgeven van
tot dusverre alleen in handschrift bestaand materiaal. Maar
desondanks ware er van het reeds gedrukte een veel ruimer gebruik te maken geweest. Men vergete niet, dat in
de negentiende eeuw tal van officieele stukken, notulen of
besluiten van regeeringscolleges gedrukt werden, die vroeger alleen op schrift werden gesteld, dat couranten en
tijdschriften een met den dag aanzwellenden stroom van
historische gegevens opleveren. Maar de beoefening van
de geschiedenis van eigen tijd heeft nu eenmaal den naam
van onwetenschappelijk werk gekregen; academische voordrachten daarover werden zelden gehouden. Fruin, zoo
verhaalt ons een zijner biografen, ging op zijne colleges
nooit verder dan tot den val der Republiek, met uitzondering van een jaar, toen hij den tijd na 1795 behandelde;
wat daarop volgde scheen hem „bij gebrek aan gegevens"
voor zuiver wetenschappelijk onderzoek nog niet rijp 9.
1k stem toe, dat de geschiedenis der negentiende eeuw
zich misschien niet bij uitstek leent tot een college voor
aanstaande historici, die men in de geheimen der historische
critiek wil inwijden. Maar het is den hoogleeraar in de geschiedenis ook vergund zich tot andere hoorders te wenden
dan tot wie later zelf geschiedenis zullen onderwijzen of
zich met historische studien bezig houden; en zelfs deze
laatste categorie van studenten zal er geen schade door
lij den, wanneer zij naast hunne commilitones van andere
I) Blok, Levensbericht van Robert Fruin, blz. 31.
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faculteiten op de collegebanken plaats nemen om een voordracht over de geschiedenis van den nieuwsten tijd aan te
hooren. Von Treitschke zegt ergens: „Professorendiinkel
und Zagheit im schOnen Bunde haben jederzeit den Vortragen fiber neueste Geschichte vorgeworfen, das sei Publicistik, nicht Wissenschaft"). Mijnentwege mag men
er den naam van wetenschap dan aan onthouden; maar ik
ben van meening, dat colleges over de Europeesche geschiedenis of die van eigen land in de negentiende eeuw
van het programma van den academischen docent niet
behoeven te worden uitgesloten, mits hij zich rekenschap
geve, dat deze colleges nooit ofte nimmer mogen ontaarden
in pleidooien voor de eene of andere partij; mits het hem
alleen te doen zij om kennis te verbreiden, die alien academisch gevormden later ten goede zal komen; mits hij
zich rekenschap hebbe gegeven van de groote verantwoordelijkheid, op de schouders gelegd van wie over belangrijke
politieke en maatschappelijke gebeurtenissen uit eigen
leeftijd spreekt tot jonge, licht ontvankelijke menschen —
een verantwoordelijkheid, te grooter, naarmate de gave van
te spreken hem meer ten deel viel. Zoo hij aldus „lotis
manibus" voor zijne hoorders optreedt, dan gebruike hij
ook zijn recht om zijn door studie en nadenken gevormd
oordeel voor te dragen met de vrijmoedigheid van een
eerlijk man, die zich niet angstig afvraagt of zijne woorden
naar links of rechts aanstoot zullen geven.
Maar niet alleen voor den academischen docent, ook
voor den geschiedschrijver eisch ik het recht op, de geschiedenis van welk tijdvak ook der negentiende eeuw te
behandelen. Wij mogen dan niet alle bizonderheden daarvan kennen, en latere publicatie van gedenkschriften of
officieele stukken mope nog licht kunnen werpen in tot
I) Von Treitschke, Historische und politische Aufscitze, Erster Band, sechste
Auflage, p. 403.
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dusverre duistere hoeken — het belangri,jkste weten wij wel.
Voor detailstudies blijft de deur steeds open; maar de algemeene, de beslissende trekken van den tijd zijn vast te stellen.
Het is zooals Ernest Lavisse schrijft in het voorbericht van
zijne „ Vue generale de l'histoire politique de l' Europe" — een
boekje, heel wat minder bekend dan Ranke's Berchtesgader
Vorlesungen, maar naar mijne meening in klaarheid en preciesheid deze verre overtreffende —: „le general, en histoire, est plus certain que le particulier. Il est plus facile
de ne pas se tromper sur tout un pays que sur un personnage. La vue, qui se perd dans les broussailles, embrasse
les ensembles: les horizons les plus vastes sont les plus nets".
En ook hierom heeft de geschiedschrijver het recht, zijne
stof uit eigen tijd te kiezen, omdat hij als tijdgenoot een
vertrouwdheid met denkbeelden en toestanden uit eigen
omgeving medebrengt, die hij zelfs na de ernstigste studie
maar voor een Bering deel zal kunnen verwerven ten opzichte van denkbeelden en toestanden uit vroeger eeuwen.
Daar ligt een diepe waarheid in Lessing's paradoxaal klinkende woorden: „Der Historiker kann im Grunde nur die
Geschichte seiner Zeit erzdhlen" — al zijn die woorden
nog zoo dikwijls te schande gemaakt door het onvermogen
van de historici om als een vrij man tegenover hun eigen
tijd te staan.
Moet ik nu nog de tegenwerping beantwoorden, dat de
geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw, zij
mope dan in hoofdtrekken te schrijven zijn, zoo weinig
belangrijk en daarom zoo weinig aantrekkelijk is? Inderdaad,
aan dramatische gebeurtenissen schijnt zij niet rijk; een
Motley zou er geen eer aan be palen. Maar is het niet de
eeuw waarin de politieke en kerkelijke partijen ontstonden,
die ons staatkundig leven bepalen? waarin ons koloniaal
gebied een grootere uitbreiding kreeg dan in een der voorafgaande eeuwen? waarin een revolutie van nijverheid,
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handel en verkeer voorviel als geene eeuw aanschouwde?
waarin de arbeidersbeweging begon, die U verheugt of
bedroeft of ontzet, maar die niemand uwer meer onverschillig laat? En de geschiedenis van die eeuw zou voor
U Been belang bieden!
Ondertusschen staat de negentiende-eeuwsche historiographie van de middeleeuwen, waarover ik U in den aanyang mijner rede onderhield, nog steeds te wachten waar
ik haar straks verliet, in de buurt van het jaa.r i 86o. Maar
zij is bestemd voor een ,, joyeuse rentree" op het tooneel
mijner beschouwingen. Want in de laatste helft der negentiende eeuw brak voor haar de zon door de wolken.
Omstreeks 186o was de geschiedenis onzer Republiek
nog het lievelingsonderwerp van de historici. De belangstelling voor de middeleeuwen was en bleef matig — misschien wel omdat Jonckbloet in 1854 in zijne inaugureele
oratie te Groningen had verkondigd, dat „de sluier, die
de middeleeuwen omhulde, nagenoeg geheel (was) weggevaagd"! Toen Dr. H. G. Hamaker de middeleeuwsche
keurboeken van de stad Leiden wilde uitgeven, heeft hij geruimen tijd tevergeefs gezocht naar een uitgever, die de
publicatie aandurfde; om het boek in ruimer kring bekend
te maken, schreef Fruin er een Gids-artikel over: „Eene
Hollandsche stad in de middeleeuwen". Met dat artikel werd
een nieuwe baan voor de studie der grafelijke tijden geopend. Want Fruin ontleende aan de „bestoven wetboeken", die Hamaker had gepubliceerd, de gegevens niet
al een voor een schets van de regeering en de rechtspraak
van het middeleeuwsche Leiden, maar ook voor een beschrijving van wat hij de „stadshuishoudkunde" noemde:
de regeling van handel en bedrijf en markt. In de door
hem aangegeven richting voortgaande, publiceerde Blok
achtereenvolgens zijne zoo belangrijke studien, eveneens
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getiteld „Eene Hollandsche stad in de middeleeuwen", met
de bedoeling die later te vervolgen en de geheele ontwikkeling van het Leidsche stedelijk leven in beeld te brengen
tot aan onzen eigen tijd. S. Muller Fz. gaf aan het Sticht
de plaats in de historie terug, waaruit het was verdreven
door de geschiedschrijvers tij dens de Republiek, die de geschiedenis van ons land bijna uitsluitend door een Hollandschen bril hadden bezien. Hij maakte ons bekend met
de eigenaardige ontwikkeling van het recht in het middeleeuwsche Utrecht, met de huishouding van bisschoppen en
kanunniken, met de leefwijze van dorpspastoors en stiftsjuffers, met middeleeuwsche liefdadigheid en armenzorg;
hij vormde tevens, door zijne liefde voor en bekendheid
met middeleeuwsche kunst, den trait d'union tusschen de
elkaar niet altijd vriendelijk gezinde kampen van kunstenaars en mannen van wetenschap. Want ook de middeleeuwsche kunst werd weer op het voetstuk geplaatst, waarvan kerkelijke bekrompenheid en onwetendheid haar hadden afgedrongen. Kerkgebouwen, door den kwast van stukadoor of schilder in overeenstemming gebracht met calvinistischen schoonheidszin, werden zooveel mogelijk in
hun ouden glorieusen staat hersteld. Mannen als Dr. P. H. J.
Cuypers en Mr. Victor de Stuers sprongen in de bres
voor de te lang miskende middeleeuwsche kunst en handhaafden haar goed recht door hunne scheppingen en geschriften; voor kunst en kunstwaardeering vond het herlevende Katholicisme in hen zijne beste vertegenwoordigers. Tusschen die herleving en de historische studie der
middeleeuwen bestond een wisselwerking; gelijk de toenemende beteekenis van de Roomsch-Katholieke kerk in
onze samenleving de oogen der Protestanten opende voor
het belang der middeleeuwsche geschiedenis, vroeger door
papenhaat voorbijgezien, zoo heeft ook omgekeerd de historische arbeid van onze mediaevisten het zijne er toe bijge-

30

VAN WAGENAAR TOT FRUIN

dragen om veel vooroordeelen tegen de Roomsch-Katholieke religie bij het verstandiger deel onzer natie weg te
vagen.
Zoowel in de kerkgeschiedenis als in de geschiedenis onzer letteren valt na het midden der negentiende eeuw dezelfde belangstelling voor de middeleeuwen op te merken.
Meer en meer werd alle historisch onderzoek daarheen
gericht. Sinds 1879 gaf de Vereeniging tot uitgave der bronnen voor oud-vaderlandsch recht een serie van middeleeuwsche rechtsbronnen uit, waarin zulk een schat van
materiaal verborgen ligt ook voor de kennis van maatschappelijke toestanden. Het besluit, onlangs door het bestuur
dier vereeniging genomen om haar arbeidsterrein, waaraan
vroeger het jaar 1581 tot grens was gesteld, uit te breiden
tot aan 1795, doet vermoeden dat voor de rechtsgeschiedenis het jachtveld der middeleeuwen reeds geheel is afgestroopt. Oorkondenboeken en rekeningen van graven, bisschoppen en stedelijke besturen werden door andere genootschappen en vereenigingen uitgegeven volgens de zoozeer volmaakte nieuwere historische methode. Het was al
middeleeuwen, wat de klok sloeg.
Maar de schaduwzijde aan dit tafereel ontbreekt niet.
Wanneer een student mij komt vragen, wat hij moet lezen
om eenig denkbeeld te krijgen van de middeleeuwen, waarvan hij of geene of eene uiterst verwarde voorstelling
heeft, dan raad ik hem aan, Moll's Kerkgeschiedenis en
Wybrands' Abdij Bloemhof uit de bibliotheek te halen en
Fruin's en Blok's Hollandsche stad in de middeleeuwen te
lezen en S. Muller's Schetsen uit de middeleeuwen. Maar
wanneer deze perziken hem naar meer smaken en hij zich
voor nieuwe lectuur komt aanmelden, dan zit ik wat verlegen. Zeker, er is een overvloed van wetenschappelijke geschriften en als de leergierige jongeling een dissertatie wil
schrijven over een middeleeuwsch onderwerp, kan hij er
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tien voor een vinden. Maar wanneer hij niet tot de bronnen
zelf wenscht te gaan en de woestenij van dorre geleerdenverhandelingen hem afschrikt, dan moet ik hem ongetroost
laten vertrekken. De zaak is, dat onze historici meerendeels
noeste werkers en vlijtige uitgevers van ongedrukte stukken, maar trage en slechte schrijvers zijn. De erfzonde
speelt der historische wetenschap niet alleen parten door
de slordigheid en neuswijsheid van copiisten en correctoren, die „een oorspronkelijk rijke gedachte vervangen
door een banaliteit" 9, maar zij verstikt ook in het hoofd
van vele geleerden de oorspronkelijk rijke gedachten en
toovert brood om in steenen, kunst van historische cornpositie in geleerdheid van noten en bijlagen. „Nach langer
Arbeit unter Bausteinen wird man nicht alle Erde vom
Kleide los, die Notennoth schleppt Einem wie die Erbsiinde nach", zei Dahlmann, die toch de kunst van schrijven
wel verstond. Niets schijnt mij, bij den tegenwoordigen
stand der middeleeuwsche studien, meer gewenscht dan
dat voortgang worde gemaakt met het bewerken van het
materiaal, en onze mediaevisten zich zetten tot het schrijven van leesbare monographieen, mag het zijn tot het samenstellen van een volledige geschiedenis der middeleeuwen.
0, ik weet wel — daar zijn nog allerlei kronieken, die op
een betere uitgave wachten, en in de rij der oorkondenboeken ontbreken nog enkele, met name dat van Utrecht,
en van de grafelijkheidsrekeningen moet nog zooveel worden gepubliceerd, en de studie van de gewesten buiten
Holland is toch nog altijd verwaarloosd, en wat kennen wij
de tijden van het Oostenrijksche bestuur nog slecht, en
ik zou bijna nog vergeten, dat van het archief der oude abdij
Egmond en het overrijke archief van het Domkapittel nog
I) Dr. F. E. Daubanton, Wetenschap en Zonde, blz. 23. — De inhoud van deze
inaugureele oratie, kort v6Or de mijne te Utrecht gehouden, verklare het eenigszins onverwacht opduiken van de „erfzonde" in mijn betoog.
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heel wat in druk moet verschijnen! Voor onze achterkleinzonen bestaat er dus eenige kans, in het bezit van een o zoo
voortreffelijke geschiedenis der middeleeuwen te geraken
— wanneer althans in hunnen tijd geen nieuwe vondsten
van archivalia het weer noodig zullen maken, op de uitgave van dit nieuwe en natuurlijk kostbare materiaal te
wachten. Maar al deze bedenkingen kunnen mij niet weerhouden den wensch te uiten, dat een onzer historici den
moed hebbe om, niet alleen voor een publiek van vakgenooten, maar voor dat van alle ontwikkelden, een samenhangend verhaal te schrijven van wat wij thans weten
over de maatschappelijke toestanden van de middeleeuwen.
Een sociale geschiedenis dus — want anders kan zij niet
zijn. Juist het bestudeeren van de middeleeuwen heeft onze
geschiedvorschers van lieverlede en ongemerkt op den weg
gebracht, die tot sociale geschiedenis leidt. De bronnen,
waaruit onze kennis van die tijden moet worden geput,
leveren weinig op voor het individueele leven, veel voor dat
van maatschappelijke klassen en groepen; eerst met de vijftiende eeuw beginnen de individu's zich of te teekenen
tegen den achtergrcnd der massa. Door den nood gedwongen, hebben de mediaevisten hun onderzoek wel moeten
richten op de maatschappelijke toestanden.
Maar niet alleen op het gebied van de historiographie
der middeleeuwen valt dit verschijnsel te bespeuren. Over
de geheele linie der historische studien zijn de maatschappelijke toestanden meer en meer het object van onderzoek
geworden. En bij de nieuwe en nieuwste geschiedenis is
het niet de nood, die daartoe dwingt; wie zich aangetrokken gevoelt tot de studie van het individueele, vindt daar
overvloed van gegevens. Maar de gebeurtenissen van de
laatste helft der negentiende eeuw, de feiten en theorieen
die ik onder den algemeenen naam van socialisme wil
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samenvatten, hebben velen de oogen geopend voor het
belang van de studie der maatschappelijke toestanden.
Eerst door het socialisme hebben velen leeren beseffen,
dat de politieke geschiedenis van een yolk voor een groot
deel moet worden verklaard uit wijzigingen van de economische structuur, en dat de ontvankelijkheid van maatschappelijke groepen voor nieuwe godsdienstige of andere
ideeele begrippen verband houdt met veranderingen in de
materieele levensomstandigheden. De doorsijpeling van
de historische studien door dat besef is bezig aan de Nederlandsche historiographie van onzen tijd een nieuw karakter
te verleenen.
Is bezig — want het proces is nog verre van voltooid.
Zoowel over de theorie als over de praktijk der sociale geschiedenis loopen de meeningen van geestverwanten nog
uiteen. In zijne Geschiedenis van het Nederlandsche Volk
heeft Blok een voorbeeld willen geven van de praktijk der
sociale geschiedschrijving. Ons alien past eerbied voor dezen moed van de daad, en erkenning van de verdiensten
van zijn werk. Maar hoe gaarne ik openlijk die getuigenis
Beef, ik mag niet verhelen dat zijn boek mijn ideaal van
een sociale geschiedenis niet heeft vertolkt.
Niet omdat aan de staatkundige geschiedenis daarin „te
veel plaats is ingeruimd". Zeker, deze maakt zich te breed;
„Onze gouden eeuw" van den Leidschen hoogleeraar P. L.
Muller, die toch niet onder de vlag van sociale geschiedenis
vaart, geeft een beter voorbeeld van de proportie, waartoe
de staatkundige gebeurtenissen in een geschiedenis van
ons yolk moeten worden teruggebracht. Maar de voor mij
beslissende reden, waarom Blok's werk eigenlijk geen sociale geschiedenis kan worden genoemd, ligt in den opzet
van het boek. Een sociale geschiedenis is niet en mag niet
zijn de som der geschiedenissen van staatkunde, godsdienst,
kunst, wetenschap, handel, nijverheid, landbouw en wat
Van Menschen en Tijden I.
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al niet meer. Geen samenraapsel, maar eenheid behoort zij
te zijn; en eenheid van compositie wordt alleen verkregen
door eenheid van beschouwing. Die eenheid van beschouwing zoeke de sociale historicus in de eenheid van het
maatschappelijke leven; dat zij zijn hoofdthema. De politieke gebeurtenissen beschrijve hij alleen, voor zooverre zij
uit de maatschappelijke toestanden zijn te verklaren, of op
hare beurt invloed op deze hebben uitgeoefend; over het
geestelijke leven van een yolk handele hij alleen, voor zooverre het hem mogelijk is de wisselwerking tusschen stoffelijke en ideèele dingen te leeren kennen. Bij zulk een opvatting zal naast een sociale geschiedenis van het Nederlandsche yolk de plaats open blijven voor een reeks van
afzonderlijke geschiedenissen van de politieke gebeurtenissen en kunst en wetenschap en godsdienst, welker hoofdinhoud thans, gecoordineerd met de beschrijving der maatschappelijke toestanden, ten onrechte voor sociale geschiedenis wordt uitgegeven.
Niet alleen in theorie behoef ik te schetsen wat voor mij
het ideaal is van zulk een geschiedenis. In de twee eerste
deelen van zijne Histoire de Belgique is Pirenne dit ideaal
zoo dicht genaderd, als naar mijne meening thans mogelijk is. Waarom is hij zoo glansrijk de moeilijkheden te
boven gekomen, die bier schenen opgestapeld, waar de
geschiedenis moest worden geschreven van een yolk zonder eenheid van politieke lotgevallen, zonder eenheid van
stam en taal? In de eerste plaats natuurlijk, omdat hij
— Pirenne is; maar verder: omdat hij den samenhang
van de geschiedenis van zijn yolk, dat in staatkundigen
zin eeuwen lang geen yolk mocht heeten, heeft gezocht
en gevonden in de eenheid van het maatschappelijk leven.
Leeringen wekken, voorbeelden trekken. Dat het eminente voorbeeld van dezen Zuidnederlandschen geschiedschrijver dan klaarheid brenge in onze begrippen over
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het wezen der sociale geschiedenis en aldus bevordere, dat
ook bij ons woord in daad worde omgezet! Moge een toekomstig historicus, die eenmaal voor de twintigste eeuw
zal doen, wat ik getracht heb voor de negentiende — behalve van de vervulling van vele andere wenschen, die ik
thans onuitgesproken laat — althans van de verwezenhiking van dezen wensch gewag kunnen maken!

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 1)
Door de uitgave der briefwisseling van Bakhuizen van
den Brink met zijne vrienden gedurende zijne ballingschap
( I844—I8 5 I ) 2 ) heeft Mr. S. Muller Fz. velen zijner landgenooten op nieuw aan zich verplicht. Ik voor mij althans
heb eerst uit deze lectuur een scherp omlijnd beeld der
persoonlijkheid van Bakhuizen van den Brink voor mij
zien oprijzen. Zij heeft mij aanleiding gegeven mij wederom te verdiepen in zijne geschriften, waarvoor ik altijd
reeds voorliefde had gekoesterd; maar het genot van die
studie was ditmaal zooveel te grooter, omdat ik veel
uit zijne opstellen eerst recht kon waardeeren, nu de persoonlijkheid van den auteur mij zooveel nader was gebracht.
De heer Muller schrijft: „het interessantste van de brieven is wel des schrijvers gedaanteverwisseling, nu men
hem als philoloog, als graecus, ziet te water gaan om als
historicus weder op te duiken" (Br. IX). Ik geef toe, dat
het onder water gaan van iemand als Bakhuizen van den
Brink interessant kan zijn; maar d i t onder water gaan,
met de gevolgen van dien, te noemen „het interessantste
van de brieven" — de heer Muller kan het niet meenen.
I) Rede, in verkorten vorm uitgesproken op de algemeene vergadering van het
5de Nederlandsche Philologen-Congres, gehouden te Amsterdam, 3 April 1907. —
2) Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedurende
zijne ballingschap (1844-1851). Uitgegeven door Mr. S. Muller Fz. Met portret
van Bakhuizen van den Brink. Haarlem, De Erven F. Bohn, 5906. — In 1907 verscheen een Nalezing daarop, bij dezelfde uitgevers. Briefwisseling en Nalezing
(waarvan de paginatuur aansluit aan de Briefwisseling) zullen hier worden geciteerd
als Briefwisseling. — Bij citaten in den tekst wordt door Br. verwezen naar Briefwisseling, door Stud. naar Bakhuizen van den Brink's Studien en Schetsen.
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Hij meent het ook niet. Wel is waar, de omstandigheid dat
de graecus Bakhuizen van den Brink is geeclipseerd — heeft
zijn licht eigenlijk ooit geschenen? — vervult hem met
droefheid; hij laat zich zelfs verteederen om te spreken van.
„het langzaam verkwijnen en sterven van den veelbelovenden graecus" (Br. XIV) — maar hij weet beter, w a t
het allerinteressantste, het allermooiste is in deze briefwisseling, en hij zelf zegt het ons in woorden, waaruit
zijne aandoening blijkt: het zijn de brieven, waaruit wij
meer kunnen gissen dan wel vernemen, hoe hier „in de
stille diepten van het menschenleven eene ziel wordt gered door de liefde" (Br. XV).
De heer Muller zal misschien, na overweging, bereid
blijken den door mij gewraakten superlatives terug te
nemen; maar hij zal blijven volhouden, dat Bakhuizen van
den Brink in 1843 te water dook als philoloog, en aan de
boorden van de Maas, ergens in het Luiksche, als historicus
weer naar boven klauterde.
Wederom moet ik met hem van meening verschillen.
1k laat dadr, of het gewenscht is „philoloog" en „historicus"
tegenover elkaar te stellen; ik zal ook niet vragen of een
philoloog, zooals de heer Muller zich dien denkt, misschien
een verfrisschend bad noodig heeft om historicus te kunnen worden. Tot welke concessies de heer Muller ook bereid moge blijken, hij zal echter blijven volhouden, dat
Bakhuizen van den Brink in 1843 nog Been historicus was.
Ik nu ben van meening, dat hij zich toen reeds een eereplaats onder de beoefenaars onzer geschiedenis had verworven. Als „een der schuldigste medewerkers" 1 ) aan De
Gids had hij toen reeds zijn Vondel met Roskam en Rommelpot geschreven en zijn studie over de uitgave van Hooft's
Warenar door de Vries en zijne beoordeeling van PotI) Zoo noemt B. v. d. Br. zich zeif in 't Voorbericht van 't eerste deel der
Studien en Schetsen, blz. VI.

38

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK

gieter's Liedekens van Bontekoe. Hij was rijk aan belezenheid in het beste der litteratuur van alle eeuwen; hij was
door en door vertrouwd met Breeroo en Coster, Hooft en
Vondel, zelfs met Jeremias de Decker en Jan Vos. Hij kende
ons volksleven en onze volksliederen, de godsdienstige,
maar ook, en vooral, de wereldsche, dat „vrij slordig
concubinaat" van muziek en poezie: de „lichte dansjes en
nieuwe deuntjes, die door de aderen der volksklasse heenritselden", de „luchtige bruiloftsliederen, maar welker
dartelheid nog wegkruipt onder de vleugelen van Hymen",
de „minneliederen, die met voile bewustheid uitspreken,
wat minne maakt, wat minne voedt, wat minne lescht"
(Stud. III, 226). Hij kende dat alles en had getoond het
te kennen door de geschriften, die ik noemde. De aanhalingen uit Hooft's Historian en Brieven, uit Wagenaar's
Amsterdam, uit Brandt's Reformatie loopen hem tappelings
uit de pen. En deze man zou geen historicus wezen?
Hoe speelt het wanbegrip, dat alleen de beoefening van
staatkundige of rnaatschappelijke geschiedenis het brevet
van historicus zou verleenen, den besten onzer nog parten!
Bakhuizen van den Brink zelf was van meening, dat hij
eerst in 1844 met de eigenlijke studie onzer geschiedenis een
aanvang maakte; vOOr dien tijd was het maar „liefhebberij" 9. „Liefhebberir ook zal de Leidsche geleerdheid van
die dagen de geestelijke bezigheid genoemd hebben, die
aan het schrijven van een stuk als Vondel met Roskam en
I) Bakh. v. d. Br. in een brief aan Bake, 4 Januari 1844 (Briefwisseling biz. 2)
waarin hij hem vertelt, hoe hij uit gebrek aan andere — en betere — wetenschappelijke bezigheid te Luik verdiept raakte in een studie over den tocht van Prins Willem I over de Maas in 1568. „Ik riep mijne herinneringen van de vaderlandsche
historie op, waarvoor ik altoos wel eenige liefhebberij had gevoeld". — Hij acht
het noodig aan Bake rekenschap te geven van zijn afdwalen „op het terrein der
nieuwere geschiedenis" (aldaar, blz. 3). — Wanneer hij in 1851 met Bake correspondeert over de mogelijkheid om een plaats aan het archief te krijgen en daartoe
een staat van dienst overlegt, dan wordt door hem zelf Vondel met Roskam en
Rommelpot niet genoemd bij de opsomming van de „curta supellex" zijner historische studidn (aldaar, blz. 311-315).
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Rommelpot voorafging; „liefhebberij" ook — vergeleken
bij de „strenge" studie der klassieken — was de geheele
„beoefening" der vaderlandsche geschiedenis; de ware
„wetenschap" voor een philoloog was het gepeuter aan
Grieksche codices.
In theorie is men het er thans natuurlijk algemeen over
eens, dat de studie van litteratuur en kunst onontbeerlijk
is voor wie de geschiedenis van een yolk wil leeren kennen.
In theorie geeft men het u grif toe, dat het zieleleven van
een yolk in de eerste plaats moet worden bestudeerd uit
zijne litteratuur. Maar in de praktijk — ik bedoel met
name de achterlijke praktijk van ons hooger onderwijs —
is de studie van litteratuur en geschiedenis zoo innig verknocht als die van de botanie en het strafrecht. In de
praktijk verstaat men onder geschiedenis nog steeds staatkundige geschiedenis en, zoo men geavanceerd wil heeten,
ook maatschappelijke geschiedenis. Aan die praktijk is het
te wijten, dat zelfs iemand als Mr. S. Muller aan den
auteur van Vondel met Roskam en Rommelpot den naam
van historicus nog onthoudt. Hij vergunne ons, dat wij
onze nomenclatuur in overeenstemming brengen met onze
theorie, en Bakhuizen van den Brink een historicus noemen, nog voordat de officieele wetenschap zijner dagen
hem met then naam stempelde.
Bakhuizen van den Brink had bovendien de Neste opleiding tot historicus gehad, die men zich voor iemand van
zijn aanleg kan denken, nl. geene — wel te verstaan: geen
opleiding voor het yak.
Wanneer ik in onzen tijd zooveel hoar spreken over de
wenschelijkheid om de opleiding der historici te fatsoeneeren naar Duitsch model en hen, als een kind in den loopstoel, voetje voor voetje hunne schreden te leeren zetten
op het smalle weggetje der geleerdheid, dan komt mij vaak
een essai van Taine in den zin over de Ecole des beaux-arts.
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Taine maakt daar een wandeling door de zalen van die
school en dient als gids van een ouden, rijken, Italiaanschen
graaf, een zonderling, een groot liefhebber van schilderijen,
maar uitsluitend uit de Italiaansche school van voor i 600.
Toch roept de beleefde Italiaan voor elk der moderne
schilderijen, die zijn gids hem laat zien: „bello, bellissimo!"
met een zeer welwillenden, maar ietwat verdachten Omlach. Ondertusschen roemt Taine de voortreffelijke inrichting van de Ecole des beaux-arts, somt op hoeveel cursussen in allerlei ‘ akken van wetenschap en kunst de leerlingen hebben te volgen, zet in den breede uiteen, hoeveel
zorg aan hunne opleiding wordt besteed, kortom, zingt
den lof van „le jardinage savant", waarmede de aanstaande
kunstenaars worden op gekweekt. En de Italiaansche graaf?
„il regarda sa -cabatiere et me dit gracieusement: le jardinage n'etait pas si savant au temps de Raphael et de
Michel Ange" 9. Ook in de jeugd van Groen van Prinsterer
en Bakhuizen van den Brink en Fruin was de opleiding der
historici niet zoo voortreffelijk — ik mag niet zeggen als
thans, maar als men thans wenscht dat zij zal worden; maar
deze niet voor het vak opgekweekte historici waren er niet
minder om.
De hemel neme mij genadiglijk in bescherming tegen
alle verkeerde gevolgtrekkingen, die men uit mijne opmerking zal kunnen maken! Ja, ik weet het wel; stel u maar
gerust; Taine heeft het ook al gezegd: „aprês tout, une 6cole
n'est pas tenue de fabriquer des genies". Het is volkomen
waar. De school heeft alleen maar brave, ijverige middelmatigheden of te leveren. Ik zal dan ook geen kwaad meer
spreken van de vakopleiding der historici; evenmin van de
specialiseering der litterarische studie, die thans aan onze
universiteiten het hoogste woord voert.
x) Taine, Essais de critique et d'histoire, huitieme edition, p. 371 suiv.
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Aileen durf ik nog schuchter vragen, of voor een genie
als Bakhuizen van den Brink de breedste opleiding niet
de beste was? of de studie van philologie — de echte philologie, de ouderwetsche, niet het moderne surrogaat ervan —
en van philosophie niet bijna de beste voorbereiding was,
die hij voor zijne historische studien had kunnen wenschen?
alleen het staatsrecht en de economie ontbraken er aan. En
ten slotte — hier begint mijne schuchterheid mij reeds te
verlaten — durf ik met eenige stelligheid beweren, dat het
zich inlezen in de litteratuur van ons yolk de allerbeste
voorbereiding is voor elk Nederlandsch historicus.
Omdat ik de studie van litteratuur en taal — het is
tegenwoordig niet onnoodig er de beperking aan toe te voegen: op de wijze, zooals Bakhuizen van den Brink die opvatte — tot het werk van den historicus reken, wil ik in
deze bladzijden, waar over Bakhuizen van den Brink als
historicus wordt gehandeld, kortelijk aantoonen wat naar
mijne meening de groote verdienste is van zijne straks genoemde geschriften.
Zijn Vondel met Roskam en Rommelpot was de eerste poging hier te lande (en zij bleef het model voor alle latere) om
de litteratuur — in dit geval een zeer bepaalde soort van
litteratuur — te verklaren uit de geschiedenis van den tijd.
Welk een levend beeld van het Amsterdam uit de eerste
jaren van Frederik Hendrik heeft hij ons hier voor oogen
gebracht! Hoe gevoelig ook blijkt hij te zijn voor elke schakeering van tint en toon en vorm in het bewegelijk spel van
kleuren en geluiden en beelden van Vondel's hekel- en
schimpdichten! Maar vooral bewonder ik zijn stuk over de
Warenar-uitgave van Matthijs de Vries. Hoe ver is hij hier
zijn tijd vooruit! Welk een meesterlijk protest tegen de taalen oudheidkundige ontleding, waarvoor onze oude blijspelen en kluchten moesten dienen! Vocr De Vries zijn het
cadavers, waarin hij het mes zet voor geleerde nasporingen;
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voor Bakhuizen van den Brink leven zij en zullen zij blijven
leven, „zoolang onze oude stadhuizen met hun regentenstukken prijken, zoolang van de torentjes onzer Doelens
het smalle vergulde vaantje wappert en Amsterdam's Oude
Zijde overeind staat" (Stud. ITT, 308). De Vries heeft geen
oog voor onze comici; hij stelt het Moortje ver beneden de
Griane, den Spaanschen Brabander ver beneden Lucelle of
Roddrich ende Alphonsus. De rauwheid hunner taal doet
hem blozen. Spreekt Warenar ergens van een luis, De Vries
durft het in zijne aanteekening niet verder brengen dan
„het diertje, waarvan Warenar spreekt". Dat jufferachtige
ergert Bakhuizen van den Brink. Hij wenscht „harmonie
zelfs tusschen tekst en aanteekeningen"; hij laat in zijn
artikel de woorden, die de reukzenuwen van de Vries onaangenaam aandeden, met vette letters drukken.
Bakhuizen van den Brink leest onze klassieken niet om
er geleerde aanteekeningen bij te schrijven, maar zijn kunstenaarsoog merkt op en bewondert het „krachtige schilderen, dat zij doen met woorden, de aanschouwelijke, materieele beeldrijkheid hunner taal" (Br. 34). Wanneer hij,
in een brief aan Bake, zijn afkeer te kennen geeft van Opzoomer's stij1 — en daarmede van den mensch Opzoomer
— en diens beeldspraak eene „poetische" noemt, waarmede hij bedoelt: „eene met grooten klank en weinig eigen
karakter", dan schrijft hij: „beeldrijkheid ligt in het karakter onzer taal; maar onze beelden zijn ontleend aan scherp
afgeteekende en zeer praktische voorwerpen, aan wat in
ons huis is en ons dagelijks omgeeft" (Br. 269, 270).
Deze en dergelijke opmerkingen over beeldvorming en
woordvorming in onze taal bewijzen, dat Bakhuizen van den
Brink haar binnenste kern had geproefd 1 ). In denzelfden
brief aan Bake, waaruit ik daareven eenige regels aanhaali) Hoe zuiver zijn begrip van taal en stijl was, blijkt vooral ook uit zijne raadgevingen aan Millies over „de kunst van Latijnschrijven": Briefwisseling blz. 298 vig.
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de, schrijft hij: „ik heb wel eens gedroomd, dat wanneer
zich zekere wenschen hadden verwezenlijkt 9, ik de roeping
had de wijsbegeerte in een Nederlandsch gewaad te kleeden; dat die poging moest uitgaan van grondige studie onzer
taal, van het schiften der begrippen daarin, zooals Prodicus
het met de Grieksche taal deed, eindelijk van het proeven
of onze woordvormen niet te verdunnen waren tot de uitdrukking van abstracte gedachten". Over Bakhuizen van
den Brink's gaven als wijsgeer heb ik geen oordeel; maar
zoo hij zich ontwikkeld had tot philosoof in plaats van tot
historicus, ik twijfel geen oogenblik of het zou hem gelukt
zijn een „Nederlandsch gewaad" voor wijsgeerige gedachten te vinden.
Herhaaldelijk wijzen zijn opmerkingen over taal en litteratuur in dezelfde richting. die door de voormannen der
litteraire beweging van de jaren na '8o is ingeslagen. Naast
zijne boven geciteerde woorden over de aanschouwelijke,
materieele beeldrijkheid der taal onzer klassieke schrijvers
plaatst zich van zelf wat Albert Verwey in zijne Inleiding
tot Vondel schrijft: „Hollandsche woorden, straat- en JanRap-woorden, maar Hollandsche, voor elk ding en elke
beweging vinden — van de woorden tot de zaken komen,
de dingen van natuur- en menschbedrijf, die kennen, rangschikken, voor onbenoemde een naam zoeken: dat was het
ernstige, in dien verfranschten taaltijd stellig duizendmaal
belachen werk van Vondel en een paar voorgangers en
tijdgenooten" 2).
Hoeveel overeenkomst er ook valt aan te wijzen tusschen
Bakhuizen van den Brink en Potgieter eenerzijds, en de
voormannen der litteraire beweging van de jaren na '8o
anderzijds, hierin verschillen zij, dat de eersten meer oog
i) De wensch om te Leiden hoogleeraar in de wijsbegeerte te worden: zie
Studien en Schetsen V blz. 463.
2) Verwey, Inleiding tot Vondel, blz. 7.
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hebben voor de plastiek onzer taal, dan oor voor de schoonheid van haar geluid. Ook in waardeering van beeldende
kunst stonden de oprichters van De Gids verre boven hunne
tijdgenooten, maar beneden de generatie van '8o; schilderijen bezagen zij nog met een litterair oog. Men kent Frederik
van Eeden's opstel over „Schilderijen zien", waarin hij beschrijft welke opeenvolging van gedachten het zien van De
Nachtwacht opwekt bij verreweg de meeste bezoekers van
het Rijksmuseum; ongeveer deze: kranige kerels toch —
tachtigjarige oorlog — beleg van Leiden — slag op de
Zuiderzee enz. Hunne fantasie wordt gewekt; hunne oogen
blijven gesloten. In den grond der zaak is het evenzoo bij
Potgieter: wat anders is zijn beroemd, en terecht beroemd
artikel Het Rijksmuseum, dan de kiting van gedachten, bij
een enthousiast vaderlander opgewekt door de o n d e rwer pen der schilderijen? Maar over de beteekenis der
schilderijen als kunstwerken geen woord.
Bakhuizen van den Brink spreekt ergens van zijne
„hartstochtelijke ingenomenheid met schilderijen" (Br. 77).
Ik herinner mij uit zijne geschriften geen enkele plaats,
waaruit b I ij k t, dat hij schilderijen wist to beoordeelen;
ik wil ook aannemen, dat onderwerp en compositie van een
schilderstuk meer zijn aandacht trokken dan de wijze van
schilderen; maar dat hij het oog van een kunstenaar had,
zal ik bewijzen met aanhalingen uit zijne brieven en geschriften.
Wij alien hebben Vondel's portret gezien; maar zoo de
trekken in uwe herinnering vervaagden of geheel werden
uitgewischt, leven zij niet weder op bij deze woorden:
„reeds vroeg had diepe zwaarmoedigheid Vondel's breed
gewelfd voorhoofd als een donkere onweerswolk over de
vuurschietende oogen neergeperst" (Stud. II, 33)?
Een — in een brief vlug gekrabbelde — teekening van
de bevolking van het Hessenland :,,Het kostuum der vrou-
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wen is zoo bont, dat mijne gedachten zich verwarren bij de
poging om het u te beschrijven; maar de buitensporig
groote steekhoeden der mannen zijn in hunne soort klassiek.
Het yolk brengt mij de Luikenaars te binnen; maar het is
schooner dan deze. In een tamelijk fijn besneden gezicht
beweegt zich een donker gemengd blauw oog, waarvan de
uiterste omtrekken zwart geteekend zijn; en wanneer daarover, zooals meestal, lange zwarte wimpers zich bewegen,
geeft dit hunner physionomie een uitdrukking van vatbaarheid, schranderheid, levendigheid, die de Rijnduitschers
ten eenemale missen. Op het gezicht af, zou ik onder die
scherpe, pinkende ooghoeken geslepen wilddieven vermoeden, tot wier afschrikking ook in iedere landsherberg,
van Marburg af tot voorbij Gottingen toe, de geschiedenis
der wilddieven, in prent gebracht, ten toon hangt" (Br. 45).
De kenmerken der Sileziérs: „groote zwarte oogen, teruggedrongen tusschen vooruitstekende zwarte wenkbrauwen en van onderen bewald door breede jukbeenderen;
korte, breede, sterk gebouwde gestalten" (Br. 68).
Een caricatuur van Michel van omstreeks 184o, van
buiten en van binnen: ,,hij is van middelbare lengte en
breeden bouw; hij draagt een laag, rond hoedje met een
smal, volkomen vlak randje, een blauwe jas met opstaand
kraagje, gesloten door gewerkte, uitpuilende knoopjes:
daaronder een ruim geel of wit vest, een nankingsche
broek zonder souspieds, witte kousen en lage schoenen.
Teeken u zijn gelaat ouwelijk, met grijze haren en nog niet
grijze, maar grauwe wimpers; daaronder oogjes, die wij
gewoon zijn rattenoogen te noemen, een breede, ietwat
lachende mond en een gezonde gelaatskleur, die naar het
roode trekt. Daar hebt gij Michel's uiterlijk — neen, ik
vergat nog een lompen gouden ring met een soort van een
wapen: want zonder zulk een ring geen Mof. Ook zijn
innerlijk is nog zoo kwaad niet. Hij heeft veel gelezen en
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al de details van zijn weten tot een soort van theorie omgewerkt; daarbij is hij in zijn hart vroom en godsdienstig en
kinderlijk genoeg om voor elke bete broods te bidden en te
danken; maar hoe hij al wat hij weet, zal rijmen met al wat
hij gelooft, is zijne bezigheid in verloren oogenblikken,
en hij zal wel ter ziele zijn, eer hij dat raadsel heeft opgelost" (Br. 153, 154). En wat daar verder volgt ter volmaking der caricatuur!
De aangehaalde plaatsen geven tegelijk reeds eenig denkbeeld van Bakhuizen van den Brink's stijl; maar daarover
wil ik nog opzettelijk spreken.
Bakhuizen van den Brink had stijl, want zijn geest was
oorspronkelijk, zijne verbeelding levendig en zijn hartstocht werd onder het schrijven opgewekt. Voor zijn historieriestij1 was hij bovendien ter school gegaan bij den besten
meester, bij Hooft. Hij noemt Hooft ergens „onzen eenigen
geschiedschrijver"; en ik zeg het hem, zestig of zeventig
jaar later, na. Bakhuizen van den Brink had de tweede —
kunnen zijn.
Hooft had hem „geleerd" en „gevoed"; aan Hooft was
hij „verknocht" (Br. 34). Met het voile weten, dat alleen
liefde geeft, beschrijft hij het eigene van Hooft's taal en
stiji. „Aan Hooft inzonderheid komt de lof toe, onze taal
met keur van woorden niet alleen, maar ook met tal van
vloeiende vormen te hebben verrijkt . . . . Nu eens polijstte en smolt hij de ruwere Hollandsche woorden, om
hun het gladde, dartele en fluweelige der Italiaansche
klanken te geven, dan weder schroefde hij die stevige
klanken in een grof, onbuigzaam harnas, ten einde de
ijzeren voetstappen, welke Alva op den nek des landzaats
gezet had, na te doen klinken" (Stud. II, 23) 1 ). — „De
vereischten van een historieschrijver kent Hooft meer dan
t) De laatste hier aangehaalde zin bevat een der weinige voorbeelden van valsche beeldspraak, die men bij B. v. d. Br. zal aantrefferi.
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iemand; hij heeft die van de Ouden en de Italianen geleerd; maar om aan zijne taal en zijnen stijl kracht, rijkdom,
buigzaamheid te geven, ontleent hij aan het volksleven
zijne treffendste kleuren: want daar was kracht en rijkdom
van uitdrukking, omdat de voorstelling helder, het gevoel
levendig, het oordeel scherp, waarom zouden wij er niet
bijvoegen, de hartstocht opgewekt was" (Stud. III, 227).
Op Hooft heeft Bakhuizen van den Brink zich geinspireerd bij het schrijven van zijn eerste opstel over een onderwerp uit de geschiedenis van onzen vrijheidsoorlog, zijn
Andries Bourlette. De geschiedvorscher Bakhuizen van den Brink heeft nog menige andere bijdrage tot
de kennis van dat tijdvak geleverd; van den g e s c h i e ds c h r ij v e r is het het eenige stuk gebleven. Hij zelf getuigde er later van, „dat het in den volsten zin des woords
met liefde was geschreven" (Stud. I, blz. IV); het dagteekent uit zijn Luikschen tijd, den gelukkigsten tijd zijns
levens, toen hij met geweldigen tocht van hart en zinnen
de jonge vrouw lief kreeg, die zijn eerste vrouw is geworden.
Bij den lateren herdruk zijner geschriften is Bakhuizen van
den Brink zoo slordig mogelijk te werk gegaan 1 ); alleen
Andries Bourlette werd verzorgd met de liefde — niet
voor „des schrijvers eersteling", zooals Fruin meent, maar
met de liefde, die een schrijver heeft voor een stuk, dat de
herinnering wekt aan de volheid van geluk, waarin het
werd geschreven.
De stiji van Bakhuizen van den Brink is later gladder en
1) Zie daarover R. Fruin, Verspreide Geschriften VIII blz. 327 vlg. — Het
opmerkelijkste voorbeeld van de nonchalance van Bakhuizen van den Brink bij dezen
herdruk is wel, dat hij aan zijn opstel over de „Eerste Vergadering der Staten van
Holland", vroeger verschenen in het eerste — en eenige — deel van Het Nederlandsche Rijksarchief, de inmiddels aan den dag gekomen instructie van Willem van
Oranje voor Marnix van St. Aldegonde toevoegde, zonder den tekst van zijn artikel
g e h e e l in overeenstemming te brengen met de ontdekking, dat de besluiten
der Eerste Vergadering der Staten van Holland zijn ingeblazen door Willem van
Oranje.
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leniger geworden; maar in Andries Bourlette vindt men de
ruigheid van taal en gedrongen zeggingskracht, die u telkens aan Hooft doen denken.
Wil men voorbeelden?
„Zoo schokten de zaken, onder gedurige onlusten en afwisseling van geven en nemen, voort . . . . toen ten jare
1566 de onderdrukte partij in de Nederlanden tot onderdrukken overzwaaide, en met geweld nam, waaraan vragen
niet hielp" (Stud. I, 291).
„Dat onkruid" [aanbrengers en verklikkers zijn bed oeldl
„avast welig in tijden van onlust en beroerte. Dan maakt het
hart de tong los, die eenmaal aan het doorslaan, zich zelve
in de klem draaft" (Stud. I, 297).
„Het hart des Zwijgers voedde tegen den bisschop eenen
wrok, die naderhand zijne ge w one be z a di g dheid door eene hevigheid vergauwde,
zooals wij schaars in den grooten man opmerken" (Stud. I,
318).
„Welk een getij van nood zijne zinnen van hunne ankers
mocht slaan, tot zulk een uiterste van verbolgenheid konden zij niet wegdrijven" (Stud. I, 343).
„hood is een ondragelijk meester, die steeds tot daden
zweept, maar, onder het doen zeif, de uitvoering door
nieuwe bevelen voorkomt" (Stud. I, 343).
Zijne karakteristiek van bisschop Gerard van Groesbeek:
„Het lot had hem tot de dubbele waardigheid van prins
en bisschop bestemd, en de natuur had hem ondersteund
met eenen aanleg, om die roeping naar haren vollen eisch
te vervullen. Nu en dan heeft men hem als vorst met
wereldlijke wapenen zien strijden; maar zulk eene rusting
moest meer strekken om ontzag in te boezemen aan wie
verstoren, dan vrees, aan wie behouden wilde. Een voordeel, door schranderheid verworven, was hem liever dan
eene overwinning, door dwang bevochten. Zijne vastheid
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van wil was door aangeborene zachtmoedigheid getemperd,
en wanneer hij, gelijk meestal, zijn doel met zekere hand
trof, scheen minder zijne eerzucht haar spel te hebben
gespeeld, dan zijn beleid de omstandigheden geschikt, zooals zij zich aanboden" (Stud. I, 292).
En die van Alva 1 ): „Alva was een werktuig des oorlogs, uit ijzer en staal gesmeed, dat, eenmaal in beweging,
die beweging volbracht met eene gestadige regelmatigheid,
zonder door drift verrast te worden, of door aarzeling te
verflauwen. Voor aandoeningen van menschelijkheid, voor
de verheffing van edele gevoelens was zijne borst gesloten
en daarom faalde die zelfde onbuigzaamheid in het burgerlijk bestuur, waar de gemoederen te dwingen zijn door
middelen, die buiten zijn aanleg en zijne opleiding lagen.
Maar in het veld was hij op alle toevallen berekend en
vereenigde onverbiddelijke strengheid met welsprekendheid, die aan eenen krijgsman past. Die welsprekendheid
werd ondersteund door een vaardig vernuft, dat, met eene
scherpe snede, iedere uitspruiting van ongenoegen of
tegenspraak bij den wortel wist of te kappen. Vandaar gehoorzaamden hem zijne onderhoorigen als eene kracht des
noodlots, die van alle zijden hunne eigene vrijheid, hunne
eigene fortuin insloot" (Stud. I, 33o-331).
Dat is de stijl van een geschiedschrijver, die zijn oor te
luisteren heeft gelegd bij Hooft 2 ). Na Bakhuizen van den
I) In een brief aan Potgieter (Briefwisseling, blz. 119) schrijft Bakhuizen van den
Brink: „Van Luik ging ik naar het Brusselsch archief, om — Alva te leeren bewonderen. Hem mangelde niets om een groot man te zijn dan menschelijkheid. Maar
dit gebrek werpt een zwarte schaduw over alle zijne daden".
2) Ook Bake was blijkbaar getroffen door de overeenstemming van den stijl
van Andries Bourlette met dien van Hooft. Zijn brief aan Bakhuizen van den Brink,
waarin hij zijn oordeel gaf over Andries Bourlette — en tegelijk zijn „beschouwingen
over de eischen der historie" hield — is verloren gegaan; maar dat hij zijn leerling
heeft gewaarschuwd tegen het slaafs navolgen van Hooft, dien hij als geschiedschrijver niet hoog schijnt te hebben gesteld, blijkt uit het antwoord van Bakhuizen
van den Brink, waarin deze zijne bewondering voor en verknochtheid aan Hooft
uitspreekt (Briefwisseling, blz. 34).
Van Menschen en Tijden 1.
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Brink is er geen enkel Nederlandsch geschiedschrijver, die
aan Hooft doet denken. Geen enkel — tenzij, maar in de
verte, en alleen door sommige stijlwendingen, Van Vloten
in zijn Nederlands Opstand tegen Spanje.
Maar ook bij Bakhuizen van den Brink blijft de Hooftiaansche stijl nagenoeg beperkt tot Andries Bourlette. Ik
noemde dit reeds het eenige geschrift van den g e s c h i e dschr ij v e r. Gelijk op elk ander gebied zijner werkzaamheid, zoo heeft Bakhuizen van den Brink ook hier een
stuk geleverd, waaraan men den klauw van den leeuw herkent; in zijne voile gestalte heeft de leeuw zich op het terrein der geschiedschrijving nooit vertoond. Als verreweg
de meeste Nederlandsche historici, was hij meer geschiedvorscher dan geschiedschrijver.
Waarin het onderscheid tusschen die beiden bestaat? Hij
zelf zai het ons zeggen.
„Er is eene historische kunst, die feiten aan feiten, data
aan data rijgt, zonder er zich veel om te bekommeren of
het onrijmbare op hetzelfde blad zij samengeperst; maar
de naden van het dus opgetrokken gebouw zijn zichtbaar
en gij kunt met den vinger aanwijzen, welke kronijk, welk
gedenkschrift, welk pamflet, welke courant zelfs, steen en
hout en stroo voor het gebouw hebben geleverd. De veelweter vindt hier zijne voldoening. — Er is eene andere
historiekunst, die u inwijdt in de geheimen van den kunstenaar. Gij ziet, hoe de steen gebikt, hoe het ijzer gesmeed,
hoe het hout geschaafd wordt, welke materialen goed- of
afgekeurd worden: de bouwmeester neemt u onder den
arm mede naar zijne werkplaats en discuteert met u zijn
bestek, opdat, wanneer het uitgevoerd is, gij niets te laken
moogt hebben. De lezer, die van kritiek houdt, vindt
hier volop bevrediging voor zijnen lust" (Stud. IV,
193-194).
Met deze woorden heeft Bakhuizen van den Brink het
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werk van den geschiedvorscher gekarakteriseerd: de lagere
soort, het werk van den opperman, die materiaal aandraagt
en opstapelt; de hoogere soort, het werk van den bouwmeester, den mededeelzamen bouwmeester, die u inwijdt
in de geheimen van den bouw. Tot die laatste soort behoort bijna al het werk van Bakhuizen van den Brink en
van Fruin.
Maar er zijn ook bouwmeesters, die de deur hunner
werkplaats op slot houden en alleen het voltooide kunstwerk laten bewonderen. Zulk een was Macaulay. „Gij hebt
geen plan of opstand gezien, geen geraamte en geen steiger;
zijn gebouw staat daar, als ware het door toovermacht uit
den grond opbezworen; en de bouwmeester daagt u uit,
een beter geheel in de plaats to zetten. Het is het eenige bewijs, dat tegen hem mogelijk is, want zijne rechtvaardiging
is de volmaaktheid van zijn resultaat. Vat van den geheelen
bouw geldt, geldt van de enkele vertrekken. Elk vormt een
harmonisch geheel op zich zelf. Maak een beter; maar
breek niet in hetgeen voor u staat!"
Dat is de ware historische kunst; de eenige werkzaamheid
van den historicus, die den naam van kunst verdient.
De geschiedvorscher kan uwe bewondering wekken door
den fijnen tastzin, waarmede hij zijne gegevens schikt en
ordent, door de klaarheid van zijn denken, door de scherpzinnigheid van zijn oordeel; maar hij wekt geen aandoening
van schoonheid, tenzij in het zeldzame geval, dat de verrichting van zijn geest zulk eene harmonische werkzaamheid is, dat die werkzaamheid zelve — niet wat zij schept —
„a thing of beauty" is; zulke schoonheid is er een enkele
maal in de opperste geestelijke werkzaamheid van de geschiedvorschers Bakhuizen van den Brink en Fruin. Maar
de echte historische kunst doet u vergeten, welke geestelijke werkzaamheid daarbij vOOrondersteld moet worden,
omdat zij u ontroert door de schoonheid van het kunst-
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werk, dat zij u voor oogen brengt: „het gebouw staat daar,
als ware het door toovermacht uit den grond opbezworen".
Die toovermacht is de verbeelding van den kunstenaar.
Niet uit het veelomvattend weten, maar uit de volledigheid
der verbeelding van den geschiedschrijver ontspruit de
kracht van waarheid, die zijn geschiedverhaal bezit. Een
veelomvattend weten is voor hem de gewillige boetseerklei; de geheimzinnige kracht, die zijne hand bij het boetseeren bestuurt en hem door innerlijk zien het kunstwerk,
dat hij schept, doet vOOr-aanschouwen, is de verbeelding. Zij,
en zij alleen, is de springbron der schoonheid en daarmede
der waarheid van het kunstwerk. Want elk geschiedverhaal,
dat een werk van schoonheid is, is tevens in zich zelve
waar. Absolute waarheid heeft geen enkel geschiedverhaal;
de hoogste relatieve waarheid, die het kan bereiken, is de
meest volledige wedergave van het innerlijk zien van den
kunstenaar.
Bakhuizen van den Brink had de verbeelding van den
kunstenaar. Ik zal mij niet beroepen op zijne historische
novellen, om die verbeelding voor hem op te eischen; want
zijne historische novellen kan ik maar matig bewonderen.
De beste is zeker Trudeman en zijn wijf een romantisch
verhaal, dat speelt in de goede stad van Hoorn, ten jare
1429. Bij de lectuur ervan ben ik ingedommeld: ik moet
erkennen, het was op een laat uur van den nacht; maar was
het niet de plicht van den auteur geweest om mij, een geboren Hoornschman, die als kind wel speelde in het huis
van Trudeman en zijn wijf, uit den dut te houden?
Niet uit die historische novellen dus postuleer ik de verbeelding van Bakhuizen van den Brink; ook niet alleen
uit zijn Andries Bourlette — want ik moet oppassen dit
kabinetstukje niet op te vijzelen tot een kunstwerk van den
eersten rang —; maar bovendien uit tal van verspreide
trekjes in zijn brieven en geschriften. Aan teekenachtige
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uitdrukkingen, aan een geestig portret, aan een treffende
vergelijking herkent men daar elk oogenblik het talent van
den geboren kunstenaar. Maar helaas! dit alles rechtvaardigt
slechts de verzekering, dat Bakhuizen van den Brink een
historisch kunstwerk had kunnen scheppen — zoo hij
al zijne gaven had geconcentreerd in eene groote poging,
zoo hij de vonk, die in hem gloorde, had willen aanblazen
tot een machtige \dam.
Dit nu is niet geschied. Bijna al zijne historische opstellen zijn verhandelingen, betoogen; hij redeneert en bewijst en vooral, hij kritiseert, maar hij schildert niet.
Toch zullen zelfs de „verhandelingen" van een geleerde,
die geen schoolmeester, maar een kunstenaar van aanleg is,
het bewijs zijner meerderwaardigheid boven den boekenwurm leveren. Als een zonnelach door de wolken, licht
Bakhuizen van den Brink's genie door het grijze van een
rapport over archiefonderzoek; als de stem van een natuurlijk mensch te midden der potsierlijke deftigheid eener
Nederlandsche geleerden-vergadering, klinkt zijn kwinkslag door een academisch betoog.
Hoezeer getuigen die „verhandelingen" ook van den
wijsgeerigen geest van dezen geleerde, wiens oogen de
algemeenheid der dingen hadden ingedronken! Het turen
op het gewriemel der duizenden en nog eens duizenden
feiten had hem niet bijziende gemaakt. Met de vlucht van
een adelaar verheft zijne geschiedbeschouwing zich boven
die van zoovele vleugellamme historici, die niet hcoger
kunnen fladderen dan den rand van hun inktkoker en vandaar het wereldgebeuren overzien.
Van den stiji van Bakhuizen van den Brink heb ik nog
slechts eeni g ermate een denkbeeld gegeven door te wijzen
op de verwantschap van Andries Bourlette met Hooft. Den
historiestijl van dit stuk vindt men in geen enkel zijner
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overige geschriften terug, omdat Andries Bourlette zijn
eenig geschiedverhaal bleef; maar van „krachtig schilderen met woorden", van „aanschouwelijke, materieele beeldrijkheid onzer taal", van een gelukkig te pas brengen eener
oude zegswijze, van oorspronkelijken draai en joligheid
van geest zijn de voorbeelden ook in de overige geschriften
maar voor het grijpen. Ik wil enkele daarvan nog aanhaleni),
omdat ik van meening ben, dat men een schrijver niet
beter kan doen leeren kennen dan door het voor alien
zichtbaar omhoog houden van de uitingen zijner oorspronkelijkheid.
Bakhuizen van den Brink komt in een zijner brieven te
spreken over den catalogus der keizerlijke bibliotheek te
Weenen, opgesteld door Lambecius. Iemand, --die later een
tweede uitgave van dezen catalogus bezorgde, bevitte Lambecius en wees aan, wat hij van een vroegeren bibliothecaris, Tengnagel, had gestolen, zonder dezen te noemen.
Bakhuizen van den Brink is echter van meening, dat het
goede in den arbeid van Lambecius van hem zelf is, terwi.j1
juist de fouten erin voor rekening van Tengnagel komen;
hij oordeelt dus, dat Lambecius zich weinig behoefde te
schamen over den diefstal en drukt dit met een aardig
archaisms aldus uit: „die diefte had Lambecius gertist
voorbij schoutsdeur kunnen dragen" (Br. 173).
Over zijne steeds krachtiger aangewakkerde liefde voor
de Luiksche jonge vrouw, Julie Simon, welke liefde hem
wetenschappelijke redenen inblies, waarom hij naar Belgie
terug wenschte te keeren: „wat aanvankelijk een vlasdraad
was, is tot een ankertouw gegroeid, waardoor ik aan den
Belgischen bodem vastgesjord ligge" (Br. 254). Is dit Been
„krachtig schilderen met woorden?"
i) Aan deze proeven van geestigen stij1 zouden thans — na de verschijning,
het door Mr. S. Muller Fz. en Dr. Th. Bussemaker uitgegeven vijfde
deel van B. v. d. Br.'s Studien en Schetsen — nog verschillende kunnen word=
toegevoegd.
van
in 19 13,
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Uit zijne memorie over archiefonderzoek in Belgie: hij
betoogt, dat hij dikwijls stukken heeft overgeschreven of
geexcerpeerd, die niet in aanmerking komen om te worden
uitgegeven, hetzij omdat dat overschrijven of excerpeeren
slechts diende voor zijn eigen studie, om materiaal bijeen
te brengen voor het volledig maken van zijn eigen beeld
van het tijdvak, dat hij bestudeerde; hetzij omdat hij in
den beginne, toen zijne kennis van het Spaansch nog
gebrekkig was, zich niet durfde wagen aan het onmiddellijk
analyseeren van een in die taal geschreven stuk en het daarOM maar geheel overschreef, terwiji later bleek, dat het bij
uitgave zou moeten worden verkort; hetzij omdat hij soms
stukken overschreef, die van een of andere gebeurtenis
slechts een onvolledige voorstelling gaven, en eerst naderhand andere vond, met uitvoeriger berichten, waardoor de
eerste afschriften waardeloos werden. Hij betoogt dus
m.a.w. dat iemand, die een dergelijk archiefonderzoek instelt, herhaaldelijk arbeid heeft te verrichten, die slechts
als voorarbeid moet worden beschouwd en noemt dien
voorarbeid dan: „steigers in mijne stellaadjen ten mijnen
eigenen behoeve, die ik mag en moet afbreken, zoodra het
gebouw op zijne eigene zwaarte zal kunnen rusten" (Stud.
IV, 53).
Een ander voorbeeld van „materieele beeldrijkheid":
Bakhuizen van den Brink is van meening, dat het archief
der Oost- en West-Indische Compagnie — toen nog te
Amsterdam bewaard in een lokaal, dat den ouden naam
van „Oost-Indisch slachthuis" en den nieuwen van „pakhuis der Nederl. Handelmaatschappij" droeg — in betreurenswaardigen toestand verkeert en ijvert voor de overbrenging van dit belangrijke archief naar het Rijksarchief
te 's-Gravenhage. Een artikel van prof. Lauts — die van
meening was, dat de Oost- en West-Indische archieven
best te Amsterdam konden blijven -- geeft Bakhuizen van
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den Brink aanleiding tot een geestig betoog ten gunste van
de overbrenging. Een pennestrijd met den heer Lauts is
het gevolg, waarbij de professor van een koude kermis thuis
komt. Bakhuizen van den Brink besluit met de woorden:
„Ik gebruikte het artikel van prof. Lauts als de eerste sport
van de ladder, waarlangs ik door de kruisraampjes van het
Oost-Indisch slachthuis wenschte binnen te dringen. Het
zou mij leed doen, den voet op een krakende sport te hebben gezet" (Stud. IV, 103).
Viglius deelt met blijkbaar genoegen aan Hopperus mede,
dat Anna van Saksen haar echtgenoot Willem van Oranje
heeft bedrogen. De ander schrijft terug: „de principis
Auraicensis conjuge suaviter risimus". Bakhuizen van den
Brink transponeert dit deftige Latijn aldus: „zij hadden
zoetelijk gemeesmuild, die snoepers!" 1).
Wegens het overlijden der Koningin wordt de koninklijke bibliotheek te Brussel — „m et ander e p u blieke vermakelijkheden!" —op last van het
ministerie gesloten. Bakhuizen van den Brink voegt aan dit
bericht toe: „De stichter dier bibliotheek had wel al zijn
best voor ieder zijner boekdeelen laten drukken: adversis
rebus perfugium et solatium praebent" (bij tegenspoed bieden
zij toevlucht en troost): „het ministerie heeft geoordeeld,
dat de Belgische natie tot nader order ontroostbaar blijven
moest" (Br. 306).
Uit een artikel geschreven na den dood van Heine, in
De Konst- en Letterbode van 1856. Bakhuizen van den.
Brink was toen reeds archivaris des rijks; „hoop rijksambtenaar", noemt Mr. S. Muller Fz. hem in de inleidingder
Briefwisseling: „den met roem beken den, den invloedrijken
ambtenaar". Deze hooge, met roem bekende, invloedrijke
I) Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch
onderzocht door R. C. Bakhuizen van den Brink, biz. 132.
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rijksambtenaar, lid zelfs van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, schrijft desniettemin, wanneer hij over
Heine's „Memoiren des Herrn von Schnabelewopski" komt
te spreken: , .smerig en gemeen, zult gij zeggen, is de liefde
van den student Schnabelewopski met zijne Hollandsche
kookvrouw — eene Leidsche kookvrouw bovendien. En
dit maakt Heine's verhaal voor ons Hollanders dubbel
onwaarschijnlijk; want vooreerst is er te Leiden geen
knappe kookvrouw en ten tweede is bij geen Leidsche
kookvrouw, zelfs in ruil tegen liefde, een goed middagmaal
te bekomen. Eenmaal echter die onwaarschijnlijkheid ter
zij le gezet, dan wordt al het aanstootelijke der voorstelling
meesterlijk gerechtvaardigd door de scherts der medestudenten. „ „Zij plachten het beeld onzer kookvrouw uit
appelen samen te stellen of uit brood te kneden. Zij namen
dan een klein appeltje — dat moest het hoofd verbeelden;
en zetten dat op een grooten appel, die de romp voorstelde,
en de romp stond op twee tandenstokers: dat waren volgens
hen de beenen. Zij kneedden ook wel het beeld van ons
beiden uit broodkruimels: ik werd dan een heel schraal
poppetje, en zij noemden mij dan Hannibal, die de
Alpen bestijgt, of Marius op de puinhoopen van Carthago'"' 1).
Ten slotte een voorbeeld van geestige beeldspraak uit
Bakhuizen van den Brink's laatste geschrift, Isaac Lemaire.
Toen Hendrik IV aanstalten maakte om ook Frankrijk deel
te doen nemen aan de vaart naar Indie, achtte de OostIndische Compagnie ten onzent haar laatste uur geslagen.
De Staten-Generaal, de Staten van Holland, de Nederlandsche diplomatie stelden zich te weer tegen de Fransche onderneming. De Compagnie laat het niet bij ber) Studiin en Schetsen, III, 381, 382. — Bakhuizen van den Brink vertaalt
zedig; de tekst van Heine is nag aanschouwelijker.
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toogen, maar neemt haar toevlucht tot beproefde middelen;
aan de drie voornaamste Fransche ministers geeft zij een
verguld ledikant ten geschenke, ter waarde van f i600:
„het schijnt wel, dat in die drie vergulde ledikanten de
voorgenomen uitrusting voor goed te slapen is gelegd".
En als de plannen in anderen vorm herleven: „in de verguide ledikanten, waarvan ik u verhaalde, sliepen de plannen van Hendrik den Groote niet; zij sluimerden slechts:
een geritsel. een lichtstraal deed ze ontwaken" (Stud. IV,
252).
Tot zooverre over het artistieke in Bakhuizen van den
Brink. Thans tot de wetenschappelijke beteekenis zijner
geschriften over onzen opstand tegen Spanje.
In 1843 joegen zijne schuldeischers hem naar den vreemde; de jaren zijner ballingschap vingen aan. Harde tijd
voor iemand, die aan zijn land en zijn yolk hing, die met
hartstochtelijke belangstelling aan het geestelijk leven in.
Nederland deelnam en de eerzucht koesterde daaraan leiding te geven! 9 Maar hij behoefde zijn leed niet eenzaam
te dragen. Toen het wicht van het ongeluk hem het zwaarst
drukte, beurde de trouw zijner beste vrienden hem op; en
reeds in de eerste maanden zijner ballingschap viel het
allergrootste geluk hem ten deel: hij kreeg een vrouw waarachtig lief. Van dat oogenblik dagteekent zijn zedelijke wedergeboorte; de liefde voor Julie Simon 2 ) „leerde hem een
paar deugden, die de tegenspoeden hem niet hadden kunnen inprenten, matigheid en kuischheid" (Br. 255).
Ook zonder die liefde zou hij wetenschappelijk werk
hebben gezocht. Bakhuizen van den Brink getuigt van zich
I) Zie zijn brief aan Geel, blz. 185 en 186 der Briefwisseling; vgl. ook blz. 212.
2) Nadat dit artikel geschreven werd, hebben de heer en mevrouw C. en M.
Scharten-Antink, in 1914, de briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met
zijn aanstaande vrouw uitgegeven, onder den titel: „Julie Simon. De levensroman
van R. C. Bakhuizen van den Brink".
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zelf: „wetenschappelijk streven was mij eene behoefte, eene
inspraak mijner natuur, de zedelijke voorwaarde van mijn
bestaan" (Br. 234). Met welk een hartstocht hij zich aan
een studie, die hem eenmaal had geboeid, overgaf, blijkt
uit zijn woede, als hem eene belemmering in den weg
dreigt te komen. Voor de voortzetting zijner studien over
de geschiedenis van den opstand had hij toegang noodig
tot het archief te Weenen. Op een door bemiddeling van
onzen gezant gedane aanvrage liet Prins Metternich antwoorden, dat de toegang gaarne verleend werd, mits het
aanzoek door de Nederlandsche regeering officieel werd
ondersteund. Maar deze weigerde dit aanvankelijk. Waarom? uit vrees voor de resultaten van het onderzoek! 1)
Maar Bakhuizen van den Brink, in zijn gevoeligste vleesch
gesneden, berust niet in die weigering. Hij dreigt alles op
haren en snaren te zetten. Hij barst los in een prachtige
woede: de woede bijna van een mannetjes-dier, dat in zijn
felsten drang wordt gestuit 2 ). Van alle kanten laat hij de
Nederlandsche regeering bestoken: Bake, Groen van Prinsterer en da Costa springen voor hem in de bres! En hij
bereikt zijn doel: de poorten van het Weener archiefparadijs gaan voor hem open.
I) Briefwisseling blz. 135, Bakhuizen van den Brink aan Potgieter: „Ik kan u
in het algemeen mededeelen, dat de reden [van de weigering der Nederlandsche
regeering] is, dat men bang is voor de onafhankelijkheid van mijn onderzoek".
2) Zie voor het geheele beloop dezer zaak: Briefwisseling blz. I16-119, 129—
130, 132-133, 135-137, 141-146, 148-152, 197-198, 201, 350-353,358--363.
De feiste uitingen van de woede van Bakhuizen van den Brink op blz. 132: „Belemmeren zal men den gang van mijn onderzoek niet, maar het zal nu zooveel mogelijk
de richting nemen om dwars tegen eene regeering in te gaan, die ik van dit oogenblik of haat en waaraan ik slechts wraakademend denk"; en op blz. 144: „Hoe gevoelig mij de weigering van het gouvernement heeft getroffen, deelde ik u in mijn
vorigen mede. De excitatie, waarin ik mij toen be yond, hernieuwt zich en doet mijn
zenuwen trillen van woede, zoo dikwijls ik er aan desk". — Na dit alles is het uiterst
vermakelijk, Bakhuizen van den Brink later in een schrijven aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken te hooren gewagen van de „aanmoediging, de gunstige
welwillendheid, welke mij steeds ten deel viel, zoo dikwijls ik mij veroorloofde mij
met Zijner Majesteits Gouvernement in aanraking te stellen" (Briefwisseling
blz. 249).
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Maar het ware paradijs van Bakhuizen van den Brink
lag in het land van Julie Simon. Daarheen trok hij, zoodra
hij met zijn arbeid te Weenen gereed was — ik geloof
eigenlijk, nog v6Ordat hij gereed was.
Zijn wetenschappelijk geweten mocht het hem vergeven,
dat hij het hoofdkwartier zijner studie zoo gevaarlijk dicht
in de nabijheid zijner liefste opsloeg. Op reis door Duitschland en Oostenrijk was Bakhuizen van den Brink hoe langer
hoe verder afgedwaald van de klassieke philologie. Niet
dat hij in de bibliotheken geen Grieksche codices had vergeleken en afgeschreven; maar eigenlijk meer uit beleefdheid tegenover de professoren Bake en Geel, die hem allerlei bestellingen opdroegen, dan wel omdat hij zelf er een
boodschap had. Het Grieksch keek hem ten slotte dan ook
scheel aan; de historie lachte hem verleidelijk toe; zij beloofde hem de voile bevrediging van zijn drift naar studie,
en hield die belofte. Vooral het bestudeeren van onzen opstand tegen Spanje wekte zijn wetenschappelijken hartstocht; waar had hij, door de omstandigheden nu eenmaal
tot een verblijf in den vreemde gedwongen, dien hartstocht
beter kunnen bot vieren dan in Belgie, waar de archieven
opgepropt lagen met hoogst belangrijke, onbekende bescheiden over den opstand?
Verscheiden jaren heeft hij gezwommen in de weelde
van zich, door geen ambt gehinderd, geheel te molten overgeven aan een studie, die het gansche denken vervult. \Vat
al plannen van boeken en bronnenuitgaven zijn in dien tijd
door zijn geest gedwarreld! Een studie over Willem van
Oranje; een geschiedenis van onzen opstand tegen Spanje;
een geschiedenis der inquisitie in de Nederlanden vex5r
Karel V; een uitgave der brieven van Willem van Oranje
uit Belgische archieven; een uitgave der officieele correspondentie van Margaretha van Parma en Philips II — en
nog allerlei kleingoed.
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Zeepbellen alle? Uiteengespat zijn zij, maar er bleef
meer van over dan lucht en schuim. Voor zijn uitgave der
correspondentie van Margaretha van Parma had hij gedurende zijn verblijf te Weenen een omvangrijk materiaal
bijeengebracht 1 ). Vijf maanden lang had hij er zeven uur
's daags zitten te pennen in „de ijzeren kooi" van het rijksarchief. Maar hij was er de man niet naar om een publicatie
de wereld in te zenden, die niets meer bevatte dan een
simpelen afdruk van archiefstukken. De in de briefwisseling aangeroerde onderwerpen eischten toelichting; zoowel
te Weenen als later te Brussel hield Bakhuizen van den
Brink zich bezig met het bijeengaren van wat daartoe
kon dienen. De verzameling, eenmaal compleet, zou „een
volledig beeld moeten geven, niet alleen van de hoofdgebeurtenissen der regeering van Margaretha van Parma,
maar ook van het inwendig beheer, van de diplomatieke
betrekkingen, van de rechtsbediening, van den gang des
koophandels, met een woord van den staatkundigen, finantieelen, zedelijken en maatschappelijken toestand van dit
zoo hoogst gewichtig tijdperk, waarin de grond gelegd is
voor den lateren bloei en onafhankelijkheid onzes vaderlands" (Br. 243).
Terwijl Bakhuizen van den Brink te Weenen de officieele
correspondentie tusschen Margaretha van Parma en Philips
II ontdekte, had de Belgische archivaris Gachard te Simancas de geheime briefwisseling tusschen den Koning en de
landvoogdes opgespoord. De eene vulde de andere aan . De
officieele correspondentie bevatte een nauwkeurig verslag
van alle regeeringsdaden en van de politieke overwegingen,
die eraan voorafgingen, voor zoover deze namelijk in den.
Raad van State waren uitgesproken. Wat Gachard had gevonden, gaf een doorloopenden commentaar erop, waarin
z) Briefwisseling, blz. 208-212, 239-245, 329-330, en Studien en Schetsen IV,
blz. 4 vlg.
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de geheime drijfveeren der openbare handelingen zichtbaar werden. De officieele correspondentie stelde de objectieve zijde der gebeurtenissen in het licht, de geheime
legde de subjectieve zijde bloot ').
Men zou zoo zeggen, dat er eenige aanleiding was geweest
voor de beide heeren om de handen ineen te slaan en
gezamenlijk de correspondentie, zoowel de officieele als de
geheime, uit te geven. Maar geen van beide was aanvankelijk tot samenwerking bereid; Gachard verging van eerzucht; voor Bakhuizen van den Brink gold het ook een
nationalen wedijver van Nederlander en Belg (Stud. IV,
10—I I). Gachard, voortvarender dan Bakhuizen van den
Brink. en niet zooals hij erop bedacht om de uitgave tot
een volledig beeld van het tijdvak van Margaretha van
Parma te maken, meende bovendien spoediger gereed te
zullen zijn. Zoo ging elk zijns weegs.
Dat wil zeggen: alleen Gachard maakte een begin met
zijn uitgave. Bakhuizen van den Brink, die altijd treuzelde
met het openbaarmaken van zijne vondsten, stelde het ditmaal nog langer uit, omdat hij zijne slofheid kon verontschuldigen met een wetenschappelijk motief. Toen hij namelijk teWeenen met het afschrijven van de correspondentie begon, stond hem niet een uitgave daarvan voor oogen,
maar dacht hij de brieven te gebruiken, hetzij als materiaal
voor, hetzij als bewijsstukken bij de geschiedenis van onzen
opstand tegen Spanje, waarvan hij zwanger geloofde te
zijn. Die geschiedenis zou haar aanloop nemen omstreeks
het vertrek van Granvelle; daarom copieerde hij de briefwisseling slechts van het jaar 1563 af. Eerst te Brussel N., eranderde hij van plan en beraamde een uitgave, die het
geheele tijdvak van Margaretha van Parma in beeld zou
brengen. Maar daarvoor ontbraken hem nu de brieven uit
i) Aldus geeft Bakhuizen van den Brink zelf de onderlinge betrekking aan van
officieele en geheime correspondentie: Briefwisseling, biz. 2 1 0-211 en 24o
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de jaren 1559-1562. „Het is niet veel", schrijft hij in
1851 uit Brussel aan Bake; „ware ik vier weken te Weenen
— niet meer, maar ook niet minder — het ware alles gecopieerd of geanalyseerd. Daartoe echter ontbreken mij
de middelen; thans is het minder dan ooit de tijd om
daarom aan te komen; ik moet dus, in Holland zijnde, een
gelegenheid afwachten om dat, hetzij zelf, hetzij door
anderen te doen" (Br. 33o).
Aan dezen kapstok is het plan opgehangen. „In Holland
zijnde", vond Bakhuizen van den Brink andere dingen te
doen. Op verzoek van Gachard stond hij ten slotte de door
hem gemaakte afschriften aan den Belgischen archivaris
af, die er gebruik van gemaakt heeft voor zijn uitgave van
de correspondentie tusschen Margaretha van Parma en
Philips II 1).
Ziedaar de droevige geschiedenis van de groote bronnenpublicatie, die Bakhuizen van den Brink heeft — beraamd2).
Bakhuizen van den Brink's groote plannen tot het schrijven van een geschiedenis van onzen opstand tegen Spanje
zijn eveneens alle in pastei gevallen. Maar zijne studien
over verschillende episoden van dien opstand, zoowel in
de jaren zijner ballingschap als na zijn terugkeer in Nederland geschreven, vormen het beste gedeelte van zijne
wetenschappelijke nalatenschap. Het zijn — om alleen het
wezenlijke en blijvende werk te noemen — de opstellen, die
den titel dragen:
I) In de eerste uitgave van dit opstel heb ik, in goed vertrouwen op de juistheid van wat Mr. S. Muller Fz. in Briefwisseling, blz. 374-375 mededeelde, aan
Gachard verweten, dat hij geen melding heeft gemaakt van den dienst, dien Bakhuizen van den Brink hem bewees. Geheel ten onrechte; Gachard heeft dit in de
inleiding van het derde deel zijner uitgave wel degelijk gedaan. Prof. Colenbrander
heeft aangetoond dat Gachard in dezen geheel vrij uitgaat: zie Verslagen omtrent
's Rijks oude archieven, XXXIV (19i I) blz. 655-657.
2) Van de uitgave der brieven van Willem van Oranje, die in Belgische archieyen berustten, had hij spoedig afgezien, toen hem bleek, dat Gachard dit zou doen:
Briefwisseling, blz. 223.
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Hendrik van Brederode en Willem
van Oranje in 1556 en 1567;
e adel;
Over den tienden penning;
e eerste vergadering der Staten van
Holland (19 Juli 1572);
et huwelijk van Willem van Oranje
met Anna van Saxen.
1k zal nu eerst kortelijk aantoonen de strekking van elk
opstel afzonderlijk, en daarna de richting, waarheen zij
gezamenlijk wijzen.

