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1.
In een der zangen van Homerus verschijnt de schim van
Elpenor voor Ulysses en roept hem weeklagend toe : "Laat mij
niet onbeweend en niet onbegraven achter."
Zoo staat bijna dagelijks voor mijn geest de droeve gestalte
van Martinus van der Hoeven en vraagt het eenige , waaraan
hij waarde hechtte : een herinnering.
Hij heeft op aarde gewandeld in de vaste overtuiging dat hij
zweefde in het midden des tijds , met een onbegrensde loopbaan voor en een onbegrensde loopbaan achter zich , tusschen
twee oneindigheden , — en dat het bestaan hier op aarde alleen in zooverre eenige beteekenis had, als het in verband werd
gebracht met dat begrip van 't eeuwige.
In den golfslag der onrustige levenszee werd ook hij , arme
golf, weggenomen , nu rijzend en zwellend met de andere, dan
alleen van alien afgeslingerd en bijna brekend onder het slaan
der winden maar nooit, hetzij de zon lichtend over de waterer glinsterde , hetzij de orkaan in 't duister loeide en huilde
over de baren , nooit vergat die enkele golf, dat door haar heen.
machtig en kalm zich openbaarde de groote Oceaan. Zonder
dien Oceaan was de golf niets : maar omgekeerd , ook zonder
golf zou de Oceaan geen Oceaan zijn.
Peinzend en mijmerend over die mysterien, hebben wij hem te
midden van ons alien gezien : altijd zoekende het verband tusschen het begrensde en onbegrensde , tusschen stof en tusschen
geest : een tijdlang vol enthousiasme , toen hij dat verband
meende gegrepen te hebben , woorden sprekend waardoor de
vuurvlam schitterde , of de ingehouden traan trilde , maar woor1
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den die als bruischende stroomen over onze hoofden golfden ,
bezielend, schokkend, meesleepend , waarin de diepste problemen
van wetenschap en kunst, van historic en litteratuur, van philosophic boven alles ons werden ontrold totdat het enthousiasine brak en de pijnlijke trek op zijn gelaat verried wat er
in hem omging. Zuchtend en lijdend, een last voor zijn huisheer , werd hij gevonden afgetobd tegen een ijzeren stang van
een hek, of leunende tegen een muur (lager verder, tot aan zijn
dood , "een dier bedroefde wezens, die men philosophen noemt,
wier eenig genot bestaat in het mededeelen nu en clan van wat
zij gevoelen of denken."
Toen kwam de dood , 13 October 1868.

II.
Hij was den 20sten Februarij 1824 te Rotterdam geboren en
bleef tot eenigen tijd na zijne promotie onafgebroken in het
ouderlijk huis.

De vader werd in October 1827 benoemd tot Hoogleeraar
aan de kweekschool der Remonstranten te Amsterdam , en van
toen of heeft Martinus in Amsterdam gewoond en geleefd. Hij
ontwikkelde zich onder de leiding van dien vader, doch tevens
had een ander zeer grooten invloed op hem ; wij bedoelen zijn
drie jaren ouderen broeder , den jongen Abraham des Amorie
an der Hoeven.
Nog betrekkelijk jong was de vader, toen zijn zoon Martinus
hem geboren werd — even zes en twintig jaar oud — en stond
dus nog bij den aanvang van zijn glansrijke loopbaan. Hij
was in de lente van 1820 gehuwd met Agatha Stuart en het
huisgezin breidde zich allengs uit. Het talrijke kroost wedijverde in innige gehechtheid aan de ouders. Het was zulk
een gelukkig huisgezin. De vader was voor vrouw en kinderen
de anige, de afgod , middelpunt van alley gedachten en gevoelens. En tegelijkertijd was die vader allengs de lieveling
van zijn natie geworden , de man wiens naam en voornaam
ieder kende , die de scharen van verrukking aan zijn lippen
deed hangen , de redenaar bij uitnemendheid. Als hij op den
gewijden kanseT stond en zijn woorden door 't kerkruim rolden,

dan hoorde de opgetogen menigte niet jets verhalen, niet lets
betoogen : neen , de openbaring , de versehijning van Cliristus
werd door dien man wederom als een feit voorgesteld ; men zag
de personen zich bewegen, handelen , lijden en sterven ; de
blijde boodschap werd wederom aan de menschheid gebracht.
De rijzige gestalte , de waardigheid in houding en gebaren ,
de heldere , krachtige , melodieuse stem , alles werkte mede om
de werking eener persoonlijkheid toe te later. Men vroeg haast
niet meer wat gezegd werd , men wendde den blik slechts naar
hem die sprak. betoovering duurde even lang als het geluid der stem werd gehoord. Het levende woord kwam tot
alien, en alien, armen en rijken , geringen en aanzienlijken
jongen en ouden, ze hadden slechts oogen voor den man , die
het .algemeen bekende. het oude dus wilt voor te stellen , dat
het met nieuwe vreugde telkens werd vernomen. Pit was de
vader zooals de wereld hem kende. De vader, die door die wereld als op de handen werd gedragen, en die deze toewijding ook
gaarne aannam als jets waarop hij , voorzien van den hoogsten
adelbrief, den adel des geestes , recht had. Een man bovendien van fijne, aristocratische vormen , die nooit den ernst zijner bediening verloochende. T'huis ook in de kringen van
het hof en der groote wereld, was hij overal de man van zuiveren smaak , van fijnen tact , van 't echte decorum. Hem trok
altijd alleen aan het geacheveerde , het klassiek eenvoudige , de
gedachte voor zoover zij in een goedeu vorm zich kon uiten ,
des noods de middelmatige gedachte : geen fantasie , geen nieuwe
opvatting, geen pas ontluikend maar mild opschietend leven werd
door hem gewaardeerd : neen , hij greep alleen het afgeronde ,
het gerijpte : geen worstelen , geen zoeken bij hem , maar een
eenheid , een harmonie van gaven , een zich zelven sluitende
kring van denkbeelden en gevoelens. vat wonder dat ook
de huiselijke kring die schijnbaar compleete persoonlijkheid met
een grenzenlooze pieteit vereerde , en dat hij , die in de wereld steeds op den voorgrond stolid , mede in de oogen der
kinderen , ook van Martinus, als met een glans was omgeven.
En die vader had in zijn oudste kind een zoon die in zekeren zin even harmonieus al de fijnere diepere gaven begon te
ontwikkelen die buiten het redenaarstalent van den vader lagen. Ook deze had zich aan de theologie gewijd , maar do
kring zijner gedachten niet zoo spoedig gesloten. Onder degenen die het Evangeiie verkondigd hebben , kennen wij geen
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aandoenlijker,, geen roerender figuur dan deze jonge man, die op
2 7jarigen leeftijd in Maart 1848 overleed. Welk een mystieken
trek heeft dat peinzend bleeke gelaat , en toch tegelijk welk een
frischheid, welk een onbevangenheid van. oordeel schuilt er in hem !
Deze schreef in eens , haast spelende , boeken die modellen zijn
van fijn beschaafd llolla.ndseh. Wij herinneren ons geen proza ,
waarin de Hollandsche taal losser, leniger en fijner zich ontwikkelt , een proza waar spreek- en schrijftaal zoo geheel en
al samenvloeijen en het verhaal eene causerie wordt. Hetzij
de stoutste gedachten moeten orden uiteengezet , of de gewone gebeurtenissen van den dag moeten worden medegedeeld,
de stijl blijft altijd even gedistingeerd. Een lichte tint van
humor zweeft over al die perioden heen en geeft aan elke zinwending lets eigenaardigs. De adem der poezie bezielt de abstracte redeneering. Alles leeft , alles bloeit voor onze oogen.
0 gij meesters en geleerden , ziehier uw meester in 't schrijyen , de student die zoo even zijn boeken heeft vaarwel gezegd en zijn akademiereis u gaat vertellen. En blijft niet staan
bij den vorm , hoe smaakvol , hoe bevallig, — neen, let eens op
de denkbeelden die daar golven door dat brein. Hoe zullen
die denkbeelden, daar slechts even aangeduid , weldra rijpe
vruehten worden , waarvan vele , niet de minst bekwame onder ons jongeren , hun liefste theologisch voedsel zullen makers.
Weldra worden van den kansel dingen verkondigd die de diepste
wijsgeerige overdenking had doen geboren worden. Waar
vindt ge bij beroemde modellen , bij uw Massillon , bij uw
Beurdaloue , gedachten die de zijne evenaarden Welk een
overpeinzing onderstelde een gedachte als de volgende uit zijn
leerrede over de voorbeschikking : "Voor vijftig jaar word aan
de meesten onzer nog door geen mensch gedacht ; weder vijftig
jaar , en de meesten onzer zijn weer sinds lang vergeten. Uit
den oceaan des levens zijn wij voor een oogenblik als opgedoken , om het licht te zien , en een spel der golven te zijn , en
weer te worden ingezwolgen. E en oogenblik is ons gegund!
Maar in dat enkel oogenblik aanschouwen wij den Vader , die
ons gekend heeft voor de grondlegging der wereld. 't Is ons
genoeg : wij hebben Hem , Hij heeft ons gezien. In het
bewustzijn dat we Hem lief hebben , roemen wij dat alle
dingen ons ten goede moeten medewerken. God heeft ons gekend dat ons de wereld vergete !" En opstel na opstel staafde
weidra -hoe deze vrome peinzende geest denkbeeld op denk.
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beeld uitwerkte. Het was hem te doen om de punten van
aanraking van vereeniging overal op te zoeken. De papieren
scheidsmuren tusschen christenen en christenen zocht hij weg
te nemen. Al de verschillende aspiration naar den Christus
zocht hij tot een stroom , tot ea straal te leiden. En verwonderlijk was het welk een weerklank die woorden , die zoo
zeer tegen den geest der eeuw schenen aan te druischen , hier
en daar nog vonden. Hetzij hij over 't eigenaardig goede in
de Roomsch-Catholieke afdeeling der christenkerk sprak , en
aan de kunst een grooter invloed op de protestantsche ()sodsvereering Wilde geven : hetzij hij later de Mariadienst besprak of
de Groningsche richting in de Nederlandsch hervormde kerk , of
de Duitsch-Catholieke scheuring behandelde , het waren telkens
muzieknoten die aangeslagen werden , en mar wier melodieusen
klank men luisterde , totdat hij 't accoord greep in die heerlijke uiteenzetting : de godsdienst het wezen van den mensch ,
en in het daarmede gelijkstaande gedicht : Geloof des harten.
Dit waren de twee geesten die op Martinus inwerkten.
Ik vergeet daarbij niet , al staat zij op den achtergrond , de
moeder, die de teergevoelende kinderen als 't ware onder 't t2;elui der kerkklokstoonen (wie denkt niet aan het boek van Strauss?)
telkens aan het betere vaderland , aan het vergankelijke der
wereld herinnerde : de moeder , wier mystieke geest allengs op
de kinderen overging , die hen telkens wees op den door haar
afgodisch vereerden man en vader , en die met haast overdreyen zorg lien koesterde en tegen den ruwen wind der buitenwereld onder haar vleuvelen beschutte.

Te midden van deze omgeving ivies de knaap op , in een
diep gevoel van af- en aanhankelijkheid, een innige behoefte
aan aansluiting aan die drie personen wier leven zijn level' was.
Al zeer spoedig blekeri ook eigenaardige begaafdheden het deel
te zijn van dezen geest.
Hij was in die eerste jeugd — vriendelijke zusterstemmen
hebben bet ons verteld — een vroolijk , gezond en school' kind :
rle oogappel van zijn moeder , die trotsch op haar blozenden
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jongen was. De andere broeders en zusters noemden hem
schertsend moeders cavaliertje. Hij werd bij voorkeur ook medegenomen als de moeder eens uitging, en hij zag er dan met
zijn donkerbruin haar , met zijn levendige oogen en frissche
roode wangen (denkt u, wat onderscheid met latere dagen!)
zoo innemend uit. 0 de moeder zag haar liefsten Broom in
Bit haar kind verwerkelijkt!
De vroolijkheid , de dartelheid duurde niet lang. Er was in
het huisgezin der van der Hoevens — de vader had het zoo
gewild — een atmosfeer die de kinderen vroegtijdig , al te
vroeg, tot studie riep. Zij moesten alien groote mannen , redenaars worden. Zij werden daartoe in den goeden zin des
woords gedrild. En als eens die zucht in de kinderen was
gebracht, gaf de diep mystieke geest der moeder daaraan een
innigheid die aan geen oppervlakkigheid , geen halfheid meer
plaats overliet. Het spelen werd vergeten ; het inspannen, het
leeren begon. Ter wille der verrassende resultaten zag de
vader wellicht over het hoofd het kunstmatige, het overspannene dat zulk een opvoeding verkteeg : ook zelfs op den rijksten
geest heeft dressuur altijd een slechten indruk. Toch was het
verwonderlijk hoe zeer ook Martinus in die opleiding zich ontwikkelde. In het begin niet gelijkstaande met zijn ouderen
broeder , van wien grooter verwachtingen werden gekoesterd,
haalde hij hem weldra in. Het kind kon, toen hij zijn vierden
verjaardag telde , reeds lezen."Mijne eerste herinneringen ," zoo
deelde zijn zuster ons mede , "zijn van zijn vierden verjaardag,
toen er met groote letters in onze huiskamer was aangeplakt
Martinus oud vier jaar ; hij kan lezen." Men ziet. uit deze
enkele mededeeling reeds hoe zeer alles in dit huisgezin den
kinderen er toe drong , knap , geleerd te worden. Welk een
prikkel tot ambitie ligt er voor een vierjarig kind in die eenvoudige woorden : "hij kan lezen". Straks zal het kind andere
dingen weten , andere kundigheden verwerven ; hij zal duizelingwekkeude raadsels pogen te verklaren ; en toch (droevige
ironie !) wat hij volgens veler meening 't best kan , wat hij het
liefst doet, het zal altijd tot op het laatste uur voor zijn dood
zijn sarnengevat in dat enkele woord, dat van den vierjarigen
knaap wordt getuigd : "hij kan lezen".
Hij ging op school bij den Heel. A. van Leeuwen, die vroeger huisonderwijzer in zijn Buis was geweest , en met de van
der Hoevens naar Amsterdam was gegaan, waar hij een school
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oprichtte. Natuurlijke historie was in die kinderjareii zijn
lievelingsvak. Het was een kleine passie waartoe de geschriften en de persoonlijkheid van zijn oom Jan van der Hoeven ,
den beroemden hoogleeraar te Leiden , hem aanvuurde. Des
zomers vertoevend op het bekoorlijk Duinlust , odder Overveen,
waar het huisgezin de zomermaanden sleet , dwaalt het kind
daar aan den zoom der duinen overal rond hij let wel niet op
den liefelijken wasem van het jeugdig groen , niet op het dichte
loof van 't lage hout , niet op de bloemen , "op de madelief
der velden , de duinroos die in de heggen bloeit , of de kainperfoelie die in 't wilde door het kreupelhout zich slingert" : -al die schilderachtige kleuren en zoete geuren die een David
Jacob van Lennep (later zijn meester) zoo wist te waardeeren
neen, het kind is niet tevreden tot hij het slaan der zee ziet, en
de gewassen dier zee in haar oneindig verscheiden schelpen
kan opvangen. Misschien boeide het kind reeds onbewust wat
later den man zou verteren , het ruischen van de oneindige
zee. Het is slechts een oogenblik , dat wij hem tegenover de
natuur zien, doch wellicht weegt dat oogenblik in het leven.
Zoo werkte en droomde de knaap, then hem op elfjarigen leeftijd
een geweldige slag het hart trof: de moeder stierf 31 Julij 1835
op dat Duinlust, te midden der schoone natuur. Het bloeijende
kind werd in Bens stil en telkens ongesteld. Al wat naar genot en leven riep werd ineengekrompen. Het uitwendige werd
geheel en al verteerd in het inwendige leven. De vader raadpleegde er bezorgd zijn broeder Pruys van der Hoeven over ,
die denzelfden zomer te Bloemendaal vertoefde : "geloof mij
— zeide deze — het kind zoekt zijn moeder en kwijnt odder
haar verlies." Nooit sneer hebben de broeders en zusters hem
weder zoo natuurlijk, zoo vroolijk gezien als voor dat jaar 1835.
Het frissche, het krachtige was voorbijgegaan. Al herkreeg hij
zijne opgeruimdheid , het leven had een gansch andere plooi
verkregen. De natuurstudie trad op den achtergrond, de boeken hielden voortaan alleen den geest bezig.
En uit die boeken was het de studie der letteren die hem
alleen aantrok. De oudste broeder was hem bij dat alles voor
geweest, en was met toestemming van den vader hem in zijn
werken in 't eerst tot leidsman. Die broeder was in zooverre
van hem onderscheiden , dat deze altijd — hoe verwonderlijk
geleerd ook — de geleerdheid bleef beheerscben , bleef beveled.
Abraham was als opgeschoten knaap zonder mocite de eerste, een
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weinigje pedant onder zijn tijdgenooten, meestal voi vernuft , altijd
dichter. De vader weet er van te gewagen in de roerende biografie voor de kanselredenen van zijn noon geplaatst , hoe niemand
minder het voorkomen had van gestadig en ijverig werkzaam
te zijn. Van zoogenaamd letterblokken bij dezen Abraham
geen zweem. Niet de ernst en de stroefheid van een kamergeleerde , maar gezelligheid en omgang met vrienden waren de
eigenaardigheden. Niet alzoo Martinus. Deze ging al zeer
spoedig gebukt onder het gewicht der diepe vragen die de
studie aanbood. Zijn gedachten waren meestal overspannen
werkzaam. Te midden van het drukke huishouden zat hij in
een hoekje stil te lezen. Hoe meer hij leerde en nadacht ,
hoe ernstiger en afgetrokkener zijn levensbeschouwing werd.
Schertsen deed hij zelden meer. Op het gymnasium gekomen,
werd die studie-geest hoe langer hoe uitsluitender. De huisgenooten hoorden altijd van boeken en nog eens van boeken.
Wel ging hij op de straat , op de woelige markt — doch hij
zag niets en stond slechts voor de stalletjes op oude boeken
te starer. Te huis was hij verdiept in lectuur. En de huisgenooten moesten hem maar laten begaan, want hoe zachtzinnig anders , op dit punt was het kind obstinaat en koppig.
De overspannen richting, eens in het hart gedreven, was niet
meer .te keeren. Daarbij begon men te zien welk eene gave
van geheugen hij had. Men moest dus alles zijn loop laten.
De vader die dat leeren , dat studeeren had gewild , werd
zelf soms bang voor het resultaat. Hij begreep bovendien toch
den geest van dit zijn kind niet. Hij stond alleen verbaasd over
Martinus als over Abraham , over zijn wonderkinderen. Aan
zijn vrienden kon de oude hoogleeraar (toen nog zoo oud niet)
zitten vertellen , dat hij van de vlugheid van Martinus geen
begrip had. Deze kinderen waren niet tevreden met een juiste
evenredigheid van kennis en gaven , met een schoone dispositie van
vorm en inhoud , waarbij de inhoud natuurlijk iets van haar
gewicht moest opofferen , ten einde aan den vorm zich te huwen — neen , deze joegen het onbekende na, wierpen vele
traditioneele vormen, waaraan de vader gehecht was, over boord,
totdat de waarheid gevonden, neen gevoeld was. Het beeld
van Sais moest ontsluijerd worden, al zou de aanblik hen ook
den schrik om het hart slaan.
Dat zou echter later het geval zijn. Vooreerst was het nog zoover
niet, al ging het die richting op. Wij zijn in het jaar 1839.
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Martinus is vijftien jaar en wordt student. Iiij zou in de
rechten en letteren studeeren, maar in werkelijkheid legde
hij zich alleen toe op de letteren , en was dan ook order zijn
medestudenten bijna alleen als student in de letteren bekend.
De klassieke literatuur in haar ganschen omvang was het doel.
De ideeengang der Grieken en IRomeinen na te gaan , was zip'
ideaal. De letteren namen geheel zijn ziel in. Uren lang zat
hij op zijn kamertje in de boeken gedoken. De vader, die hem
eerst zoo had aangezet , vond het weldra bedroevend dat
hij haast nooit zijn kamertje verliet , en met het prachtigste
weder opgesloten bleef. Wij zien hem daar zitten, den eenen
auteur na den anderen in zijn geheel doorlezend. Aan zijn
enkele vrienden schrijft hij over die studien. Zij gaan des
zomers op reis , zij wandelen to midden der schoorie natuur :
hij hoort niet naar 't gezang der vogelen , naar de duizend
stemmen in het woud ; hij zit te lezen en dwaalt in de wereld
der gedachten. Na Homerus komt Xenophon , na Xenophon
Tacitus , — de eene dag volgt op den anderen , en de eene
avond verdwijnt na den vorigen , en altijd zit hij ineengebogen
op zijn stool en slaat de bladeren van zijn book om.
En meent niet dat hij enkel leest om to weten , neon , hij
worstelt met al die auteurs in zijn gedachte : den loop hunner denkbeelden gaat hij na ; hij toetst of zij bun denkbeelden
juist hebben uitgedrukt ; waar de overgeleverde vorm dier geschriften hem niet bevredigt , is hij dadelijk gereed eon anderen
beteren vorm to gissen, eon vorm die naar zijn inzien de echte
moot zijn geweest ; hij doet niet anders dan conjecturer maken. Een David Jacob van Lennep, een Bosscha zijn de leidslieden geweest , waar het betrof de wereld der oudheid te begrijpen ; zij hebben bij hem de aesthetische en intellectueele strekking der klassieke denkbeelden doen golden , to sterker hem
tot die beschaving den zin doen neigen , omdat bier eon waarlijk afgesloten sfeer aan den geest wordt aangeboden , die door
den geest dus volkomen kan worden begrepen en als het ware
opgenomen: maar noch David Jacob van Lennep , al is hij de
smaakvolle geleerde bij uitnemendheid , noch Bosscha, al is
hij eon rijke historische geest zonder we6rga in Nederland ,
zijn de ware meesters van Martinus. Hem is noodig de
meester die de oudheid beheerscht, die in zekeren zin die
oudheid tot een product van eigen geest kan maken , ecu
tweede eigen schepping op bekende motievcn ; hij erkent als
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zoodanig slechts een meester,, slechts den eenigen Hoffman
Peerlkamp.
Hoe had die Hoffman Peerlkamp door zijn stoute conjecturaalkritiek, toegepast op Horatius en Tacitus , de Leidsche philologie
in de schatting der Europeesche wereld, zoo al niet gereleveerd,
maar toch in allen gevalle op dezelfde hoogte gehouden , als
waarop zij eeuwen lang zich nu reeds had gehandhaafd ! Een
Wyttenbach, een Hemsterhuis , een Ruhnkenius, een Valckenaer
waren niet te machtige figuren om Peerlkamp als hun evenknie
te begroeten. In de oogen van Martinus allerminst. Tot hem
moest hij zich persoonlijk richten. Hij zond hem in het jaar
1841, do.or bemiddeling van zijn oom Jan van der Hoeven, zijn
conjecturen over Tibullus , weldra, toen hij hem persoonlijk
had leeren kennen door het candidaatsexamen in de letteren ,
zelf conjecturen op Seneca en op andere auteurs. Het werd
een soort van briefwisseling tusschen hen beiden , wel is waar
zeer spaarzaam gevoerd — want de ongewone eerbied, dien
Martinus aan Peerlkamp toewijdde , liet niet het alledaagsch
schrijven te dikwijls toe — maar toch een wederzijdsche mededeeling van gedachten , waarbij ook de hooge geest van den
Leidschen philoloog treffelijk uitkomt. Martinus schrijft hem
bijvoorbeeld over zijn plan om een latijnsch auteur te bewerken :
"Consilii te tui non poenitebit, antwoordt Peerlkamp. Litterae
Graecae olim in patria nostra fere jacebant. Homines ad id
studium revocati , in eo unice elaboraverunt. Hodie omnia
sunt Graeca. Regnat in his rebus quoque mos quidam. Satis
nosti me Graeca non contemnere. Sed neque Latina sunt contemnenda. Nam multa scriptores etiam hodie auxilium expectant. Tu facile aliquem invenies , ingenio ac naturae tuae
aptum , sed ipse invenies non athnonitus. Sedibus aetheriis
spiritus iste venit." Die laatste wenk was als uit 't hart van
Martinus geschreven. Voor hem was er reeds toen niets toevalligs , niets onsameuhangends. Alles had bij hem al spoedig
een hooger beteekenis.
Met des te meer ijver wierp hij zich op de litterarische
studin. Op Virgilius vooral was zijn studie aanhoudend gericht. Wat hem nevens de conjecturaalkritiek het meest aanlokte, was het volgen van een gedachte bij de verschillende
auteurs het opmerken hoe een gedachte , een beeld bij een
schrijver, de kiem is geweest van een oneindig aantal andere
gedachten bij latere schrijvers. Den rooden draad, bier duidelijk,
.
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daar slechts even door een weerschijn zichtbaar , te volgen
't beeld hier aangegeven , daar opgenomen , ginds vervormd ,
verder verwerkt en eindelijk in zijn volheid als afgerond te
zien, — dit was een tijd lang zijn grootste geestelijk genot.
In dat zoeken van aanverwante denkbeelden , die op een denkbeeld moesten worden teruggebracht , takken en twijgen die
van een stam waren afgebroken , bloemen en knoppen die uit
een stengel waren opgewassen , was hij buitengewoon scherpzinnig : zijn geest vond ook hier een productieve werkzaamheid ; hij werkte als het ware merle in de gedachte met al de
oude zoo beminde klassieke auteurs.
En de studie der Rechten
Ach , Martinus was
toen ter tijde een wonderlijk jurist. Hij had die studie der
rechten er bij genomen , omdat de vader er zoo sterk
op aandrong. Deze hield hem steeds voor, dat dit voor het
maatschappelijk succes het dienstigst was. Martinus vertelde
zelf wel later dat hij in zijn studententijd voor de rechten alleen gewerkt had als er een examen te doen was ; dan werkte
hij een paar maanden voor dat examen, en dan was die schuld
aan den vader afgedaan. De rechten waren en zijn nooit zijn
predilectie geweest. Er zijn nog enkele onder zijn tijdgenooten, die weten te vertellen hoe verwonderd professor van Hall
was, toen Martinus eens op een middag bij hem kwam, en zonder
hem over onderwerp of iets geraadpleegd te lebben, hem zijn
juridieke dissertatie bracht, met verzoek vergunning te ontvangen daarop in de rechten te promoveeren. De vergunning
werd gegeven , maar bij die promotie hadden de letteren ook
weder geheel den voorrang.
Het was op den 21sten Januarij 1840 in het groote auditorium
te Leiden. Martinus , weldra 21 jaar oud, zou in beide yakken tegelijk promoveeren. Hij verdedigde in het eerste uur
zijn literarische studie de nonnullis locis veterum scriptorum ,
en in het tweede uur zijn haast vluchtig neergeschreven opstel
de furtis ex jure XII tabularum.
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IV.
In de voorrede voor zijn literarische dissertatie wijst hij op
den nomen Hoevenianum, op den naam der van der Hoevens,
die nu in zooveel takken van wetenschap met hoogen luister
bloeit. Hij hoopt niet geheel een onwaardig lid van dat geslacht to zijn.
Wie was hij , die alzoo sprak ? Hoe komt het dat juist hij
aan dien naam een ongewonen luister zou bijzetten ? Wat was
de kern van zijn leven en bestaan ? Wij hebben tot nu toe
gezien dat hij werkzaam was zooals niet velen , dat hij altijd
zich over zijn boeken boog , en als verteerd word door het
vuur der studie. Doch ook anderen, met gelukkigen aanleg
voorzien, hebben niet gerust voordat zij geleerden werden ; ook
voor anderen is de morgenzon dikwijls opgerezen , terwijl het
lamplicht nog een mat schijnsel op het papier wierp; ook voor
anderen is het stil in een hoekje lezen, terwijl het leven met
zijn gedruisch niet wordt opgemerkt, een behoefte geweest , en
zij hebben , hoeveel vruchten zij van hun arbeid ook hebben
gegeven , toch niet de beteekenis van een Martinus gehad. —
Hoe komt het dat onder die breede rij van beroemde van der
Hoevens nu , nu 'zij bijkans alien gestorven zijn, niet het minst
op de bleeke figuur van Martinus de aandacht valt ? Wat zou
het eigenaardige zijn waardoor deze geest als in eens zijn rang
zou innemen ? Want niet (zooals hij dacht toen hij zijn dissertatie verdedigde) in het ontleden der denkbeelden van de
oude letterkunde , niet in het verwerken der juridieke begrippen zou zijn rang zijn gelegen , hoe voortreffelijk hij in beide
deze wetenschappen uitmuntte ; neen , zijn beteekenis zou hij
later hebben , . omdat zijn bestaan op het innigst zou samenhangen met de diepste geheimen der philosophie , omdat hij
nog eens zich zou gaan wagen aan het mysterieuse probleem van
's menschen bestaan op aarde, en daarvan in de bezielendste
taal zou getuigen. De atmosfeer aan huis , de vader en de
broeder , hadden natuurlijk het religious element bij Martinus
aangekweekt ; desniettemiii was dat alles tot nu toe altijd in
onbewusten toestand bij hem aanwezig. Het was nog niet zijn
eigen wezen, zijn eigen work. De onbewuste kalme toestand zou
cchter weldra in eenige onrust verkeeren : begin van eigen gedach•

13
ten en eigen leven. Hoort hem daarover zich verklaren in
yen kostbaren brief in 1849 aan zijn bested vriend geschreven :
"Gij weet even goed als ik zelf, dat gedurende mijne vier eer"ste studie-jaren eene zaak mijne geheele ziel onverdeeld heeft
"ingenomen, namelijk de studie der oude letteren. Op het einde
"van mijn vierde studie-jaar is Merin plotseling eene groote ver"andering gekomen. Ik had toen juist mijne belijdenis gedaan :
"— en zoowel die belijdenis, als het hooren van sommige stu"denten-preeken, toen ter tijde door Abraham uitgesproken, had"den een diepen indruk op mij gemaakt en het gevoel in mij
"opgewekt, dat nooit geheel in mij gesluimerd had, dat conjectu"ren-maken toch niet de hoofdzaak van ons leven wezen kon, en
"dat ik mijn hart gehecht had aan iets, onbekwaam om dit hart
"te vervullen. Daarbij kwam eene thesis , door Abraham achter
"zijne dissertatie geplaatst en verdedigd, die mij de geheele ziel
"doorsneed. Het is de 8s" thesis achter zijne literarische disser"tatie over J. Clericus : Qiti scit ut sciat stultus est, qui sciunt ut
"sciantur stultiores. Parvi enim facienda scientia quae in se ter"minatur, nihili plane quae in gloriolam tamquam in auras eva"nescit: at vero plurimi quae ad sapientiam pertinet. Ik kon
"mij zelven bij het lezen van die thesis niet ontveinzen , dat glo"riola het naaste en eerste doel was waarom ik werkte : — want
"ik wil niet ontkennen dat er ook edeler drijfveeren waren die
"mij aan de letteren bonden, maar gloriola was toch de voor"naamste. En evenmin kon ik het loochenen dat, wel bezien,
"die gloriola toch eigenlijk in niets anders bestond dan in aurae
"evanidae. Bij dit een en ander kwamen nu nog onreine gedach"ten, die mij overal vervolgden en kwelden. Dit alles te zamen
"genomen bragt mij na hevigen strijd, tot het besluit om mij van
"de studio der letteren met geweld los te scheuren en een ge"heel nieuw en godsdienstig leven aan te vangen. Nog heugt
"mij de morgen, waarop ik het eerst dat besluit ten uitvoer
"bragt. Ik was toen ter tijd bezig aan het bewerken eener ge"schiedenis van de Perzische oorlogen met de Romeinsche keizers,
"waartoe ik eene menigte boeken, ()rider anderen van de Biblio"theek der Doopsgezinden, in gebruik had. Op zekeren morgen
"bragt ik alle die boeken aan de Bibliotheek terug, ten einde mij
"zelven te dwingen, mijne studien of te breken.
"Ik klampte mij nu krampachtig aan het Christendom en den
"Bijbel vast, — en als gij mij in dien tijd hebt gadegeslagen
"(het was in den zomer van 1843 , in denzelfden tijd waarin
"Abraham zijne reis door Duitschland deed) — dan zal bet u niet
"ontgaan zijn in welk een exceptioneelen toestand ik toen ver,
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"keerde. Ik bond mij zelven aan de gestrengste leefregelen, —
"las niets anders dan godsdienstige boeken : — dwong mij zel"ven om aan niets anders te denken : — en ik vatte het plan
"op om van studie te veranderen en mij aan het predikambt te
"wijden : — een plan, dat ik ook werkelijk zou volvoerd hebben,
"wanneer Vader en Abraham (bij brieven uit Duitschland geschreven)
"mij daarvan niet hadden teruggehouden. Doch die toestand, waar"onder ook mijne gezondheid werkelijk begon te lijden, was te
"gespannen, om te kunnen voortduren. Bovendien na het einde
"der zomervacantie moest ik weder aan het Collegie-houden, en
"ik moest mij tevens in dat jaar (het vijfde mijner studien) pre"pareeren voor mijne doctorale examens , en die examens zelve
"afleggen. Daarop moesten dan de dissertatie en de promotie
"volgen. Dit alles moest mij wel uit de overspannen stemming
"en de louter-godsdienstige spheer, waarin ik mij eenigen tijd
"bewogen had, tot mijne oude studien althans eenigermate terug"brengen. Eenigermate namen die studien dan ook weder mijn
"hart in : en ik drong half volens, half nolens de godsdienstige ge"dachten, die mij gedurende eenigen tijd geheel vervuld hadden,
"als 't ware op den achtergrond van mijne ziel terug."