De Hendrik van Brederode heette een boekbeoordeeling;
het stuk verscheen dan ook in die afdeeling van De Gids,
welke destijds alleen met boekbeoordeelingen — en welke!
— werd gevuld. De „beoordeelde" geschriften waren het
boekje van Maurits Cornelis van Hall, Hendrick, Graaf van
Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, en
het Antwoord daarop van Groen van Prinsterer.
Aanleiding tot den pennestrijd tusschen Van Hall en
Groen was de uitgave der Archives de la Maison d' OrangeNassau. Groen tastte in de eerste deelen der Archives de
gangbare traditie omtrent de voornaamste figuren uit de
geschiedenis van onzen opstand aan; ook Hendrik van
Brederode werd door hem van zijne plaats voor het voetlicht naar den achtergrond teruggeschoven 1). Van Hall nam
het op voor de traditie en verdedigde deze met phrases
in plaats van met argumenten; tegelijk bracht hij echter
principieele bedenkingen to berde tegen het publiceeren
I) Vgl. hierv66r, biz. 13 vlg.
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van particuliere brieven en maakte zich tot tolk van de
vreesachtige behoudzucht, die ook in de geschiedbeschouwing van ons yolk een „gheveynsten pays" boven een
„rechten krijgh" verkoos. Omdat Groen de voortzetting
van de uitgave der Archives bedreigd achtte, wanneer het
den Staatsraad Van Hall gelukte ter allerhoogste plaatse
ingang te vinden voor zijne meening 1 ), zette hij zich schrap
tot afweer. Schrapper dan de kracht van den aanval vereischte. In zijn Antwoord aan Mr. M. C. van Hall, Staatsraad enz. handhaafde hij zijn vrij ongunstig oordeel over
Brederode en toonde met klem van redenen aan, dat het
voldoen aan Van Hall's eisch — geen brieven openbaar te
maken, ook niet van reeds lang overleden personen, „zonder derzelver daaromtrent uitgedrukten wil" — de dood
zou zijn voor alle historische studie.
Dit tournooi zou met het in het zand bijten van den
uit het zadel gelichten Staatsraad zijn geeindigd, wanneer
niet een nieuwe kampioen binnen het krijt ware gereden.
Want de „boekbeoordeeling" van Bakhuizen van den Brink
is slechts naar den vorm een recensie; in werkelijkheid is
het een zelfstandige studie. Over het eigenlijke onderwerp
van geschil tusschen Van Hall en Groen — het recht der
historische wetenschap op volledige mededeeling van alle
bescheiden, ook wanneer die bescheiden vertrouwelijke
brieven zijn en mededeelingen bevatten, die sommigen
liever verzwegen zagen — heeft Bakhuizen van den Brink
alleen de woorden van Groen te onderschrijven. Maar
Hendrik van Brederode ziet hij anders dan Groen. Groen
I) Die vrees schijnt niet zonder grond te zijn geweest. Potgieter schrijft aan
Bakhuizen van den Brink: „Het boek van Van Hall was niet enkel uit liefde voor
Brederode geschreven; ik geloof dat haat tegen Groen er meer deel aan had. Men zou
zoo gaarne een voorwendsel gevonden hebben om de uitgave der Archives te belemmeren, te doen staken misschien. Ook wil men, dat Van Hall het oor der Koningin reeds gewonnen had — de Koning zou er meer belang in hebben gesteld,
als de zaak eene schilderij gold" (Briefwisseling, blz. 353).
Van Menschen en Tijden I.
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houdt Brederode all een voor een losbol en acht het daarom
onaannemelijk, dat Willem van Oranje hem in zijn vertrouwen zou hebben genomen. Bakhuizen van den Brink
heeft oog voor de eigenschappen, die Brederode tot een
geboren volksleider maakten, en toont aan, dat Oranje
herhaaldelijk van zijne diensten heeft gebruik gemaakt.
Maar al heeft Bakhuizen van den Brink zeker met voorliefde de Brederode-figuur geteekend, toch was het hem
daar niet in de eerste plaats om te doen. Niet om Brederode,
maar om Willem van Oranje ging het 1 ). Welk deel had
Willem van Oranje aan het verbond der edelen en aan de
onvermijdelijke gevolgen daarvan? ziedaar de vraag, die
Bakhuizen van den Brink heeft beantwoord. Groen is van
meening, dat de Prins in den beginne geen kennis heeft
gehad van het verbond en dat het tegen zijne wenschen en
plannen inging 2 ); Bakhuizen van den Brink toont aan, dat
Willem van Oranje het verbond der edelen wel is waar niet
heeft ontworpen, maar reeds vroeg daarvan heeft geweten;
dat hij het openlijk nu en dan afgekeurd, maar waarschijnlijk in het geheim gewild en steeds voeling heeft gezocht
met de leiders van dat verbond, om hen terug te houden
van onberaden stappen en hen te voeren in de richting
van het doel, waarheen hij zelf langs anderen weg streefde;
x) Bakhuizen van den Brink aan Potgieter: „Mijne recensie wordt lang; maar
ik wilde, dat de zaak van Willem's felonie eens grondig behandeld werd, en gaarne
wenschte ik op een kritischen weg aan het Groen-van-Prinstererianisme den doodsteek toe te brengen" (Briefwisseling, blz. III).
Bakhuizen van den Brink aan Bake: „Groen was eigenlijk mijne partij; want
de Brederode-quaestie was voor mij posterioris curae; ik geloof, dat ik jets gedaan
heb om de betrekking, waarin Willem van Oranje tot de onafhankelijkheids-symptomes van 1566 en 1567 stond, in het licht te stellen" (Briefwisseling, blz. 311).
Reeds in zijn Andries Bourlette had Bakhuizen van den Brink in 't voorbijgaan
„den prinsgezinden ijver" van Groen van Prinsterer gelaakt: zie De Gids 1844 II,
blz. 224, noot 2. In de latere uitgave zijn de woorden „in zijnen prinsgezinden
ijver" vervangen door „in zijnen loffelijken ijver": Studien en Schetsen I, blz. 341,
noot 2. Noodig was deze verandering niet; ik kan ook kwalijk inzien, waarom de ijver
om den Prins schoon te wasschen „loffelijk" is.
2) Zie het betoog van Groen in Archives, le serie II, pag. 11-16.
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dat in elk geval de lichting van troepen door de bondgenooten in den zomer van 1566 niet buiten weten van den
Prins is geschied. Groen beroept zich ter staving van zijne
meening op de eigen woorden van Oranje en Lodewijk
van Nassau; Bakhuizen van den Brink toont aan, dat zij
niet steeds de waarheid hebben gesproken. Voor hem is
Willem van Oranje een staatsman en diplomaat, wiens betuigingen men vooral niet te letterlijk moet opvatten 1 ), en
die, zoo het hem te pas kwam, de waarheid verdraaide 2).
Hij zegt dit zeer beleefdelijk en onder aanbieding van de
noodige verontschuldigingen 3), maar hij zegt het.
De Hendrik van Brederode maakte opgang hier te lande.
„De bewondering van uwe recensie is algemeen" 4),
schrijft Geel aan Bakhuizen van den Brink. „Voor mij, die
I) Een enkel voorbeeld. Meermalen heeft Willem van Oranje, om de tegen
hem ingebrachte beschuldiging van staatszucht of te weren, zich beroepen op zijn
herhaalde aanbiedingen om uit zijn ambten te werden ontslagen. Groen is van meening, dat deze aanbiedingen ernstig gemeend waren (Archives, le serie II, pag. 16).
Bakhuizen van den Brink toont aan (Studien en Schetsen, I, blz. 147, noot 1), dat
zij op zulk een tijdstip werden ingediend, dat de regeering ze onmogelijk kon aannemen. „De hooge eereambten, waarmede de Spaansche regeering den Prins
overlaadde, die zij hem zijns ondanks opdroeg, plaatsten Willem in den toestand,
waarin Mozes tot het Egyptische diensthuis, waarin Histiaeus tot het hof van
Darius Hystaspis stond. Voorts bewees in die dagen het verzoek om ontslag even
weinig tegen de staatszucht van een stadhouder, als thans het neerleggen van eene
portefeuille voor de geneigdheid van een minister om in het ambteloos leven terug
te keeren".
2) Studien en Schetsen, I blz. 401, spreekt hij van „die meer dan twijfelachtige
anecdoten, die, in de staatkundige vlugschriften van den Prins van Oranje verspreid, meer eer doen aan de bekwaamheid dan aan de waarheidsliefde van den
opsteller". — Hij „zweert niet zoo hoog bij de goede trouw des Prinsen" (aidaat
blz. 183; vgl. ook blz. 188).
3) „Indien echter de onderstelling van de mogelijkheid eener onwaarheid zelve
onbestaanbaar mocht schijnen met den eerbied, aan den grooten Grondlegger van
onzen Staat verschuldigd, weten wij Beene betere verdediging dan te verwijzen
naar het derde gedeelte van het Antwoord des heeren Groen, waarin de rechten
der historische kritiek onbekrompen, krachtig en welsprekend zijn gehandhaafd'
(Studien en Schetsen I, blz. 122). — En jets verder: „Het voorbeeld van Willem's
bondgenooten, lotgenooten en vrienden vergunt ons, zonder den eerbied te krenken,
waarmede ons alle nationale herinneringen jegens hem vervullen, twijfel te opperen
omtrent de waarachtigheid der verzekering, die hij in zijne Verantwoording nederschreef" (Studien en Schetsen I, blz. 125).
4) Briefwisseling, blz. 194. -- Zie ook Potgieter's oordeel aldaar, blz. 352.
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maar middelmatige kennis van onze geschiedenis heb, gaat
gij meestal wat diep; maar ik kan toch de methode uwer
critiek nagaan; en die is mijns erachtens (zegt Siegenbeek),
zooals Groen en Van Hall ze niet kunnen bereiken. Mij
dunkt, dat gij en passant aan Groen getoond hebt, dat hij
met zijn Correspondance 1 ) nog oneindig meer had kunnen
uitrichten dan hij gedaan heeft".
Al had Geel „maar middelmatige kennis van onze geschiedenis", de wezenlijke verdienste van Bakhuizen van
den Brink's „recensie" was hem niet ontgaan, nl. de wij ze
waarop hier historische kritiek werd uitgeoefend. Bakhuizen van den Brink kon Been nieuwe gegevens in het geding
brengen; de getuigen, die hij opriep, waren dezelfden die
Groen had kunnen hooren; maar hij verstond beter de kunst
om vragen te stellen en gevolgtrekkingen te maken uit de
antwoorden ook van onwillige getuigen. Zijne resultaten
waren verkregen, zooals hij zelf zegt, „door enkele uitdrukkingen in de brieven te wegen en ons in te spannen
tot verklaring van het slechte Fransch; door acht te geven
op dagteekeningen en die te vergelijken; door uit de toevallig vermelde tegenwoordigheid van dezen of geven persoon gevolgtrekkingen of te leiden tot den samenhang der
gebeurtenissen" (Stud. I, 232). In deze historische kritiek
toonde hij zich de meerdere van Groen 2).
Behalve door de scherpzinnigheid der kritiek trekt de
I) Geel bedoelt wat wij gewoon zijn te noemen de Archives, waarvan de volledige
titel luidt: „Archives ou Correspondance indite de la maison d'Orange-Nassau."
2) Bakhuizen van den Brink was zeer gevoelig voor den lof van Groen. In een
brief aan Bake (Briefwisseling, blz. 311) schrijft hij: „het aangenaamste aan de zaak"
(n.l. aan het schrijven van zijne „recensie") „is voor mij geweest de redelijke lof,
dien Groen van Prinsterer in het laatste deel zijner Archives mij wel heeft willen
geven". Hij doelt daarmede op Archives, 1 e serie, VIII pag. LXXXV, waar Groen
schrijft: „M. B. v. d. Br. a traite en detail plusieurs points relatifs aux actions et
au caractere du Comte (de Brederode); on peut differer de lui sous plusieurs rapports, mais personne ne revoquera en doute son erudition et sa rare sagacite".
Dat zijn de bewoordingen, waarin iemand het werk van een wetenschappelijken
tegenstander pleegt te prijzen, dien hij niet kan weerleggen.
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Hendrik van Brederode ook de aandacht door de veelomvattende kennis van de litteratuur van het bier behandelde
tijdvak. Vooral wanneer men daarbij wil bedenken, dat Bakhuizen van den Brink dit stuk heeft geschreven zonder veel
boeken tot zijne beschikking te hebben; hij moest hoofdzakelijk werken op vroeger gemaakte excerpten en zich verlaten op zijn geheugen i ). Maar hij kon „op zijn eigen vet
teren".
Op Hendrik van Brederode volgde het artikel, getiteld
„De Adel". Wat Bakhuizen van den Brink met dit stuk
heeft beoogd, wordt door hem zelf aldus aangegeven: „te
bewijzen, dat de adel onbekwaam en onmachtig was om de
herschepping te weeg te brengen, waaruit de republiek der
zeven provincien ontstaan was; dat als integreerend gedeelte van het toenmalig staatslichaam, die adel hoe langer
hoe meer onmogelijk werd; dat niet de republiek den adel
heeft gedood, maar dat deze door eigen schuld en eigen
onvermogen zich ontbond, maar in die ontbinding zelve
tot de revolutie van 1566 en 1568 aanleiding gar (Br. 312).
„De Adel" kondigde zich aan als eerste eener serie „Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog" . Daarop zouden volgen: II de Tabbaard, III de Burger en de Koopman, IV de Geestelijkheid (Br. 312). Zij zijn
alle in de pen gebleven; van de zooveel belovende tetralogie
hebben wij alleen het eerste stuk. Maar de naam „Cartons
voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog"
is — tegen de bedoeling van Bakhuizen van den Brink —
later in zwang gekomen voor al zijne opstellen, die in het
eerste deel zijner Studien en Schetsen zijn vereenigd 2).
1) Zie de bewijzen hiervoor in Briefwisseling, blz. 125, 128, 151, 182. — Zie
ook De Gids 1845, I, blz. 551, Hoot 1, in verband met blz. 358.
2) Ook de uitgever der Briefwisseling, Mr. S. Muller Fz., vergist zich, wanneer
hij op biz. 185, bij eene mededeeling van Bakhuizen van den Brink over zijne voorgenomen studie over Willem van Oranje, aanteekent: „deze studie is zonder twijfel
de reeks opstellen, later uitgegeven als Cartons voor de geschiedenis van den Neder-

70

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK

Uit den Belgischen tijd van Bakhuizen van den Brink
dagteekent zijne „Notice sur le dixigme denier", voor het
eerst verschenen in den Messager des sciences et des arts de
la Belgique van 1848, en later, in het Nederlandsch vertaald, opgenomen in het eerste deel zijner Studien en Schetsen. „Ik ben daarover in Belgie nog al scheel aangezien",
schrijft hij, „en terecht, want mijn stuk keek de Belgen nog
al scheel aan". Hunne geschiedschrijvers wilden niet erkennen, „dat godsdienst- en gewetensvrijheid de schijf geweest is, waarop de omwenteling van de zestiende eeuw
draaide"; de ultramontanen konden dat uit den aard der
zaak niet toegeven; de liberalen hadden daarvoor een te
grooten afkeer van „al wat naar fanatisme zweemt — een
kwaal, waaraan onze eerste hervormde bewegingen niet
vreemd waren". Voor beiden, ultramontanen als liberalen,
was „de opstand van 1566 en 1568 lets wederrechtelijks:
een demagogische opbruising". Eerst de invoering van
den tienden penning leverde hun eene plausible beweegreden voor den haat tegen de Spaansche heerschappij; den
tegenstand, dien inzonderheid de Brusselaars daaraan boden, „beschouwden zij als een bedrijf van burgerdeugd,
waardig om met de groote voorbeelden der oudheid vergeleken te worden".
Tegen dien tienden penning als beweeggrond tot den
opstand had reeds Huig de Groot indertijd een vinnigheid
gezegd. Deze: „de natie, die, zonder zich te verroeren,
hare burgers aan den brandstaak, hare edelen op het schavot had zien omkomen, die hare wetten, haar godsdienst,
hare onafhankelijkheid had zien vernietigen, stond toen,
en eerst toen op, om de vroegere verongelijkingen te wrelandschen vr(jheidsoorlog". Bakhuizen van den Brink zelf heeft nooit „een reeks"
opstellen onder dien titel uitgegeven; het is bij „De adel" gebleven. — De firma
Mart. Nijhoff heeft het hare bijgedragen tot de begripsverwarring omtrent de
Cartons, door alle opstellen uit het eerste deel der Studien en Schetsen onder den
gezamenlijken titel van Cartons enz. te doen herdrukken (in 1891 en 1897).
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ken en die, welke haar in de toekomst bedreigden, of te
weren. Een duidelijk bewijs, dat er geen steviger band in
de maatschappij bestaat dan die, welke door de bijzondere
belangen wordt gelegd" 1).
Dat de invoering van den tienden penning een maatregel
van Alva geweest is, die groote verbittering heeft gewekt,
zal niemand ontkennen. Maar was het ook een onrechtvaardige maatregel? Mag in de heffing van den tienden
penning een rechtsgrond voor den opstand worden gezocht?
Ziedaar de vragen, die Bakhuizen van den Brink zich ter
beantwoording stelde; ziehier het antwoord, dat zijn anderzoek hem gaf: „van alle gewelddadigheden van Alva's bewind is de heffing van den tienden penning die, welke de
minste blaam op zijne nagedachtenis werpt. Als een onvermijdelijk gevolg van het stelsel van centralisatie, dat hij
geroepen was in te voeren, zou die maatregel, ander zekere
beperkingen, voor het land en de ingezetenen een voordeelige werking kunnen hebben gehad; aan menigerlei ongelegenheid, aan vele onrechtvaardigheden en aan ontelbare knevelarijen zou daardoor de weg zijn afgesneden.
In de uitvoering van zijn plan heeft de hertog met een
gematigdheid gehandeld, die hij tot dusver zelden aan den
dag gelegd had. Maar door eene dier grillen van het noodlot, welke in de jaarboeken der dwingelandij menigvuldiglijk voorkomen, heeft geen maatregel meer bijgedragen om
zijn gezag omver te werpen" 2).
Van het opstel over den tienden penning schrijft Fruin:
„het behoort tot het allerbeste, wat de schrijver geleverd
heeft" (V. G. VIII, 33o). Naar den inhoud, naar de weten1) Aldus geeft B. v. d. Br., naar den vorm eenigszins vrij, maar naar den
inhoud geheel juist, de passage weer, die men in het tweede boek van De
Groot's Annales op het jaar 157o vindt.
2) Het voorgaande naar Studien en Schetsen I blz. 381, 382, 479-483 en Briefwisseling, blz. 313-315.
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schappelijke beteekenis, zeker. En dit geldt mede van de
inleiding, die de archivaris des rijks Bakhuizen van den
Brink in 1856 schreef bij de uitgave van den officieelen tekst
der eerste vergadering van de Staten van Holland, van de
revolutionnaire Staten wel te verstaan. Ik vermoed, dat hij
die inleiding met bizonder genoegen heeft geschreven.
Om rekenschap te geven van dat vermoeden, zal ik wat
hoog moeten ophalen.
Toen Bakhuizen van den Brink in het voorjaar van 1845
te Weenen bezig was met het schrijven van zijn Hendrik
van Brederode, volgde hij met belangstelling de debatten
in de Nederlandsche Tweede Kamer over de voorstellen
tot grondwetsherziening van de negenmannen. In de Allgemeine Zeitung las hij, dat professor Den Tex bij gele genheid dier debatten had gezegd, „dat de regel ,,,,tout pouvoir
vient de la nation' revolutionnair en niet Nederlandsch
was" 1 ). Die woorden „ergerden hem onuitstaanbaar"; en
toen hij aan het slot van zijn Hendrik van Brederode waarschuwde tegen het transigeeren in de geschiedbeschouwing,
tegen een „verdraagzaamheid, niet van overtuiging, maar
van afmatting", vond hij gelegenheid zijne ergernis over
0 Zoo schrijft Bakhuizen van den Brink in een brief aan Potgieter (Briefwisse-

ling, blz. 125). Wat den Tex precies had gezegd, wordt door De Bosch Kemper —
in zijn straks te noemen artikel over volkssouvereiniteit in De Mdgenoot van 22 Juli
1845, blz. 441-455— aldus aangehaald: „Ik beken het als met Nederlandsche beginselen in strijd te beschouwen, wanneer men, zooals gebeurd is, beweert, dat
eene grondwet aldus behoort ingericht te zijn, dat hare opvolging de zekerheid
geeft, dat de Koning steeds overeenkomstig den wil des yolks regeert; ik verklaar
het voor onnederlandsch, dat de volksvertegenwoordiging den wil des yolks zou
moeten uitdrukken, dat de Koning zich zou moeten gedragen naar den wil van
de meerderheid der volksvertegenwoordiging en dat deze den wil moet uitdrukken
van de meerderheid der kiezers; het is onnederlandsch, dat de Koning door de yolksvertegenwoordiging den wil en het verlangen van het yolk zou moeten leeren kennen en dat hij gezworen zou hebben daarnaar te handelen; het is onnederlandsch, zoo
men van den Koning der Nederlanden er een der Nederlanders zou willen maken.
Neen, eene regeering der meerderheid, met een Koning als Directeur, is onnederlandsch. Neen, eene grondwet met de bepaling: rous les pouvoirs emanent de la
nation, is niet, kan niet Nederlandsch wezen". Uit het vervolg van mijn stuk zal
blijken, waarom ik het gewenscht vind de woorden van Den Tex in hun geheel
mede te deelen.
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de woorden van Den Tex aldus te uiten: „En wat is het
gevolg van dat transigeeren geweest? Een spraakverwarring,
een begripsverwarring, eene onzekerheid, wat nationaal
Hollandsch is, wat niet. Op de school heeft men ons geleerd, dat, zoo dikwijls Holland's roemrijke republiek zich
in de oppermacht eens souvereins scheen te zullen verliezen, de Voorzienigheid als door een wonder het geraamde
plan had verbroken; schoon het ons niet duidelijk voorgezegd is, hebben wij uit onze geschiedenis eenig begrip
van volkssouvereiniteit afgeleid. Thans vernemen wij in
's lands eerste vergadering, van een man, die lessen geeft
in het staatsrecht, thans vernemen wij in de Tweede Kamer
van Mr. C. A. den Tex, dat zulk een denkbeeld niet alleen
revolutionnair, maar ook niet Nederlandsch was. Nederlandsch! misschien niet in den zin der grondwet van 1815;
niet in den zin van het sedert veld winnend Kemperianisme; zeker niet Nederlandsch, zoo de van zooveel onheil
zwangere koninklijke boodschap van 1829 Nederlandsch
was. Maar Nederlandsch voorzeker in den geest van Willem I, toen hij zich in zijne apologie van 1581 van den ban
van koning Philips op „zijne heeren en meesters" de Staten
des Lands, als op zijn hoogste rechtbank, beriep'").
Men hoort Bakhuizen van den Brink's verontwaardiging
in de jacht zijner woorden. Een echte verontwaardiging
blijft altijd mooi, ook wanneer een vergissing, een misverstand er aanleiding toe gaf. En dat was hier het geval. Toen
Bakhuizen van den Brink het slot van zijn Hendrik van
Brederode aan Potgieter toezond, gaf hij hem volmacht
„daarmede te leven alsof het zijn eigen werk was"; bepaaldelijk ook machtigde hij hem den uitval tegen Den
I) Ik citeer deze plaats naar De Gids 1845, I blz. 556; van dit alles is slechts
weinig blijven staan in Studien en Schetsen I, blz. 234; ook wat onmiddellijk aan
de aangehaalde plaats voorafgaat, is bij den herdruk weggelaten. Ik kan dit hier
slechts aanstippen en moet mij er toe bepalen, de belangstellende lezers zelf tot
nauwkeurige vergelijking uit te noodigen.
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Tex te wijzigen, „indien de Aligemeine Zeitung een valsch
bericht gegeven of de woorden van Den Tex verkeerd verstaan heeft" (Br. 125).
Potgieter was de man niet, om een scherpe opmerking
stomp te maken, vooral niet, wanneer zij gericht was aan
het adres van een conservatief. Integendeel, het kostte hem
zelfs moeite aan Bakhuizen van den Brink's uitval nog niet
eenige hatelijkheden toe te voegen, die hem op de lippen
brandden (Br. 361); maar hij hield ze binnen, omdat zij
dan op den naam van zijn vriend moesten komen, en de
tijdsomstandigheden — het stuk speelt in de maanden,
toen de regeering werd aangezocht mede te helpen om voor
Bakhuizen van den Brink de deur van het Weener archief
te openen — maakten het niet geraden, dezefi meer hatelijkheden te doen zeggen dan hij zelf verkoos.
Toch was er reden geweest om den uitval van Bakhuizen
van den Brink aanmerkelijk te wijzigen; temeer, daar deze
in de Allgemeine Zeitung slechts een kort verslag van Den
Tex's rede had gelezen en Potgieter, zoo hij zich de moeite
had willen geven om deze in haar geheel na te gaan, zou
hebben gezien, dat Bakhuizen van den Brink zich vergaloppeerde. Den Tex had het begrip van volkssouvereiniteit — de volkssouvereiniteit naar de leer van het liberalisme — onnederlandsch genoemd. Bakhuizen van den
Brink had eigenlijk bedoeld — maar op minder gelukkige
wijze gezegd — dat het begrip volkssouvereiniteit, voor
zoover dit staat tegenover de leer van het droit divin der
koningen, een oud Nederlandsch begrip was. Hierin had
hij gelijk; maar hij staafde zijne bewering met een ongelukkig gekozen argument, en hij richtte zijne woorden
bovendien aan een verkeerd adres.
Voor het een en het ander werd hij behoorlijk afgestraft
door den hoogleeraar De Bosch Kemper — „in een fraai
artikel in De Tijdgenoot", schrijft Mr. S. Muller Fz. (Br.
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36r, foot 2). Of het „fraai" is, durf ik niet bevestigen, omdat ik noodlottiger wijze bij dat woord steeds aan „fraaie"
handwerken moet denken; maar raak was het zeker. Bakhuizen van den Brink krijgt stevig om de ooren; voor
allerlei; ook voor de historische ketterij, dat hij uit de
erkenning van Willem I, dat de Generale Staten zijne
meesters zijn, wil afleiden dat de Prins de souvereiniteit
des yolks zou hebben erkend. „Het geheele werk van Kluit,
Historie der Hollandsche Staatsregering enz. behoorde door
den heer Bakhuizen van den Brink wederlegd te zijn,
v(561- hij uit de souvereiniteit der Staten (en dit wel der
Generale Staten) een besluit tot de erkenning der yolkssouvereiniteit mocht afleiden" 1).
Toch had Bakhuizen van den Brink zijne bewering, dat
het begrip volkssouvereiniteit in Nederland niet vreemd behoeft te klinken, waar kunnen maken, indien hij dit begrip
nader had omschreven als de ontkenning van het droit divin
der koningen. Hij had zich dan echter moeten beroepen,
niet op de Apologie van Willem van Oranje, maar op den
aanhef der acte van afzwering van Philips II: „alzoo een
iegenlijk kennelijk is, dat de onderzaten niet door God zijn
geschapen ten behoeve van den vorst, om hem in alles wat
hij beveelt, hetzij het goddelijk of ongoddelijk, rechtvaardig
of onrechtvaardig is, onderdanig te wezen en als slaven te
dienen; maar de vorst om der wille van de onderzaten,
zonder dewelken hij Been vorst is" — en wat daar meer
volgt. Die woorden bevatten het begrip van volkssouvereiniteit, zooals wij dat boven omschreven.
Bakhuizen van den Brink heeft van de verdiende tuchtiging het beste gebruik gemaakt, dat er van te maken viel.
Aan Bake schrijft hij: „De Bosch Kemper heeft mij over de
peroratie van mijn Hendrik van Brederode op mijn kop gegeven. Verdiend of niet, in lucrum depono" (ik zal er mijn
0 De Tijdgenoot, 22 Juli 1845, blz. 45o.
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voordeel mee doen). „Want het heeft mij aan een gezetter
bestudeering van Kluit's Hollandsche Staatsregering gebracht, dan ik tot dusverre gedaan had" (Br. 311).
Rechtskennis, kennis van het positieve staats- en administratieve recht ontbrak hem; hij erkent het zelf ') en toog
aan het werk om die lacune in zijne kennis aan te vullen 2);
Bort, Idsinga, Boey en Kluit, met de dissertaties uit de school
van Kluit, werden ijverig door hem bestudeerd. Vooral Kluit
— „want Kluit is de Minotaurus, welke mij in het labyrinth onzer geschiedenis aan den uitgang van elk slingerlaantje schijnt te staan" (Br. 321). Bij die studie kwam hij
tot het inzicht dat de meeste auteurs over de geschiedenis
van het Nederlandsche staatsrecht alleen rekening houden
met het jus constitutum, en vergeten, dat er ook een ongeschreven recht is. Dat geldt vooral voor de beoordeeling
van onzen opstand tegen Spanje: „wij moeten wanhopen
iets ten voordeele van ons volksbestaan te zeggen, wanneer
het geschreven recht de eeni ge maatstaf van onze beoordeeling blijven moet" (Br. 322).
Bij het schrijven nu van de inleiding zijner uitgave van
den officieelen tekst der eerste vergadering van de Staten
van Holland — de lezer gelieve zich te herinneren, dat
ik hem zou uitleggen, waarom Bakhuizen van den Brink
die inleiding met bizonder genoegen moet hebben geschreven kon hij Kluit, met wien De Bosch Kemper hem om
de ooren had geslagen, op een belangrijk punt weerleggen.
Tot dusverre was de wettigheid van de eerste Statenvergadering en van de daar genomen besluiten door de
beste geschiedkundigen erkend, hoe verschillend overigens
hunne inzichten waren. Wagenaar, de staatsgezinde, kende
I) Briefwisseling, blz. 318 en Studien en Schetsen IV, blz. 69.
2) Een andere lacune in zijne kennis, waarover Bakhuizen van den Brink klaagt
(Studien en Schetsen IV, blz. 69), is dat hij weinig van handelsgeschiedenis weet.
Zijn Isaac Lemaire bewijst, dat hij ook deze lacune heeft aangevuld.
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aan die vergadering voile gezag toe, omdat de vorm zou zijn in
acht genomen, dat zij door den Advocaat van den lande
moest worden uitgeschreven. Kluit, de monarchaalgezinde,
komt tot dezelfde conclusie, maar op een anderen grond,
n.l. omdat zij zou hebben plaats gehad met bewilliging
van 's konings stadhouder (Stud. I, 503).
Tegenover beiden, maar vooral tegenover Kluit, toont
Bakhuizen van den Brink het revolutionnaire karakter van
deze vergadering aan. Uit eerbied voor het van ouds bestaande zag zij om naar rechtsvormen om een schijn van
wettigheid aan hare besluiten te geven: „maar de wettigheid, waarop zij aanspraak maakte, was niet meer dan schijn,
was een voortzetting van, een aanknooping aan het werk
der omwenteling, in 1566 begonnen, en van hare handelingen kan men zeggen: het was allerminst een restauratie,
het was niet eens een reformatie, het was een revolutie"

(Stud. I, 507, 524-525).
Eindelijk het laatste geschrift van Bakhuizen van den
Brink, dat betrekking heeft op de geschiedenis van den
opstand: Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna
van Saxen. Het was de wederlegging van een geschrift van
den heer Van der Horst over het zelfde onderwerp. Die
auteur was geen portuur voor Bakhuizen van den Brink;
maar het lustte hem „met den heer Van der Horst eene
proeve te nemen, wat iemand te weten noodig is, eer hij de
geschiedenis uit gedrukte of ongedrukte oorkonden, vaak
in strijd met de bestaande berichten en overleveringen, wil
gaan samenstellen" 1). Het proefdier bezweek onder deze
marteling; Bakhuizen van den Brink besluit zijne voorrede met de wreedheid: „Nadat ik mijne tegenpartij meende verslagen te hebben, heb ik hem nog eens overeind gezet, omgekeerd en aan de haren getrokken, om te zien of
0 Huwelijk van Willem van Oranje enz., blz. VII.
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hij wel goed dood was. Ik geloof ja, en daarom schrijf ik
op zijn gesteente, zonder eenige kwaadwilligheid, de oude
grafspreuk: lector sincere, Deus isti dic miserere" (welwillende lezer, bid God dat Hij zich over hem erbarme).
Het huwelijk van Willem van Oranje is dan ook in de
eerste plaats een proeve van historische kritiek — maar
tegelijk alweer een proeve van de buitengewoon rijke kennis, die Bakhuizen van den Brink van het hier behandelde
tijdvak had. Ik ken weinig geschriften in onze historische
litteratuur, waaruit zulk een innige vertrouwdheid met het
behandelde onderwerp blijkt als uit dit boekje. Bakhuizen
van den Brink kent alle figuren uit dezen tijd, die naar
voren komen uit de massa; hij kent ze niet alleen, maar hij
karakteriseert ze; het zijn geen chineesche schimmen, maar
wezens van vleesch en bloed, die hij ons voor oogen brengt.
Hoezeer blijkt ook uit dit geschrift zijne kennis van de
algemeene toestanden van dezen tijd, de kennis, die noodig
is om een voor- en een achtergrond te schilderen bij een
historisch tafereel, om er diepte en beweging in te brengen!
Opmerkelijk is nog, wat hij tegen het einde over de
godsdienstige overtuiging van Willem van Oranje schrijft.
Het zou de moeite loonen uit de verschillende geschriften
van Bakhuizen van den Brink zijne meening over den Prins
samen te stellen; maar het onderwerp is te mooi, om het
hier in het voorbijgaan even te behandelen, al wil ik hopen
dat deze bladzijden reeds enkele bouwstoffen daarvoor
aanbrengen. Alleen wil ik hier de zooeven bedoelde plaats
in haar geheel 1 ) aanhalen.
„Wij voor ons gelooven vader Willem, in de laatste jaren
(zijns levens), geenszins ontbloot van eene vaste overtuiging in het godsdienstige; wij gelooven, dat hij de waarheid
sprak, toen hij den gezanten der Zuidelijke Nederlanden,
i) In verkorten vorm is zij hierv66r, blz. 16, reeds medegedeeld.
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met eene woordspeling, die in het Spaansch beter klonk
dan in onze vertaling, onder het oplichten van zijn kalotje
toevoegde: „ „zoo kaluw als ik van hoofd ben, zoo Calvijnsch
ben ik van harte"". Des ondanks erkennen wij volgaarne,
dat wij in de gelukkige vereeniging van de reden van Staat
met zijne gemoedelijke verplichting eene der hoofdzaken
zien, waarom 's Prinsen optreden in de geschiedenis in
latere jaren zoo veelbeteekenend, zoo beslissend is geweest.
Bij de nu en dan zelfs gekunstelde eenstemmigheid van
beiden is het moeilijk in zijne handelingen aan te wijzen:
hier heeft godsdienst, char het heil van den Staat den boventoon; en het mag een zeldzaam geluk voor dien Vorst
heeten, dat, terwiji zelfs zijne vijanden hem uit het laatste
oogpunt hulde toebrengen, de minst verdraagzame rechters
over het eerste het middel gevonden hebben, hem door eene
volkomene vrijspraak als echt, standvastig en Gereformeerd Christen te rechtvaardigen" 1).
Bakhuizen van den Brink spot hier lichtelijk met Groen
en de zijnen, voor wier geloofsrechtbank Willem van
Oranje vrij uitgaat als ,,echt, standvastig en Gereformeerd
Christen". Op zijn eigen meening zet hij een sourdine,
zoodat het geluid ervan wel getemperd, maar niet gesmoord
wordt: „de gelukkige vereeniging van de reden van Staat
met zijne gemoedelijke verplichting", „de nu en dan
zelfs gekunstelde eenstemmigheid van beiden" ronduit gezegd, beteekent dit: voor Willem van Oranje waren de
godsdienstige motieven ondergeschikt aan de staatkundige.
En waarom zou men dit niet ronduit zeggen? daarmede
toont men geen vooringenomenheid tegen Oranje. Wanneer Bakhuizen van den Brink er op wijst, dat Willem van
Oranje voor zijn uitwijken naar Duitschland het meest tot
de Lutherschen overhelde, en eerst daarna begon te naderen
x) Het huwelijk van Willem van Oranje enz., blz.
daarvO6r.