Wij boeken hier af. Men ziet werwaarts de richting van
den geest zich neigt, al komt zij nu nog niet tot voile recht en
klaarheid. Geen literarische en juridische studien op zich zelve
zullen dezen geest voldoen. De hoofdzaak van het leven —
hij begreep dit volkomen — zat elders. Dringender en dringender kwam van tijd tot tijd de vraag zich stellen : wie zijt
gij ? Wat is uw roeping bier? Wie gaf u die roeping ? Die
vraag kwam als een plotseling onweder aandrijven ; de bliksemstralen schoten van alle kanten los ; ratelend rolde de donder
voort , en het beangstigd gemoed klampte zich hier en daar
vast en zag het sterke weerlicht flikkeren , doch mocht nog
niet de kalme helderheid zien, als het onweder, na den dampkring gezuiverd te hebben , is weggetrokken. Het begrip van
het oneindige heeft zich , zij het ook bij schokken, meester gemaakt van dezen geest. Het komt met geweld en met dwang.
Geen rustige kalme gang , harmonieuse ontwikkeling van eens
gelegde kiemen en telkens beter gekende waarheden. Teen , de
levensvraag stelt zich hier als een flikkerend licht dat het wolkenruim scheurt. De diep mystieke ziel hijgt naar dat oneindige , even als het der jacht ontkomen hert naar 't water dorst.
Martinus zoekt en is ontrust.
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V.
En door nog jets anders zou Martinus blijken weldra zelfs
in het gens Hoeveniana uit te munten ; wij bedoelen zijn redenaarstalent. Want Martinus zou nu de maatschappij intreden en weldra die maatschappij verbazen.
Hij had waarlijk dat eerste succes in de maatschappij nooit
gewenscht of zich voorgespiegeld. Zijn eenige lust was geweest, ergens vergeten , liefst in een stadje in den achterhoek ,
of anders in een academiestad, een praeceptorsplaats op een
gymtasium te verkrijgen , waar hij ongestoord zich aan de studie der letterer zou hebben kunnen wijden. Een duitsche gedachte dichterlijk gekleurd. Stil en vergeten de jeugd te
onderwijzen, terwij1 de buren hem steeds denzelfden gang naar
de school zien gaan, zonder te bevroeden wat denkbeelden daar
rolden door dat hoofd. Wij zien reeds uit de brieven aan
Peerlkamp dat hij reeds voor zijn promotie moeite doet voor zulk
een plaats ; na zijn promotie wilde hij met geweld die carriere
opzoeken , doch zijn vader verbood het , en de wensch van
den yader was voor Martinus wet.
De vader drollg hem advocaat te worden. De vader was
zich de talenten van Martinus bewust : wist dat een van der
Hoeven, als hij moest spreken , ook spreken kon : en had de
meer dan gewone begaafdheid in het oratorisch spreken van zijn
zoon reeds opgemerkt. Zijn melodieuse roerende stem had zelfs
bij gewone oogenblikken iets betooverends. Toen ter tijde, in
Januarij 1845, was Mevrouw Bosboom, nog slechts bekend doch
even beroemd als Jufvrouw Toussaint, dikwijls bij de van der
Hoevens. Martinus Meld veel van haar. In de enkele brieven die ons van hem °rider de oogen zijn gekomen , en waarin
hij steeds zwijgt over anderen, lezen wij toch 28 Januarij 1845
(hij schrijft toen ter tijd meest latijn) : Domina Toussaintia
a nobi discedet me quidem invito. Welnu , deze meer dan
begaafde vrouw vroeg hem van tijd tot tijd haar een episode
uit de Ilias of uit de Odyssee in het Grieksch te reciteeren, om
zich, hoewel zij het Grieksch niet verstond, te verkwikken aan
de harmonieuse zangrijke verzen van die taal der Hellenen ,
zooals zij zijn mond dan ontvloeiden. En haast nog dieper was
de indruk als hij van den aandoenlijksten klassieken dichter
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zijn lievelingsauteur Virgilius, eenige regelen voordroeg, wier
suaviteit en bijna fluweelen drapeering dan eerst recht gewaardeerd werd.
De vader wist dat wel en drong dus aan tot een loopbaan
waar spreken de hoofdzaak zou zijn. Martinus deed den eed
als advocaat half onwillig. "lk moet den naam van rechtsgeleerde nemen, maar blijf geheel aan de letteren gewijd ," zoo
sprak hij. Doch zonderling , dit veranderde weldra. In een
brief van den Eden September 1845 lezen wij het volgende :
"De nu eindigende week is niet zonder belang voor mijne kleine
"juridische praktijk geweest. Voorleden Zondag heb ik mijne
"eerste zes schellingen voor gegeven advies verdiend. 't•Was
"een Zaankanter, , die mij kwam raadplegen. Hoe hij juist aan
"mij komt, weet ik niet : tenzij misschien door den naam van
"Vader. Vervolgens kwam op Woensdag-avond Abraham de Vries
"bij mij, zeggende, dat hij des Vrijdags-morgens in de Civiele
"Kamer van het Hoog Gerechtshof (de belangrijkste van alle) in
"appel pleiten moest , maar dat hij dien dag uitging, en mij
"kwam vragen of ik er kans toe zag, het nog voor hem te doen.
"Hij zou trachten mij in der haast de noodige inlichtingen te
"geven. Ik waagde het aan te nemen, ofschoon nog slechts
"eenen dag ter mijner voorbereiding hebbende. Ik had to plei"ten tegen een der knapste advokaten van onze balie, Tydeman.
"Hij bragt mij zeer in 't naauw, maar bewust au fonds der zaak
"het regt aan mijne zijde te hebben, sloeg ik er mij doorheen.
"Ik moet dit eenigzins als mijn eigenlijke intrede als advokaat
"beschouwen.
"Eindelijk heb ik gisteren in de Crimineele Kamer van het
"Hof een persoon verdedigd , die in dronkenschap burengerucht
"makende en daarop door de politiedienaars gegrepen, zich tegen
"hen verzet en een hunner een bloedige doch kleine wond aan
"den pink had toegebragt. Ofschoon ik wist hoe tegenwoordig
"weer dan ooit de geest van het algemeen tegen de dronkenschap
"is gerigt, en bijzonder ook het Gerechtshof de dronkenschap
"niet als een verzachtende maar als een verzwarende omstandig"heid der misdaden beschouwt, heb ik gemeend mijne
"overtuiging over dit punt als verzachtende omstandigheid, zoo"veel mogelijk met kracht te moeten doen gelden. Het gevoig
"is geweest, dat in het vonnis , behalve de vermindering der
"straf om de ligtheid der toegebragte wonde, ook nog zijn ver-

"meld andere favorabele. omstandigheden. Daar deze woorden
"wel op niets anders dan op de dronkenschap slaan knnnen (die
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"het Hof niet bij name 'weft willen noemen , snag ik dat als een
"vrucht van mijn pleidooi aanmerken."

En dat kon hij gerust doen. Want als advocaat was zijn
optreden onmiddellijk schitterend. Zijn coup d'essai was een
coup de maitre. Zonderling , die jonge man , die zich als het
ware buiten de geheele maatschappij gehouden had , die zich
stil tot hu toe in zijn boeken had verscholen, Meek in eens
de niet overtroffen pleitredenaar. En niet alleen door zijn talent van spreken, need vooral ook door zijn indringen en analyseeren der ingesvikkelde zaken die hij behartigde. Wij hebben
uit den mond van tijdgenooten pogen op te vangen wat hij
als advocaat was , en het oordeel is bij alien eenstemmig.
Tedereen was opgetogen over zijn vlugheid van opvatting , over
zijn scherpzinnigheid en welsprekendheid. Hij scheen voor
advocaat geboren. De besten zullen het u zeggen , hoe zij
niemand ontmoet hebben die zoo geheel in iederen toestand , in
ieder gevoelen en iedere opvatting wist door te dringen en ze zoo
volkomen wist weer te geven. Nil humani scheen hem vreemd,
maar alles werd onder zijn voorstelling dieper, grondiger, rijker, volkomener. De volheid van zijn eigen gevoel en verstand bracht hij op ieder object over, doch zonder iets van de
zuiverheid van dit object verloren 1 te doen gaan. Al wat geconcentreerd in zijn binnenste was , kwam nu bij dit contact
met de maatschappij mar buiten , en prachtig rokle de voile
stroom van denkbeelden voort bij iedere rede.
Twee punter troffen dadelijk een ieder en verbaasden de
Amsterdamsche advocaten-orde, namelijk zijn ontzettend geheugen en zijn heerlijke gave van improvisatie. Deze jonge
man bracht geen enkele aanteekening mede ; nog sterker, hij
teekende niets op van wat zijn tegenpartij, die hij straks moest
beantwoorden , ontwikkelde. Hij stond slechts te luisteren als
een naief kind , dat vreemde dingen hoort. En nooit werd
toch een tegenpartij beter beantwoord. Hij weerlegde een pleidooi van Lipman van anderhalf uur , zonder tittel of jota genoteerd te hebben.
En onmiddellijk gevoelde hij dat hij daar aan die balie meester
was ; dat hij op dat terrein volkomen t'liuis was. Men weet
nog het volgende kleine voorval te vertellen. Hij had , zeer
in het begin van zijn advocatie , de pleidooijen van een zeer
ingewikkeld wissel-proces , eisch en antwoord , tusschen twee
2
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der eerste Amsterdamsche advocate'', als toeschouwer en hoorder
bijgewoond. Het was vijf uren geworden. De advocaten waren
vermoeid en verzochten uitstel voor de verdere behandeling.
De President wilde liever voortgaan en de Rechtbank weigerde
het uitstel te verleenen. Martinus girig daarop tot den advocaat des eischers , die zeer vermoeid was , en bood hem eenvoudig-weg aan om terstond in diens plaats in dit proces , dat
hem niet aanging , te repliceeren. De advocaat des eischers
nam het aanbod niet aan , maar het aanbod zelf getuigde hoe
sterk Martinus zich gevoelde , die eerst dien morgen , uit de
pleidooijen , de geheele zaak had leeren kennen.
Zijn roem als advocaat klom vooral na 1845. Geheel Amsterdam was er toen van vervuld. De aanzienlijken en de
geringen wisten er van te gewagen. Er woonde in een straat
die hij dagelijks voorbijging als hij naar het paleis van justitie liep,
een eenvoudig man die , toen Martinus weder eens passeerde ,
een van zijn vrienden vroeg : "Zie toch eens, daar loopt hij weder ; wat mag dat toch voor een kereltje wezen P hij draaft hier
dagelijks voorbij ; ik begin al te lachen als ik hem zie ; hij
vliegt maar voort met zijn news in den wind en ziet naar niets
om zich heen." De vriend antwoordde niet , maar kwam een
paar dagen later terug en verzocht den ander om met hem eens

naar het paleis van justitie te gaan , waar juist een belangrijke
zaak zou behandeld worden , en ziet , die daar pleitte en den
vollen stroom van bezieling over de ingewikkelde juridieke twistpunten liet golven, was de nietige voorbijganger , dien hij zoo
goedmoedig had uitgelachen. De man heeft het .verhaald, hoe
hij nooit meer om Martinus heeft gelachen , en voortaan kon
Martinus opmerken dat een onbekende altijd eerbiedig diep
hem, waar hij hem ook zag , begroette. En die roem, dien hij
bij aanzienlijken en geringen verkreeg , werd al grooter en groo-

ter ; nooit was de wedergade van dat pleiten gehoord.
Had hij de rechten nu lief gekregen? Zeker is het , dat hij
eerst jurist werd toen hij als advocaat moest werkzaam zijn.
Voor het eerst kreeg hij toen een zekere liefde voor de rechten.
Maar de eigenlijke practijk vond hij spoedig, toen de eerste opwinding voorbij was , "een gemeenen boel". De beste zaken
die hij van de beroemdste advocaten kreeg , namen wier rechtschapenheid boven alle verdenking stored, wij noemen Mr. Donker Curtius, Mr. Brugmans, stuurde hij terug , wijl hij ze niet
wilde bepleiten. Het meest werkte hij met Mr. van der Meer de
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Wijs , die alles in der mimic afdeed. Het was een aardige man,
die van der Meer de Wijs hij poogde alles zoolang te passel'
en te schikken , totdat het proces vermeden was. En Martinus
voegde zich geheel in dien geest. Zijn huisgenooten — want
nog eenigen tijd bleef hij in het ouderlijk huis als advocaat
wonen — weten nog te verhalen hoe hij met zulk een hoogen
ernst (die zoo contrasteerde tegen zijn tenger , haast kinderlijk
uiterlijk), bij echtscheidingen die hij moest behandelen, man en
vrouw bij zich liet komen , hen afzonderlijk onderhield , hun
bezwaren trachtte uit den weg te ruimen , en zich zoo grootelijks verblijdde als hij den vrede had hersteld. En zoo deed hij
bij alle zaken.
Zoo werkte hij ongeveer drie jaren. Niemand die zoo het
rechtsinstituut wist te ontwikkelen en het op het concreete
geval zoo duidelijk wist toe te passen. Men was het spoedig
daarover eens , dat zoo de advocatuur misschien slechts een
uiting was van zijn groot talent , dat talent het best zich zou
kunnen ontvouwen in een professoraat der rechten. Die gelegenheid deed zich te Amsterdam weldra voor, daar de Hoogleeraar J. van Hall in het midden van het jaar 1848 naar
Utrecht vertrok.
Martinus van der Hoeven werd toen in diens plaats benoemd
tot Hoogleeraar in de Rechten aan het Athenaeum te Amsterdam.
De Rechten zouden voortaan zijn hoofdstudie zijn. Doch de
Letteren had hij al dien tijd niet vergeten. Vooral Virgilius
was de lievelingsauteur dien hij behandelde. In het jaar 1846,
het jaar na zijn promotie , gaf hij uit een epistola ad virum
doctissimum W. H. D. Suringar , de Donati Commentario in
Virgilii Aeneida. In deze studie bewees hij volkomen dat Tiberius Claudius Donatus, van wien een commentaar op de Aeneis
is bewaard gebleven, die vrij onbeduidend is, niet mag geldentifieerd worden met Aelius Donatus , uit wiens commentaar op
de Georgica en op de Aeneis veel is aangehaald door Servius.
Martinus smaakte de voldoening dat ook in Duitschland , vooral
door 0. Ribbeck in zijn Prolegomena Critica ad Virgilium ,
Lipsiae 1866 , dit zijn gevoelen werd aangenomen. Martinus
had een jaar te voren, in 1845, reeds een studie over de Scholien op Virgilius geplaatst in het tijdschrift de Symbolae Litterariae. Zoo bleef hij altijd min of meer een Literator.
Men ziet het echter, het bagage geschriften, dat hij meebracht
bij zijn optreden als professor, was niet groot. _Doch hier way
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meer dan een auteur , meer dan een scherpzinnig compilator
benoemd. Hier. was benoemd een persoonlijkheid. Een 'eider
van de jeugd. Een man die door zijn tooverachtige welsprekendheid, mystieke verheffingen en groote scherpzinnigheid een
figuur uitmaakte geheel en al verschillend van het gewone cadre
waaruit anders de geleerden genomen werden. Te midden van
die breede rij van hooggeleerden staande, viel er op hem altijd een afzonderlijk licht. Een figuur door een Rembrandt
te treffen. Oogenschijnlijk zoo nietig , bijna jongensachtig ,
zonder iets van het stoute vuur der jeugd. Neen , het half
toegenepen oog , dat , als het in het gewone leven opzag ,
half dwalend den blik langs de wanden deed zwerven , wees
alien op innerlijken strijd en woeling der gedachten. De gang
door het leven was haast linksch hij spoedde zich door alle

drukten van straat- en marktgewoel , door voile zalen waar hij
moest spreken, heen, als had hij geen bezinning van de drukte
van die menschen ; want wat beteekende al dat leven tegen de
wereld der gedachten in zijn hoofd? Het was alsof de gedachten haar bleeke schaduw over het reeds zoo bleeke voorhoofd
wierpen.
En donkerder werd nog de wolk die over het gelaat zich
samentrok , toen van de aarde was weggenollaen de broeder , aan wien zijn ziel hing , Abraham des Amorie van der
Hoeven. Men heeft te dikwijls bij dat sterfbed vertoefd , aandoenlijk als het ons beschreven is door den eigen vader, , dan
dat ik noodig heb daar thans bij stil te staan. Den 20sten Maart
1848 stierf hij te Utrecht. Hij had reeds vooraf, in Januarij,
van elk der huisgenooten een roerend afscheid genomen. Hij
was zoo blijde naar den Hemel te gaan ; hij was maar bang dat
dat voorrecht te groot voor hem zou zijn. "1k kan maar niet
begrijpen, dat ik bij zooveel overblijfselen van zinnelijkheid en
zelfzucht reeds eenige geschiktheid hebben zou voor den om gang met de gezaligden en met Christus." Toch moesten de
overgeblevene huisgenooten hem niet al te zees benijden. "God
roept mij vroeg tot een hooger wereld op, maar een volstreden strijd is toch nog schooner en wacht ook heerlijker kroon",
en zich tot Martinus wendend, gaf hij Bien — wij zijn in de
maand voor de Fransche revolutie — zijne verwachting te kennen, dat er groote gebeurtenissen op handen waren , die , naar
zijne vaste overtuiging, tot de uitbteiding van het Godsrijk
zouden medewerken order het hoog bestel van Christus, die in
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den volsten nadruk alles in alien zou worden". — Zoo stierf
Abraham welhaast en liet Martinus nu werkelijk alleen achter.
Hij had met den oudsten broeder gedweept zonder ophouden :
toen die hem ontviel , begon hij de andere broeders en zusters
te ontgaan , begon hij gezellig verkeer hoe 'Anger hoe meer te
mijden, begon hij slechts des te meer alleen met zich zelven te level.

V I.
Het «as een merkwaardig oogenblik , toen den 9den October 1848 Martinus van der Hoeven in de gehoorzaal van het.
ber
Athenaeum zijn intreerede als Hoogleeraar in de Rechtswetenschap deed. Hij was nu vier en twintig jaar oud. Nauwelijks
een man. Het gehoorzaaltje zag er echter luisterrijk uit. Al
wat in Amsterdam naam had , was daar binnengevloeid.
uit die vergaderde schare ging als het ware een electrieke
stroom uit om den jongen professor te verwelkoinen. Het was
alsof zelfs de portretten aan den wand , portretten van geleerden zonder tal , van een Machiavelli , van een Cartesius , van
een Vossius , van een Barlaeus , tot zelfs van een Cras, hem
als jongsten lieveling der Muzen begroetten. En statig roldeui
welhaast de harmonieuse latijnsche perioden hun allen toe, then
Martinus hun zijn inzichten ontvouwde de ante recte gerendi
muneris professorii. Die rede was naar het zeggen van een
ieder voortreffelijk van inhoud en vorm. Zijn stelling was : de
kunst van een professor is wetenschappelijke obstetric. Een
ieder glimlachte — maar wij verzekeren u dat men aan het
einde niet meer glimlachte , maar in bewondering verzonken
was. En toen na het houden der oratie eenige zijner vertrouwdste vrienden , waaronder Mr. A. de Vries, tot hem Bingen en hem, zooals gewoonlijk geschiedt, verzochten die oratie
te doen drukken , moest men uit den mond van den jongen
Hoogleeraar vernemen , dat dit niet wel mogelijk was. Hij had
de rede niet op schrift. Hij had slechts eenige opmerkingen
in de laatste dagen in het hoofd verzameld , zich wat voorbereid, en zijn latijnsche rede geImproviseerd. In de Academisehe
Annalen, waar elke redevoering van een nieuw professor wordt
afgedrukt , kon zij Diet pens worden rriNlgedeeld. Terwij1 van
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een ieder in die boekdeelen de rede als het ware plechtig met
alle staatsie wordt ter aarde besteld, leest men van Martinus
alleen : die 9 Octobris 1848 a curatoribus in conventum ordinis
introductus , eodem hoc die munus swum adiit orationem habendo
de ante gerendi muneris professorii. Die korte zinsnede , in
tegenoverstelling van den langen omhaal bij anderen , heeft hier
toch ook hare zinrijkheid.
Juist twintig jaren lang zou Martinus Professor blijven.
Altijd na voorbereiding nieuwe colleges improviseerend. Altijd
levend , peinzend en overdenkend en dan in vollen stroom de
resultaten van zijn Iectuur en meditatie aan zijn studenten
mededeelend.
Hij is echter dat eerste jaar van zijn professoraat niet dadelijk
tot zijn voile kracht gekomen. De wezenlijke eenheid van gedachten was nog niet verkregen. Zijn meeningen en beginselen
waren nog meer afzonderlijke pijlen die door het luchtruim
snorden ; de band die al die pijlen tot een vasten bundel zou
vereenigen , was er nog niet.
Het is intusschen Van belang die eerste collegien , voor zoo,
ver de herinnering van zijn oudste leerlingen strekt , eenigszins
nader te ontleden. Hij hield zich in 't begin uitsluitend bij
het vak dat hij moest uiteenzetten , de rechten. De methode was voor die leerlingen natuurlijk verrassend en nieuw.
Hoe meer prof. van Hall en ook zijn ambtgenoot den Tex de
oude, om niet te zeggen ouderwetsche manier van college geven
waren toegedaan, — een manier waarop men echter niet moet
neerzien , daar zij proefhoudend gebleken is voortreffelijke juristen te vormen — des te meer moest nu de methode van
Martinus, die meer naderde tot hetgeen de franschen onder
hun cours verstaan, gewaardeerd worden. De vorm waarin de
wetenschap werd aangeboden, trad voor het eerst op den voorgrond.
De studenten waardeerden zijn welsprekendheid en scherpzinnigheid , zijn talent om over min of meer vervelende onderwerpen interessant te spreken. De zeer diepe indruk, lien
hij later maakte, ging toen nog niet van hem uit. Zelf was
hij then nog niet een compleete e6nheid geworden.
Doch hoe het ook zij , er ging leven , nieuw leven van die
collegies uit. De eenzame onderzoeker van de wetenschap wist
die wetenschap vow zijn hoorders te bezielen , en in stroomen
levend water voor hen te doen vloeijen.
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Hoe was het intussehen met het eigenlijk level' van Martinus zelf gesteld? Was het hijgend hart tot rust gekoinen P
tiadden de mystieke verheffingen die hem ontroerden , een vast
lichtpunt verkregen ? Wij verlieten hem in 1843 dobbe•end
in een halven gemoedstoestand , zooals hij 't zelf noemde.
Dat zou anders worden , dat moest anders worden. Het zoeken en onderzoeken zou bij Martinus tot een solutie voeren.
De koortsachtige liefde voor het verhevene die hem dreef , moest
tot een bevrediging komen. Hier bij hem was geen kalme
zueht naar de waarheid , tevyederi zoo men elken dag een stap
Nrerder kornt ; neen, hij moest het absolute vinden en grijpen.
Hoe dikwijls had hij, nu de rosmolen der practijk hem had los•elaten , en hij weder rustig te-midden zijner booker aan studie
alleen zich wijden kon , daarover gepeinsd. En ziet , hij vond
de oplossiiig van zijn denken.
Hij vond de 66nheid van zijn bestaan.
Doch laten 'vij hem dit met zijn eigen woorden verhalen.
Het is het vervolg van den brief van 5 Februarij 1849, dien wij
zoo straks afbraken. Het is inisschien de roerendste bladzijde uit
de geschiedenis der menschelijke gedachten die wij kennel!. Daar
is altijd en terecht zeer bewonderd een bladzijde van Jouffroy,
waarin deze zijn twijfelingen en zijn besluit omtrent de 'evensvragen die hem geen rust lieten, te boek stelde. Bedriegen
wij ons wanneer 'vij aan deze stille bladen van Martinus dezelfde , wellicht nog hooger waarde toekennen P
"Ook na den afloop mijner promotie bleef ik in dien halven
"gemoedstoestand — om het zoo uit te drukken. Ik studeerde
"weder druk in de Letteren en gaf in het jaar dat op mijne
"promotie volgde, 1845, de Emendationes in Virgilii Scholiastas
"(in de Symbolae Litterariae opgenomen) en mijne Epistola over
"Donatus ill het licht. Op het einde van 1845 Wilde het toeval dat eon paar pleidooijen, die ik aan de Regtbank hield, eeni"gen bijval verwierven, en mij van verschillende kanten (eerst
"door den advocaat Brugnians , later ook door onzen vriend van
"der Meer de \Vijs) wierd aangcraden, om mij geheel en al aan
"de regtsgeleerde praktijk te wijden. Ik volgde dien rand, die
"ook door Vader ondersteund word, in bet begin van 1816 op ;
"te meer daar ik mij verbeeldde welli0 in de regtspraktijk die
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"voldoening voor mijn hart, die rust voor mijn gemoed te zullen
"vinden, welke ik in mijne litterarische studien sedert het jaar
"1843 niet meer vinden kon. Gij weet met hoeveel ijver ik mij
"gedurende de beide jaren 1846 en 1847 op de advocatuur heb
"toegelegd. Intusschen rust vond ik ook daarin niet : rust heb
"ik sedert den zomer van 1843 nimmer gekend (behalve dat ik
"thans in de laatst verloopene dagen eindelijk tot rust gekomen
"ben, zoo als ik u straks zal meedeelen). Zoolang ik in den
"rosmolen der praktikale bezigheden werd omgevoerd, en niet
"om mij-zelven dacht, was het mij wel; maar zoo dikwijls ik tot
"bezinning kwam, en met mij zelven verkeerde , vond ik nets
"dan onrust en smarte. 0 , hoe dank ik thans God voor al het
"doorgestane wee , waarvan de omvang alleen aan Hem bekend
"is. Die inwendige strijd en onrust werd niet weinig in 1847
"vermeerderd door het lezen van Abrahams Brief aan Oosterzee
"en van den Roman : das Haus, van Frederika Bremer, twee ge"schriften die mij diep schokten.
"In het begin van 1848 was die onrust vooral door het bij"wonen van Abrahams sterfbed ten toppunt gestegen. In den
"aanvang van Augustus werd ik tot mijne nieuwe betrekking ge"roepen. Ik had nu twee maanden (Augustus en September) voor
"mij, waarin ik, na het vaarwel zeggen der praktijk geene be"paalde en dagelijksche bezigheden te verrigten had. Ik was als
"met mij-zelven alleen. De inwendige strijd werd nu nog ster"ker, zoo sterk , dat er eene beslissing op moest volgen. — Wat
"moest ik echter doen Moest ik mij weder als vroeger aan
"een godsdienstige gedragslijn binden en vastklampen, zooals ik
"vroeger in wanhoop gedaan had P Doch zoo iets kan men ems
"doen, niet tweemaal. Ik wist ook bij ervaring hoeveel over"drevens en verkeerds aan dien overspannen toestand was ver"bonden geweest. Toen was ik een kind, nu was ik een man
"geworden. Ik kon niet meer door blind geloof en als door een
"coup de desespoir mij aan het Christendom vasthechten : wilde ik
"een stap doen die duurzaam wezen zou, ik moest die dan doen
"uit vrije overtuiginq en zelfstandige keuze. Maar daartoe voelde
"ik geene kracht in mij. Wel had ik een duister gevoel van de
"waarheid van het Christendom : maar dat gevoel was mij nu
"niet genoeg : ik moest tot een besluit komen, en of mijn geloof
"vast en op redelijke , klare gronden vestigen en dan ook voor
"het Christendom leven ; — of mij in de regtsgeleerde studien
"dompelen, en tot mijn hart zeggen : Breek of of weed still Doch
"tot Been van beiden voelde ik kracht en ik verkeerde in de
"akeligste onrust. Soms wenschte ik te sterven, en toen de
"koorts mij in die beide maanden tweemalen. aantastte , had ik
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"beide die keeren een stille hoop, dat ik bezwijken zon. Soren
"wendde ik mij in het gebed onder een vloed van tranen tot
"God, en vroeg Hem wat ik toch misdaan had, en hoe Hij het toch
"kon aanzien dat zijn arm kind van honger en dorst versmachtte,
"terwijl alle andere menschen om mij heen rust en vrede sche"nen te genieten. — God heeft mijne bede gehoord en met der
"daad beantwoord.
"Ik ging in die dagen toevallig eens door de Kalverstraat.
"Voor de glazen van De in Chaux zag ik een boek staan van
"den Parijschen Hoogleeraar Michel Chevalier, over het socialis"tisch stelsel van Louis Blanc. Daar ik dien schrijver uit een
"opstel van "de Gids" had leeren kennel' en waardeeren, en die
"questie toen aan de orde van den dag was, ging ik in den winkel om het boek to koopen. De la Chaux kende mij volstrekt
"niet en ik hem ook niet. Het was jaren gelede4, dat ik eens
"nit zijn winkel een historisch boek, tot de Perzische geschiede"nis betrekkelijk, gekocht had, en anders was ik nooit in zijn
"winkel geweest. Toen ik nu het bock van Michel Chevalier
"van hem kocht, liet hij mij eenige andere boeken over staat"huishoudkunde en de Parijsche revolutie zien , waarvan ik er
"nog een kocht. Daarop haalde hij de Etudes sur Pascal van
"Vinet voor den dag, toonde het mij en zeide : "Dat is ook nog
"een fraai boek." Hoe hij op de gedachte heeft kunnen komen
"om mij dit bock te laten zien, kan ik volstrekt niet nagaan.
"Ik had naar boeken over staathuishoudkunde gevraagd, en mij
"als advocaat aan hem bekend gemaakt. Hij had mij dan ook
"overigens alleen politische of economische werken getoond. Even"min kan ik begrijpen, hoe ik tot het besluit kwam om dit
"bock op staanden voet van hem te koopen. Ik kende Vinet vol"strekt niet. Pascal weinig meer dan bij name. Als Latijnsche
"schooljongen had ik wider de overige Fransche classieken ook
"wel eens een oog in Pascal's Pensees geslagen, en ook later
"wel eens iets over Pascal als Apologeet gelezen , doch nooit
"had hij mij in bijzondere mate bezig gehouden. Intusschen ik
"nam het bock — ik weet zelf niet waarom. Thans, nu dat
"boek mij de grondslag van een nienw levenstijdperk en van
"vroeger onbekende zaligheid geworden is, kan ik niet nalaten
"in dit gansche voorval eene genadige beschikking van God en
"eenc verhooring van mijn gebed op te merken — en ik twijfel
"niet, of gij zult mij gelijk geven.
"Wat heeft dat bock mij aangegrepen ! — Hoe vond ik vooral
"in dat eerste opstel, bij die schildering van den mensch, van
"zijne ellende, van de oorzaak zijner eerzucht , van de redenen
"waarom hij bezigheid en tijdverdrijf zoekt — mijzelven trekt voor
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"trek weder. — Hoe moest ik instemmen met dat koninklijk
"woord : "Nos miseres sont miseres de grand seigneur, miseres
"d'un roi depossede." En hoe dikwijls had ik al de waarheid
"ondervonden van dat andere : "Malgre la vue de toutes nos
"miseres qui nous touchent et qui nous tiennent a la gorge, nous
"avons un instinct que nous ne pouvons reprimer, qui nous eleve."
"— Toen wij laatst te zamen spraken, eindigdet gij met mij-aan.
"te bevelen om naauwkeurig te onderzoeken of al die gevoelens
"niet welligt illusien konden zijn, die ik mij zelven had wijs ge"maakt. — Illusien! ! dus zou ik vijf jaren lang de snijdend"ste smart en weeen geleden hebben door eene illusie. — En
"dat terwijl ik niets anders deed dan alle mijne pogingen aan
"te wenden om die gedachten en gevoelens , zooveel in mij was,
"te verdringen. Want juist uit die pogingen ontstond de strijd
"en onrust die in mij was.
"Ik gevoelde na de lezing van Vinet , dat ik nu was op den
"weg van onderzoek, dat ik een greep had gedaan in den innig"sten grond van mijn werkelijk leven en dat ik voort moest
"gaan. Hij die den moed heeft gehad zulk een onderzoek aan
"te vangen, kan niet halverwege blijven steken : hij moet voort"gaan hetzij dat onderzoek hem ten slotte voere in den kernel,
"of tot zijn eigene vernietiging. • Een geheim gevoel mijns harten
"zeide mij , dat ik in den hemel zou aanlanden. — Maar ik be"sloot op dat duister gevoel niet of te gaan, 't welk aan vroeg
"ingeplante denkbeelden zijnen oorsprong te danken zou kunnen
"hebben. Ik volgde de les van Pascal : "On a beau dire, it faut
"avouer que la religion Chretienne a quelque chose d'etonnant ! —
"C'est parce que vows y etes ne , dira-t-on. Tant s'en faut; je
"me roidis contre par cette raison-la meme, de peur que cette
"prevention ne me suborne." Pat roidir contre dat verharden
"van mijn hart, heb ook ik aangewend. Onafhankelijk en onbe"vooroordeeld, . met eene volkomene vrijheid en zelfstandigheid,
"heb ik mij zelven en den Bijbel onderzocht. De uitspraken van
"mijn geweten, mijne wenschen en begeQrten , mijne geheimste
"gedachten en gevoelens heb ik aan het Christendom getoetst.
"Ik heb nagegaan hoever redenering reiken kan en of het Christendom met de uitspraken der rede (voor zooverre de rede gaat)
"al dan niet, overeenstemt. Ik heb een deel van het Evangelie
"gelezen, en wel opzettelijk met den commentaar van den onge"loovigen rationalist Fritzsche. Ik heb getracht geen twijfel terug
"te dringen, geen gedachte te smoren. Ik heb de lessen des
"Evangelies in praktijk gebragt en aan de ervaring beproefd of
"Christen te wezen inderdaad is volkonzen mensch te zijn.
Ik heb
"mij ondervraagd of ik die lessen en die leer ook a priori door
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"mij zelven had kunnen uitvinden, of alleen door het onderwijs
"van het Evangelie en de werking van Gods Geest. En hoe
"langer hoe meer ben ik tot het resultaat gekomen : het &ange"lie is goddelcik, zoo zcaarachtig als ik leef. — De gansche Chris"telijke dogmatiek is slechts de toepassing der les : Ken a zelven!
"en de Christelijke moraal gebiedt niets anders dan : frees n
"zelf ! Maar zonder dat de Loon Gods op aarde was gedaald
"had de mensch nimmer zich zelven kunnen leeren kennen of
"zich zelf kunnen worden. — Beproef het als ik en gij zult het
"ondervinden; geloof met mij, die het ondervonden heb.
"Toen ik met u dat lange gesprek voor eenige maanden hou"den mogt, was ik midden op dien weg van onderzoek. Gij zult
"toen wel aan mij bespeurd hebben, hoe onafhankelijk ik daarin
"te werk ging. 1k heb dat onderzoek voortgezet op dezelfde
"wijze tot aan het elude van het vorige jaar. Toen echter km]
"ik op dic wijze niet vender voortgaan. Het "verharden van
"mijn hart" moest eens een einde nemen. Nadat het voortreffelijke,
"onlangs uitgekomen werk van Prof. Scholten , over de Leer der
"Hervormde Kerk, het licht hog helderder voor mij ontstoken
"had, en ik dat book met mijne geheele ziel beamen moest , be"sloot ik de akten van het onderzoek voor gesloten to verklaren,
"en nu voortaan to genieten wat ik gevonden had. Ik begreep
"nu voor het eerst hoe het Evangelic ons het gelooven als een
"pligt kon voorschrijven. Men moot vrij onderzoeken , men mag
"zich zelfs in het onderzoek soms kunstmatig in den toestand
"verplaatsen alsof men twijfelde, maar wanneer men langs dien
"weg tot een klare, heldere en welbewuste overtuiging gekomen
"is, dan moot men het Christendom in praktijk brengen, afgaande
"op zijn eens verkregen geloof, zonder dat men juist bij iedere
"handeling die men verrigt , zich van alle de gronden waarop
"oils geloof en onze overtuiging rust, onafgebroken kan bewust
"zijn. De Heer zeide tot Thomas : "omdat gij gezien hebt,
"Thomas , hebt gij geloofd ; zalig zijn ze die niet zullen gezien
"hebben en nogtans zillion gelooven." 1k heb mij wellicht
"reeds eenigermate aan de overtreding van dat voorschrift schul"dig gemaakt. 1k heb willen zien, klaar on holder zien, voor ik
"geloofde. Nu keb ik gezien. Laat ik nu ten minste mijn ge"loof niet langer weigeren. Wie kan ook fang die roerende
"belle wehstaan, wanneer hij de waarheid er van aan zijn hart
"ondervonden heeft: AaTE rp6c p.E 7r-civrEc of tiO7r/.431/TEC Kitt 71 -E "(popr La pivot, Kciya) civarcivow -bpac. — En wie ijst riiet terug
"voor het denkbeeld , dat hij door eon hardnekkig ongeloof "het
"kruis van ChrisIns zal verijdelen ?" Neon , ik zal gehoor geven
aan de vermaning V;111 Pascal Jesus sera en agonie jusqu'
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"fin du monde : — it ne faut pas dormir pendant ce temps-la." —
"En als ik soms twijfelen mogt of ik Jezus wel gevonden heb,
"of ik mij reeds den zijnen noemen mag, dan wil ik mij die plaats
"van Pascal te binnen brengen, die treffende plaats, die mij reeds
"zoo dikwerf heeft opgebeurd , waar Pascal zich verbeeldt dat
"Jezus-zelf aan hem verscbijnt en hem zegt : "Console-toi : tu ne
"me cheicherais pas, si tu ne m'avais trouve."
"Zoo omtrent dacht ik aan het einde van het vorige jaar. Ik
"besloot dus toen mijn onderzoek te sluiten en van de theorie
"tot de praktijk over te gaan. En zoo er nog eenige twijfel
"bij mij had kunnen overblijven , de zaligheid , de voldoening en
"de vrede, die ik sedert dien tijd gesmaakt heb, zouden allen
"twijfel bij mij hebben weggenomen. 0, ik ondervond de waarheid
"van Tholucks gezegde : "Niets kan het hart des menschen ver"vullen dan alleen God : — zelfs niet het voorgevoel van God,
alleen God-zelf." Zoo is het. Alleen de gedachte dat God-zelf
"ons ziet en ons lief heeft, dat wij Hem zelven en Christus en
"de Engelen na korten tijd aanschouwen zullen, dat alleen is ge"noeg voor dat kleine hart der menschen-kinderen. — Zoo als
"vroeger mijn bestaan mij toescheen niets anders dan eindelooze
"smart en onrust te zijn, zoo zie ik thans niets voor mij dan
"eindelooze vrede en zaligheid. 0 mogt ook gij spoedig die za"ligheid deelachtig worden.
"Ik besluit dezen mijnen brief met u eenige opmerkingen mede
"te deelen, die ik bij mijn onderzoek naar de waarheid van het
"Christendom gemaakt heb , en die wellicht ook u bij een der"gelijk onderzoek zouden kunnen te stade kOmen.
"Vooreersl: men moet zoodanig onderzoek doen met zijn ge* "heelen mensch, niet alleen met zijn verstand, maar met alles. wat
"in ons is zonder uitzondering. Een probaat middel om te zor"gen , dat men bij zoodanig onderzoek om zoo te zeggen met
"zijn geheelen persoon tegenwoordig is, heb ik het volgende be"vonden : ik was namelijk gewoon in mij zelven in gedachte
"mijn voornaam, Martinus ! uit te spreken. De voornaam heeft
"een magische kracht op ons gemoed. Met dien naam worden
"wij door ouders en huisgenooten genoemd in onze kindsche ja"ren ; het kinderlijke en natuurlijke in ons komt op het hooren
"van dien naam in ons te voorschijn : gevoelens en herinneringen
"in ons hart verscholen en sedert lang door ons teruggedrongen,
"komen weder bij ons op den voorgrond.
"Ten liceede. Men moet zorgen bij dat onderzoek klaar en
"precies to zijn, en zijne denkbeelden vooral niet in een duiste"ren nevel hullen — men moet alles om zoo te spreken It la
"let/re

nemen, en wel bedenken dat men niet met begrippen of
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"inbeeldingen , maar met waaraclitig zijn en leven te doer heeft.
"I'Vanneer van God gesproken wordt, moet men niet aan een
"begrip, eenen naam of eene voorstelling , maar aan een waar,
denken. Als er van zaligheid en geluk gewaagd "acidgperson
"wordt , moet men niet aan een sentimenteele gemoedsstemming
"denken, maar aan een wezenlijken toestand. Een man moet als
"man het Christendom onderzoeken ; hij moet dapperheid en Ica"rakter hebben om het geloof en den twijfel onder de oogen te
"zien ; hij moet durren doorgrijpen."

VIII.
De 66nheid was gevonden. ve badge worsteling om tot een
vast steunpunt voor het leven te komen , scheen ten einde.
Naar was geen tweestrijd meer tusschen geloof en wetenschap.
Het leven dat/nu toe in verschillende deelen zich had gesplitst,
half aan wetenschap, half aan religieus be -wustzijn gewijd, kon
voortaan als een totaliteit zich ontwikkelen. Niet een beginsel
was verkregen , neen, het beginsel dat voortaan alles zou doordringen. Het leven was voortaan geen rhapsodie meer, samengesteld uit allerlei fragmenten , neen , het zou een kunstgewrocht zijn mar een gedachte ontworpen, door 66n geest bezield. Tot nu toe waren alle gavel' en talenten geweest als
zoovele afzonderlijke staven en wapens. Tharis was de band
&Aar, die deze staven tot een waren bijlbundel zou maken : "een
vreeselijk liktorswapen , maar tevens een glanzend zinnebeeld
van hoogere orde". En omdat die 66nheid was gevonden , zouden nu alle kiemen en krachten die in dezen jongen geest sluimerden , tot de meest grootsche ontwikkeling komen. Het
werk der peinzende gedachte resumeerde zich in een prachtige
bloem , die op een ide6ele wijze de ziel van den denken zou
wedergeven. Weldra zou de wereld die blown in haar harmonieuse veelkleurigheid bewonderen en den geur genieten die van
de zijden ell fluweelen ontplooide bladeren haar toewasemde!
Want het zou ontzettend zijn welk een expansie alle geestvermogens van Martinus zouden verkrijgen. De wijsgeer zou de
diepste problemen der ziel nu zoeken te ontleden , maar ook
de redenaar zou thans het gevondene aan de toevloeiende me-
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nigte telkens trachten te openbaren ; de zachte roerende stem
van zoo even zou een geweldige kracht aannemen , die alle
ruimte kon vervullen. 0 die zwakke , nietige figuur werd tot
een kracht , tot een macht. In verrassende vaart rolden de
ideeen over de hoofden der schare. De hand behoefde slechts
opgeheven te worden en het regende paarlen om ons henen.
Wat vooral bij dat alles zou treffen, was de moed bij 't samenvatten der beschouwingen ; de vaillance (om 't treffend uitheemsche woord te gebruiken) waarmede hij voor zijn overtuiging zou uitkomen. Hij zou een souvereine minachting hebben voor alles wat dagelijksch en laag was. Geen zou er zijn
die scherper de routine der menschen zou brandmerken. Als die
bleeke, nietige, bijziende kluizenaar van zoo even den spreekstoel
beklom , dan zou er met hem , als hij slechts het vierde van een
uur gesproken had, een geheele transformatie in de verbeelding
der toehoorders plaats hebben. Men zag dan een geweldigen
strijder , een atlas-figuur , die de wereld op zijn schouders zou
torschen , ten einde die wereld, als ze zoo verachtelijk bleef,
in het niet weg te slingeren ! Daar was slechts een redding
voor de wereld , en die redding was Chiistus. Want ziedaar
de tweede trek die onmiddellijk trof. Martinus kende geen
andere waarheid dan die van den heiligen Augustinus. Ook
voor hem waren de slotwoorden van dat heerlijke zevende boek
der Confessies, woorden uit het diepst der ziel gevloeid. Hoe
dikwijls hebben wij hem, weenend van aandoening, dat hoofdstuk
ons hooren voorzeggen ! De eigenaardige trilling der stem gaf aan
die reeds zoo vreemde latijnsche klanken haar wijding, en stil
bogen wij het hoofd. Want de waarheid openbaarde zich zelve.
Perierunt illae quaestiones alle vragen verstomden,
waarin wij ons tot nu toe hadden verdiept. Het Evangelie
bracht een andere boodschap dan al wat de oude wijsgeeren hadden gedacht en geleerd. Zij waren wel dicht bij de wijsheid
geweest, maar in welk een gansch anderen geest verplaatste ons
de blijde boodschap. Bij hen waren nooit die woorden gesproken : Komt tot mij alien die beladen zijt. "Nemo ibi audit
vocanteni : Venite ad me qui laboratis". De menschheid had
tot nu toe als met gekruiste amen tegenover een stroom
gestaan , die immer zijn golven voortrolde ; dieper en dieper
had zij in dat water tot den bodem toe pogen te zien , tot
eensklaps de wateren zich scheidden en de Godheid zich aan haar
in Christus openbaarde. Het ware wezen van 't Christendom
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was dan ook niets adders, volgens Martinus, als de tegemoetkoming van God aan de wereld.
Wij zullen zijne werkzaamheid in deze richting thans nagaan , en zullen die periode van hoogsten bloei en vruchtbaarheid, die zich van 1849 uitstrekt tot aan den dood zijn• vaders,
in Julij 1855 , trachten te ontvouwen. Wij merken op dat
hij in November 1849, ter gelegenheid van het vijftigjarig jubilaeum van David Jacob van Lennep als hoogleeraar aan het
Athenaeum te Amsterdam , nog een litterarische studie in het
licht gaf, bevattende een twaalftal uitnemende verbeteringen van
corrupte plaatsen bij de ouden. Hij zou voor langeri tijd die
studien sluiten. Want andere zaken en andere ideeen hielden
Martinus nu bezig.
Het groote publiek zou eerst in het jaar 1850 van dat alles
de zekerheid krijgen. Fen klein opstel over het geschrift :
Ariste , ou le vrai ami, then ter tijde uitgegeven onder den
► aam van Francois Hemsterhuis, gaf reeds dadelijk te kennen
welke onderwerpen Martinus voortaan het liefst zou behandelen, En bij de behandeling der wijsgeerige vraagstukken zou
het blijken , dat Martinus een eigenaardige plooi aan zijn gedachten zou geven. Wij zullen een bladzijde afschrijven ,
waarin Martinus op inwendige gronden zal bewijzen dat de
Ariste niet van Hemsterhuis kan zijn.
"Als het waar is dat de individualiteit van een schrijver zich
"uitdrukt in zijne schriften, dat het genie, zelfs wanneer het zich
"verbergen wil, zich nogtans verraadt : zoo de ziel, die boven het
"stof der aarde zweeft, de denkbeelden laat vallen uit de hoogte,
"en zoo een verheven geest geen werk van alledaagschen
"slag leveren kan : dan is Hemsterhuis, Neerlands Plato , de
"schrijver niet van den Ariste. Al het verschil , dat er bestaat
"tusschen den echten wijsgeer, die in hooger kringen ademt, en
"eene gewone ziel, die zich zelve alleen daarom den titel van
"philosooph heeft toegeeigend , omdat zij gewoon is over de din"gen dezer wereld, niet meer na te denken, maar meer te raison"neren dan de meeste menschen doen : — al lit verschil is aan"wezig tusschen den auteur van de Lettre stir l'homme et ses
"rapports en den schrijver van het practisch-zedekundig handboekje :
"Ariste ou le vrai ami.
"De moraal , die de Ariste leert, is een flaauwe en platte mo"raal. Phiristerij, en wat de Duitschers Spiessbiirgerlichkeit floe"men, is er de ziel van. Als een onbesproken en ordentelijk
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"man daarheen te leven, en aan het land lot en schot op te
"brengen, is, volgens den schrijver, de ware zedelijkheid. De
"wijsbegeerte heeft niets gemeen met het navorschen van de ge"heimen der schepping en het uitbreiden onzer kennis ; beteuge"ling der hartstochten is haar eenig doel. Men moet in het le"ven niet te veel nadenken : overmaat van overpeinzingen is na"deelig voor ons geluk. Alle uitersten zijn te vermijden, onder
"anderen ook in de vroomheid. De menschen behoorden gewaar"deerd te worden niet slechts naar hun karakter, maar meer nog
"naar het nut dat zij toebrengen aan de maatschappij. De wereld
"heeft in hare oordeelvellingen meestal gelijk : het best is zich
"daarnaar te regelen. Of deugdsbetrachting voortspruit uit eene
"onzuivere bron, moet niet te naauw onderzocht worden ; praktisch
"komt het op hetzelfde neder. Vaderlandsliefde is ontstaan uit
"gewoonte en zucht tot navolging : nu die gewoonte eenmaal aan"wezig is , behoort men zich daaraan te houden. Lessen der
"hoogste wijsheid zijn onder anderen deze : Les devoirs marchent
"avant les plaisirs ; l'honneur est preferable a la vie ; la sante est
"plus precieuse que les richesses, etc. En het eindresultaat van
"alle philosophic is vervat in het woord van den wijze : Nihil
"est melius nisi laetari, et facere bene in vita sua.
"Kan iemand. gelooven , dat dergelijke platheden gevloeid zijn
"uit de pen van Hemsterhuis ?"

Dit alles waren echter slechts aanwijzingen ; negatieve opsomming van wat de philosophie niet is. Straks zou Martinus in dat
jaar 1850* positief en nadrukkelijk verklaren hoe hij zich de
ontwikkeling van den geest in ons land en elders dacht. Het
was bij gelegenheid van het Tweede Letterkundig Congres te
Amsterdam gehouden. Men herinnert zich nog misschien het
enthousiasme waarmede voor het eerst in Noord-Nederland dat
Congres plaats had , met wat warmte die Belgen werden ontvangen , die het zich tot een eer rekenden , de vrij e Nederlandsche taal te blijven spreken en beoefenen ! Hoe het Amsterdamsche patriciaat wedijverde met de burgerij , om de gasten
waardig te huldigen, en hoe Felix Meritis zijn vleugeldeuren
opende om zijn zaal tot vergaderkamer tedoen strekken ! Er was
kleur in die eerste zittingen van het Congres ! De schoone
en heldere Septemberdagen , waarin alles zoo scherp geteekend,
zoo goed verlicht is, waarin naast de rijke vruchten van den
herfst overal nog de kleurenpracht der bloemen schemert , —
waren als een heldere spiegel der gezellige bijeenkomsten , doch
uit den aard der zaak, hoe men het zich ook ontveinsde , een
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congres werd te dikwijls "een paradeplaats van geleerden en
poeeten". En Martinus wilde een poging beproeven dat anders te
doen zijn. Zijn vader, de leider van dit litterarisch feest, had hem
gevraagd te spreken , en hij had beloofd te zullen spreken over
de vraag, "of er gegronde hoop bestaat dat Nederland zijnen
voormaligen roem in de beoefening der wetenschappen zal herwinnen". Reeds den eersten dag , den 16den September , nam
hij als de tweede der sprekers het woord en hield hij zijn
heloofde improvisatie. Na een korte inleiding knoopte hij zijn
onderwerp vast aan het doel van het congres , en toonde hij
aan, dat taal- en letterkunde zich dan alleen kunnen ontwikkelen, wanneer het yolk zich zelf ontwikkelde. "Wilt gij de
Nederlandsche taal- en letterkunde verbOten : werpt dan een
edelen hartstogt in de ziel van dat yolk. Onwillekeurig uit
zich de rijke phantasie in schoone dichtmaat , van zelf kleedt
zich het rein gevoel in gekuischte taal : uit eigen beweging
spreekt de edele geestdrift brandende woorden en gloeijende
volzinnen. Geeft mij 6611 groot man , 6611 slechts : Exoriare
aliquis ! — en ik zal u ontwikkeliiig van taal- en letterkunde
geven." Nu vroeg hij zich of of bet yolk van Nederland op
dit oogenblik zulk een edelen hartstocht kende. Voordat hij tot
dit onderzoek °verging , wilde hij echter 66n punt ter zijde
stellen en wehleggen namelijk hen die in onzen tijd bet
uitspraken dat de volken even als de menschen een tijd van
levee hebben en even als de menschen sterven , en dat
het Nederlandsche yolk stervende was. Ziehier zijn woorden
daarover :

"Ik vraag dus : Is het waar, dat de volken, even als de men"schen, sterven kunnen P Ik beantwoord die vraag met eene on"derscheiding, en ik zeg : Ja, in de oude wereld stierven de vol"keren ; Neen, in de nieuwe wereld kan de flood de volkeren
"niet langer treffen.
"In de oude wereld was het hooger leven van elk lid van ons
"geslacht ten naauwste met ieders nationaliteit verbonden. De
"mensch verkeerde in dikke duisternis, wanneer hij antwoord zocht
"op de vragen , die hij gedwongen was zich zelven voor to leg"gen : Wat is de wereld, en wat ben ik in de wereld P Op den
"bodem van zijn eigen gemoed was geene bevredigende oplossing
"te vinden. Hij zocht help; hij zocht een steunpunt, door zich
"aan to sluiten aan zijne medemenschen, aan hen vooral die ne“vens hem nit denzelfden volksstam waren voortgesproten. De
3
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"godsdienstige overleveringen zijner natie gaven althans in zekere
"mate antwoord op de vragen, die hij zelf niet beantwoorden
"kon. Ook de eigenlijke grondbeginselen van refit en billijkheid,
"van zeden en maatschappelijke orde, waren voor zijn oog ver"borgen. Maar hij vergat die onzekerheid, door zich te houden
"aan de wetten en instellingen van zijn vaderland. De groote
"leegte, die in zijn hart , dat voor God gemaakt was, overbleef,
"zoo lang hij God niet kende : hij ontveinsde ze, door zijn va"derland tot zijn God te maken , door zich met geheel zijn ziel
"te wijden aan den roam en den voorspoed zijner natie. Daar"nit volgde editor noodzakelij k,, dat zoo de natie in luister ver"minderde , of door ruimere inzigten eigen kleur en zelfstandig"heid verloor, tevens eon zedelijke dood alle de leden der natie
"trof. De individualiteit hung af van de streng afgeslotene na"tionaliteit. Sparta heeft gebloeid, zoo lang het zich in eene
"eenzijdige rigting heeft verzet tegen alle werking van buiten.
"Maar toen het aanving die eenzijdigheid to gevoelen, en zijne
"gestrenge wetten, zeden en overleveringen wijzigde naar juistere
"begrippen van andere volken toen neigde Sparta ten ander"gang. Rome was groot, zoo lang het Rome bled. Maar na"dat, door de doodelijke aanraking der Romeinsche magt, ach"tereenvolgens de nation rondom de Middellandsche zee aan het
"gabled van die stad waren onderworpen, en de volken van bui"ten, ofschoon overheerd, toch ook invloed begonnen uit te oefe"nen op hunne heerscheres — van dat oogenblik dagteekent
"de val van Rome. Zoo stierven in de oude wereld de volken.
"De kwijning der nationaliteit doofde tevens het 'wager leven
"in al de individuen uit.
"Tlians is het anders geworden. De nieuwe wereld vangt aan
"met een nieuwe godsdienst, die daze, vroeger nooit gehoorde,
"leer op aarde heeft gebragt : De menschheid in haar geheel is
"gevallen ; in haar geheel kan zij niet wader worden opgerigt ;
"maar ieder, een voor een, elk onzer afzonderlijk, kan uit den
"val hersteld worden. Daardoor is het zwaartepunt van de men"schelijke waarde verplaatst, en van de natie op het individu
"overgebragt.
"En er is op aarde eene persoonlijkheid gezien, die — hij het
"eerst van alien zich alleen, zijne persoonlijke overtuiging,
"zijn karakter en zijn geweten tegen de gansche wereld heeft
en
"overgesteld. En de wereld is voor hem teruggedeinsd ;
en hij is van hat tooneel
"de wereld is door hem hervormd ;
"dozer aarde afgetreden met den zegetoon op de lippen : “Ik
"heb de wereld overwonnen." Sedert dien tijd hangen wij niet
"Meer af van het leven eener natie, noch van het leven der ge-
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"heele menschheid. Onze persoonlijkheid , vroeger zwak en on"magtig tegen den invloed der wereld, is nu sterk geworden ,
"omdat zij zich met de Goddelijke persoonlijkheid vereenigd
"heeft. Wij, elk van ons , wij , ieder individueel , worden in
"onmiddellijke gemeenschap met de Godheid gebragt. Dat heeft
"de waarde van de nationaliteit niet verminderd ; want deze is
"niets anders dan de uiting van ons individueele leven , voor
"zoover het grondbeginsels bevat , die in alle de leden van
"denzelfden volksstam gelijkelijk aanwezig zijn. Maar daardoor
"is wel de uitsluitende waarde der nationaliteit vernietigd. Wij
"kunnen ons thans niet meer met den dood van ons yolk
"verschoonen om onzen eigen dood te verontschuldigen. Wij
"kunnen wel sterven , maar of wij sterven of leven zullen , is
"in de hand van ieder onzer gelegd. Thans kan de natie voor
"een tijd verkwijnen : toch blijven de individuen voortbestaan,
"en zullen door eigene kracht ook de natie weder nit den
"doodslaap verheffen en opwekken. Want ook het individueele
"leven is niet gezond en volledig , zoo het zich niet in de na"tionaliteit openbaart. Daarom , o hoogwijze formulier-sme"den, betweters en criticasters ! ik betwist uwe algemeene stel"ling; ik ontken dat nog in onzen tijd volken sterven kunnen.
"Daarom zijn wij niet gediend met uwen voorbarigen treur- en
"lijkzang op de uitvaart der Nederlandsche natie. Wij kunnen
"leven : wij zullen toonen dat er leven in ons is !"

Nadat Martinus zoo aan het verraste publiek de grootsche
stelling had ontwikkeld, dat de moderne volken niet meer konden ondergaan omdat ze in Christus gedoopt waren, en als het
ware had doen gevoelen dat, zoo men zich boven de aarde verheffen kon, men a vol d'oiseau met het oog der ziel de menschen zou onderscheiden in gedoopte en ongedoopte, als wit en
zwart tegen elkander afstekende, — ging hij over tot de beaiitwoording der vraag : hoe Nederland zich ontwikkelen moest
om zijn ouden rang weder te herwinnen ?
"Wanneer wij wetenschappelijke geschriften van eene eeuw, of
"twee .eeuwen geleden, in de hand nemen , dan is het ons, als
"werden wij in eene andere wereld verplaatst, als gingen wij met
"andere menschen, met eene andere soort van geesten om. Welk
"is de oorzaak van dat groote onderscheid In de vroegere eeu"wen beoefende men de wetenschappen van eene andere zijde
"dan thans, als 't ware van de uitwendige zijde ; men beschouwde
"ze niet als een altijd gebrekkigen weerschijn van de volheid des
"werkelijken levens ; maar men meende dat zij louter in de boe3*
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"ken vervat waren en eene zelfstandigheid voor zich zelve beta"ten. Men bestudeerde de schriften der oudheid, alsof ze niet
"afkomstig waren van werkelijke menschen, gelijk wij zijn. Men
"beoefende de geschiedenis alsof ze niet inderdaad geschied was.
"Men ging in de natuurkunde te werk, alsof de natuur iets op
"zich zelve was, iets anders dan een sluijer, waarmede de wijs"heid en liefde van een persoon, die de grond en het wezen der
"natuur is, zich zelf omhangen heeft, om te gemoet to komen
"aan de zwakheid der stervelingen, die zijnen onn:tiddellijken
"aanblik nog niet verdragen kunnen. Van &lir die koude wijze
"van behandeling, zonder geest en leven : van dAir die stijve,
"starve, strakke eenzijdigheid : van (Mir ook die scherpe grens"scheidingen tusschen de verschillende faculteiten , doode
"grensscheidingen, die aan de kennis van elk bijzonder voorwerp,
"in waarheid slechts uit den gemeenschappelijken grond van alle
"dingen te puttee, mecr hinderlijk dan bevorderlijk zijn. Van
"lieverlede kwam men tot het bewustzijn van die eenzijdige rig"ting. Men onderzocht de geschiedenis dieper en dieper, en
"het bleek, dat het innerlijk leven van menschen haar grondslag
"is, en dezelfde geheimen op haar bodem zijn nedergelegd, die
"de volledige kennis van elken persoonlijken geest voor ieder
"ander, buiten hem zelven afsluiten. Men ondervro% de natuur,
"en men zag, dat alles in haar een doel heeft, een doel door
"liefde berekend, door onuitputtelijke wijsheid bereikt. De sluijer

"werd doorschijnend, en de liefde vertoonde zich achter de koude
"stof. Men begon te begrijpen, dat om de raadsels der natuur.
"te ontcijferen, voor alles dezelfde liefde in onze borst moet wor"deu. aangekweekt ; want het gelijke wordt slechts door . het ge"lijke verstaan. Zoo vond men langzamerhand op den diepsten
"grond van alle die uiterlijke wetenschappen, warmte, ziel, leven
"en persoonlijkheid.
"Dien sprong nu van die vroegere weer bekrompen beschou"wingswijze tot deze . ruimere inzigten, heeft de beoefening der
"wetenschappen in ons vaderland niet of naauwelijks, slechts half
"en gebrekkig medegemaakt. In die vroegere rigting der studien
"voelden wij ons op ons terrein ; wij schreden krachtig voorwaarts,
"al de anderen vooruit. Thans bevinden wij ons op een gebied,
"waar wij mhider te Buis behooren ; wat wij doen kunnen, be"paalt zich schier tot het nahinken van de overigen. Mn ouzo
"natie ontbreekt de ruime blik, de wijsgeerige zin. wij zijn mis"schien eenigzins bovenmatig plat, po8itief, material, prozaisch en
"praktiseh. Dat is eene natuurlijke hoedanigheid van ons natio"naal karakter, die eigen willekeur ons niet gegeven heeft, en
"die dan ook, op zich zelve beschouwd, noch lof noch berisping
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"verdient. Zij hangt welligt eenigermate zamen met den bodem,
"waarop wij wonen. Althans het trof mij onlangs in de beschrij"ving, welke de Duitsche Hoogleeraar Creuzer van zijn eigen le"ven gegeven heeft, het volgende aangeteekend to vinden. Creu"zer was van Heidelberg naar Leidens Academie beroepen. Gij
"kent dien beroemden Mytholoog; gij weet, hoe hij de kunst
"verstond om de ideeen onder de schors der Grieksche mythen
"los to maken en op to sporen. Creuzer nam .het beroep
"naar Leiden aan. Maar na verloop van een jaar verlangde hij
"naar zijn vaderland terug. Hij geeft er zelf doze reden van :
""De lieden in Holland (zegt hij) waren gul en voorkomend, de
"collega's vriendschappelijk jegens mij gezind ; maar. maar.
"ik kon in dat vlakke land geen mythologisch idee grijpen." —
"Het valt ook niet to ontkennen , dat deze natuurlijke karakter"trek van onze natie zijne groote voordeelen heeft. Het is ons
"goed geweest , in de jongst verloopene jaren good geweest ,
"dat de losse en wufte geest van eon naburig yolk ons niet
"heeft kunnen aansteken. Het is niet minder nuttig, dat de
"dikwerf al to hoogdravende bespiegelingen van onze Hoogduit"sell° stamverwanten hier koude hoofden vinden, om er in of to
"koelen. Maar toch moeten wij ons voor de eigenaardige geva"ren wachten, die uit deze nationals hoedanigheid voortspruiten.
"Weest prozesch zooveel gij wilt : maar wat zoudt ge zeggen,
"wanneer eons de poezij het ware proza was? Voorzeker, het
"laatste woord, dat aan deze schoone wereld ten grondslag ligt,
"is geen plat proza. De poezij komt er nader bij. Weest ma"terieel zooveel gij wilt, maar bedenkt , dat als eens de schellen
"u van de oogen zullen zijn gevallen, en gij nit het gebied van
"zinnenschijn on ijdelheid in het rijk van leven en waarheid zult
"zijn overgegaan , de materie zal blijken niet het allermaterieel"ste geweest to zijn. Weest positief, zooveel gij het wilt zijn,
"maar die door u geestdrijvers en dweepers worden genoemd,
"zijn welligt inderdaad positiever dan gij. Laat ons niet, zoo
"als de meesten onzer tot nog toe waren , menschen zijn uit
"twee stukken zamengesteld, met eene afdeeling van ons bestaan
"godsdienstig, met eene andere beoefenaars der wetenschappen.
"Die twee gedeelten van ons leven moeten elkander doordrin"gen : onze godsdienst moot wetenschappelijk, onze wetenschap
"godsdienstig worden. 1k verzeker u : de beoefening der weten"schappen zal er niet onder lijden."