122, 123.

Vgl. ook blz. 91
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tot de Calvinisten, dan trekt hij daaruit twee conclusies:
„de eerste is deze: de meerderheid der uitgewekene Nederlanders, dezulke althans, van wie de Prins zich den werkdadigsten steun beloofde, waren Calvinisten; de tweede
laat zich buigen naar ieders liefde of
a f k e e r: Willem was tot het Calvinisme bekeerd of reeds
vroeger bekeerd geworden, of Willem maakte zijne persoonlijke neiging en overtuiging ondergeschikt aan het belang
der partij, welke hij vertegenwoordigde" i ). Ten onrechte
gebruikt Bakhuizen van den Brink hier de woorden, die
ik spatieerde. Niet afkeer van Willem van Oranje behoeft
de reden te zijn, waarom men hem houdt voor iemand, die
zijne persoonlijke neiging en overtuiging — ook in het
godsdienstige — ondergeschikt maakte aan staatkundig belang. Bakhuizen van den Brink kan ook niet letterlijk bedoelen wat hij schreef, want hij zeif houdt Willem van
Oranje niet voor iemand, bij Wien de politieke gedragslijn
werd bepaald door de godsdienstige overtuiging; en afkeer
van den Prins bestond bij h e m zeker niet 2).
I) Het huwelijk van Willem van Oranje enz., blz. 123, 124.
2) Ik gaf hierv66r reeds eenige voorbeelden van de omzichtige wijze, waarop
Bakhuizen van den Brink een minder gunstig oordeel over Willem van Oranje
inkleedt. De volgende kunnen daaraan nog worden toegevoegd. Wanneer Bakhuizen van den Brink uit de eerste Verantwoording van Oranje de woorden aanhaalt, waarmede de Prins alle medeplichtigheid aan de wapening van Brederode en
zijne vrienden in 1567 loochent, schrijft hij: „Het spijt ons, dat wij die verklaring des
Prinsen kunnen en moeten logenstraffen. Niet omdat hij daardoor in onze
schatting verliest. Wij vereeren den Grondlegger onzer vrijheid vurig en oprechtelijk; maar sinds lang beschouwen wij hem in een ander licht, dan waarin de heer
Groen zijn beeld plaatst. Maar het spijt ons, omdat wij overtuigd zijn van de grondigheid onzer bedenkingen en van de gemoedelijkheid, waarmede Groen al het voor
en tegen pleegt te wegen; het spijt ons, omdat wij vreezen, dat in z ij n e schatting
Willem moet dalen en omdat wij ongaarne een enkelen steen afbreken van den tempel der vereering, voor den Vader des Vaderlands, op welke wijze ook, opgericht"
(Studien en Schetsen I, blz. 190). — En iets verder, aan het slot van zijne beschouwingen over de handelwijze van Willem van Oranje in 1566 en 1567: „Wij hebben
Willem's handelwijze beschouwd in een gansch ander licht dan de heer Groen;
maar hij, hoop ik, zal willen toestemmen, dat nauwgezet onderzoek de grondslag
onzer beschouwing is geweest. Wij hebben oprechtelijk onze innigste overtuiging
nedergeschreven, en zoo onze bewijzen over die des heeren Groen mochten zege-

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK

81

Na het bizondere thans het algemeene.
Welke eenheid van strekking is er in de verschillende
geschriften van Bakhuizen van den Brink over de eerste
jaren van onzen vrijheidsoorlog?
Deze: dat zij alle ingaan tegen de Bilderdijk-Groeniaansche beschouwing van dit tijdvak 1 ); dat zij aan Willem van
Oranje het karakter van een geloofsheld, een geroepene, een
heilige ontnemen; dat zij het onhoudbare aantoonen van de
anti-revolutionnaire staatsrechteliike leer betreffende onzen
vrijheidsoorlog en aan dien oorlog den waren naam geven
van een opstand, waarvoor de geschreven wet geen rechtsgrond oplevert, maar die gewettigd wordt door een hooger
en heiliger gezag van ongeschreven recht.
Hoe Bakhuizen van den Brink de gebeurtenissen tusschen 1559 en 1572 ziet, wil ik als volgt in het kort samenvatten 2).
Bij het verzet tegen de Spaansche heerschappij was voor
den hoogen Nederlandschen adel de godsdienst alleen een
rniddel of iets bijkomstigs; zijn doel was van politieken
vieren, niets zou ons meer leed doen, dan dat de Vader des Vaderlands daardoor
in iemands achting daalde. Voor ons, wij verklaren het, is hij de groote man gebleven, dien wij altoos bewonderen. Maar wanneer de heer Groen zijne handelingen verklaart uit een zedelijk-godsdienstig — wij zeggen meer: uit een HervormdChristelijk beginsel — dan achten wij het standpunt dier beschouwing onhoudbaar" (Studien en Schetsen I, blz. 205).
I) Studien en Schetsen I, blz. 115, zet Bakhuizen van den Brink de stelling op:
„Sedert het begin van 1566 tot op de contrarevolutie van 1567 vinden wij drie
mannen werkzaam, elk op zijne eigenaardige wijze, maar onderling door vriendschap,
door vertrouwen, door eenheid van doel verbonden. Alle drie staan en arbeiden
onder den invloed van een geest, machtiger dan een van hen alien. Die drie mannen
zijn: Lodewijk van Nassau, Hendrik van Brederode, Anthonie van Hoogstraten;
die machtiger geest is Willem van Oranje". In den aanhef van de verdediging dier
stelling schrijft hij dan: „Indien ik die stelling op onomstootelijke wijze verdedig,
heb ik . . . . tevens de kabinetsvraag der latere historische school beslist en het onhoudbare der Bilderdijks-Groeniaansche beschouwing omtrent dit tijdvak en omtrent Willem's handelwijze aan den dag gebracht".
2) Wat ik hier Beef, is het bezinksel van de lectuur der geschriften van Bakhuizen van den Brink; de plaatsen, waar hij zelf de resultaten zijner studie resumeert of waar men enkele trekjes vindt, die het hierboven gezegde rechtvaardigen,
zijn: Studien en Schetsen I, blz. 51-52, 6i, 71-72, 82-86, 148, 16o, 172, 204—
.206, 518-525 en Brieftvisseling, blz. 317-318, 321-322, 324-325.
Van Menschen en Tijden I.
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aard; maar hij streefde meer naar voldoening van eigen
grieven dan van algemeene eischen van staatsbelang. Haat
tegen Granvelle hield de aanzienlijke edelen bijeen; zoodra
deze staatsman ten val was gebracht, ging de eendracht
verloren.
De lagere Nederlandsche adel was alleen eenstemmig in
haat tegen de geestelijkheid. Aan het verbond der edelen,
dat hen een korten tijd tezamen hield, lag geen hooger
beginsel ten grondslag, noch een staatkundig, noch een
godsdienstig. Zoo overtuigde Katholieke en overtuigde
Hervormden zich vereenigd hadden tot een zoogenaamd
„politieke" partij, zooals die later in Frankrijk en de Nederlanden is ontstaan, zou het verbond kracht en duurzaam.
held hebben gehad. Maar de meerderheid der verbonden
edelen bestond uit halven: halve Katholieken, halve Her.
vormden; slechts weinigen hunner kozen met voile overtuiging partij, hetzij voor den ouden godsdienst, hetzij voor
de hervorming. De ijverige Katholieken zwichtten al spoedig voor de pressie hunner biechtvaders en vielen van het
verbond af. De halve Katholieken en halve Hervormden
hielden geen stand, zoodra zij in de hitte van het gevaar
op de proef werden gesteld; slechts egoistische motieven
bepaalden hunne gedragslijn; door vrees voor gunstverlies
of hoop op gunstbetoon lieten zij zich leiden. Alleen de
weinige overtuigde Hervormden bleven getrouw, maar Bingen als adelspartij onder. Om hun doel to bereiken moesten
zij geesten oproepen, die, eenmaal gewekt, hen tot volgen
en gehoorzamen dwongen. De burgerij verhief zich tot
het besef van hare macht; en niet langer in monarchie en
adel zou voortaan het zwaartepunt van den staat liggen.
Van de calvinistische consistorien, gesteund door het
verbond der kooplieden, is de gewapende opstand van
1566 en 1567 uitgegaan. Bij hen was de vurige overtuiging,
die dwepers, maar ook martelaars kweekt, en die ter over-
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winning leidt voor de goede zaak; bij hen was offervaardigheid en het vermogen om te kunnen offeren, immers,
zij bezaten „het gemeene en gemeenste middel om te slagen": geld. Aileen daardoor reeds werden de Hervormde
edelen gedwongen, steun te zoeken bij consistorien en
kooplieden.
Reeds in December 1566 sloegen de vereenigde consistorien het oog op Willem van Oranje als aanvoerder. Maar
hij deinsde daarvoor terug; hij hoopte nog steeds, dat de
moeilijkheden langs wettigen weg vereffend zouden kunnen worden. Het bestrijden van het Spaansche regeeringsstelsel was reeds lang zijn doel; maar zijn officieele stelling
dwong hem revolutionnaire middelen te vermijden. Met
het verbond der edelen had hij voeling gehouden, om het
handelen van dit verbond naar zijn wensch te regelen; wat
dan ook door dit verbond aanvankelijk bereikt scheen: de
opheffing der inquisitie, de verzachting der plakkaten, een
algemeene amnestie, een belofte der Landvoogdes om van
den Koning het bijeenroepen van de Algemeene Staten te
verwerven — het waren juist de eischen, welker inwilliging
ook zijne staatkunde verlangde, gelijk het doel zijner eerzucht een ander resultaat van het verbond was: de vermeerdering van den staatkundigen invloed van den hoogen
adel. Maar de volksbeweging, die zich openbaarde in den
terugkeer der ballingen, de haagpreken en het verzet tegen
de openbare rechtspleging keurde hij af. Zoo hij ooit
een overtuigd Calvinist is geweest, in 1566 en 1567 was
hij het nog niet. Staatkundige motieven dreven hem, geen
godsdienstige; zijne staatkunde miste nog het ideaal en
zedelijk karakter, dat eerst de omstandigheden er langzamerhand aan hebben gegeven. In 1566 en 1567 was
Willem van Oranje nog een aanzienlijk heer, die veel te
verliezen had en zijn lot niet wenschte te verbinden aan
dat van een vermetele partij, bereid om alles voor hare
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overtuiging te wagers. Niet hij, maar Hendrik van Brederode werd het hoofd van den gewapenden opstand van 1566
en 1567, die deerlijk mislukte.
Eerst na zijn uitwijken, toen hij zijne aanzienlijke regeeringsposten en een groot deel van zijn vermogen had verloren, wordt Willem van Oranje de leider van de partij
der ballingen en van de malcontenten, die in het land waren
gebleven; eerst dan maakt hij de zaak der Calvinisten tot
de zijne. Het opvatten van de wapenen door den Prins in
1568 is een voortzetting van den opstand van 1566; voor
zijn inval kan geen enkele wettige grond worden aangevoercl, met geen ander recht treedt hij in 1568 als bevrijder
der Nederlanden op, dan Brederode vroeger had kunnen
aanvoeren. Willem van Oranje voert den oorlog niet alleen
als stadhouder van Holland en Zeeland, maar ook als persoonlijke vijand der Spanjaarden, voor eigen rekening en
als hoofd aller ontevredenen, zelfs in de getrouw geblevene
gewesten; lang voor 1581 was de afval van Spanje zijn
streven en dat zijner vertrouwdste medestanders. Toen de
Statenvergadering van Dordrecht in 1572 Willem van
Oranje erkende als hoofd en beschermer des lands, als
stadhouder van Holland en Zeeland, bewaarde zij alleen
den s c h ij n der wettigheid: wat in 1572 gebeurde, was
de aanknooping aan, de voortzetting van de revolutie, die
in 1566 aanving.
Ziedaar de revolutionnaire theorie over onzen opstand,
door Bakhuizen van den Brink het meest principieel verkondigd, het eerst ook onder onze moderne geschiedschrijvers. Noch Groen van Prinsterer, noch een anti-revolutionnair van later dagen is er ooit in geslaagd haar te
weerleggen — om de goede reden dat zij niet te weerleggen is 1).
x) De Calvinisten, die tijdens den opstand leefden, verkondigden staatsrechtelijke theorieèn,waarover de anti-revolutionnairen van onzen tijd wee en ach moeten
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Hoezeer ook Bakhuizen van den Brink lijnrecht tegenover Groen van Prinsterer staat, in een belangrijk punt
gaat hij met dezen mede 1 ): ook hij erkent het godsdienstig
beginsel als de werkzaamste en duurzaamste oorzaak onzer
omwenteling. Maar voor hem is dat Calvinisme democratisch en revolutionnair van aard — wat Groen kwalijk
kan toegeven 2).
De geschiedbeschouwing van elk geschiedschrijver —
ook van hem, die onpartijdig genoemd wordt — is afhankelijk van de overtuiging, die hij bij zijn onderzoek medebrengt. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat die overtuiging
hem zal verleiden tot oneerlijkheden, tot het verzwijgen
van resultaten, die niet strooken met zijne wenschen. 1k
roepen. In de vergadering der vereenigde consistorien van 1 December 1566 werd
op de vraag: „Sy au pays-bas une partie des vassaulx avecq une partie des subjectz
peuvent resister par force d'armes contre leur magistrat en cas qu'il rompe et
n'observe les privileges, faisant quelque tort ou violence ouverte?" ten antwoord gegeven: „gull est licite de le faire, sy on trouve bons moyens pour le pouvoir executer" (Studien en Schetsen I, blz. 519, 52o; men kan dit stuk thans in zijn geheel
vinden in Studien en Schetsen V, blz. 151-152). — Zie ook de aanhaling uit de
aan Philips van Marnix toegeschreven redevoering „Over het recht van den Nederlandschen oorlog tegen Philips" bij Robert Fruin, Verspreide Geschriften X, blz. 118.
x) Ook op een ander punt van overeenstemming tusschen Bakhuizen van den
Brink en Groen van Prinsterer wil ik de aandacht vestigen. Na de lectuur van Groen's
Ongeloof en Revolutie schrijft Bakhuizen van den Brink: „er is slechts een punt
in het gansche boek. waarin ik het met hem eens ben: de afzonderlijkheid namelijk
van Hervorming en Revolutie. Het verheugt mij, dat hij het positieve karakter van
het Protestantisme, dat op het gebied van staatkunde en wijsbegeerte wordt uitgewischt, historisch gevindiceerd heeft". (Briefwisseling, blz. 28o). — Fruin dacht
daar anders over. Voor hem zijn Reformatie en Revolutie verwante begrippen; het
beginsel der Revolutie acht hij niet van verder, maar van breeder strekking dan dat
der Reformatie: zie Robert Fruin, Verspreide Geschriften X, blz. 158-164.
2) Wanneer Bakhuizen van den Brink in den bekenden brief aan Bake, waarin
hij al zijne wetenschappelijke plannen uiteenzet, over het plan „Gilles de Clercq
en de invloed der consistorien op de omwenteling van 1566" komt to spreken,
dan schrijft hij: „De consistorien, waarbij Gilles de Clercq doorgaans woordvoerder
en raddraaier was, moeten meer gerekend worden als het eigenlijk middelpunt
van verzet tegen Spanje, als de steun van voortdurenden tegenstand, als de ware
aanvoerders van den gewapenden opstand . . . . Maar ik krijg het zeker met Groen
aan den stok, die maar niet wil toegeven, dat het Calvinisme uit zijnen aard democratisch is" (Briefwisseling, blz. 325).
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bedoel alleen, dat elk historicus aan zijne godsdienstige of
philosophische, zijne politieke of maatschappelijke overtuiging den waardeeringsmaatstaf ontleent, dien hij aan de
gebeurtenissen aanlegt.
Bakhuizen van den Brink getuigt van zichzelf, dat onder
alle wisseling van omstandigheden zijne wetenschappelijke
overtuiging weinig veranderd is, dat hij de zaken steeds in,
hetzelfde licht ziet, hoezeer zijn horizon zich heeft uitgebreid (Br. 1 I I). En aan het slot van zijn Hendrik van Brederode zegt hij, dat „eene volslagene Strausziaansche Voraussetzungslosigkeit" hem vreemd is, en drukt hij de „stille"
hoop uit, dat de hem op school ingeprente begrippen — de
begrippen van De Groot, Hooft en Vondel — door het
historisch onderzoek worden bevestigd.
Maar dit zijn algemeenheden. Uit zijne brieven en geschriften kunnen wij tot in bizonderheden afleiden, welke
begrippen en vooroordeelen, welke sympathieen en antipathieen de zijne waren.
Hij was een Loevesteiner; een liberaal; een — het woord
„bourgeois" stuit mij altijd tegen de borst, en het vloekt bovendien met de figuur van Bakhuizen van den Brink —
nu dan, hij was een „lid van de middelklasse"; een vurig
Nederlander; een geweldig Moffenhater.
Een Loevesteiner — aan juffrouw Toussaint schreef hij
eens: „want Loevesteiner, gij weet het misschien tot uwe
ergernis, ben ik tot in het gebeente 1 )". In zijne beoordeeling der uitgave van Vondel's kleine gedichten door Lulofs:
„wij verheugen ons in Lulofs den ouden Hollandschen
republikein aan to treffen, die de begrippen van vrijheid
en recht, waarbij ons land groot geworden is, niet wil opgeven; die den dood van Oldenbarnevelt en de De Witten
betreurt en verfoeit . . . .Het eeuwige gedruppel van Bilderi) Door Potgieter aangehaald in zijne biographie, Studién en Schetsen II, blz.
LXXII.
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dijkiaansche gissingen, aanmerkingen, vermoedens, scheeve
oogpunten, heeft op zijn gemoed geen indruk gemaakt; en
vij begrijpen het, dat hij warm wordt over de wederspraak,
waarmede heele en halve Bilderdijkianen trachten omver
te werpen hetgeen vroeger als goed en recht erkend werd,
zonder doorgaans iets anders voor hunne meening dan een
ondeugend en vergeten partijschrift of het gezag des geafgodeerden meesters in te roepen" (Stud. III, 99-10o).
Wanneer de regeering in 1845 aanvankelijk onwillig is hem
de poort van het Weener archief te helpen ontsluiten,
dreigt hij haar met „een geregelden historischen oorlog",
eene „historische oppositie, welke hare plaats zal vinden
naast alle vrome, radicale, finantieele, staatsrechtelijke oppositie, die er gemaakt wordt", eene „guerillerie, die bestaan zal in het opwarmen der zoogenaamde Loevesteinsche
factie tegen het gouvernement" (Br. 146).
Een liberaal uit de middelklasse — hoort hem, in een
brief aan Van Hees, de „vrijheden" van Nederland roemen: „Hoe verbasterd onze natie zij, zij heeft vrijheden,
waarvan in Duitschland geen zweem bestaat. De adel is bij
ons onder de knie, de middelstand machtig, vermogend .. .
Wij hebben republikeinsche herinneringen, gelijkheid voor
de wet, openlijke rechtspleging, geheel vrije drukpers"
(Br. IoI—Ica). — De lauwheid in het vraagstuk der grondwetsherziening, waarvan sommige door hem in 1845 ontvangen brieven getuigden, doet hem pijn 1 ); „slijmgasterij"
I) Briefwisseling, blz. mi. Vermoedelijk bedoelt hij de brieven van Bake en
Geel. Gee! schrijft wel: „het huwelijk en de grondwetsherziening houden mij
sterk bezig" (Briefwisseling, blz. Too), maar het eerste vermoedelijk meer dan de
laatste. Toen Kneppelhout hem in Januari 1845 uitnoodigde om deel te nemen
aan een diner, dat zou worden aangeboden aan de twee Leidenaars onder de negenmannen, Thorbecke en Luzac, bedankte hij voor de uitnoodiging; „een keuze
uit diepe overtuiging kon hij in zake de grondwetsherziening nog niet doen en hij
achtte zich als rijlcsambtenaar verplicht elke demonstratie tegen de regeering te
vermijden, zoolang zijn geweten hem niet onverbiddelijk dwong", bericht Mejuffr.
Dr. M. J. Hamaker, op biz. 133 van haar uitstekend proefschrift over Jacob Gee!.
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acht hij uit den booze; hem „kwelt zelfs in zijne ballingschap de daemon der politiek" (Br. 292). De Februarirevolutie wekt zijn enthousiasme; de „verandering van
systeem in ons vaderland" juicht hij toe; maar de uitbarsting van het proletariaat in 1848 verbijstert hem; „de
Ouden " laten hem in den steek om „deze quaestie op te
losses"; al spoedig zucht hij: „wat zal men beter doen in
een tijd, waarin alles het onderst boven gekeerd is, darn
zich in het verledene te begraven?"9.
Andere uiting van den geest van het maatschappelijk
milieu, waartoe hij behoort: de wetenschap, „de goddelijke",
wordt „ontheiligd", wanneer men er zijn brood mee moet
verdienen (Br. 267-268).
Een vurig Nederlander: „ik ben van Hollandsche potaard; de roem van het voorgeslacht is mij zoo lief, dat ik
zelfs zijne gebreken zien durf zonder iets van mijne bewondering te verliezen" (Br. 133). Niet alleen met woorden, ook met daden toont hij een goed vaderlander te zijn;
in 1848 vraagt hij geen verlenging van zijn regeeringstoelage, omdat van alle kanten de kreet van bezuiniging wordt
aangeheven (Br. 316); in hetzelfde jaar drijft zijne vaderlandsliefde hem tot het aanbod aan de regeering om het
recht van Nederland op Limburg — dat Coen bedreigd
scheen — in dagbladen of vlugschriften te verdedigen
(Br. 369-370).
Een geweldig Moffenhater. Aan het adres der wetenschappelijke wereld in Duitschland: „de afgemetene beten veelweterij, die met kalm zelfbehagen hare orakels verkondigt"; „de professoren en privaat-docenten, die elkaar
in stilte haten en benijden", „wien men het kan aanzien,
x) Briefwisseling, blz. 286, 287, 29o-293. — Bakhuizen van den Brink had ook
de echt liberale verdraagzaamheid: aldaar blz. 70-73, 16o-165, 292; tot het
piEtisme strekt zich die verdraagzaamheid echter niet uit; hij „juicht vurig de
pogingen toe", om te beletten, dat Da Costa tot buitengewoon hoogleeraar aan het
Athenaeum te Amsterdam zou worden benoemd (blz. 8o).
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dat zij het reeds weten en het niet meer te zoeken hebben";
„de eeuwig construeerende Duitschers"; „toen Plato zijn
eerste werk schreef, zeide hij daarin, dat het een ellendig
schrijver zijn moest, die alles niet beter wist dan het in
zijn boek gelezen werd; maar bij de Duitschers heb ik
meestal het omgekeerde gevonden: hun boek weet het beter
dan zij". Gedurende zijn verblijf in Duitschland leerde
hij begrijpen, dat Bilderdijk, toen hij daar als balling vertoefde, in 't Fransch correspondeerde met Duitschers: „ik
zelf heb zoo gehandeld en wat ik in Duitschland heb gecorrespondeerd, is in het Fransch of in het Latijn geweest".
— Tot besluit een aanhaling uit een brief aan Millies: „het
spijt mij, dat gij te Kreuznach geweest zijt, eensdeels omdat uwe gezondheid het vereischte, anderdeels omdat
Kreuznach in Duitschland ligt" (Br. 58, 59, 114, 158 —
1 6o, 301).
En nu — in omgekeerde volgorde — de weerslag van
deze overtuigingen, sympathieen en antipathieen in zijne
historische geschriften.
De Moffenhaat dus ditmaal voorop. In het verslag zijner
„Nasporingen op het Rijksarchief te Brussel", of liever, in
de daaraan toegevoegde „Memorie", schrijft Bakhuizen van
den Brink over het zoogenaamde „Duitsche archief" te
Brussel: „Men vergunne mij over deze Duitsche correspondentie een algemeene aanmerking. Ik weet dat liefde en
haat, meer dan ergens, van het onderzoek der geschiedenis
behooren uitgesloten te worden. Toch kan ik een opwelling
van zelfvoldoening en nationalen trots niet onderdrukken,
zoo dikwijls mij die documenten, in tegenspraak met de in
Duitschland gepredikte en gangbare aanmatigingen, het
bewijs leveren, hoe weinig de vestiging onzer vrijheid aan
Duitschland te danken is. Zij leeren, dat Duitschland's invloed en een engere verbinding met Duitschland veelmeer
onze godsdienstige en burgerlijke ontwikkeling zouden heb-
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ben belemmerd. Zij staven en bevestigen, dat de geschiedenis onzes vaderlands zich des to meer tot een schoon,
zelfstandig geheel heeft gevormd, naarmate onze belangen
en die van het groote en logge germaansche lichaam elkander vreemd werden. Het is een negatief resultaat; maar een
resultaat, dat naar mijne bescheidene meening niet geheel
nutteloos is, en dat, in aanmerking genomen die germaniseerende propaganda, welke mij gedurende mijn tweejarig
verblijf in Duitschland zoo dikwijls ergerde en verbitterde,
wel eens krachtig, duidelijk en onloochenbaar mag in het
licht gesteld worden" (Stud. IV, 45-46).
Tegen die „germaniseerende propaganda" is ook een
groot deel van de inleiding gericht, die Bakhuizen van den
Brink voor de Nederlandsche vertaling van Motley heeft
geschreven, ter vervanging van de zwetsende inleiding van
den Amerikaan. In deze laatste werd alles, wat Germaansch
was, verheerlijkt, alles wat vroeger Keltisch, later Romaansch
heette, zwartgemaakt: „Friesland en Holland, Vlaanderen
en Brabant zijn de voertuigen van persoonlijke, staatkundige en godsdienstige vrijheid; uit het Zuiden komt de
slavernij, de tiranny, de priesterheerschappij, totdat in
onzen opstand tegen Spanje het echt Duitsche bloed zijne
rechten tegen de Boergoensche bastaardij herneemt". Daarop laat Bakhuizen van den Brink dan volgen: „Zal ik eerlijk
zeggen wat ik meen? Er is geene geschiedenis, die minder
met zulke beschouwingen bevredigt, dan juist de geschiedenis van onzen opstand tegen Spanje. Zie ik wel, dan
heeft juist die omwenteling hare zegenrijke gevolgen gehad, omdat zij was voorbereid door vorsten uit vreemden
stam, omdat zij begon, toen de band dezer landen met
Duitschland was losgeknoopt, omdat zij hare aanleiding en
ecrste krachten putte uit de meeningen en hartstochten, die
uit het Zuiden binnendrongen. Het was in Holland met
Duitsche begrippen en Duitschen invloed als met Duitsch-
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land's nationalen stroom. Fier betreedt ook die onzen bodem, maar weldra splitst hij zich in kleine vertakkingen
en smoort in het zand 1 ); maar de Maas en de Schelde,
op denzelfden grond ontsprongen, van waar de eerste yolksbeweging uitging en die thans — wij moeten het erkennen
— Frankrijk heet, stuwen langs onze gewesten in breede
golving hunne wateren naar zee" 2).
Een vurig Nederlander — maar dit behoef ik niet afzonderlijk aan te toonen; uit alles, wat hij heeft geschreven,
blijkt zijne hartstochtelijke liefde voor zijn land en zijn
yolk. Vooral het einde der zestiende en de grootste heeft
der zeventiende eeuw maakten hem warm: de tijd, waarvoor hij de gelukkige uitdrukking vond: „de dagen, toen
onze voorvaderen den roem overrompelden" (Stud. III,
223). Hij idealiseert dien tijd; hij zweert zelfs „bij onze
vrijheid van de zeventiende eeuw " (Br. Ili). Fruin schreef
daar nuchterder over (V. G. I, 39-45); niet omdat hij
dien tijd beter kende, maar omdat hij niet geestdriftig was.
In onzen tijd groeit een geslacht op, dat alleen de kunst
van de zeventiende eeuw kan bewonderen; voor den koopman van die dagen heeft het slechts een sneer over. Bakhuizen van den Brink wist ook wel, dat een zeventiendeeeuwsch koopman geen toonbeeld van onbaatzuchtigheid
was; en tech kon hij hem bewonderen: lees zijne prachtige
beschrijving van den koopman-diplomaat (Stud. IV, 253—
256). Zijn Isaac Lemaire eindigt: „vindt gij in hem iets
groots, zeg dan: zoo was toen een koopman; vindt gij in
hem jets te laken, de verontschuldiging zij: hij was maar
een koopman!" Gemakkelijke manier om zich of te maken
t) Geographisch is dit natuurlijk niet in den haak; maar in den tijd van Bakhuizen van den Brink leerde de schooljeugd nog niet, dat langs Rotterdam eigenlijk
de Rijn naar zee stroomt.
2) Motley, De opkomst van de Nederl. Republiek, herziene vertaling, eerste
deel, blz. IX. — Naast deze plaats kan men leggen wat B. v. d. B. op blz. 126 van
zijn Hutvelijk van Willem van Oranje schrijft.
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van de vraag, of men mag bewonderen wat ethisch slecht
is, zegt een braaf jongeling. Jawel; maar zulke vragen kwelden Bakhuizen van den Brink niet; hij moraliseert en preekt
niet, omdat hij een kunstenaar is; wat hem treft, is de
weelderige levenskracht van dezen tijd; die naar alle kanten
uitbarst; wat hem doet juichen, is de vondst van de geheime instructie, door Isaac le Maire aan zijn zoon Jacques
medegegeven, dat meesterstuk van diplomatieke strategie,
waarin de zwakke zijden van de te belegeren vesting
— den gouverneur-generaal Reynst — worden aangewezen.
Een Loevesteiner, een liberaal, een lid van de middelklasse — ik mag deze drie combineeren, omdat zij bij elkaar
behooren — toont hij zich in zijne geheele beschouwing van
onzen vrijheidsoorlog. Het „eigenaardig burgerlijk karakter"
(Stud. I, 325) daarvan brengt hij en relief. Zijn stuk over
„De Adel" eindigt met een eeresaluut aan — den Nederlandschen koopmansstand! Met welk een voorliefde doet
hij uitkomen, dat van het verbond der kooplieden het eigenlijke verzet tegen Spanje is uitgegaan 1 )! Men hoort zijne
vreugde bij het aanhalen van „de gedenkwaardige plaats
uit Hooft's onsterfelijke Historien, die bij ons yolk ten
eeuwigen dage alle adelzucht, zoo zij ooit opkwam, in de
geboorte moest smoren", de plaats, waar Hooft verklaart
„dat men hier te lande de maghtighste veranderingen bij
aanstichting oft immers dapper toedoen des gemeenen
mans heeft zien invoeren" (Stud. III, 308-309; ook 224—
225).

Het proletariaat verbijsterde Bakhuizen van den Brink
in 1848. Ook in de geschiedenis van onzen opstand weet
hij er eigenlijk geen weg mee — hij zoomin als Fruin; in
i) Briefwisseling, biz. 227, 324-325; Studien en Schetsen I, blz. 84-86. — Het
door hem ontdekte afschrift van het verbond of compromis der kooplieden is het
e e n i g e stuk, dat hij in het verslag zijner archief-nasporingen volledig mededeelt: Studien en Schetsen IV, blz, 48, 49.
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dit opzicht waren zij hun tijd niet vooruit, maar kinderen
van hun tijd. Wanneer Bakhuizen van den Brink zijne
Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog ontwerpt, dan noemt hij als titels: de adel, de
tabbaard, de geestelijkheid, de burger en de koopman —
verder daalt hij niet af.
Eindelijk — de liberaal en de Loevesteiner in Bakhuizen
van den Brink zijn het geweest, die hem prikkelden om
het op te nemen tegen Groen. De revolutionnaire rechtvaardiging van onzen opstand is in onze historiographie de
weerslag van het politieke liberalisme.
Revolutionnair is Bakhuizen van den Brink ook geweest
in de vreedzame betrekking van archivaris des rijks. Dit
artikel heeft niet de pretensie van een biographie te zijn;
mijn doel is hier alleen de beteekenis van Bakhuizen van
den Brink als historicus in breeder kring bekend te maken;
daarvoor is het echter noodig althans met een enkel woord
nog aan te geven, wat hij als archivaris des rijks is geweest.
„Geraak ik eenmaal aan het archief", zoo schreef hij in
1851 aan Bake, „dan moet ik vrijheid hebben daar revolutie
te maken." 9
Vergeleken met Belgie was ons archiefwezen destijds
zeer achterlijk; de toenmalige archivaris des rijks De Jonge
was een verdienstelijk geschiedschrijver, maar hij hield de
bezoekers liefst buiten zijn archief. In Belgié werd de beoefening der geschiedenis aangewakkerd door de openbaarheid der archieven; bij ons was het tegenovergestelde
het geval.
In 1851 geraakte Bakhuizen van den Brink aan het
x) Vgl. bij het volgende Briefwisseling, blz. 33o-338. Bakhuizen van den Brink
heeft daar heel wat af te dingen op de verdiensten als archivaris van De Jonge.
Klaarblijkelijk spreekt hij hier, in een niet voor openbaarheid bestemd schrijven,
zijne meening rond uit; Studien en Schetsen IV, blz. 102 daarentegen schippert hij.
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archief; sinds 1854 stond hij aan het hoofd daarvan. De
vrijheid om „revolutie te maken" is hem verleend; hij
heeft ze ruimschoots gebruikt. Aan hem is het te danken,
dat ons voornaamste archief, wat toegankelijkheid voor
wetenschappelijk onderzoek betreft, niet langer bij de Belgische achterstond. Hij ook heeft een begin gemaakt met
de inventariseering van de reusachtige massa bescheiden
van het rijksarchief te 's Gravenhage. Zijn Overzigt van het
Nederlandsche Rijksarchief bewees, dat het hem in korten
tijd gelukt was zijne schatten te overzien en een plan van
indeeling te ontwerpen, dat ruimte liet voor de opneming
van de talrijke archieven, die hij met het centrale depot
hoopte te vereenigen. Ook in een ander opzicht trad hij
als baanbreker op: hij maakte insgelijks een begin met het
publiceeren van de belangrijkste bescheiden, die zijn archief
bevatte.
Hij maakte een begin met de inventariseering, hij
maakte een begin met het publiceeren van belangrijke
bescheiden — maar hij zette niet door, hij voleindigde
niet. Ook als archivaris des rijks heeft hij zijne meerderheid getoond boven al zijne voorgangers en opvolgers,
maar niet gegeven wat men van hem had mogen verwachten. Zijne groote historische werken zijn in de pen gebleven; zijne groote plannen als archivaris hebben het niet
verder gebracht dan tot een begin van uitvoering.
Van de oude Germanen wordt verhaald, dat zij 's morgens met een koel hoofd de besluiten herzagen, die zij
daags tevoren na den maaltijd hadden genomen: aan den
avond vroegen zij den roes van de geestdrift, aan den ochtend de nuchterheid van het nadenken.
In zekeren zin ging het ook Bakhuizen van den Brink
zoo: hij maakte zijne plannen in de extase der studeerkamereenzaamheid, in den roes van het werken — maar ook op
die extase volgt een afmatting, op dien roes een ontnuchte-

BAKHUIZEN VAN DEN BRINK

95

ring; en de inzinking is des te dieper, naarmate de golf van
den hartstocht hooger liep. Karakters als de zijne wekken
den schijn van luchthartigheid: in werkelijkheid zijn deze
menschen de meest zwaartillenden; zij voldoen zich zelven
nooit; zij deinzen terug voor moeilijkheden, die anderen,
minder belast, met gemak nemen.
Maar dit is niet de eenige reden, waarom het werk van Bakhuizen van den Brink een torso is gebleven. Er zijn er meer.
Hij miste den prikkel der ijdelheid — den verfoeilijken
prikkel, die door velen „liefde voor de wetenschap" wordt
genoemd. Eerzuchtig was hij, niet ijdel 1 ); ware hij een
weinig ijdeler geweest! Niet voor hemzelf wensch ik dat;
maar de wetenschap zou er wêl bij zijn gevaren.
In de voorrede van het eerste deel zijner Studien en
Schetsen schrijft hij: „nooit, of slechts zeer kort, heeft het
genoegen van mij zelven gedrukt te zien, eenige prikkeling
voor mij gehad; ik ben mij eerder der schuwheid dan der
zucht om te schrijven bewust". Ik geloof dit onvoorwaardelijk. Maar niet alleen daarom heeft hij weinig geproduceerd. Als Potgieter hem verslag doet van wat zijne mederedacteuren van De Gids doen, of in gebreke blijven te
doen, schrijft hij: „De Clercq is even lui als knap — heb jij
hem dat geleerd?" (Br. 364) Even lui als knap — dat geldt
ook van Bakhuizen van den Brink; mits men „lui" niet
in zijne ordinaire beteekenis neme.
Hij kon verbazend snel werken 2 ); hij werkte zelfs het
best, wanneer de jongen van de zetterij hem het blad papier
onder de handen weggriste. En als hij schreef, mocht hij
van zich zelf getuigen, dat „de stof hem had overmeesterd,
0 In 1851 bericht hij aan Bake, dat hij — op een stuk na — geen enkelen
afdruk bezit van de opstellen over onzen opstand, die hij toen had geschreven
(Briefwisseling, blz. 315). Zulke dingen teekenen. Ik beweer niet, dat het van ijdeltuiterij getuigt, wanneer iemand een keurige verzameling van zijne opera omnia
aanlegt; ik beweer alleen, dat een in zulke dingen slordig mensch niet ijdel is.
2) Potgieter aan Bakhuizen van den Brink: „gauw en goed gaat bij u samen,
als gij wilt" (Briefwisseling, blz. 366).
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dat hij uit de volheid van hoofd of hart putte" (Stud. I, biz.
V); hij wist het altijd veel beter dan zijn boek — in tegenstelling met sommige geleerden, wier geschriften veel geleerder zijn dan zijzelf. Het weinige, dat hij schreef, heeft
meer waarde dan planken vol boeken van ijverige middelmatigheden. De mooiste en beste gedeelten ervan zijn geschreven in vollen hartstocht; juist daarom zijn zij het
mooist en het best; iemand als Bakhuizen van den Brink
geeft eerst zijn voile maat, wanneer zijn hartstocht is opgewekt. Sensualiteit en genialiteit waren in hem innig vereenigd; de eene wekte de andere; tezamen laaiden zij op
tot een verterend vuur — een vuur, dat spoedig wordt uitgebluscht.
Van zelf rijst het beeld van Danton mij voor den geest
— aan Wien Bakhuizen van den Brink ook herinnert door
zijne breede gestalte, zijne Hercules-schouders, zijn leeuwenmanen. Gelijk bij Danton zette ook bij hem de wilskracht alleen in bij den aanvang, maar verflauwde spoedig;
hij gaf denkbeelden aan, maar werkte ze niet uit; hij begon
ondernemingen, maar voltooide ze niet: er was in zijn karakter to weinig ernst, zonder welken — ook en vooral op
wetenschappelijk gebied — geen groote dingen warden tot
stand gebracht.
Maar wat breek ik den staf over dezen geweldige! Ik
bewonder den historicus; ik heb den mensch, die zijn geheele leven een kind gebleven is, lief; en ik ken hem toch
alleen uit zijne geschriften; die geven niet het beste van
wat hij is geweest. Wilt gij het oordeel hooren van iemand
die hem niet evenaarde in genialiteit, maar zijn gelijke
was in scherpzinnigheid en hem misschien overtrof in kennis? Van iemand bovendien, die jarenlang in vriendschappelijken omgang met hem heeft verkeerd? Robert Fruin
heeft van Bakhuizen van den Brink getuigd: „ik heb zijns
gelijke nooit ontmoet" (Br. blz. IX).

ROBERT FRUIN 1)
I
Voor de meeste menschen duurt de geestelijke groei
tot om en bij het vijftigste levensjaar. In hun kijk op de
Bingen buiten hen, in hun karakter, hun stijl, komt weinig
verandering na dien tijd. Maar daarv6Or ligt een periode
van gestadige ontwikkeling.
Aileen de buitengewonen komen karat en klaar ter wereld — gelijk Mirabeau geboren werd met haar en tanden — en het eerste, dat zij zelf ter wereld brengen,
draagt het merk van buitengewoonheid. Zooals Heine van
de dichters zegt: „die LOwin wirft nicht erst ein Kaninchen,
dann ein fidschen, dann ein Hiindchen und endlich einen
LOwen. Madame Goethe warf gleich ihren jungen Leu,
und dieser gab uns beim ersten Wurf seinen LOwen von
Berlichingen. Ebenso warf auch Schiller gleich seine
Rduber, an deren Tatze man schon die LOwenart erkannte".
Fruin behoorde tot die dadelijk compleeten. Zijn eerste
historische werk was als compositie zijn meesterstuk; de
waardeering van zijn lateren arbeid heeft daaronder wel
geleden. In zijn stijl: sober, klaar, raak, gelijkmatig, met
enkele verrassingen van geestigheid, van vlijmenden spot
ook, als hij wou; in zijn geschiedschrijven: meer verklarend
I) De hier volgende studie over Robert Fruin is een gedeelte van een in 1901
afzonderlijk verschenen geschrift, getiteld: „Over Robert Fruin"; behalve de thans
herdrukte bladzijden bevatte dit, onder den titel: „Byvanck over Fruin", ook een
kritiek op de artikels, door Dr. Byvanck in De Gids van 1899 aan Fruin gewijd.
Van Menschen en Tijden I.
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dan uitbeeldend, meer wikkend en wegend dan een gedachte stout ontwikkelend, heeft hij terstond, zonder tasten
en zoeken, de rechtstreeksche uiting voor zijn geestesleven
gevonden. De eenheid van dat Leven bedingt ook de eenheid van stijl en geschiedschrijving. Die behouden wat
zij hebben, en winnen niet meer. Omdat er geen stijging
meer is in zijn werk, schijnt het te zakken.
Ook Fruin's denkbeelden over staat en maatschappij
hebben geen Sturm-und-Drang-periode gekend — en hij
was in 1848 toch maar vijf en twintig jaar. In zijn eerste
geschrift van beteekenis, de brochure tegen Groen van
Prinsterer in 1853, kwam de dertigjarige met een politieke
geloofsbelijdenis voor den dag, die hij later op geen enkel
wezenlijk punt zou behoeven te verloochenen: de belijdenis
van het geloof aan de beginselen van Reformatie en Revolutie, twee verwante begrippen. Als het beginsel van de
eerste ziet hij: „vrijheid; niet de vrijheid, waarvan het gemeen raast, die alles veroorlooft, en anarchie in haar gevolg heeft; maar ware vrijheid, die uitwendigen dwang
verwerpt, doch om alleen door eigen geweten in het handelen bepaald te wezen; die geen uitwendig gezag erkent,
doch door innige overtuiging geleid wordt". Als het beginsel der Revolutie — niet van verder, maar van breeder
strekking dan dat der Reformatie — noemt hij: „vrijheid
op ieder gebied van kennis en onderzoek, gelijkheid van alien voor de wet, volksinvloed op de richting van het staatsbestuur, onafhankelijkheid van de kerkelijke overheden in
zake van geloof en godsdienst" 1 ). Hij wijst den naam
„revolutionair" af, als slechts passend voor „hem, die
zijne inzichten en plannen door omwenteling verwezen1) Dit en het volgende naar V. G. X, blz. 76-238, in welk artikel Fruin's
brochures, getiteld: „Het antirevolutionaire staatsregt van Mr. Groen van Prinsterer" en „De antirevolutionaire bezwaren van Mr. Groen van Prinsterer tegen
onzen staat en onze maatschappij", resp. verschenen in 1853 en 1854, zijn vereenigd.
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lijkt wenscht te zien", niet voor zijne geestverwanten, die
met Baco van meening zijn: „omne remedium violentum
praegnans novi mali" (elk al te kras geneesmiddel verwekt
nieuw ongemak), en boven de plotselinge omwenteling
den geleidelijken weg van trapsgewijze hervorming verkiezen, al zou die weg ook een omweg blijken. Het doel,
niet de middelen der revolutie willen zij; de begrippen van
1789 verdedigen zij, niet de gruwelen van 1793, die geen
gevolg waren van de revolutionnaire idee, maar van dweperij: „en dweperij is geen redeneering, maar hartstocht".
De revolutie heeft haar doel slechts ten deele bereikt, niet
het minst hierom, omdat alleen abstracte begrippen tot
leiddraad gekozen werden; die les mag voor een later geslacht niet verloren gaan: „de gebogen weg dien de omstandigheden ons langs voeren" is te verkiezen boven „den
rechten weg, dien abstracte beginsels vooruit afbakenen" 1).
Ziedaar een korte samenvatting van de denkbeelden,
door Fruin ontvouwd in dit geschrift, dat overigens meer
het bestrijden van de antirevolutionnaire dan het verdedigen van de liberale staatsleer beoogt. In 1853 waren deze
ideeen in Nederland geen idealen meer; zij dienden alleen
ter verdediging van wat verworven was, ter afwering van
pogingen der Katholieke en Protestantsche antirevolutionnairen om het verloren terrein te herwinnen; zij zien naar
achteren, niet naar voren. Zoowel in Fruin's brochure van
1853 als in die van 1854 hoort men meer de vreugde over
het heden dan het blijde geloof aan een schooner toekomst.
Wat als ideaal wordt genoemd — „de toestand van het
Engeland der negentiende eeuw" (V. G. X, 232) — is
bijna met de hand te grijpen. Misschien acht Fruin het
daarom overbodig te zeggen, hoe dat ideaal bereikt kan
worden, evenmin als hij den weg beschrijft, die zal voeren
I) Uitlating van Fruin in 1872 (zie Byvanck in De Gids, Juni 1899, p. XLVI),
maar geheel passend in het betoog van 1853.
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tot het doel: „het yolk te verheffen tot de hoogte der beschaafdere standen" (V. G. X, 232).
Hoort ook — in 1865 — den lofzang op de parlementaire
monarchie, op de vrijheid van geloof en belijdenis, van
denken en spreken (V. G. I, 46-48), alleen aan het slot
wat lager gestemd door het bedenken „hoeveel er ook in
onzen tegenwoordigen toestand te wenschen overblijft,
hoeveel wij nog van de toekomst mogen hopen". Maar ook
hier blijft een sluier hangen over wat te wenschen overblijft, over wat de toekomst zal brengen.
Opmerkelijk is in dat slot het onmatig gebruik van het
woord „vrijheid". Maar een vaag begrip was het voor
Fruin niet. Zooals voor de oude Romeinen „de vrijheid"
eerst dagteekende van den val van het koningschap, zooals voor de geestverwanten van Jan de Witt „de vrijheid"
synoniem was met de zelfregeering der Staten, zoo beteekende zij ook voor Fruin in de eerste plaats: zelfregeering (V. G. I, 26); hij achtte die verkregen en gewaarborgd
door de parlementaire monarchie van 1848, die in haar wezen republikeinsch is, maar het despotisme van den volkswil
weert: „niet een ieder, die een wil heeft, maar alleen die
gerekend kan worden verstand en kennis te bezitten, heeft
bij ons stemrecht" (V. G. X, 186).
Van de zelfregeering alleen verwacht hij heil, op elk gebied. Wanneer hij als Rector-Magnificus van de Leidsche
Hopgeschool verklaart nimmer aanleiding te hebben gehad
zijn gezag te toonen ter handhaving van de tucht onder de
studenten, merkt hij op, dat dit te denken is en aan de
professoren, die de vrijheid der studenten ontzien, en aan
de studenten, die zelf orde en betamelijkheid weten te bewaren: „zoo heilzaam, zoo machtig ten goede is de vrijheid,
de zelfregeering. Zij en zij alleen brengt duurzame orde
en zedelijkheid voort. En niet slechts orde en zedelijkheid,
zij sticht ook eendracht en liefde tusschen overheid en
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onderzaten" (V. G. IX, 381). En wanneer hij aan het einde
van zijne oratie de studenten moet kapittelen, die al vast
op hunne wijze gebruik hebben gemaakt van „de vrijheid",
hun door de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs verleend, door weg te blijven van de college's, die vroeger gehouden moesten worden om het vereischte testimonium te
verkrijgen; wanneer hij moet verklaren dat met den dwang
oak de belangstelling verdwenen is, dan waarschuwt hij
toch tegen de gevolgtrekking, die velen daaruit zullen maken, dat de dwang hernieuwd moet worden: „laten wij
ons wel bedenken, eer wij die gevolgtrekking aannemen.
Het is het eigenaardige van alien dwang, dat hij, na een tijd
geheerscht te hebben, onmisbaar en nog niet eens voldoende schijnt. Ik voor mij zou meer van de vrijheid verwachten" (V. G. IX, 386).
Er is gezegd dat Fruin „de betrekkelijke waarden, die in
zijn dagen golden, voor absolute heeft aangezien" 1 ). Daar
ligt veel waarheid in, maar — wie ontkomt daaraan geheel?
En dan — Fruin was te nuchter om zich zelf lang te misleiden .Van „de" wetenschap, by. van die der staathuishoudkunde, heeft hij een tijd lang groote gedachten gekoesterd. Tn. 1853 heet het nog maar, dat zij „hoe langer zoo
meer als wetenschap krachten wint" (V. G. X, 15o); in het
volgend jaar spreekt Fruin reeds driester: „de staat schikt
zich al meer en meer naar de voorschriften der wetenschap,
der oeconomie vooral. Niet meer zijn goedvinden, maar
wat de wetenschap goed keurt wordt regel der wet" (V. G.
X, 229); En wat verder: „op bevel derzelfde oeconomie is
de staat zich gaan onthouden van alle bemoeiing met de
nijverheid"; vroeger werden handel en industrie op allerlei
i) Byvanck, in De Gids, Juni 1899, p. XLIV.
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wijs door den staat gereglementeerd, „maar ook hier is de
staathuishoudkunde tusschen beiden gekomen en heeft
de regeeringen geleerd, dat het best is de voortbrengers te
laten werken zoo als zij bij ondervinding het doelmatigst
keuren, en de verbruikers te laten koopen waar zij het best
naar hun zin terecht kunnen komen" (V. G. X, 229-23o).
Zoo helpt de oeconomie mede tot beperking van de staatsalmacht en verkleint voortdurend den kring, binnen welken het staatsgezag zich doet gelden; daarom krijgt ook zij
nog in 1865 haar deel in den algemeenen lofzang op „de
vrijheid": „de ondervinding drukt het zegel op haar lessen
en beveelt de vrijheid, ook om haar uitwerking, aan" (V. G.
I, 46).
Maar in 1878 is dit optimisme verdwenen. In dit jaar is
Fruin over 't algemeen ontstemd. In 1878 was de nieuwe
wet op het Hooger Onderwijs in werking getreden — de
veel gesmade, die vooral door Fruin met bitteren spot is
vervolgd. Hij kon de minachting van den wetgever voor
het historisch gewordene niet vergeven; ook beschouwde
hij de wet op het Hooger Onderwijs niet als een bij uitzondering slechte, maar als „een treurige proeve van onze
hedendaagsche wetgeving in het algemeen. In plaats van
geleidelijke en bedachtzame hervorming van het bestaande,
overeenkomstig den geest der eeuw, in plaats van gedurige
en tijdige verbetering der gebreken, die door de ervaring
warden aangewezen, pleegt men de instellingen te midden
der steeds veranderende omstandigheden jaren lang onveranderd te houden en te laten vervallen totdat het niet langer
meer kan, om dan op eens alles aan te Brij pen en omver
te werpen en weg te werpen, het nog bruikbare en het
versletene, alles tegelijk" ( V. G. IX, 351).
Is het alleen aan die ontstemming toe te schrijven, dat
zijn vertrouwen in de wetenschap wat verzwakt is? Dat
er op het gebied van den menschelijken geest en van de
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maatschappij evenzeer als in de stoffelijke natuur wetten
heerschen — die overtuiging is nog vast bij hem; maar de
twijfel is ingeslopen of die wetten binnen het bereik van ons
kenvermogen vallen, of wij ze ooit zullen kunnen ontdekken en toepassen als natuur wetten: „de verschijnselen,
waaruit zij afgeleid moeten worden, zijn zoo eindeloos
saamgesteld, en verschillen uit dien hoofde zoo zeer van
elkander, dat ze te ontwarren en te ontleden zoo goed als
onmogelijk schijnt. Het voorbeeld der staathuishoudkunde en van haar vorderingen gedurende een eeuw is in
dezen ook niet bemoedigend 1 )". Dat is meer dan een tijdelijke ontstemming, het is het verlies van een illusie.
Maar hoeden wij ons er ook voor aan Fruin — in de
jaren voor 187o — een te groot liberaal optimisme toe te
kennen; laat ons niet met de verwachtingen, die hij van
de wetenschap koesterde, ook de teleurstelling, die zij hem
bereid mag hebben, overdrijven. Van een „bankroet van
de wetenschap" kan men in 't algemeen niet spreken,
zonder groote miskenning van wat wij haar te danken hebben, zonder haar een doel toe te schrijven, dat zij zelve
zich nooit gesteld heeft; en van een „bankroet van de
wetenschap" kan men bij Fruin in 't bizonder niet spreken,
omdat zijne vorderingen op haar nooit zoo heel hoog geklornmen zijn. 1k wijs op twee uitlatingen van hem, de
eerste uit 1866, de laatste van 1867: „Het wezen van God,
en zelfs het wezen der dingen, ligt buiten den kring van.
ons weten. Onze wetenschap rust op ervaring, op waarneming van verschijnselen en is daarom tot absolute oordeelen niet gerechtigd" (V. G. X, 28-29); en een jaar
later, als hij het in Dr. Nuyens prijst dat deze zijn voorstelling der gebeurtenissen niet voor een onpartijdige uitI) Jaarboek der Rijks-Universiteit te Leiden, 1877-1878, p. 61; ik citeer hier
naar het Jaarboek, en niet naar V. G. IX, 361, omdat daar de laatste zin van de door
mij aangehaalde passage is weggelaten. Vermoedelijk heeft Fruin dezen in zijn
handexemplaar dus later geschrapti
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geeft, maar voor een beschouwing uit een Katholiek oogpunt: „naar onze innige overtuiging is onpartijdigheid, in
den zin , waarin het woord doorgaans wordt opgevat, of
ingebeeld Of voorgewend. Wij kunnen de dingen slechts afteekenen zooals zij ons voorkomen, niet zooals zij zijn; en
de eigenaardigheid van onze zienswijze en van het standpunt, waarop wij ons geplaatst hebben, bepaalt de gedaante, waarin zich de dingen aan ons oog vertoonen" (V.
G. II, 14).
Alles tezamen genomen, geloof ik wel dat de zeventigjarige Fruin wat illusies minder heeft gehad dan de dertigjarige; maar het niet vervuld worden van sommige verwachtingen kan hem niet zoo bitter zijn tegengevallen. Hij
heeft de ontnuchtering van het liberalisme niet gekend, om
dat hij zich er nooit een roes aan had gedronken. Want
achter de verleiding van de geestdrift zag hij altijd de beschaming van de ontgoocheling.
Het lag by. wel in de liberale lijn om met den Max
Havelaar hoog ingenomen te wezen. Maar toen Fruin het
boek gelezen had, was zijn nasmaak onaangenaam, omdat
hij het karakter van Douwes Dekker had geproefd. In een
brief aan Luzac (van Juli 186o) schrijft hij:
„Het boek van Multatuli is mij erg uit de hand gevallen.
Het is wel niet tegen te spreken dat het flink en boeiend
geschreven is, maar het boezemt niet veel achting voor
den schrijver in. Zelden heb ik zulk een ingenomenheid
met zich zelven aangetroffen als bij Max Havelaar. De
schrijver is in verrukking met alles wat zijn held doet en
denkt, en het is toch al vrij duidelijk dat de held niemand is
dan hij zelf. En dan nog wat een wild doorslaan! Ik kan
mij ligt begrijpendat het Indischegouvernement aan zulk een
ambtenaar gaarne het gevraagd ontslag verleend heeft" 1).
I) Deze brief is door mij overgenomen uit het artikel van Byvanck in De Gies,
April 1899, p. XXI.
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Zoo denken wij tegenwoordig ook; maar wij alien hebben de periode doorgemaakt, waarin de bewondering voor
den auteur ons oordeel over den mensch benevelde. Fruin
schreef zoo in den tijd, toen nog „de rilling" door den
lande ging 1 ). Wat van Sandick in zijn Leed en lief uit
Bantam aan den dag heeft gebracht over de houding van
den assistent-resident van Lebak in 1856, heeft ons doers
begrijpen dat de regeering dezen ambtenaar moeilijk op
zijn post kon laten; tegen zijne conclusie „de Havelaarzaak is geen schande voor Nederland" kan alleen verzet
worden aangeteekend, wanneer men nieuwe processtukken
ter tafel kan brengen. Fruin had zijn oordeel over den
mensch Douwes Dekker klaar, toen anderen nog niet oordeelen konden, omdat het talent van den schrijver Multatuli hun gemoed in opstand had gebracht.
Dat Fruin wel kon oordeelen, vind ik bizonder knap —
op een voorwaarde: dat hij den Max Havelaar niet alleen
„flink en boeiend geschreven" vond, maar ook het buitengewone talent heeft opgemerkt, waarvan dat boek getuigt,
en er getroffen door is geworden. Ik zou wel gewild hebben
dat er in zijn brief aan Luzac wat sterker naklank daarvan
verluid hadde. Maar uit den koelen toon van dat schrijven of
te leiden dat Fruin ongevoelig is gebleven, acht ik gewaagd.
Sommige menschen -- en voor zulk een houd ik Fruin —
uiten zich koeler, naarmate hun verstand zich schrapper
heeft moeten zetten om aandoening te overwinnen. „Niet
bewonderen, noch verguizen, maar begrijpen". Wie deze
spreuk van Spinoza tot levensleus kiest, mag niet verdacht
worden van onontvankelijkheid voor geestdrift, van onwil
om te bewonderen: het begrijpen sluit altijd het verguizen,
maar dikwijls ook het bewonderen uit.
I) Maar hij was niet de eenige, die zoo dacht. Vgl. de kritiek van Max Have(aa r
door Robide van der Aa in De Nederlandsche Spectator van 9 en 3o Juni 186o.
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Het „Leitmotiv" van Fruin's levensbeschouwing, in tal
van variaties later door hem herhaald, wordt voor het eerst
volledig gehoord in de redevoering, waarmede hij zijn hoogleeraarsambt aanvaardde. „Er is maar eerie waarheid, doch
zij is een ideaal en niet van deze wereld. Hier worden
waarheid en leugen, deugd en ondeugd niet onvermengd
aangetroffen. Geen menschelijke voorstelling, die volkomen
waar is, geene ook die niet iets waars in zich bevat. Geen
mensch die volmaakt goed, en geen die volstrekt boos is.
Geen menschelijke instelling of zij heeft, bij zooveel goeds
gij wilt, toch ook hare kwade zijde. En omgekeerd, de
slechtste zaak heeft toch altijd iets dat haar verschoont en
in zeker opzicht aanbeveelt. Ja, dikwerf hangt het goed of
kwaad van de omstandigheden af, waaronder het voorkomt. Wat nu slecht is, was misschien voorheen, onder
andere toestanden, eer goed dan af te keuren" (V. G. IX,
291).
Zulk een levensbeschouwing leidt tot een wijze gematigdheid in het oordeel. Zij schijnt een trek van pessimisme
te hebben, omdat de meeste stervelingen nu eenmaal zoo
onverbeterlijk optimist zijn. Overschatting van menschen
en dingen is haar in elk geval vreemd: „de wereld", meent
Frtin, „spiegelt zich het best gelijkend af in het oog, waarmee een goedmoedig alledaagsch man ze gadeslaat" 1).
Daar ligt minachting in die uitspraak: alledaagsche menschen plegen weinig oog te hebben voor het groote en edele;
maar ook vergoelijking: de goedmoedigen onder hen oordeelen ook minder streng over het kwade.
Fruin kan de hoedanigheid van het edele en goede, dat
deze wereld te zien geeft, niet onvoorwaardelijk bewonderen; daarom is hij met het toekennen van den naam nog
al mild. Te mild soms. De briefwisseling van Oranje met
I) Fruin, Aanteekeningen op Coenraet Droste's Overblijfsels van Geheugchenis,