Met andere woorden : de Nederlandsche natie moest van
binneri zich hervormen on van binnen rijk en welvarend worden. Wat Martinus voor zich zelven had verkregen , daaraan
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Wilde hij het Nederlandsche yolk deelachtig maken. Het hooge
standpunt thans door hem zelven ingenomen, moest het standpunt van het Nederlandsche yolk worden. Al de bezielende
welsprekendheid die hem ten dienste stond, al de kracht waarover hij te beschikken had , moest tot dat doel leiden. Zijne
edele en mystieke ziel was ten voile overtuigd dat dit hervormen van den inwendigen mensch voor het .gansche yolk een
mogelijkheid was. Hij zelf had na lang worstelen de waarheid
gegrepen ; de waarheid was zulk een volheerlijk goed , dat hij
niet twijfelde of haar licht zou de menschen eindelijk bekooren,
indien slechts de sluijer werd weggenomen die het beeld nog
omhulde. Dieper en dieper werd dan ook zijne studie om
slechts nog overtuigender te kunnen uiteenzetten hoe de ware
philosophie niets anders en niets hoogers te doen had dan zich
te doordringen van de waarheid der christelijke openbaring.
In dit opzicht meende hij dat een gansche nieuwe baan van
onderzoek kon worden ingeslagen , en hij iiam zich voor dien
weg te betreden.
In het jaar 1852 vooral meende hij dat voor hem het oogenblik gekomen was zijn standpunt te dien aanzien nader te kunnen verduidelijken. Naar aanleiding der toen verschenen wijsgeerige zedeleer van Richard Rothe , schreef hij de volgende
gedenkwaardige woorden :

"Het is eene onloochenbare waarheid , dat de bespiegelende
"wijsbegeerte er nog op verre na niet in geslaagd is , .om de
"schatten van het Christelijk geloof in zich op te -nemen en tot
"haar eigendom te verwerken. De wereldbeschouwingen, die den
"grondslag uitmaken van de stelsels , ook van de meest voortref"felijke wijsgeeren, staan nog altijd verre beneden die, welke
"vervat is in de heilige belijdenis , die nu reeds sedert aohttien
"eeuwen in et altijd nieuw en steeds zich zelf hervormend en
"reinigend geloof van millioenen Christman. leeft. -IN het Christendom is de wijsbegeerte ten achteren : de schatten van het
"Christelijk dogma kon zij tot nog toe niet "magtig" worden.
"Vruchteloos zou de wijsbegeerte trachten dezen stand van.
"zaken te verbergen. Het past haar veeleer dien met nederig"heid en demoed te erkennen. Welke deugden moeten aan ha"ren beoefenaar meer eigen zijn .dan deze? — Maar zij behoeft
"zich ook die erkentenis niet te schamen. Want bet is juist een
"gevoig van de hooge voortreffelijkheid der wijsbegeerte, dat het
"quantum van waarheid, hetwelk reeds lang in het geloof en het'
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"onmiddellijk bewustzijn der menschheid aanwezig was , eerst veel
"later kan worden opgenomen in hare diepere opvatting. Vooral dan
"mod dit het geval zijn, wanneer de absolute waarheid zelve in het
"bewustzijn der menschheid wordt nedergelegd, zoo als geschied
"is bij de vestiging der Christelijke godsdienst. Die absolute
"waarheid volledig weder to geven in een organisch tezamenhan"gend denksysteem, en haar met de wijsgeerige bespiegeling ge"heel to doordringen en to overmeesteren, is een ideaal, dat
"welligt nimmer door de wijsbegeerte zal worden bereikt, — en
"waaromtrent zij ten minste de belijdenis zich niet als schande
"behoeft aan to rekenen, dat zij tot nog toe in de verwezen"lijking van dat ideaal te kort schoot.
"Maar wel geloof ik, dat de speculative wijsbegeerte thans ver
"genoeg is gevorderd, om meer opzettelijk, dan meestal tot dus"verre geschiedde, zich met het Christelijk geloof in contact te
"stollen. De wijsbegeerte heeft hare eigene krachten in voile
"vrijheid en onafhankelijkheid thans genoeg beproefd. Het wordt
"tijd dat zij zich aan bet Christendom oriente're , en zich zelve
"ernstig de vraag voorlegge : "Wat het dan toch eigeniijk is ,
"waardoor de Christelijke wereldbeschouwing, in verhevenheid en
"innerlijke kenmerken • van waarheid, zoo ver boven de hare uit"munt ?"
"Wat mij betreft, ik geef op die -vraag het volgende antwoord.
"Volgens de Christelijke wereldbeschouwing is het eerste, het
"hoogste en het absoluutste, de oorsprong en grondslag van al"les, te .zoeken in het Ethos , en wel in de volmaking van het
"Ethos, dat is to zeggen, in de LiVde. De heilige Agape is,
"naar de leer des Christendoms, de oorzaak en moeder van alle
"dingen. In de stelsels der wijsgeeren daarentegen bekleedt het
"Ethos een secundairen en afgeleiden rang. Het ontspruit eerst
"uit den duisteren achtergrond Of van eene physische en mate"rialistische, Of althans van eene logische noodwendigheid. Phy"sica en Logica is bij de wijsgeeren de eigenlijke apVi. Uit
"haar worden zedelijkheid, heiligheid en liefde gebaard, kinderen
"veel schooner dan de moeder zelve is. Wanneer men nu be"denkt, dat het product in verhevenheid en waarde niet staan
"kan boven datgene waardoor het wordt geproduceerd , dan be"speurt men ligtelijk, dat de wereldbeschouwing der wijsbegeerte
"mank gaat aan eene ongerijmdheid, en hare eigene wederlegging
"met zich medebrengt. Het Ethos staat boven: de Physis en de
"Logica, — en toch wordt het in de stelsels der wijsgeeren uit
"de Physis of uit de Logica geboren. Zoo iemand die hoogere
"waarde der Ethica in twijfel mogt trekken, ik verwijs hem naar
"de heerlijke woorden van Pascal over de "drie rangers van
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"grootheid", die ik hier, althans gedeeltelijk, wil afschrijven ,
"omdat zij, hoe overbekend ook , nooit genoeg kunnen worden
"gelezen en bepeinsd.
" "La distance infinie des corps aux esprits figure la distance
""infiniment plus infinie des esprits a la charite, car elle est
" "surnaturelle.
"Tout l'eclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens
""qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des
" "gens d'evrit est invisible aux roil, aux riches, aux capitaines,
" "A tous ces grands de chair. La grandeur de la Sagesse, qui
""n'est nulle part sinon en Dieu, est invisible aux charnels et
" "aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres differant en genre.
" "Les grands genies ont leur empire, leur eclat , leur gran""deur, leur victoire, et leur lustre, et n'ont nul besoin des gran." "deurs charnelles, ou elks n'ont pas de rapport. Its sont vus non
"des yeux, mais des esprits : c'est asset. Les saints ont leur
" "empire, leur eclat, leur victoire, leur lustre, et n'ont nul be"soil des grandeurs charnelles ou spirituelles, ou elles n'ont
" "nul rapport, car elles n'y ajoutent, ni n'y otent. Its sont vus
""'de Dieu et des anges, et non des corps, ni des esprits cu""rieux : Dieu leur suffit.
"Archimede, sans eclat, serait en meme veneration. II n'a
. " "pas donne des batailles -pour les yeux, mais it a fourni A tous
" "les esprits ses inventions. Oh ! qu'il a eclate aux esprits!
" "Jesus Christ, sans bien, et sans aucune production au dehors
" "de science, est dans son ordre de saintete. Il n'a point donne
"d' inv ention , it n'a point regne ; mais it a ete humble, patient,
" "saint, saint, saint A Men, terrible aux demons, sans aucun
" "peche. Oh ! qu'il est venu en grande pompe et en une - pro" "digieuse magnificence, aux yeux du coeur, et qui voient la Sa,, "gesse
"11 eut ete inutile A Archimede de faire le prince dans ses li" "ores de geometrie, quoiqu'il le Mt. Ii ea ete inutile A notre
""Seigneur Jesus Christ, pour eclater dans son Ague de saintete,
" "de venir en roi : mais qu'il est bien venu avec l'eclat de son
" "ordre !
" 411 y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charcomme s'il n'y en avait pas de spirituelles, et d'autres
"qui n'admirent que les spirituelles, comme s'il n'y en avait
" "pas d'infiniment plus hautes dans la Sagesse.
" "Tous les corps, le firmament, les etoiles, la terre et ses
" "royaumes, ne valent pas le moindre des esprits ; car it connait
"tons cela, et soi ; et les corps, rien. Tons les corps ensemble,
" "et tous les esprits ensemble, et toutes leurs produdions, ne
•

"
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""Valent pas le moindre mouvement de charite; cela est d'un
"ordre infiniment plus eleve.
""De tous les corps ensemble, on ne saurait en faire rCussir
""une petite pens& : cela est impossible et d'un autre ordre.
"De tons les corps et esprits on n'en saurait tirer un motive""ment de vraie charite ; cela est impossible et d'un autre ordre
""surnaturel."
"Deze onsterfelijke plaats van Pascal bevat de veroordeeling
"van meest alle stelsels der wijsgeeren. Schier alien maken zij
"inbreuk op het axioma : "De tons les corps et esprits on n'en
"saurait tirer un mouvement de vraie charite." De philosophic
"der meest voortreffelijke denkers heeft tot nog toe, strijd voe"rende tegen empirisme en materialisme, als punt van uitgang
"aangenomen de eerste thesis van Pascal : "De tous les corps
"ensemble on ne saurait en faire rjussir une petite pens& : cela
Niel
" "est impossible et d'un autre ordre." Hare leuze was :
"de gedachte is nit de stof, maar de slot is uit de gedachte a/ge"leid !
Mans ligt de liceede thesis van Pascal aan de beurt :
" "De tons les corps et esprits on n'en saurait tirer un motive" ment de vraie charitj, cela est impossible et d'un autre ordre
" "surnaturel." De wijsbegeerte construere thans een stelsel op
"dezen grondslag : Niel het Ethos is nit de Physis of nit de Lo"gica , maar Physis en Logica beide zijn nit he Ethos geboren ell
"bestaan slechts len behoeve van het Ethos! Eerst als de philoso"phie dit standpunt zal hebben bereikt, zal he empirisme en
"materialisme waarlijk door haar zijn overwonnen. Een louter
"logisch idealisme is eigenlijk niet idealistisch : — het is in den
"grond der zaak het materialisme nog niet te boven. Want wat
"is de logische gedachte anders dan een doffe weerschijn van de
"materie en de empirie 7 Maar wanneer de ethische ideen —
"(niet dat wat is , maar dat wat zijn moet en behoort te zijn) —
"als de grondslag van het heelal zullen zijn aangewezen, eerst
"thin ademen wij vrij in het hoogere leven , en hebben wij de
"physische empirie werkelijk beneden ons. — Ntirdoor alleen
"zal ook de philosophic voor goed een einde kunnen maken aan
"den bangen strijd , dien zij over Gods persoonlijkheid met het
"PantheIsme to voeren heeft. Want als de absolute grond van
"alle dingen in het Ethos en in de Liefde moet gezocht wor"den : — denk u dan eons dat Ethos on die Liefde zonder per"soonlijkheid !"
—

Terzelfder tijd stelde hij er prijs op da,t het publiek toen reeds
inzag wat hemelsbreede kloof hem scheidde van de twee richtingen die in Nederland de denkende hoofilen als in twee karn-
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pen verdeelden , wij bedoelen de zoogenaamde orthodoxe school
en de later zoo treffend dusgenaamde moderne richting. Bij
geen van beiden kon hij zich voegen : en vooral de laatste
zienswijze aclitte hij toen ter tijde absoluut verkeerd. Doch
ook de orthodoxe zienswijze was de zijne niet. Hoe voortreffelijk
zij naar zijn inzicht door haar leider, den Heer Groen van Priristerer, werd vertegenwoordigd, hoeveel eerbied hij ook dezen
scherpen en fijnen geest toedroeg, hij kon zich niet ontveinzen
dat het grondbeginsel van diens stelsel niet juist was. Zijn
God was een God van willekeur, niet van Rede. Daarom had alles
bij Groen ook een zonderling mesquinen vorm. Groen vindt
het als een miskenning, als men het eigendomsrecht op iets
anders baseert dan op de uitspraak der tien Geboden : Gij zult
niet stelen. Tegen een stelsel dat zulk een karakter van willekeurigheid droeg , meende hij te moeten opkomen. Hij deed
het in hetzelfde jaar 1852 in een opstel in "de Gids" over
Stahl's redevoering : Wat is revolutie ? Wij merken op dat
Martinus te veel eerbied voor Groen gevoelde , dan dat hij
niet blijde was de gelegenlieid te kunnen hebben een anderen
naam dan dien van Groen als antagonist te kunnen gebruiken.
De kern zijner bedenkingen nu tegen diens beschouwing is
vervat in deze bladiijden :
"Volgens Stahl is het rationalisme ('t welk hij op deze plaats
"als identisch beschouwt met de leer der revolutie), omdat het de
"rede op den troon zet , ongeloof aan God. Naar mijn gevoelen
"is het d6,6rom geloof aan God. Wie de rede aanhangt , verwij"dert zich van de Godheid niet ; want de rede is ea van de
"oogen, waarmede wij de Godheid zien , den van de armen , waar"mede wij ons aan God vastklemmen. Demonstrationes sunt oculi
"quibus videmus Deum. Men verwarre slechts niet met het rationalisme de platte nuttigheidsleer en allemans-philosophie , die in
"ons vaderland een tijd lang onder den naam van rationalisme is
"gangbaar geweest. — Al verder is volgens Stahl het rationalisme,
"terwijl het ongeloof aan God is , tevens "een daariegen overstaand
"geloof aan den mensch." In die woorden erkent Stahl op een
"inderdaad meer dan naive wijze , dat geloof aan den mensch hem
"vreemd is. Wat mij betreft , ik houd het daarvoor , dat "wie
"aan den mensch niet gelooft en den mensch niet eert , dien hij
"ziet , moeijelijk aan God zal kunnen gelooven en God eeren , dien
"hij niet ziet. Eindelijk vat Stahl al zijne bezwaren tegen de
"rationalistische leer zamen in de stelling, dat zij "eene zelfvergo-
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"ding is van den mensch". Het woord : zelfvergoding wordt ge"woonlijk gebezigd van den man , die zich zelven tot zijn God
"maakt. In dien zin is de zelfvergoding , wel verre van door
"het rationalisme te worden gehuldigd , daarmede integendeel in
"lijnregten strijd. Men zou echter de spreekwijs zelfvergoden ook
"kunnen toepassen op hem , die zich zelven goddelijk maakt, of
"— om eene bekende en schoone uitdrukking van Jacobi te ge"bruiken — die zich zelven theomorphiseert. Die zelfvergoding is
"het doel , waarnaar wij alien op deze aarde streven , en ik wil
"niet ontkennen , dat z66 edele mannen als Kant en J. G. Fichte
"zijn geweest , daarin niet juist de meest geringe vorderingen
"zullen hebben gemaakt. — Het zij mij geoorloofd ten slotte het
"volgende to zeggen. Al de hardheden on onbillijkheden , waartoe
"Stahl zich zoowel in dit geschrift als in zijne andere meer uit"gebreide werken laat vervoeren , komen naar mijne bescheidene
"maar innige overtuiging voort uit eerie groote dwaling. Stahl's
"Godsbegrip is niet rein on zuiver genoeg. Hoewel hij zelf to
"goeder trouw meent in zijne philosophie het Christelijk Godsbe"grip to bezitten, heeft inderdaad zijn God nog iets aan zich van
"dien 0On 9506voc , genoeg bekend uit Herodotus en andere Hei
"densche schrijvers. De God van Stahl is in de eerste en voor"naamste plaats een oppermagtig heerscher, , die nederige gehoor"zaamheid on onderwerping wil , en tegenover wien , als Kpeirrwy,
"wij boven alles onze minderheid moeten gevoelen. De God van
"Stahl is jaloersch ; wat aan den mensch gegeven wordt, wordt
"aan Hem ontnomen. Maar, zoo reeds Plato geleerd heeft : grEraL
E w xopov
Oedis o Cal Wo , re Kai Zvvitp,Evoc Othivos yap
dan past het nog veel meer aan den Christen ,
"Ntov lararat
"met een kerkvader to zeggen : "Niet te heerschen en magtig
" "te zijn, is eerst en meest de ware goddelijkheid; dat alles ligt
" "eigenlijk buiten de goddelijke glorie." En terwijl Stahl ons
"vreeze aanjaagt met de Oud-Testamentische prediking : "Al wat
" "gij aan de menschheid toeeigent , is een roof aan God gepleegd,"
"leenen wij Bever het oor aan de zachtere stem des Evangelies :
" "Zoo wat gij aan de menschheid geeft , dat geeft gij aan mij."
,

Veel dieper echter waren de geschilpunten die hem van de
andere zijde scheidden. her waren het degenen die later den
naam van modernen zouden verkrijgen. Zij die het supranaturalisme en de aprioristische ideeen loochenden. In het algeineen voelde Martinus zich toen ter tijde weinig getrokken tot
hetgeen de mannen der zoogenaamde verlichting , vooruitgang
en liberalisme toen op het stuk van philosophie verkondigden.
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Al die dood-eenvoudige en natuurlijke verklaringen, waarvan zij
den mond vol hadden , boezemden hem een ondubbelzinnig
wantrouwen in. Hij geloofde niet dat alles zoo geleidelijk
voorwaarts ging , zooals die heeren het zich inbeeldden. Op
de hoogte van zijn speculatieve wereldbeschouwing zag hij neder op hun beroep op ervaring alleen. Dat kennis alleen op
waarneming gegrond was , achtte hij een armoedige wereldbeschouwing. Zonderling was het hem te moede , dat iemand
voor wien hij grooten eerbied als geleerde had, wien hij vroeger
als vriend had aangesproken , dat Opzoomer zich juist tot die
zienswijze begon te bekennen, dat deze zijne vroegere dienst in
de scholen van Krause en Fichte den jongeren afzwoer, om zich
te bekeeren tot de empirische methode. Toen dan ook Opzoomer door de uitgave van zijn werk De weg der wetenschap,
en zijn rede over Burke's staatkunde , dezen zijn overgang ter
kennis van het publiek bracht, nam Martinus dadelijk het woord
om de nieuwe denkbeelden van Opzoomer te toetsen. Hij
bracht daaromtrent het volgende in het midden :
"De erkentenis dat in den menschelijken geest apriorische ideen
"aanwezig zijn , is het eigenlijk levensbeginsel van de bespiege"lende wijsbegeerte. Alleen begrippen , die niet uit de ervaring
"zijn ontleend , kunnen ons verder leiden dan de ervaring. Zij
"zijn de gouden keten, die onzen geest zamenhecht met den geest
"der geesten : — de vleugels, die ons doen opstijgen boven het
"stof tot in de wereld van het ware zijn. Daarom is ook in alle
"tijden de bespiegelende wijsbegeerte met de erkentenis dier aprio"riteit , geboren en gestorven , gerezen en gevallen. Socrates is
"de vader der wijsbegeerte geworden door het maken van twee
"ontdekkingen. Vooreerst ontdekte hij dat de algemeene begrip"pen die wij ons van de voorwerpen vormen , niet door waarne"mingen van buiten kunnen ontstaan, maar een apriorisch element
"in zich moeten bevatten. Met geestdrift drukt Plato die waar"heid uit , door zijnen grooten leermeester aan het licht gebragt :

aknObav Etc 7418E
"cob Tap ii 'YE FAT OT E 18ornia Nruxii)
"(ro rote aV0e67011) REt ro
y ae AvOponrov 4vdvat
"Kar' EThoc XEri luEvov, iK 7TOXX(7)V iov alaNcrEcov Eis v Xo"ro-tti; i)vatpclu iciatov. TOVTO E gaTIV avityvnan iKEivaw,
"wor' ii8Ev v Ikvxi1111,7rOpEVOEICra OEC 0.", Kai LirEp t8oi o-a
"a vvv Elvat (pap& Kal avaK6Oarra eic ro Ovrom Ov.
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was gelegen in —"Dede
twed groteontdekingvanSocrates
"opmerking , dat wij gewoon zijn bij inductie to redeneren en
"aan die redenering een bewijskracht toe te kunnen , welke niet
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"anders verklaarbaar is dan door (le vooronderstelling , dat de
"onvolledigheid der ervaring door een aprioristisch complement wordt
"aangevuld. — Deze twee Socratische ontdekkingen zijn de wor"tels gebleven van al de wijsbegeerte der ouden. — De nieuwere
"wijsbegeerte heeft hare wedergeboorte te danken aan Descartes.
"Van de merkwaardige reize , welke die groote denker onderno"men heeft in de diepste diepten van den mensehelijken geest ,
"is eene waarheid als een buit van onberekenbare waarde 'door
"hem naar huffs gebragt : de aprioriteit der Gods-idee. Toen
"werd aan de wijsbegeerte haar praesens numen , en daarmede
"haar levensbeginsel geschonken. — En eindelijk in de derde
"plaats , Immanuel Kant is daardoor de hervormer der speculatieve
"philosophie geworden , omdat hij den apriorischen oorsprong van
"de stambegrippen van tijd en ruimte , van oorzaak en gevolg In
"een nieuw licht geplaatst , en boven alles de aprioriteit en den
"ethischen imperativus ons tot bewustheid heeft gebragt. De ge"dachte aan die aprioriteit van het pligtbegrip had voor Kant
"zooveel verhevens dat hij zelf betuigt slechts een indruk te
"kennen , die in verhevenheid daarmede gelijk staat , namelijk de
"aanblik van den starrenliemel. Ik voor mij beken geheel een"stemmig met hem te denken.
"ZOOveel is der wijsbegeerte gelegen aan het vasthouden van
"de erkentenis der apriorische elementen , vervat in het men"schelijk weten. Van lieverlede heeft de wijsbegeerte de aange"boren begrippen ontdekt en gewonnen , die zij geplaatst heeft
"op het inventarium der eeuwige waarheden , der organen , waar"mede zij werkt , der kostbare schatten waarin zij leeft en weeft.
"Prof. Opzoomer haalt zonder erbarmen, op het voorbeeld van
"sommige Fransche en Engelsche "positieve" philosophen, door
"dat gansche inventarium de pen. Zal ik trachten hem te we"derleggen? Ik zou er hier geen ruimte voor vinden. En, boven"dien , zijn er niet drie wijsgeerige stelsels : de Cartesiaansche , de
"Leibnitziaansche en de Kantiaansche philosophie, waarin die we"derlegging reeds sinds lang volbragt is ? .Eene opmerking echter
"moet ik op nieuw herhalen. Neen , nooit heeft Mr. Opzoomer
"zich waarljk vergast aan dien verheffenden aanblik van den star"renhemel der aangeboren ide6n in het menschelijk gemoed , —
"lichten , door den Vader geplant , die van den Vader getuigen ,
"en ons naar den Vader trekken : — want anders zou hij zijne
"eerste liefde niet zoo schromelijk hebben kunnen verzaken.
"Nu nog een woord over de "Schets der Staatkundo van
"Edmund Burke". Met een talent , verre boven mijn lof ,
"is die schets geschreven. Ik ken Burke's geschriften niet
"genoeg , om eene grondige recensie van die schets te leveren.
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"Maar toch genoeg ken ik die geschriften, om van ganscher harte
"in te stemmen met schier alles wat Mr. Opzoomer ter eere van
"Burke heeft gezegd. 1k wil gelooven, dat hij onder al de nieu"were politici het ideaal der volmaaktheid het naast heeft bereikt.
"Ik zou er toe kunnen komen, zijne spreuk als het beste rigt"snoer van den staatsman aan te bevelen : "A disposition to pre" "serve and an ability to improve would be my standard of a sta" "tesman". — Maar ik heb toch bij dit alles , — ik heb vooral
"bij de rede van Opzoomer mijne reserves te maken. Zich
"niet van het pad der ervaring te verwijderen, niet op het lig"chaam van het yolk experimenten te maken omtrent de deug"delijkheid van schoolsche leerbegrippen , geene hervormingen te
"doers , die niet door de meerderheid des yolks verlangd , en door
"de tijdsomstandigheden als van zelve aan de hand gegeven wor"den: dit zijn altemaal voorschriften van voorzigtigheid , waar"van de opvolging in de praktijk , of liever nog in de pragmatiek
"der staatkunde pligtmatig wezen kan, en op wier waarde ik niets
"wil afdingen. Maar zoodanige regelen van voorzigtigheid tot
"absolute en uitsluitende beginselen ook in de wijsgeerige theorie
"van staatsregt en staatshuishouding. te verheffen : zie , dat .
"

"kanietgodur.VanBke,ptischnolu,
"laat ik mij dergelijke dingen gezeggen : — van den leerstoel
"der wijsbegeerte (de Hoogleeraar vergeve het mij) wensch ik iets
"hoogers en beters te vernemen. Neen , eene ideenlooze , empi"ristische politiek kan het laatste woord der wetenschap niet
"zijn. De ervaring is blind , zoo zij niet (zij het dan ook met
"voorzigtige schreden) zich rigt naar de ideen , die eeuwige leid"starren van het menschelijk geslacht. Hoor het van den ede"len Rossi , die toch ook wel geweten heeft wat het zegt een
"praktisch politicus te zijn : "Les theories inspirent naturelle" "meat beaucoup de defiance; mais on a beau faire , elles se glis" "sent partout : plus ou moires completes , elles dominent toujours
" "les actions des hommes , qu'ils he sachent ou qu'ils l'ignorent.

""On n'Ichappe point oi l'empire des principes gene'raux , le monde
""leur appartient, et c'est la gloire de l'homme de leur °Mir."
"En terwijl Prof. Opzoomer zich werpt in de armen van een
"politiek empirisme , blijf ik met stille hoop den tijd verbeiden
"waarin de "schoolsche leering" z6Over zal zijn gevorderd , dat
"4 waardig wezen zal de uitoefening van haar aangeboren ma"jesteitsregt te aanvaarden en de praktijk te gaan beheerschen : —
"en waarin de spreuk van Plato , thans nog eene onwaarheid ,
"voile waarheid zal geworden zijn : Gelukkig het land , waarin de

"koningen wijsgeeren en de wijsgeeren koningen zijn."
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Men ziet het , 't hooge supranaturalistische standpunt handhaafde hij tegenover deze laatste stelling met groote kracht.
Had hij tegenover de enge opvatting van het orthodoxistisch
geloof een ruimer Godsbegrip geeischt , hij was niet van zins
iets aan de nuchtere beschouwingen der realisten en modernen
toe te geven. Tegenover beide richtingen stond hij over : niet
tusschen haar beiden in. Geen bemiddelende houding Wilde hij
aannemen. Hij had een eigen hoog begrip van het leven zooals
het in Christus aan de wereld was geopenbaard , en nu door
het bewustzijn van den denkenden mensch moest worden opgenomen. Aileen in dat leven was symbool. De natuur was
niet tinders dan een sluijer, waarmede de wijsheid en de liefde
van een persoonlijkheid , die de grond en het wezen der natuur
is , zich zelve ornhangen heeft, om te gemoet te komen aan de
zwakheid der stervelingen , die Karen onmiddellijken aanblik nog
niet verdragen kunnen. Liefde in de hoogste beteekenis is het
woord van het raadsel van dit leven. En omdat dit woord
alzoo door hem begrepen was, was hij gelukkig en juichte hij
ill het leven. Al was hij meestal eenzaam onder de menschen,
vrijwillige kluizenaar , zooals hij zich noemde ; al mocht geen
vrouwenhart hem, die toch zooveel behoefte aan liefde had, tegenkloppen ; al werd ook het getal van vrienden , die hij weleer nog zoo noemen mocht, telkens kleiner ; al werd hij meer
en meer vreemdeliiig in gezellige kringen ; — geen nood, vreugdeloos was hem het leven niet. Want hij gevoelde de nabijheid
Gods in en om hem heen. Het was wel niet de vreugde der
wereld neen , juist de diepste gedachte , de verrassendste
ontdekking kwam altijd bij hem als onder tranen tot 't leven —
maar het was een heilige kalmte die hij genoot. Reeds toen waren
er enkelen die hem zachtkens aan zijn eenzaamheid wilden onttrekken , die hem meer naar het leven der maatschappij wilden
terugvoeren. "Spaar uw gezondheid", riep men hem toe. Doch
hij zelf schreef aan een der vrienden, die weder dat thema had
aangeroerd, den Eden September 1851 het volgende
"Wat bet punt betreft door u aangeroerd , doe mij het genoe"gen u daaromtrent niet verder bezorgd te maken. leder is voor
"zich zelven de meest natuurlijke doctor, en weet beter dan an"deren, wat goed of schadelijk is voor zijn eigen gestel. Uwe
"meening dat ik welligt mijne gezondheid opzettelijk verwaarloos
"omdat een vroegtijdige dood mij wenschelijk voorkomt, is niet
"gegrond. Vroeger was mij die wensch inderdaad niet vreemd,
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"ofschoon ik toch nooit daarom met opzet mijne gezondheid zou
"hebben willen ondermijnen. Maar sedert ruim een jaar gele"den : — sinds ik God en het eeuwige leven reeds in het tijde"lijke eenigermate heb leeren vinden en genieten, is die wensch
"zelf bij mij verdwenen. Wat onze Abraham dienaangaande schrijft :
" "Proza en Pazij," blz. 85, is mij door ondervinding op de
"proef gebleken : "zal de Christen zich op aarde te-huis ge" "voelen, dan moet hij — mag ik zoo spreken — den hemel
""op aarde, het Jenseits in Diesseits hebben ; zal hij niet onge" "duldig haasten naar de toekomst des Heeren, dan moet hem
" "die met al hare beelden en vormen zoo na mogelijk gebragt ,
" "dan mag zij hem vooral niet als in een nevel onttrokken wor" "den." — \Troeger — ik herinner het mij klonk mij de
"belle van Augustinus, altijd als nit mijne ziel gesproken, tegen :
" "Moriar, Deus meus : moriar, ne moriar, ut Te videam".
"Thans zou ik onopregt zijn, indien ik niet verklaarde, dat het nu
"anders bij mij is gesteld."

Mochten wij zijn gemoedstoestand , op het keerpunt waartoe
wij nu gekomen zijn , naast dien van anderen plaatsen , wij
zouden den Martinus van de jaren 1851 en 1852 bet liefst bij
Novalis vergelijken. Ook bij Novalis is de grondtoon van het
leven zoo onuitsprekelijk droef , maar ook bij Novalis is het
toppunt aller wenschen en gedachten : de vereeniging van philosophie en religie. Ook bij Novalis is die sterke afkeer van
het alledaagsche en platte, "das Alltagsleben" , en evenzeer de
neiging om hetgeen anderen vreemd en bovennatuurlijk vonden,
als iets gewoons te beschouweii. Beiden vatten het leven om
hen heen als een wondervol mysterie op beiden trachtten in
hun gedachten tot de diepste consequentie door te dringen
beiden begrepen ook dat godsdienst in de eerste plaats betooning van moed is. "Is dat Christendom — riep Novalis uit —
zoo kleinmoedig te zijn? Hebt gij dan geen vonk van trotschheid
en schaamte in uw hart ?" Beiden eindelijk begrepen dat het
wezen van alles , de diepste gedachte Liefde was. Godsdienst
is absolute Liefde, gelijk Liefde Godsdienst is.
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ix.
Zoo naderde het jaar 1854 , misschien het belangrijkste jaar
der philosophische werkzaamheid van Martinus. Hij begon te
gevoelen dat het dringend noodig was — wilde hij meer begrepen worden — dat hij zijn speculatief philosophisch standpunt,
zijn mystiek-religieuse richting moest formuleeren. De stroom
van golvend metaal , die als v12eibaar gesmolten goud of zilver
gloeiend daarheen bruisclite , moest in vaste vormen worden bedwongen om weldra als zoovele munten met harden-vol uit
't luchtruim den menschen te worden toegestrooid. En munten van 't edelste gehalte ! Als die gedachten in het Leven traden , hadden ze tegelijk Naar eigen vorm gekregen. Men kan
Diet zeggen dat Martinus een eigenlijk gezegden stijl bad. Wat
zijn brooder Abraham kola geboeid hebben , zou door hem niet
in dezelfde mate zijn genoten. Hij was geen artiste. Niet
een derzulken van wie 't woord des dichters geldt "il est de
ces esprits , qu'une facon de phrase ,
un certain choix de
mots tient un jour en extase !"
maar toch is bet wonderbaar , hoe ook de vorm bij Martinus tot de betoovering medewerkte. De vorm was bij hem letterlijk een accident van de
gedachte , een ligchaam van 't idee. Nooit hebben wij iemand
aldus zien formuleeren als Martinus deed. Een harmonie begeleidde Cat alles. En nog nu , nu wij weder bet boekske openen dat altijd , altijd naast ons ligt , is het alsof een zeer heerlijke lentemorgen , met al de muziek die uit de velden ruischt,
met al het licht dat door het dichte woud stroomt en tintelt , mij omringt , zoodra ik die woorden weder lees ! Want
wel zal zeer veel , wat in onze eeuw en in ons land over
philosophie of religie geschreven is, vergeten worden ; tot stof
zullen vergaan die bladen , opgevuld met helklinkende phrases,
opgewonden zinnen, die ons sours aan zeepbellen doen denken
nog ea zuchtje en voorbij is die kleur; — maar hier waren
't gedachten als met het eigen bloed geschreven , gedachten
waarin al het lijden der laatste jaren maar ook al de triomf van
het oogenblik was samengevat.
Onze lezers begrijpen dat wij spreken over het boekske dat
Martinus in Junij 1854 schreef: Over bet wezen der gods4
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dienst en hare betrekking tot het staatsrecht. Wederom was
de aanleiding te vinden in de behoefte die Martinus gevoelde
zich rekenschap te geven van zijn oppositie tegen die twee antithesen , in onze vorige bladzijden vermeld , de richting van
Opzoomer en die der antirevolutionairen. Vooral Opzoomer.
Deze had in het tijdschrift de Themis zoo even een opstel geschreven over deze vraag : "Kan de godsdienst grondslag van
het staatsrecht zijn ?" Hij kwam daarbij op tegen de stelling
van Madame de Stael : La religion doit etre tout ou rien dans
la vie. Hij beweerde dat de godsdienst wel veel, maar toch
niet alles in het leven zijn moet, vooral niet in het politieke
leven. Meer of min meende Martinus in dien strijd ook betrokken te zien het geschrift van zijn broeder Abraham : "de
Godsdienst het wezen van den mensch". Met al wat in hem
was trok hij dus tegen het betoog van Opzoomer , dat tegen
zijn gansche bescliouwing aandruischte , te velde.
En daar Martinus zich geen kritiek kon denken , zonder
eerst de beginselen , van waaruit die kritiek moest voortvloeijen,
vooropgesteld te hebben , resumeerde hij eerst in het kort zijn
eigen philosophic. Die philosophie is hoogst eenvoudig. Zij stelt
zich deze vraag : Wat is Godsdienst ? en het antwoord luidt:
met vrijen wil en met bewustzijn in de dienst der Godheid te
treden, om voor zijn deel mede te werken aan den arbeid , die
door Haar ontworpen is en bestuurd wordt. Wederom rijst
de vraag : wat is dan dit werk van God ? en bet antwoord
luidt weder : de verandering der menschelijke maatschappij in
een koningrijk der Hemelen. Onder die benaming : het koningrijk der hemelen , wordt volgens de leer van Jezus verstaan in de eerste plaats een rijk van geesten , maar ten anderen een gemeenschappelijk rijk der geesten. Elke handeling
nu die wij verrichten met het oog op dit groote werk van God,
ons zelven klaar en helder bewust van den samenhang , waarin
die enkele handeling staat tot het plan van den ganschen arbeid, is heilig en zalig. Elke handeling die wij volbrengen
zonder dien samenhang te kennen of vrij en zelfstandig te willen , is zonde, ellende en dood. — vat is eigenlijk de gansche
inhoud van het boekje , maar dat alles wordt ontvouwd in denkbeelden , die alle als zoovele texten voor een denkend leven zijn.
Wij zullen op enkele plaatsen wijzen , hoe moeijelijk het valt
een uittreksel te geven , maar wij wenschen het goed te doen
gevoelen , hoe Martinus het ethisch leven verstond. Nadat hij
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verklaard heeft wat het eigenlijke werk van God en dat der
menschheid is , gaat hij aldus voort :
"Aan dat werk der menschheid te arbeiden met onafgebroken
"ijver en inspanning van alle krachten, — daaraan lijf en leven,
"ziel en zinnen te zetten , — dat te doen in eenvoud, nederig"heid en kinderzin, niet onzen eigen wil volbrengende, maar het
"werk en den wil onzes Vaders, — dat te doen in gemeenschap
"met de broeders, zoodat ons eigen hooger leven ons niet dier"baar is, indien zij er niet in deelen , en wij niet zoozeer onzen
"eigen geestelijken wisdom wenschen, maar de ontwikkeling der
"geheele menschheid te zamen : — (16.t is godsdienst, en d6t is
"zaligheid ; dat is het allerheiligst Christelijk geloof, hetgeen ook
"het mijne is. 1k althans ken geen ander geluk, ja, ik houd
"diegenen voor verzonken in volstrekte nietigheid en waan, die
"meenen dat er buiten deze zaligheid nog eene andere te vinden
"is, waarvan zij zich ineester zouden kunnen maken , en die zij
"magtig zouden kunnen worden.
Ct
Ons zelven moeten wij op deze wijze in de
"dienst der Godheid stollen , aan Haar toebrengen en opoferen.
"Dit is het ware begrip der ojerande. De plegtigheden van het
"bijgeloof zijn daarvan eene afschaduwing en een voorgevoel.
"Men stelt zich in onzen tijd vaak de godsdienst te passief voor.
"Zij is integendeel eene actieve dienst. "Zij "werkt altijd gelijk
""de Vader werkt." Zij split en zet onze krachten uit tot
"eene vroeger niet gekende hoogte. Zij kortwiekt niet de
"vleugelen van onzen geest, en belemmert niet ons wetenschap"pelijk onderzoek , en breekt niet het gevoel onzer sterkte.
"Het omgekeerde is waar. Eerst clan is onze hand vaardig en.
"onze knie waarlijk krachtig , en schiet onze geest arendswie"ken aan, wanneer wij weten dat wij arbeiden aan het eigen"lijke werk der menseltheid, dat tevens het werk is van God.
"Velen schijnen te meenen , dat de godsdienst gelegen is in
"eene laaghartige kruiperij jegens een wezen , waarvan zij zich
"een beeld geschapen hebben in hunne hersenen, en dat zij ver"volgens God noemen. Doch de ware godsvrucht is betooning
"van geest en van kracht : "Het koningrijk der Hemelen wordt
" "geroofd met geweld , en het zijn de geweldenaars die het
" "grijpen." Zelfs den kernel leert ons de godsdienst met de
"gedachte trotseren en doordringen, en juist daardoor den hemel
"winnen. Want God 'can ons de zaligheid niet schenken antlers
"dan door middel van onze eigene vrijheid.
Het handelen van den godsdienstige is ook
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"d6Arom onderscheiden van dat van den niet-godsdienstige ,
"omdat de eerste gelooft aan Gods Voorzienigheid. Dit geloof
"heeft ten gevolge, dat de godsdienstige man zijn blik onafge"wend gevestigd houdt op zijn eigen werk , op dat wat hem te
"doers staat , en zich nimmer verontrust of moeite geeft om an"dere dingen. Alles buiten hem en om hem zal de Voorzienig"heid bezorgen. Hij zelf zal zich dan eerst daarmede inlaten,
"wanneer die zaken het voorwerp zullen geworden zijn van zijnen
"pligt en van het werk hem toevertrouwd. Zoo arbeidt hij voort
"in eene regte lijn, den blik niet wendende naar deze of gene
"zijde, maar altoos uitstrekkende naar hetgeen dat voor hem is.
"Wat niet door hem gedaan, of thans niet moet gedaan worden ,
"trekt zijne aandacht niet. Dat zal wel worden voorzien : —
"daarvoor zal God wel zorgen. De Stoicijnen leerden te regt,
"dat wij onzen geest alleen moeten moeijen met dat, wat in onze
"magt is (r (15 y) ; - om het andere (rix g)
iv) be"kommeren wij ons niet ; wij hopen het niet van to voren, en
"vreezen het niet, vlieden het niet vooraf, en zoeken het niet ;
"als het tot ons zal gekomen zijn, is het tijd genoeg om het vol"gens onzen pligt aan te nemen of te verwerpen ; en tot ons
"komt het zeker, indien het ons goed en nuttig is. — De on"godsdienstige man ziet van ter zijde of naar de dingen rondom
"hem. Zijn blik is verstrooid, en zijn geest wordt verdeeld en
"geslingerd door blijde of treurige verwachtingen. De godsdienstige is steeds geheel verloren en verzonken in het werk dat hij
"op ieder tijdstip te verrigten heeft — hoc agit.
"Wanneer in het leven van den vrome iets voorkomt — eene
"ontmoeting of eene omstandigheid — waarvan hij den zin en de
"strekking niet raden kan, zoodat hij niet weet wat God daar"mede voorheeft, hoe ook dit weder dienen moet hem ten goede :
"— dan legt hij dit voorval weg in zijn hart als een schat. Het
"is eene profetie, die hare vervulling wacht. De vrome beschouwt
"zoodanig voorval als eene halve, nog niet voltooide en afgedane
"gebeurtenis. De andere aanvullende helft zal later volgen, en
"dan ook zeker den zin van het eerst gebeurde openbaren. En
"als nu werkelijk, soms langen tijd daarna, de tweede gebeurtenis
"plaats heeft (hoc erat .0 die met de eerste in verband staat :
"dan wordt hij geroerd, en hij zegt, dat die tweede of latere
"geschied is om de eerste te volbrengen en aan te vullen,
"7rXnptoOfi TO rpiurov. Dit is de diepe zin van het Nieuw-Testa"mentische "opdat vervuld zou wordcn."
"Zoo is het leven van den godsdienstige een voor hem zelven
"doorzigtig kunstwerk. Wat hij gedaan heeft (ra
airni) is ge"arbeid naar een plan en nit een stuk : wat de Goddelijke Voor-
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"zienigheid door omstandigheden van hem zelven onafhankelijk
"in zijn lever heeft ingevlochten (rd ova hr aim?) stemt met het
"eerste harmonisch to zamen. Niets blijft half of onafgedaan ,
"zoodat het zou verloren gam, en niet zou worden opgenomen
"in de voltooijing van het geheel en dat geheel hangt weder
"onafscheidelijk to zamen met het opus universals van het
"godsrijk."

Terzelfder tijd beproefde Martinus ook het Godsbegrip meer
philosophisch to construeeren. Hij wilds het liefst hierover een
discussie opener , hopende onze geleerden op dat punt wakker
to schudden. Hij list dus in de jaarboeken van wetenschappelijke theologie , tocn onder redactie van den Hoer J. J. van
Oosterzee, drie stellingen over theIsme en panthelsme afdrukken ,
waarover hij gaarne met dezen of genera correspondent, die zich
mocht voordoen , nader van gedachten zou wisselen. De stellingen werden door een preclikant bediscussieerd ; men mag
betwijfelen of aan de bedoeling van Martinus voldaan was.
De stellingen luidden aldus :
1.
"Het Thelsme, zoo als het gewoonlijk wordt opgevat , lijdt
"aan eene groote font. Men stelt zich de Godheid voor als eon
"afzonderlijk subject, een wezen ;mast — ofschoon tevens boven —
"de overige wezens. Daardoor wordt men verwikkeld in de vol"gende moeijelijkheid. God, op die wijze gedacht, kan wel honing van het Heelal de facto zijn, maar nimmer de jure. Slechts
"coeval is het on een spel van het noodlot, dat juist dit Wezen
"van eeuwigheid of heeft bestaan, en toegerust is geworden met
"de magt om Schepper to zijn van alles , wat buiten Hem aan"wezig is. De teerling had even goed op ieder van ons kunnen
"vallen, en ons de heiligheid , liefde en volmaaktheid kunnen
"schenken , die thans het aangeboren deel is van Hem, die nu
"eenmaal den troon van het Heelal, heeft opgenomen. Zullen
"zijne titels tot wereldheerschappij niet feitelijk , maar legitiem
"zijn, dan most Hij begrepen worden als het Wezen, dat het ware
"Zijie van alle wezens is.
"Regeringen de facto pleegt het niet aan dienaren to ontbre"ken. Zij hebben trouwens de magt in harden en kunnen be"wezene diensten beloonen, Maar God vraagt ons hart en ver"stand, en die laten zich niet omkoopen.
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2.
"Het Pantheisme tracht God te begrijpen als de anheid van al
Doch die eenheid is niets dan eene abstractie,
"zonder leven en werkelijkheid. Desniettemin voelt de Pantheist
"zich gedrongen den hoogsten trap van het zijn aan de Godheid
"toe te eigenen. De tegenstrijdigheid wordt voltooid door zijn
"beg-rip van immanentie, hetgeen hem verbiedt buiten de empi"risch® werkelijkheid eene andere realiteit aan te nemen. Zoo
"verliest hij zich in onoplosbare moeijelijkheden, en gaat ten
"slotte over in een zwevend en oscillerend zich peen en weer
"bewegen tusschen God en het heelal. De spreuk van Anselmus :
"Plus est esse in re quam esse in intellectu laat hem Been rust,
"en dwingt hem tot een onophoudelijk en magteloos pogen om
"den God, dien hij inderdaad slechts in intellectu bezit , als een
"reed wezen te construeren.
"Wie ter handhaving van den levenden en persoonlijken God
"zich tegenover het Pantheisme stelt, is een edel strijder. Min"der edel en heilig is het oorlogsvuur in de borst van hen , die
"vooral da6rom van het Pantheisme afkeerig zijn, omdat dit stel"sel den mensch van zijne zelfstandigheid tegenover God schijnt
"te berooven. De zoodanigen geldt het heerlijk woord van J.
"G. Fichte (Nachgelassene Werke, III, S. 392): "Nun wird ih" "nen ja die Selbstandigkeit Gottes nicht abgelaiignet. Nur wol" "len sie dieselbe erst durch Aussonderung von sich, aus der
" "zweiten Hand, haben : wenn er nicht ausser ihnen ist, sie also
" "zugleich als wahre Selbste ausser ihm, so ist er nicht. — Er
" "ist ihnen also das zweite Selbgtandige ; durch den Gegensatz
""entstanden, urn ihrentwillen da, mittelbar zu erfassen : sie selbst
" "sind aber das Unnzittelbare, fiber dessen Existenz und Realitat
" "weiter gar kein Streit ist. — Sich fiihlen sie, Gott nicht; in
" "sich leben sie, nicht in ihm. "Dieser Sinn ist nun wirklich so

"het bestaande.

"""alt als die Welt ; ist aber darum doch nur ein unheiliger und
"" "ungottlicher Sinn." "
"Het zoogenaamde Panentheisme is eene mislukte en oppervlak"kige poging om twee, niet waarlijk en innig vereenigde rigtin"gen door willekeurige verbinding tot eene schijnbare rust te
"brengen. Het voorzetsel iv is een veel te losse band om het
met elkander te doordringen. In den strijd
"N-Civ en den O
"tusschen de Realisten en Nominalisten, waarvan de eersten be"weerden : universalia ante rent , en de laatsten : universalia post
"rem, stonden ook mannen "van het juiste midden" op, die de
"formule op de baan bragten : "universalia in re,"
met even
"ongelukkig gevolg.
—
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3.
"De ware weg der verzoening tusschen de theistische en pan"theistische stelsels schijnt mij toe, to zijn aangewezen in de
"woorden van Jezus bij Johannes XIV : 9-12, en van Paulus
"Romeinen I : 20.
"De Theist moet afstand doen van zijn verkeerd en ijdel po"gen om zich de Godheid voor te stellen objectief en buiten Hare
"werken. 1Vij moeten, als eenvoudige kinderkens, de werken ons
"laten vertellen van hunnen werkmeester, aanhoorende wat ons
"gezegd wordt, zonder uit eigen gemoed of voorstellingsvermogen
"er jets aan toe te volgen.
Schleiermacher leert : "Die Frommigkeit ist dass Gefiihl der
" "schlechthinigen Abhangigkeit." Liet de taal het toe , clan zou
"ik nog liever van de ".9chlechthinige Zusammenhangigkeit" gewa"gen. In alles de junctura voor den geeft te hebben, waardoor
"het enkele en afzonderlijke zamenhangt met het gansche heelal,
"en dan in die junclura juncla de junctura jungens te aanschou"wen, — dat is Godsdienst.

Pat alles echter was als het ware sleclits het preludium tot hetgeen nu volgen zou. Martinus besloot in den winter van .1854
voordrachten te houden over de bespiegelende wijsbegeerte en
hare geschiedenis , ten einde op zijne wijze mede te werken om
de Nederlandsche natie van binnen te hervormen en te verrijken.
Die voordrachten zouden gehouden worden in de groote gehoorzaal van Felix Meritis te Amsterdam , en hoewel alleen
toegankelijk voor de leden dier maatschappij en de studenten ,
was het echter voor ieder die er belang in stelde , mogelijk
gemaakt ze bij te woven. Het waren dus min of meer publieke voordrachten. Het zijn zeker de beroemdste die immer
in ons land zijn gehouden. Nooit is de vleugelslag van het
genie , dat der zonne te gemoet stijgt , merkbaarder vernomen ;
iiooit was de indruk van het verhevene dus in ons land voelbaar gemaakt ! Wij zien hem nog daar staan op de massieve
hooge tribune. Het oog is nog altijd haast toegenepen naar
binnen gekeerd; geen schittering van oogvlam meldt wat er
omgaat in het hoofd geen levendige geaccentueerde geste geeft
beweging en teekening aan de woorden ; neen, al die kuiistmiddelen staan Martinus niet ten dienste , maar zoo bezielend rollen de woorden over de vergadering , zoo statig rijzen de armen
van tijd tot tijd omhoog, dat bij niemand verwondering te be-
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speuren is als de rede soms overgaat in het innig gebed. De
eerste van die voordrachten is gehouden Woensdag den 22sten
November 1854 , en met enkele tusschenpozingen werd nu
elke week des Woensdags avonds ten half acht zulk een rede
gehouden. Na elke voordracht werd gelegenheid gegeven tot
een gemeenzaam onderhoud met den spreker. Wij zullen trachten van die redevoeringen zoo mogelijk een overzicht te geven.
De eerste voordracht zou handelen over de Grieksche wijsbegeerte ve•Or Socrates. Hij had als schets van die rede den volgenden korten inhoud eerst aangekondigd. Die schets luidde aldus : De Grieksche wijsbegeerte vO6r Socrates (Het denken yemelt zick door de natuur overheerscht en daaraan onderworpen.
A. De Ionische wijsgeeren : (Wat is het wezen der ons omringende natuur en hoe is zij yeworden ?)
B. De Pythagoreers :
(Welken repel voor ons eigen handelen kunnen wij aan de beschouwing der natuur ontleenen ?)
C. De Eleaten : (Het begrip der
natuur lijdt aan eerie tegenstrijdigheid, en wijst ons been naar een
Wanhoop om de waarheid te vinden (de Sophishooger zijn.)
Overgang tot Socrates.
ten).
Thans begon hij zijn voordracht. Hij ving aan met to herinneren , hoe v66r 50 jaren de Remonstrantsche Hoogleeraar Philippus van Hemert van hetzelfde spreekgestoelte, dat hij thans
innam, zijne Kantiaansche stellingen had verkondigd. In dien
tijd was de philosophic van Kant allerwege in ons vaderland
aangenomen en beleden. Dat zelfde gunstige onthaal hadden
de wijsgeerige stelsels van den lateren tijd — Fichte, Schelling
en Hegel — niet gevonden. Inderdaad had men na van Hemert in ons land niet meer gephilosopheerd. Thans was hij, Martinus, in 't ootmoedig bewustzijn van de geringheid zijner krachten opgetreden om de taak op te vatten, waar van Hemert die
had nedergelegd. Want hij was er ten levendigste van overtuigd, dat , waar de philosophic uit een land verdwenen was ,
daar met haar de diepste en grondigste beoefening van alle wetenschap was weggenomen. De philosophic toch is het edelste
in het geheele menschelijke leven, de edelste uiting van den
menschelijken geest. Om dien vroegeren wijsgeerigen zin weder op te wekken, daartoe had hij , Martinus , dezen cursus
geopend. Men moest niet to veel van hem verwachten :
maar toch vroeg en vorderde hij belangstelling. Hij was die
waardig. Want wat hij sprak, wat hij zou verkondigen, hij had
het (zoo bekende hij Kier) alles zelf doorleefd, doorworsteld
in vijf jaren van onafgebroken, dikwijls bange studies Het was
het zijne, het was opgesloten in zijn borst , hij had het met
—

—

grooten denkarbeid , onder hevigen inwendigen strijd en groote
zielesmarten veroverd. Het was de innigste overtuiging zijner
ziel, die hij ging uitspreken.
Over het geheel bekende Martinus op het standpunt van den
ouderen Fichte te staan. Niet dat hij een Fichteaan was in
alle opzichten , in alle bijzonderheden zijner leer. Zulk een
aanhanger van dezen of genen grooten wijsgeer kan slechts bestaan, terstond nadat zulk een wijsgeer is opgestaan. Dan vormt
hij een school en verzamelt rondom zich een kring van aanhangers en nasprekers of gelijkdenkenden ; maar korten tijd
na zijne persoonlijke verschijning, hbudt het — anisme op.
Zoo was ook Martinus geen naspreker van Fichte. Maar zijn
standpunt moest opgevat worden op deze wijze : De philosophie
varieert inderdaad evenmin als de Christelijke kerk. Evenmin
als ooit een als orthodox aangenomen dogma in de kerk is teruggenomen, zoo neemt ook de wijsbegeerte geen harer schreden terug. Wat zij eenmaal voor waarheid erkend heeft, kan
nooit meer door haar als onwaar verworpen worden. Maar
daarom is nog niet altijd de nieuwste vorm, waarin zij wordt
voorgesteld, de laatste schrede die zij gedaan heeft. De laatste
schrede nu door de wijsbegeerte gedaan, heeft zij door den ouderen Fichte gedaan. Wel zijn Hegel en Schelling hem gevolgd, doch de eerste trachtte slechts het terrein der wijsbegeerte
uit te breiden; elk gebied in wetenschap en kunst wilde hij
haar veroveren, maar de legermachten die hij daartoe aanvoerde,
waren niet anders dan de begrippen van zijn voorganger. Hij
heeft de wijsbegeerte wel extensief maar niet intensief verder
gebracht. Evenmin Schelling. Nadat deze van Fichte afgeweken is, heeft hij in de philosophie gepoetiseerd ; hij heeft wel
enkele heerlijke nieuwe ideeen nedergelegd in zijne werken
maar hij heeft die stof niet wijsgeerig verwerkt. Martinus stond
dus op het standpunt van Fichte, en waar deze de taak had
laten liggen, meende hij haar te moeten opvatten. Niet dat hij
meende de wijsbegeerte eene schrede te kunnen verder brengen.
Daartoe achtte hij zijne krachten te gering. En toch was hij
misschien in een opzicht van Fichte onderscheiden en mocht
dat eene in hem eigenaardig heeten. In hem toch — zoo ging
hij voort vereenigde zich het innigst Christelijk geloof met
de diepst mogelijke philosophische studio : en ofschoon ook Fichte
Christen was, en de hoogste wijsheid in het eerste hoofdstuk
van het Joannes-Evangelie vond uitgesproken, zoo was toch bij dezen die overeenstemming iets bijkomends. Nadat Fichte toch door
elgen nadenken en zuivere bespiegeling tot de waarheid gekomen
was, beschouwde hij het als een goede vondst hetzelfde in het
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Evangelie terug te vinden. Niet alzoo was het bij Martinus
het geval. Hij had een anderen weg gevolgd dan Fichte. De
drang des Christendoms was het die hem tot philosopheeren gebracht had. De Bijbel was hem de eigenlijke bron der waarheid, niet slechts haar norm en regel, maar ook haar orgaan.
Niet door de philosophie kwam hij tot den Bijbel, maar van.
den Bijbel tot de philosophie. Daardoor was nu wel de philosophie niet verder gebracht dan v66r hem, maar misschien was hij
daardoor bijzonder geschikt de wijsbegeerte in ons vaderland te
doen herleven : de geest toch van ons yolk was een christelijk
practisch, religieuse geest.
Dit was de inleiding. Martinus had nu nog een enkele opmerking over de scheiding van Christenen en niet-Christenen,
overeenkomende met de oude scheiding tusschen gewijde en
ongewijde volken. De eersten hebben den beteren inhoud, de
anderen den beteren worm. Die nog paganisch is heeft zich door
Diets dan van buiten gegevens laten imponeeren; voor niets heeft hij
een oogenblik zijn zelfstandigheid, zijn vrijheid vergeten : de Christenen daarentegen hebben den beteren inhoud. Maar beide richtingen kunnen dan iets van elkander overnemen. Nog meer. De
eersten gaan uit van de bestaande wereld ; het wereldbewustzijn
staat bij hen op den voorgrond en vandaar trachten zij te komen tot het Godsbewustzijn ; wij Christenen daarentegen ontvingen het Godsbewustzijn om niet , en vandaar trachten wij ons
de wereld te veroveren en tot het wereld-bewustzijn te komen.
Nu zijn de laatsten echter te veel theisten; God is in hen een
afgezonderd bepaald iets, buiten het rumoer der volken : de eersten zijn daarentegen te veel pantheisten ; in plaats van God in alles te zien, noemen zij alles God : — beide richtingen hebben
dus veel van elkander to verkrijgen, en zoolang die ruiling nog
niet volledig heeft plaats gehad, is de missie van het Heidendom niet volbragt.
Nu begon Martinus zijn onderwerp te bespreken : de wijsbegeerte der Grieken. Onder de Grieken vond de wijsbegeerte
Karen oorsprong, omdat onder hen het eerst de mensch tot
zelfbewustzijn is gekomen. In het Oosten kon dit begin niet
worden gemaakt. Daar was de natuur te rijk , te weelderig ;
ze overstelpte den mensch. Bij de Grieken was het balanceerpunt tusschen den mensch en de natuur. Bij de Grieken was
toch in de eerste periode de natuur nog machtiger dan het denken : de geheele voor-socratische philosophie is niets anders dan
het zoeken naar het balanceerpunt. Tot op Socrates duurde
de strijd. Toen sloeg de weegschaal om ; het denken overwon
de natuur en beheerschte haar.
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Zoo zien wij dan voor Socrates den mensch de natuur beschouwen en met zijn oog meters. Hij vraagt : wat is de natuur — Wij moeten hier drie achtereenvolgens optredende
scholen onderscheiden. Allereerst de Ionici, die nog maar alleen
vragen: wat is de natuur en hoe is zij geworden 9 Zoo vragende
en denkende hebben deze een onsterfelijke waarheid aan het
licht gebracht. Te weten, dat de natuur een eenheid is : van
kiem gaat zij uit en ontwikkelt zich dan in verscheidenheid
en veelheid , doch tot een eenheid keert zij weder terug. Nog
zijn er zoo vele Ionici in ons midden. Zij alien , naturalisten,
zoo als wij ze noemen, kunnen niet hooren van een subject
buiten de natuur (God), dat op zekeren tijd zou hebben goedgevonden de natuur te maken : want zij weten het wel beter,
dat de natuur geen ding , geen doode massa is. De natuur is
iets veel hoogers. Zij stellen natura tegenover factura en erkennen haar als een uit zich zelf ontwikkelend wezen. De groote
natuuronderzoekers zijn alien van dat beginsel uitgegaan. En
wel verre van hen te misprijzen , moeten wij hen toeroepen :
gaat voort op uw weg. Want terwiji zij de eenheid in de veelheid erkenner, wordt de stof zelve voor hen hoe langer hoe
geestelijker, hoe 'anger hoe meer levend. En terwiji wij bij het
woelen der volken, bij de geruchten van oorlogen ontrust zijn
en beangst, slaan zij ook daarheen een rustigen blik , want ook
dat is natuur. Dat moeten wij van hen leeren. Hoe meer wij
de geheele natuur als e'en eenheid, van een kracht uitgaande,
beschouwen, en hoe zelfstandiger wij dat doen, des te meer zal
ook voor ons de natuur spiritueel worden, des te meer zullen
wij er God in erkennen. Wij zullen zien dat wat wij vroeger
ais dorre stof beschouwden, inderdaad niets anders is dan de
taal, dan de woorden van de Godheid ; die stof zal zich aan ons
openbaren ais leven, liefde en vrijheid, de openbaring, de buitenzijde der Godheid.
De Pythagoreers deden een stap verder op de baaii der
wijsheid. Het praktisch belang stond bij hen op den voorgrond.
Zij vroegen niet moor : wat is de natuur P maar : welke regelen
kunnen on moeten wij uit de natuur afleiden voor ons eigen
handelen P En ais wij hen eens die vraag naspreken
0, ais wij des avonds onze woning verlaten, en in de schoone
natuur blinken ons van den hemel de tintelende sterren on zilveren maan tegen, ais wij die dan aanschouwen in haar onverstoorbaren loop, lien zij kalm en rustig on regelmatig volbrengen, zonder schokken of beroeringen — en wij slaan dan
een blik op ons eigen leven, zoo onordelijk, zoo verward, zoo
onzeker : — o, dan zouden wij kunnen wenschen ook maar een