p. 273.
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zijne vrienden, de correspondentie van Margaretha van
Parma en Granvelle met den Koning en zijne Spaansche
ministers hebben hem geleerd dat in de eerste jaren van
onzen opstand de tegenstanders der regeering veelal hebben gehandeld uit eigenbelang, uit gekrenkt eergevoel, uit
heerschzucht. Maar hij weet ook dat hun belang en hun
hartstocht een waren met de begeerten en de belangen van
het yolk. „En" — laat hij er op volgen — „als niemand
edel en groot mocht heeten, dan die zichzelven om het gemeenebest verloochent, hoe weinige groote mannen zou
de geschiedenis kunnen aanwijzen" (V. G. I, 274).
„Wat zou dat schaden?" vroeg van Vloten hem. „Moeten
we volstrekt de geschiedenis met groote mannen vullen?Viel
er werkelijk niets waarlijk edels en groots op haar gebied
op te merken, dan konden we ons wellicht genoopt vinden,
beide die namen in anderen zin te bezigen; maar ik voor
mij zie volstrekt geen reden, waarom wij het volgens uw
eigen uitdrukking „minder edele" edel, of „eigenbelang
en baatzucht" groot zouden noemen. Persoonlijke grootheid is alleen door vereenzelving met een groote zaak
mogelijk en sluit daardoor alle eigenbaat reeds uit, onbepaalde zelfverloochening in zich. Wachten we ons voor
naamsverwarring, en aarzelen we niet wat groote mannen
te laten schieten, wanneer ze ons niet waarlijk groot blijken.
1k ken dan ook geen der Nederlandsche hoofdedelen het
minste recht op den naam van groot toe, dan — na 1572 —
den Prins van Oranje" 1).
Ik ben het volkomen met Van Vloten eens 2 ): „wachten
z) Van Vloten, Nederland' s Opstand tegen Spanje, III, p. V en VI.
2) Ook met wat hij zegt (t. a. p. p. I—IV) over den te hoogen lof, door Fruin
aan Motley toegekend, of liever over het tegenstrijdige in de bewoordingen van lof
en kritiek. Fruin stelde inderdaad Motley niet zoo hoog, als uit het begin van
Het Voorspel zou kunnen worden afgeleid. Wanneer hij, in zijne rectorale redevoering
van 1878, over die soort van historieschrijvers spreekt, die, als er gekozen moet worden, het schoone boven het ware stellen, vervolgt hij: „bij schrijvers van den eersten
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we ons voor naamsverwarring", vooral bij de toekenning
van de namen „edel" en „groot" aan historische personen.
Zullen wij een staatsman voor edel en groot houden, al
worden zijne handelingen „veelar bestuurd door eigenbelang en heerschzucht, zoo die slechts een zijn met de
begeerten en belangen der natie? Neen, maar zoo heeft
Fruin zijne woorden niet bedoeld, werpt iemand tegen. Ik
kan het ook niet gelooven; maar hij heeft zijne gedachte dan
al zeer onduidelijk in woorden gebracht. En zelfs al wil
men „de begeerten en belangen" opvatten als de rechtmatige en geoorloofde begeerten en de waarachtige belangen der natie — zelfs dan kom ik in verzet tegen de uitspraak, dat een staatsman, die uit egoistische motieven
handelt, een edel en groot man zou kunnen worden genoemd. Want, met Van Vloten, zou ik berusten in de vermindering van het aantal groote mannen in de geschiedenis,
wanneer er daaronder zijn, wier karakter niet gaaf is.
Zoo schreef ik, voordat ik den brief kende, door Fruin
in De Spectator tot Van Vloten gericht 1 ), in antwoord op
den brief, geplaatst voor het derde deel van „Nederlands opstand tegen Spanje": den brief van „den Leidschen
hoogleeraar aan den plattelandsprofessor", zooals Byvanck
terecht schrijft 2 ), „Fruin in zijn meest bevriezende manier". Als proeve van hooghartige ironie in Fruin's stijl
heeft vooral de aanhef van den brief waarde: „het doet mij
wezenlijk genoegen van U te vernemen" dat gij mijne
voorstelling van de eerste jaren van onzen opstand in
't algemeen billijkt; „zonder diep leedwezen bemerk ik
rang sticht die voorkeur nog zooveel kwaad niet, zij verstaan de kunst om doorgaans
onderhoudend en waar tevens te zijn. Maar hoe dieper men daalt, hoe grooter
het gevaar wordt. 1k wil niet vender afdalen dan tot Motley" (V. G. IX, 357).
I) De Nederl. Spectator van 9 Juni 186o.
z) In De Gids, April 1899, blz. XX.
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verder dat gij mijn oordeel over sommige personen en
zaken, daaronder vooral het boek van Motley, te weifelend of te verschoonend acht". Maar niet daarom maak ik
er gewag van; het is mij bier alleen te doen om deze zinsnede: „sommige uwer aanmerkingen acht ik overigens
juist, en ik dank U dat gij mij op enkele uitdrukkingen opmerkzaam gemaakt hebt, die meer zeggen dan ik bedoelde,
en die in strijd zijn met de doorloopende strekking van
mijn opstel".
Een oogenblik heb ik vermoed, dat Fruin hiermede ook
zijne uitspraak over wie edel en groot moeten heeten, terugnam; slechts een oogenblik. Want al zou men ook willen
gelooven, dat zij „meer zegt dan (Fruin) bedoelde", men
kan er moeilijk van verklaren dat zij „in strijd is met de
doorloopende strekking" van het artikel, waarin zij voorkomt. Bovendien, Fruin heeft in den loop der jaren bij
zijn exemplaar van Het Voorspel tal van verbeteringen en
toevoegingen geschreven, zooals blijkt uit den herdruk van
dat stuk in de Verspreide Geschriften; maar de door Van
Vloten aangevallen passage over de edele en groote mannen
is onveranderd gebleven. Hij heeft zich dus door Van Vloten's protest niet genoopt gevoeld iets van zijn uitspraak
terug te nemen.
En daarom heb ik, nu ik den brief van Fruin aan Van
Vloten wel ken, ook niets terug te nemen van wat ik in de
vorige bladzijden schreef. Dat Fruin niets aan zijn uitspraak veranderde, ook nadat Van Vloten haar bestreden
had, bewijst dat zij niet meer zei dan hij bedoelde. Maar
het spijt mij dat hij niet heeft ingezien, hoezeer het begrip
van edel en goed in zijne opvatting wordt verslapt; ik voor
mij hoop het altijd te blijven houden met de intransigente
opvatting van Van Vloten.
Er is nog jets, dat mij in Fruin spijt. Een kleinigheid, zoo
men wil; maar naar mijne meening ook een kleinheid. Jets,
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dat mij al fang in de gedachte heeft gehangen; waarnaar
ik misschien Fruin zelf wel eens gevraagd zou hebben, als
ik hem langer gekend had; en misschien dan nog niet.Wat
ik bedoel, is dit.
Toen Lodewijk Mulder het bekende journaal van Anthony Duyck had uitgegeven, schreef Fruin in De Gids
van Juni 1862 een aankondiging daarvan, die wel is waar
niet in elk opzicht Mulder's arbeid veroordeelde, maar
toch over 't geheel de wijze, waarop de uitgever zijne taak
had opgevat, streng afkeurde ( V. G. VII, 364-382).Reeds
de volgende maand kwam Lodewijk Mulder tegen dat vonnis in verzet; hij erkende veel te hebben geleerd uit Fruin's
stuk, maar verdedigt de methode, door hem bij de uitgave
gevolgd, en weerlegt ook verschillende opmerkingen over
detailpunten. In dit alles schijnt niets ongewoons; en toch
is er dit ongewone in, dat — naar mijne meening — in dit
debat bijna overal het ongelijk aan de zijde van Fruin is.
Van geen enkele polemiek, waarin Fruin betrokken is geweest, zou ik hetzelfde kunnen zeggen. Maar niet daardoor
alleen heb ik aan deze geschiedenis zulk een levendige herinnering behouden. Een van de argumenten, die Fruin
aanvoert om de hooge eischen, die hij stelt, te rechtvaardigen, is dat het werk verscheen „na een voorbereidende
studie van meer dan drie jaren". Mulder in zijn antwoord
noemt dat een „aanmerking, die niet meer op wetenschappelijk terrein te huis behoort, maar op zoodanig een, dat
zeer na grenst aan het gebied der goede trouw", en daarop
rekent hij zich de volkomen gelijke van Fruin. Hij deelt dan
mede, dat hij eerst in den nazomer van 186o zich aan dezen
arbeid heeft kunnen zetten; in het najaar van 1861 werd een
aanvang gemaakt met het drukken van het bijna negen
honderd bladzij den groote werk, dat in Maart van 1862 voltooid was. „De heer Fruin", vervolgt hij, „is te goed historicus om geen waarde aan datums te hechten, en ik schrijf
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hem te veel doorzicht en billijkheid toe, dan dat hij niet
zou inzien, dat het voor mij in dit geval van hoog gewicht
is om de verkeerde voorstelling, welke hij hieromtrent,
ik begrijp volstrekt niet waarom en op welke gronden, aan
het publiek mededeelt, niet tegen te spreken". En hoeveel waarde hij er aan hecht, dat de door Fruin gewekte
voorstelling als onjuist bekend worde, blijkt nog eens aan
het slot van zijn stuk, waar hij schrijft: „noch met den welverdienden glans van zijn naam, noch met het overwicht
zijner veelomvattende geleerdheid kan de heer Fruin het
recht koopen, eene hoezeer dan ook ondoordachte onwaarheid te zeggen, waarvan hij zeer goed zal begrijpen, dat
zij door bijzondere omstandigheden eene onverdiende beschuldiging wordt" 1).
Op deze woorden had van Fruin of een weerlegging,
of een verontschuldiging moeten volgen. Zoowel de een
als de ander is uitgebleven. Aan den toon van Lodewijk
Mulder's schrijven kon dat niet liggen; hij bewijst Fruin
den schuldigen eerbied. Evenmin daaraan dat wat hij in
't midden had gebracht, onbeduidend zou zijn; ik ben er
zeker van dat niemand, die zich de moeite wil geven het
stuk te lezen, dat zal beweren. Waaraan dan wel? Dat
Fruin misschien particulier geantwoord heeft, doet niets
ter zake; de in het publiek uitgebrachte beschuldiging
— die om redenen, welke ik niet kan gissen, maar die Fruin
zeker gekend heeft, voor Lodewijk Mulder bizonder
onaangenaam schijnt te zijn geweest — diende in het publiek gehandhaafd of onder verontschuldiging ingetrokken.
Menigeen zal zich er over verwonderen, dat ik van deze
zaak — en nu nog! -- zooveel ophef maak. Maar ik voldoe
aan een opwelling uit mijn hart door er over te spreken.
Toen ik in mijn studententijd voor het eerst met deze
1) BUblad van De Gids, Juli 1862, p. i5 en i6.
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kritiek en antikritiek kennis maakte, koos mijne sympathie
— van oordeel was toen nog wel geen sprake — onmiddellijk partij voor Lodewijk Mulder, en hinderde dat niet
antwoorden mij in mijn eerbied voor Fruin. En nu er al
heel wat jaren sedert dien eersten indruk verloopen zijn,
zit het geval mij nog altijd in den weg.
II
Uit Fruin's geschriften zijne godsdienstige of wijsgeerige
overtuiging te leeren kennen, valt — tenzij men zich tevreden stelle met algemeenheden — niet gemakkelijk. Om
tweeerlei redenen: hij liet er zich weinig over uit, en als hij
het deed, zelden met stelligheid. Want hij vergaapte zich
niet aan den schijn van een philosofische oplossing van het
wereldraadsel, maar twijfelde aan de waarheid van elke
absolute overtuiging; hij rebelleerde niet tegen de beperktheid van het menschelijk begrip, maar berustte in het niet
kunnen weten.
Men zou Fruin, die „het wezen van God en zelfs het
wezen der dingen" als „buiten den kring van ons weten
gelegen" beschouwt, tot de agnostici kunnen rekenen. Want
ik geloof dat ook voor Fruin geldt wat de man, die den
naam agnosticus bedacht, Thomas Henry Huxley, van zich
zelven getuigt: „toen ik op geestelijk gebied tot rijperen
wasdom kwam en mijzelven begon of te vragen, of ik een
atheist, een theist of een pantheist was, een materialist
of een idealist, een Christen of een vrijdenker, toen vond
ik, dat naarmate ik meer te leeren en te overwegen kreeg,
het antwoord daarop steeds minder gemakkelijk werd,
totdat ik ten slotte tot de overtuiging kwam, dat ik part
noch deel Wilde hebben aan eenige van deze benamingen,
behalve aan de laatste, die van vrijdenker. Het eenige
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punt, waarop de meeste van deze goede lieden overeenkomen, was juist het eenige punt, waarin mijn gevoelen
van het hunne afweek. Zij waren er volkomen van overtuigd, dat zij met meer of minder goed gevolg een oplossing
voor het levensvraagstuk hadden gevonden, terwijl ik mij
ten voile bewust was, dat ik niet in dat geval verkeerde en
de vrij sterke overtuiging bezat, dat het vraagstuk onoplosbaar was" 1).
Maar deze overtuiging is alleen negatief. En wat Huxley
zelf ten slotte voor het positieve van zijne wijsbegeerte
geeft: „volg in zaken des verstands uwe rede, zoover deze
u brengen kan, zonder eenige nevengedachte", zal gaarne
als stelregel worden aanvaard door menigeen, die zich niet
bij de agnostici wil laten inlijven.
Door Fruin een agnosticus te noemen, hebben wij dus
alleen te kennen gegeven, dat hij geen aanhanger was van
een bepaald philosofisch stelsel. Maar uit zijne geschriften
valt wel iets meer of te leiden over zijne denkwijze. In de
inleiding van zijn artikel over „Het geloof aan wonderer"
(V. G. X, 1-37), geeft hij het onderscheid tusschen „de
theologie" en „de nieuwe leer"_ aldus aan:
„Alle theologie, niet alleen de Christelijke, de Mahomedaansche, de Joodsche, maar ook de heidensche van alle
beschaafde en onbeschaafde volkeren, gaat uit van de onderstelling, dat de wergild geregeerd wordt door een of door
meerdere wezens, die naar vrije willekeur ingrijpen in den
natuurlijken loop der dingen. En met de theologie hangt
de zedeleer op het nauwste samen. Zooals God, is ook de
mensch vrij in de keus van wat hij wil doen: hij kan kiezen
tusschen goed en kwaad; kiest hij het kwade, dat is hetgeen God verboden heeft, dan zondigt hij en wordt strafschuldig voor God.
s) Prof. Hubrecht, Thomas Henry Huxley (De Gids, September 1895).
Van Menschen en Tijden I.
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Tegenover deze theologie staat de nieuwe leer: dat alle
wereldsche verschijnselen door andere wereldsche verschijnselen te weeg worden gebracht volgens regelen, waarop nooit eenige uitzondering plaats heeft; dat dus nergens,
noch in de natuur, noch in het menschelijk gemoed, willekeur voorkomt; dat het weefsel van eindige oorzaken en
gevolgen te dicht is, om ergens plaats te laten voor den
vinger Gods.
Zoo ooit deze leer de theologie uit de hoofden en harten
der menschen verdringt, moeten de godsdienst en de zedeleer noodzakelijk van aard en wezen veranderen; het geloof
aan de Voorzienigheid is dan een met het geloof aan den
natuurlijken samenhang aller dingen; het gebed wordt een
godsdienstige overdenking, waarin niets gevraagd wordt,
omdat verandering in hetgeen komen zal ondenkbaar is;
dankbaarheid jegens den gever alles goeds verandert in
nederige berusting; deugd en ondeugd worden zuiver menschelijke begrippen, van betrekkelijke, niet van absolute
waarde".
In dezen strijd tusschen „theologie en nieuwe leer" of
tusschen „theologie en philosofie" kiest Fruin Been partij.
Hij wil „de quaestie van den dag" alleen „door het licht
der geschiedenis laten beschijnen". Bij het schijnsel van
dat licht blijkt dan, dat de „onderstelling" van de nieuwe
leer aanhoudend veld heeft gewonnen op het oude geloof;
dat door de vorderingen der wetenschap het aantal natuurverschijnselen, die als wonderers beschouwd werden, voortdurend is afgenomen; dat langzaam, maar zeker, de natuurlijke samenhang van alle wereldsche verschijnselen ontdekt
en een willekeurig ingrijpen van hoogere machten buitengesloten wordt.
Maar de conclusie, die de gang van het betoog scheen
te vorderen, wordt ons onthouden; het „licht der geschiedenis" laat de toekomst in het duister; Fruin's vergelijking
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van het tegenwoordige met het verledene brengt het niet
verder dan tot een „gissing" naar wat komen zal. „Zal het
geloof gedurig wijken voor den voortgang der wetenschap?
Met zekerheid kan niemand het voorzeggen, en de lezer
heeft thans al de gegevens, die hij behoeft om er met
eenige waarschijnlijkheid naar te gissen"!
Deze opmerkelijke regels herinneren ons eensklaps aan
het hyper-scepticisme, aan het Jantje-Secuurachtige van
Fruin. Hij was zoo goed op dreef: „de theologie houdt zich
aan haar dwalingen, totdat haar die door de wetenschap
worden ontrukt. Zij begint met de beoefenaars der wetenschap voor ongeloovigen enz. uit te maken, en tegen hen
haar dwalingen met hand en tand te verdedigen, totdat
langer volhouden ondoenlijk blijkt te zijn; dan laat zij
glippen wat onhoudbaar is, maar verkondigt het overige
steeds met hetzelfde vertrouwen, totdat de wetenschap ook
daarvan opnieuw een gedeelte verbeurd verklaart". Wij
verwachten aan het Bind Fruin's bekentenis van instemming
met de „nieuwe leer" en worden afgescheept met de verzekering, dat wij thans zelf „met eenige waarschijnlijkheid" naar de waarheid van die leer kunnen gissen!
In elk geval waag ik de gissing — met eenige waarschijnlijkheid, met die waarschijnlijkheid, geloof ik, die in
de historie voor waarheid mag Belden — dat Fruin het in
hoofdzaak met de „nieuwe leer" eens was. Met de religieuse
vraag: „of de nieuwe leer in staat is aan de begeerten van
het gemoed te voldoen, en of deze begeerten uit werkelijke
behoeften voortkomen", heeft hij zich niet willen inlaten.
1k zal te zijnen opzichte dat voorbeeld volgen, mij tevreden
stellen met zijn onwillige belijdenis van de waarheid der
nieuwe leer en niet vragen of zij zijn gemoed bevredigde,
evenmin of het opwerpen van de vraag „of de begeerten
uit werkelijke behoeften voortkomen" een ontkenning van
de werkelijkheid dier behoeften doet verwachten.
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Laat Fruin ons in 1866 — het jaar, waarin „Het geloof
aan wonderers" verscheen — nog in eenige onzekerheid of
en in hoeverre hij „de nieuwe leer" aanneemt, zijne rectorale redevoering van 1878 heft elken twijfel op. Hoor hem
zelf zijne geloofsbelijdenis afleggen:
„Uit de ernstige en meer algemeene beoefening der wetenschap in haar ganschen omvang hebben wij de overtuiging opgedaan, dat zoowel in het leven der menschheid
als in de natuur alles samenhangt en een aaneengeschakeld
geheel vormt; dat niets onveranderlijk en duurzaam is, dat
alles zich onophoudelijk vervormt, niet willekeurig, maar,
tenzij het gestoord wordt, naar den aard van zijn wezen,
Daaruit volgt dat het zijn slechts een moment is van het
worden; dat de dingen die zijn eerst worden gekend als
men de oorzaken kent waaruit zij zijn voortgevloeid, en dat
de kennis dier oorzaken het voortgezet onderzoek naar
hetgeen haar op haar beurt veroorzaakt had even dringend
vereischt. Omdat alles samenhangt kan niets, op zich zelf
beschouwd, volledig worden gekend. Zietdaar het beginsel der hedendaagsche wetenschap, dat meer en meer
ook het richtsnoer wordt voor het 'even.
Geen wetenschap of zij wordt in onzen tijd overeenkomstig dezen regel beoefend. Voor hoe weinige jaren ging
men nog van het denkbeeld uit, dat het scheppingswerk was
afgeloopen, en dat de Schepper nu slechts to onderhouden
had. Maar het onderzoek heeft tot de overtuiging geleid,
dat het onderhouden een voortdurend scheppen is, dat de
natuur zich nog steeds ontwikkelt en wordt; dat niets wat
bestaat, stof noch kracht, vergaat, maar dat daarentegen
ook geen enkele vorm van bestaan duurzaam is, dat alles
onophoudelijk in andere vormen overgaat. Zoo is de natuurkunde niet langer de kennis der voleindigde natuur, maar
de wetenschap der steeds wordende natuur. De ontwikkelingstheorie, die naar Darwin genoemd wordt, heeft die
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waarheid in een vasten, voor alien verstaanbaren vorm uit-.
gedrukt, maar als ik wel gezien heb, geenszins het eerst
in de wetenschap ingevoerd; en de tegenstand, dien zij bij
vele natuurkundigen ontmoet, betreft, naar ik meen, meer
de grenzen waarbinnen zij tot verklaring der verschijnselen
mag worden aangewend, dan Naar juistheid in het algemeen.
De groote opgang daarentegen, di en het Darwinisme buiten den kring der natuurkundigen, bij beoefenaars der
meest verschillende vakken van wetenschap maakt, strekt
opnieuw ten bewijze van hetgeen ik omtrent de neiging
der wetenschap in deze eeuw deed opmerken". Na te hebben aangetoond hoe in verschillende vakken van wetenschap dezelfde hypothese van een geleidelijke ontwikkeling der dingen is aangenomen, spreekt hij vervolgens als
zijne meening uit, dat „de taak en de roeping der historie
geen andere kan zijn dan de wording der hedendaagsche
toestanden en begrippen op staatkundig en maatschappelijk gebied, van de vroegste tijden of aan te onderzoeken
en te beschrijven . . . . Wij kunnen dit doen zonder voorbarig naar de wetten te gissen, die de wording en de ontwikkeling beheerschen. Zijn die wetten voor den menschelijken geest naspeurlijk en worden zij mettertijd ontdekt:
des te beter. Maar zonder het inzicht in de wetten is het
gadeslaan van de toedracht reeds leerzaam genoeg" (V. G.
IX, 364-366).
Dat Fruin zich een aanhanger toont van de evolutietheorie — de wijsgeerige formule, waarin Herbert Spencer
het wetenschappelijk principe van het Darwinisme heeft
gebracht — strijdt in geenen deele met wat ik zei over zijn
twijfel aan de waarheid van elke absolute overtuiging en
over zijn agnosticisme. Huxley, de man die zich het eerst
agnosticus noemde — maar hoevelen waren het reeds voor
hem! — was een vurig propagandist van het Darwinisme;
en Spencer zelf was van weinig dingen zoo zeker overtuigd
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als van de onmogelijkheid om het . geheim van het wezen
der dingen te doorgronden. Behoef ik er op te wijzen dat
de evolutie-theorie naar zijne voorstelling wel de hoogste
verklaring is van alle denkbare veranderingen, maar ons
weinig wijzer maakt omtrent wat „in den beginne was?"
Immers, het denkbeeld van een Schepping is haar even
vreemd als het vroeger reeds aan Spinoza was; en de toevlucht van de generatio spontanea kan en wenscht zij niet
te zoeken, omdat het denkbeeld van een zelfstandig ontstaan vloekt met het begrip evolutie.
Wat zouden wij er voor geven als wij van Fruin een
geschrift hadden in den trant van Ranke's „ Ueber die
Epochen der neueren Geschichte" — de voordrachten, te
Berchtesgaden gehouden voor Koning Maximiliaan II van
Beieren — of van de „ Vue generale de l'histoire politique de
l'Europe" van Ernest Lavisse, een geschrift, waarin hij ons,
met weglating van alle details, het evolutieproces van de
geschiedenis van ons yolk had beschreven! Ik herinner mij
uit zijne geschriften slechts een passage, waar hij een kleine
proeve van een dergelijke opvatting der geschiedenis geeft,
en wel in zijne „Bijdrage tot de geschiedenis van het burgemeesterschap van Amsterdam tijdens de Republiek" (V. G.
Iv, 305-337). Hij wil daar aantoonen, hoe uit den eenvoudigen en algemeenen grondvorm van stadsbestuur
— het bestuur door schout en schepenen — elk later samenstel van stadsregeering zich heeft ontwikkeld volgens de
wet, door Herbert Spencer aangewezen: „onder de inwerking der omstandigheden vormen zich voor de verschillende functien verschillende organen; het lichaam wordt
allengs meer samengesteld en tevens in zijne deelen meer
onderscheiden". Daartoe laat hij ons zien hoe de schepenen
niet langer al het regeeringswerk of konden, en zich daarom
medearbeiders kozen, burgemeesteren, die weldra alien
administratieven arbeid van hen overnamen; hoe lang-
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zamerhand, naarmate de steden zich uitbreidden en het
gemeenteleven meer bescherming behoefte, de drang tot
splitsing van de omvangrijke taak der burgemeesteren sterker en sterker werd; hoe naast hen gaandeweg andere colleges opkwamen, met een gedeelte van hunne werkzaamheid belast, weesmeesters, vestmeesters, tresoriers: telkens
dus nieuwe organen voor de zich steeds vermeerderende
functien, telkens dus verdere afwijkingen van den eenvoudigen grondvorm.
Naar dit eene trekje moeten wij gissen hoe een geschrift
zou zijn geworden, waarin Fruin niet slechts de evolutie
van het stadsbestuur, maar die van onze geheele politieke
en maatschappelijke geschiedenis zou hebben aangetoond.
Thans hebben wij slechts een verhandeling van hem, waarin hij „een karakteristiek van onze staatkundige geschiedenis in haar verschillende tijdperken" tracht te geven; maar
— ik zal dat hierna nog aantoonen — door dat stuk loopt
geen draad; het is erg los van leden en mist het geslotene,
dat aan een abstraheerend betoog eigen moet zijn.
Was Fruin in zijne opvatting van de geschiedenis een
materialist? De vraag is gerechtvaardigd bij een aanhanger
van de evolutie-theorie, die zoo vaak voor materialistisch
is uitgekreten, omdat zij den nadruk legt op het karakter
van noodzakelijkheid der gebeurtenissen; gerechtvaardigd
ook omdat Spencer zelf den naam materialist meer schijnt
te verwerpen am het odium dat er aan kleeft dan wel
omdat hij er principieel bezwaar tegen heeft.
Natuurlijk verfoeit Fruin het Jan-Rap-materialisme, zooals zich dat b.v. uit in de cynische levensbeschouwing van
een Aitzema — en van hoevelen zijner tijdgenooten! —
die overal en altijd het eigenbelang als drijfveer van 's menschen handelingen ziet en wiens eigen daden met die leer
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niet in strijd waren. Schering en inslag van de brokstukjes
eigen geschrijf, waarmede Aitzema wat afwisseling brengt
in de dorre lectuur van zijne bronnenverzameling, zijn
uitspraken als: „foedera non servantur propter sigilla et
juramenta, sed propter necessitatem et utilitatem" (verdragen worden nageleefd, niet omdat zij beschreven, bezegeld en bezworen zijn, maar omdat het noodzakelijk of
nuttig is, zich eraan te houden); „de decisie ende uytslach
komt van de macht, en daer de macht meest is, daer is
het recht"; „de beste raedt is dat men 't houdt met de
sterckste: want alle macht is van Godt, ende die de macht
heeft, die ghebruyckt se 1 )". De betrekkelijke juistheid van
zulk een kijk op menschen en dingen ontgaat aan Fruin
niet; hij verwerpt geen waarheid, omdat zij hem niet aangenaam klinkt en maakt er zich niet van of met een minachtend schouderophalen. Ook in den hem onsympathieken
Aitzema waardeert hij de waarheidsliefde, en treffend van
juistheid is zijn eind-oordeel over den man: „zijn hoofdgebreken waren minachting van den mensch en ongeloof
aan menschelijke deugden; hij waande zich wijs, omdat
hij zich door geen schijndeugden liet bedriegen; hij onderstelde alleen kwade beweegredenen bij zijn naasten, en
hij verachtte hen dubbel zoo zij voor hun handelen andere,
betere drijfveeren voorwendden; hij voor zich stelde er zijn
eer in, zijn ondeugden bloot en onbewimpeld te vertoonen.
Zoo werd afkeer van geveinsdheid, zucht naar waarheid,
een hoofdtrek van zijn karakter; ook die deugden bleven
ondergeschikt aan het eigenbelang, maar zoo dikwerf zij
daarmede niet in strijd waren, liet hij zich door haar beheerschen en besturen. In zijn brieven 2 ) en in zijn geschiedenis stelt hij de gebeurtenissen voor, zooals zij zich
aan zijn oog voordeden; hij heeft geen belang de menigte
Aitzema, Saken van staet ende oorlogh III, p. 65, 428.
2) In de brieven nl., die in de Thurloe-papers gedrukt staan.
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te vleien, en hij heeft er lust in haar harde waarheden te
zeggen. Uit ontzag voor de machtige regenten verzwijgt
hij nu en dan in zijn geschiedenis zijn meening over de
regeering, maar in zijn brieven spreekt hij daarover openhartig, en zijn oordeel, hoewel bitter en gestreng, is meestal
juist en billijk" (V. G. VIII, 67). Maar terwijl hij niet
aarzelt aan Aitzema de eer te geven, die hem toekomt,
veroordeelt hij beslist een levenswijsheid, die het eigenbelang niet slechts voor een machtige, maar voor de eenige
drijfveer houdt, als eenzijdig, en daarom scheef en onwaar, en houdt vol dat, „naast het eigenbelang, de zelfverloochening en het plichtsbesef in de geschiedenis regeeren" (V. G. VIII, 56).
Fruin was dus geen materialist in den vulgairen zin van
die benaming; ook geen belijder van het philosophisch
materialisme, zou ik gissen, hoewel uit zijne geschriften
daaromtrent met zekerheid weinig is op te maken. Maar
onze ooren tuiten tegenwoordig van een ander materialisme: de materialistische beschouwing van de geschiedenis,
waarop de socialisten groot gaan. Hoe stond Fruin daar
tegenover?
De vraag moet vreemd schijnen voor wie meent dat
het stellen er van gelijk staat met te vragen: was Fruin
socialist? Maar al wordt de materialistische geschiedenisopvatting alleen door socialisten verkondigd, het belijden
van die leer sluit het socialist-zijn niet in zich. De formule,
waarin Engels haar gebracht heeft: „het oeconomische samenstel van de maatschappij is de reéele grondslag, uit
welken de bovenbouw van juridische en politieke instellingen, zoowel als de godsdienstige, wijsgeerige en andere
voorstellingen van ieder geschiedkundig tijdvak in laatste
instantie te verklaren zijn" — die formule bewijst, dat de
materialistische geschiedenistheorie van hare aanhangers
alleen de erkenning eischt, dat de laatste oorzaak van alle
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politieke, maatschappelijke en geestelijke verschijnselen gedurende een of ander tijdvak der geschiedenis gezocht moet
worden, niet in de ideeen van de menschen, maar in de
productiewijze van dat, of een vroeger, tijdvak 1 ). De
evolutie-theorie is met deze opvatting der geschiedenis niet
in strijd; integendeel, zij schijnt er zoo goed bij te passen,
dat het noodig is geoordeeld de evolutionisten uitdrukkelijk
te verdedigen tegen de „beschuldiging" dat zij de materialistische wereldbeschouwing in de geschiedenis invoeren 2 ).
Ook in Fruin's geschriften kan men plaatsen aanwijzen,
die voor een dergelijke „beschuldiging" schijn van bewijs
— maar ook niet meer — leveren 3). Hooren wij hem in
breede trekken beschrijven waarom de decentralisatie van
het middeleeuwsche staatswezen vervangen werd door het
centraal gezag van den modernen staat: „Gedurende het
tijdvak, waarin onze vrijheidsoorlog valt, ontwikkelt zich
de hedendaagsche staat uit den afgeleefden middeleeuwschen leenstaat, in het eene land jets vroeger, in het andere
jets later, en onder een verscheidenheid van vormen, waarin
zich het karakter der verschillende volken vertoont. Het
algemeene van deze staatshervormingen bestaat hoofdzakelijk hierin, dat, in plaats der vroegere zelfstandigheid
van corporation en personen, ondergeschiktheid aan een
centrale regeering, en in plaats der aloude afzondering
1) II( houd mij aan de orthodoxe theorie, door Marx en Engels het eerst verkondigd, door Mehring en Kautsky ijverig verbreid. Bernstein (in zijn geschrift
„Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie",
P . 4-14) ontneemt aan de theorie het specifiek socialistische — nl. het absolute —
door de oeconomische oorzaken wel voor de belangrijkste, maar niet voor de eenige
te houden. Daarmede zullen vermoedelijk vele niet-socialisten hunne instemming
kunnen betuigen; maar Kautsky (in zijn geschrift „Bernstein und das Sozialdemokratische Programm", p. 7-19) noemt Bernstein's leer een inconsequent materialisme en beweert — ik geloof, met recht — dat zij in elk geval niet mag worden
uitgegeven voor de laatste en beste redactie van de theorie van Marx en Engels.
2) Karl Lamprecht, Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft,
p. I I en 12.
3) Zie ook hiervO6r, blz. 7.
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van de maatschappelijke standen, de eenheid der natie
opkomt. De vrijheid wordt ingekort in het belang der orde.
Dat vorderen de toenemende nijverheid en handel, die, meer
nog dan vrijheid, veiligheid en orde behoefden om hun werkkring uit te breiden. De bevoorrechte standen der middeneeuwen hadden vooral voor hunne voorrechten en vrijheden gewaakt; de derde stand zoekt bij zijn opkomen bescherming voor zijn arbeid in een krachtige regeering. Hij
wordt de getrouwe bondgenoot der vorsten, die tot uitbreiding van hun gezag den adel en de geestelijkheid vernederen. Wat ook in onze dagen aan de materieele belangen
pleegt verweten te worden, dat zij de handhaving der yolksrechten en vrijheden in den weg staan, kon hun toen al
met zeker recht te laste worden gelegd. Dat in zoo menigen
staat de middeleeuwsche vrijheid in volstrekte onderwerping aan een regeering is overgeslagen, hebben wij
hoofdzakelijk aan de liefde tot orde te danken, die den
derden stand tot al te onvoorwaardelijken bondgenoot van
heerschzuchtige vorsten gemaakt heeft. Want die hervorming in het belang der orde ging overal met wanorde, met
burgertwisten gepaard: het bestaande week niet voor het
nieuwe zonder wederstand; om dien weerstand te overwinnen het de derde stand de regeering een overmacht
verwerven, waarvoor hij in het vervoig zelf bukken moest"
(V. G. I, 269-27o).
In de door mij gecursiveerde woorden ligt de quintessence van de verklaring: de derde stand helpt de macht
van den vorst vergrooten, omdat handel en nijverheid een
krachtig staatsgezag noodig hebben.
Zoo schreef Fruin in 1859. Dertig jaar later verklaarde
de theoreticus der Duitsche sociaal-democratie, Karl Kautsky, hetzelfde verschijnsel op dezelfde wijze, maar in
socialistisch dialect: „Der politische Zentralismus, der fur
die Waarenproduktion mit entwickeltem Handel an der
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Schwelle der kapitalistischen Produktionsweise eine &onomische Nothwendigkeit war um die Okonomische Zentralisation zu fOrdern, wie er umgekehrt durch diese bedingt
und gefordert wurde, dieser Zentralismus bedurfte in seinen Anfangen einer persOnlichen Spitze, die kraftig genug
war, urn die Einheit der Verwaltung gegenuber den auseinanderstrebenden Elementen, namentlich des Adels, aufrecht zu halten. Diese Kraft besasz nur der Herr der
Armee. Die Vereinigung aller Machtmittel des militarischen und administrativen Apparats in einer Hand, mit
anderen Worten, der fiirstliche Absolutismus war eine
iikonomische Nothwendigkeit fur das Zeitalter der Reforrnation und noch weit dariiber hinaus" 1).
Deze repels komen voor in de inleiding van Kautsky op
zijn geschrift over „ Thomas More und seine Utopie", een
inleiding, door den auteur noodzakelijk geoordeeld, „da
mein historischer Standpunkt nicht der herkiimmliche ideologische ist, sondern der materialistische der Marx'schen
Geschichtsauffassung" 2 ). Fruin's verklaring van de wording der moderne monarchie past dus geheel in de materialistische opvatting der geschiedenis. Zou hij wellicht een
verkapt socialist geweest zijn? een voorlooper van Kautsky?
Of zou Kautsky zijn licht hebben ontstoken bij Fruin?
Vermoedelijk niet, al zijn er wel meer socialistische verklaringen van een of andere groote historische gebeurtenis,
die — nur mit ein bischen andern Worten — al lang geleden door „burgerlijke" historici werden gegeven.
Want de door mij aangehaalde plaats uit „Het Voorsper'
is niet de eenige, die „vermoedens" tegen Fruin doet rijzen.
Wanneer hij komt to spreken over de uitvinding der boekdrukkunst, verklaart hij deze aldus: „brie dingen dienen
I) Karl Kautsky, Thomas More und seine Utopie, mit einer historischen Eisleitung; p. 19.
2) Kautsky t. a, p., p. V.
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samen te komen om een uitvinding te doen gelukken: de
vruchtbare gedachte, de technische bekwaamheid om deze
te verwezenlijken, en — het laatst, maar niet het minst —
de behoefte bij de maatschappij aan haar voortbrengsels 1).
Ontbreekt deze laatste, dan kan de uitvinding wel geboren
worden, maar niet in het leven blijven. Men heeft zich
dikwerf verbaasd dat de oudheid, die aan al de voorwaarden voldeed om tot de uitvinding te geraken, er toch niet
toe gekomen is. Mijns inziens is dit inderdaad voor een
deel te wijten aan de moeite om het gereedschap te vervaardigen . . . . Maar toch hoofdzakelijk aan het toenmaals
onnoodig zijn der kunst . . . . Wat zou men er aan gehad
hebben honderden, duizenden exemplaren in eens van geschriften te trekken, die de koopers slechts bij tientallen
lokten? Wie zal ons zeggen, of niet bij menigeen gedurende
de oudheid en de middeneeuwen de gedachte is opgerezen,
maar als ijdel ter zijde gesteld, omdat haar verwezenlijking
aan geen behoefte voldoen en bij gevolg de moeite niet
beloonen zou? Eerst als de volheid des tijds gekomen is,
ontspringen de feiten als van zelf. Toen de maatschappij
van sommige geschriften een onbepaald groot aantal exemplaren gebruiken kon en betalen wilde, moest het uitzien
naar een middel om aan de behoefte te voldoen en zich
het voordeel toe te eigenen, bij vindingrijke lieden de gedachte doen ontkiemen en tot daad ontwikkelen. Had
Gutenberg of Coster onder deze omstandigheden de kunst
niet gevonden, Pieter of Paulus zou haar gevonden hebben.
Want de volheid des tijds was daar" (V. G. I, 166-167).
Aldus Fruin in 1888. Zeven jaar later schreef de heer
i) In een later bijgeschreven aanteekening voegt Fruin hier de opmerking
bij, dat in sommige gevallen nog een vierde vereischte noodig is: het vast geloof
van den uitvinder aan de uitvoerbaarheid van hetgeen anderen als bloote theorie
koesteren, en de even vaste wil om wat hij voor uitvoerbaar houdt, zelf ook ten uitvoer te brengen. Zoo by. bij de ontdekking van Amerika. Vgl. Verspreide Geschriften I, p. 166, noot 1.
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Van der Goes — de eerste, die met kennis van zaken en
met talent de materialistische opvatting der geschiedenis in,
Nederland bekend heeft gemaakt — over hetzelfde onderwerp op deze wijze: „De nieuwe geschiedenis begint met
de uitbreiding in Europa van de warenproduktie en den
handel. Van beide was een groote vlucht van het geestelijk
verkeer het gevolg. Een snelle wijze van geschriften op
ruime schaal te vermenigvuldigen, werd onontbeerlijk. De
eerste letters waren van hout . . . . Maar dit bleef tobben . . . . Eerst toen het gieten van letters uitgevonden
werd, kon men zeggen dat de boekdrukkunst werd ontdekt. De strijd over de eer van de ontdekking bewijst dat
op verschillende plaatsen dezelfde economische drang voerde tot overeenkomstige resultaten. De behoefte is de moeder, de inventie het kind" 1).
Beide verklaringen stemmen in hoofdzaak overeen: de
behoefte veroorzaakt de uitvinding. Het is waar, Fruin
spreekt van drie, later van vier dingen, die samen moeten
komen om een uitvinding te doen gelukken; maar naar
zijne meening is toch de behoefte de oorzaak in laatste
instantie. Immers, op de door mij aangehaalde passage van
zijn artikel volgt iets later: „Waarom is eerst in onzen
tijd, voor weinige jaren, de snelpers uitgevonden? Die
vraag wordt het best beantwoord met de wedervraag: wat
zou men voor onzen tijd, zoolang men exemplaren bij
honderden behoefde, aan een snelpers hebben gehad, die
ze bij duizenden levert? Eerst thans, nu zij noodig en onmisbaar werd, is zij gekomen en had zij onmogelijk kunnen uitblijven. Niet anders, dunkt mij, hebben wij ons de uitvinding van de boekdrukkunst voor te stellen. De behoefte
heeft haar uitgelokt" (V. G. I, 168).
Op de door mij gecursiveerde woorden vestig ik de aani) F. van der Goes in het Tweemaandelijksch Tijdschrift Mei 1895, p. 238, 239.
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dacht. Naar Fruin's meening moet een uitvinding gedaan
worden, zoodra zij noodig en onmisbaar is; „Huygens bedacht het stoomwerktuig, maar ging op de gedachte niet
verder in, om reden dat ,„,i1 seroit assez difficile de faire
un cilindre en metal d'egale largeur partout et bien uni"",
Had Huygens' tijd aan een krachtwerktuig wezenlijke behoefte gehad, hij of een ander tijdgenoot zou het wel niet
bij de bloote gedachte gelaten hebben" (V. G. I, 167). De
behoefte brengt dus, volgens Fruin's opvatting, van zelf de
technische bekwaamheid te voorschijn. Ook de vruchtbare
gedachte? Hij zegt dat niet uitdrukkelijk, maar zijn betoog
schijnt te vorderen 1 ) dat hij ook dat aanneemt. Ook het
vaste geloof en den vasten wil van den uitvinder? Hij laat
zich er niet over uit, omdat de aanteekening, waarin dit
vierde vereischte voor het gelukken van een uitvinding of
ontdekking ter sprake wordt gebracht, eerst later door hem,
in het handexemplaar van zijn Gidsartikel, is bijgeschreyen 2 ); maar wanneer hij „de vruchtbare gedachte" als
gevolg van de behoefte beschouwt, kan hij evengoed het
vaste geloof en den vasten wil van den uitvinder daaruit
verklaren. Mogelijk is het echter, dat Fruin met deze aanteekening zijn absolute uitspraak, dat het alleen op de behoefte aankomt, heeft willen temperen.
Hoe dit zij — ik kan Fruin niet toegeven dat een uitvinding gedaan wordt, zoodra zij noodig of onmisbaar is,
en den heer Van der Goes niet nazeggen: „de behoefte is
de moeder, de inventie het kind"; ik kan zelfs niet geheel
mijn instemming betuigen met Fruin's opmerking, dat een
I) Voor mijn begrip hinkt dat betoog op twee gedachten. Fruin spreekt van drie
dingen, die samen dienen te komen om een uitvinding te doen gelukken. Aanvankelijk
heet de behoefte nog maar „de laatste, maar niet de minste" dezer drie. Doch in
't vervolg van zijn betoog stelt Fruin de behoefte als het eenig noodige voor; is
die er, dan komt de rest immers van zeif. Daarmede doet hij dan echter zijn eerste
voorstelling — die ik voor de juiste houd — te niet.
2) Immers de aanteekening, die men vindt in Verspreide Geschriften I, p. 166p.
noot 1, komt nog niet voor in het Gidsartikel van 1888.
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uitvinding, waaraan geen behoefte bestaat, „wel geboren
kan worden, maar niet in het leven blijven".
Tal van uitvindingen zijn gedaan, waaraan niemand behoefte gevoelde voordat zij er waren, maar die toch levensvatbaarheid hadden, omdat zij van practisch nut bleken
te zijn. En men zegge niet dat „in een behoefte voorzien"
en „van practisch nut zijn" hetzelfde beteekenen; want
wel zal van elke uitvinding, waaraan behoefte bestond,
onmiddellijk gebruik worden gemaakt, maar omgekeerd
kan men niet van elke uitvinding, die van practisch nut
bleek, zeggen dat er behoefte aan bestond.
Ook worden herhaaldelijk uitvindingen gedaan, waaraan
wel behoefte bestond, maar geen zooveel dringender behoefte dan in vroeger dagen. Onze tijd tracht een pestserum te ontdekken, heeft het misschien al ontdekt. Was
daar in vroeger eeuwen, toen de pest in Europa zooveel
feller woede, niet dringender behoefte aan? Zoo ja, waarom
heeft die dringende behoefte dan toen niet tot de uitvinding geleid? Het valt werkelijk niet moeielijk te begrijpen,
waarom dat toen niet is geschied — maar zoo de behoefte
bet eenige noodige is, had de uitvinding reeds veel vroeger
gedaan moeten worden.
Blijven er ook geen uitvindingen achterwege, die „noodig
of onmisbaar" zijn? Bestaat er geen behoefte aan de uitvinding by. van een chemisch praeparaat, dat als voedingsmiddel kan dienen en tienmaal goedkooper is dan aardappelen
of brood of rijst? Waarom ontdekken de chemici dat niet?
De behoefte is er immers. Maar de technische bekwaamheid — en de daartoe vereischte wetenschap — ontbreken.
Met deze opmerkingen heb ik alleen mijn twijfel willen
rechtvaardigen aan de juistheid der theorie, dat de behoefte
de moeder der inventie is; ik blijf de voorkeur geven aan
wat ik voor de oorspronkelijke meening van Fruin houd:
cm een uitvinding te doen, en te doen gelukken, is noodig
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de samentreffing van de scheppende gedachte, de technische bekwaamheid om deze te verwezenlijken, en de behoefte aan, of de mogelijkheid eener practische toepassing
van de uitvinding. Maar niet om terloops eigen meeningen
te uiten over een vraagstuk, dat afzonderlijke behandeling
vereischt, bracht ik dit punt ter sprake; ik wilde alleen
wijzen op de overeenkomst tusschen wat Fruin leert en
wat de materialistische opvatting der geschiedenis komt
betoogen.
Maar, behalve overeenkomst, is er ook verschil. Fruin
spreekt van „de behoefte" en van „de volheid des tijds",
Van der Goes evenzoo van „de behoefte", maar noemt die
tevens „economische drang". Ter rechtvaardiging van
dien „economischen drang" moet zeker de aanhef van de
door mij geciteerde passage van zijn artikel dienen: „de
nieuwe geschiedenis begint met de uitbreiding van de
warenproduktie en den handel; van beide was een groote
vlucht van het geestelijk verkeer het gevolg; een snelle
wijze van geschriften op ruime schaal te vermenigvuldigen,
wend onontbeerlijk". De toeleg is duidelijk: de uitvinding
van de boekdrukkunst moet door oeconomische rekenen
verklaard worden; dit stond, vermoed ik, bij den heer
Van der Goes reeds vast, nog vOOr hij over het onderwerp begon na te denken. Maar — wanneer begint bij hem
de nieuwe geschiedenis? Naar het schijnt omstreeks 14.00;
immers, zijne redeneering vordert de uitbreiding in Europa
van de warenproductie en den handel, waarmede de nieuwe
geschiedenis heet te beginnen, vOOr de uitvinding der boekdrukkunst plaats heeft en vooral niet al te kort daarvOOr,
omdat bedoelde uitbreiding eerst nog een groote vlucht van
het geestelijk verkeer moet veroorzaken, vOOr deze vlucht de
behoefte kan doen ontstaan aan een snellere wijze van vermenigvuldiging van geschriften. Welke reden hij heeft om
de nieuwe geschiedenis van 1400 of te rekenen in plaats
Van Menschen en Tijden I.