een
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van die sterren te zijn ; dan zouden wij kunnen bidden om onzen
vrij en wil maar te mogen verliezen, en ook zoo kalm en rustig
en ordelijk onzen weg of te leggen ! Dan zou ook aan onze borst
die kreet der smart kunnen ontglippen, die aan Bilderdijk ontvlood,
toen hij het gedicht van Boethius vertaalde, waar hij roept om
gelijkheid met de natuur. Wanneer wij ons met de natuur vereenzelvigen, dan zijn wij kalmer. De natuur roept ons toe :
word mij gelijk ; beweeg u zelven ook zoo stil en kalm, o
mensch ! naar maat, naar harmonie, naar muziek. Aan die stem
ontleende Pythagoras zijn levensregel.
En zeer zeker, even als de Ionici, hebben de Pythagoreers
nog altijd recht van bestaan. Ook wij moeten tot hun stelregel
komen, al is het na een langen en grooten omweg. In het
koningrijk der Hemelen gelden dezelfde regelen van kalmte en
orde als in den sterrenhemel. Wanneer God de menschheid
aanziet, wanneer hij nederblikt op de volken, op deze groote stad
met al Naar woelingen en drukten, dan ziet Hij ons reeds even
ordelijk voortbewegen als de sterren, — want de wanorde
die zich aan ons vertoont is slechts schijn; de wanklank ligt
slechts in onze ooren, die nog onvatbaar zijn voor de ware barmonie.
Hooger stonden de Eleaten. Het kon hen niet verborgen blijven, dat het begrip der natuur met zich zelf in strijd was. Overal
deden zich tegenstrijdigheden voor. Vooral in de volgende punten.
De Ionici spraken steeds van eigenschappen der stollen, maar als
men hen vroeg wat datgene was, dat die eigenschappen bezat,
dan antwoordden zij telkens met nieuwe eigenschappen, zonder
ooit het wezen der dingen uit te spreken. Hoe was verder te
rijmen het begrip van substantie en het begrip van eeuwigdurende wording , vernietiging en oplossing? Eindelijk. De philosophen hadden gesproken van de dingen buiten den mensch,
maar kan men het bestaan der dingen op zich zelven wel afscheiden van het menschelijk denken ? Immers neen. — Want
niet de dingen zelve , slechts de begrippen der dingen nemen
wij waar; nooit kunnen wij de dingen anders kennen, dan zooals zij ons voorkomen, en de diepste zelfstandige grond van iets
dat buiten ons bestaat moet ons altijd verborgen blijven.
Al die tegenstrijdigheden stonden de Eleaten voor den geest.
Maar toch werden ook zij nog door de natuur overheerscht en
moest er dus ook voor hen een zijn buiten henzelven wezen.
Wat was dat zijn
Dit wisten zij niet. De schepping werd
hun een groote droom, waarin de werkelijkheid zich openbaart
en toch weder verbergt: de veelkleurige natuur rondom hen
wisten zij niet anders te verklaren, dan als de weerspiegeling
?
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van het eene ware zijn door de veelkleurige glazen van ons verstand. Alles wat wij zien is niets dan een beeld van dat ware
zijn — en het ware zijn zelf is daarachter. En altijd grijpt de
mensch naar die waarheid, die hem altijd even onbereikbaar
blijft. Daarom moesten zij het erkennen : er is een wereld van
waar zijn , er is ook een wereld van betrekkelijk zijn, van
schijn. De eerste moet rond , onafhankelijk, een zijn, maar
blijft onbereikbaar voor den mensch. De andere was als een
keten, langs welken de mensch van schakel tot schakel kon opklimmen , maar wiens oorsprong hij nimmer kon bereiken. Alleen zich vastklemmende aan het ideaal kon de menschheid in
gedachten dit ware zijn bereiken, nooit in waarheid. Toch behielden zij een ding , eene weder onvergankelijke waarheid, namelijk die eenheid die zij zochten. Maar welke die eenheid
was, dat eene ware zijn, dat wisten , dat begrepen zij niet.
Op dat etagere voedsel echter kon de mensch niet teren : overtuigd van den afstand waarop de mensch altijd bleef
van het ware zijn, ontstond er een heir van sophisten , die
luide verkondigden, dat de waarheid niet bestond, en die in dien
wanhoopskreet voor den waren wijsgeer hun roem en hunne wijsheid stelden. Maar toen de sophist met spot en nit winstbejag
die vraag deed hooren : wat is waarheid toen zag de Godheid op de menschen neder en deed Socrates geboren worden.
Dit was de eerste voordracht. Martinus gaf nu voor zijn volgende voordracht dit programma op : De Grieksche wijsbegeerte
na Socrates. (Het denken steli zich tegen de natuur over als haar
meerdere.) A. Socrates. (Door he zuivere denken, niet door zinnelijke waarneming, is de waarheid te vinden.) B. Plato. (Het wezen van alle dingen is vervat in de ideeen of begrippen van den
goddelijken en menschelijken geest.) C. Aristoteles. (De gedachte
is de bewegende kracht der werkelijkheid.) D. De Stoicijnen.
De mensch, die denkt en overeenkomslig zijn denken handelt, is
vrij, zalig en heilig.). ---- De Romeinsche wereldinonarchij een
practisch Stoicisme. De tijd rijp voor de komst ran den Verlosser.
Hij zou bier eerst spreken over Socrates alleen. Die rede over
Socrates is altijd door alien, die Martinus gevolgd hebben, beschouwd als het hoogste toppunt , waartoe zijn welsprekendheid
gekomen is. Wellicht zal men ons de vermetelheid vergeven,
wanneer een enkele keer getracht wordt nit aanteekeningen,
toen ter tijde gehouden , die rede nog eens te construeeren.
Zelfs de flaauwe weerschijn doet dunkt mij gevoelen, hoe heerlijk
de gloed is geweest, die toen van Martinus uitging. Martinus
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sprak dan over Socrates op den 29''teu November 1854 op de
volgende wijze :
Er zijn vier stellingen , vier groote woorden , waarin de waarheid des levens , voor zooverre die in ons bereik ligt , wordt
uitgedrukt. Zij stemmen overeen met de vier perioden die wij in
de geschiedenis der wijsbegeerte hebben te onderscheiden , want
in elk tijdvak is ben van haar ontdekt en aan het licht getreden. De Grieksche philosophen voor Socrates leerden ons dat
het heelal eene eenheid is, door een middelpunt gedragen , en
dat slechts voor hen, die dezen grondslag erkennen, alles licht is
geworden. De tweede periode ging verder : die eenheid is geest,
is gedachte , is bewustzijn , predikte zij. Doch Christus kwam ,
en de goddelijke waarheid werd nu den mensch gebracht : die geest
is liefde , dat denken is lievend en minnend ; de scherpzinnigste
gedachte is niets dan de vurigste gloed der liefde. De vierde
periode eindelijk ging tot de openbaring terug , en putte uit
haar die vierde groote waarheid : die liefde wil vrijheid en zelfstandigheid : ook in het schepsel moet zij wezen, dat is de wil
des Scheppers. Wie deze vier waarheden heeft gevat en in zich
opgenomen, hij is overgegaan van den dood tot het leven, want
alle duisternis is bij hem weggevallen, om plaats te maken voor
het licht : hij heeft de voile zaligheid gesmaakt , die de mensch
in zijn aardsche leven bereiken kan. De voornaamste oorzaak
van het gebrekkige der tegenwoordige opvatting des Christendoms ligt daarin , dat men de derde en vierde waarheid of wel
de laatste alleen van de overige afzonderde , om dan haar alleen
als goddelijk en eeuwig te erkennen : en toch, voor den denker zijn
de beide laatsten zonder de eerste onbestaanbaar ; hij kan zich
onmogelijk op eene hoogte stellen , zonder vooraf de trappen te
kennen die tot die hoogte hebben geleid. Gewoonlijk geschiedt
dat niet : men gelooft aan de liefde , maar omdat niet eerst het
heelal als rustende op de helderheid der gedachte wordt erkend,
daarom is die liefde vaak zoo koud en half, daarom is die liefde
de ware niet.
Beschouwen wij thans de tweede periode nader ; zij leert dat de
eenheid des heelals , die reeds vroeger gevonden was, geest en bewustzijn is. Aan het hoofd dier ontwikkeling staat Socrates, de eerste
sterveling , die het gebied van het empirische weten verliet , en
in wien de menschheid in haren eigen boezem greep, om aldaar
den sleutel van het heelal te vinden. Waarmede zal ik hem u
vergelijken? Ik weet geen beter beeld te gebruiken , dan dat
waaronder Plato hem ons schetst in het Symposion. Plato verhaalt daar dat, als wij eene beeldengalerij intreden , ons oog
daar ook Faunen , Saters of Silenenbeelden ontmoet , die ruw
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gehouwen en in onedele gestalte, noch door kunstvolle bewerking,
noch door uitdrukking onze blikken tot zich trekken. Maar
ziet , — die Silenenbeelden waren meer dan zij bij den eersten
oogopslag vertoonden ; zij openden zich, en binnen in hen vond
men godenbeelden , heerlijk bewerkt , meesterstukken der kunst.
Zoodanig was ook Socrates : in uiterlijke gedaante deed hij zich
onaangenaam en onaanzienlijk voor,, doch wie tot zijn binnenste
wist door te dringen , hij zou in hem godenbeelden vinden van
onovertroffen kunst en schoonheid. Meestal wordt Socrates alleen
als Silenusbeeld gekend , want de meesten raadplegen slechts de
beschrijving die in de Gedenkwaardigheden, door Xenophon, van
hem is opgeteekend : een man die op verre na niet bij machte
was den diepen geest van Socrates te vatten ; hij schetst* hem
ons als een eenvoudig , braaf en verstandig man , die onder het
Atheensche yolk nuttige zedelessen wist te verspreiden , wiens
redeneeringen wij wel met zeker genoegen , doch niet zonder
eenige verveling, kunnen lezen, en die, gelijk Schleiermacher het
uitdrukt , wat te veel auf Niederlandischen Art voortpraat. Maar
als wij die beschrijving volgen , dan vragen wij verbaasd : hoe
is het mogelijk dat zulk een man van staatswege is omgebracht ?
En na de lezing maken wij die eerste woorden van den goeden
Xenophon tot de onze. Doch er is meer : als Socrates niets anders was dan die practische wijsgeer, die zulke nuttige zedelessen uitdeelde , hoe is het dan mogelijk dat met hem de geschiedenis der wijsbegeerte zich in twee streng onderscheidene helften
verdeelde ? Vanwaar de groote revolutie , die zich door hem
heeft doen gevoelen ? Vanwaar dat zij , die na hem kwamen ,
niets hebben willen doen dan de door hem gelegde kiemen ontwikkelen en op zijne grondslagen voortbouwen? Zou misschien
Socrates iets meer geweest zijn , dan hij ons door Xenophon is
geschetst ? Ook Plato heeft ons in zijne yerhevene dialogen veel
van zijn leermeester medegedeeld. Meestal kent men den wijsgeer ook hier slechts van het uitwendige : de gewone lezer laat
zich door den schoonen worm bekoren ; zijne tong wordt gestreeld
door het Attisch zout , maar dat dit Attisch zout zeif weder
een Silenengestalte is , dat godenbeelden in zich bevat, daaraan
denkt hij niet, en zoo is ook hier zijne kennis onvolledig, want
hij leest als met een deksel op het aangezicht. Maar daarenboven Plato was de man niet om eenvoudig na te praten , wat
hij van zijnen meester had gehoord , en wij zijn dus in onzekerheid of dat wat Plato hem toekent wel in waarheid van Socrates
afkomstig is. Zoo verkeeren wij in een moeijelijk dilemma , niet
wetende waaruit wij den wijsgeer zullen kennen. Doch gelukkig
staan ons eenige hulpmiddelen ten dienst. Er is een spreuk
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van Socrates voor ons bewaard , die hij altijd op de lippen
droeg, en die wel voor de meesten weder een Silenusbeeld gelijkt , maar daarom toch een diepen zin bevat ; zij is deze : ik weet ,
Buitendien
dal ik niets weet , dan alleen dit , dat ik niets weet.
vinden wij bij Aristoteles , die altijd nauwkeurig onderscheidt
tusschen de woorden van Plato en Socrates , eenige stellingen ,
die ons meer licht kunnen geven bij ons onderzoek ; zij zijn deze :
heugd en wijskeid zijn ein: Niemand zondigt willen8 ; verder teekent deze op , dat Socrates de dingen naar begrippen rerdeelde.
Zoo wij deze gegevens nauwkeurig onderzoeken en daaruit een
geheel samenstellen , en daarna andermaal de gedenkschriften
van den goeden Xenophon opslaan , zullen wij daar menig woord
beter begrijpen , en op vele plaatsen een zin vinden , dien de
schrijver wellicht zelf in de verhaalde gesprekken niet doorzag.
Tevens is ons in die stellingen een maatstaf gegeven ter zifting
van het Socratische en de Platonische dialogen , en zoo zien wij
ons in staat de wijsbegeerte van onzen wijsgeer nauwkeuriger
na to gaan.
Het wezen der Socratische philosophic meen ik aldus to moeten uitspreken : tot nog toe was de waarheid alleen door zinnelijke waarnemingen gezocht , die, hoe diep zij ook mogen gaan ,
en hoe verre zij zich ook uitspreiden , nooit anders dan de buitenste oppervlakte kunnen leeren kunnen , terwijl het innigste
wezen der dingen altijd verborgen blijft. Socrates greep het
eerst in eigen boezem en vond den sleutel ter verklaring van het
heelal. Gaan wij nader den zin zijner spreuk na, dan zal dit
ons duidelijker worden. Johann Georg Haman heeft in zijn
wonderbaar ironische Socratische Denkwiirdigkeiten haar dus
in het begin verklaard. Socrates (zegt hij) had veel to doen
met hen , die zich verbeelden alles to weten : dagelijks verkeerde
hij met sophisten , die alles behandelden , on toch eigenlijk niets
wisten ; gelijk nu een fatsoenlijk man , wanneer hij in gezelschap van valsche spelers komt , zich zal verontschuldigen , door
to zeggen dat hij niet spelen kan , zoo stelde ook Socrates zijne
nietwetendheid tegenover hunne veelweterij. Zeker die verklaring is aardig on fijn gevonden , maar toch mogen wij haar
niet voldoende noemen , want het raadsel , hoe dan zulk een
mensch eene geheele omwenteling in de philosophie zou kunnen
gebracht hebben , blijft onopgelost. Laat ons Socrates nauwkeuriger nagaan : tikken wij van alle zijden tegen dat Silenusbeeld aan , om to zien of het ook ergens eene holte bevat, on
ja, dan kan het ons niet lang verborgen blijven , dat onze spreuk
niet slechts negatief, maar ook positief is. Dit eene toch moest
hij weten : wat weten is , eerst door het gewone begrip met de
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notie van het ware weten te vergelijken , kon hij tot dit negatief resultaat geraken. — Dat ware weten heeft Socrates gevonden : het bestaat hierin , dat men een aaneengeschakeld stelsel
van begrippen hebbe , en in het bijzondere altijd het algemeene
zie , terwip dat algemeene een begrip is , vervat in onze
gedachten , uitgesproken in onze woorden. Slechts wie zoo de
dingen kent , slechts van hem mag het gelden dat hij weet.
Nu wordt ons ook het door Xenophon medegedeelde duidelijk ;
nu weten wij wat Socrates bedoelde, als wij hem door Athene's
straten zien rondwandelen , en telkens hooren vragen en uitvorschen : wat is deugd ? wat is recht ? nu ook verstaan wij de door
Aristoteles medegedeelde stelling die van eene verdeeling van
begrippen spreekt.
Nog bevangt ontroering mij bij de gedachte wat naamlooze
zaligheid Socrates moet gesmaakt hebben , toen het eerst de
duisternis van het empirisch weten helder licht voor hem werd ;
toen hij die grootste ontdekking maakte , die ooit door eenig
mensch is gedaan : alles rust op gedachte , welke begrijpbaar is
voor den mensch. Naar het bijzondere behoefde hij toen niet
meer te vragen , want het eene algemeene had hij leeren kennen :
wie het begrip eener zaak heeft, kent van zelf de gevolgen en
bijomstandigheden. Zeg mij wat de staat is , en de geheele
politiek wordt voor mij een kinderspel , want zoo ik dat eerie
begrip heb gevat, vloeit al het andere van zelf hieruit voort.
0, M. H. ! waarmede zal ik u het gevoel schetsen , dat den
wijsgeer bij die ontdekking moet hebben bezield ; ik weet het
niet anders te doen dan door eene vergelijking uit het gebied
der Mythologic. — Er was een tijd dat het heelal zijn aanzijn
reeds ontvangen had , en reeds niet meer woest en verward ter
neder lag , maar toch was alles nog ledig , de ware polsslag
des levens ontbrak , het was eene doode aarde. Saturnus , de
verpersoonlijkte Tijd, heerschte over alles : hoe treurig moet
zulk een heelal geweest zijn ! Als wij den tijd toch voelen, dan
is dat een bewijs dat ons leven nog ledig is, en het ware leven
ons nog ontbreekt , want bij dagen en uren kunnen wij het nog
afmeten. Altijd eentoonig was dat bestaan. Saturnus verslond
aanstonds weder zijne kinderen , de eene dag slokte den anderen
op om weder eenen nieuwen dag voort te brengen , die op dezelfde wijze zou verdwijnen. Maar ziet, er geschiedde eene omwenteling. Jupiter verving Saturnus op den troon des heelals ,
in hem was kracht en leven. De overgang tot die nieuwe wereldorde was deze. Reeds bestond de geheele schepping , hoe
stil en doodsch dan ook ; alleen de rozenstruik ontbrak. Het
was een schoone morgen , de zon schoot hare frissche stralen op
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het strand van het bekoorlijke Cyprus ; schuimende golven kronkelden en krulden zich rondom de oevers van het schoone eiland,
al weerkaatsten zij den vriendelijken zonnegloed : stil bewogen zij
zich voort : doch ziet, het schuim der baren dringt zich te-zamen,
het drijft tot een, en een wonderschoone gestalte wikkelt zich
los uit 't schuim , het was Aphrodite ; zij heft het hoofd uit
de golven , dat was het oogenblik van haar geboorte , zij slaat
een blik op de aarde rondom haar , en het bewustzijn van leven
ontwaakte in haar binnenste , want zij wist dat daze aarde
bestemd was om door haar te leven , dat zij het koude hart
van warmen gloed zou doers tintelen , dat zij aan den ledigen tijd een heerlijken inhoud zou geven. De golven wentelen

en vleijen zich krullend om haar ; zij drukken zich verheugd
tegen haar boezem aan , en niet dan noode zetten zij haar of op
de oevers van Cyprus. Niet verre van het strand verrees een
tempel, bestemd om de schoone godin te ontvangen , van de zee
gescheiden door eon veld met kruiden en sprietjes, hoe eentoonig
dan ook van kleur. Naar dien tempel spoedt zij zich , en eenige
plantjes mogen de zaligheid smaken van door haar voet to worden gedrukt , zij trilden van genot bij die gewaarwording , en
dachten en mijmerden on droomden den ganschen dag van niets
anders dan van dat zonderling liefdesavontuur : — on toen het
uur der ruste kwam , hadden zij zoo gaarne zich aan die bespie
gelingen willen blijven overgeven , en zacht sluimerden zij in.
Maar het baatte niets, want zij droomden van de schoone Venus,
en toen zij des anderen morgens ontwaakten , zagen zij vol verbazing zich zelven on elkander aan : en ziet , overal waren zij
met schoone kleuren bekleed , zij waren een rozenstruik geworden. Het leven was een ander leven geworden , het hart klopte
in den boezem , on de doodsche ledigheid was voorbijgegaan.
Ales bloeide.
Stelt u, M. H. ! Aphrodite voor zooals zij, zich loswindend uit
het schuim , zich boven de aarde verhief. Wat moet er in haar
blikken hebben gelegen , toen zij die rondom zich sloeg , en zij
aan al de geslachten dacht die door haar eerst zouden leven!
Datzelfde gevoelen bezielde Socrates , toen hij tot het schitterend
resultaat kwam , waarmede hij de wereld verrijkte. De mensch
had langen tijd in de natuur geleefd , hij had haar waargenomen,
en niets dan een eentoonige reeks van duizend middelen gevonden , — altijd vond hij middelen , die tot een einddoel moesten
leiden , doch dat einddoel zelf bleef hem verborgen. Stelt u den
mensch, die het ellendige van dat pogen doorziet, voor oogen ;
eensklaps ontwaakt in hem het bewustzijn : die natuur is niets
anders dan de uiterlijke gedachte , die ook in mij leeft , zij is
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het buitenste van het denken : en dat denken , ik ken het : die
gansche natuur is geest van gelijken aard als ik , ik kan met
haar spreken en haar verstaan. In den beginne was de gedachte,
en door de gedachte is alles gemaakt, wordt alles gedragen en
alles is dus verstaanbaar voor het menschelijk denken. Hij , in
wien dat bewustzijn is ontwaakt, ziet de schepping met eenen
nieuwen blik aan : ik kan u kennen , roept hij haar toe , zoo ik
maar in begrippen omzet ; uw innigste wezen behoeft voor mij
niet ondoorgrondbaar te blijven`; ik kan het doorgronden en weten.
Socrates nu was reeds een grijzaard toen hij die ontdekking
maakte , en hij wist dus dat hem niet meer gegeven was de volledige kennis der natuur aan het licht te brengen, doch ik wil,
sprak hij , de kiem die ik heb ontdekt , in de borsten van
mijne jonge inedeburgers leggen, opdat in hen die waarheid zich
ontwikkele. In het bewustzijn van het groote idee dat hij aan het
licht had gebracht , kon hij "het weten", 't welk slechts bij de
buitenzijde zich bepaalde , "een niet weten" noemen , en zijne
eigene kennis alleen in het bewustzijn van dat hoogere stellen.
Zoo vergeleek hij zich zelven bij eene oude vrouw , die zelve
geene kinderen meer krijgt , doch door de aanwending der kunst
anderen weet zwanger te waken en • anderen in de geboorte
bijstaat.
Door het machtig gevoel van zaligheid overstelpt, kon hij niet
anders uitroepen dan deze woorden : er is een ware wetenschap
ook voor den mensch verkrijgbaar , ik bezit haar ook niet, maar
ik weet dat ik ze niet heb , want ik ken haar wezen. Daarom
ook noemen alle latere philosophen zich gaarne zijne kinderen ,
want one treden in zijn voetspoor , zoekende naar de waarheid,
langs den weg lien hij hun heeft aangewezen.
Al zegt de spreuk van Socrates dat hij eigenlijk niets weet ,
zoo is het er toch verre van of dat zij alleen eene beteekenis
van armoede zou wezen. Even als de Christen in het geopenbaarde en in het leven nog zooveel duisters ziet , waarvan hij
de opheldering eerst in een volgend leven verwacht , en toch,
zoo men hem vraagt of hij zich armer vindt dan zoovelen die
gerust voortleven , tevreden met de aarde , en zonder verlangen
uaar den kernel , en of hij met lien zou willen ruilen , luide
neen antwoordt , met de betuiging : wij hebben den schijn van
ons gedaan , en weten dat er een waar zijn bestaat, al is het
nog niet geheel in ons : wij hebben de eerstelingen des H.
G-eestes reeds in ons binnenste : onze armoede is veel rijker dan
hun bezit. Evenzoo was het ook met Socrates' spreuk ; aan de
bekentenis van de armoede paarde zij een triumfkreet over het
veroverde goed , over de kennis van dat eene ware weten. Wel
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is die bekentenis evenals die des Christens ootmoedig , ongeveinsd , maar daarom aarzelt de wijsgeer niet , evenmin als de
geloovige, to erkennen dat zijn leven specifiek beter is dan dat
van hen , die hunne armoede niet kennende — berustend in
het ontvangene — voortleven.
Het orakel to Delphi — waaraan ik niet durf besluiten of wij
het eene hoogere goddelijke inspiratie moeten toekennen — het
orakel to Delphi heeft Socrates voor den wijssten aller menschen
verklaard : dat is, hem niet een veelweter , een philister , een
man van gezond verstand genoemd , maar het heeft daarmede
aangeduid dat in Socrates iets geheel nieuws ontstaan was , on
een bewustzijn in hem was ontwaakt dat de wereld vroeger niet
kende. En het orakel wist wel wat het zeide , even als Socrates die uitspraak zeer wel begreep ; daarom ging hij zich met
de anderen vergelijken , en beyond dat het verschil daarin bestond , dat zij meenden iets to weten , terwijl in hem de overbuiging leefde dat hij niets wist , ons weten is niet de kennis van de oppervlakte der dingen , zooals die op het netvlies van
ons oog zich afspiegelt , wij kunnen met onzen blik nooit verder
dan het uitwendige doordringen ; been, alles hangt op eene gedachte Gods ; de schepping zelve is niets dan een zichtbaar geworden gedachte van het hoogste Wezen , en de mensch eene
zelfdenkende gedachte van den Allerhoogste ; wij behoeven bij
de kennis ons niet tot het uitwendige to bepalen : door de redeneering klimmen wij op tot het begrip der dingen , en eerst
dan is ooze kennis grondig on volledig.
Rigten wij ons nu tot de beide andere stellingen van Socrates,
door Aristoteles ons medegedeeld : Wie wifs is, is tevens deugdzaam, en : Niemand zondigt willens. De eerste stelling , zij zegt
hetzelfde (hoewel in veal mindere mate), als hetgeen later door
het Christendom is uitgesproken , dat het geloof noodzakelijk
rechtvaardigt , on dat hij , in wien het geloof geplant is , braaf
moat zijn. Gelijk de Reformatie die waarheid tot bron des inwendigen levens maakte , en Jezus verklaarde : die zondigt weet
niet wat hij doet , evenzoo moeten wij ook Socrates' spreuk opvatten. Wanneer wij, Christenen, iemand van een geloof zonder
werken hooren spreken , dan worden wij toornig , want wij weten dat zulk een spreken onrecht doet aan het geloof hetwelk
wordt opgevat als een dood iets , het opzeggen eener van buiten geleerde les , met onderdrukking van alien twijfel : dat is
het geloof niet dat den mensch deugdzaam maakt. Het geloof
kan in de borst niet ontstaan zonder eene geheele omkeering
des levens , zonder wedergeboorte , maar wie dan ook daarna ge-