9
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van ± 1500, zooals wij gewoon zijn, begrijp ik niet; maar
het doet er weinig toe. De heer Van der Goes wil dan
zeggen: de 15de eeuw begint met de uitbreiding in
Europa van de warenproductie en den handel. Maar als
eenige reden waarom die uitbreiding hier juist in het begin der I 5de eeuw gesteld wordt, zie ik alleen den wensch
van den heer Van der Goes om de uitvinding der boekdrukkunst door oeconomische redenen te verklaren.
Voorloopig zou ik Fruin's uitdrukking „de volheid des
tijds" 1 ) verkiezen boven den „economischen drang" van
den heer Van der Goes, omdat de eerste ruimte laat ook
voor andere oorzaken dan oeconomische, en bovendien in
hare vaagheid een getrouw beeld geeft van de vaagheid
van onze kennis aangaande de redenen, waarom de boekdrukkunst omstreeks het midden der 15de eeuw, en niet
vroeger of later, is uitgevonden.
Het is misschien onnoodig — maar toch wil ik er even
de aandacht op vestigen, dat het door mij gekozen voorbeeld van de verklaring der boekdrukkunstuitvinding tegelijk een antwoord geeft op de vraag: hoe stond Fruin tegenover de materialistische opvatting van de geschiedenis? Of
hij die theorie kende en de geschriften, waarin zij uiteengezet wordt, had gelezen, betwijfel ik; maar ik durf verzekeren dat hij in Been geval die theorie zou hebben goedgekeurd. Dat tal van politieke gebeurtenissen in laatste
instantie tot oeconomische oorzaken zijn terug te brengen,
niet hij zou het hebben ontkend; dat echter ook alle gods') Fruin gebruikt die uitdrukking meer; ook het Protestantisme ontstaat bij
hem als „de volheid des tijds" daar is (Verspreiae Geschriften III, p. 260). Hij toont
zich ook hierin een geestverwant van Ranke; ook deze meent, dat het oude voor
het nieuwe moet wijken, „wenn die Zeit erfiillt ist". Zoo by.: „Wenn die Zeit erfiillt
ist, erheben sich aus dem Verfallenden Bestrebungen von weiterreichendem
geistigen Inhalt, die es vollends zersprengen. Das sind die Geschicke Gottes in
der Welt" (Ranke's Siimtliche Werke I, 55).
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dienstige, wijsgeerige en soortgelijke begrippen van een
geschiedkundig tijdvak in laatste instantie te verklaren
zijn uit het oeconomische samenstel van de maatschappij — niet hij zou het hebben erkend. Vooral zou
het hem niet ontgaan zijn, dat de bewijzen, die de socialisten voor hunne meening aanvoeren, herhaaldelijk op een
petitio principii neerkomen, en dat hunne inductie telkens
een vermomde deductie is. En zeker zou hij hebben beleden,
dat onze kennis van de geschiedenis in tal van gevallen
te kort schiet om de laatste oorzaken der gebeurtenissen op
te sporen, dat wij telkens een „non liquet" moeten stellen
tegenover de met zooveel fiducie verkondigde beweringen
der socialisten, voor wie het boek met zeven sloten opengeslagen ligt.
Want de socialistische, en dus materialistische, beoefenaars der geschiedenis zijn nooit verlegen met de verklaring
van een of ander historisch verschijnsel. Zij molten soms
erkennen dat de „economische oorzaak niet zoo gemakkelijk
aanwijsbaar is" 1 ) — zij is er, immers hun leer eischt dat.
Ook maken zij het zich niet al te moeilijk met het zoeken
er naar. In een vloek en een zucht verklaart de heer Van
der Goes ergens wat de oeconomische oorzaak is van den
strijd der Hollandsche bourgeoisie tegen het stadhouderlijk
gezag. „De burgerij, die tegen het einde van den 8o-jarigen
oorlog bulkte van het geld, wilde ook de macht in handen
hebben. De stadhouder en zijne omgeving waren hunne
natuurlijke vijanden. Kortom, ik behoef niemand te onderrichten dat de gebeurtenissen waarbij Jan de Witt betrokken
was, in laatste instantie berustten op minder duidelijk zichtbare, maar daarom niet minder reeele, diepingrijpende
sociale veranderingen in onze Republiek. Er behoeft geen
bizonder fijne neus toe, om dat te bespeuren" 2) — maar
I) Van der Goes in Tweem. Tijdschrift Januari 1895, p. 452.
2) Tweem. Tijdschrift Januari 1895, p. 448.
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er behoeft ook Been bizonder fijne neus toe om te bespeuren, dat de heer Van der Goes hier zijne lezers met een
kluitje in het Het stuurt. Wanneer de materialistische opvatting der geschiedenis tot niets beters leidde dan tot zulke
vulgaire praatjes, zou het niet de moeite waard zijn er
notitie van te nemen.
Gelukkig vernemen wij van denzelfden auteur, dat „de
materialistische methode zich minder tot algemeene bespiegeling over het geheel, dan tot speciale verklaring van de
deelen laat gebruiken" Ik heb die mededeeling met verbazing, maar ook met genoegen aangehoord. Met verbazing
omdat ik daar tot nog toe althans in ons land weinig
van gemerkt had en het mij altijd had toegeschenen dat de
socialistische schrijvers in de theorie zoo vast staan als
ducdalven en in „algemeene bespiegelingen over het geheel" veel behagen scheppen, maar aan de „speciale verklaring van de deelen" gewoonlijk niet toekomen, omdat
hunne kennis van historische feiten niet even bewonderenswaardig is als hunne vindingrijkheid in het opsporen van
oeconomische oorzaken. Maar ook met genoegen omdat, zooals Fruin Bens den wensch uitsprak dat een Katholiek „uit het oogpunt zijner Kerk, maar zonder blind vooroordeel, de geschiedenis van ons yolk zou beschrijven"
(V. G. II, 278), thans de tijd gekomen schijnt om te wenschen dat een socialist de geschiedenis van ons yolk, of
een episode daarvan, zal beschrijven „uit het oogpunt zijner
Kerk", dat is volgens de materialistische methode, kan het
zijn, eveneens zonder blind vooroordeel, kan dat niet,
dan maar met het vooroordeel er bij.
Ook voor hen zelven kan dat iets goeds hebben. Wat wij
tegenwoordig soms te hooren krijgen van socialistische
woordvoerders of woordvoersters, wanneer zij een enkele
maal over de geschiedenis van ons yolk komen te spreken,
I)

Tweem, Tijdschrift Mei 1895,

p. 237.
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is zoo buitengewoon oppervlakkig en verraadt daardoor
een zoo groote minachting voor het publiek — een onderwijzers- of arbeiderspubliek —, waarvoor zij optreden, dat
het in hun eigen belang gewenscht schijnt, dat zij in plaats
van over onze geschiedenis te spreken er eens over beginnen te schrijven, en zich daardoor tot een lets dieper
gaande studie van hun onderwerp dwingen.
Nu de socialistische partij in Nederland de kwade jaren
achter den rug schijnt te hebben, waarin hare beste intellecten bijna geheel in beslag werden genomen door den
dagelijkschen politieken strijd en het daaraan verbonden
grove werk, mag men verwachten dat binnen niet al te langen tijd een in historische studièn geoefend socialist de
taak aanvaarde, die op de wetenschappelijke verlanglijst
zijner partij een eereplaats behoort in te nemen: het schrijyen van een geschiedenis van ons yolk naar de materialistische methode.
III
Van Fruin is gezegd dat hij het geheim kende van het
populair schrijven, door hem zelf eenmaal verklaard als
„tact om zich aan te sluiten aan hetgeen wij onderstellen
mogen, dat de hoorders weten" 1).
Met het woord „populair" gaat het als met het woord
„yolk" — elk denkt daar het zijne bij. In de geleerdenwereld waait de vlag dezer twee woorden over een nog al
beperkt gebied; naar wien een grooter publiek luistert dan
de kleine kring van vakgenooten, hij wordt spoedig aangezien voor een, die den „beschaafden lezer" tot clientele
heeft. Dat „een Gidsartikel van Fruin zeker was van de
belangstelling van duizenden lezers in den lande" 2 ), meen
I) en 2) Blok, Robert Fruin (in Blok, Verspreide Studien op het gebied der geschiedenis), blz. 324.
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ik te molten betwijfelen; en al worden zijne Verspreide
Geschriften, naar ik hoop, bij honderdtallen verkocht, ik
geloof dat men de lezers er van bij tientallen zal kunnen
tellen. Want ik houd Fruin niet voor een populair schrijver,
en ik ben van meening dat hem zoowel enkele goede als
enkele minderwaardige eigenschappen ontbraken, die daarvoor vereischt zijn.
II< neem het woord populair natuurlijk niet in de beteekenis, waarin men by. Justus van Maurik een populair
schrijver noemt; maar ik gebruik het in dezen zin: gaarne
gelezen door een publiek, dat een academische of daarmede gelijkstaande opleiding heeft gehad. Zelfs bij deze
upper ten op intellectueel gebied was Fruin niet populair,
en zal het niet worden.
De tact om zich aan te sluiten aan het bij de hoorders
bekende is slechts een van de eischen, om het oor van den
ontwikkelden leek te winnen, en niet eens de voornaamste.
Vooral voor een geschiedschrijver niet. Van hem wordt verwacht een dramatisch verhaal van een treffende gebeurtenis, een scherpe karakteristiek van een belangwekkende
persoonlijkheid, een door rijkdom en afwisseling van ongemeene details boeiende schildering van vervlogen maatschappelijk leven — of wel een abstractie, die de stoute ontwikkeling van een gedachte te zien geeft, die, met Rembrandtieke verlichting, veel in de schaduw laat, maar een
fel licht werpt op wat moet uitkomen. Stijl moet hij hebben
en geest; hartstocht zal men hem vergeven, zoo hij dien
bij zijne lezers weet op te wekken; vervelen mag hij nooit.
Daarom kieze hij zijn onderwerp uit bewogen tijden; want
voor de meeste menschen is de geschiedenis een landschap: hoe feller het stormt, hoe razender de wolken jagen,
des te imposanter de aanblik.
Men versta mij niet verkeerd; ik ben niet van meening,
dat een geschiedschrijver zijne taak aldus behoort op te

ROBERT FRUIN

135

vatten; ik geef alleen aan, wat hij moet doen, zoo hij veel
gelezen wil worden.
Kon en wilde Fruin aan al die eischen van een leekenpubliek voldoen?
Hij wilde het in elk geval niet. De aard van zijn talent
en hij kende de grenzen daarvan — was een geheel
andere dan die van de schrijvers der grande histoire, van
een Michelet, een Macaulay. Hij streeft niet in de eerste
plaats naar het aanschouwelijke, het boeiende, het treffende; hij wil de noodzakelijkheid van de gebeurtenissen
en de beweegredenen van de handelende personen aantoonen; hij wil verklaren, meer dan beschrijven. Het waarom is voor hem de hoofdzaak, niet het hoe 1 ). Hij verzuimt
de gelegenheid tot kleurrijke schilderingen, die een Motley
by. nooit ongebruikt laat, als zij hem tegemoet komt, en die
hij opzoekt, ook al ligt zij bezijden den weg. Kan men zich
denken dat Motley de Tien Jaren had geschreven, zonder
dat boek te beginnen met de uitvoerige beschrijving van
de Armada, van haar indrukwekkende verschijning, van
haar smadelijken ondergang kortom met de prachtige
schildering, die hij ons in zijne History of the United Netherlands voor oogen brengt? Maar Fruin: „ik zal niet herhalen
wat honderdmaal beschreven is: hoe deerniswaardig een
zoo groote vloot is te niet gegaan" 2 ). Zou Motley in de
I) Ten onrechte stelt Prof. Blok (Verspreide Studien enz. blz. 3 o) — en ook
de Duitsche geschiedschrijver Prof. Lamprecht doet dit herhaaldelijk — de leus
der historici, die onderzoeken „hoe het tegenwoordige uit het verleden is geworden", tegenover de bekende woorden van Ranke, dat hij alleen zeggen wil „wie
es eigentlich gewesen". In de inleiding van zijne Geschichte der romanischen and
germanischen Volker (p. V en VI der uitgave van i 824) schreef Ranke: „man hat der
Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukunftiger
Jahre zu belehren, beygemessen; so hoher Aemter unterwindet sich gegenwdrtiger
Versuch nicht: er will blosz sagen, wie es eigentlich gewesen". Met die laatste woorden kiest Ranke dus alleen partij tegen hen, die de geschiedenis gerecht laten houden en lessen laten geven voor de toekomst, niet tegen de geschiedschrijvers, die
de wording van het heden uit het verleden willen beschrijven. Tot de laatste soort
van geschiedschrijvers behoort hij trouwens zelf.
2) Tien jaren (1861) p. 18.
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Tien Jaren ons het verhaal van de verrassing van Breda

door het turfschip niet in alle geuren en kleuren hebben
voorgedragen? Zou hij ons de niezende en hoestende soldaten, en luitenant Helt met zijn dolk, en den pompenden
schipper bespaard hebben? Zou hij zich bepaald hebben tot
de korte mededeeling van Fruin, dat „Breda door een stouten aanslag verrast was" 1 )? Bij het vragen behoef ik het
niet te laten. Lees slechts zijne beschrijving van de gebeurtenis, als hij er in zijn geschiedverhaal toe genaderd
is: hij smult er in. En vermakelijk — als het betoog van een
gastronoom, die, na een copieus diner, ons zou willen wijsmaken dat hij zich heeft te goed gedaan, niet omdat hij
dat aangenaam vond, maar uit plichtsgevoel — klinkt mij
zijne slottirade: „oppervlakkig schijnt het wel, dat de inneming van een enkele stad, die daarenboven niet tot de
belangrijkste behoorde 2), geen zoo uitvoerige beschrijving
waard is als wij er hier van gegeven hebben. Maar dit geheele voorval is met onuitwischbare trekken in de herinnering des yolks en de jaarboeken zijner historie bewaard
gebleven. Als een voorbeeld van ondernemenden en volhardenden moed, ten slotte door volledige zegepraal bekroond, heeft dit feit mede gestrekt tot aanmoediging van
kloeke geesten, ook in later tijd, en zal het immer een edelen
naijver wekken in vaderlandslievende harten; terwiji het
bovendien reeds dubbele aandacht verdient als de eerste
eener gansche reeks van stoutmoedige ondernemingen,
waardoor de krijgskans, zoo langen tijd den Spanjaarden
gunstig, eindelijk ten voordeele der Nederlanders werd gekeerd" 3). Aan de veelheid van argumenten, aan het pathetische van „den edelen naijver, dien het feit immer in
/) Fruin. Tien jaren (i861) p. 95.
2) Daarin vergist hij zich; vgl. Fruin, Tien jaren (1860 p. 95, waar kort en
bondig wordt gezegd waarom de verrassing van Breda van belang was.
3) Motley, Geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden, IV, p. 20.
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vaderlandslievende harten zal wekken", hoort men dadelijk het onware van deze verontschuldiging. Motley heeft
zich aan de verrassing van Breda te goed gedaan, omdat
het een „spekje voor zijn bekje" was; ware het feit in het
vergeetboek geraakt, of de laatste in plaats van „de eerste
eener gansche reeks van stoutmoedige ondernemingen"
geweest, hij zou het niet minder uitvoerig hebben beschreven.
Het aantal voorbeelden van dergelijken aard: onthouding
of soberheid bij Fruin, waar Motley of anderen op goedkoop litterair succes uitgaan, ware met een groot aantal te
vermeerderen. Fruin voelt zich nooit opgewekt te beschrijven, wat anderen reeds goed hebben verhaald, of beter dan
hij kon; maar hij geeft herhaaldelijk wat hun ontbreekt:
de verklaring van de toedracht der gebeurtenissen, de moti
veering van de daden der historische personen. Eerst door
Het Voorspel en door Fruin's artikel over Motley's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden hebben wij de jaren
1559-1567 en het tijdvak van Leicester leeren begrijpen
hoewel anderen de treffende tooneelen daarvan reeds
geschilderd hadden.
Opmerkelijk voor Fruin's gemis aan opgewektheid om
gebeurtenissen te beschrijven die sterk spreken tot de verbeelding, maar overigens van weinig belang zijn, is de aanhef van zijn stuk over het Beleg en Ontzet van Leiden (V. G.
II, 385-490). Hoe ontroerend en boeiend het verhaal ook
moge zijn van de ellende, die de stad teisterde, van de pogin gen der geuzen om Leiden te help te komen Fruin vraagt
zich eerst af: wat heeft in 1574 aan het lot van Leiden gehangen? Gelukkig voor ons blijkt bij dat onderzoek, dat de afloop
van het beleg misschien beslissend voor, in elk geval van
grooten invloed op het lot van Nederland is geweest. Eerst
dan is Fruin tevreden; eerst dan acht hij zich verantwoord
de geschiedenis van het beleg en het ontzet uitvoerig te
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verhalen. En hij doet dat zoo, dat die geschiedenis definitief
geschreven is; van alle berichten, die tot ons gekomen zijn,
toetst hij de geloofwaardigheid en schikt het betrouwbare
bijeen tot een eenvoudig verhaal, dat alle gegevens bevat,
die de verbeelding van den lezer noodig heeft om zich de
dramatische werkelijkheid voor te stellen. Maar zelf beeldt
hij die dramatische werkelijkheid niet uit. Een voorbeeld.
Toen de nood in de stad op het hoogst was geklommen,
kwamen, in den nacht van 15 op 16 September, de uitgezonden boden voor de poort, met brieven van den Prins en
de Staten; zij brachten heugelijke tijding: de Prins herstelde van zijne ziekte — daarin lag tegelijk de zekerheid,
dat voortaan al het mogelijke zou worden gedaan om de
stad te ontzetten; de Landscheiding was doorgestoken, de
geuzenvloot naderde. Den volgenden dag — vroeg in den
rnorgen waarschijnlijk, want men zal de burgerij niet lang
hebben willen laten wachten op deze blijde boodschap —
werd van het stadhuis de brief van den Prins aan den volke
afgelezen. „Wij stellen ons voor, met welk een zelfvoldoening
de standvastigen, en met hoe diepe schaamte de flauwhartigen, die reeds over hun kortstondige afdwaling berouw gevoelden, de woorden van den geliefden Prins vernamen, waarin hij de burgers grootelijks bedankte voor
de goede getrouwigheid die zij hem bewezen hadden, en
dat zij niet zouden twijfelen of de victorie ware door Gods
genade ophanden" (V. G. II, 439). Ik geloof wel, dat
Fruin zich dat „voorstelde"; dat hij de hongerige menigte
voor zich had, daar op de Breedstraat, voor de trappen van
het stadhuis; dat hij op die vermagerde gezichten de weerspiegeling zag van de gewaarwordingen, zoowel van de
standvastigen als van de flauwhartigen; maar aan zijne
lezers laat hij het beeld, dat zijn eigen fantasie hem voortoovert, niet zien.
Is dat onmacht of onwil? Op die vraag zal ik niet ant-
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woorden, omdat zij mij verkeerd gesteld schijnt. Vraagt
men aan den natuurvorscher: is het onmacht of onwil,
dat gij geen landschapschilder zijt? Fruin was nu eenmaal,
die hij was; en hij behoefde niet meer te zijn, omdat hij als
geschiedvorscher voldoet aan de hoogste eischen, die aan
menschenwerk gesteld mogen worden. En zoo ik hier en
daar ook de aandacht vestig op de eigenschappen, die hij
niet had, doe ik dat omdat men een persoonlijkheid
niet alleen definieert door aan te geven wat binnen, maar
ook wat buiten hare grenzen ligt.
Fruin had niet den machtigen drang tot scheppen, de
behoefte om het gewrocht zijner fantasie voor anderen
zichtbaar te maken, die het kenmerk van den echten kunstenaar is. Maar hij had ook niet de eigenliefde en roemzucht, die tot de menschelijke zwakheden van den kunstenaar behooren, noch voegde hij zich naar de eischen en
wenschen van het publiek en trachtte dit te behagen. In
den grond minachtte hij de schrijvers der grande histoire,
die maar al te vaak litterair succes boven waarheid van
voorstelling nastreven; en hij gaf zich ook geen bizondere
moeite om de aandacht van zijne lezers door iets anders te
boeien dan door de belangrijkheid van het onderwerp, dat
hij behandelde. Vandaar dat hij — zooals elk geschiedschrijver, die in de eerste plaats geschiedvorscher is — het
leekenpubliek herhaaldelijk zal vervelen 1 ). Maar om de opmerkzaamheid van wie begint te gapen bedelt hij niet door
het inlasschen van anecdoten, die de insluimerende belangstelling kunnen wekken. Hij heeft geen journalistenbloed, hij neemt zijn toevlucht niet tot terloopsche toeI) Dit geldt ook voor Ranke, die het trouwens zelf zegt: „es gibt grosze Ereignisse in der Weltgeschichte, ohne grosze Thaten. So wenig litterarische Genugthuung sie dem Erzdhler wie dem Leser gewahren, so sind sie dock der Betrachtung iiberaus wurdig" (geciteerd bij Lamprecht, Alte and neue Richtungen, p. 28).
Een populair geschiedschrijver glijdt over zulke episoden heen.
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spelingen op het actueele, zooals Macaulay 9. Ook in het
kiezen van zijn onderwerp voegt hij zich niet naar den
smaak van het publiek, zelfs niet wanneer hij voor een
enkele maal meedoet aan een uitgeversonderneming. Zijn
artikel Prins Willem in onderhandeling met den vijand over
vrede heeft als v6Orgeschiedenis van de Pacificatie van
Gent ongemeene waarde; maar in den bundel In Memoriam
maakt het de figuur van een academische verhandeling
aan een feestdisch. Van de kleine stukjes, die Fruin of en
toe schreef voor den Volksalmanak van Het Nut, bereikt
ook slechts een enkel den kring der lezers, die men daar
mag verwachten; onze burgerij houdt — helaas! — nog
to veel van zoetigheid, van valsch pathos, van oratorie en
phrase, en naar dien smaak wordt rijkelijk opgedischt.
Omdat Fruin zijn publiek niet in het gevlij kwam, omdat hij betoogde en redeneerde en niet bij voorkeur portretteerde of schilderde — daardoor verloor hij al eenige
goede kansen op populariteit. Ook vermaarde zijn stijl niet
door een vonkenregen van vernuft, zooals die van Huet, noch
vervoerde hij zijne lezers en sleepte hen mee — hier kan ik
niet zeggen: zooals die of die vermaarde Nederlandsche geschiedschrijver, want ik ken er geen, die meesleept. Toch
heeft zijn stijl eigenschappen van den eersten rang: het
individueele allereerst. Zooals bij iedereen die wat beteekent, is Fruin's stijl een eigen bezit van hem; ik kenschetste
hem reeds als „sober, klaar, raak, gelijkmatig, met enkele
1) Taine teekent die eigenschap van Macaulay geestig: „s'il nomme un regiment, it indique en quelques lignes les actions d'eclat qu'i1 a faites depuis son institution jusqu' a. nos jours: voila les officiers de ce regiment campes en Crimee, a
Malte ou a Calcutta, obliges de lire son histoire. — Il raconte la reception de Schomberg par la chambre: qui s'interesse a Schomberg? A l'instant it ajoute que Wellington, cent ans plus tard, fut recu en pareilles circonstances avec un ceremonial
copiedu premier: quel Anglais ne s'interesse pas a Wellington? — Il raconte le siege
de Londonderry, it designe la place que les anciens bastions occupent dans la ville
actuelle, le champ qui etait couvert par le camp irlandais, le puits oil buvaient les
assiegeants: quel habitant de Londonderry pourra s'empecher d'acheter son livre?"
(Taine, Histoire de la litterature anglaise V, p. 212, 213).
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verrassingen van geestigheid, van vlijmenden spot ook,
als hij wou". Daaraan zou ik nog kunnen toevoegen, dat
de taal met eerbiedige liefde verzorgd is — alien geschiedschrijvers, die na hem kwamen, ten voorbeeld —;
Fruin kende haar woordenschat en verrijkte zijne zinnen,
niet, zooals in onzen tijd gebeurt, met eigengemaakte,
maar met van ouds bestaande doch weinig gebruikte en dus
onversleten woorden of zinswendingen.
Het best vind ik Fruin, wanneer hij met ingehouden
toorn of gemaskerde minachting of getemperden spot
deftiglijk en beleefdelijk, maar o zoo hoop en zoo zelfbewust, een tegenstander afmaakt. De triumfantelijke uitgelatenheid van een Bakhuizen, die den versiagene „nog
Bens overeind zet, omkeert en aan de haren trekt om to zien
of hij wel goed dood is" 1 ), hoort men natuurlijk bij Fruin
niet: die vindt zulk sollen met een doode een „ongepaste
aardigheid" (V. G. II, 4) en is zich bovendien zoo goed
bewust van de raakheid van zijn slag, dat hij een onderzoek
naar het „goed dood zijn" voor overbodig mag houden.
Maar zoo ik voor de bittere keus stond, zou ik den brutalen beul Bakhuizen boven den gentleman-scherprechter
Fruin kiezen. Indien Taine — die den Angelsaksischen humor heeft gekarakteriseerd als het op plechtigen toon
zeggen van buitengewoon komieke dingen en het doen
schateren van de toehoorders onder het bewaren van een
effen gezicht; die schreef: „Fironie, le sarcasme, les genres
de plaisanterie les plus amers sont habituels aux Anglais:
ils dechirent lorsqu'ils egratignent" 2 ) -- indien hij Fruin's
geschriften 3) had gekend, zou hij daaruit den Engel1) R. C. Bakhuizen van den Brink, Het huwelijk van Willem van Oranje met
Anna van Saxen (1853) p. VIII.
2) Histoire de la litterature anglaise, V p. 185, 188.
3) B.v. de passages, die men kan vinden in Verspreide Geschriften II, p. 39,
40, I II, 112; X p. 74-75 (de laatste alinea van het artikel: „Galilei en de onfeilbare Kerk").
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schen oorsprong der familie niet gepostuleerd hebben?
Niet langer wil ik loopen in het gareel, waarin mijn
betoog werd gespannen door het stellen van de vraag naar
de populariteit van Fruin's geschriften; vooral hierom niet,
omdat hij het voldoen aan de eischen, die het publiek
aan een populair schrijver stelt, niet als hoogste doel
beschouwde. Ter kenschetsing van den geschiedschrijver
Fruin komt het mij belangrijker voor, een eigenschap van
zijn geest wat van dichter bij te bezien: de voorliefde voor
het concrete.
Een gebouw veronderstelt een bouwmeester — maar
ook bewoners; een geschiedenis veronderstelt een geschiedschrijver — maar ook lezers.
Wanneer men na gaat hoe Fruin in verschillende tijdvakken van zijn leven zich heeft uitgelaten over het schrijven
van een geschiedenis van het Nederlandsche yolk, dan blijkt
het dat die geschiedenis voor hem een huis in aanbouw is, dat,
wegens gebrek aan deugdelijk materiaal, slechts langzaam
kan worden opgetrokken — zoo langzaam, dat op den ver
verwijderden dag, als de vlag van de nok zal waaien, reeds
verschillende geslachten van bouwmeesters ten grave zullen zijn gedaald en het huis eerst betrokken kan worden
door den achterkleinzoon van den man, voor wien het
oorspronkelijk bestemd was. Soliede zal het wezen — maar
of de eerste bewoner nog wel dezelfde denkbeelden omtrent de inrichting van het huis zal hebben als zijn overgrootvader ?
1k wil zeggen dat een geschiedenis van het Nederlandsche yolk, die tot in haar kleinste onderdeelen zou
voldoen aan de eischen van betrouwbaarheid, die Fruin
placht te stellen en waaraan zijn werk ook beantwc ordt,
alleen het product van den arbeid van eeni ge 'per schenleeftijden zal kunnen zijn -- en daarom veel kansen heeft
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van reeds op den dag barer verschijning tot de antiquiteiten
te worden gerekend. „Elk tijdperk kenteekent zich door
hetgeen het van de geschiedenis eischt" schreef Fruin, en hij
toonde aan, hoe Wagenaar in zijn geschiedverhaal zwijgt
over tal van onderwerpen, die wij thans daarin behandeld
wenschen te zien, en hoe dat zwijgen niet geweten moet
worden aan de beperktheid van 's mans blik of de bekrompenheid van zijn geest, maar aan de denkwijze van
zijn tijd en van het publiek waarvoor hij schreef (V. G. IX,
368-370). Is er niet reden om te vermoeden dat de Nederlanders van het einde der zoste eeuw ook weer andere
eischen aan de geschiedenis zullen stellen dan het geslacht
van nu, omdat zij het opkomen en de wording zullen verlangen te zien van wat in hun tijd in vollen wasdom zal
staan, en wij geen oog hebben voor wat in onzen leeftijd
eerst ontkiemt?
Wie een geschiedenis van het Nederlandsche yolk wil
schrijven die iets meer zal zijn dan een leerboek, die vol.doet aan het gerechtvaardigd verlangen van een publiek
dat die geschiedenis beschouwd wenscht te zien uit het
oogpunt van zijn eigen tijd — hij moet kunnen abstraheeren. Zijn doel zal niet moeten zijn om dat geschiedverhaal te laten bestaan uit de som der geschiedenissen van
de staatkunde en den godsdienst en bet recht en de kunst
en de wetenschap en handel en nijverheid en wat al niet
meer; hij zal van dat alles slechts gewagen voor zooverre
het invloed heeft uitgeoefend op de geschiedenis van dien
factor in het ontwikkelingsproces van zijn yolk, waarvoor
hij — met abstraheering van alle andere medewerkende
factoren — de aandacht vraagt. Zoo hij wil verklaren hoe
ons yolk aan den regeeringsvorm, aan de maatschappelijke
toestanden, aan de godsdienstige denkbeelden van nu is
gekomen — hij schrijve een politieke, een oeconomische,
een kerkelijke geschiedenis, en brenge b.v. bij de eerste
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de oeconomische toestanden alleen ter sprake, om aan te
toonen welken invloed zij uitoefenden op, of in hoeverre
zij onder den invloed stonden van de staatkundige gebeurtenissen; bij de tweede zij het verhaal van de oeconomische toestanden het hoofdthema en worde de inwerking
van politieke gebeurtenissen of de aanwijzing van haar
afhankelijkheid van de oeconomische toestanden slechts
in korte trekken samengevat; bij de derde beschrijve hij
ons het religieuze leven van het yolk en de kerkelijke verschijningsvormen daarvan, en vermelde alleen de wisselwerking tusschen deze en het politieke en materieele
leven. Geen van deze abstraction zal op zich zelf het juiste
en volledige beeld van onze geschiedenis geven; elk afzonderlijk zal slechts de wording kunnen aantoonen van een
der factoren in het samenstel der hedendaagsche maatschappij, alle tezamen moeten de verklaring geven van het
wezen dier maatschappij in haar geheel. Aileen een socialistisch geschiedschrijver kan met een abst-actie volstaan;
daar zijne theorie luidt, dat zoowel de juridische en politieke
instellingen, als de godsdienstige, wijsgeerige en alle andere voorstellin g en van een geschiedkundig tijdvak in laatste instantie te verklaren zijn uit het oeconomische samenstel der maatschappij, zal ook het gebouw van zijn geschiedverhaal, dat dit oeconomische samenstel tot grondslag heeft, al s bovenbouw het verhaal dragen van de wording der politieke instellingen en van alle denkbeelden
van thans. Zoolang echter van een socialistische geschiedenis van het Nederlandsche yolk alleen nog de theorie bestaat, zullen wij ons oordeel over hare deugdelijkheid hebhen op te schorten tot zij in werkelijkheid is geschreven.
Wanneer Fruin ooit een geschiedenis van het Nederlandsche yolk had samengesteld, dan zou ik betwijfelen,
of het een abstractie ware geweest. Hij kon niet abstraheeren. Zijne talenten brachten hem tot de bestudeering
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van allerlei concrete brokstukken geschiedenis, maar voor
een abstractie was de tijd nog niet gekomen, meende hij.
Hij was het eens met Guizot, dat „de historie op haar
tegenwoordige hoogte het meest gebaat wordt door goede
monographieen; voor en aleer menige bizonderheid in een
juister daglicht geplaatst is, valt er niet te denken aan een
overzicht van den geheelen loop der geschiedenis, dat
in alien deele bevredigen kan" (V. G. I, 22). II( zal hier
niet, met Lavisse, tegen aanvoeren, dat de kennis van vele
bizonderheden onnoodig is voor die van het geheel; dat de
beslissende gebeurtenissen niet zoo talrijk en wel te kennen
zijn 1 ); dat het algemeene in de geschiedenis zekerder is
dan het bizondere 2 ). Want ook Fruin zelf heeft erkend,
dat het goed is om soms onze aandacht of te trekken van
de bizonderheden en haar te laten rusten op de beeltenis
van het geheel, zooals ons dat uit het onderzoek der bizonderheden voor oogen staat; „het aanschouwen van het geheel wekt ons dan allicht op tot vernieuwde navorsching
van die gedeelten, die nog minder juist bekend zijn, en
bepaalt ons vooral bij die onderwerpen, die tot de kennis
van het algemeen van meer dan gewoon belang blijken te
zijn" (V. G. I, 23). Dit motief verraadt reeds, dat Fruin
in zijn hart eigenlijk specialist was; maar het ware te wenschen dat alle specialisten — en ook hij zelf heeft dit niet
altijd gedaan — bij voorkeur zulke onderwerpen kozen die
„tot de kennis van het algemeen van meer dan gewoon belang zijn". Wanneer men nagaat hoeveel tijd, geduld en
scherpzinnigheid gewijd worden aan het uitpluizenvan allerlei niet met elkaar in verband staande kwesties van onder1) In zijn Afscheidsrede (V. G. IX, 406) betreurt Fruin het, dat hij, door zijne
neiging tot napluizen, tot ontwarren van ingewikkelde kwesties, zich heeft laten
afleiden van het beschrijven der groote gebeurtenissen, „omtrent Welker toedracht
hij mij geen twijfel bestaat".
2) E. Lavisse, Vue generate de l'histoire politique de l'Europe, Avant-propos,
p. V-VI; het hier bedoelde citaat vindt men hierv66r afgedrukt, blz. 27.
Van Menschen en Tijden I.
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geschikt belang, zou men er bijna naar verlangen dat op
het gebied van de historische wetenschap met het stelsel
van vrijen arbeid werd gebroken en een verlicht despoot aan
de ijverige werkers op dit terrein zulke detailstudies kon
aanwijzen, Welker resultaten hem zelf de gelegenheid bieden tot het trekken van een algemeene conclusie. Natuurlijk zou voor de menschen met eigen plan van studie deze
dienstregeling niet gelden; maar na aftrek van dezen blijven
er vermoedelijk nog genoeg over om de onderneming te
kunnen laten doorgaan.
Laat ons thans zien tot welk resultaat Fruin geraakt,
wanneer hij zich voor een enkele maal zet tot wat hij
noemt „een karakteristiek onzer staatkundige geschiedenis in haar verschillende tijdperken". Zijn betoog, zoo
kort mogelijk, zooveel mogelijk ook met zijn eigen woorden
samengevat, luidt aldus:
De geschiedenis van Engeland en van Frankrijk beweegt zich gestadig in dezelfde richting; die van Frankrijk
vertoont ons de langzame wording van de oppermacht der
kroon en de uitbreiding van de grenzen, waarbinnen die
macht geldt; die van Engeland bestaat uit het voortdurend
streven van Koning en Parlement om op elkaars macht inbreuk te maken en uit de nooit ,rustende pogingen om het
verbroken evenwicht te herstellen. Onze staatkundige geschiedenis mist zulk een blijvend karakter; zij verdeelt zich
in drie perioden, door diepe kloven van elkaar gescheiden;
tusschen de eerste en de tweede ligt de opstand tegen
Spanje, tusschen de tweede en de derde ligt de groote
omwenteling. De opstand tegen Spanje vernietigde wel
niet de staatsinstellingen der monarchic, maar was de
oorzaak dat zij werden hervormd en ontwikkeld in een
richting, tegenovergesteld aan die, waarin zij zich vroeger
bewogen; de middelpuntvliedende kracht der decentrali-
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satie kwam in plaats van de middelpuntzoekende kracht
van het landsheerlijk gezag. De groote omwenteling vernietigde de staatsinrichting der Republiek tot in haar grondslagen en verving ze door een geheel nieuw gebouw.
Van de drie perioden onzer geschiedenis kennen wij
de laatste door dagelijksche ervaring. Met de tweede zijn
wij beter vertrouwd dan met de eerste, omdat de roemrijke
Republiek onze sympathie wekt. Maar ook die Republiek
had hare gebreken; haar bestuursvorm was slecht, omdat
wij door onzen opstand vele voortreffelijke staatsinstellingen hadden verloren. De historieschrijvers, die onder de
Republiek leefden, waren te partijdig,- om dat op te merken;
die na hen kwamen zijn nog doortrokken van hun republikeinschen zuurdeesem; Bilderdijk is misschien de eenige,
die een geopend oog had voor de verdiensten der oude
landsheeren. In navolging van hem willen wij thans onze
aandacht vestigen op de schaduwzijde der republikeinsche
vrijheid.
De nadeelige gevolgen van onzen opstand tegen Spanje
waren: I° de kans is verloren gedaan, dat de zeventien
provincien, tot een zelfstandig en onafscheidelijk geheel
verbonden, een rijk van beteekenis waren gebleven, en,
bij waarschijnlijke uitbreiding van gebied, een machtige
staat waren geworden; 2° met de eenheid van rechtspraak
en wetgeving, met de krachtige regeering, die wij op weg
waren te verwerven, was het gedaan; de middelpuntvliedende kracht loste onzen staat op in zeven republieken, het
gezag werd steeds meer verbrokkeld.
Die machteloosheid der gemeene Regeering in onze
Republiek had echter ook hare lichtzijde: zij kwam ten
goede aan de vrijheid van godsdienst, van wetenschap en,
onderzoek, aan de vrijheid van drukpers, aan de burgerlijke vrijheid in het algemeen.
De derde periode onzer geschiedenis, de tijd, waarin wij
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zelf leven, vereenigt het goede van de eerste en van de
tweede periode in zich, en mist hare gebreken. De staat is
een en ondeelbaar; er is eenheid van wetgeving en van rechtspraak. Het ideaal van Karel V is verwezenlijkt, maar ook
het ideaal van de Nederlandsche grooten, die de vorstelijke
oppermacht beperkt wilden zien. De vrijheid der Republiek:
die van gelooven en belijden, van denken en spreken —
wij genieten haar, niet als een weldaad der regeering die gegeven en teruggenomen kan worden, niet als een voorrecht, dat aan den een in hooger mate wordt gegund dan
aan den ander, maar als een recht, waarop alien gelijkelijk
aanspraak hebben.
Of wij in deugd en geluk boven dan wel beneden onze
voorouders staan, mope onbeslist blijven, zeker is het dat
wij in een beter ingerichten staat en in het genot van ruimer vrijheid leven dan de burgers der Vereenigde Nederlanden of de onderdanen der Oostenrijksche landheeren1).
Ik heb er naar gestreefd de proportie van de verschillende gedeelten van Fruin's verhandeling in mijne verkorting
to bewaren; ook de alinea's moeten de inkepingen in dat
betoog weergeven.
Beschouwen wij thans den aard van deze abstractie wat
nader.
Met de abstractie is het, dunkt mij, eigenlijk uit, zoodra Fruin tot de conclusie is gekomen, dat onze geschiedenis in drie perioden is verdeeld, die door diepe kloven
van elkander zijn gescheiden. Met de eenheid onzer geschiedenis gaat ook de eenheid in Fruin's betoog verloren.
Wat er verder volgt, staat op zich zelf. Fruin begint dan
een nieuw, zijn eigenlijk onderwerp: algemeene beschouwingen over de drie tijdvakken onzer geschiedenis. Na
z) Het door mij bier zeer verkort weergegeven artikel „De drie tijdvakken der
Nederlandsche geschiedenis" vindt men in Verspreide Geschriften I, p. 22-48.
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een inleiding (mijne tweede alinea) ter verklaring van onze
geringe bekendheid met de schaduwzijden der Republiek,
gaat hij „opzettelijk" daarover uitweiden, verklaart ook
waarom die schaduwen moesten vallen. Volgt een nieuwe
wending in het betoog: de lichtzijden komen thans aan
de beurt; het had ons ook al verwonderd, dat Fruin
„opzettelijk" naar de schaduwzijden zag; dat lag niet in
zijn aard. Wanneer dan het evenwicht hersteld en de schets
van onze Republiek in „black and white" voltooid is, volgt
de lofzang op het heden.
Het is verre van mij, het groote belang van Fruin's algemeene beschouwingen te loochenen. Met de volheid van
kennis, waarover hij alleen beschikte, beschrijft hij in
hoofdtrekken de voor- en nadeelen onzer verschillende
staatsinrichtingen zóó, dat zij voor altijd in ons geheugen
gegrift staan; rechtvaardigt zijn oordeel, met name over „de
vrijheid" die in onze Republiek heerschte, door opmerkelijke argumenten. Ook was het noodig eens in het licht
te stellen dat onze opstand tegen Spanje niet alleen goeds
heeft gebracht, dat hij ook de ontwikkeling heeft gestuit
van veel dat in zichzelf groeikracht bezat tot een volmaakter regeeringsvorm dan die der Republiek. Wie deed
dat voor hem? Zijne schets in breede trekken kan tot een
uitvoerig tafereel worden uitgewerkt, als schets is zij niet
te overtreffen.
Maar ik wil hier alleen de aandacht vragen voor wat
ik een kardinaal punt vind in deze beschouwing van onze
geschiedenis. Voor Fruin liggen daar twee diepe kloven
in. De nieuwe monarchie sluit zich aan de oude aan. Wat
daartusschen ligt, de Republiek, is „een voor goed vervlogen tusschentijd".
Wanneer een beschouwing onzer geschiedenis door den
bril van den staatkundigen historicus tot zulk een resultant
moest leiden, dan was daarmede de deugdelijkheid van het
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kijkglas veroordeeld. Niet omdat het resultaat mij onaangenaam is, maar omdat het mij onmogelijk schijnt. Zoo
zeker als er eenheid is in het leven van een individu, zoo
zeker is er, naar mijne meening, ook eenheid in het leven
van het Nederlandsche yolk, sinds dat in de 16de eeuw
werd geboren. Kloven, die scheiden, kunnen daarin niet
liggen. Was het yolk na 1813 een ander geworden dan dat
velar 1795? Was zijn karakter veranderd, zijn taal, zijn
godsdienst, zijn woonplaats, zijn bedrijf? Was het niet
meer een yolk van kooplieden en schippers, van landbouwers en handwerkslieden?
De Republiek een voor goed vervlogen tusschentijd! Is
onder haar het Protestantsch karakter van ons yolk niet
gevormd? Dagteekenen van de Republiek niet de Oranjeliefde en de republikeinsche gezindheid van ons yolk, de
componenten van onze parlementaire monarchie? Danken
wij aan de Republiek niet onze kolonien en onzen rijkdom,
ons zelfgevoel en onze prikkelbaarheid — de prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden, die moet
leven bij de gratie van parvenu's onder de staten, op wie
wij in onzen goeden tijd neerkeken of die wij toen althans
niet naar de oogen hadden te zien? En danken wij ook niet
aan de roemrijke dagen onzer Republiek dat bij clq kern
van ons yolk — Goddank! — de liefde voor een zelfstandig
nationaal bestaan en voor de burgerlijke vrijheid diepe
wortels heeft geschoten?
Jawel, boor ik zeggen — maar Fruin sprak alleen over
de staatkundige geschiedenis van ons yolk. Wat heeft die
te maken met al de dingen die gij daar opsomdet?
Zoo zij daar niets mee te maken heeft — maar ik geloof
dat men haar geen goeden dienst bewijst met deze veronderstelling — dan zou zij zich niet bekommeren om het
karakter van een yolk, zooals dat mede gevormd wordt door
het politieke gebeuren, dan zou zij tot object van beschou-
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wing nemen niet het yolk zelf, maar het begrip staat of
staatsinrichting. En omdat Fruin — in dit artikel — de
staatkundige geschiedenis heeft losgemaakt van het yolk en
verdord tot een geschiedenis der staatsinrichtingen, is hij
tot de zonderlinge conclusie gekomen, dat de Republiek
een voor goed vervlogen tusschentijd is.
Maar hij weet wel beter. Drie jaren na zijn artikel over
„De drie tijdvakken onzer geschiedenis" verscheen zijn opstel „De overwinning bij Heiligerlee". Daar lezen wij: „uit
den strijd van tachtig jaren is de Nederlandsche staat,
binnen de grenzen, die hem nog altijd omsluiten, met het
volkskarakter, dat hem nog altijd eigen is, geboren. Ziin geschiedenis klimt niet hooger op 1 ) . . . . De opstand van 1568
heeft onzen staat in 't leven geroepen, die van 1813 heeft
hem na een korten schijndood doen herleven. Hoe onveranderlijk zijn karakter onder de Republiek gevormd was, bewees het mislukken van het plan, na 1813 beproefd, om
bet voorheen" (nl. voor onzen opstand tegen Spanje) „vereenigde Noord en Zuid op nieuw tot een geheel to verbinden. Na weinige jaren scheidden zich de aaneengekoppelde staten weer van elkaar, elk binnen zijn oude grenzen; zij gevoelden dat zij niet g ene natie, maar twee afzondeli& natien uitmaakten, die wel in nauwe vriendschap
met elkander, maar niet in een gezin konden leven" (V. G.
II, 84, 85).
Hier klimt de geschiedenis van den staat niet hooger
op dan die van het yolk: beiden ontstonden uit den strijd
van tachtig jaren. Hier herleeft onze staat na den Franschen
tijd, bier is er dus wel eenheid tusschen de Republiek en den
tijd na 1813, want karakter van staat en yolk zijn onder die
Republiek onveranderlijk gevormd. Hier hooren wij niet
sneer dat „de nieuwe monarchie zich bij de oude aansluit"
1) De cursiveeringen zijn van mij,
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(V. G. I, 46), maar mislukt juist, na 1813, de vereeniging
van Noord en Zuid, die voor 1568 verbonden waren; en
dat mislukken is een gevolg van het verschillend yolkskarakter. Hier heeft Fruin de staatkundige geschiedenis
niet losgemaakt van het yolk — en daarom komt hij bier
niet tot de verbijsterende conclusie, dat de Republiek „een
voor goed vervlogen tusschentijd" moet worden genoemd.
De veronderstelling is verleidelijk, dat Fruin juist bij
het schrijven van zijn artikel „De overwinning bij Heiligerlee" het innig verband tusschen staat en yolk zoo diep heeft
gevoeld, omdat hij het bestemde, niet voor een publiek van
Gidslezers, maar voor den breeden kring der burgerij 1).
Maar ook deze verleiding zou ons op den slechten weg brengen. Voor Fruin was altijd de staatkundige geschiedenis niet
alleen de geschiedenis van de regeerders, maar ook van de
geregeerden; voor hem was het yolk niet slechts een begrip, maar een werkelijkheid, die hij voor zich zag, met
wie hij medeleed en medejuichte.Wat hij aan Motley voorhield; „het yolk is een held, die niet sterft; zijn geschiedenis
loopt voort en behoeft geen rustpunten bij den dood zijner
groote mannen 2 )", was geen phrase, ter wille van het be1) De overwinning bij Heiligerlee verscheen als No. 46 van de Kleine Stukjes
uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
2) In den aanhef van zijn opstel Motley's geschiedenis der Vereenigde Nederlanden (V. G. II, 126-127) merkt Fruin op, dat Motley beter had gedaan, door
zijn eerste werk, De opkomst der Nederlandsche republiek, niet te laten eindigcn
met den dood van Willem van Oranje (1584), maar het voort te zetten tot 1588.
Hij gaat dan voort: „Motley heeft in den prins van Oranje te zeer den held van
den vrijheidsoorlog gezien, om wiens persoon zich de feiten groepeeren; waar die
held hem ontvalt, moet hij dus zijn verhaal wel afbreken. Hij beklaagt zich ergens,
dathij voor zijnnieuwe werk" (nl. de Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden sedert den
dood van Willem den Zwijger) „geen held heeft kunnen vinden; geen man, in wien
de strijd voor vrijheid en recht zich verlichamelijkt. Maar waartoe had hij zulk een
held noodig? Het yolk zelf is de held van den oorlog, dien het voerde; het mag
niet in de schaduw worden gesteld om plaats te maken zelfs voor den grootsten
zijner aanvoerders. Het yolk is een held, die niet sterft; zijn geschiedenis loopt voort
en behoeft geen rustpunten bij den dood zijner groote mannen".
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toog ingevlochten, maar een diep gevoeld besef. Zijne geschriften over den tijd, dien hij het beste kende — de eerste
dertig jaren van onzen oorlog tegen Spanje — leveren er
op meer dan een plaats het bewijs voor. Niet z(56 dikwijls
als ik zou wenschen — ook hij was „schuw", niet om
zijn „gevoelen", maar om zijn gevoel „te pronk te stellen".
Maar wanneer hij den onwil om zijn gemoedsaandoening
te uiten weet te overwinnen, schrijft hij ontroerende bladzijden. Zoo in Het Voorspel van den tachtigjarigen oorlog.
Met de aanhaling van die plaats — een van de mooiste uit
zijne geschriften — wil ik dit hoofdstuk besluiten. Zij geeft
een denkbeeld van wat Fruin kan, als hij maar durft — als
hij het beste van zijne ziel maar durft uitstorten.
„Wij hebben tot nog toe nauwlijks van het yolk te spreken gehad. Eerst de grooten, toen de edelen hadden zijne
partij tegenover de regeering getrokken, meer of min oprecht, meer of min ijverig; maar het .volk zelf had niet
meegedaan, het had slechts toegezien en toegejuicht. Thans
was het oogenblik gekomen, waarop het voor zich zelf zou
gaan handelen . . . .
Nergens kunnen wij beter de geestkracht der eerste hervormden leeren kennen dan in de eerste martelaarsboeken.
Wie heeft ze niet wel eens opgeslagen, wie heeft ze ooit
zonder aandoening uit de hand gelegd? Mij treft daarin,
nog meer dan de wreedheid der vervolgers, de edele lijdzaamheid der slachtoffers. Welk een geslacht, dat in zulk
een school van beproeving werd opgevoed! De Fransche
kerken onder het kruis hadden zich tot zinnebeeld het
wonderbosch van Mazes gekozen, dat brandde zonder
te verteren. Voorzeker, ook in Nederland kon het vuur
de nieuwe Kerk niet verslinden, slechts louteren en harden.
Wij maken geen onderscheid tusschen de gezindheden,
waartoe die eerste martelaars behoorden. Lutherschen,
Wederdoopers, Calvinisten, waarin zij verschillen mach-
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ten, in ijver voor hun geloof, in moed en lijdzaamheid
komen zij alien overeen ..... Wat doet het ter zake, voor
welke stellingen en leerstukken die mannen in den dood
gingen — hoe weinigen onzer zouden een van die geloofsbelijdenissen onvoorwaardelijk onderschrijven — maar dat
zij hun leven veil hadden voor hetgeen hun waarheid was,
dat is het wat wij alien in hen bewonderen en eerbiedigen.
Wij deelen hun afschuw van de Roomsche Kerk niet, wij
kunnen Heiligenbeelden aanzien zonder te gruwen, wij
kunnen de hostie zien verheffen zonder ons te ergeren. Wij
veroordeelen hun blinden godsdiensthaat. Maar wie zal
den tijd niet gelukkig noemen, waarin aan het bovenzinnelijke zoo hooge waarde wordt gehecht, dat men er al het
aardsche, zelfs zijn leven, gering bij acht?
Zoo dikwerf ik met bewondering den heldenmoed, de
volharding, de lijdzaamheid opmerk, die de stichters van
ons gemeenebest in hun strijden en hun lijden, op hunne
verre tochten aan de pool en onder de keerkringen aan den
dag legden, denk ik terug aan den tijd der geloofsvervolging en aan de eenvoudige verhalen in de martelaarsboeken.
Een man als Barentsz., die te midden van den vreeselijksten
tegenspoed moed behoudt en met Gods hulp zijn doel
nog hoopt te bereiken, is een geestverwant van den geloofsheld, die liever den vuurdood sterft dan dat hij zijne
overtuiging zou verloochenen.
In hoe rijke verscheidenheid openbaart zich bij de martelaars die vastheid van karakter, die liefde voor hetgeen
waar en goed is. Eens toen er te Antwerpen een ongelukkige
wederdooper naar de strafplaats geleid werd, trad een weversknecht uit den volkshoop hem tegen, omhelsde en kuste
hem en zeide: „broeder, strijd vromelijk tot der dood toe".
Die toespraak deed hem als ketter kennen, hij werd gegrepen en een week later zelf verbrand. Heeft ooit de
zelfverloochening heerlijker uitgeblonken dan in dien een-
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voudigen werkman? De Zoon des menschen is eens verraden met een kus. Met dezen kus der liefde verried de geloofsheld vrijwillig zich zelven".
En na nog eenige voorbeelden van standvastige lijdzaamheid, van weerlooze onderwerping, van uittartenden overmoed ook, uit de geschiedenis der martelaars to hebben
rnedegedeeld, besluit Fruin deze episode aldus:
„Bedrieg ik mij, of behooren zulke gebeurtenissen inderdaad tot de geschiedenis, zoo goed als de verbintenissen
der grooten en de smeekschriften en optochten der edelen?
Waar is al het bedrijf van dezen op uitgeloopen? op onberaden wagen en lafhartig wijken. Maar het yolk, dat in den
strijd voor het geloof zijn geestkracht had geoefend en
versterkt, heeft volgehouden, en aan de leidslieden, die
zich aan zijne spitse stelden, zijn eigen heldengeest meegedeeld, en zoo ten laatste de overwinning op de overrnacht behaald" (V. G. I, 379-382).