looft, hem is het geloof eene kracht ten leven , die hem bezielt
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in alles wat hij doet. Wilt gij een schoone en warme ontwikkeling des geloofs lezen , slaat dan Luther's voorrede voor den
brief van Paulus aan de Romeinen op , en ziet hoe hij gloeit
van verontwaardiging over die doode opvatting van het geloof ,
die geen invloed op het leven uitoefent. Neen, eerst geeft het
geloof verbrijzeling des harten over de zonde , allengs wordt de
zonde overwonnen , en de geloovige moet in reiniging en heiligmaking toenemen. Zoo dacht ook Socrates over de wijsheid:
alle deugden waren hem uitvloeisel der wijsheid , en onafscheidelijk van haar. Dapperheid , matigheid — zij zijn niets anders dan
de kennis van datgene wat men het meest to weten heeft, zij
berusten op een grondig weten en kennen der dingen. — Gelijk ten tijde van Luther het geloof gewoonlijk als een dood
iets werd opgevat , dat op het leven geen invloed had , zoo is
het thans het geval met het denken. Men beschouwt 't als iets
afgetrokkens dat op zich zelf staat , dat in een bijzonder loket
van ons hoofd teruggedrongen , op ons zelven on het leven geen
invloed kan hebben — toch het denken is ten innigste met
ons bestaan ineengevlochten ; wij weten niets dan dat wat wij zijn,
nihil scimus quam quod sumus. En zoo is het ook met de liefde:
want ook denken en lieven zijn onafscheidelijk , slechts wat wij
denken lieven wij , omdat wij op de wieken, die de liefde ons
aanhecht , het heelal doorvliegen ; het lieven scherpt ons verstand ; het is in waarheid denken , en de wijsbegeerte zij is
slechts eene andere vorm der verliefdheid en liefde. En die
ware wijsbegeerte moet in het leven ingrijpen , zij kan niet dood
zijn ; buiten haar mag een lagere trap van deugd bestaan, doch
even als wij , Christenen , weinig aan eene natuurlijke liefde
hechten , die ook de dieren met ons gemeen hebben, en eerst
die liefde voor de eenige ware erkennen , welke uit het geloof
zich ontwikkelt , even zoo dacht Socrates over die deugd ; zonder
wijsheid is zij een toevallig iets , dat nit het instinct van goedhartigheid ontspringt , maar dat het ware fondament, de echte menschelijke wijsheid, mist , on aan de andere zijde was hij overtuigd
dat waar dat fondament gelegd is, de deugd noodzakelijk moet
volgen. Het geloof ontstaat door de prediking , zegt de apostel,
al worden niet allen die de prediking hooren bekeerd , omdat
een deksel op veler ooren ligt , on de woorden des levens niet
tot het binnenste des harten doordringen. Even zoo wist Socrates dat hij niet op een ieder evenveel vermocht , maar als er
een jongeling tot mij komt , zeide hij , dan is er eene stem in
mijn binnenste, die mij meldt of ik in staat zal zijn hem tot de
eeuwige waarheid to leiden. En is die stem bevestigend , is hij
door de Godheid uitverkoren, dan zal hij door mijne prediking
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zalig worden. Is het niet alsof wij den weerklank vinden van de
taal des evangelies , dat wie de blijde boodschap waarlijk in zich
opneemt, onmogelijk verstoken kan blijven van de zaligheid. Wien
God heeft uitverkoren , dien heeft Hij ook geroepen , en wien
Hij geroepen heeft , dien heeft Hij ook geheiligd. Voor wien
het uur, door de Godheid bepaald , geslagen heeft, roept Socrates uit , die wordt door mijne redenen wijs , en daardoor noodzakelijk heilig en zalig ; nooit kunnen zij uit die zaligheid weder
uitvallen , want wie eenmaal die zaligheid heeft gesmaakt , voor
hem is zij eeuwig en onveranderlijk. Dengd en wijsheid zijn
onafscheidelijk. Daarom is ook de deugd te leeren.
Ten nauwste hangt met deze stelling zijne tweede samen :
Ook hier hooren wij eene taal die
dat niemand willens zondigt.
een flauw afschijnsel van het voile licht des evangelies ons wedergeeft. Als Jezus in zijne laatste oogenblikken nog aan het
kruis de bede slaakt "Vader vergeef het hun, want zij weten
niet wat zij doen ," dan is het er verre van of dat wij eene
uiting van 's Heeren goedhartigheid daarin mogen vinden. Hij
meende wat Hij sprak , en diepe waarheid lag aan zijne woorden ten grondslag. Zoo is ook Socrates' taal op te vatten : als
het eenmaal licht in ons binnenste is geworden , en de wereld
van schijn voor ons is weggevallen , dan zullen wij heilig zijn.
V6Or dien tijd wisten wij niet wat heiligheid was, het hoogere
was ons onbekend , en zoo was ons leven een leven van zonde,
van zonde uit onwetenheid. Meent echter niet dat hiermede
ook maar in het minst het gevoel der verantwoording en der
wroeging zoude zijn weggenomen , want zoo wij al zondigden uit
onwetenheid , onze schuld ligt hierin : dat wij nog niet wisten
terwijl wij reeds zoolang konden weten ; juist daarin , dat wij
nog zoo laag , zoo weinig ontwikkeld zijn , ligt onze zonde. Allengs leeren wij de zonde begrijpen , wij zien het dat ieder
naar het goede streeft , maar uit onkunde zoo menigmaal het
kwade voor het goede houdt.
Menigmaal veroorloofde ik mij in mijne rode eene vergelijking
tusschen Christus en den Heidenschen wijsgeer. Verwijtend richt
wellicht een uwer de vraag tot mij : is dan het Christendom niets
anders dan Socrates' leer ? Mijn antwoord is gereed. Zoo wij
Socrates om Christus verlagen , dan doen wij al een zeer lage
handeling , want vooreerst zou ik u wel willen vragen , wat
Christus zoude gevoelen, als Hij zag dat men een ander verlaagde
om Hem hoog te kunnen stellen ? Maar er is meer : alles wat
is, bestaat alleen door Christus, en zonder Hem is niets van wat
is ; ook in Socrates was Christus ; zoo gij dus den eersten miskent , dan is het niet de heiden dien gij onrecht doet, maar gij
,
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lastert den Christus zelven. In elk geval zoude 't toch al eene
zeer zonderlinge jaloerschheid zijn, dien gij in den Verlosser veronderstelt , zoo gij meent dat men zijne eer te na kwam , omdat men den mensch verheft. Wilt gij weten wat het ware
onderscheid is tusschen den zoon van Sophroniscus en den Zoon
van God ? Het is dit : de eerste sprak : het heelal is geest , de
tweede : die geest is liefde. Doch niet alsof de wijsgeer uit
zich zelven de waarheid kende , ook in Socrates sprak Christus ,
ook de eerste stelling sprak Hij , maar het was de nog niet
geopenbaarde Zoon, die de wereld daarmede verrijkte.
Het verschil tusschen beide moge u blijken uit beider dood.
Socrates had zijn gansche leven onder het Atheensche yolk geleefd , en de hoogste wijsheid, die hem was geopenbaard, voortdurend rondgedragen ; in ieder mensch zag hij een verscholen
engel , dien hij overal en in alles aan het licht wilde brengen;
een ieder had hij van onkunde overtuigd, dock omdat de waanwijze Atheners dat bewustzijn niet wenschten , zoo werd de wijsgee r door hen ter dood veroordeeld. Maar de dood was hem
eene verlossing : nooit is iemand met zoo nainelooze blijdschap
gestorven : hij zocht het ware zijn, dat hij als bereikbaar voor
den mensch kende, maar dat ook door hem zelven nog niet geheel
bereikt was (oogen en ooren toch belemmerden hem nog steeds
om bet te bemachtigen), en nu zou hij naar het rijk der ideeen
gaan, waar niets hem van dat ware licht nieer zou kunnen verwijderd 'louden ; eene onuitsprekelijke blijdschap vervulde zijn
boezem. Zijne verdedigingsrede was als eene uitdaging aan zijne
rechters ; als een die feest vierde trad hij voor lien ; des nachts
beloofde een droomgezicht hem dat ten derden dage zijn vurige
wensch, om in de betere gewesten verplaatst te worden, vervuld
zou worden. Op den laatsten (lag onderhield hij zich met brandende begeerte over het rijk der ideeen, waar hij zich heen begaf. Vrouw en kinderen liet hij even bij zich toe, maar verwijderde ze aanstonds weder met de woorden : zij begrijpen niets
van mijn geluk. Met innige blijdschap nam hij den gifbeker ,
en legde zich ter ruste ; hoe langer hoe gelukkiger, hoe 'anger
hoe zaliger gevoelde hij zich. Gij moet weten wat gij met
mijn lijk zult doen , sprak hij tot zijne jongeren , want ik zelf
ontvlugt u. En na het verzoek aan Echecrates te hebben gedaan om een haan aan Aesculaap te offerer', ten einde de Godheid voor de genezing , die de dood hem aanbracht, te danken,
werd zijn vurigste wensch vervuld en blies hij zalig en gelukkig
den laatsten adem uit.
Nooit stierf iemand met naamloozer smart
En nu Christus !
en bitterder iced , dat toch zeker niet uit vrees voor den dood
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ontstond. Weinige dagen voor zijn lijden deed de Heer een
plechtigen intocht in het groote Jeruzalem , dat met palmtak en
gejuich Hem ontving. Hij liet zijn blik over de stad gaan , en
als altijd , wanneer Hij een groote schare rondom zich zag, zoo
werd Hij ook nu door het krachtigst gevoel van gemeenschap
overweldigd. Die velen meenden gelukkig te zijn , en wisten
niet dat datgene wat zij hadden, van hen zou worden weggenomen ; maar Christus wist het ; Hij zag de barensweeen en smarten, die hun deel zouden moeten worden ; Hij wist dat zij schijnbaar zouden triumpheeren, maar dat de vreugd hun tot leed zou
worden, dat de zonde zich het sterkst zou gaan openbaren , en
dat zij slaande op hunne borsten van den kruisberg zouden wederkeeren. Hij ziet dat alles, en die gedachten geven Hem de
roerende woorden in, die ons door den Evangelist zijn vermeld.
Slechts korten tijd vertoefde Hij in die stad, die Hem zoo bittare smart deed gevoelen. En toch ontbrak Hem ook toen
geen moed : slaande voor zijne rechters, door allen verlaten,
toen ook het gevoel van gemeenschap met God Hem was ontnomen , sprak hij dit heerlijk woord op de vraag des Hoogepriesters : "Zijt gij Gods Zoon ?" "Ja, gij hebt het gezegd."
Verhevener woord is nooit op aarde gesproken ; niets bewijst
beter hoe ook in het vreeselijkst lijden de kracht Hem niet
begaf. In de laatste gesprekken die Jezus met zijne jongeren
hield , sprak Hij niet van het rijk der ideeen , waar Hij heenging , maar Hij sprak van hen die achterbleven , en als in tegenstelling net Socrates' woorden , vertroost Hij hen met de
overtuiging dat, al moge zijne uiterlijke gedaante hen verlaten, Hij
zelf met hen blijft. Nog aan het kruis had Hij een hart voor
het leed der menschheid, en terwijl Socrates in zijn laatste ure
Xantippe van zich dreef , was Jezus ook toen nog met het lot
zijner moeder begaan , en wees haar zijnen liefsten jonger aan,
die haar tot zoon zou wezen.
Socrates en Jezus — hun beider dood was spoedig , doch bij
den eersten was het door vurige begeerte en naamlooze blijdschap : bij den laatsten werd het hart door overmaat van leed
overstelpt en bezweek onder den last der smart. Ziet daar het
onderscheid. Socrates wist dat het heelal geest was , en dat
hij door zijnen geest met dien geest gemeenschap konde hebben ; in Christus leefde het bewustzijn der liefde. Hij droeg
de menschheid in zijn boezem.
Vandaar dat de discipel van Socrates niets vuriger wenscht
dan aanstonds te sterven. Zoo verhaalt Cicero ons van een jongeling, die uit brandende begeerte naar het rijk der ideeen, een
einde maakte aan zijn leven , en ook Cato sterkte zich door de
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lezing van Socrates' gesprekken, voor hij het zwaard in eigen
boezem stak. — Doch de Christen zoude zich aan alien willen
vastklemmen , hij wil de zaligheid niet , zoo hij haar niet met
zijne broeders deelt ; hij hecht waarde aan niets dan aan datgene
wat hij als resultant van het gemeenschappelijk denken en gevoelen kent.
Hoeveel grooter die ontwikkeling is, die het Christendom gaf,
springt in 't oog : de geschiedenis voor Christus gaf niets dan
een praeludium van wat de Verlosser bracht. De Reformatie is
niets dan een terugslag op den Verlosser. Hij is alles in alien.
Door den Heiden te verheffen verduisteren wij in niets den stralenkrans die den Zoon van God omgeeft ! —"
De derde voordracht behandelde nu de scholen na Socrates,
tot op de komst van den Verlosser. Allereerst Plato. Plato,
die eigenlijk niets anders is dan Socrates, die van der jeugd of
aan de Socratische methode heeft gekend en gevolgd. Hij is
het heerlijke Jupitersbeeld , dat in de Silenus-gestalte verborgen
was geweest. Socrates was met ironie en in onaanzienlijke gestalte de Atheensche Staten doorgegaan ; doch toen hij stierf, viel
de Silenus-gestalte uiteen, en het heerlijk godenbeeld trad in den
God der wijsbegeerte, in Plato te voorschijn.
Als men van de Platonische philosophie spreekt, dan verstaat
men daaronder zijn leer van de ideeen. 1Vat verstond Plato door
zijn ideeen P Een voorbeeld heldere het op. Als hij een zaal
met rechters zag, dan sprak hij : gij alien verdedigt de belangen van de orde en van den staat en verbeeldt u voor een eindig
doel werkzaam te zijn, maar achter u is eigenlijk iets anders :
het is de idee-rechter, die in u zich openbaart. De Godheid
denkt zich een ideaal-staat , daarin moet weder een volkomen
rechter wezen ; doch niet tevreden met die gedachte, wil zij
ook werkelijk maken wat zij denkt om de zaligheid der aanschouwing van dit ideaal te smaken. Zij kan echter de verwerkelijking alleen volbrengen in een onzuivere stof, die nooit
de idee geheel weergeeft, en daarom zijn er zoovele dingen noodig om te-zamen de zuivere idee voor te stellen.
Plato was dichter en kunstenaar. Zijn God is ook dichter
en kunstenaar. Het heelal is hem een 6.yaXitta door de Godheid
gevonden, om er zich zelven en de menschen mede te verlustigen. Toen Hij sprak : er zij ! begonnen de ideeen zich te realiseeren, zij woelden en bruischten in de stof en zullen woelen
en bruischen, totdat de uitdrukking geheel aan de idea zal beantwoorden. — Vragen wij nu of wij in dat stelsel voldoening
kunnen vinden, dan is het antwoord dit. Dezelfde zwarigheid,
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die altijd tegen de kunst in ons oprijst, doet zich ook Kier
voor. Van kunstgenot kan men niet leven. Die Godheid met
al haar kunst is ons te koud. Hij is geen vader der menschen ;
wij kunnen ons nooit tot hem verheffen dan in oogenblikken
van kunstgenot. Die Godheid heeft niet waarlijk hart voor de
menschen, de haren des hoofds van een iegelijk onzer zijn bij
Hem niet geteld ; Hij telt zijn ideeen en zorgt voor haar ; nooit
vermengt Hij zich met de wereld.
Aristoteles greep die stof, die massa weder aan, die door Plato
in zijn systeem was overgelaten. Hij leerde dat die stof inderdaad geen werkelijkheid had. In alles schuilt de gedachte. De
stof is slechts een mogelijkheid om de gedachte te verwezenlijken. Zoo verkreeg hij weder de eenheid, die bij Plato gemist
werd. Maar de idee was bij Aristoteles niet zuiver meer ; zij
werd door de verbinding getroubleerd. In alles was nu een
streven. Het menschelijk bestaan was niet anders dan de poging om ziel te worden, en de ziel zelve slechts een poging
om Gods gedachten in zich op te nemen. De gedachte is de
bewegende kracht der werkelijkheid. In een hymne, die hij der
Godheid toezingt — want al is het in Proza vervat, zijne bezielde woorden mogen den naam van hymne dragen heet
Aristoteles haar de Albeweegster, omdat het in alle dingen het
begeeren naar haar heeft verwekt ; en datgene wat ons tot haar
heenvoert, noemt hij den trek naar gedachten. De leemte van
het stelsel is, dat wij niet verder dan de gedachte komen. Tot
het begrip Liefde komt hij nergens. In alles is slechts een
mogelijkheid, die werkelijkheid kan worden, maar die, als zij
voltooid is, in de Goddelijke gedachte zich verliest. De voltooijing van ons bestaan is tevens ooze ondergang.
De Stoicijnen nu brachten deze resultaten van Plato en Aristoteles op het practisch leven over. De Stoicijn stelde dat de
geheele wereld door de rede geregeerd wordt.
Pascal zegt ergens, dat de zaligheid der Stolcijnen zoo groot was, dat zij den zelfmoord als achterdeur moesten openhouden. Die spot is eenigermate verkeerd , want gedachte is altijd liefde, en dat ook de Stoicijnen die eerste
beginselen van liefde niet vreemd waren, blijkt b. v. uit Cicero's
werk, de Legibus (Lib. I.). En buitendien was voor den Stoicijn de zelfmoord een relatieve deugd, al is zij voor ons een
der grootste misdaden. Hij beschouwde den dood als iets, dat
in der menschen macht stond ; wanneer dus de rede gebood te
sterven, bleef hij ook daarin zijne maximes getrouw , en het
sterven was hem een redelijk weggaan nit deze wereld; zoo lang
hij niet wist dat God de levensmate in Zijn eigen hand
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had gesteld , kon de zelfmoord niet anders dan relatieve
deugd zijn.
Ook een groot gemeenschapsgevoel kenmerkte den Stoicijn.
Bij alle menschen stelde hij de gedachte gelijk en dezelfde ;
eene gedachte kon dus geheele identiteit tusschen twee personen vestigen: een ander vereischte dus dezelfde liefde als welke
men zich zelven toedroeg. De Stolcijn trachtte altijd het individuele van ieder af te nemen en werd dus in waarheid een
cosmopoliet.
Martinus nam hieruit aanleiding om met een enkel woord op
te merken, hoe de roeping van het Romeinsche yolk was om
het Stoicisme te realiseeren en hoe bet Romeinsche rijk zelf niet
dan een practisch Stoicisme werd. Het eigcnaardige van de
Romeinen is, dat zij mannen met rede waren, die met ijzeren
wil volvoerden wat zij zich eens hadden voorgesteld. Ten onrechte beschuldigt Augustinus hen van roem- en eerzucht : neen,
in hen leefde het bewustzijn eener roeping, die zij te volbrengen
hadden : de wereld wilden zij tot eene stad maken, orbem urbem
facere, waarin alle individualiteit zoude vervallen, en die alleen
dat, wat alien gemeen is, mocht opnemen. In den aanvang imponeerde Rome slechts zijne nationaliteit, maar allengs kwamen
zij er toe alle individualiteit uit te wisschen. Werkelijk heeft
de groote stad dit doel bereikt : gedeeltelijk in haar heerschen,
geheel in haar taal en recht. Vooral onder Augustus kwam Rome
tot de bereiking van haar bestemming , hij had zich tot doel gesteld eene centralisatie aller volken in de oude stad. Daartoe
was tellen en meten noodig. Opmetingen en volkstellingen werden dus door hem verordend. Een algemeenen census, den eersten van het geheele yolk, schreef hij uit. Tot nog toe splitste
zich de geschiedenis in gewijde en ongewijde ; doch als de wereld voor de waarheid rijp zoude geworden zijn, moest Palestina
uit een spatten , terwijl toch aan datzelfde Palestina beloofd
was, dat het eenmaal zelf alien zou beheerschen. Meer en
meer werd het net van den census uitgebreid ; zelfs te Bethlehem werd een bureau gevestigd, en ziet, juist toen werd de
Christus geboren, die het ware middenpunt van het heelal zou
worden, dat door Rome was voorbereid. Jezus was het, die de
bestemming in zich droeg om de ware ideeen van het Romeinsche
rijk to vervullen. Hij was niet gekomen om jets af te breken,
maar om te vervullen. Het is opmerkelijk hoe de . Zaligmaker,
nadat Hij in Cajafas tegenover het Joodsche yolk gestaan had,
toen Hij tegenover de Heidenen werd overgesteld, aan den Romeinschen landvoogd niet in Joodsche termen, maar in eene
taal, die den Romein verstaanbaar moest zijn, het antwoord gaf:
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ik ben een Koning. En werkelijk , het duurde niet lang of de
wereld was Christelijk en Rome het middenpunt der Kerk. Het
vroegere tijdperk was gesloten ; van nu of aan zouden niet weer
de Romeinen maar de Germanen de eerste worden in het plan
der geschiedenis.
Met daze drie voordrachten was de beschouwing der philosophie
voor Christus gesloten. Martinus zou nu de wijsbegeerte na
Christus gaan behandelen. Wij zullen thans minder uitvoerig in ons
overzicht zijn. Trouwens het is ons slechts to doen om het standpunt van Martinus , minder om de zaak zelve. De voordrachten over de oude Grieksche wijsbegeerte gaven ook reeds voor
een goed deel dit standpunt aan. Wij zullen ons nu vergenoegen slechts enkele punten aan to stippen.
Martinus heeft weder in een programma den geleidelijken gang
aangewezen, dien hij in de geschiedenis der nieuwste philosophie
meende to vinden. Zijn schets van die ontwikkeling was de volgende :
A. De wijsbegeerte na de komst van den Verlosser en voor de
Reformatie. (Het denken gevoelt zich door de Christelijke
openbaring overheerscht en daaraan onderworpen.)

I.
Speculatieve inhoud der Christelijke openbaring.
a. Bevestiging van het resultaat der Grieksche wijsbegeerte, dat de geddchte de grond is van het Heelal.
(Leer van den Logos.)
b. Nieuwe leer des Christendoms. (Het denken , dat het
Heelal draagt, is tevens lieven.)
1. Liefde van God tot zich zelven. (Leer der Drieeenheid.)
2. Liefde van God tot de mensehen. (Leer der Verlossing.)
3. Liefde van den mensch tot God en den naaste. (Christelijke zedeleer.)
Overgang van de Grieksche tot de Christelijke wijsbegeerte.
a. De Grieksche wijsbegeerte doet eene poging, om zich
aan het Christendom aan to sluiten. (Nieuw-Platonische school.)
De Grieksche wijsbegeerte neemt Christelijke bestanddeelen in zich op. (Pseudo Dionysius Areopagita.)
c. De Grieksche wijsbegeerte verandert in de Christelijke.
(Joannes Scotus Erigena.)

II.
De philosophie der middeleeuwen.
1. Schooltijd der jeugdige Europesche volken. (De wijsbegeerte wordt Scholastiek.)
2. De schoolsche vorm zelf wordt het voorwerp der wijsgeerige bespiegeling. (Strijd tusschen de realisten en
nominalisten.)
3. Daar in den boezem des Christendoms het denken
tevens lieven, en het lieven tevens denken is, splitst
zich de wijsgeerige bespiegeling in tweeen.
a. Het gevoelen en beminnen oefent een overwegenden
invloed op het denken uit. (De Mystieken.)
b. Het denken onderdrukt het gevoel. (De Scholastieken.)
B. De wijsbegeerte na de Reformatie. (Het denken eigent zich,
vrij en zelfstandig, den inhoud der Christelijke openbaring toe.)
I.
Begrip der Reformatie. Het Christelijk individa verwerpt de
Inassa der traditie en de uiterlijkheden der kerkgemeenschap, en
trekt zich terug op zijn eigen onmiddellijk bewustzijn en op he
gezag der H. Schrift.
II.
Wijsbegeerte na de Reformatie.
A. Eerste periode (de verledene) : Afval der wijsbegeerte
van de Christelijke openbaring. (Het menschelijk denken
wordt opgevoed tot vrijheid en zelistandigheid.)
1. De menschelijke geest trekt zich terug op de empirirische waarneming der natuur. (Baco van Verulam.)
2. De menschelijke geest trekt zich terug op de eerste
en eenvoudigste waarheden, het meest oorspronkelijk
en onmiddellijk in de rede geopenbaard. (Descartes.)
3. Op den grondslag dier waarheden wordt het gansche
heelal in een wijsgeerig stelsel geconstrueerd. (Spinoza.)
4. De mensch bezint zich, dat hij in de wijsgeerige constructie van het heelal zijn eigen construerend ik
uit het oog heeft verloren. (Leibnitz.)
5. De mensch, zijn eigen ik beoefenende, vindt in de regels van zijn denken de wetten, die de hem omringende schepping beheerschen. (Kant.)
6. De wetten van het menschelijk denken beheerschen niet
alleen de hem omringende schepping ; maar die ge-
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heele schepping zelve is niets anders dan de verschijning der wetten van het denkvermogen. (J. G.
Fichte.)
7. Op den grondslag van dit beginsel wordt het gansche
heelal in een wijsgeerig stelsel geconstrueerd. (Hegel.)
B. Tweede periode (van overgang.)
1. De mensch, na alles te hebben opgelost in zijn eigen
ik, schrikt voor dien afgrond der vernietiging terug.
(Jacobi.)
2. De menschelijke geest , zonder den eens ingeslagen
weg te verlaten, tracht eene wezenlijkheid buiten zijn
terug te vinden. (J. G. Fichte, in zijne latere periode, en Schelling.)
C. Derde periode. (die van de toekomst) : Het wijsgeerig denken, opgevoed tot vrijheid en zelfstandigheid, keert tot
de Christelijke openbaring weder.
Wij voegen nu aan dit programma slechts enkele opmerkingen, fragmenten van hetgene het meest karakteristiek uit de
voordrachten van Martinus mag genoemd worden.
Allereerst zijn opvatting van het optreden van 't Christendom.
Tot nog toe — zoo sprak Martinus — was de mensch althans
in het ongew ij de deel der geschiedenis als aan zich zelven overlaten ; hij had beproefd hoeverre zijne wijsheid reikte. Zijne
wijsheid was geheel Weltweisheit ; de mensch bestudeerde de
natuur en trachtte tot het middelpunt der wereld door te dringen, maar daartoe te komen was hem niet mogen gelukken.
Toen hij nu zijne krachten ten voile had beproefd, ziet daar
kwam op eens het middelpunt tot hem en verscheen hem in
menschelijke gedaante, het opende met hem een gesprek en zeide :
"ja , het is waarheid wat gij hebt gevonden : ik ben gedachte,
"maar ik ben sneer , ik ben ook liefde en wil gemeenschap aan"knoopen met een iegelijk uwer ; om dat te bewijzen daartoe
"strekte de geheele geschiedenis." — De menschheid had haar
God gezien en en gehoord ; de herinnering aan dat gesprek, dat
zij met haar mocht voeren, kon nooit weder worden uitgewischt:
de geschiedenis wendde zich om, maar van nu of aan had zij een
Janusgedaante, waarvan het eene hoofd naar de toekomst zag,
en het andere voortdurend naar het verledene staarde : de mensch
deed verder niets dan datgene zich assimileeren ; de Weltweisheit was veranderd in Gottweisheit. Men kende meer dan de
wereld, want, om het zoo uit to drukken, achter de wereld om
had men de Godheid gezien : de mensch trachtte nu de openbaring in overeenstemming to brengen met de wereld : uitgaande
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van de kennis Gods zocht men de waarneming aan haar te
huwen.
cc
Het woord der openbaring dreunde door de
scholen der philosophie en wat was het resultaat van dien schok
Het was de Nieuw-Platonische school. Die school wilde van de
Christelijke openbaring nog niet veel weten , zij vertrouwde te
veel op de wijsbegeerte. Zij kon daarom geen levendig geloof
genoeg hebben om de openbaring aan te nemen, te minder omdat hoogmoed een barer karaktertrekken is. De Neoplatonische school sluit zich nog of van 't Christendom , al ondergaat zij den invloed daarvan. Ziet hier wat haar onderscheidt :
Zij is niet alleen meer Weltweisheit , maar achter de wereld
erkent zij eenen God, dien zij onderzoekt , zoo als Hij op zich
zelven is. Zij erkent 5 graden van het zijn : God, idee, ziel,
naluur , stof. Den eersten graad : God, heeft zij aan de anderen toegevoegd. Plato hield zich niet bezig met de Godheid
zelve, zonder de idees ; de kunstenaar vertoonde zich bij hem
nooit anders dan door de kunstwerken ; doch anders is .dit
bij den Neoplatonicus : het Goddelijk wezen zelf verkondigt
hij. Het Neoplatonisme leert verder, dat men meer of minder door exstase, door eene bovenmenschelijke beschouwing genot kan hebben van de Godheid. Plato had gezegd : zie de
ideeen en gij zult God kennen ; de Neoplatonicus sprak : verdiep
u verder dan de ideeen , klim zoo hoog op als gij maar vermoogt, en dan zult gij de Godheid beschouwen : aan Plotinus
was zulk een extatische toestand slechts driemaal gedurende zijn
geheele leven voorgevallen , nadat hij zich langen tijd verdiept
had in 't denken.
Deze leer was ontstaan tegenover het Christendom, door het
beweren des Christens dat hij een God kende hooger dan de
wereld ; en uit de waarneming van den Neoplatonicus, dat de
wereld niet genoeg heeft aan de werken der Godheid , maar
naar God-zelven vraagt. Zij is later vaak veranderd en gewijzigd , doch twee voorname punten zijn in haar op te merken.
Vooreerst ging zij over in de hemelsche hierarchie van Pseudo
Dionysius Areopagita, die in de vijfde eeuw leefde , en in wien
wij de kern der geheele Middeleeuwsche dogmatiek hebben. \Tervolgens is zij weder te vinden in Joannes Scotus Erigina , die
ons in de negende eeuw als het ware reeds het bewustzijn der
Reformatie vertegenwoordigt. Het Neoplatonisme stelde, dat de
lagere trap slechts door de tusschentrappen tot den hoogeren kon
komen; zoo kon de mensch nog niet tot de hoogste beschouwing
der Godheid komen, als hij zich niet eerst verdiept had in de ideeen ;
-

hij kon dan nog verder komen door engelen en daemonen : want
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ook de ideeen zijn slechts tusschentrappen ; en omdat zij zulke
tusschenpersonen aannamen , verdedigden zij ook het polytheisme , want in die vele Goden erkenden zij de daemonen.
Het Neoplatonisme nam verder ook de emanatie aan. Emanatie
heeft plaats als iets, uit natuurlijke oorzaak, uit de Godheid
uitgaat, zonder dat Zij het wil of weet. Zij geschiedt buiten
God om. De schepping daarentegen geschiedt als de Godheid
iets wil en met een bepaald doel iets vestigt. Zoo God iets
denkt en die gedachten van zich zelven, zonder dat Hij 't weet,
geesten worden, dan echter is het Emanatie. Vergelijken wij nu
deze beide stellingen met het Christendom, dan vinden wij twee
punten van onderscheid : 1. de mensch komt slechts door trappen
tot God , en 2. de Godheid laat zich niet in met de menschheid.
Beide die stellingen zijn onchristelijk. De menschheid toch
hangt onmiddellijk samen met de Godheid en to recht heeft Albertus Magnus gezegd : dat niets zoozeer als de mensch met de
Godheid overeenkomt. Ook de tweede stelling is voor den
Christen onbestaanbaar. De verschilpunten worden duidelijk ,
wanneer wij op de twee groote middeleeuwsche wijsgeeren het
oog slaan. Dionysius Areopagita leert , dat de Godheid door
trappen en legioenen van Engelen met de menschheid in betrekking staat ; in die uitgebreide rangorde van wezens staat ook
de mensch on zoo heeft hij deel aan de Godheid. Maar Zij,
on hier is het nieuwe van Dionysius , Zij stroomt uit eigene beweging tot den lageren uit : door al die lagere trappen peen wil zij
ook om zich zelve gemeenschap aanknoopen met den mensch. Bij
Dionysius alzoo wil God zelf met ons gemeenschap aanknoopen,
maar toch gaat het door trappen. Ziet daar de leer der RoomschCatholieke Kerk ; zij is Christelijk, wij hebben door haar met de
Godheid gemeenschap uit eigene beweging Gods, maar door Engelen, door Maria. Alleen als wij ons in de groote orde der dingen
stellen, hebben wij de gemeenschap : de waarheid is ja in de
kerk, maar alleen door den priester komt zij tot ons : de gemeenschap is er, maar alleen door de heiligen smaken wij haar, en
met die heiligen komen wij weder door de reliquien in verband.
Dat is eene heerlijke leer en in de Middeleeuwen of in de tegenwoordige R. C. landen kon niets anders verwacht worden.
Dezelfde stelling passen de R. C. op de Sacramenten toe : zij
heeten bij hen de kanalen, waardoor het Goddelijke tot ons
vloeit ; bij de Protestanten daarentegen zijn zij eene heilige handoling , waaraan de belofte van onmiddellijke gemeenschap is verbonden. Volgens de R. C. veranderen brood en wijn in vleesch
en blood des Heeren, ook zonder dat de geloovige ze gebruikt ;
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de Protestanten erkennen de veranderiug eerst als zij die met een
geloovig hart tot zich nemen. De sacramenten zijn bij de R. C.
een middel , bij de Protestanten eene gelegenheid.
In Johannes Scotus Erigena zien wij deze leer overslaan in
eene anticipatie van het Protestantisme. Hij is een der menscheu
zooals er slechts weinigen geweest zijn , die rusten aan den boezem van God en van den strijd des levees niet schijnen te weten, gelijk ook David en Johannes en Spinoza en Fen6lon waren.
Eigenaardig is Erigena's bock over de natuur : het is alsof de
rust die over de natuur ligt uitgespreid , in zijne gemeenschap
met God wordt wedergevonden. Men vindt bij hem eene schijnbare aansluiting aan Dionysius Areopagita , maar twee verande
ringers merken wij op , en hierin ligt juist zijn Protestantsch
karakter. 1°. Hij erkent drie trappen , de laatste trap vloeit dan
weder in de eerste. 2°. De oorzaak heeft de gevolgen lief en daalt
daarom onmiddellijk tot hen af, d. i. wij kunnen uit eigen boezem
onmiddellijk met de Godheid ons vcreenigen en behoeven niet langs
trappen tot haar op te klimmen, en de Godheid daalt nit liefde tot
ons. Het heelal verbindt hij daarom met de Triniteit ; hij stelt den
Vader als causa , den Zoon als effectus, den Geest als vereeniging.
Schijnbaar verliest hij hier het verschil nit het oog , dat bestaat
tusschen. de Triniteit in God en die in de schepping, maar al
spreekt hij 't niet uit , het bestaat daarom toch voor hem. Zoo
vinden wij ook bij den apostel Johannes eene samenvloeijing van
het eindige in de eeuwigheid : hij stelt het oordeel voor als
toekomend , en zegt toch : hij is reeds geoordeeld : en dat in vele
dingen, want in het eerste ziet hij reeds 't laatste. Ook Scotus
Erigena ligt zoo kalm aan den boezem der Godheid , dat hij dit
verschil in de Triniteit niet bemerkt.
. De philosophic der middeleeuwen was nog eene
overheersehing van het Romeinsche over het Germaansche karakter. Eerst langzamerhand begonnen de Germanen het geleerde
te spellen. Als wij namelijk iets willen leeren, dan moeten wij
beginnen het te verdeelen ; zoo deden ook de Germanen ; de bespiegelingen werden eerst geanalyseerd en daarna een voor een
gememoriseerd , dat is de methode der Scholastici. Wanneer
wij op school gaan en over het gehoorde gaan nadenken , beginnen wij altijd met dat wat wij op school geleerd hebben : zoo,
toen de Germanen inondiger werden, gingen zij niet dadelijk tot
de idee6n, maar zij begonnen met de begrippen en onderzochten
of die woorden alleen maar woorden waren , dan of zij werkelijk
bestonden. Dat was de tijd der Nominalisten en Realisten : terwijl de eersten het er voor hidden dat slechts individuen , geen
soorten bestonden , beweerden de realisten het bestaan der soor-
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ten en geslachten. In dit schijnbaar onbelangrijk geschilpunt Iigt
een zeer belangrijk beginsel. De realisten kwamen overeen met de
Neoplatonici en de volgers van Dionysius : de nominalisten daarentegen met het Protestantsche dogma. Wanneer er namelijk slechts
eene menschheid bestaat , waarvan wij niets dan uitvloeisels zijn,
dan is de Platonische ideekInleer waarheid : dan heeft God slechts
gemeenschap met de menschheid, niet met ieder individu. Zoo
was ook de leer der Scholastici. Dan schiep God ook niet een
ieder onzer, dan ziet God ook niet een iegelijk. Het Nominalisme daarentegen was reeds het waaijen der koelte s van het naderend Protestantisme.
Maar ook der Germanen hart began te kloppen voor wat zij
geleerd hadden. Met al de innigheid die hun eigen was , grepen
zij de stof aan ; hun denken werd een denken en lieven en gevoelen, en zoo ontstond het Mysticisme.
De vereeniging tusschen godsdienst en philosophic
heeft eerst in Spinoza plaats gehad, een der edelste en indrukwekkendste personen, die stil en onopgemerkt hier, en na zijne
verbanning uit de synagoge, te Ouderkerk , te Voorburg en te
Schagen leefde ; hij is een alleenstaand denker , die zich met de
buitenwereld weinig inliet ; hij verdiende zijn brood met het slijpen van glazen , en terecht heeft Hegel het opgemerkt , dat er
een schoon verband tusschen het beroep en den wijsgeer was ,
want altijd hield hij zich met het licht bezig. Spinoza, de grootste
der denkers die misschien ooit geleefd heeft , hij , de man in wien
de philosophie haar Medusahoofd aan de wereld heeft getoond ,
in wien de wijsbegeerte als geincarneerd was, hij had een godsdienstig gemoed , zooals er slechts zelden gevonden worden , en
verdient het ten voile dat wij hem op eene lijn stellen met David en Johannes en Scotus Erigena , die in stifle rust en innige
gemeenschap met God voortleven. Spinoza heeft weinig uitgegeven ; het meeste vond men na zijnen dood in handschrift ; zijn
eenig streven was zich aan het stifle denken to wijden , zonder
naar eer of roem te staan ; daarom wees hij ook het hem opgedragen professoraat van de hand. En ziet , juist die man is het
die het eerste stelsel gaf, dat een geheel mag heeten , waaraan
niet een klavier ontbreekt.
Er is maar ea ding: God, was zijn leer, God is alles en alles
is God ; buiten God is niets dan eene eindige verschijning Gods,
gelijk aan den golfslag op den oceaan, beurtelings opgeworpen en
weder verzwolgen ; zoo beschouwde hij het heelal. God openbaart zich tweeledig : vooreerst in de oneindige ruimte, dan in
bet oneindige denken , terwij1 het lichaam en elk stoffelijk ding
slechts eene begrensde openbaring van het eerste, de ziel eene
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diergelijke van het tweede is. Zaligkeid bestaat daarin , dat wij,
gelijk wij werkelijk zijn, ons ook als deelen der Godheid gevoelen, dat wij althans enkele dingen in God en uit God zien : zonder dat is de mensch onzalig en dood. Spinoza heeft het eerst
dat woord gesproken, dat als een der woorden des levens Dimmer zal vergaan : wij handelen alleen voor zooverre wij denken ,
wij denken alleen voor zooverre wij lets beschouwen in en uit God,
en wij !even alleen voor zooverre wij handelen. Zoo gij aan den
vromen vraagt wat toch wel zijne zaligheid mag wezen , hij zal u
antwoorden : alles wat ik zie en ondervind breng ik in verband
met God ; uit Gods hand neem ik het aan ; al (le verschijnselen
der natuur breng ik tot bet Godsbewustzijn terug, en zoo is
alles nieuw voedsel voor mijne zaligheid. Vragen wij waarom
Jezus zalig was ? zelfs in het toppunt van zijn lijden heeft Hij
nooit werkelijk geleden , want in dat lijden zag hij God , en stervend was Hij zalig , want Hij zelf wilde sterven. Wanneer wij
ailes in onze gedachten in verband brengen met de Godheid ,
clan Wen wij nooit, maar zijn altijd zalig. Ik weet niet wie de
groote geest geweest zij , die de uitvinding deed om passief to
zijn en smart te gevoelen door een woord uit te drukken ; maar dat
mag wel eene Godheid geweest zijn, want daarin ligt de sleutel
ter regte waardeering van het geheele leven. Eerst in het handelen hebben wij voortdurend gemeenschap met God ; het leven,
het treuren wordt alles een liefdeverkeer , en welke blijdschap is
er buiten de liefde? Dat heeft Spinoza het eerst uitgesproken.
leder kan zalig worden , leerde hij , zoo hij maar tot den allerdiepsten grond, tot God doordenkt ; wij handelen bij alles, omdat wij bij alles tot God doordenken. Toen Spinoza in zijn
eenvoudig kamertje te 's Hage was opgesloten , alleen met het
heelal, was hem zoo alles eene uiting van de Godheid ; z66 te
zijn was zijn geheele 'even ; ik verwin mijne passies door mijn
denken , riep hij nit ; nooit kan de gedachte der ziel vergaan ,
die God in ons denkt ; zij is waarlijk onsterfelijk. — Treffend is
het, het einde zijner Ethica te lezen, en diir zijne stale vroomheid
te bewonderen ; zelfs Jacobi , zijne heftigste tegenstander, , moest
dit erkennen. Spinoza had nog met dezelfde gegevens gecijferd
als die Cartesius had gebezigd, maar hij was "Gott-inniger".
Johan Gottlieb Fichte was de wijsgeer wear' aoxriv,
in wien die wijsbegeerte haar hoogsten trap bereikt heeft. Zijn
wijsbegeerte heeft het volstrekte idealisme doen zegevieren. Alles
wat de mensch ziet of met zijn zinnen waarneemt , de geheele
schepping is zijn eigen daad. Zij is niets anders dan de verschijning
der wetten van het denkvermogen. De slotsom van alles is: niets
bestaat werkelijk dan wat ik wil dat besta. Het menschelijk den-
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ken is tot de hoogste vrijheid en zelfstandigheid opgevoed. De
niet•philoosoph staat op een toren , en hij meent dat de toren
hem draagt , en de bodem den toren , maar wat die aardbodem,
die een deel is der aardbol , draagt, — dat weet hij niet. Doch
de philosooph weet, dat zijn lichaam hangt aan zijn gedachte,
dat de toren aan zijn lichaam en de aarde aan den toren hangt.