Iv
Na de passage uit Het Voorspel, die ik in de voorgaande
bladzijden overnam, schijnt het oogenblik niet gelukkig
gekozen voor de herhaling van mijne reeds ter loops geuite
meening, dat Fruin meer geschiedvorscher dan geschiedschrijver was. Maar de lezer zal er mij, hoop ik, erkentelijk
voor zijn dat ik om die overweging het slot van het voor,,a aande hoofdstuk niet heb laten vervallen.
Een geschiedvorscher — dus een geleerde. Kleeft er
smaad aan Bien naam? Een reusachtige vlek van verspilden
inkt. Maar zoo iemand dezen naam tot eere heeft kunnen
brengen — dan Fruin.
Geschiedschrijvers zijn er in soorten: meeslepende, zooals Michelet, hallucineerende, zooals Carlyle, gemoedelijk-
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opportunistische, zooals Thiers, patriottische, zooals Von
Treitschke, geestige, zooals Huet, vervelende, zooals —
vele andere; en elk van deze soorten, zelfs de laatste, heeft
haar eigenaardige verdiensten en gebreken. Van de geschiedvorschers bestaat er slechts eene soort; maar zij komt
voor in zeer verschillende qualiteiten, van heel ordinair
tot buitengewoon goed.
Daar de geschiedvorsching tot de wetenschap wordt gerekend, verheugt zij zich in het bezit van een methode en
van handboeken, waarin deze methode wordt uiteengezet.
De aankomende geschiedvorscher leert daaruit, dat b.v. een
bericht van een tijdgenoot over 't algemeen meer vertrouwen waardig is dan dat van iemand, die honderd jaar na de
door hem verhaalde gebeurtenissen werd geboren; dat
onder de tijdgenooten weer hij het meeste geloof verdient,
die zelf tegenwoordig is geweest bij wat hij beschrijft; dat
men op zijne hoede moet zijn voor berichtgevers, die er
belang bij hebben de waarheid te verdraaien; dat men vooral moet trachten zich te vergewissen of de berichtgever
speciale kennis kon hebben van de gebeurtenissen, waarover hij bericht, daar b.v. een predikant wel eens een foot
maakt bij de beschrijving van een veldslag. Nuttige wenken altegader vooral voor hem, die anders niet op al deze
dingen zou zijn gekomen.
Ook Fruin spreekt herhaaldelijk over zijne kritische methode, en heeft zich zelfs eens laten verleiden in 't kort
aan te geven, waarin haar geheim bestaat. De taak van den
geschiedvorscher vergeleek hij toen bij die van een rechtervan-instructie 1 ). „Deze laat de getuigen aanvankelijk eenvoudig vertellen wat zij weten, en vergelijkt dan hunne
Verslag van de Algemeene Vergadering der Peden van het Historisch Genootschap, 1895, biz. 18-19. Fruin vergelijkt de taak van de historische kritiek meermalen met die van den rechter-van-instructie: Verspreide Geschriften II, 78, 79,
HI, 225, 227.
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verhalen, controleert ze onderling. Maar daarna stelt hij
zelf vragen, tracht een antwoord te vernemen ook van
onwillige getuigen, let op gezegden, die zij zich terloops
laten ontvallen, en vult zoodoende langzamerhand de
leemten aan, die in de aanvankelijk gedane verhalen bestaan. De historicus kan echter meestal zijne getuigen niet
opnieuw laten antwoorden. Hij moet vooral — wat de
rechter van instructie in de laatste plaats doet — zich
zelven antwoorden zoeken met behulp van de hem ten
dienste staande gegevens". Maar daarop laat Fruin volgen
— in cauda venenum —: „door de wijze, waarop de vragen gesteld en de antwoorden gezocht worden, wordt voornamelijk de waarde van den historicus bepaald: zijne vragen moeten blijk geven van een helder inzicht in de leemten
zijner kennis, scherpzinnigheid is noodig, combinatievermogen om de verkregene antwoorden in onderling verband te brengen enz.".
Met andere woorden: niet van de voortreffelijkheid der
„methode", maar van de voortreffelijkheid van het brein
van den historicus is het resultaat afhankelijk. De „methode" verschilt in haar wezen niet van de door elk wetenschappelijk onderzoeker, onverschillig in welk vak, gevolgde
wijze van werken; met een paar woorden is zij te definieeren.
Maar verstandige vragen zal alleen hij stellen, die kennis
en inzicht heeft, die zich bewust is geworden — door zijn
levendig voorstellingsvermogen — van de leemten en onvolledigheden in een vroegere voorstelling; van onwillige getuigen antwoorden te vernemen valt alleen den scherpzinnige te beurt, die uit een enkele aanwijzing den weg
naar de waarheid weet te vinden, en de zekerheid vermag
of te leiden van wat hij reeds als waarschijnlijk had verondersteld; het combineeren eindelijk van de verkregen
gegevens tot een samenhangend geheel zal alleen voortre ffelijk gedaan worden door wie een rijke, volledige fan-
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tasie heeft. Komen daarbij dan het vermogen en de drang
om het zelf-geziene te projecteeren in een ook voor anderen
zichtbaar beeld, om het zelf-gevoelde te uiten in klanken
die een gelijk gestemd gemoed doen medetrillen, dan zal de
voortreffelijke geschiedvorscher tevens een voortreffelijk geschiedschrijver zijn. Bij geen enkel geschiedvorscher van
beteekenis zullen dat vermogen en die drang geheel ontbreken — omdat de eigenschappen, die een geschiedvorscher moet hebben, nauw verwant zijn aan die, welke
een kunstenaar bezit.
Daarom is ook de geschiedvorsching — misschien zou ik
moeten zeggen: „helaas!", maar ik voel meer neiging om
het gelukkig te noemen — geen vaardigheid, die ijverige
leerjongens door volharding kunnen verwerven, maar een
talent, dat, als elke geestesgave, wel ontwikkeld, maar niet
aangeleerd kan worden. Fruin had den aanleg van nature;
en het benijdenswaardige geluk is hem ten deel gevallen,
dat die kiem niet verstikte onder het onkruid van zorgen
voor het dagelijksch brood, maar in vrijheid — in „economische" vrijheid! — kon opbloeien tot voile ontplooiing.
Geschiedschrijvers van ons yolk kan men zich andere en
betere denken dan hij was: met breeder wiekslag van overtuiging, met warmer gloed van aandoening, met rijker uitbeelding van visie; maar als geschiedvorscher geldt voor
hem, met verandering van woorden, wat Huet van Vondel
getuigde: zoo vaak de standaard der wetenschap onzichtbaar wordt of te zeer daalt, kan een volgend geslacht van
historici zich aan hem weder oprichten.
Tegen handboeken over de methodiek der geschiedenis
als het zware Lehrbuch der historischen Methode van Bernheim en de lichter te verteren Introduction aux etudes historiques van Langlois en Seignobos heb ik vooral deze grief,
dat de theorie zich er breed maakt en de praktijk in een
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hoekje wordt gedrongen. En aan wie deze grief onbillijk
mocht noemen, omdat methodiek toch de theorie der methode wil behandelen, zou ik antwoorden dat het doel van
deze geschriften immers de ontwikkeling van het talent
van jonge historici naar mijne meening eerder bereikt
wordt door de aandacht te vestigen op voortreffelijke voorbeelden van toegepaste kunst, dan door het in geleerde
termen verkondigen van allerlei „verites de Monsieur de
la Palisse". Aileen wanneer boeken als de genoemde zich
de aankweeking van geleerdheid, ook bij jongelieden zonder talent, ten doel stellen, of ervaren meesters willen doen
meesmuilen over het mislukken van de pogingen om de
individualiteit van een denker in regels en voorschriften
te vangen, heb ik er vrede mee dat de theorie er het hoogste woord voert.
Wie een „Lids voor aankomende historici" zou willen
opstellen zoo als mij er een voor den geest staat, zou
allerlei voorbeelden van scherpzinnige kritiek, van geestig
argumenteeren, van bedachtzaam concludeeren, uit Fruin's
geschriften kunnen samenbrengen. Maar het uitspreken
van den wensch, dat zulk een hoekje mope verschijnen,
zal mij niet weerhouden al vast aan hen, die Fruin's geschriften Of weinig kennen, of slechts door de verflauwde
herinnering aan een vroegere lectuur — en het zou mij
aangenaam zijn ook dezulken onder mijne lezers aan te
treffen enkele, zonder lang rondzien gekozen, staaltjes
van Fruin's historische kritiek te toonen. Zij molten tegelijk
als bewijs Belden voor wat ik over zijne voortreffelijkheid
als geschiedvorscher schreef. Want al wordt voor dat talent
meer vereischt dan kritische begaafdheid alleen, deze is
toch het wezenlijke bestanddeel ervan.
Van tweeerlei kritiek bij Fruin wil ik voorbeelden laten
zien: van principieele kritiek — en bij hem gold die
dikwijls de Katholieke kerkleer of de denkbeelden, door
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Katholieke geschiedschrijvers verkondigd; van zuiver historische kritiek ook, die uit onvolledige en elkaar tegensprekende berichten de waarheid moet opbouwen of
die de onjuistheid van een reeds vroeger gevormde voor.
stelling komt aantoonen.
Zoowel bij Fruin's leven als na zijn heengaan is hem ook
door Katholieke historici hulde gebracht. Aan de oprechtheid daarvan twijfel ik geen oogenblik; wie de manier
van schrijven kent, bij heftige papenhaters tegenover
Katholieken gebruikelijk, begrijpt dat deze in den tegenstander Fruin den nobelen bestrijder hebben gewaardeerd
en steeds meer zijn gaan waardeeren. Maar het zou mij
niet verwonderen — en als bewijs van groote zelfkennis
zou ik het hun aanrekenen — wanneer in hunne hulde aan
Fruin de erkenning lag opgesloten, dat hij niet alleen de
ridderlijkste, maar tevens de meest to vreezen van hunne
tegenpartij was.
Beter dan de geleerdste Protestantsche theoloog, en
natuurlijk beter dan de venijnigste papenhater, heeft Fruin
het verschil tusschen de Katholieke en de Protestantsche
leer bloot gelegd; daarmede heeft hij vermoedelijk geen
enkel Katholiek bekeerd, maar daarmede heeft hij menig
Protestant in het goede recht van zijne opvatting versterkt,
en de door onverschilligheid voor de Protestantsche kerkgenootschappen verflauwde liefde voor de Protestantsche
idee aangewakkerd. Een eigen levensbeginsel van de hervorming vindt Fruin in het verwerpen van den priester
als middelaar tusschen God en mensch (V. G. III, 26o);
geen nieuw denkbeeld voorzeker — maar wie toonde met
zulke sprekende voorbeelden het verschil tusschen de
Katholieke en de Protestantsche leer in dit opzicht aan?
Hij deelt ons de woorden mede, door Philips II op zijn
sterfbed tot zijn biechtvader gesproken: „Vader, gij zijt de
plaatsvervanger van mijn God, en voor zijn goddelijke
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majesteit verklaar ik, dat ik al doen zal wat gij mij zegt
vereischt te worden voor het volbrengen van mijn plicht
en het heil mijner ziel; en bij gevolg zal de schuld aan u
liggen als ik jets verzuim, want ik voor mij ben bereid
al te doen wat ik behoor te doen" 1 ); en dan vraagt hij: „Is
er jets rneer anti-protestantsch te bedenken dan dit overdragen onzer verplichting jegens God op een medemensch,
een geestelijke? Maar de Katholieken van dien tijd plegen
er op te roemen als op een voortreffelijkheid van hun Kerk,
dat dus de priester den leek voor de zaligmakende kracht
van zijn geloof Borg blijft; en zij schrijven het weigeren
der protestantsche predikanten, om aan den stervende gelijken troost te schenken, toe aan een gemis van innerlijke
en wezenlijke overtuiging". Na verschillende voorbeelden
daarvan te hebben aangevoerd, resumeert Fruin aldus:
„Het protestantisme laat de verantwoordelijkheid voor geloof en handelen aan een ieder voor zich, en wil slechts
voorlichten bij het zoeken van geloofs- en gedragsregel in.
de Heilige Schrift. Het katholicisme neemt van den geloovigen en gehoorzamen zoon der Kerk de verantwoordelijkheid over, verleent hem absolutie van tekortkomingen
en blijft hem bong voor de zaligmakende kracht van zijn geloof" (V. G. VII, 326-328). Bedrieg ik mij, wanneer ik
geloof dat Fruin door deze aanduiding van het beginselverschil aan het protestantisme een goeden dienst bewijst?
Van het fanatisme, dat de Katholieke ijveraars bezielde,
van de weerzinwekkende moraal, waartoe dat geloof bij
sommigen — zoowel in vroeger eeuwen als in onzen eigen
tijd — leidde, vindt men in zijne geschriften de onweerlegbare bewijzen. Ik heb de voorbeelden maar voor 't grijpen. Sprekende over het proces van den om het geloof verI) Philips hechtte zooveel waarde aan deze overdracht van de verantwoordelijkheid, dat hij een schriftelijke acte ervan aan den biechtvader liet overhandigen!
Vgl. Fruin's Verspreide Geschrif ten VII, 326, noot I.
Van Menschen en Tijden I.
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volgden Angelus Merula, deelt Fruin een passage merle
uit den brief, door den inquisiteur Tapper aan den gevangene geschreven, waarin deze meening wordt geuit: de
waarheid en de kerkleer zijn noodzakelijk een, dochgebeurde
het onmogelijke en verschilden zij van elkander, dan behoorde, op straffe van verdoemenis, de kerkleer boven de
waarheid geloofd en betracht te worden. Dat doet Fruin
uitroepen — in krasser bewoordingen dan hij placht te gebruiken, maar ook onverdiend? —: „er behoort de moed van
een fanaticus als Tapper toe — die ook van oordeel is,
dat de Kerk de kudde des Heeren niet bewaren kan, zoolang er ketters in leven blijven — om deze gedachte onder
woorden te brengen en te verkondigen. Zij overtreft in
kracht van uitdrukking de monsterachtigste beweringen,
die de bittere spot van Marnix aan zijn uitlegger van de
Biénkorf der Heilige Kerke in den mond heeft gelegd.
Gezegend de Hervorming, gezegend de scheuring der Kerk
in tweeén! till at zou het lot zijn geweest der Wetenschap,
als Tapper's geestverwanten bij machte waren gebleven
om dit motto van hun overmoed te handhaven en de waarheid van de Kerkleer afhankelijk te stellen? Een proeve
van antwoord op die vraag geeft ons de geschiedenis van een
ander proces, dat van Galilei" ( V. G. I, 241-242). —
Willem Estius, een Katholiek geestelijke, heeft de geschiedenis der Gorcumsche martelaren te boek gesteld,
onder wie zijn hoop vereerde oom; Fruin prijst het als
„een werk van geloof en liefde, de vrucht van een gemoedsstemming, die zich aan den lezer meedeelt" (V. G. II, 299).
Estius stelt zich van de martelaren na hun dood een liefelijk
beeld voor: hoe zij, na hun zegepraal, bij God de voorspraak zijn van zieken en lijdenden; hoe zij door hun voorbidding weldaden bewijzen aan die hun dierbaar zijn. „Maar
hij bederft ons dit beeld door zijn jammerlijken ketterhaat".
Op den twaalfden verjaardag van de marteling zag men in
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de kerk te Delft langer dan een uur iemand in gebed verzonken. „Het was" — Estius is nu aan 't woord — „de
held Balthasar Gerards. Hij Wilde de grootsche daad, die
hij voorhad, niet ondernemen, zonder eerst Gods hulp te
hebben ingeroepen. En zijn bede werd aangedrongen door
de martelaren, wier herinneringsdag het was; God verleende, hun ten gevalle, zijn bijstand; en den volgenden
dag volbracht de edele held met Gods hulp zijn onvergetelijke en allerlofwaardigste daad". — „Wat zullen wij
zeggen", voegt Fruin daaraan toe, „van de zalige martelaren, die den bijstand van God afsmeeken voor een verachtelijken booswicht, opdat het hem gelukken moge den
man te vermoorden, die al het zijne gedaan had om hun
moord te voorkomen? Of liever, wat zullen wij zeggen van
Estius, die hen zoo voorstelt, en van den godsdiensthaat,
die hem daartoe drijft?" (V. G. II, 322-323).
In Fruin's kritiek op de Katholieke voorstelling van onzen
opstand tegen Spanje, zooals men die in het bekende boek
van Dr. Nuyens kan vinden, heeft mij altijd het meest
getroffen de argumentatie, waarmede hij aantoont hoe het
gemoed van Dr. Nuyens soms in tegenspraak komt met de
logica van zijne partij. De „Geschiedenis der Nederlandsche
beroerten" begon te verschijnen in 1865 — een jaar nadat
Paus Pius IX de Encyclica met den daarbij behoorenden
Syllabus errorum had uitgevaardigd. Volgens die encycliek
is elke ongehoorzaamheid aan de Kerk misdadig; ander
de door den Syllabus veroordeelde stellingen komen ook
deze voor: „aan een ieder staat het vrij dien godsdienst
te omhelzen en te belijden, welken hij, door het licht der
rede geleerd, denkt waar te zijn" en „aan de wettige vorsten
de gehoorzaamheid te weigeren, ja zelfs revolutie te
maken, is geoorloofd". Voor het eerste beginsel zijn onze
voorvaderen den opstand begonnen, het tweede hebben
zij neergelegd in den considerans van de acte, waarbij
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Philips II werd afgezworen. Van het standpunt der Katholieke Kerk was de Koning in zijn voile recht, toen hij Bien
opstand te vuur en te zwaard trachtte te onderdrukken; zonder zijn plicht te verzaken mocht hij niet anders handelen.
Fruin toont nu aan, dat Nuyens niet de voile consequentie
van de Katholieke leer aandurft. Overeenkomstig de leer
der encycliek werd tijdens onzen opstand elke ongehoorzaamheid, hoe lijdelijk zij was, door de inquisitie strafbaar
gekeurd en door den Koning, zoo ver zijne macht reikte,
gestraft. Maar Nuyens spreekt daar niet van en zegt dat
het den Protestanten te doen was, niet slechts om geduld
te warden en rustig God naar de uitspraak van hun geI.veten maar am het Katholicisme te vernietigen.
„Laten wij ons wel verstaan", schriift Fruin; „de geloofsvervolging was gericht evenzeer tegen hen, die niets meer
verlangden dan rustig God naar de inspraak van hun geweten te dienen, als tegen de anderen, die hun Kerk tot
de eenige Staatskerk wilden maken. En dat mocht oak niet
anders, want uit het Katholieke oogpunt beschouwd is het
een zoowel als het ander boos en niet te gedoogen. Al
hadden de protestanten niet meer verlangd dan godsdienstvrijheid, zij zouden daarom niet minder door de
inquisitie opgespoord en door de wereldlijke machten vervolgd zijn. Het te doen voorkomen, alsof niet de godsdienstvrijheid, maar wel de paging om de Katholieke Kerk te
verdelgen door den Koning Philips en de Kerk te vuur en
te zwaard bestreden is, is een dwaling en, zoo het met
opzet geschiedt,
Op een tweede inconsequentie maakt Fruin opmerkzaam. Nuvens had de verdraagzaamheid der Nederlandsche
Katholieken tegenover de ketters geprezen. Die verdraagzaamheid vindt Fruin, zoo men naar vanKatholiek standpunt
beziet, niet te prijzen, maar te laken. „Een van beide: het
zenden van lieden, om niets anders dan om veroordeelde
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godsdienstige gevoelens, naar het schavot, is plichtmatig
of is het niet. Is het niet plichtmatig, dan is Philips een
moordenaar. Is het wel plichtmatig, dan behoorden ook
alien, die aan de misdaad deel hadden en daarbij volhardden, deel te krijgen aan de straf. Wie zich uit flauwheid
of weekelijkheid daartegen verzetten, bezondigen zich. Hen
te prijzen om hun verdraagzaamheid en tevens Philips om
zijn geloofsijver, gaat niet aan. Ik zou denken, dat de lof
der verdraagzaamheid, dien Dr. Nuyens den Nederlandschen Katholieken toebrengt, voortkomt uit zijn gemoed,
en de goedkeuring, die hij aan het systeem van Philips
schenkt, uit de logica van zijn partij" (V. G. II, 15-18).
Is dit niet de zwaarste slag, dien men aan de leer der Katholieke Kerk kan toebrengen: aan te toonen, dat zelfs
haar oprechte belijders terugdeinzen voor de consequentie
van haar beginselen, omdat hun gemoed in opstand komt
tegen de wreedheid van wat de leer komt eischen?
Dergelijke proeven van principieele kritiek levert het
Gids-artikel van Fruin, waarin het boek van Dr. Nuyens
wordt aangekondigd, bij menigte; en die stonden mij voor
den geest, toen ik hem de meest te vreezen wederpartij van.
de Katholieken noemde. Maar ik zal er niet te lang bij verwijlen en Fruin ook in zijne kracht laten zien bij het toepassen van de historische kritiek in meer beperkten zin.
Naar welk van zijne geschriften zou ik dan eerder grijpen
dan naar wat hij zelf heeft genoemd: „Een proeve van historische kritiek" — het artikel, dat hij schreefnaar aanleiding
van de polemiek tusschen Groen van Prinsterer en Nuyens
over de vraag, of Lodewijk van Nassau medeplichtig zou zijn
aan den beeldenstorm van 1566; beter dan eenig ander zal
het mij in staat stellen van de methodiek der geschiedenis
„la morale en action" in een paar voorbeelden te vertoonenl).
I) Onder de afdrukjes van Fruin's tijdschriftartikels in mijn bezit is er ook
een van dit Gids-artikel, door Fruin indertijd ten geschenke gezonden aan Mr. I. T.
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Eerst een eenvoudig voorbeeld van de even eenvoudige
waarheid, dat de historicus-rechter-van-instructie niet mag
nalaten, bij het getuigenverhoor alien op te roepen, die
iets van belang kunnen mededeelen. Groen van Prinsterer
had de onschuld van Lodewijk van Nassau aan de beeldstormerij willen bewijzen uit de eigen brieven van den beschuldigde, waarin deze verklaart dat het gemeen zonder zijn
voorkennis of goedvinden de kerkschennis heeft gepleegd.
Maar Nuyens wijst dat argument af, omdat hij Lodewijk
van Nassau niet geloofwaardig vindt; had deze niet aan
zijn broeder Jan van Nassau geschreven, dat de papisten
hem en zijn vrienden naar lijf en goed stonden? En was
dit niet „een handtastbare onwaarheid?" Immers, op dat
tijdstip heerschte er te groote angst bij de regeering en bij alle
welgezinde Katholieken, dan dat zij er aan zouden denken
Graaf Lodewijk en zijn vrienden te lijf te gaan. Hier mengt
Fruin zich in het geding. Wat beteekent, vraagt hij, „de
papisten staan ons naar lijf en goed?" Niet anders dan: de
Koning en de inquisitie willen ons het 'even benemen en
onze goederen verbeurd verklaren; Lodewijk van Nassau
en zijn vrienden waren er van overtuigd, dat hun dit lot
boven het hoofd hing, en drongen telkens bij de regeering
op de verzekering aan, dat hun het Compromis niet als
misdaad zou worden toegerekend. Maar bestond er ook
reden voor die vrees? Daarvoor roept Fruin een onverdachten getuige op: den Koning zelf; want hij kent de door
Gachard uitgegeven Correspondance de Philippe II en herinnert zich dat de Koning, juist in den tijd waarvan hier sprake
is, de landvoogdes heeft gemachtigd am aan. de heeren van
het Compromis de verlangde verzekering te geven — en
Bodel Nijenhuis. Deze schreef op het schutblad eenige regels uit een brief, dien hij
klaarblijkelijk van Groen van Prinsterer over Fruin's stuk ontving; het zal wet
niet onbescheiden zijn ze hier mee te deelen: „Wat zegt gij van het opstel van
F. tegen N.? Mijns inziens, voortreffelijk. Het geeft mij een aangenaam gevoel
van rust. Want noodig is mijne repliek nu niet meer".
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tegelijk de notarieele acte teekende, waarbij hij die belofte
herroept en zich voorbehoudt de schuldigen te gelegener
tijd te straffen 1 ). Bij gevolg heeft Dr. Nuyens geen reden
orn de woorden van Lodewijk van Nassau voor een „handtastbare onwaarheid" te houden, want die woorden stemmen overeen met wat de Graaf en zijne vrienden vreesden,
en terecht vreesden.
De methodiek der geschiedenis leert ons ook, dat men
een getuige, die men in het algemeen als betrouwbaar heeft
lecren kennen, niet onvoorwaardelijk in alles moet gelooyen, maar bij elk zijner verklaringen zich de vraag heeft
te stellen, of hij, ook al wil hij de waarheid mededeelen, deze
kon weten. Het zou de moeite waard zijn aan den eventueelen schrijver van een handleiding voor Nederlandsche
historici vermaak ik het denkbeeld tot in kleinigheden
Fruin's betoog te ontleden, waarom Nuyens ten onrechte
bij den Italiaanschen geschiedschrijver Strada, hoe voortreffelijk diens werk ook moge zijn, naar de medeplichtigheid van Lodewijk van Nassau aan den beeldenstorm gaat
vragen. Maar ik moet mij hier beperken tot een enkel voorbeeld van scherpzinnige argumentatie tegelijk een voorbead ter toelichting van Fruin's theorie, dat de historicusrechter-van-instructie vooral moet trachten een antwoord
te vernemen van onwillige getuigen en in het bizonder
heeft te letten op gezegden, die zij zich terloops laten ontvallen.
Nuyens vond in de mededeelingen van Strada, die hij ter
staving van zijne beschuldiging aanhaalde, vooral van belang het bericht, dat Lodewijk van Nassau, toen de kerken
te. Gent geplunderd werden, door zijn secretaris Gilles le
Clercq naar die stad een brief had laten overbrengen aan
de „predikanten, konsistorien en kooplieden der NederVerspreide Geschriften II, p. 46-48.
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landen", waarhij deze werden vermaand alle ongeregeldheden van het yolk voortaan te keer te gaan, aangezien
de Gereformeerde godsdienst nu genoegzaam verzekerd
scheen. Volgens Nuyens is dit een „inderdaad verpletterend" bewijsstuk tegen Graaf Lodewijk: hij, die de beeldstormerij tot bedaren kon brengen, moet haar ook hebben
aangestookt. Fruin wijst er eerst op, dat Nuyens verkeerd
aanhaalt; de brief is niet van Graaf Lodewijk alleen, maar
van hem en zes anderen, nl. van de hoofden van het Cornpromis; „een toevallige leemte in een der uitgaven van
Strada" — een van die schijnbaar welwillende veronderstellingen ten opzichte zijner tegenpartij, die men bij Fruin
dikwijls aantreft — of anders de haast, waarmee Nuyens
Strada gelezen heeft, was de oorzaak, dat hij dat over het
hoofd zag. Daarna beziet Fruin den brief van alle kanten
en toont aan, dat hij geen enkel bewijs, laat staan een verpletterend, voor de schuld van Graaf Lodewijk oplevert.
Maar niet om deze argumentatie is het mij bier te doen.
Als Fruin den brief van alle kanten heeft bekeken, legt hij
hem nog niet ter zijde. In de correspondentie tusschen de
landvoogdes Margaretha van Parma en Koning Philips II
heeft hij het bericht gevonden, dat, nog geen vol jaar na
den beeldenstorm te Gent, de geheime papieren van Gilles
le Clercq in handen der regeering vielen: een vondst van
belang, waardoor, schrijft de landvoogdes, het geheele geheime beleid der troebelen werd ontdekt. Deze passage uit
den brief van Margaretha van Parma is de onwillige getuige, die voor Fruin's rechterstoel wordt redaagd; aan de
wijze, waarop hij hem ondervraagt, nerKennen wij den
meester in de kunst. Hoort welke getuigenis hij hem ontlokt. „De regeering te Brussel had dus al de geheime papieren van dien Gilles le Clercq, den tusschenpersoon tusschen Lodewijk van Nassau en de gereformeerde consistorien, onder de oogen gehad. Gelukkig voor de geschiede-
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nis had Le Clercq gewaand, dat zij volkomen veilig waren
in hun schuilhoek; hij had niets verbrand of weggemaakt.
Het geheele beleid der troebelen werd uit die papieren
voor de regeering kenbaar. Welnu, uit dien rijken schat is
aan Strada, die hem blijkt gekend te hebben, slechts een
brief onder de oogen gekomen dien hij compromittant
vindt voor Lodewijk van Nassau, en dien brief — wij hebben hem ontleed en van alle kanten bezien, en wij zijn tot
de slotsom gekomen, dat hij niet het allerminste bewijst of
aanwijst" .
De tegenwerping ligt voor de hand: al heeft Strada niet
meer gezien, daaruit volgt niet dat de regeering in Le Clercq's
papieren niet meer bewijsgronden voor de schuld van Graaf
Lodewijk heeft gevonden. Toegegeven, zegt Fruin; maar ik
houd vol dat de regeering nOch in de papieren van Le
Clercq, nOch in eenig ander geschrift of bekentenis een
bewijs van de medeplichtigheid van Graaf Lodewijk aan
den beeldenstorm heeft ontdekt. In Januari 1568 were
hij ingedaagd voor den Raad van Beroerten; die indaging
zwijgt over medeplichtigheid aan den beeldenstorm; is
het te denken dat Alva verzuimd zou hebben daarvan go-wag te maken, zoo hij een bewijsgrond had gehad?
Het zij zoo, zegt Nuyens, „ik behoef de getuigenis der
indaging niet". Maar Fruin: „wat gij behoeven moogt, is
bier de vraag niet. De historic kan de indaging niet missen.
Zij is in deze quaestie een document van het hoogste gewicht. Zij toont aan, van welke misdaden de Raad van
Beroerten, na gezet onderzoek der stukken, den ingedaagde
verdacht hield; zij toont bij gevolg tevens aan, van welke
misdaden hij hem, zij het dan ook bij gebrek aan bewijs,
niet beschuldigde. Het feit, dat van medeplichtigheid aan
den beeldenstorm in de indaging niet wordt gesproken,
verzekert ons dus dat de Raad van Beroerten, nadat hij de
papieren van Le Clercq en zooveel andere bescheiden en
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information onderzocht had, geen reden vond om Graaf
Lodewijk van aandeel aan de beeldstormerij te betichten" 1).
Is dit geen aardige illustratie van de leer, dat men soms
ook door een argumentum ex silentio het stilzwijgen kan
opleggen aan den tegenstander?
Nog kan ik van Fruin's Proeve van historische kritiek
Been afscheid nemen. Het is een ware goudmijn — even
rijk als by. Ranke's geschrift Ueber die Verschworung gegen
Venedig im Jahre 1618 of Bakhuizen's Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen — voor wie ook aan
een leekenpubliek een denkbeeld wil geven van de historische kritiek op haar best.
Op verschillende manieren kan de onjuistheid van een
redeneering of van een voorstelling eener gebeurtenis worden betoogd: door de onwaarheid aan te toonen van de
getuigenissen, waarop zij zich beroept, door haar te ontleden dus, en de gaafheid van elk harer bestanddeelen op
de proef te stellen; maar ook zóó: door haar aan te nemen,
door zich in te denken en voort te redeneeren in haar eigen
gedachtengang, en te laten zien tot welke ongerijmde of met
vaststaande feiten strijdige resultaten dit leidt. Van deze
Sokratische kritiek bij Fruin wil ik nog een voorbeeld
geven.
Volgens Nuyens was de beeldstormerij geen onvoorbereide, woeste uiting van volksdrift, maar geschiedde zij
mar een welberaamd plan, ontworpen door de Calvinistische predikanten en kerkeraden, in overeenstemming met
de Gereformeerde edelen van het Compromis. Fruin neemt
dit voor een oogenblik aan 2), en vraagt dan: hoeveel per1) Al het voorgaande naar Verspreide Geschriften II, blz. 48-62.
2) Het volgende naar Verspreide Geschriften II, blz. 71 vgg.
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sonen moeten van dit complot wel kennis hebben gedragen?
Eenige honderden, naar hij aantoont. Is het denkbaar dat
niet een van die velen, verontwaardigd over het geweld, dat
men voorhad, de bedreigden gewaarschuwd hebben zou?
Maar hij gevoelt, dat de tegenpartij een rijke fantasie
heeft, wanneer het noodig is zich onwaarschijnlijkheden
als mogelijkheden voor to stellen. Hij kan het niet bij deze
conclusie laten, en wikkelt het betoog verder of tot hij aan
een gevolgtrekking is gekomen, die het gezond verstand
rnoet verwerpen. De beeldstormerij zij dan weer de uitvoering van een welberaamd plan. „Het plan is ten uitv per gelegd. De tijd van reactie breekt aan; de regeering
hemeemt haar overwicht. Zij gaat aan het opsporen der
schuldigen. Naar iedere stad worden commissarissen afgevaardigd. Deze stellen een allernauwkeurigst onderzoek
in . . . . Vervolgens wordt een Raad van Beroerten ingeLeld, die honderden van beeldstormers, daaronder predikanten en leden van de consistorien gevangen neemt en
ten scherpste ondervraagt. Is het mogelijk, dat desniettemin
het beraamde plan even geheim zou gebleven zijn? En
-,och, niet een der hoofden van de Gereformeerden is van
schuld overtuigd". Noch Marnix van St. Aldegonde — op
\vien de argwaan het eerst moest vallen — noch zijn broeder, de heer van Toulouse, noch Nicolas de Hammes, noch
Gilles le Clercq — alien ijverige Calvinisten — worden
in het door den Bloedraad over hen gevelde vonnis van
eenig aandeel aan den moedwil van de beeldstormers bechuldigd.
Ik wil hier tegelijk de aandacht vestigen op een behendigheid in Fruin's betoog, die hem — voor een oogenblik maar -- nog scherpzinniger doet schijnen dan hij al is.
Tot nog toe waren wij allen in den waan dat Fruin het
argument, dat de onschuld van de leiders der Gereformeerden aan den beeldenstorm blijkt uit het stilzwijgen
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over dat punt in het vonnis, door den Bloedraad geveld,
als een nieuw argument zelf had gevonden. Maar het argument is niet nieuw. Hij zelf deelt ons mede, dat het al voorkomt in de apologie der protestanten van 1568, en dat het
daarin aangevoerde argument: „men heeft aan diegenen
onzer, die wegens beweerde medeplichtigheid aan den beeldenstorm ter dood werden gebracht, nooit, hoezeer zij ook
gepijnigd werden, de bekentenis van schuld kunnen ontlokken", nooit is weerlegd; hij zelf laat ons zien hoe hier
maar zou het bij andere schrijvers dan Fruin niet eens gebeuren, zonder dat zij hun lezers in staat stellen den oorsprong van hun kritisch vernuft te leeren kennen? — door
een volkomen geoorloofde, irnmers bij hem later blijkende
stilistische handigheid, veelomvattende kennis den schijn
van scherpzinnigheid kon aannemen
Zoo ook later, als hij weer met een ander argument kornt
betoogen dat de beeldenstorm Been door de consistorien
beraamd plan was. Immers, hij paste niet in hun overige
plannen: op 't oogenblik zelf, dat hij uitbrak, waren de
predikanten en consistorie-leden op het punt een verzoekschrift aan de landvoogdes aan te bieden, waarbij op het
toestaan van kerkgebouwen voor den Gereformeerden eeredienst zou werden aangedrongen; hoe zou dit te rijmen
zijn met het hun toegedichte plan van de beeldstormerij?
Maar ook hier noemt Fruin onmiddellijk de bron van zijn
vernuft. Niet hij bedacht het argument; Moded voerde het
in 1567 reeds in zijn apologie aan, en een jaar later werd
het herhaald in de apologie der protestanten.
Een stilistische handigheid noemde ik dat voorop stellen
van een schijnbaar door eigen denken gevormde redeneering, en het laten volgen van het bewijs, dat men haar
aan een of ander oud bericht ontleent. Fruin had wel weer
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van die coquetterieen. Hij verstond de kunst om zijne
kleine vondsten in de Zondagsche kleeren te steken, en hij
had daar behagen in. Hij hechtte aan de kleine ontdekkingen, waartoe zijn studie hem bracht, niet omdat hij het
belang ervan overschatte, maar omdat het onderzoek
zijn kamergymnastiek — hem zooveel genot bereidde 1),
omdat hij verslaafd was aan het spel van vernuft en fantasie, dat men historische kritiek noemt. Te veel hield dat
spel hem of van het grootscher werk der historische compositie — maar die gedachte zal onze bewondering niet
verminderen voor zoovele van die kleine verhandelingen
en artikeltjes, waarin Fruin zijn meesterschap in de kritiek
heeft getoond.
Zoo bij de voordracht, die hij hield op de eerste algemeene vergadering van het Historisch Genootschap 2).
De toevloed van historici stroomde breed, nu velen voor
het eerst in de gelegenheid waren Fruin te hooren. Hij
voelde zelf, dat het aangekondigde onderwerp: De veldtocht
in de Nederlanden van 1572, menigeen bevreemd moest
hebben, begon dan ook met een excuus: zijn eerste plan
was geweest een onderwerp van meer algemeene strekking
te kiezen, zijn eigen methode van historiographie, en die
te rechtvaardigen. Maar ten slotte had hij er de voorkeur
aan gegeven, in een voorbeeld aan te toonen, tot welke
resultaten zij kon leiden.
Een uur Lang hield hij toen college over den veldtocht
van Don Frederik, oaf daarvan een verhaal, waarin over
al het bekende weed heen gegleden, en stond alleen stil bij
wat er verkeerd of onvolledig was in de verhalen van vroei) Het door Lucilius --- in den Nederl. Spectator van 9 Februari 1901 — aangehaalde citaat krmnt mij hierbij voor den geest: „Nur der stets sich erneuernde
Anreiz der Forschung, und die dahei empfundene Lust hat uberhaupt die Wissenschaft ins Leben gerufen und gefOrdert; der Charakter ihrer Resultaten hat damit
gar nichts gemein, dcnn er ist cin gerade zu deprimierender".
2) Verspreide GeschrU ten
p. 227-234.

1 74

ROBERT FRLTIN

gere geschiedschrijvers Wagenaar, Van Vloten, Motley,
Nuyens — die zich de toedracht der gebeurtenissen niet
levendig voorstelden en daarom de gapingen of de onjuistheden in het relaas van hunne berichtgevers niet gewaar
werden. De pointe van het betoog was, dat men vroeger
nooit had gelet op drie dingen, die van beslissenden invloed
op den loop van den veldtocht geweest zijn: de rivierovugangen, de zorg voor het approviandeeren van het leger
altijd een moeilijk probleem, maar in de zestiende eeuw
veel moeilijker dan thans, omdat de middelen van verkeer
toen zooveel slechter waren — en de weersgesteldheid.
Wagenaar en Motley denken heelemaal niet aan de
rivierovergangen; Van Vloten laat het leger te Maastricht
de Maas en te Emmerik den Rijn overtrekken, en zoo over
Kleefsch gebied naar Nijmegen marcheeren — wat geen
zin heeft: om van Maastricht naar Nijmegen te komen,
was het niet noodig den Rijn over te steken. Een ander
voorbeeld van het blijven slapen van de fantasie: Lam bertus Hortensius vermeldt als gerucht in zijn Opkomst en
ondergang van Naarden, dat Alva het aanvankelijk gemunt
had op Buren, om de Rijnvaart vrij te maken; door een
begrijpelijke vergissing noemt hij Buren, in plaats van — wat
bedoeld werd Bommel, dat immers aan den Waal ligt.
Maar Hooft en Wagenaar nemen dat gedachteloos over
en Arend noemt ten slotte Buren als „den sleutel van den
Rijn!"
Mocht iemand denken: geen belangrijk resultaat, dan behoef ik niet eens te antwoorden, dat mijn verslag ook niet
alle nieuwe vondsten van Fruin weergeeft; dat hij b y. nog
aantoonde hoe het beleg van Haarlem werd bemoeilijkt door
de zorg voor de approviandeering van de belegeraars: de
proviand moest heel uit het Zuiden komen, langs den omweg
over Nijmegen; langs de rivieren moest overal bezetting gelegd worden; voortdurend moesten convooi en de transporten
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beschermen; wel de heeft van het Spaansche leger was noodig om den toevoer van levensmiddelen te verzekeren. Ik behoef alle resultaten niet op te sommen, omdat ik ze zelfniet
zoo bizonder belangrijk, en Fruin's college eigenlijk alleen
merkwaardig vind als proeve van wat de geschiedvorscher
behoort te doen voor hij zich zet tot het schrijven van de
geschiedenis. Want de moraal van deze voordracht zou
kunnen luiden: de berichten, die gij, o geschiedvorscher!
leest, mogen voor u geen zinnen op het papier blijven;
laat uwe fantasie het doode verleden, dat er in opgeslotcn
ligt, tot levende werkelijkheid opwekken; maak die tot
tegenwoordigheid, zie haar gebeuren, leef er in mede, gevoel haar mede.
Daar nu de fantasie van vele geschiedvorschers niet
waakzaam, maar sluimerziek is, blijft de wederopwekking
van het verleden bij hen uit; zij brengen het in hun geschiedschrijven niet verder dan tot het „relata referre":
het herhalen van wat vroeger reeds verhaald was. Niet
alzoo Fruin. Zijne onderzoekingen leiden altijd tot jets
nieuws, vullen de leemten in vroegere voorstellingen aan,
ontdekken haar fouten en vervangen haar door een betere.
Door de helderziendheid van zijne fantasie overtreft hij alle
geschiedvorschers, die Nederland heeft voortgebracht
(alleen Bakhuizen van den Brink was hierin zijn evenknie),
gelijk hij hun meerdere was door de vastheid van zijn brein,
de bedachtzaamheid van zijn oordeel 1 ) en den reusachtigen
i) Leerzaam voor de kennis van Fruin's bedachtzaam concludeeren — en
niet minder voor de kennis van zijne historische kritiek — is de vergelijking van
zijne drie artikels over de oorlogsplannen van Prins Willem II (Nederl. Spectator
7875, p. 146-148, Bijdr. v. Vaderl. Gesch., Derde Reeks, IX, p. I-40, en X, P.
5 97-234; deze artikels zijn, onder den titel: „Over de oorlogsplannen van Prins
Willem II na zijn aanslag op Amsterdam in 1650", gezamenlijk herdrukt in Verspreide Geschriften IV, 122-194); opmerkelijk is vooral de wijziging in zijn oordeel
over den Prins. Blok, Levensbericht van Robert Fruin (in Blok, Verspreide Studiën
enz., blz. 332) zegt dat Fruin ten slotte zelf niet geheel tevreden was over de beide
laatste studien, omdat het onderzoek der bronnen, die voor een goed deel in de
archieven te Parijs lagen, niet volledig genoeg was geweest om tot een definitief
besluit te komen. Maar zoo kan Fruin zich, dunkt mij, alleen uitgelaten hebben
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omvang van zijn weten. Klaarheid — dat was de groote
eigenschap van zijn innerlijk zien, van zijn denken, van
zijn schrijven. Geen warmte, maar licht brengen zijne geschriften. De trotsche spreuk, eenmaal in den mond gelegd van de toortsdragende godin, die de Leidsche Hoogeschool moest verpersoonlijken, geldt ook voor Fruin's geest:
„Quacunque incedo, pello tenebras" (waar ik verschijn,
verdrijf ik de duisternis).
\-6 Or de laatste studie; toen hij die schreef, was het boek van Waddington, La
Wpublique des Provinces-Unies, la France et les Pays-Bas espagnols de 163o a 165o
reeds verschenen en had, naar Fruin's eigen woorden (V. G. IV, 158) aangevuld
wat er aan de zekerheid zijner voorstelling nog ontbrak, ni de toetsing aan de
volledige berichten van de Fransche zijde.

SAM MULLER 1)
Ook onder de menschen, die een academische opleiding
hebben genoten en zich op het gebied hunner wetenschap
een blijvenden naam verwierven, zijn veel autodidacten. De
allervoortreffelijksten komen uit geen school; zij vormen er
ook geen. Dit geldt voor Bakhuizen van den Brink, voor
Robert Fruin, in veel opzichten ook voor Samuel Muller
Frederikszoon. Ook hij heeft zijn eigen weg moeten banen;
ook hij was autodidact: als archivaris, als mediaevist, als
beheerder van een museum. Een school heeft hij wel gevormd, voor de methodische dingen van het archivariaat;
maar zijn beste geestelijke eigenschappen heeft ook hij,
natuurlijk, aan niemand kunnen overdragen.
Oorspronkelijk was hij niet voor geleerde bestemd. Hoewel de geleerdheid bij zijne familie niet in kwaden reuk
stond. Integendeel.
Zijn grootvader, Dr. Samuel Muller, een Rijnlander van
geboorte, in 18o1 uit Crefeld naar ons land gekomen om
te worden opgeleid tot Doopsgezind predikant, was in de
professorenwereld van Amsterdam een man van gewicht:
de gevierde hoogleeraar aan en leider van het Doopsgezind Seminarie. Zijn levensbeschrijver geeft in verkapte
bewoordingen te kunnen, dat de Mennisten voor hem sidderden en beefden, en dat zijn autoriteit in hun kerkgenootschap zwaar op hen drukte 2 ). Aan d e z e n paus is
z) Levensbericht , voorgedragen in de vergadering der Afdeeling voor de getachied- en letterkundige wetenschappen van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, 8 October 1923.
2) Dr. C. Sepp, in zijn Levensbericht van Dr. Samuel Muller (Levensberichte
der Maatschappij van Nederl. Letterkunde, 1876). Zie aldaar blz. 64.
Van Menschen en Tijden I.
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het dan beschoren geweest, zijne heerschersneigingen in
zijn nageslacht voort te planten.
En niet alleen deze eigenschappen. Wie hoort gewagen
van zijn ijzeren wil, van zijne geweldige werkkracht, van
de hooge eischen, die hij aan zijne studenten stelde, van
zijn afkeer van tragen en onverschilligen, van zijn hartstochtelijken ijver, van zijn sprekend gelaat, dat „den gunstigen of ongunstigen indruk niet verborg, dien het aanhooren van een anders gevoelen op hem maakte", wie hoort
verzekeren, dat hij voorging in elk bestuur, waaraan hij
deelnam 1 ) — die ziet achter de gestalte van grootvader
Samuel reeds die van den kleinzoon en naamgenoot verrijzen.
„Felix liberis", schreef hij aan een vriend, die hem op
zijn 8osten verjaardag geluk wenschte. Under die vele kinderen was er meer dan een, dat hem het geluk had bereid
den naam Muller tot nieuwe glorie te brengen. Zoo ook
zijn zoon Frederik. Door een lastig spraakgebrek belet
zijne toekomst te zoeken in een openbare wetenschappelijke
betrekking, was hij, van jongsaf een boekenvriend, na de
Latijnsche school te hebben bezocht, bij zijn oom Johannes
Muller, een degelijk boekverkooper van den ouden stempel, in de leer gegaan 2 ). Maar zijn vader verlangde dat hij
een stevigen wetenschappelijken grondslag zou leggen; zoo
volgde hij ook colleges aan het Athenaeum, bij de hoogleeraren D. J. van Lennep en N. G. van Kampen; de laatste,
een vriend van zijn vader, liet hem ook op zijne studeerkamer komen en wakkerde de liefde van den student voor
de geschiedenis onzer i7de eeuw aan.
Van den student — maar bij oom Johannes moest deze
i) Dr. Sepp, t. a. p. blz. 52, 56, 66, 82.
2) Deze en volgende mededeelingen ontleen ik aan het Levensbericht van
Frederik Muller door A. C. Kruseman (Levensberichten der Maatschapp4 van Let.,
terkunde, 188z).
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student en professorszoon ook het ruwe werk leeren; het
ophijschen, aan den open weg, van pakken en balen naar
de zolders werd hem niet bespaard. Dit schrikte hem
niet af; maar in het antiquariaat vond zijn speurzin en zijne
wetenschappelijke neiging meer bevrediging dan in den
boekhandel. Zoo begon hij een eigen zaak, in een kelder
aan het Rokin — den oorsprong van het wijdvermaarde
antiquariaat van Frederik Muller.
Zijne genialiteit verhief het vak, dat, toen hij het begon
te beoefenen, nog van weinig beteekenis was in ons land,
tot een wetenschappelijken rang; met de flair van den geboren collectionneur redde hij zeldzame boeken en belangrijke handschriften van den ondergang: een vijftal
folianten met bescheiden over onze oudste handelsbetrekkingen met China dook hij op uit een kelder, waar ze tot
stelling onder een biervat dienden; hij verzamelde oude
reisverhalen, pamfletten, portretten en historieplaten,
ordende ze, beschreef ze op wetenschappelijke wijze; door
zijn uitgebreide kennis werd de antiquaar-boekhandelaar,
straks ook uitgever Frederik Muller de vraagbaak voor alle
beoefenaars onzer geschiedenis, ook in het buitenland; hij
werd een man van aanzien en tevens — want hij was een
uitstekend zakenman — een man van vermogen.
Geen wonder dat hij, die bij zijn oudsten zoon Samuel
dezelfde neigingen meende te bespeuren als zich bij hem
zelf zoo vroeg vertoond hadden, hem op wilde leiden tot
deelgenoot in zijne zaak. Die zoon was hem den 22sten
Januari 1848 geboren uit zijn huwelijk met Mejuffr.
Gerarda Jacoba Yntema, een dochter van den bekenden
redacteur der Vaderlandsche Letteroefeningen.
Natuurlijk moest de jongen een minstens even deugdelijken grondslag van studie leggen als zijn vader had gedaan. Hij ging, van 1860-62, op de particuliere Latijnsche
school van Dr. P. Epkema, later van Dr. A. F. van de
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Laar en werd toen om welke reden, is mij niet precies
gebleken, misschien omdat zijne moeder aan een ernstige
ziekte leed en Sam een „lastige" jongen was — naar Utrecht
gezonden om daar de Latijnsche school verder of to loopen;
hij was daar in huis bij den hoogleeraar W. G. Brill.
In 1864 kwam hij terug in de ouderlijke woning, in „De
Vogel Struis", op den Singel. De i6-jarige jongen liet zich
inschrijven als student aan het Athenaeum en volgde daar
eenige colleges; maar zijn eigenlijke werk vond hij voortaan
op het kantoor van zijn vader.
Er moet hem in diens yak veel hebben aangetrokken. Oak
hem zat het „verzamelen" in het bloed: de neiging tot
ordenen en systematisch rangschikken, het niet rusten voordat een begeerd exemplaar is opgespoord en verworven,
voordat de verzameling „compleet" is. In zijne jeugd vierde
hij die neiging uit in verzamelingen, zooals jongens die aanleggen; in de zaak van zijn vader leerde hij ze onder tucht
te stellen, dienstbaar te maken aan een doel, dat waarde
heeft; eerst als archivaris van Utrecht heeft hij ze kunnen
aanwenden voor een zuiver wetenschappelijk doel. Daar
vond de „verzamelaar" een chaos, die, eenmaal geordend,
een schatkamer van wetenschap beloofde te worden; daar
smaakte zijn methodische geest de opperste voldoening van
het doordenken, het tastend beproeven, het allengs tot in
voile consequentie doorzetten van een, niet door hem beraamd, maar bier te lande nog nooit toegepast systeem van
archiefordening, dat. sedert het heerschende is geworden.
En hoe heeft hij daar de hoogste verzamelaars-triumfen
gevierd: het verwerven van een lang begeerd exemplaar
ik denk aan de collectie van Sir Thomas Phillips, den
schat van Cheltenham, de honderden charters uit Utrechtsche kapittelarchieven, en nog zoo veel meer, sinds lang
door hem beloerd, tot plotseling de kans kwam om ze te
bemachtigen: en hoe fel greep hij toen toe, hoe heeft hij
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hemel en aarde bewogen om den buit te kunnen binnenslepen! ') — en dien anderen triumf, het eindelijk „compleet" zien van de verzameling: ik denk aan het Utrechtsche
gemeente-archief, dat thans niet alleen het eigenlijke stadsarchief bevat, maar dat door hem — met hoeveel volharding! na hoeveel onderhandelens! na hoeveel tegenstribbelens van onwillige corporation! — gemaakt is tot het centraal depot van al wat Utrecht aan belangrijke oude archieven bezit.
Maar voorloopig bengelt hij nog op de kruk in het kantoor van zijn vader. Het bevalt hem daar aanvankelijk niet
zoo slecht; er komt hem veel merkwaardigs onder de oogen,
aan handschriften en boeken en kaarten, ook aan menschen:
Bakhuizen van den Brink! nog veertig jaar later ziet hij
hem levend voor zich, „den zwaren kolos met de grove
trekken, de lange sluike haren en de slordige met snuif
bemorste kleeding, zooals hij achterover geleund in zijn
stoel zat bij de ouderwetsche kolomkachel van mijnen
vader. Zwaar rustten de beslijkte laarzen op het voetstuk
van het tuitige meubel, dat bij elke beweging van de logge
gestalte schudde en dreigde om te storten, wanneer de
groote man, bewegelijk en druk gesticuleerend, de drukke
klanken van zijne luide schoone stem accompagneerde met
breede gebaren, telkens uitbarstend in daverend gelach" 2).
— Wat zal het daar op het kantoor soms roezemoezig geweest zijn! want .00k Frederik Muller was een uitbundig
mensch, die hartstochtelijk kon uitvallen, zoowel in opgetogenheid als in verontwaardiging, en „die zijn klinkende
stem nu en dan versterkte door een vuistslag, dat de tafel
ervan dreunde"3).
I) Zie Muller's artikel: De aankoop der Hollandsche handschriften van Sir
Thomas Phillips te Cheltenham in Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk., Derde
Reeks, 5de deel.
2) Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink, uitgegeven door Mr. S. Muller Fs. Inleiding, blz. XX.
3) A. C. Kruseman in het aangehaald Levensbericht, blz. 121.
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De jonge Sam hield ook de heugenis vast van een anderen
bezoeker: „een deftigen burgerheer, onberispelijk in het
zwart gekleed met hoogen hoed, die sprak met zachte stille
stem", die altijd geestig wou zijn, om wiens lippen steeds
een satirieke glimlach speelde 1 ) — Potgieter, van wien hij
niet hield, voor wien hij bang was.
ja, er kwamen merkwaardige en beroemde menschen op
het kantoor van Frederik Muller, en er viel voor Sam heel
wat te leeren — maar toch kon hij er niet aarden. Snuffelen
in oude boeken — dat leek hem; ook hield hij, schoon een
kind van zijne moeder, veel van zijn vader, die, met al
zijn gedaver, een allerhartelijkst en zachtmoedig mensch
was. Maar het zakenleven stond hem niet aan; dit vereischte trouwens een kunst, die hij nooit heeft bezeten: om
met allerlei slag van menschen om te gaan. Hij wou — en
zooals de meeste timide jongens wist hij al vroeg wat hij
wou: op zijn i6de jaar had zijn karakter zich al gezet — hij
wou ook zijn leven niet doorbrengen in een vak, waar boeken in de eerste plaats op de handelswaarde geschat werden — en geschat moesten worden.
Hij vond steun bij de tweede vrouw van zijn vader —
zijne moeder was in 1863 overleden — Mejuffr. Johanna
Engelberta Doyer. Zij zag wat er in den jongen stak; voor
zoover dat nog noodig was, haalde zij den vader over, aan
Sam's wensch toe te geven.
Zoo werd hij in 1866 student in de rechten aan het
Amsterdamsche Athenaeum; moest dus elders — voor hem
was dat Leiden — examens doen en promoveeren.
Van Muller's studententijd is mij weinig bekend geworden. Hij was lid van de disputen Unica en Clio, sloot daar
vriendschap, die bekleef, met F. Adama van Scheltema,
den lateren deelgenoot in de zaak van zijn vader, met M.
z) Brieftvisseling van Bakhuizen van den Brink, Inleiding, blz. XXI.

SAM MULLER

183

van Geuns, den lateren Amsterdamschen geneesheer, met
P. van der Goot, later jarenlang redacteur voor het Buitenland aan het Nieuws van den Dag, met J. G. N. de Hoop
Scheffer, den lateren directeur van de Nederl. Bank, met
M. C. Tideman, die op een soortgelijk onderwerp zou
promoveeren als hijzelf: De zee betwist, met P. Pet, den
lateren wethouder van Amsterdam en hoogleeraar te
Groningen, en met A. G. van Gilse, den lateren Doopsgezinden predikant: een kring grootendeels van Mennisten; dat zal grootvader Samuel genoegen hebben gedaan.
Of hij, voor zijne vorming als wetenschappelijk man, bizondere verplichtingen heeft gehad aan sommige hoogleeraren van het Amsterdamsche Athenaeum? Hij vond
daar, als juridische professoren: Modderman, T. M. C.
Asser, Mart. des Amorie v. d. Hoeven, spoedig opgevolgd
door v. Weel en deze weer door Gijsb. van Tienhoven; hij
kan er — als hij ook colleges in geschiedenis heeft gevolgd,
wat hij vermoedelijk wel zal hebben gedaan — ook bij
Moll en Jorissen college hebben geloopen. Op de plaats,
waar men een erkenning van zijne verplichtingen aan hen
zou verwachten, in het voorbericht van zijn academisch
proefschrift, gewaagt hij er niet van; hij betuigt daar alleen
aan de Leidsche hoogleeraren Fruin en Vissering zijn dank
voor de hulp, die zij hem verleenden.
Met Robert Fruin had zijn vader hem reeds vroeg in
contact gebracht. Uit de oudste brieven van S. Muller aan
Fruin, die mij onder oogen zijn gekomen 1 ), blijkt, dat hij,
reeds in het begin van zijn Amsterdamschen studietijd,
Fruin had geraadpleegd over zijn plan „om mij op de
geschiedenis toe te leggen, na eerst in de regten te hebben
1) Hier en in de volgende bladzijden heb ik, dank zij de welwillendheid van
mevr. Muller—Lulofs, gebruik kunnen maken van brieven van S. Muller Fz. aan
Robert Fruin, uit de jaren 1869-1893.

184

SAM MULLER

gestudeerd". Zoodra hij doctoraal had gedaan — in April
1869 — wendt hij zich opnieuw tot Fruin, daar hij aan
zijne dissertatie „een eenigszins historische kleur" wilde
geven. Vermoedelijk heeft Fruin hem dan ook wel het
onderwerp aan de hand gedaan voor het proefschrift, waarop hij den 1 Eden April 1872 — hij had er dus niet minder
dan drie jaar over gewerkt — te Leiden promoveerde tot
doctor in het Romeinsch en hedendaagsch recht: ,,Mare
clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van
Engeland en Nederland in de zeventiende eeuw"; in elk.
geval heeft hij het manuscript daarvan aan Fruin voorgelegd en, op diens raad, geheel omgewerkt.
Muller's dissertatie behandelt een onderdeel van wat men
zou kunnen noemen: het voorspel van den Eersten Engelschen oorlog, de pogingen, door Engeland aangewend om
onze visscherij, scheepvaart en handel te fnuiken. Een
onderdeel — hij laat ter zijde alles, wat betrekking heeft op
de botsingen tusschen Engeland en Nederland in Indio;
daarover had het werk van Mr. de Jonge (Opkomst van
het Nederl. gezag in Oost-Indie) reeds het noodige licht doen.
opgaan. Zijn onderwerp is: de poging van Engeland om
zijn beweerd recht van heerschappij over de vier zeeen om
Engeland te doen erkennen, en het verzet van onze Republiek daartegen. Een belangrijk boek, vrucht van een uitgebreid bronnenonderzoek; nog heden moet het worden bestudeerd door elk, die zich bezig heeft te houden hetzij
met de geschiedenis van walvischvangst en haringvisscherij,
hetzij met den strijd over het dominium maris. Maar het
draagt hierdoor den stempel van het werk van eeri. beginneling — van een veelbelovend beginneling — dat het
teveel reproductie is, te uitvoerige reproductie ook, van
het materiaal dat hij in zijne bronnen vond.
Nauwelijks had Muller adem geschept van dezen arbeid,
of hij zat al weer diep in een anderen. Ruim een jaar na
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zijne promotie werd hem, op 24 Juni 1873, door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap de gouden eereprijs toegekend voor zijne beantwoording der vraag naar „Een
historisch overzicht van de ontdekkingen der Hollanders
in de Noordpoolzeeen en van hunne vestiging op enkele
punten, voornamelijk op Spitsbergen, alsmede van de internationale geschillen der Nederlandsche republiek met
Engeland, Denemarken en Zweden, over de vaart en visscherij in het Noorden". Een rommelige prijsvraag. Muller's antwoord gaf dan ook eigenlijk iets anders dan gevraagd werd; maar iets voortreffelijks: de geschiedenis der
Noordsche Compagnie. Het boek begint met een, door
Muller voor het eerst op streng wetenschappelijke wijze
behandeld, verhaal van de vermaarde tochten om den
Noord in 1594-96; daarop laat hij volgen de beschrijving
van de toen nog zoo goed als onbekende latere Noordpoolreizen, die van Hudson en Jan Cornelisz. May, en kan
aldus een schakel leggen tusschen de twee onderwerpen,
die in de prijsvraag reeds verbonden waren, zonder dat de
steller ervan vermoedelijk eenig besef had gehad van de er
tusschen bestaande koppeling: nl. de Nederlandsche ontdekkingsreizen in de Uszee, en de walvischvangst bij Spitsbergen. Dit laatste onderwerp wordt dan het eigenlijke onderwerp van Muller's boek: de geschiedenis der walvischvangst,
zoolang de Noordsche Compagnie daarvoor het monopolie had. Met de internationale geschillen, waarvan de
prijsvraag gewaagde, behoefde hij zich niet druk to maken: die met Zweden waren er nooit geweest; over die met
Engeland had hij reeds in zijne dissertatie gehandeld; alleen
die met Denemarken moest hij nog beschrijven en hij deed
dit uitvoeriger dan voor de eenheid van zijn boek gewenscht was — maar de prijsvraag stelde nu eenmaal die
internationale geschillen nog al op den voorgrond!
Wanneer men bedenkt, dat Muller — zooals ook uit
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zijne brieven aan Fruin blijkt — in den tijd van tien of
elf maanden niet alleen het veelomvattende bronnenonderzoek heeft verricht, dat voor zijn onderwerp noodig was,
maar bovendien de resultaten daaruit heeft moeten trekken
en ze verwerken tot een boek van niet geringen omvang,
staat men verbaasd over de werkkracht, die hij reeds
toen bezat. Het onderwerp was geheel nieuw; de geschiedenis van de Noordsche Compagnie moest uit de archieven
worden opgediept; voor de zeldzame boeken en kaarten,
die hij noodig had, zal Muller niet tevergeefs de hulp hebben
ingeroepen van zijn vader, die een groote bibliographische
kennis had en zich reeds vroeg voor „ontdekkingsreizen"
interesseerde 1).
Muller zelf was — terecht — over dit boek meer tevreden dan over zijn dissertatie; hij vond ook dat hij de moeilijkheden van den vorm beter had overwonnen. Voor het
onderwerp bleef hem altijd voorliefde bij 2 ), ook toen hij in
later jaren geheel in de Utrechtsche geschiedenis was verzonken. Hij heeft er dikwijls populaire artikels over geschreven, in den tijd, toen er in ons land ook buiten wetenschappelijke kringen belangstelling heerschte voor de oude
Poolreizen; toen Koolemans Beynen ons yolk opwekte om
de oude traditie te handhaven en opnieuw deel te nemen
aan het Poolonderzoek; toen eenige jaren achtereen deWillem Barentsz onze vlag weer in de IJszee liet wapperen.
Dc Linschoten-vereeniging heeft de rij barer Werken
kunnen openen met Muller's uitgave van De Reis van Jan
Cornelisz. May naar de IJszee en de Amerikaansche trust,
1611-1612; zijn laatste Gids-artikel was een aankondiging
I) A. C. Kruseman, aangehaald Levensbericht, blz. 94-96.
2) Juist daarom is het knap van Muller, dat hij — in een beoordeeling van
N. W. Posthumus, De Nederlanders en de Noordpool-expeditien, in De Gids, Februari
1 8 76 — de vraag oppert, of een Nederlandsche expeditie naar Nieuw-Guinea
niet de voorkeur zou verdienen boven een Noordpoolreis.
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der nieuwe uitgave van de journalen van Jan Huygen van
Linschoten en Gerrit de Veer, die de oud-zeeofficier l'Honoise Naber voor de Linschoten-vereeniging bewerkte.
Het beste, dat Muller, na zijn boek over de Noordsche
Compagnie, voor de geschiedenis van dit handelslichaam
heeft gedaan, vindt men in enkele korte artikels, die hij
schreef in het Sociaal Weekblad (van 9 en 16 Januari 1897),
waarin hij de compagnie der reeders ter walvischv angst
kenschetste als een zeventiende-eeuwsch-kartel, strevende
naar hetzelfde doel als de gelijknamige vereenigingen van
fabrikanten en handelaars uit onzen tijd: opheffing der
onderlinge concurrentie, besparing der productiekosten,
vaststelling der to produceeren quantiteiten, regeling van
de verdeeling der producten, bepaling van den verkoopsprijs. Het is een merkwaardig voorbeeld, hoe gebeurtenissen uit eigen tijd ons het verleden beter kunnen doen
begrijpen. De juistheid van Muller's inzicht in het econoinisch wezen der Noordsche Compagnie heb ik kort daarna kunnen bevestigen, toen ik fragmenten van het archief
der kamer Enkhuizen van de Noordsche Compagnie
had opgespoord; ik zou mij uit die handelsbrieven en
rekeningen en notulen van vergaderingen nooit een voorstelling van het bedrijf hebben kunnen vormen, wanneer
Muller's kartel-gedachte mij niet als leiddraad had gediend.
Mare Clausum en De Noordsche Compagnie — met die
prestatie kon een 25-jarig jongmensch tevreden zijn.
En tech had Muller nog een steuntje in den rug noodig,
want hij feed niet aan zelfoverschatting. Eer het tegendeel.
In zijne brieven aan Robert Fruin — de correspondentie
met hem wordt na de promotie druk, en vertrouwelijk —
in die brieven uit het voorjaar van ' 73, toen hij het handschrift van zijne Noordsche Compagnie al voltooid had en
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vrij zeker geweest zal zijn van de bekroning, is Muller aan
het tobben. Reeds in deze brieven toont hij de neiging
om de zaken somber in te zien, om zich zelf te kwellen,
am vooral niet losjes been te loopen over kleine tegenslagen,
om zwaar na te denken over opmerkingen, waarmee degeen,
die ze maakte, niet zooveel en in elk geval niets kwaads bedoeld had. Inwerkelijkheid zal het wat meegevallen zijn; reeds
toen zal hij sterk overdreven hebben: een familiekwaal van
de Muller's, volgens Potgieter 1 ). Maar in zijne brieven ziet
hij de toekomst dan toch maar sombertjes in: hij vermoedt
dat Fruin niet erg tevreden is over zijne dissertatie, omdat hij er, zooals hij beloofd had, nooit openlijk zijn oordeel
over had uitgesproken, alleen terloops gezegd, dat uit het
boek een Gids-artikel van twee vel zou kunnen worden
samengesteld (Fruin had hem natuurlijk alleen aangeraden,
eens een populair artikel over het onderwerp van zijne
dissertatie te schrijven); hij is zich zeer goed bewust dat
er aan zijn algemeene kennis van de geschiedenis veel ontbreekt, maar hij hoopt die aan te vullen; het liefst zou hij
een betrekking krijgen aan het Rijksarchief in den Haag,
waarin hij reeds veel gewerkt had, maar zijn neef P. L.
Muller (de latere hoogleeraar, eerst te Groningen, daarna
te Leiden) solliciteert ook daarnaar „en die, slechts een
paar jaar ouder dan ik, zal mij waarschijnlijk wel voorgaan"
(ook hier overdrijft Muller; hij overdrijft namelijk de geringheid van het verschil in leeftijd: Pieter Lodewijk was ruim vijf
jaar ouder dan hij); dan is er nog een andere sollicitant, van
wien hij meent, dat deze niet meer aanspraak kan laten gelden dan hij; als deze nu ook moet voorgaan — daar was
heelemaal geen gevaar voor „dan zie ik mijn leven fang
(onderstreept in den brief) geen andere toekomst dan die
i) E. J. Potgieter, Brieven aan Cd. Busken Huet, Eerste deel, blz. 314. — Ook
A. C. Kruseman zegt van Frederik Muller: „meestal waren dan zijne woorden,
sterk gekieurd en kondt ge op zijne hartstochtelijke ultvallen wat afdingen":
gehaald Levensbericht, blz. 121,
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van een toegevoegd ambtenaar en dat is mij te kras", „dan
weet ik niet of het niet verstandiger is, nogmaals van
carriere te veranderen".
Na zulke brieven zal Fruin hem met een vriendelijk
woord gekalmeerd, of hem een beetje gehoond hebben,
zooals wanneer Muller, in het voorjaar van ' 73 hals over
kop naar Parijs vertrokken om daar in de Bibliotheque
Nationale of de Archives Nationales een of ander onderwerp te bestudeeren en colleges te volgen aan de Ecole des
Chartes, hem een wanhopigen brief stuurt: aan de Ecole
des Chartes begint juist de Paaschvacantie, aan de Archives
Nationales heeft men hem verzekerd dat alle stukken, jonger
dan de 1 6de eeuw — en hij wou juist den tijd van Lodewijk XIV bestudeeren — overgebracht waren naar de
Affaires Etrangeres, en daar is in de eerste twee maanden
geen plaats om te werken; in de Bibliotheque Nationale is
misschien wat te vinden voor hem, maar hij weet niet wat:
kan Fruin hem geen onderwerp aan de hand doen? en dan
een of ander boek er bij opgeven, dat hem op de hoogte
van het onderwerp kan brengen? zoo niet, zal hij dan naar
Londen gaan? of naar Brussel? of naar „een of ander archief
in een Duitsche stad?"
Klaarblijkelijk heeft Fruin — ik ken zijne brieven niet,
moet die opmaken uit Muller's antwoorden — hem toen
eens helder uitgelachen en geschreven, dat hij zijn toestand niet zoo „diep beklagelijk" moest vinden, dat Parijs
nog zoo'n kwade stad niet was, dat er, als hij in de archieven niet terecht kon, toch in de Bibliotheque Nationale nog
wel wat voor hem te doen zou zijn en dat hij in elk geval,
als de Paaschvacantie van 14 dagen aan de Ecole des Chartes
om was, zijn tijd daar heel nuttig zou kunnen besteden door
het volgen van de colleges aan die school van mediaevisten.
Waarop Muller dan weer antwoordt, dat hij al besloten
is te Parijs te blijven; dat hij begrijpt, dat hij het vooral
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moet zoeken aan de Ecole des Chartes; dat „neef Piet" (Pieter Lodewijk) hem ook al een paar onderwerpen aan de
hand heeft gedaan, die hij in de vrije uren, welke de Ecole
des Chartes hem laat, in de Archives Nationales zal bestudeeren enz. Maar de voornaamste strekking van zijn
brief is toch om „te protesteeren tegen een paar aantijgingen", die hij in Fruin's brief „meer tusschen de repels leest
dan bepaald uitgedrukt vindt". Hij zou daarmede verscheiden pagina's kunnen vullen — dit doet hij trouwens
ook — „maar zal zijne uitvoerige verdediging tot zijne
terugkomst uitstellen". In afwachting daarvan krijgt Fruin
alvast een niet kort betoog te hooren, waarin Muller zich
verdedigt tegen de „verdenking van een blinde woede om
nacht en dag oude stukken te ontcijferen" — dit schijnt
hem erg gehinderd te hebben — : hoe is het mogelijk! en
hij heeft te Parijs „letterlijk nog niets" uitgevoerd en alleen
de stad bewonderd en van haar amusementen genoten.
Maar: „een tweede punt raakt mij nog meer van nabij,
Ik heb reeds meer meenen op te merken, dat u mij verdenkt van onzelfstandigheid en onbekwaamheid om mij
zelven te helpen". Volgt een betoog, dat Fruin zich hierin
vergist; dat hij, Muller, hem hierin wel zal meevallen, „zoo
ik u ten minste op den duur niet nog tegenval"; alsmede
een opsomming van verschillende omstandigheden, die het
voor Muller vergeeflijk maken, dat Fruin dezen verkeerden
indruk van hem heeft gekregen!
Wat zal Fruin zich bij het lezen geamuseerd hebben!
Dat doen ook wij; maar om een andere reden dan hij. Voor
wie Muller goed gekend hebben, dus ook in al zijn eigenaardigheden, en tegelijk — dit moet er bij — veel van hem
hebben gehouden, voor hen is het kostelijk reeds bij den
25-jarige de eigenschappen aan te treffen, die zij alien, in
schriftelijk of mondeling verkeer met Muller, van hem
hebben ondervonden of ondergaan: de sterke overdrijvings
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die men ziet opkomen, aldus: het loopt hem een beetje
tegen, hij weet niet wat aan te vangen, hij is radeloos, wanhopig een overdrijving, zoo sterk, datt-ze kluchtig wordt, geheel in strijd met de gemoedsstemming,
waarin Muller, op 't oogenblik toen hij den brief schreef,
verkeerde, of liever: zich inbeeldde te verkeeren; en dan
later het niet minder sterk protest tegen de „aantijging",
alsof hij zoo lets belachelijks (als hij zelf te kennen had
gegeven) zou hebben bedoeld, gevolgd door een uiteenzetting van de redenen, die — voor den ander — ter verontschuldiging van dit misverstand kunnen dienen en hem
een aanleiding mogen wezen zich niet te zeer te schamen
over het malle figuur, dat hij — de ander — gemaakt heeft:
Muller, met zijne neiging tot dramatiseeren, en met het
talent van den dramaticus, dat immers ook de gave van den
historicus behoort te zijn, om zich volledig in te denken
in elk van de door hem geschapen personages, ook de meest
immers zijn
tegenovergestelde, en hun denzelfden
eigen hartstocht in te Hazen; Muller, de onhandige,
maar die menigeen vaak even beteuterd zou laten staan
door de behendigheid, waarmede hij, als hem het vuur te
na aan de schenen werd gelegd, de rol van aangevallene
met die van aanvaller verwisselde.
Grooten buit uit de Parijsche archieven heeft Muller
niet weggesleept: het bleef bij eenige brieven van Louise
de Coligny, die hij in de Archives Nationales vond. Maar
wat oorspronkelijk het eigenlijke doel van zijn reis heette,
was dan ook bijzaak geworden; hoofdzaak werd het volgen
van de colleges aan de Ecole des Chartes; wat hij daar heeft
opgestoken, bleef voor hem het wetenschappelijk resultaat
van zijne reis.
Hij was, zeide ik zooeven, hals over kop naar Parijs ge-
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gaan. W.& zijn vertrek nl. was de betrekking van gemeentearchivaris te Utrecht opengekomen; hij had daarnaar gesolliciteerd, op raad van Fruin, die zijne voorspraak werd bij
zijn broer, den Utrechtschen hoogleeraar Mr. J. A. Fruin,
die, met zijn ambtgenoot Baron Lintel() de Geer van Jutphaas, het invloedrijkste lid was van de permanente commissie, kort tevoren door den Utrechtschen gemeenteraad ingesteld om tot een behoorlijke regeling van het archief te
geraken. Zijne benoeming was zoo goed als zeker — al
bleef zij, door allerlei omstandigheden, langer uit dan hij
verwacht had; daarom had hij haast gemaakt met zijne reis
naar Parijs; hij wilde die achter den rug hebben als hij zijn
ambt zou moeten aanvaarden. Dit geschiedde op den
2den Februari 1874.
Muller was den koning te rijk: „f I500 tractement, en het
plan is het nog te verhoogen"; „in plaats van den jongsten
op de ladder, zooals ik aan het Haagsche Rijksarchief zou
geweest zijn, word ik al dadelijk chef van een klein bureau,
met een klerk en een" — hij kan het niet nalaten er even
aan toe te voegen: „trouwens onbruikbaren" — „adjunct";
„door de benoeming van de permanente raadscommissie
wordt de afhankelijkheid van den archivaris van B. en W.
althans eenigermate verminderd"; „deze commissie is een
probate machine de guerre: al hare voorstellen om geld te
krijgen vliegen er door"; en dan „de waarschijnlijke survivance aan het Provinciaal Archief" — die viel hem ten
deel, toen hij, op 1 Januari 1879, Dr. Vermeulen opvolgde
en ook rijksarchivaris in Utrecht werd; ten slotte: „het vooruitzicht op een betrekking bij het Historisch Genootschap":
ook die heeft hij gekregen, maar anders dan hij toen dacht;
hij werd geen bezoldigd wetenschappelijk ambtenaar van
het Historisch Genootschap, maar al spoedig bestuurslid,
straks de ziel van het Genootschap, de man die het tot
nieuw leven wekte en bijna 45 jaren lang met harts-
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tochtelijken ijver de werkzaamheden ervan heeft geleid 1).
Den koning te rijk voelde hij zich maar hoe volslagen onvoorbereid was hij voor de taak, die hem wachttel
Onvoorbereid in dien zin, dat hij alle opleiding ervoor
miste: al had hij dan aan de Ecole des Chartes eenige maanden colleges gevolgd over palaeographie en oorkondenleer
en dergelijke vakkcn, van het eigenlijke werk van den
archivaris wist hij niets; evenmin van de middeleeuwsche
geschiedenis, in het bijzonder van de Utrechtsche, en de
kennis daarvan moest hij zich toch eigen maken, vooral
toen hij rijksarchivaris werd; volgens zijn eigen getuigenis liet ook zijne kennis van de geschiedenis in het algemeen nog veel te wenschen over. Van het handwerk moest
hij nog letterlijk alles leeren; van de wetenschap, die aan
dat handwerk eerst waarde kan verleenen, nagenoeg alles.
En hoe trof hij de gemeente-verzamelingen aan, waarvan
het beheer hem werd toevertrouwd? Laat hij zelf het zeggen: „als een voorbeeldeloozen warboel"; de verschillende
collecties: archief, museum, bibliotheek, topografische en
historische atlassen waren niet eens behoorlijk gescheiden,
slecht onderhouden, zeer onvoldoende geinventariseerd.
Aan het Rijksarchief vond hij later den toestand iets beter;
maar het eigenlijke werk, de ordening en de beschrijving,
moest ook daar nog aanvangen.
Zoo was het, toen Muller kwam. En hoe bij het einde van
zijn ambtelijke loopbaan? De ordening en beschrijving
van het gemeente-archief geheel voltooid; de collecties, die
tezamen de openbare verzamelingen der gemeente Utrecht
uitmaken, in haar tegenwoordigen, voortreffelijken vorm,
zijn scheppingen; het Centrale Museum tot stand gebracht.
1) Zie zijne beteekenis als zoodanig geschetst door Dr. W. A. F. Barmier in
J3tjdr. en Meded. van het Hist. Genootschap, deel 44, blz. V--XI.
Van Menschen en Tijden I.
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En aan het rijksarchief? 1) Ook daar de verzameling geordend, grootendeels beschreven in een reeks van inventarissen, aanzienlijk uitgebreid door belangrijke aanwinsten: van de Bisschoppelijke Clerezij 2 ), uit Cheltenham.
Maar dit is slechts een deel van zijn arbeid als archivaris.
Diens taak strekte zich, volgens hem, verder uit dan tot
zijn eigenlijken beroepsplicht. Hij rekende er ook toe: het
publiceeren van belangrijke stukken uit zijn archief, het
schrijven van wetenschappelijke verhandelingen en populaire artikelen, het organiseeren van tentoonstellingen van
historieprenten of afbeeldingen van gebouwen, het stichten
van een museum of, zoo dit er reeds was, het levend maker
van dat museum voor de burgerij, het leiding geven of deelnemen aan de werkzaamheid van provinciale of stedelijke
historische genootschappen. Lees zijn troonrede, Oratio
pro domo, de eerste redevoering, door hem als Voorzitter
van de Vereeniging van Archivarissen uitgesproken 3), en
gij zult bemerken, met welk een liefde voor zijn ambt
deze man is vervuld, hoe hij als het allermooiste ervan
voelt: de dagelijksche aanraking met menschen en toestanden uit vroegere eeuwen, de herrijzenis van het verleden voor den geest, het naar buiten projecteeren van
het innerlijk aanschouwde beeld. Hij kan spreken van de
poezie van zijn ambt, omdat zijn scheppingsdrang als
kunstenaar er wijding aan verleent.
Muller heeft voor het archiefwezen: voor de organisatie
ervan, voor het tot stand komen van de archiefwet en de
regeling der opleiding van archivarissen, oneindig veel gedaan, ook door zijn baanbrekend werk bij de herleiding van
I) Zie het Nederl. Archievenbiad, 27sten jaargang, 2de aflevering: de aflevering,
geheel gevuld met bijdragen ter eere van Dr. Mr. S. Muller Fz., ter gelegenheid
van zijn 40-jarige ambtsvervulling als Rijksarchivaris.
2) Mr. S. Muller Fz., Het archief der oud-bisschoppelijhe clerezij to Utrecht. in
Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudheidhunde, Derde Reeks, 4e deel.
3) Gedrukt in het Ned. Archievenblad van 1894/95.
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de data der oude oorkonden, door het voor het eerst stelselmatig beschrijven van zegels, door het, bij het ordenen der
archieven, voor het eerst consequent toepassen van het
herkomstbeginsel. Bekend was dat beginsel reeds, toen
Muller archivaris werd, maar toegepast werd het nog niet;
op het Rijksarchief in den Haag „meende men toen een
goed werk te doen", zooals P. L. Muller bericht, door den
inhoud van de Loketkast der Staten van Holland uiteen te
nemen om een „archief" van Oldenbarnevelt te construeeren 1 ). Voor een historicus was zulk werk soms een uitkomst: Samuel Muller had het zelf ondervonden, toen hij,
bij het bewerken van zijn Noordsche Compagnie, in het
Haagsche rijksarchief een „Noordsche togten" getitelde
portefeuille met stukken aantrof, meest bijeengebracht uit
de liassen der brieven aan de Staten-Generaal, die een voor
zijn onderwerp „geheel gereedgemaakte verzameling" bleek
te zijn 2 ). De dankbaarheid hiervoor heeft Muller echter
niet weerhouden, zich den roem te verwerven van „de
ware grondlegger hier te lande van het herkomstbeginsel" 3)
te zijn: een roem, die hem niet ontzegd zal worden ook door
die historici, die verlangend blijven uitzien naar de chronologische inventarissen, die op de systematische moeten
volgen.
Zijne verdiensten voor het archiefwezen gaan nog verder.
Hij was vele jaren, reeds in den tijd toen De Stuers referendaris was, de niet-officieele adviseur der Regeering. In
moeilijke gevallen moest hij redding schaffen. Toen het
spaak was geloopen aan het Rijksarchief in Noordbrabant,
werd hem opgedragen den wagen weer aan het rollen te
brengen. Zijn machtig organisatie-talent schiep daar orde;
s) Uit P. L. Muller's Verspreide Geschriften, blz. 7.
2) Geschiedenis der Noordsche Compagnie, Voorrede, blz. VIII.
3) Prof. Mr. R. Fruin in Nederl.Archievenblad,27sten Jaargang, 2de afl.,blz. 76;
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hij stelde een werkplan op, dat jarenlang tot richtsnoer kon
dienen.
Maar het allerbeste heeft Muller voor het archiefwezen
gedaan door zijn voorbeeld.
Behalve de inventarissen en catalogi en regestenlijsten
— de laatste begonnen ten behoeve van het Oorkondenboek
van het Sticht Utrecht: een onderneming, die Muller van
den beginne af in het oog heeft gevat, die hij langzaam
heeft benaderd door een reeks van voorbereidende uitgaven, waarbij hem tot tweemalen toe de medewerker ontviel, dien hij zich had gekozen, totdat hij eindelijk met
hulp van jongere krachten — en ook deze wisselden telkens — een begin kon maken met de uitgave: alleen een
begin; toen riep de dood hem af — behalve dezen arbeid
heeft Muller een aantal belangrijke geschiedbronnen uit
zijn archieven gepubliceerd, waarvan ik hier slechts de
groote noem: Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht,
Registers en Rekeningen van het bisdarn Utrecht ( 13251336 ), Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht,
Mr. Hugo Wstinc' s Rechtsboek van den Dom, en de Rechtsbronnen van den Dom — alle met inleidingen, getuigend
van grondige kennis van recht en administratie, kerkelijke
en economische toestanden, die Muller zich van het middeleeuwsche Utrecht had verworven.
Op 6ene daarvan worde hier de nadruk gelegd: den helangrijksten streng wetenschappelijken arbeid van Muller,
zijn Inleiding tot de Rechtsbronnen der stad Utrecht, een
lijvig deel, afzonderlijk verschenen onder den titel: Recht
en rechtspraak to Utrecht in de Middeleeuwen, de eerste,
langzaam gerijpte, gave vrucht van zijne studien over de
constitutioneele en rechtsgeschiedenis van Utrecht. Hij
beschrijft daarin de merkwaardige rechtsontwikkeling, die
in Utrecht plaats greep, waar naast het aloude schepenrecht
-- het recht van den landsheer en de aanzienlijken -- het
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raadsrecht en vervolgens het oudermansrecht (het recht
der gilden) zijn ontstaan: weerspiegeling van den toenemenden volksinvloed.
Door dit werk verwierf Muller wat voor hem de hoogste
prijs was: den volledigen lof, zonder eenig voorbehoud, van
Robert Fruin, die het boek in De Gids van Februari 1886
aankondigde '); een lof, die Muller — zooals hij aan Fruin
schrijft — „ouderwetsch confuus", maar tevens volop gelukkig maakte. Eerst nu voelt hij, die — nog altijd zwartgallig! — „in de laatste jaren het bewustzijn gekregen had,
dat hij niet was geworden wat Fruin van hem verwachtte"
— eerst nu voelt hij zich gerehabiliteerd. Een paar maanden na het verschijnen van Fruin's aankondiging benoemde
onze Akademie hem tot haar medelid; „met die onderscheiding" — schrijft Muller aan Fruin — „ben ik heel
bijzonder blijde; er is maar een schaduwzijde: ik ben volmaakt tevreden en verlang niets meer".
Welk een volop gelukkig mensch: gelukkig in zijn ambt
— hij heeft het, wijselijk, nooit voor een professoraat willen
ruilen, schoon hem tot driemalen de gelegenheid werd geboden — in zijn overig werk, in zijn gezin. Sinds Mei 1877
was hij gehuwd met Mej. Maria Geertruida Lulofs, de
voortreffelijke, begaafde vrouw, die hem ten volle begreep,
die hem met koesterende liefde omringde. Zelfs in zijn allerdrukste werktijden — en wanneer had hij die eigenlijk
niet? — was Muller op het theeuur in de huiskamer, waar
zijne vrouw den kinderen voorlas; daar zat hij, zooals weinigen hem ooit gezien hebben: volkomen rustig.
Wie, binnen niet te ruim bestek, een denkbeeld van Muller's werk wil geven, moet zich reeds beperken bij de bespreking van zijne groote publication; hoeveel te meer is
z) Fruin's Verspreide Geschriften VIII, biz. 149 vig.
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dit het geval bij de onafzienbare rij van geschriften van
kleineren omvang, die van zijne hand verschenen — om
te zwijgen van den overvloed van polemische artikelen, die
overigens zulke kostelijke bijdragen voor de kennis zijner
persoonlijkheid bevatten.
Tracht men zijn gezamenlijk werk te overzien, dan valt
daarin tweeerlei op: een gestadige stijging van zijn talent
van uitbeelding, een gestadige uitbreiding van de sfeer
zijner belangstelling; zijn oeuvre is een edelsteen met tal van
facetten, waarin alle schakeeringen zijn opgevangen van het
bewegelijk spel van licht en kleuren der historie.
Hij heeft geschreven over onderwerpen uit de politieke
geschiedenis en die van het recht, over beschavingsgeschiedenis en economische geschiedenis, over kerkelijke en
maatschappelijke toestanden, over oude huizen en buitenverblijven en kerken, over den Dom — hij gaf den scoot
tot het herstel van den Domtoren, hij heeft het zijne er toe
bijgedragen, dat ook de Dom zelf niet langer, van binnen,
ontsierd en verknoeid bleef, maar althans een deel van zijn
vroegeren luister terug kreeg: hoe ergerde zijn kunstzin
en zijn gevoel van pieteit zich steeds aan de verwaarloozing
van oude kerken en gebouwen! 1 ) Welk een kennis van
bouw- en schilderkunst, van kunstnijverheid en beeldhouwwerk heeft hij zich in den loop der jaren verworven!
Hoe trok zijn hart naar dit, voor vele historici gesloten
terrein! Van hoeveel kennis en toewijding getuigt ook een
van zijn laatste geschriften op dit gebied, zijne studie over
Diirer, in de door hem gezamenlijk met ons medelid Veth
uitgegeven Albrecht Diirers Niederländische Reise.
In den strijd over doel en methode van geschiedschrijving
en geschiedvorsching mengde hij zich zelden of nooit; de
neiging tot abstractie was vreemd aan zijn geest; hij schuwI) Zie zijne Oud-Utrechtsche vertellingen, blz. 17, 31.
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de het vage, zal zich wel bewust zijn geweest van zijn onvermogen om het algemeene te benaderen, om te zien, wat
er achter de schijnbare werkelijkheid ligt, maar hij voelde
dat niet als een gemis; hij zag het concrete — en dat heel
scherp.
Hij verstond de kunst om historische beelden en groepen
te teekenen, maar vooral, bij het rijpen zijner jaren, om
t o e s t a n d e n te beschrijven: zooals hij dat zoo voortreffelijk deed in de meeste opstellen, die gebundeld zijn
in zijne Schetsen uit de Middeleeuwen.
Zijne kracht als geschiedschrijver lag in zijn vermogen
am uit schaarsche gegevens de levende werkelijkheid van
het verleden op te roepen en die ook voor het oog van anderen te doen verrijzen.
Wat hij in zijne Oratio pro domo van den archivaris in
het algemeen schreef, dat geldt met name voor hem zelf;
als hij den inventaris van een ouden inboedel ter hand
nam, dan werden de vertrekken voor hem gemeubeld en
bevolkt en z a g hij de bewoners er in leven: ik denk aan
zijne Lievendalers, aan zijn met zooveel liefde geteekend
beeld van Jacob van Driebergen, den kanunnik in het stille
huis aan het Janskerkhof; als hij de kroniek van een oud
vrouwenklooster las, dan h o o r d e hij „den smartkreet
van een gewonde ziel, die een toevlucht zoekt achter den
stillen kloostermuur, of het gekakel van de nonnetjes, die,
opgeschrikt door een ongewonen maatregel van de priorin,
de hoofden bijeensteken": ik denk aan zijn Adellijke armenzorg; bij het bestudeeren van oude rekeningen z a g hij
„de vorsten en edelen de poort binnentrekken en den eerewijn ontvangen, den rentmeester zitting houden om de
pachthoenders en de bedezwijnen in ontvangst te nemen,
de metselaars en timmerlieden de handen reppen bij hun
werk": ik denk aan zijn Bisschoppelijke hofhouding, zijn
Huishouden zonder geld.
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Nog ontbreken er enkele trekken, nog is het beeld van
dezen singulieren mensch niet volledig.
Wie de persoon van Muller wil schetsen, moet althans
even gewagen van dat deel van zijn arbeid, dat hij volbracht
in de besturen en commissies, waarin hij zitting had: Historisch Genootschap en Rechtsbronnen, de Vereeniging
van Archivarissen en de Commissie voor 's Rijks Geschiedk.
Publication, Monumenten- en Musea-commissie — en
zoovele andere. Van sommige was hij, en hij alleen, de drijfkracht; overal telde hij mee en woog zijn advies; hij was er
altijd geheel bij; hij gaf zich altijd met voile toewijding.
Hoewel hij slecht sprak — zooals zijne pen de vaart van
zijne gedachten niet kon bijhouden en het driftig bewegen
van zijn innerlijk leven zich uitte in een bijna onleesbaar
handschrift: de tafel dreunde als hij schreef, zoo joeg bij
het spreken de hartstocht hem dikwijls z(56 aan, dat hij
struikelde over zijne woorden — hoewel hij dus zelden
indruk maakte door den vorm of de geslotenheid van zijn
betoog, bleef hij een geducht tegenstander door de zakelijke kracht zijner argumenten. Op de zaak kwam het hem
aan; wie zich al eens mochten ergeren aan zijne hebbelijkheid om op elke slak zout te leggen, om geen rondgaand
stuk te laten passeeren zonder er een nota aan toe te voegen,
zij herinnerden zich spoedig, dat zijn misschien te groote
ijver alleen de zaak zelve Wilde dienen, nooit voortsproot
uit kleine, persoonlijke bedoelingen.
Hoe fel brandde het levensvuur in dezen mensch! Hij
gunde zich zelf geen rust, ook anderen niet, die met of voor
hem werkten; hij veronderstelde bij hen zijn eigen toewijding, zijn eigen arbeidslust en arbeidskracht. Zijne zucht
tot daden joeg hem steeds aan; de heilige drift van het
ontwerpen verflauwde niet in hem bij het volvoeren en voltooien. Zijn ontembare wil, die bergen van bezwaren verzette, die van geen wijken of buigen wist, moest zich volop
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uitvieren, zette door tot het einde. Wat kostte het hem een
moeite zich te schikken in wat hem mishaagde! Hoe kon
hij ook rebelleeren tegen het onafwendbare!
Door te verharden in een eenmaal opgevatte meening
werd hij soms onbillijk. Zoo in zijn artikel 1) over Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen. In die beoordeeling mis
ik niet alleen een guile erkenning van de ongemeene waarde
van dit boek, dat door geen ander Nederlandsch historicus
geschreven had k u n n e n worden, maar zij hindert mij
door haar onrechtvaardigheid: Muller dringt aan Huizinga
een geheel ander werkplan op, een geheel andere bedoeling
met zijn boek dan Huizinga zelf gehad heeft, en meet het
dan met dezen maatstaf.
Een gemakkelijk mensch in den omgang was hij waarlijk
niet. Om door hem te worden ontzien, moest men zich
van hem hebben vrij gevochten; wie dat niet konden, gingen onder hem gebukt, bleven tegen hem mokken. Menigeen heeft hij gewond door scherpen spot of schamperen
hoon; hij schermutselde graag, maar vergat soms een dop
op zijn fleuret te zetten; als er geen leven in de brouwerij
was, zorgde hij zelf daarvoor; als zich geen tegenstander opdeed, schiep hij er een in zijne verbeelding; in zijne geschriften laat hij zich dikwijls door iemand in de rede vallen: deze denkbeeldige interpellant beleeft daar dan gewoonlijk weinig plezier van. Ook in den omgang met zijne
beste vrienden zocht hij de geneugte van het plagen; hij
kon het niet laten: even prikkelen, even uitdagen, in woord,
maar vooral in geschrift; met wat een vermakelijke kattebelletjes kon hij u niet bestoken!
Roem en eer zijn hem volop bij zijn leven toegestroomd
op de vele gedenkdagen die hij heeft gevierd, maar ook
x) ORze Eeuw, Jaargang 1920, Aflev. x.
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daarbuiten. Hoe hoog zijn ambt- en vakgenooten hem
schatten, werd hem meer dan eens openlijk betuigd. De
Utrechtsche Universiteit kende hem een doctoraat honoris
causa in de letteren toe. De Nederlandsche regeering
verleende hem hooge onderscheidingen.
Onverschillig voor eerbetoon was hij niet. Maar eerzucht spoorde hem niet tot zijn werk. Dien prikkel behoefde hij niet. Hij werkte omdat hij niets liever deed, omdat
hij zoo intens genoot van de werkzaamheid van het scheppen. En al was de erkenning zijner verdiensten hem niet
onwelgevallig, hooger dan elk bewijs van achting of bewondering — hij sprak het meer dan eens uit — stelde hij een
uiting van toegenegenheid of vriendschap.
Want deze hoekige man, met zijne schichtige, schutterige
bewegingen, deze lastige potentaat, die menigeen door zijne
grimmige uitvallen vervaarde, had een week gemoed, overgevoelig bijna. Hij snakte naar teederheid.
De goedheid van zijn hart bleek uit de onbezweken
trouw, waarmede hij zijn vrienden bijbleef. Als hij zich
eenmaal had gegeven, had hij zich voor goed gegeven.
Niets was hem te veel voor wie hij vereerde of wien hij
vriendschap toedroeg.
Met welk een rusteloozen ijver heeft hij niet gezorgd vow.
de geestelijke nalatenschap van Bakhuizen van den Brink
en Fruin! Hoe heeft hij — met Blok en P. L. Muller —
zich moeite gegeven voor de uitgave der Verspreide Geschrtften van Fruin, met Blok voor die van P. L. Muller!
Wat heeft hij niet gedaan om de ballingschap van Paul
Fredericq en Pirenne te verzachten! Veel, veel meer dan
de meesten onzer weten. En met welk een geheele overgave aan hunne persoonlijkheid heeft hij het leven geschetst van geleerden, van wie hij hield!
Schuchter was hij om zijn hart te ontsluiten voor anderen dan zijn allerliefsten; toch liet hij zich een enkele maal
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gaan, ook in zijne geschriften; toch vindt men ook daar de
uitingen van den teergevoeligen mensch, die Muller was.
In zijn Italiaansche reisindrukken — tot op den rand van
het sentimenteele; „A sentimental journey" — maar anders dan bij Sterne.
In de inleiding op zijne uitgave der Briefwisseling van
Bakhuizen van den Brink, waar hij, doelend op van den
Brink's liefde voor Julie Simon, verteederd spreekt van
„eene ziel, die in de stille diepten van het menschenleven
wordt gered door de liefde".
Op een andere plaats in dezelfde inleiding, waar hij bekent genezen te zijn van zijn vooroordeel tegen Potgieter
— ik heb straks van zijne vrees voor hem gewaagd, toen hij
nog een jongen was -- sinds hij zijne brieven aan Huet
heeft gelezen: daar, in die brieven, „sprak nog wel diezelfde vermoeiende behoefte om voortdurend lets geestigs
te zeggen, maar ook: de inniger mensch, het nobele karakter en de onbezweken trouw aan den vriend, in wien hij
is blijven gelooven, ondanks alles". Dat heeft Muller met
Potgieter verzoend: zijn trouw blijven aan de vriendschap
met Huet. Ook hij, Muller, bleef trouw aan zijne vrienden,
ook al stelden zij hem teleur.
Eindelijk: zijn levensbericht van P. L. Muller, de geheele toonaard, waarin dat stuk staat, en het uit dezen
mond zoo ontroerende slot: „De bescheiden man, die geen
invloed zocht, zelf nauwelijks aan invloed geloofde, heeft
voor zijn deel er toe medegewerkt, om voor de zachtmoedigheid het erfdeel te veroveren, dat Naar eenmaal werd
voorspeld, maar te zelden ten deel valt. Zijne kracht is in
zachtheid volbracht".
Een fang en gelukkig 'even was aan Samuel Muller beschoren. Het scheiden uit zijn ambten — door den dwang
der wet -- viel hem zeer zwaar; niet alleen omdat hij zich
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nog krachtig en tot geestelijken arbeid in staat voelde, maar
hij kon het ook eigenlijk niet dulden, dat hem het heengaan werd toegeroepen.
Hij had intusschen ook in zijn ambteloos leven nog werk
voor jaren: zijn Oorkondenboek; de uitgave van de documenten voor de bouwgeschiedenis van den Dom, waarbij
een jong geleerde hem ter zijde zou staan; van een omvangrijke serie Bisschoppelijke rekeningen van Utrecht; van het
tweede deel eindelijk der Geschiedenis van de Vereenigde
Gods- en gasthuizen te Utrecht, waarvan het eerste deel
door zijn vriend Pekelharing was in het licht gegeven.
Alleen van dit laatste werk heeft hij het manuscript nog
mogen voltooien. Een ernstige kwaal begon zijne lichaamskracht te sloopen; hij kreeg last van benauwdheden en
vermagerde zichtbaar.
Zoolang het eenigszins mogelijk was, hield hij vol met
werken, bleef hij uitgaan, kwam hij ook op de vergaderingen dezer Akademie, die hij zelden verzuimde. Mijne
medeleden zullen zich nog herinneren, dat hij hier, in
Januari 1922, het levensbericht van zijn vriend Fockema
Andreae uitbracht. Met een angstig hart vergezelde zijne
vrouw hem, woonde op de tribune de vergadering bij, uit
vrees, dat hem iets mocht overkomen. Hij droeg het zittend voor, van zijne gewone plaats, vlak bij de deur, met
een o zoo zwakke stem, maar hij volbracht dan toch zijne
taak.
In den herfst verergerde zijne kwaal. Voor een lang ziekbed bleef hij gespaard; op den avond van den 5den December 1922 is hij kalm ontslapen, in den ouderdom van bijna
75 Saar.
Het was de wensch van den overledene, dat ik hier zijn
levensbericht zou uitbrengen.
De plicht der dankbaarheid gebood mij, deze taak op

SAM HULLER

205

mij te nemen en er mij, naar mijne beste krachten, van
te kwijten.
Ik ben immers aan Samuel Muller veel, zeer veel verschuldigd, voor mijne vorming als wetenschappelijk man,
maar voor meer dan dat: hij heeft mij een vaderlijke genegenheid toegedragen, en die metterdaad getoond, in alle
omstandigheden van niijn leven.
Wat Bakhuizen van den Brink uitsprak bij het graf van
zijn leermeester en ouderen vriend Bake, dat kan ook ik
naar waarheid getuigen: Samuel Muller heeft voor mij gedaan, wat een vader voor mij zou kunnen gedaan hebben,
en het doet mij somber aan, dat met hem de laatste is
heengegaan, aan Wien zich voor mij het gevoel van pieteit,
in den strengsten zin des woords, hecht.

HENRI PIRENNE
(1912)

Met zeldzame eenstemmigheid hebben Belgische en
Nederlandsche, Fransche en Duitsche, Spaansche en
Engelsche historici Henri Pirenne, bij de viering van zijn
25-jarig professoraat aan de Gentsche hoogeschool op
12 Mei 1912, geprezen als een geschiedschrijver en geschiedvorscher van den eersten rang.
Het allooi van deze eerbiedsbetuiging was zuiver, vrij
van alle potsierlijke of weerzinwekkende bestanddeelen, die,
al naar iemands stemming, soortgelijke geleerden-huldigingen dikwijls tot een schouwtooneel der menschelijke
dwaasheid of tot een aanfluiting der waarachtigheid maken.
Hier Been aanzwellen, op het rijzen van des feestleiders
maatstok, van het vriendelijk geluid der dankbare gezindheid van leerlingen en oud-leerlingen tot het breede koor
der verheerlijking van den door God gegeven leider —
want wie aan de voeten van dezen leermeester zaten, hadden reeds aanstonds het hoofd gebogen, toen zij den stormwind van zijn machtigen geest over zich voelden varen.
Hier niet, bij den aanhef van den rei der ambt- en vakgenooten, het storend geluid van het plotseling uithalen
der registers van den lofzang — want de juichtoon der
bewondering had zich reeds losgewonden uit hun binnenste, voordat de officieele dag van jubelen was aangebroken.
Hier eindelijk niet de kinderachtige vertooning van den
jubileerder malgre lui, die eerst niet wil jubileeren, om-
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dat bescheidenheid den mensch siert, en ten slotte toch
jubileert, omdat overmaat van bescheidenheid den mensch
ook geen goed doet; maar de vrije houding van een man,
die, zich bewust van zijne verdiensten en van de erkenning
daarvan door hen, aan Wier oordeel hem gelegen is, het
recht en den plicht heeft, zijn feestdag te doen maken tot
een blijden en stralenden dag, een dag van trots en dankbaarheid voor hem zelf, een dag van geluk voor wie zich
ontroerd voelen bij het aanschouwen van een compleet
mensch.
Geleerden en kunstenaars zijn — in de voortreffelijke
exemplaren van beide soorten — een verwant yolk.
Zonder langen, ingespannen, stelselmatigen arbeid; zonder een dermate opgeslurpt worden door de werkzaamheid
van zijn geest, dat al het andere buiten de sfeer van zijn
bewustzijn valt, dat hij den ganschen dag voortspint aan het
weefsel zijner gedachten en ook des nachts, bij een toevallig ontwaken, bemerkt er onbewust nog aan te hebben
voortgesponnen; zonder een zoo volledige overgave aan
zijne liefde van het oogenblik, dat hij er geheel door wordt
bezeten, bereikt nOch de kunstenaar, nOch de geleerde jets,
dat de moeite van het bereiken waard is.
Maar ook in ander opzicht zijn zij genooten, in lijden en
geluk.
De geniaalsten onder hen kennen den felsten scheppingsdrang en de hoogste weelde van bevrediging; ook de
schrijnendste smart van onmacht en onvoldaanheid. Het ontbreekt hun aan zelftucht. Zij houden geen maat; op perioden van intensen arbeid volgen lange rustpoozen van verslapping en lusteloosheid; het geloof in eigen kunnen wordt
aangevreten door den twijfei, de elken dag op nieuw noodige
wil tot het scheppen ontmand door het zelf kleineeren
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van het reeds gewrochte. Soms, in de strakste spanning
hunner vermogens, bereiken zij den top van den berg,
dien de anderen slechts uit de verte aanschouwen. Maar zij
kunnen dat alleen door de motoren van hun denken z66
aan te jagen, dat deze op springen staan. Bij de hoogste
verrichting van hun geest naderen zij de grens der krankzinnigheid — „madness lies close by, as madness does to
the highest wisdom in man's life always", zooals Carlyle
zegt.
Gelukkiger zijn de in evenwicht verkeerenden, wier beheerschte wil elken dag gelijkelijk aanzet, wier in toom gehouden wenschen het kunnen niet voorbij schieten. Geen
twijfel aan den dag van morgen doet hun arbeidskracht
van heden versagen; geen visioen van goddelijke volmaaktheid doet hun de schoonheid van menschenwerk schamel
schijnen. Zeker van de gereedheid hunner beproefde vermogens, schrijden zij rustig, maar onafgebroken voort; niet
in de wolken staat hun Joel, maar op den vasten grond
van het bereikbare. Hun zelfvertrouwen overschat de
moeilijkheden niet, die den eindpaal nog van hen scheiden;
hunne wijsheid bespaart hun de teleurstelling van voorbarig overwinningsgeroep.
Het zijn dezulken, die vele en groote dingen tot stand
brengen.
Tot deze zelfbewuste, blijde en krachtige werkers behoort ook Pirenne.
Mijn eerste persoonlijke indruk van hem dagteekent van
zes jaren geleden.
Hij was toen door de studenten, te Utrecht en elders,
uitgenoodigd tot het houden van een voordracht.
Een robuste verschijning, van middelbare grootte; breed
in de schouders; het hoofd kloek in den nek; onversaagde,
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flikkerende, groote oogen; een rechte, spitse neus, met
krachtige vleugels; vastberaden trekken, op het barsche
af, die straks, bij het spreken, door een vriendelijken glimlach zullen worden ontspannen; korte, forsche bewegingen.
Zijn onderwerp was: „Le mouvement social et &onomique des Pays-Bas dans le i6me siècle"; zoo geloof ik althans,
dat hij het toen betitelde; wat hij behandelde, was in elk
geval de kern van het prachtige hoofdstuk, dat in het
— destijds nog niet verschenen — derde deel zijner
„Histoire de Belgique" tot opschrift heeft: „Le mouvement economique et les transformations sociales" .
Hij sprak ongeveer een uur, en hield tot het einde zijne
hoorders gevangen. Ik hoor nog een geestdriftig meisjestudentje uitroepen: „zoo spreken ze bij ons niet!"
Zij had volkomen gelijk. Bij ons — en ook elders, zou
ik vermoeden — spreken ze meestal anders.
Er is bij ons een categorie van sprekers, die niet spreekt,
maar leest.
Over de uitwerking van deze methode van spreken kan
ik slechts het begin van een meening hebben, want als ik
Lien minuten getracht heb to luisteren naar een lezenden
spreker, zijn mijne gedachten dikwijls ver afgedwaald.
Voor geleerde onderwerpen schijnt zij echter zeer aanbevelingswaardig, wordt daarbij althans veelvuldig toegepast.
Wij hebben verder onze „mooie redenaars": meestal predikanten of gewezen predikanten, die op hunne studeerkamer een schoone redevoering in elkaar zetten, met „vergelijkingen" en „beelden", met antithesen en andere rhetorische fraaiigheden, en haar dan van buiten leeren, zoodat eenvoudige zielen meenen, dat zij voor de vuist spreken.
Deze kanselwelsprekendheid, onverschillig of zij van den
preekstoel dan wel van een wereldsch spreekgestoelte ten
beste wordt gegeven, staat bij de schare in hooge eere.
Van Menschen en Tijden I.
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Oratorie pleegt in Nederland veel indruk te maken; misschien juist omdat de meeste Nederlanders zoo nuchter
zijn aangelegd.
Eindelijk is er bij ons de talrijke categorie van sprekers
over politieke onderwerpen, wien het volmaakt onverschillig is of zij over de tong morsen, mits zij er slechts in
slagen hunne meeningen ter kennis hunner toehoorders
te brengen. Om den vorm hunner redevoeringen plegen
zij zich slechts in zooverre te bekommeren, dat sommigen
zich de moeite geven hun zakelijk betoog hier en daar met
een grapje op te luisteren. Maar bij deze concessie blijft
het dan ook. Zij spreken gewoonlijk voor de vuist en hebben
zich daarin dikwijls een groote vaardigheid verworven,
dank zij de omstandigheid, dat de meeste sprekers van
deze categorie herhaaldelijk over het zelfde of een aanverwant onderwerp het woord hebben te voeren.
Pirenne nu behoort tot geen der genoemdecategorieen van.
sprekers. Hij las niet; bijna had ik geschreven: natuu r1 ij k las hij niet; maar op wetenschappelijke bijeenkomsten
is het nog geen onnatuur om de toehoorders te onthalen op de voorlezing van een „verhandeling". Hij sprak
dus voor de vuist; het door hem gekozen onderwerp was
er een, waar hij toen ter tijd middenin zat; zijne voorbereiding had dus alleen behoeven te bestaan in het overdenken,
hoe dit onderwerp of te ronden, welke feiten en toestanden
voor een publiek, dat niet uitsluitend uit historici bestond,
en relief moesten worden gebracht, welke in het vlak
konden blijven.
Zakelijk was hij dus „voorbereid"; maar op den avond
zelf vond hij den vorm voor zijne rede. En die vorm was
een andere, en betere, dan waaraan wij gewoon zijn, ook
bij sprekende sprekers; het was een lust, naar dat klare,
logische, gesloten betoog te luisteren. Hoewel hij opzettelijk zijn tempo inhield, omdat hij in het Fransch sprak
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voor een Nederlandsch publiek, was dat tempo toch veel
vlugger dan het in onze gehoorzalen gebruikelijke; waar
zijne gedachten een snelle vaart namen, als het omhoog
ging, langs een reeks van bizonderheden die tot het verre
uitzicht van een algemeene waarheid leidden, repte ook
zijne rede de wieken, om straks, in het azuur, zich drijvend
te vermeien in het genot der beschouwing.
Van oratorie was er in deze rede geen sprankje; maar het
was een meesterstuk van wat, naar mijn smaak, de echte
kunst van spreken is: de hoorders in contact te brengen
met het gedachtenleven, dat tijdens de rede in het hoofd
van den spreker zich afspeelt; door blik en stemval, door
houding en gebaar het gevoel over hen te doen komen,
dat zij zelf opgenomen worden in en deel nemen aan dat
gedachtenleven, zoodat het hun toeschijnt, dat zij zelf de
argumenten vinden, dat zij zelf de conclusies trekken. Een
echt redenaar — d.i. iemand, die iets te zeggen heeft,
dat hem zelf ter harte gaat, en wien de gave toevloeit om
zijn gedachtenleven te laten uitschijnen over zijne hoorders
— brengt vanzelf bij zijne hoorders dat gevoel teweeg van
te worden opgenomen in den redenaar, van z elf d.w.z.
zonder aangeleerde kunstjes of berekende effecten, maar
alleen door de macht zijner persoonlijkheid. Een echt
redenaar moet — al is hij overigens in het gewone leven
misschien de mindere van velen zijner hoorders — op het
oogenblik, dat hij spreekt, zich hun meerdere gevoelen,
hun zijn wil opleggen en door het geheel van zijne voordracht, d.i. door woorden, gebaren en stem, maar niet
het minst door zijne persoonsuitdrukking, hen aan zichzelf ontrukken. Het is in zekeren zin een duivelsche invloed,
die van hem uitgaat; vandaar dat krachtige persoonlijkheden onder de hoorders soms in opstand komen tegen
het hun aangedaan geweld; wat nOch tegen die hoorders,
nOch tegen den redenaar pleit.
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Tot de redenaars nu van deze soort — zij heeft ook
hare varieteiten — behoort Pirenne, omdat hij een machtige persoonlijkheid, een klaar denker en een begaafd
spreker is. Mooi is bij hem ook het spel der handen, waarmede hij in beeld brengt het afweren van een tegenwerping,
het in slagorde stellen van een argumentenreeks, het samenvatten van een betoog.
Sedert die Utrechtsche redevoering van 1906 heb ik
Pirenne nog eens een voordracht hooren houden, op een
Algemeene Vergadering van het Historisch Genootschap,
over „Le rêgne d' Albert et d' Isabelle en Belgique", terwij1 ik
beide malen ook persoonlijk verkeer met hem had.
Van den mensch Pirenne heb ik dan ook een indruk;
maar als men iemand, dien men uit zijne werken reeds
kent, een enkelen dag heeft ontmoet, valt het later moeilijk
uit te maken, of het herinneringsbeeld van de persoonlijkheid zijne trekken misschien niet hoofdzakelijk ontleent
aan de figuur van den auteur, die men reeds uit diens
geschriften had zien oprijzen.
Toch durf ik een van mijne indrukken openbaar maken,
omdat hij overeen blijkt te stemmen met het oordeel van
iemand, die hem beter en langer kent dan ik.
Ter gelegenheid van Pirenne's feestdag hebben de Gentsche studenten de vriendelijke gedachte verwezenlijkt om
een extra-nummer uit te geven van „1' Appel, hebdomadaire
liberal estudiantin gantois" . In het „Numero special de samedi
II mai 1912" hebben zij een aantal leermeesters, leerlingen,
en andere vrienden en vereerders van Pirenne in de gelegenheid gesteld, uiting te geven aan hunne gevoelens van
waardeering voor den beroemden geschiedschrijver.
Men vindt daar bijdragen uit allerlei landen en van allerlei
slag. Het aardigst zijn, als gewoonlijk, de persoonlijke her-
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inneringen, de stukjes, waarin ons Pirenne wordt geteekend in zijn omgang met vrienden en studenten, op het
college, in zijn historisch seminarie, op de bierbank.
Een ervan geeft mij, zooals ik straks zei, den moed om
een eigen opname van Pirenne te kijk te houden.
De Belgische volksvertegenwoordiger, tevens hoogleeraar
aan de Brusselsche universiteit, Paul Hymans, schrijft:
„Connaissez-vous, non Pirenne historien, professeur,
voire merne conf6rencier mais Pirenne intime, Pirenne
A table, convive, causeur et toasteur?
Il est delicieux. Sa verve fuse, jaillit et deborde. II
eblouit, etourdit, desarme. Il attaque, se derobe, revient a
la charge, rompt et riposte. Il est agressif et paradoxal,
eloquent et caustique, ironique et persuasif.
Il ne suffit pas de lire Pirenne pour le Bien aimer et connaitre.
Il faut diner avec lui!"
Welnu, aan die laatste voorwaarde heb ik voldaan.
.11( heb het genoegen gehad een dag met hem door te
brengen en petit comite. Wij hebben Gouda en de goudsche glazen bezien; de bevolking van Oudewater in verbazing gebracht door onze belangstelling in oude huizen;
op den langen rit, in sukkeldraf, van Gouda naar Oudewater vice versa, geconstateerd dat het in Holland onvoorzichtig is op den laatsten dag van Maart in een open rijtuig
te reizen, en ons vervolgens laten restaureeren in het van
ouds befaamde hotel „De Zalm".
Toen heb ik Pirenne, die 's morgens uit Belgie naar
Utrecht was gespoord, en den volgenden dag een voordracht had te houden voor de leden van het Historisch
Genootschap, in zijne voile kracht leeren kennen als causeur, als behendig oprakelaar van het soms uitdoovende
gesprek, als paraat degenvoerder in den tweekamp der
meeningen, als vermakelijk spotter met wat er bij de we-
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tenschap, mitsgaders hare beoefenaars, aan ridicule elementen schuilt, en — lest best — als een vriendelijk, hartelijk en eenvoudig mensch.
En terwiji ik de kracht van zijn temperament en de
sprankeling van zijn geest bewonderde, dacht ik: „wat een
harken zijn wij, Nederlanders, toch!" Zelfs de levendigste
onder ons houdt met hem geen pas. In ons — trouwens
kleine — gezelschap was er slechts een, die in slagvaardigheid van repliek en ranke wending van geest de eer van
ons vaderland hoog hield — maar dat was een Nederlander,
die eigenlijk geen Nederlander is en een internationaal
bestaan leidt.
Welk een verschil van aard tusschen de zonen van twee
volken, die zooveel gemeenschappelijks hebben in hun
verleden en bij wie ook het heden nog zooveel punten van
aanraking biedt!
Hoe brandt het levensvuur in dezen Beig uit Luikerland!
Hoe vereenigt hij in een persoon de solide kracht en kennis
van den Germaan en de gratie en buigzaamheid van geest
van den Romaan!
In het feestnummer van „1' Appel", waarvan ik sprak,
vindt men een portret van Pirenne als student te Berlijn,
in vol ornaat als „Chargierter" van zijn „Verein", de biermuts schuin op het hoofd, de blauw-wit-roode sjerp over
de borst, den „Paradeschldger" in de hand.
Prof. Hoeniger, van de Militaire Hoogeschool te Berlijn,
schrijft er bij, dat Pirenne „den Sinn deutschen Studententurns ebenso glucklich zu erfassen wuszte wie den Geist
deutscher Forschung".
De Berlijnsche doctor Fritz Arnheim — die voor de
Duitsche vertaling van Pirenne's „Histoire de Belgique"
zorgt -- herinnert hem aan de dagen, toen hij werd om-
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gedoopt tot „Bierhenne", toen hij niet alleen aan zijne
vertrouwdheid met het „Studentenkomment" en zijne bedrevenheid in het commandeeren van een „Salamander"
of een „Bierjungen", maar vooral aan zijn algemeene be-rnindheid in den kring der studenten de bij menschenheugenis aan Been buitenlandschen „Vereinsbruder" te beurt
gevallen onderscheiding te danken had van te worden gekozen tot „Chargierter''.
Dit portret van Pirenne — half Franschman, half Duitscher — zal menigeen verrast hebben, die zich een Franschman — want dat is de indruk, dien Pirenne op een Nederlander maakt — kwalijk in Duitsche studenten-uniform
kan voorstellen.
Maar juist voor Pirenne is het in hooge mate karakteristiek.
Geboren te Verviers, heeft hij zijne jeugd doorgebracht
in het Luikerland, het grensland van Fransche en Duitsche cultuur. Zijne in Belgiè en Frankrijk aangevangen
studien heeft hij aan Duitsche hoogescholen voortgezet;
het waren Duitsche hoogleeraren, die hem in de strenge
methodiek van historisch onderzoek inleidden, die hem bekend maakten met de problemen van het ontstaan der
steden en van middeleeuwsch politiek en economisch
leven.
Deze door de omstandigheden te weeg gebrachte menging van Fransche en Duitsche beschaving is voor Pirenne's
geestelijk leven beslissend geweest.
Toen hij, na een reeks van voorbereidende studièn over
de middeleeuwsche geschiedenis van Belgié, omstreeks
vijftien jaren geleden het plan opvatte van een „Histoire
de Belgique", drong zich hem de noodzakelijkheid op, het
centrale standpunt te zoeken, van waar hij de geschiedenis
van zijn yolk als een eenheid zou kunnen zien.
Een man van zijn maat, zoo hij zich aangordt tot het
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schrijven van de geschiedenis van zijn yolk, stelt zich den
eisch, een kunstwerk te scheppen, een gesloten geheel, in
zich zelf volmaakt. Hij weet, dat een ander, met gelijk
recht, mits met even zuivere bedoeling en rijpheid van voorbereiding, daarnaast een ander gebouw kan optrekken, met
geheel verschillend grondplan, maar ook een werk van
schoonheid, wijl het de strenge ontwikkeling van eene idee
is. Hij weet dus ook, dat de geestes-inhoud van zijn werk
den stempel van tijdelijkheid en gebondenheid draagt, die
op alien menschelijken arbeid is gedrukt; maar deze overwelting zal hem niet weerhouden, integendeel hem juist
de sporen in de flanken slaan om zijn eigen conceptie van
het verleden van zijn yolk zoo krachtig mogelijk uit te
beelden. Conceptie nu van het verleden is alleen mogelijk
door eenheid van beschouwing, door de stralen, die van
dat verleden uitgaan, te doen convergeeren in een punt,
Voor een man als Pirenne, krachtigen zoon van een Opstrevend yolk, is het schrijven van de geschiedenis van dat
yolk ook een daad van nationale beteekenis. Hij schrijft
geen leer- of handboek, waaruit door naarstige leerlingen
examenkennis wordt gedistilleerd; hij gevoelt zich de geroepene om een uitzicht op het verleden te openen, waardoor de natic zich bewust wordt van haar bestaansrecht
voor het heden en waaruit zij de kracht en den moed kan
putten om een betere toekomst tegemoet te streven.
Zoo heeft hij zich, voor hij de groote taak van zijn leven
ondernam, gezet tot stille contemplatie; de bonte verscheidenheid der verschijnselen uit de economische, politieke
en beschavingsgeschiedenis van Belgie trok aan zijn geestesoog voorbi j. Voor den Bourgondischen tijd scheen alle
eenheid hier te ontbreken; geographisch vormden de landen geen geheel; natuurlijke grenzen zijn niet aanwezig;
tweeerlei taal, tweeerlei ras; ten westen van de Schelde de
staatkundige invloed van Frankrijk, ten oosten daarvan die
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van het Duitsche rijk; sinds de tiende eeuw het land verbrokkeld in staten en staatjes met grillige grenzen; dit netwerk weer doorkruist door de kerkelijke indeeling, die de
Belgen eensdeels onder het aartsbisdom Keulen, anderdeels onder het aartsbisdom Rheims bracht.
Maar juist dat geopend zijn voor Germaansche en Romaansche invloeden, dat in zich opnemen en versmelten
van Fransche en Duitsche beschavingselementen, heeft
aan het Belgische yolk een eigen karakter verleend. Germaansche en Romaansche cultuur mengden zich hier met
elkaar, wijzigden elkaar, gaven het aanzijn aan een nieuwe
cultuur, die met beiden trekken gemeen en toch een eigen
wezen heeft. Hoe tegenstrijdig het mope klinken, de oorspronkelijkheid van het Belgische yolk bestaat in zijne geschiktheid om vreemde invloeden in zich op te nemen en
deze te assimileeren. Belgie is niet alleen het slagveld van
Europa geweest, maar ook de uitwisselplaats voor den handel en de ideeen van West- en Midden-Europa, van het gebied rondom de Oostzee en dat rondom de Middellandsche
zee. De taak, die aan het tweetalige en tweestammige Belgie
in de gemeenschap der volken is toegewezen, is die van
bemiddelaar te zijn tusschen de Romaansche en de Germaansche cultuur; het Belgische yolk streve dus er naar,
zich naar geen van beide zij den of te sluiten, maar ontvankelijk te blijven voor den invloed van hier en van ginds,
om er zijn eigen individualiteit door te versterken.
Ziehier de korte samenvatting van Pirenne's gedachten
over de bestemming van zijn yolk, zooals hij die ontwikkelde in een afzonderlijke brochure, „La nation beige", voordat hij op dezen grondslag het gebouw zijner geschiedenis
van het Belgische yolk optrok.
Sedert 1900, het jaar, waarin het eerste deel der „Histoire
de Belgique" in Franschen tekst verscheen -- ook een
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Duitsche uitgave ziet het licht, in de „Geschichte der Europiiischen Staaten", thans onder redactie van Lamprecht —
heeft Pirenne de geschiedenis van zijn yolk beschreven tot
aan den vrede van Munster, het eindpunt van het in 19 I I
uitgekomen vierde deel, dat nog door eenige andere zal
worden gevolgd.
Wat mij in zijn werk het meest imponeert en mij het
beste bewijs van zijn meesterschap toeschijnt, is de opzet
ervan. Ziehier een geschiedschrijver, die in het groot werkt;
wiens synthetische geest de veelvuldigheid der verschijnselen weet terug te brengen tot enkele machtige, tijdenlang
werkzame oorzaken; die het algemeene en het noodzakelijke
op den voorgrond, het toevallige en het bizondere naar
den achtergrond brengt.
Hoe rationeel dit boek is gebouwd, hoe vast de hoofdstukken in elkaar sluiten, blijkt voor mij ook hieruit. Terwiji ik mij overgeef aan het genot van het lezen, neem ik,
zonder daarvoor moeite te doen, het grondplan van het
boek voor goed in mij op. Men behoeft hier het geheugen
niet bewust in werking te zetten; de logische samenhang
Arent zich van zelf in den geest.
En hoe voortreffelijk is het geschreven! Ook hier wil ik
een subjectieve reden van bewondering noemen. Hoe zelden gebeurt het mij, dat ik een historisch werk uit onzen tijd
louter voor mijn genoegen lees, dat ik sommige zinnen
hardop zeg, dat ik het boek sluit met een gevoel van spijt,
dat ik de stem van den auteur niet langer hoor! Maar bij
Pirenne's boek gebeurt mij dat.
Klaar en concies, rap en licht van voet is de stijl. Geen
ingewikkelde bouw van zinnen, die u bij sommige schrijvers dwingt om al lezende te verrichten wat men in de
grammatica, geloof ik, „redekundige ontleding" noemt;
geen zinnen, tot een pakhuis gemaakt van allerlei nuttige
kennis, die de schrijver bijeenbrengt, opdat men hem niet
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van „onvolledigheid" beschuldige; geen armzalige stoplappen als waarmede sommige auteurs de gaten in hun
betoog dichten; geen „in verband met" 's, die u doen opspringen van ergernis, omdat het verband alleen door deze
woorden wordt gelegd, niet door de bindende kracht van
een logisch betoog; en Goddank! geen banaliteiten bij gebrek aan waarachtig gevoel.
Individueel is zijn werk, zooals elk werk van beteekenis;
het had niet evengoed door een ander geschreven kunnen
zijn! Maar de persoon van den auteur dringt nergens hinderlijk naar voren. Hij behoort trouwens niet tot de hartstochtelijke naturen, die z(56 meevoelen met verleden tijden,
dat zij hun haat en hun liefde niet kunnen verzwijgen; nog
minder tot die soort van schrijvers, die het noodig vinden, te
doen alsof zij bewogen warden, die den slechten smaak
hebben, in een voorbericht van hunne aandoeningen gewag te maken, terwijl men in hun verhaal zelf geen snik,
geen gesmoorden vloek hoort.
Koel staat hij tegenover de gebeurtenissen. Het dramatische in de geschiedenis is voor hem niet het spel der menschelijke hartstochten, maar de strijd der onpersoonlijke
machten, die zich aan geen individueellijden storen. Voor
die machten voelt hij geen sympathie of antipathie, omdat zij
boven 's menschen bereik zijn. Het opsporen ervan is alleen
een intellectueel genot; het gemoed heeft er geen deel aan.
In de eerste jaren van onzen opstand tegen Spanje — om
het bovenstaande met een voorbeeld toe te lichten —
ziet hij geen strijd tusschen een despotieken vorst eenerzijds, de eerzucht van den voornamen Nederlandschen
adel anderzijds. De oorzaken liggen voor hem dieper. Twee
staatsbegrippen kwamen toen met elkaar in botsing: „Fetat
espagnol et l'etat bourguignon", verschillend van zeden,
tradities, ideeèn en belangen. Voor Philips II waren de
Nederlanden een vooruitgeschoven bolwerk, dat Spanje
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moest behouden om zijne machtige positie in Europa te
handhaven. Daarom moesten zij gemaakt worden tot een
integreerend bestanddeel der Spaansche monarchie, dat
van Spanje uit zou worden geregeerd; daarom kon hun
geen autonomie worden verleend, waarbij voor Spanje zelf
alleen de drukkende verplichting zou zijn overgebleven om
de Nederlanden tegen hunne vijanden te helpen verdedigen. Het Spaansche stelsel bracht mede: opheffing van
zelfbestuur, dienstbaar maken van de hulpbronnen dezer
gewesten aan de Spaansche schatkist. Dat laatste — de
invoering der nieuwe belastingen: tiende penning enz. —
was het wezenlijke doel van Alva's zending.
Lijnrecht daartegenover stond de idee van den „etat
bourguignon": het nationale belang der Nederlanden, niet
dat van Spanje, sta voorop; daarom dient hunne autonomie
gehandhaafd; de regeering beruste bij den hoogen adel;
aan de gewesten blijve het recht om toestemming te geven
tot de heffing van belastingen.
Het zijn deze twee krachten, die tegen elkaar in stroomden, lang voordat de godsdienst een rol speelde in het conflict. Zander twijfel gelden voor den adel persoonlijke motieven van eerzucht, maar, zooals het altijd gaat in tijden
van crisis, de persoonlijke motieven worden omgezet in
een politiek program en geraken ten slotte daaraan andergeschikt. Juist uit zelfbehoud, „par inter& de classe, par
sentiment aristocratique", moet de adel het opnemen voor
de nationale zaak, kiest hij als leus „la patrie" — een woord,
dat sinds 1555 opvallend dikwijls gebruikt wordt om er de
gezamenlijke Nederlandsche gewesten mede aan te duiden.
De reeele belangen, die aan het begrip „vaderland" vastzitten, zijn sterker dan alle egoistische motieven van den
adel; willens of onwillens moet hij de nationale zaak dienen.
Het zijn vooral de veranderingen in den bouw der maat-
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schappij, die door Pirenne met voorliefde zijn bestudeerd
en met groot talent beschreven. Zonder te meenen, dat
de maatschappelijke krachten de oorzaak in laatste instantie
zijn van alle historisch gebeuren, miskent hij toch hare
groote beteekenis niet en spoort na, welken invloed zij ook
op de dingen van de geestelijke wereld hebben uitgeoefend.
Een van de in dit opzicht belangrijkste gedeelten van
Pirenne's werk is het hoofdstuk, waarin hij „le mouvement
economique et les transformations sociales" in de eerste
helft der zestiende eeuw beschrijft. Voor de vakgenooten
was dit hoofdstuk niet meer geheel nieuw, omdat hij reeds
in een voordracht, gehouden in de Belgische Koninklijke
Academie 1 ), de merkwaardigste resultaten van zijn onderzoek had medegedeeld; maar hier bracht hij voor het eerst
die resultaten in samenhang met de gansche geschiedenis
van het tijdvak.
Ik zal niet in bizonderheden weervertellen, hoe hij het
opkomen van het kapitalisme in de Nederlanden beschrijft:
de botsing tusschen de oude wereld van protectie, reglementeering en grootendeels beperkt hedrijf, en de nieuwe
wereld van concurrentie, handelsvrijheid en onderneming
in het groot; hoe de stedelijke industrie, die met verouderde
procedes blijft werken en tegen den stroom van den tijd
ingaat, wordt overvleugeld door de plattelandsindustrie,
die zich aanpast aan de veranderde omstandigheden, die
de oude techniek wijzigt en lichte, goedkoope stoffen vervaardigt, naar den smaak en de behoefte van den nieuwen
tijd. Men leze dit alles bij Pirenne zelf; men vinde daar
aangetoond — wat voor velen nog nieuw kan zijn — dat
I) Une crise industrielle au XVIe siêcle. La draperie urbaine et la „nouvelle
draperie" en Flandre, par H. Pirenne. — Lecture faite dans la seance publique de la
Classe des lettres de l' Academie royale de Belgique, le Io mai 1905. — Dat ook in de
tapijtindustrie te zelfder tijd een dergelijke omkeer kwam, heeft Pirenne aangetoond in zijne Note sur la fabrication des tapisseries en Flandre au XVIe siècle (Vierteljahrschrift fur Social- and Wirthschaftsgeschichte, 1906, Heft 2).
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de bekende opstand van Gent tegen Karel V niet was een
strijd voor de vrijheid tegen het despotisme, maar een
reactionnair verzet, de laatste stuiptrekking van het stedelijk
exclusivisme; men late zich eindelijk door hem verhalen,
hoe de nieuwe economische toestanden het aanzien gaven
aan de klasse der „nouveaux riches", maar tevens een talrijk industrieel proletariaat in het leven riepen, dat, om
dergelijke redenen als waarom het in onzen tijd in de gelederen der sociaal-democratie plaats neemt, vatbaar bleek
voor de calvinistische propaganda.
Voor ons, Nederlanders, heeft in Pirenne's werk het gedeelte, waarin de opstand tegen Spanje wordt behandeld,
bizondere beteekenis. Ik stel mij voor, dat menig landgenoot juist naar die hoofdstukken het eerst zal grijpen, en
niet ik zal hem daarvan terughouden.
Maar hij mope dan, om zich een kleine teleurstelling te
besparen, eerst het volgende bedenken. Pirenne schrijft
een „Histoire de Belgique" en moet dus ook onzen opstand
bezien van Zuid-Nederlandsch standpunt.
Wie dus verwacht, dat hij bij Pirenne zijn hart zal kunnen ophalen aan de slagen bij Heiligerlee en op de Zuiderzee, aan de belegeringen van Alkmaar of Leiden, komt bedrogen uit. In de economie van zijn boek past dat alles
niet; zeer terecht heeft hij zich onthouden van „Kleinmalerei". Maar ook een voor de geschiedenis van Holland
zoo belangrijke gebeurtenis als de eerste Statenvergadering
van Dordrecht wordt bij hem te nauwernood vermeld; ook
hiervan mag men hem Been ernstig verwijt maken. Doch
men is nu gewaarschuwd; men weet, dat zijn verhaal van
den opstand ons niet geheel kan bevredigen; wij stellen
daaraan andere eischen, en hebben het recht dat te doen.
Zoodra men heeft ingezien, dat een geschiedenis van
onzen opstand anders moet uitvallen, naarmate zij van
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Noord- of van Zuid-Nederlandsch standpunt wordt beschreven, zal men tevens begrijpen, waarom het voor ons
bizonder belangrijk kan zijn deze geschiedenis te hooren
verhalen door een Belg, en door een Belg als Pirenne.
Dat hij van den opstand een geheel nieuw beeld zou
ontwerpen, was niet te verwachten. In de eerste plaats, omdat zijne speciale studien hem, voor zoover bekend was, niet
op het terrein van onzen opstand tegen Spanje hadden gebracht. Vervolgens, omdat er weinig tijdvakken onzer geschiedenis zoo onder de loupe zijn bekeken als dit, en wanneer men zich — zooals Pirenne verplicht was te doen —
moet bepalen tot de groote trekken, is er geen aanleiding
te vermoeden, dat die wezenlijk zullen verschillen van de
ons bekende.
Dit doen zij bij Pirenne dan ook niet. Er zijn wel tal
van nuancen aan te wijzen — men leze b.v. wat hij schrijft
over de Pacificatie van Gent en de Unie van Brussel —
maar die raken het hart van het vraagstuk niet.
Doch in de synthese der gebeurtenissen verschilt zijn
verhaal soms aanmerkelijk van het bij ons gangbare. Ook
in deze gevallen brengt hij niet iets, dat aan de vakmannen
onder ons geheel nieuw klinkt; maar hij werpt scherper licht
op iets, dat bij onze geschiedschrijvers meer in de schemering blijft, en dat daarom voor het groote publiek ten
onzent nog geheel in het duister ligt.
En dat hij dit doet, en kan doen, is het gevolg van de
omstandigheid, dat hij Belg is en van Belgisch standpunt
de dingen beschouwt.
Wat ik o.a. bedoel is zijne beschouwing over de mislukking der levenstaak van den Prins van Oranje.
Laat mij een stuk van de bladzij den vertalen (IV, 187188), waar hij over Oranje's dood spreekt.
„Het verlies van Gent was voor de rebellen van het Zuiden een veel belangrijker gebeurtenis dan de dood van den
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Prins van Oranje, die daaraan eenige weken voorafging. In
werkelijkheid was het misdrijf van Balthazar Gerard een
nuttelooze daad. Willem, dien de Spanjaarden nog altijd
beschouwden als den leider van den opstand, had daarvan niet meer de leiding. Zijne naar nationale eenheid
strevende politiek had reeds voor zijn dood schipbreuk
geleden. Reeds een jaar lang had die politiek voortdurend
terrein verloren; en het langzaam terugwijken van den
Prins, van Brussel naar Antwerpen, vervolgens van Antwerpen naar Holland, geeft de perioden ook van den terugtocht zijner politiek aan. Het in het land roepen van den
Hertog van Anjou was een laatste poging geweest om, zoo
goed en kwaad als het ging, de zaak der „Generaliteit" te
herstellen; de poging had er slechts toe geleid, dat aan die
zaak de genadeslag was toegebracht. Niemand dacht meer
aan het ,,,,gemeenschappelijk vaderland"". Holland en
Zeeland maakten zich los van de andere gewesten, zonden
hun nech troepen, nOch geld meer. In 1584 bevonden zij zich
weer in denzelfden toestand als in 1572, en de Prins, dien
zij voor hunne zaak terugveroverd hadden, liet zich door
hen geheel inpalmen. Een oogenblik was hij de luitenantgeneraal van alle Nederlandsche gewesten geweest; aan
het slot van zijn leven stond hij nog maar alleen aan het
hoofd van de zeeprovincien".
Vergis ik mij — of klinkt zulk een passage velen wat
vreemd in de ooren?
Hoe verdwijnt de Prins met stille trom uit Pirenne's
verhaal! De naam van Balthazar Gerard wordt slechts ter
loops genoemd; van den moord wordt in 't geheel niet gerept, alleen verklaard, waarom het „un crime inutile" was.
Dat Pirenne ons niet naar de trap van het Prinsenhof te
Delft brengt, dat hij geen traan plengt bij de baar van den
Vader des Vaderlands — dit alles is volkomen in orde. Een
uitvoerig verhaal van den moord zou in zijne geschiedenis
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de figuur maken van een uitweiding over de taak van een
klerk ter gemeente-secretarie in een schets van de Nederlandsche staatsinrichting; en wat den niet geplengden traan
betreft, ook dezen schelden wij hem gaarne kwijt, omdat
hij vermoedelijk geen spoor van aandoening heeft gevoeld,
toen hij in zijn geschiedverhaal gewag had te maken van
Oranje's dood.
Maar het heengaan van den Prins is voor hem ook geen
gebeurtenis van gewicht; de moord van Oranje besluit bij
hem niet een boek, niet een hoofdstuk, zelfs niet een
paragraaf; in de „Table des matiêres" achter deel IV wordt
er in 't geheel niet van gerept.
Hij luidt den Prins van Oranje niet uit, want Oranje is
reeds uit zijn gezichtsveld verdwenen. Van Belgisch standpunt bezien, heeft Oranje reeds afgedaan voordat Balthazar
Gerard den sluipmoord pleegde.
Hoe ziet Pirenne dan de geschiedenis van onzen opstand
in haar geheel?
Aldus.
VOOr 1566 kwamen met elkaar in botsing „l'etat espagno!" en „I' etat bourguignon". Daarvan hoorden wij reeds;
ook hoe de eerzuchtige motieven, die bij Oranje en zijne
standgenooten mede aanwezig waren, zoo al niet geheel
moesten wij ken voor, dan toch de richting hadden te volgen van de sterkere stuwkracht der nationale zaak. Zelfstandigheid ten opzichte van Spanje, met erkenning van
de souvereiniteit van Philips II; een nationale regeering, geleid door den hoogen adel, met behoud van het recht der
Staten om zich zelf te belasten; afschaffing van de inquisitie en verzachting van de placcaten, zoodat alle ketters,
die geen aanstoot gaven, vrij konden rondloopen — dat
was het programma, waarop de overgroote meerderheid
der Nederlanders, alleen enkele Roomsche geestdrijvers
uitgezonderd, in 1566 koers wilde zetten.
Van Menschen en Tijden I.
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Door deze rekening hebben de Calvinisten in 1566 een
streep getrokken. Van Oranje's pogingen om hen te vereenigen met de Lutheranen wilden zij niet weten; „ils
aimeraient mieux mourir que se faire lutheriens". Hun geloof was er niet een, dat zich tevreden stelde met geduld
te worden, dat gehoorzaamheid aan den vorst als plicht
voorschreef. „Bij de Calvinisten verliest de christelijke
liefde haar zachtheid en teederheid; hun geloof zetelt in.
het hoofd, niet in het hart. Van alle christelijke belijdenissen is er geen zoo kil, zoo dor, zoo weinig aantrekkelijk als
deze. Maar ook geen heeft zulk een kracht ontwikkeld om
bekeerlingen te maken; geen is zoo spoedig tot zulk een
grooten politieken invloed geraakt. Overal waar het Calvinisme optreedt, bindt het den strijd aan. Het biedt niet
alleen weerstand, het valt aan, zich niet bekommerend om het
aantal of de macht zijner vijanden. Voor de gedweeheid
der Lutheranen stelt het den opstand in de plaats; in elk
land, waar het zijn intocht houdt, opent het den tijd der
godsdienstoorlogen " (III, 413).
De beeldenstorm met zijne gevolgen verstoort den waan
van Oranje, dat er godsdienstvrede zal kunnen zijn. De felheid der Calvinisten wekt den geloofsijver der Katholieken,
ook der verdraagzamen onder hen. Het verbond der edelen
spat uiteen; de landvoogdes Margaretha van Parma laat
de gewapende benden der Calvinisten uiteenjagen; duizenden wijken uit, ook de Prins, die te trotsch was om een
voetval voor de regeering te doen, en te berekenend om
gemeene zaak te maken met den verloren hoop der Calvinisten, dien hij bovendien in zijn hart verfoeide.
Als Alva komt, is de rust hersteld; hij kwam niet in de
eerste plaats om rebellen te tuchtigen, maar om het Spaansche regeeringsstelsel hier in te voeren: centralisatie, opheffing van stedelijk zelfbestuur, citadellen, en vooral —
den tienden penning.
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De tiende penning brengt het yolk in opstand — het
voor de overgroote meerderheid Katholieke yolk; in 1572
was het meest actieve deel der Calvinisten uitgeroeid, of in.
ballingschap. Maar de wandaden, die de geuzen uit papenhaat bedrijven, wekken de verontwaardiging der Katholieken; zij vertrouwen den Prins niet, bieden hem Been
steun bij zijn inval in Brabant.
Dan vestigt Oranje zich in het roofslot de -,rebellen, in
Holland, wordt straks Calvinist.
Dathenus heeft later van den Prins gezegd (A r chives
VII, 81), ,,dat hij de religie achtede en zoo licht veranderde
als een omhangsel van een kleedt; dat hij nog om Godt,
nog om religie gaf". Daarvan is dit waar, dat Oranje van
kerkgenootschap wisselde, wanneer de staatkunde het
eischte. Zijn eigen christendom was het gematigde en verdraagzame Katholicisme van Cassander, de theologische
omzetting van de ideeen van Erasmus; zijn ijveren voor
godsdienstige verdraagzaamheid stemde zoowel met zijne
neiging als met zijne staatkunde overeen. Die staatkunde
had ten doel: de herleving van het n a t i o n a 1 e verzet
tegen den Spanjaard, de stichting van een „etat bourguignon", waarin godsdienstvrede zou heerschen. Sinds wanneer precies hij op de afzwering aanstuurde, valt niet uit
te maken; in elk geval lang voor 1581.
Maar voorloopig lag dat doel buiten bereik. Na 1572
was Oranje de geuzen-prins; was hij Calvinist met de Calvinisten, maar trachtte — tevergeefs — hun felheid tegen de
Roomschen te temperen.
In de jaren 1572-1576 heeft Oranje den weg gevonden
tot het hart van het y olk, met wie hij de bange dagen van
Haarlem en Alkmaar en Leiden doorleefde: het bloed en de
tranen van het yolk hebben zijne staatkunde gewijd.
Hoe verstond hij ook — beter dan eenig Oranjevorst na
hem — de kunst om zich populair te maken! Aan zijne
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tafel noodt hij menschen van allerlei stand, laat hen daar
plaats nemen zonder orde van rang; op straat maakt hij een
praatje met eenvoudige handwerkslieden. Voor iedereen
heeft hij een vriendelijk woord: „il sait causer, converser et
boyre avec eux et avec la langue les tirer a ce qu'il veut".
De Hollandsche en Zeeuwsche rebellen bekommeren
zich niet om de aan den Koning trouw gebleven gewesten;
zij kunnen op zich zelf staan; hunne welvaart gedijt ten
koste van die der overigen. Maar Oranje ziet verder. Hij
weet, hoe hoog de ontevredenheid in de Zuidelijke gewesten is gestegen; hoe zij gebukt gaan onder de lasten
van den krijg; hoe vinnig ook zij den Spanjaard haten.
Zoodra de rooftocht der Spaansche muiters dien haat op
het scherpst heeft gewet, biedt hij het Zuiden opnieuw de
hand. Van nu of ijvert hij weder voor de zaak van „la
commune patrie", voor het oude ideaal van een nationalen
staat. Tegen Don Juan voert hij, met alle listen en kunstgrepen van een macchiavellistische politiek, een strijd op
leven en dood. En de overwinning lacht hem toe. De geheele natie valt hem bij. Niet langer is zijne plaats nu in
Holland, maar te Brussel. In September 1577 houdt hij
daar zijn intocht als de nationale held, en wordt er, naar
een tijdgenoot bericht, met zulk een gejubel ontvangen,
„que ceux qui n'y ont pas assiste ne pourront le croire;
on n'eCit pu recevoir autrement un ange venu du ciel".
Wederom zijn het de Calvinisten, die — en nu voor
goed — een streep door de rekening trekken. Tevergeefs
tracht de Prins den godsdienstvrede in te voeren, tevergeefs onthoudt hij zich, sinds zijne komst te Brussel, van
het bijwonen der Calvinistische godsdienstoefening, om
geen aanstoot te geven aan de Katholieken. De geestdrijverij der Calvinisten wil van geen politiek van verdraagzaamheid weten; Dathenus verkondigt van den kansel, dat
alleen atheisten den Katholieken godsdienst naast zich
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kunnen dulden; voor de nationale zaak voelen hij en de
zijnen niets, voor die van hun secte alles; liever zich afscheiden van de rest en Gent tot een „nieuw Geneve"
gemaakt, dan de mis daar toe te laten. Hun fanatisme prikkelt den godsdienstijver van de Katholieken der Waalsche
gewesten; de godsdienstvrede ligt in flarden; straks zal
Parma — de eenige tegenstander, die tegen Oranje was
opgewassen — door wijze politiek het grootste deel der
Zuidelijke Nederlanden onder de gehoorzaamheid des
Konings terugbrengen, de rest met geweld van wapenen
daartoe noodzaken.
Bij het einde van het jaar 1579 was de nationale en verdraagzame staatkunde van Willem van Oranje mislukt;
alleen Brabant en een deel van Vlaanderen stonden nog
aan zijne zijde. Zijne pogingen om beide partijen te verzoenen, hadden hem bij beide verdacht gemaakt; hij was
de „schijf geworden, waarop een ieder de pijlen van zijn
laster richtte".
Met de soepelheid, Oranje eigen, slaat hij een nieuwen
koers in. Aileen de Calvinisten willen den strijd volhouden; zoo sluit hij zich dan weder openlijk bij hen aan, woont
hunne godsdienstoefeningen weder bij, laat zijne dochter
Catharina Belgica volgens den ritus hunner kerk doopen.
Maar in zijn hart leefde nog het oude ideaal. Hij heeft
de hoop op het terugwinnen van de zuidelijke gewesten
nog niet geheel laten varen, houdt ook zijn verblijf meestal
nog te Gent of te Antwerpen. Ondanks den tegenzin der
Calvinisten knoopt hij onderhandelingen aan met den Katholieken hertog van Anjou, laat hem de souvereiniteit
aanbieden om met Fransche hulp Parma te weerstaan.
Het is opnieuw een jammerlijke mislukking; Anjou, die
alleen uit eerzucht hierheen kwam, verdraagt de hem opgelegde beperking van macht niet, wil zich met geweld daarvan bevrijden en moet met schande aftrekken.
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Sinds Januari 1583 bedreigt Parma de steden van Vlaanderen en Brabant, die nog de zijde van Oranje houden,
en verovert het platteland; in Juli moet de Prins Antwerpen verlaten en zich in Holland Bergen. Hij beleeft nog,
dat Parma zich meester maakt van Brugge, en Gent nauw
insluit; hij kan voorzien, dat straks de beurt zal komen
aan Brussel en aan Antwerpen.
De vaan van den nationalen opstand, die Oranje in 1577
onder zoo hoopvolle vooruitzichten te Brussel had geplant,
was neergehaald. In het Noorden hield alleen het oude
rebellenslot nog stand — hoe lang nog?
Ziedaar, hoe Pirenne den opstand ziet, in de jaren toen
Willem van Oranje hem leidde — een mislukt ideaal!
In zijne feitelijke mededeelingen is natuurlijk niets
nieuws; maar kent gij een Noord-Nederlandsch geschiedschrijver, die zoo sterk doet uitkomen, dat het dramatische
in Oranje's leven is: het falen van zijne poging om de rationale zaak in de Nederlanden te doen zegevieren? En had
ik dus niet het recht, te zeggen, dat het voor ons uiterst
belangrijk is, van Pirenne's beschouwing van dezen tijd
kennis te nemen?
Een Noord-Nederlander beziet de geschiedenis dezer
jaren uit een Hollandsch standpunt; hij moet zich verplaatsen, om een meer centraal gelegen gezichtspunt te zoeken.
Voor een Beig is het niet noodig, een stap te verzetten;
hij staat reeds in het midden van den cirkel, te Brussel.
Een Noord-Nederlander is geneigd de mislukking van
den nationalen opstand lichter te tellen, omdat op het bolwerk Holland en Zeeland de vlag bleef waaien, waaronder
zijn y olk groot is geworden. Voor een Belg beteekent die
mislukking: vreemde heerschappij en economische ondergang.
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Een Protestantsch Noord-Nederlander, al is hij zelf
geen Calvinist, ziet gewoonlijk in het Calvinisme de stuwkracht van den opstand; voor een Katholiek Belg is het de
wig, die in de nationale eenheid werd gedreven.
Ik wil daarmede niet zeggen, dat Pirenne een partijdig
oordeel velt over het Calvinisme. Het tegendeel is het geval. Hij verzwijgt niet — het blijkt uit de regels, die ik
hierboven aanhaalde dat de geestelijke hoogmoed, de
liefdeloosheid, de dorheid van de Calvinisten hem tegen
de borst stuiten; men behoeft intusschen geen Katholiek
te zijn, om hetzelfde te gevoelen ten opzichte van dit „uitverkoren yolk Gods". Maar hij toont evenzeer oog te
hebben voor hun vrijheidszin, hun vurigen geloofsijver,
hun zelfopoffering en hun standvastigheid in het gevaar.
Zeker, in Pirenne's verhaal is het Calvinisme het struikelblok, waarover Oranje tweemaal valt bij zijne poging
om den opstand tot een nationale zaak te maken. Maar
is dit niet volkomen juist? Te lang reeds hebben wij, die
geen Calvinisten zijn, aan het Calvinisme meer eer bewezen dan het verdient; te veel hebben wij, uit reactie
tegen de geringschatting van vijftig jaar geleden, geofferd
aan de mode om het Calvinisme, in historie en litteratuur,
te verheerlijken. Hoeden wij ons er voor, te doers vergeten,
welke afstootende eigenschappen het reeds van den aanyang of hebben gekenmerkt.
Hoe moet — zoo heb ik dikwijls gedacht, als ik mij verdiepte in de geschiedenis van dezen tijd — hoe moet
Oranje het Calvinisme in zijn ruigsten vorm hebben gehaat! Hoe moet deze aristocraat, van geboorte en van geest,
ervan gegruwd hebben, toen in 1566 de razernij van den
beeldenstorm door het land trok en de anarchie dreigde
te ontketenen! Hoe moet hij de dorperheid van Datheen
en zijn aanhang hebben geminacht! En de diepe teleurstelling, die het Calvinisme hem heeft bereid door het ver-
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ijdelen van zijne levenstaak, kan hem niet vergoed zijn
doordat het hem de zekerheid des geloofs bracht; een echt
Calvinist is Oranje nooit geweest.
Er is nog een opmerking, die mij uit de pen moet, nu
ik over dit onderwerp schrijf. En ik richt haar juist tot
Pirenne, omdat hij zoo sterk den nadruk legt op Oranje's
nationale-eenheids-politiek.
Pirenne ontwerpt van Oranje een beeld, dat weinig verschilt van het ons bekende. Hij houdt hem voor een staatsman van buitengewone gaven, wiens karakter is geadeld
door het grootsche van de zaak, tot wier kampioen de omstandigheden hem riepen. Zijne godsdienstige gezindheid
ziet hij aldus (IV, 36): „Bij de ontketening der godsdienstige driften blijft Oranje getrouw aan de Erasmiaansche
verdraagzaamheid . . . . Het zijn klaarblijkelijk veel meer
redenen van opportuniteit dan gewetensmotieven die hem
in October 1573 er toe brengen, openlijk het Calvinisme
te gaan belijden. En zelfs dan zal de godsdienstvrijheid
zijn ideaal blijven. Hij blijft daaraan niet alleen uit persoonlijke overtuiging getrouw, maar hij beschouwt haar als een
onmisbaren waarborg voor het welslagen van zijn nationale
politiek. Aileen dit ideaal biedt hem de kans, de Hervormden en de Katholieken van de zeventien gewesten schouder
aan schouder te doen gaan. Tot aan het einde toe heeft
hij dit droombeeld gekoesterd, dat confessioneele starheid
hem verhinderde te verwezenlijken. Hij heeft niet begrepen,
dat in den tijd, waarin hij leefde, zijne poging onvermijdelijk schipbreuk moest lij den, omdat de zaak van den godsdienst den menschen meer ter harte ging dan de nationale
zaak".
Aldus oordeelen ook de meeste Noord-Nederlandsche
geschiedschrijvers.
Maar dan rijst bij mij toch deze vraag: wanneer Oranje
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niet heeft begrepen, dat in zijn tijd van geen godsdienstvrede sprake k o n zijn; wanneer hij, omdat voor hem zelf
confessioneele vraagstukken onverschillig waren, heeft
voorbijgezien, dat diezelfde vraagstukken voor velen zijner
tijdgenooten levenskwesties waren; wanneer hij, hoewel
hem herhaaldelijk gebleken was, dat Calvinisten en Katholieken niet als broeders samen konden leven in een huffs,
hen toch een gemeenschappelijke woning wilde doen betrekken mag men hem dan wel een groot staatsman
noemen?
Zeker hij had een krachtig en doordringend verstand;
Het zich door zijn gevoel niet vermurwen, als de rede hem
standvastigheid gebood; nam nooit een overhaast besluit;
wanhoopte nooit, ook als zware, onverwachte tegenslagen
hem troffen; was lenig, soepel en vindingrijk van geest en
had een onverzettelijken wil — altemaal begeerlijke eigenschappen voor een staatsman.
Maar wat maakt den staatsman?
In den strijd, dien vijftig jaar geleden Fruin en Groen
van Prinsterer voerden over de beteekenis van Aerssens,
heeft Fruin, die Aerssens een bekwaam diplomaat, maar
een staatsman van geringe verdiensten vond, aldus het
onderscheid tusschen deze beiden aangegeven: „Een diplomaat is hij, die het aangewezen doel behendig weet te
treffen, een staatsman, die zijn doel goed weet te kiezen".
Wanneer gelijk ik meen deze bepaling juist is,
kan men dan Willem van Oranje een groot staatsman
noemen? Kan men zeggen, dat hij zijn doel goed heeft gekozen, wanneer dat doel — hoe voortreffelijk ook op zich
zelf onbereikbaar was? Behoort een groot staatsman zijn
tijd niet z(56 te kennen, dat hij zijn doel binnen de grenzen
van het in dien tijd bereikbare stelt?
Ik breng de vraag te berde, maar zal hier niet dieper
in het onderwerp boren. Aileen dit: het gaat, dunkt mij,
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niet aan, Oranje een groot staatsman te noemen, die koers
zette op het doel van godsdienstige verdraagzaamheid, en
t e g e 1 ij k te verkondigen, dat die verdraagzaamheid
in zijn tijd een dr oombeeld was.
Beide stellingen, op zich zelf, schijnen stevig genoeg te
staan; met elkaar verbonden, vormen zij een wankel geheel. Deugen zij, op de keper beschouwd, beide niet?
Of moet slechts een er van worden afgebroken? Maar
welke dan?
Heeft — zoo vraagt ten slotte een lezer, die niet gaarne
zou zien, dat ik de hand Licht met mijne taak heeft
Pirenne niets anders geschreven dan de „Histoire de Belgique" 1)?
Zeker. Meer dan gij van plan zijt te lezen, en ik heb
gelezen.
Koop slechts de „Histoire de Belgique", en gij zult daar,
door de goede zorgen van den uitgever, tegenover het titelblad een volledige lijst vinden van de geschriften van Henri
Pirenne; alleen zijne tijdschriftartikels zult gij zelf moeten
bijeengaren.
Wanneer gij, o weetgrage lezer! dan voldoende afgeschrikt
) Een opmerking, waarvoor ik in den tekst geen plaats weet, vinde hier een
onderdak.
Wie Pirenne's „Histoire de Belgique" bestudeert, zal zich misschien verwonderen
dat in de hoofdstukken, die over de geschiedenis van den opstand handelen, Noordnederlandsche geschiedschrijvers, zooals Bakhuizen van den Brink en Fruin om
slechts enkele voorgangers op dit gebied te noemen — zelden of nooit worden geciteerd. 1k geloof, dit aldus te moeten verklaren. In Blok's Geschiedenis van het Nederlandsche yolk vond Pirenne de uit den stroom onzer Noordnederlandsche opstandlitt eratuur bezonken stof; voor eigen orienteering gafhij aan bronnenstudie de voorkcur boven het raadplegen van oudere afgeleide werken. Wat hij citeert, zijn dan
rack de groote bronnenuitgaven en de jongste litteratuur, die nog niet verwerkt is in
de vroegere geschiedenissen van den opstand; aan die jongste litteratuur heeft
Nederland zoo goed als geen aandeel, omdat de geschiedenis van onzen opstand
bier bijna niet meer wordt bestudeerd; over werken als die van Marx en Rachfahl
heeft bij ons zelfs geen gedachtenwisseling van eenige beteekenis plaats gehad.
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zijt door titels als „Histoire de la constitution de la vine de
Dinant au moyen age" of „Le livre de l'abbe Guillaume de
Ryckel (12 49-1272). Polyptyque et comptes de l'abbaye de
Saint -Frond au milieu du XIIIe siècle" of „Recueil de documents relatifs d l'histoire de l'industrie drapiire en Flandre"
— meen dan niet, dat hier in 't geheel niets van uw gading
is te vinden, want juist het allerlaatste boekje van de lijst
is speciaal voor u geschreven.
Ik bedoel: „Les anciennes democraties des Pays-Bas", in
1910 te Parijs verschenen in de „Bibliothêque de philosophie
scientifique".
Pirenne heeft zich lang, en bij voorkeur, bezig gehouden
met de bestudeering van den economischen en politieken
bouw van het middeleeuwsch leven, in de stad en op het
platteland. Het boekje, waarvan ik den titel noemde, giet
het resultaat van die studien in een vorm, die ook den
leek moet behagen.
Immers, de uitkomsten van streng wetenschappelijk onderzoek worden hier zonder eenig vertoon van geleerdheid,
buitengewoon duidelijk en op boeiende wijze medegedeeld.
Boeiend — ik overdrijf niet, al zal het sommigen vreemd
toeschijnen, dat men over het economisch en politiek leven
van middeleeuwsche steden op boeiende wijze kan schrijven. Maar deze geleerde verstaat de kunst om van de bijzondere feiten de algemeene toestanden af te lezen en uit
de aan de oppervlakte zichtbaar wordende veranderingen in
regeeringsvorm en politieke partijverhouding de dieper
liggende wijzigingen in het samenstel der maatschappij af
te leiden; deze kunstenaar bezit de gave om het beeld der
middeleeuwsche wereld, dat langzamerhand in gestalte en
kleur voor zijn innerlijk zien oprees, zoo volledig en krachtig in zich op te nemen, dat hij het met een worp naar buiten
projecteert en voor uwe oogen doet verrijzen als een stuk
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werkelijk leven, waarvan gij met spanning de beweging
blijft gadeslaan.
Het zijn Zuid-Nederlandsche toestanden, die door Pirenne worden beschreven. Punten van vergelijking met
Noord-Nederland ontbreken niet, maar die van verschil
zijn talrijker; slechts zelden echter — de laatste hoofdstukken uitgezonderd wordt op beide de aandacht gevestigd. Het is de eenige grief, die ik tegen het boekje heb;
de titel deed niet verwachten, dat het Noorden zoozeer
buiten het gezichtsveld zou vallen. Maar de lezer trooste
zich met to bedenken, dat in het Zuiden het stedelijk leven
rijker bloeide en zich voller ontwikkelde dan ten
onzent.
Ook in zijn „Histoire de Belgique" heeft Pirenne natuurlijk gehandeld over de economische en politieke geschiedenis der steden. Meen echter niet, dat „Les anciennes
democraties des Pays-Bas" slechts tezamen brengt, wat
ginds verspreid lag. Het is geen mozaiek, maar een geheel;
het rammelt niet, maar vormt een eenheid; het geeft u een
krachtiger en vollediger visie van middeleeuwsch stedelijk
leven dan de er mede evenwijdig loopende hoofdstukken
uit Pirenne's groote werk.
In tijdsruimte omspant het boekje het stedelijk leven tot
aan het einde der zestiende eeuw; het laatste hoofdstuk
opent een uitzicht op de zeventiende. Het middelpunt,
tevens het glanspunt, is de beschrijving van de stedelijke
democratie in de I4de en I5de eeuw.
Democratie in middeleeuwschen zin, d.i. geen individueele, maar corporatieve democratie. De bevolking van een
stad bestond toen, staatsrechtelijk, niet uit individuen,
maar uit groepen van individuen, door gelijkheid of verwantschap van bedrijf bijeengebracht; deze groepen regeerden tezamen de stad, d. w. z. zij kozen niet alleen het
bestuur, maar regelden het geheele bedrijfsleven. Regeeren
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beteekende toen, veel meer dan thans: het maatschappelijk
leven leiden.
Elk dezer groepen streeft naar de bevordering van haar
eigen belang; het begrip „algemeen belang" in den zin
van „belang der gemeenschap" bestaat nog niet; algemeen
belang is alleen aanwezig, wanneer de belangen der verschillende groepen samenvallen. Een ieder gevoelt zich
e e r s t lid van zijn gilde, pas daarna burger zijner stad.
Deze belangen-vertegenwoordiging drijft het economisch stelsel van reglementeering en afsluiting op de spits.
Zij voert het protectionisme tot volmaking, weert de concurrentie door nog straffer verbodsbepalingen dan tevoren en
regelt de techniek en de arbeidsvoorwaarden van elk bedrijf tot in de kleinste bizonderheden. Hare houding
tegenover het kapitalistische element in haar midden, de
groothandelaars, tevens de werkgevers van de lakenindustrie, is uiterst vijandig. Zij toont daarmede haar waren
vijand te hebben herkend: in den strijd met de kapitalistische maatschappij, die vrijheid van mededinging en vrijheid van beweging eischt, zal het tot onbewegelijkheid
verstarde economische stelsel der middeleeuwen ten
onder gaan.
Ook in politieken zin heeft de nieuwe tijd de doodsklok
geluid over de belangen-vertegenwoordiging. De groote bezwaren, waarmede dit stelsel van corporatieve democratie
van den aanvang of te kampen had, waren: I°. dat het stadsbestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers der gilden of
groepen van gilden, deze niet voldoende kon dwingen tot het
naleven van besluiten, die hun mishaagden; 2°. de moeilijkheid om de politieke macht tusschen de verschillende
gilden te verdeelen naar evenredigheid van elks beteekenis
in het plaatselijk bedrijfsleven, m. a. w. de moeilijkheid om
het evenwicht te bewaren tusschen de „leden" van de burgerij. „Leden" was de naam der gilden of gilden-groepen
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als politieke associatie; naarmate de afzonderlijke bedrijven
in beteekenis toenamen of verminderden, moest het aantal
der „leden" of de groepeering van verschillende bedrijven
in een „lid" worden gewijzigd. Dat laatste gaf voortdurend
aanleiding tot strijd; een „lid" trachtte, dikwijls met goed
gevolg, zijn vroegeren politieken invloed te behouden, ook
al was zijne economische beteekenis aanzienlijk verminderd.
Zoo verstarde de belangen-vertegenwoordiging ook in politieken zin; de corporatieve vorm van stadsbestuur bleef
dezelfde, terwijl de economische grondslag en rechtvaardiging ervan geheel was gewijzigd; toen by. te Gent de draperie reeds op sterven lag, bleef het gilde der wevers nog
de aanzienlijke plaats van vroeger in het stadsbestuur innemen.
Wat ik hier kort en gebrekkig aangaf, kunt gij in „Les
anciennes democraties des Pays-Bas" uitvoerig en voortreffelijk behandeld vinden.
Daarom zou ik het boekje in handen wenschen, niet
alleen van hen, die gaarne sociale geschiedenis bestudeeren,
maar ook van alien, die in de politieke en maatschappelijke
vraagstukken van onzen eigen tijd belangstellen.
Ook thans wordt door sommigen 1) een organische vertegenwoordiging, die het maatschappelijk samenstel in zijne
groote geledingen zoo zuiver mogelijk afspiegele, als
ideaal beschouwd. Tegen het „individualistische" of
„atomistische" kiesrecht, zooals zij het tegenwoordig heerschende kiesrecht noemen, voeren zij aan, dat het ten
onrechte uitgaat van de gedachte, alsof een yolk zou bestaan uit een aantal los van elkaar levende individuen,
terwij1 het in werkelijkheid een samengesteld organisme
a) In Duitschland met name door Schaffle, in het eerste deel zijner Deutsche
Kern- and Zeitfragen; ten onzent heeft Dr. A. Kuyper het zoogenaamde „huismanskiesrecht" willen aandienen als een product van de organische staatsleer.

HENRI PIRENNE

239

is, gevormd door een aantal groepen, welker leden door
het bindweefsel van maatschappelijke belangen worden
samengehouden. Zij verlangen nu, dat deze groepen den
beslissenden invloed zullen uitoefenen op de samenstelling
der volksvertegenwoordiging, zoodat deze een corporatieve
vertegenwoordiging worde.
Wat deze voorstanders van organisch staatsrecht wenschen, komt in menig opzicht overeen met de corporatieve
democratie der middeleeuwsche steden. Evenzeer biedt
deze punten van vergelijking met de op de basis der vakvereenigingen opgebouwde maatschappij en staat der
sociaaldemocratie.
Onmiddellijk practisch nut biedt de studie van het
maatschappelijk verleden zelden of nooit; maar zij verruimt het gezichtsveld, maant tot voorzichtigheid en
vrijwaart voor eenzijdigheid. Uit Pirenne's beschrijving
van de corporatieve democratie zal geen voorstander van
organisch staatsrecht en geen sociaal-democraat een recept
kunnen samenstellen voor de bereiding van het geneesmiddel, dat hij aan onze maatschappij en staat wil toedienen; maar de geschiedenis der middeleeuwsche belangenvertegenwoordiging zal hem misschien waarschuwen
voor enkele gevaren, die de verwezenlijking van zijn ideaal
zou kunnen medebrengen.
Pirenne neemt persoonlijk geen deel aan den staatkundigen en maatschappelijken strijd in zijn vaderland; desondanks heeft het Belgische yolk alle reden, hem als een
zijner voortreffelijkste staatsburgers to eeren.
Aan den hoogleeraar Pirenne dankt het immers een geslacht van jonge historici, die de cefenschool van scherpzinnige vorsching, onpartijdige oordeelvorming en kunstzinnige synthese hebben doorloopen.
Aan den geschiedvorscher Pirenne dankt het een reeks
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van geschriften, die de kennis van het maatschappelijk verleden hebben verbreed en verdiept, en daardoor vaster
richting kunnen geven aan de studie der maatschappelijke
toestanden van eigen tijd.
Aan den geschiedschrijver Pirenne eindelijk dankt het
de „Histoire de Belgique", waardoor het zijn verleden zoo
kan leeren begrijpen, dat het zich bewust wordt van de strekking van het heden.
Gelukkig het yolk, wiens geschiedschrijver karakter en
talent aan wetenschap paart.
Maar driewerf gelukkig het yolk, wiens geschiedenis
wordt geschreven door een man met zulk een hooge opvatting zijner taak, met zulke rijke gaven en zulk een bezonken wetenschap, als Henri Pirenne de zijne mag
noemen!