ZOO golfden de woorden van het hoogste idealisme daar in
die ruime zaal. Was het wonder dat vele hoorders, door de
betoovering als overwonnen , zich dikwerf verplaatst waanden
in een schooner gothischen dom, zooals die aan den Rhijn hier
en daar oprijst ; dat het hun soms toescheen alsof de wanden
tot gewelven en spitsbogen zich verhieven , en dat langs die
gewelven statige orgeltoonen klonken , ruischend , klagend , jubelend , dankend : de toon klom langzaam al hooger en hooger,
ademloos volgde men die muziek , en opgenomen in de sfeer
dezer toonen , in dat klanken-gebouw , dat telkens als 't ware
werd afgebroken om telkens hooger het luchtruim in te stijgen , gevoelde men zich daar zoo t'huis, dat men zich Wilde ontveinzen dat men in een betooverde wereld was gevoerd. Men
had de motieven gegrepen , die in het lied schuilden , en dreef
nu op melodien mede ! Voorwaar voor tegenspraak, voor kritiek
was bijna geen plaats over : men genoot en poogde niet te vergeten.
Zij ten minste die de breede trappen afdaalden om huiswaards
te spoeden , zij bleven als onwillekeurig dralen , als wilden zij
de echo van die zoo even gehoorde muziek nog eens , hoe
onvolkomen ook , hooren : zij wilden hier een klank , daar een
melodic , daar een gedachte vaster in het hoofd hechten ,
opdat het niet den schijn zou hebben alsof het harmonieuse
gebouw , dat zoo even uit lichtstralen en vliedende klanken
voor hen was opgetrokken , vervliegen zou, als de buitenlucht
't aanraakte. Zij gingen dus zoo traag die trappen af. Hun
gedachten waren vervuld met Martinus.
Eens toen zij weder die schreden afdaalden , was het nog met
een andere persoonlijkheid dat zij zich bezig hielden. Die andere
was da Costa. Martinus had na elke voordracht de geleerden
en niet-geleerden opgeroepen om zich met hem te meten , om
tegenwerpingen te maken en door wrijving van denkbeelden
tot grooter helderheid te komen , en ook da Costa was op die
oproeping verschenen. Het was na de tweede voordracht , die
over Socrates , dat hij het woord opnam. Al behoorde Marti-
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nus tot een jonger geslacht , de zoon uit het Oosten voelde
zich als aangetrokken tot deze diepzinnige verschijning. De
dichter-held die met zulk een bezielden riddermoed en met zulk
een onbegrensde offervaardigheid voor Christus' eer tot nu toe
de partij des ongeloofs (zooals hij ze noemde) bestreden had, wilde
voor een oogenblik getuige zijn van den kamp dien Martinus
tegen denzelfden vijand voerde , zij het oak met gansch andere
wapens. Ell toen da Costa hem nu op dien bewusteii avond
gehoord had , sprekende over Socrates , scheen het hem toe dat
ja de strijd vol moed en heroieken zin door Martinus gestreden
was , maar dat de wapenen nog niet de eenige-goede waren.
Hij maakte zijne noodzakelijke restriction , en ontwikkelde op
zijn wijze hoe hij zich de hoogste wijsgeerige opvatting van het
Christendom dacht. Bovenal meende hij , de Oosterling, de
geboren Israeliet , dat Martinus ten onrechte die wijsbegeerte
van het Westen op gelijke lijn plaatste met de wijsheid uit
het Oosten. Het werd een schitterend tournooi, hoffelijk en
edel, tusschen hen beiden. Da Costa werd warm , al de vonken van dat vuur-spattend genie vlogen dwarlend road : het
bruisend gevoel van den dichter welde naar alle zijden op : niet
ontledend maar divinatorisch sprong hij voort : ten spijt zelfs
van goeden smaak huwde hij 't meest gemeenzame beeld aan
de stoutste voorstelling, om straks al de stoffen zijner denkbeelden aan de krachtige eenheid zijner persoonlijkheid te onderwerpen ; en als verpletterend liet hij het Martinus bemerken
dat da Costa niet der Bergrede liefelijke sterre boeide , maar wel
der Apocalypse verterend vuur ! "Gij hebt ," dus voegde hij
Martinus toe , "ons gesproken van de verrassing , toen uit het
onaanzienlijk beeld van Socrates het ware godsbeeld te voorschijn kwam ; wat zou 't zijn als er een tweede verrassing was
en uw heerlijk beeld nu in waarheid bleek niets te zijn ? En
het is niets. Tegenover de spreuk van Socrates : ik weet dat
ik niets weet , stel ik over de betuiging : ik weet niets clan
Jezus Christus en dien gekruisd ! Gij hebt , o Hoogleeraar,
uw Socrates een verloskundige in het groot genoemd ; ik vraag
u, waarvan verloste hij ? 1k teeken protest aan tegen uw voorstelling alsof Socrates behoorde in de genealogie van Jezus. Neen,
't Woord, dat 't levee had bij God den Vader van eeuwigheid,
heeft iets geheel nieuws gegeven , en is niet gradueel , maar itt
essentie van Socrates ondefscheiden. 1k huldig uw verheven
nitlegging der Grieksche wijsgeeren. ik waarschuw u echter
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Martinus bedacht
voor Naar gevolgtrekking en gevolgen."
zich een oogenblik , als wilde hij da Costa weerleggen. In
diepgebogen houding en als verlegen zat hij daar neder stil
peinzend. Dadelijk echter gaf hij het op. her stond niet een
geleerde met wien te twisten viel ; hier stond een zelfde Godsovertuiging , een Gods-bewustzijn tegenover hem. Hij sprak
hem dan ook toe als gansch eenig genie, als een groot man
drager .van een richting : een richting echter die naar zijn inzien uitstervende was. Hij noemde da Costa den Elia , die op
zijn Semitischn vuurwagen door onze Noorderstreken het Evangelie ronddroeg , en als hij ten hemel zou zijn gevaren , dan
zou het de bedo van Martinus zijn : dat de profetenmantel van
dien Elia op zijn eigen on waardige schouders mocht vallen !
Meende wellicht Martinus dus al te vermetel dat de beginselen van da Costa slechts in den vorm verschilden van de
zijne , en dat die Oostersche denkbeelden alleen een meer
Westerschen vorm moesten aannemen , om de wereld te overwinnen ? Of gevoelde Martinus een oogenblik , then hij da Costa
inderdaad niet beantwoordde , dat da Costa , die op dezelfde
wijze als weleer Martinus het Evangelie had gegrepen (men
denke aan de heerlijke verzen: "In diepten verzonken van leed
en ellende enz.") , dat da Costa met zijn bestrijding van den
geest der eeuw en met zijn heenwijzen naar wet en profeten ,
als oorsprong van het Christendom , met zijn handhaving van het
oude geloof alleen , toch op den meest vasten grond stond ,
terwijl hij , Martinus , iets zwevends verkreeg , en soms slechts
een mengeling van speculatieve en bijbelsche voorstellingen
ten beste gaf? — Wij weten 't niet : wij durven haast niet
gissen.
En zeer zeker de toehoorders waren niet van die laatste
meening. Voor de meesten van hen , ik spreek vooral van de
jongeren , had Martinus werkelijk het raadsel van het bestaan
opgelost ; en naar huis gaande , ziende naar de blinkende sterren , doorstroomde ook hen een zalig gevoel en ontvloeiden
van hun lippen de woorden : o Martinus , o onze Meester !
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Y.
Heerlijke gave der improvisatie ! Waarlijk van Martinus snag
gezegd worden dat hij bij elk dier voordrachten de aandoeningen zijner ziel als op inuziek zette , en ons vergunde dit concert bij te wonen ! Zouden wij ze zuiver karakteriseeren , we
zouden geen ander woord voor die improvisation weten dan het
wroord : dichterlijke fantasieen. Wij hebben gezien hoe hij de
eigenlijke kern der wetenschap , de philosophie , aldus mededecide : doch even verrassend en boeijend waren in diezelfde
jaren zijn verschillende voordrachten over al die takken van
menschelijke kennis, die als zoovele stroomen, uit de bron der
wijsbegeerte voortvloeijen : wij noemen de literatuur, , de kunst,
de geschiedenis , de staatswetenschappen en het recht.
Want Martinus bleef in al die vakken voortstudeeren , en
wilt geen grooter genot in die dagen , dan de vruchten van
die studie en overpeinzing te reproduceeren in zijn redevoeringen. Hij arbeidde altijd door ; nieuwe indrukkeii worden
steeds opgezocht ; wij kennel' geen receptiever geest dan dien
van Martinus.
Elke' indruk prijs als de' eerste lenteblaenl

Zijn hart was als dat der vrouw, , zoo zacht, zoo teeder, zoo gevoelig voor elke trilling ! Deze edele mystieke ziel voedde zich
met de dauwdruppelen , die elke lentemorgen des geestes op
aarde achterliet. Er bleef in hem altijd iets van de eenvoudigheid van een kind , een kinderlijke zin om hooge nieuwe
diiigen te bewonderen. Bij elke aspiratie naar iets hoogers
ademde hij mede. Zijn hart klopte hoorbaar als hij den vleugelslag van een nieuwen frisschen geest meende te hooren ; hij moest
hem volgen en met hem worstelen , totdat hij hem lief had.
Want zonderling ! deze bleeke kluizenaar had het grootst mogelijke communauteitsgevoel. Hoe oorspronkelijk ook , hoe gaiisch
exceptioneel daarheen levende , — figuur die geheel en al - trail
uit het cadre onzer maatschappij , — hem bleef toch weder (als
om volkomen het tegenbeeld der moderne wereld te zijn) ganscli
e n al vreemd het, atomistisch , individualistisch gevoel dat ons
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alien heeft aangegrepen. Wij gelijken van verve een compacte
massa , en toch een ieder staat voor den ander als afgedoten,
heeft niets met diens innerlijk wezen, diens inwendig leven te
inaken ! Anders Martinus. Voor hem was geen genot denkbaar, wanneer het niet gemeenschappelijk werd genoten. Voor
het koningrijk der hemelen rekende hij in de eerste plaats dit
vereischte , dat de burgers van dat rijk tot een organisch geestelijk lichaam vereenigd waren. Er moest tusschen hen bestaan volstrekte gemeenschap , volkomen doorzichtigheid van den
een voor den anderen , absolute samenwerking, zoodat ieders
wil , gedachte en werkzaamheid slechts factor is in het gemeenschappelijk facit van den eenen algemeenen wil. Hij voor zich
wilde zulk een factor zijn, wilde zijn gedachten doen strekken
tot vermeerdering van het geestelijk leven zijner broederen.
Hij deed het op zijne wijze : hij sprak.
De verschillende onderwerpen, waarover deze rijke , harmonisch begaafde geest 't woord voerde , te volgen , ware onmogelijk. -Wij vergenoegen ons hier enkele trekken scherper to
doen uitkomen , zelfs die het meest aan de philosophie tegenovergesteld schijnen.
Het opmerkelijkst toch waren in deze periode , die tot den
zomer van 1855 loopt , zijn verschillende voordrachten over
de staathuishoudkunde. In de winters van 1852,1853 en 1854
zorgde de Afdeeling Koophandel van de Maatschappij Felix
Meritis dat de verschillende geleerden van ons vaderland aldaar
een reeks van redevoeringen hielden over onderwerpen die den
handel raakten. Martinus was natuurlijk een der eersten die
aangezocht waren. Hij hield er een rede over de berekening
van particuliere avarij op koopmanschappen in den Amsterdamschen assurantiehandel , maar vooral een reeks van voordrachten over de geschiedenis der economie politique.
Zoo als altijd bij Martinus was ook hier zeer eigenaardig het
formuleeren der verschillende zienswijzen. In eene redevoering
in December 1853 gehouden, gaf hij het volgende overzicht :

Martinus herinnerde, dat op het einde der vorige eeuw do
schoone wetenschap der staathuishoudkunde werd geboren. De
hoofdvraag die zij te beantwoorden heeft, en die vooral de aandacht harer beoefenaars gespannen houdt, is deze : "Wat zal
"er van de maatschappij in hare ontzettende ontwikkeling wor"den?" Op deze vraag waren tot voor weinige jaren zes ondergeheidene antwoorden gegeven. die gevonden worden in de
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volgende stelsels : 1 0. Het tutelaire of protectionnistische stelsel, dat de maatschappij aan leibanden wil houden. 2 0. Het
naturalistische stelsel, door Smith en Say vertegenwoordigd, die
de natuur haren vrijen loop willen laten volgen. 3 0. Het fatalistische stelsel, volgens Malthus en de Sismondi, die meenen,
dat de maatschappij onherroepelijk eene steeds diepere ellende
to gemoet gaat on het pauperisme meer en meer zal toenemen.
4°. Het artificiele stelsel, dat de maatschappij door kunstmiddelen wil hervormen , on dat gevonden wordt bij de socialistische
schrijvers. 5°. Het providentieele stelsel voorgestaan door Frederic Bastiat ; 6°. Het technische stelsel dat niet alleen het
goede uit het providentieele stelsel in zich heeft opgenomen,
maar ook het menschelijke verstand on de menschelijke redo
doet medewerken tot de ontwikkeling der maatschappij niet
door artifices , maar door echten kunstzin, die de natuurwetten
opspoort on de natuur in hare working navolgt. Het zijn voornamelijk David Ricardo on John Stuart Mill, die deze leer hebben verkondigd.
Behalve deze zes stelsels, die allen in Europa gevormd zijn,
is er nog een zevende, dat v66r eenige jaren in Noord-America
is ontstaan, on dat genoemd zou kunnen worden het architectonische stelsel. Even als een architect het plan ontwerpt, dat
door werklieden van minderen rang wordt uitgevoerd , zoo bevat het architectonische stelsel het groote staathuishoudkundige
plan, waarvan de onderdeelen in de andere stelsels zijn bewerkt
geworden."
Het was dus vooral Carey, die door Martinus nader word
beschouwd en toegelicht. Het volgende jaar, in dezelfde weken
toen hij zijn philosophische voordrachten Meld (14, 21 en 28
December 1854), sprak hij over eigendom en socialisme, over
de weelde en over de weldadigheid, beschouwd uit het standpunt der staathuishoudkunde. De strekking van al zijn econornische betoogen was deze, dat de idealen der socialisten zouden
verwerkelijkt worden, maar door anti-socialistische middelen. Martinus helde in het algemeen stork naar het socialisme over
en bestreed met groote scherpzinnigheid de theorien van de
toenmalige economisten. De Hoer J. B. Say en zijn onmiddellijke vOlgelingen behoorden juist tot de categoric van personen,
die hij het eerst zich dacht als vertegenwoordigers van het begrip van "schijn." De sociale wetenschappen trokken hen vooral
aan wanneer zij worden beschouwd in het licht der Christelijke
zedeleer. Bestaat er conflict — zoo vroeg hij zich dikwijls af
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tusschen de Christelijke zedeleer, die tot weldadigheid aanspoort,
en de economie die het aalmoezen geven verbiedt ? Want een
volrnaakt zedelijk man, die voor zijn geheele leven een gearreteerd plan heeft, waarnaar hij handelt, zegt altijd tot zich zelven : ik heb geen tijd en ik kan geen geld missen, gedachtig
aan de spreuk : Richesse oblige. Hij beschouwt zijn vermogen,
als hem door de Voorzienigheid gegeven om er mede te woekeren en het zoo productief mogelijk te doen zijn. Bij elke
andere transactie in de maatschappij worden de beide handelende partijen rijker. Maar bij het oefenen van weldadigheid
worden beiden armer , zoowel hij die geeft , als hij die oavangt f,
Aldus sprak Martinus dikwijls over de staathuishoudkunde.
En over alle onderwerpen die hem geboeid hadden, die hem
een indruk hadden gegeven, was hij niet moede 't woord te
voeren. Want spreken was nu voor hem leven geworden , en
elk van die verschillende voordrachten was als het ware een
formuleering der indrukken van een afgeloopen werk, indrukken door studie en lectuur verkregen. Het gemeenschapsgevoel (zoo als ik zeide) was hierbij in groote mate de drijfveer,
die hem tot al die mededeelingen noopte. Hij achtte het
doorzichtig zijn de een voor den ander een der groote eischen
van het Christendom. Hij weer altijd op de heerlijke zijde in
dat opzicht van het Godsbestaan zelf. Eens drukte hij dit bezielend dus uit in een cede over de muziek :
Als wij in een vreemde stad ons bevinden voor een dag ,
waar wij zeer veel bezoeken moeten afleggen, dan gaan wij het
eene huis binnen , en ziet, wij komen in een gezelligen kring
en genieten een oogenblik van die heerlijke gewaarwording : wij
treden in een andere woning binnen, daar is het een klaaghuis
en wij deelen in het leed ; wij komen bij een derde familie en
vreugde klinkt ons tegen ; wij vinden hier een eenzaam denker,
ginds een warm deelnemer aan al wat in de maatschappij rondom
ons voorvalt, — en als wij des avonds dan to huis gekomen
ons in ons zelven terugtrekken , en die verschillende aandoeningen nog eens onzen geest laten voorbijtrekken, dan heeft hetzelfde plaats waarmede ik de muziek vergelijk. Toonen trekken
ons voorbij, en elke toon heeft een beteekenis, elk brengt een
andere herinnering, een andere aandoening mede
Welk een heerlijke muziek moet der Godheid wel van doze
aarde tegenruisehen !"
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En dan te denken dat er van al deze welsprekendheid niets,
niets is overgebleven dat het niet anders was dan
een gaaf door den Hemel aan het eene geslacht geschonken,
om in de heugenis van het volgende alleen als eigennaam van
bezielde improvisatie voort te leven Ach ! wie geeft ons
terug de omvangrijke stem, met Naar streelende rondingen, met
Naar trillingen en verheffingen ! De dichter heeft in een gouden rhytmus zijii liederen gecadanceerd, en zij blijven ons in
het hoofd suizen : de schilder heeft met licht gepenseeld en
wij staan vol verrukking voor zijn beelden ; maar van u , o
Martinus, is niets over dan een herinnering. De wind steekt
op aan het strand, wij wandelen langs de eeuwigrollende barer, voor een oogwenk denken wij uw machtige stem te hooren, dock het was niets, niets dan onze eigene verbeelding ,
waarin een zucht, een echo van uw woorden was blijven hanger.

Xl.
Zoo werkte Martinus door zijn spreken voor de groote maatschappij. De vraag is nu, hoe werkte hij then ter tijde voor de kleinere,
engere maatschappij, die allereerst aan zijn zorgen was opgedragen :
de studentenwereld ? Hoe was Martinus als professor ? Wij hebben reeds met een enkel woord aangestipt, dat de ware bezieling ook voor de colleges eerst kwam , toen Martinus de eenheid van zijn leven gegrepen had. Bij hem was alles uit een
stuk. i:ene gedachte bezielde en doordrong alles. Daaroin is
de indruk van Martinus op de allereerste leerlingen, die hij
voor zich zag, niet zoo diep geweest als op de latere. Zij waardeerden zijn colleges hoog, te hooger naarmate zij minder waren verwend; maar wat zij waardeerden, was zijn welsprekendheid en scherpzinnigheid, zijn talent om over soms vervelende
onderwerpen interessant te spreken. Dit weed echter weldra
anders. Er begon zeker besef bij de studenten te komen, dat
op juridisch terrein een nieuw licht voor hen opging. Het
recht werd langzamerharid van nit zijn hoogste beginselen door
Martinus ontvouwd en de philosophic vormde ook hier den ach-
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tergrond. De algemeene rechtsbeginselen werden dus met voorliefde door hem behandeld en de eigenaardige plaats die deze
rechtsbeginselen tegenover en naast de wetten van de zedelijkheid innamen, telkens op meesterlijke wijze afgebakeiid. En als
om zich te hoedeii van z66 te dikwerf in algemeenheden te
vervallen, trad hij van den anderen kant zoozeer in de details,
dat soms alleen 't fijnste intellect hem volgen kon in de ragfijne analyse.
Het was een eenig genot hem op die colleges te hooren !
Wederom zonder een enkele aanteekeiiing, zonder geschreven
schets of iets van dien aard, kwam hij voor zijn lessenaar.
Wilde het toeval, dat gij een les van de historia Juris liadt
bijgewoond, uw beworidering kende geen grenzen. Hier kwam
de litterarische studie van Martinus bij elke verklaring te hulp.
Want bij voorbeeld het jaar toen ik die lessen bijwoonde (ieder jaar
veranderde Martinus zijn wijze van behandeling en schiep hij
het collegie als op nieuw) was de uiteenzetting van het oudste
Romeinsche recht een doorgaand parallelisme tusschen Grieksche
en Romeinsche begrippen. Reeds dadelijk kwam dit uit :
Hij wees er bijv. in het begin op, hoe de drie karaktertrekken van het
Romeinsche yolk waren : graviteit, bepaaldheid en practische zin.
dus ging hij
Wat de eerste hoedanigheid betreft , de graviteit
voort — de Grieken hebben er geen woord voor, evenmin als voor
majestas. Denken wij ons bet beeld van een paterfamilias to
Rome, dan begrippen wij die graviteit. In het uitspreken der
taal komt zij reeds uit. Bij de Grieken valt de klem op de laatste
syllabe, even als bij de Franschen : er is bij hen een zekere gezwindheid, men absorbeert alles om schielijk tot het laatste te komen.
Bij de Romeinen daarentegen valt de klem op de voorlaatste syllabe;
zij zijn niet zoo gehaast. In plaats van 0E4 spreken zij uit Deus.
Zij geven zich voor alles wat zij doen en spreken den tijd. Voegt
daarbij hun bepaaldheid. De Grieken doen soms iets lichtvaardigs,
maar de Romeinen nimmer. Wat geschreven is blijft geschreven,
zegt de Romein. De Romein was niet geobligeerd, wanneer hij
niet op een vraag van den schuldeischer bepaald geantwoord had.
De • Griek had de hypotheca, de Romein de traditie. Necesse est
(zoo sprak hij) aliquid intercedere. Zoo ging het bij alle veranderingen. Geen verandering erkende de Romein, nisi aliquid intercederet. Daarom heeft ook de Latijnsche taal zoo iets bepaalds.
Het is eigenlijk een taal en stijl om op marmer te houwen. Het
is een lapidaarstijl. De Romeinen gebruiken weinig woorden,
—

93
maar woorden die niet gemist kunnen worded. In inscriptie5
word hun geschiedenis geschreven.
Die twee eigenschappen, graviteit on bepaaldheid, zijn uitnemend en heerlijk voor het burgerlijk recht. Niet voor het handelsrecht; dat moet leniger zijn. Tegenwoordig is het niet altijd
even gemakkelijk to beantwoorden of iemand geobligeerd is of
Diet. Bij de Romeinen was alles echter met ijzeren banden omsloten. Het recht was bij lien gepantserd.
Merkt eindelijk op hun practischen zin. Er is reeds door anderen op
gewezen, dat bij de Grieken het eigenaardige het roteiy, bij de
Romeinen het 7rparrEty was : rotav heeft plaats, wanneer ik in
dat wat ik doe genoegen heb wegens de kunstmatigheid , niet
wegens het resultaat : 7pdrrEtv heeft eon resultaat op het oog.
Als de Griek een schoon leven doorleefde, dan was hem dat belooning genoeg : hij dichtte zijn leven ; het 7rotijpa van hem moest
een ayaX1.ca voor de anderen zijn. Dit begreep de Romein
niet. Hij zag neder op de Grieken : haec natio nihil aliud agere
videtur quam ut in otio negotiosa sit, zeiden de Romeinen van de
Grieken. De Romein daarentegen streefde naar een doel.
In dat werken was de Romein materialistisch droog. De Griek
was idealistisch, hij was niet romantisch maar idealistisch, hij verheugde zich hoe de idecen zich uitten in de wereld , hij wierp
zich op de empirische wereld , en die wereld werd schoon onder
zijn behandeling. De Romeinen daarentegen waren als de Engelschen. Walter in zijn editie van Theognis heeft een aardige opmerking op deze plaats oTL KaX(')v 95tX6v crrtv, On oi) KaV)v ov
OtAew irrn: hij zegt daar: de Engelschen hebben een andere
spreuk : handsome is what handsome does. Zoo is ook de Romein. Hij vraagt altijd : quid agis !
Die practische zin der Romeinen was zeer geschikt voor het
recht. Het recht toch heeft ten doel ons vermogen door de gemeenschap met anderen to verhoogen, enz."

Let er op, dat deze woorden slechts opgevangen zijn van 66n
college, een der misschien duizend lessen, die hij in een jaar
gaf een les, letterlijk uit mijn aanteekeningen overgenomen.
En gingt gij den volgenden dag op het uur der Instituten in de
collegekamer, dan zoudt gij, hetzij over slavernij, hetzij over
traditie, wellicht de meest wijsgeerige en duidelijke ontvouwingen gehoord hebben ; het begrip van die rechtsinstituten werd
dan in al zijn intensiteit u verduidelijkt, terwijl de literarische
studie ook hier nog sterk op den voorgrond stond. Op het
uur der Pandecten daarentegen, werd een plaats uit de Diges-
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ten net alle zorg en met omhaal van alle schrijvers, tot in de
fijnste details, nageplozen. Zoo was de opleiding, die men van
Martinus in het Romeinsche recht verkreeg. — In het Nederlandsch burgerlijk recht en in het Handelsrecht was de ontvouwing jets minder volledig, maar het was altijd exceptioneel.
Zijn pleit-college was echter in alle opzichten uitstekend : de
beroemde advocaat kwam dan geheel boven. Zijn Burgerlijk
wetboek steunde geheel op het Romeinsche recht. Van studie
van het Germaansche recht waren daarbij weinig sporen te ontdekken. Later heeft Martinus dat zelf ingezien, en een ander
zelfs eens uitgenoodigd om naast hem daarin als privaat-docent
college te geven. Hii gevoelde zelf dat dit vak door hem min
of meer verwaarloosd was. Voorts sprong hij met het Nederlandsch recht zeer cavalierement om. Juristen van de oude school
rilden van zulk een interpretatie. Hij bracht in praktijk (maar
ten goede) het Napoleontische : la loi c'est de la gomme-elastique.
Daarbij speelde hem soms de overgroote vlugheid en de ontzettende memorie bij al dat college geven vvonderlijke parten.
Anderen menschen denken een oogenblik over een stelling na :
hij greep in dat zelfde oogenblik een stelling met al hare consequentien en ab- en dependenti6n dadelijk vast, gaf er vorm
aan, en de stelling werd stelsel. Een stelsel dat hij straks op
het college-uur zou verkondigen.
Vraagt men nu, of die zeer hooge exceptioneele leiding juristen vorinde, dan antwoord ik : ja en neen.
Ja bij enkelen : en bij hen niet zoozeer om het onderwijs
dat hij gaf, als om den stoot tot eigen nadenken en studie, diem
hij wist te geven. In scherpzinuigheid en grondigheid evenaarden weinigen hem, terwij1 niemand zoo de kunst heeft begrepen
den discipel zelven te laten denken. In dat opzicht had hij
iets van zijn ideaal, van Socrates. Bij elke openings- en sluitings-rede van zijn colleges, — want Martinus was altijd gewooll dat met een opzettelijke rede te doen, — kwam dit uit.
Telkens kwam hij terug op het woord, waarmede hij zijn professoraat begonnen was, te weten, Ad het werk van een hoogleeraar
was wetenschappelijke obstetric. Herinneren wij ons een enkele
van die zoo merkwaardige openings- en sluitingsvoordrachten !

Wij gedenken die van October 1853. Een professor moot geven (zoo sprak hij) een paradigmatisch , een elenctisch en een
maientisch onderricht. Paradigmatisch in zooverre hij een voor.
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liceld en model moet geven. Hij doet dat op zijn college waar
alleen door hem gesproken wordt. Daar geeft hij de lessen, de
voorbeelden die te volgen zijn. Hij toont zich daar dienaar zijnor wetenschap. Elenctisch , in zooverre hij zijn studenten door
redeneeren er toe te brengen zoekt, dat zij inzien, dat het door
hen beweerde valsch is : responsie-colleges moeten hiertoe dienen ; de methode zelve is het eerst good door Socrates aangewend. Eindelijk maieutisch. Dit is de ware Socratische methode.
De moeder van Socrates was een vroedvrouw; Socrates zelf wilde
een vroedmeester van anderen zijn. En dat is de ware tact van
elken professor. In ieder student sluimert een genie : het moet
wakker geschud worden en in het leven treden. En gelijk de
vroedvrouwen in ouden tijd tevens koppelaarsters waren, zoo moet
de professor zijn studenten in zulk een gemeenschap met boeken
en auteurs brengen, dat zij op hun beurt geestelijke kinderen
verwekken. Dit ales belioort tot den omgang van den professor
met de studenten buiten het college.
En zoo was dan ook werkelijk het onderwijs en de omgang.

De voortreffelijksten geiioten hiervan, vingen met een wonderlijk enthousiasme die woorden op en poogden op die wijze hun
recht te bestudeeren. Zij versmaadden elke inleiding , elke
brug tot de wetenschap zij namen dadelijk de Pandecten
zelven ter hand en poogden met behulp van Puchta's System
der Pandecten, eigen stelsel en eigen meeningen te verkrijgen.
Zij lazen al de Duitsche tijdschriften en poogden zoo in contact met al de beoefenaars van het Romeinsche recht te komen.
Zij wilden geleerden zijn, terwijl zij nog scholieren waren.
Maar juist voor het meerendeel der scholieren was Martinus,
juist omdat hij de eenige professor voor Romeinsch en burgerlijk recht was, misschien niet de beste leidsman. Het meerendeel der studenten heeft noodig een vasten leiband, een ijzeren methode, een gareel, waarin zij beter hun begrippen, wanrieer zij die krijgen, kunnen passen, en voor hen hood Martinus niet veel. Zijn wonderbare ideeen werden voor hen vage,
nevelachtige meeningen, phrases, wier diepte zij niet begrepen ;
zijn idealisme maakte hen nog platter en prozaischer, en terwijl zij hem van verre bewonderden als eenig figuur, haastten
zij zich hem den rug toe te wenden en het recht op de gewone routine en slentermanier zich in te pompen. — De woorden van Martinus waren hun als pijlen over het hoofd gesnord,
en hadden het hart niet getroffen.
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De fout voor minder gelukkige resultaten zat hier vooral
de inrichting, waardoor Martinus de e6nige hoogleeraar voor
geheel het civiele recht was ; terwijl zijn genie eerst waarlijk in
de rechtsgeleerdheid had uitgeblonken, wanneer hij aan een
groote academie, naast anderen, de rechtswetenschap van eene
zijde, van haar ideeelen kant , had kunnen doceeren : terwijl het
meer praktisch, het zuiver materieele en formeele onderwijs aan
anderen zou zijn overgelaten.
Dit alles echter begreep men later eerst goed. In de periode die wij nu behandelen, tot den zomer van 1855, zou het
heiligschennis hebben geheeten , indien men dergelijke aanmerkingen hardop zou gezegd hebben; men formuleerde het liever
op deze wijze, dat Martinus niet de Hoogleeraar in de rechten , maar DE Hoogleeraar, de professor star' aonv was. Des
Zaturdagsmiddags ten een ure — hij woonde destijds op 't
Rusland, in het Wapen van Amsterdam — was hij gewoon al
zijn studenten , van alle jaren , bij zich in een der zalen van
't door hem bewoonde gebouw te vragen, om met hen over alle
zaken, die voor wetenschap en kunst van belang waren, te
spreken en te discussieeren. MAr om de groene tafel gezeten, verre van de atmosfeer eerier collegekamer, beproefde hij zijn
maieutisch onderricht. Wij waren eerst bang en beschroomd
om met hem in discussie te treden ; doch de schroom ging een
weinig weg, als hij met een inleiding een voordracht had gehouden over het onderwerp dat hij bespreken wilde. Al de
schittering van zijn genie kwam dan uit op die Zaturdagmiddagen
in het Rusland.
Den eenen keer sprak hij over recht en moraal en billijkheid. Hij
gaf deze formule : recht is het samenstel van organische middelen om ons een uitwendige sfeer van vrije machtsuitoefening
(vrijheid) to bezorgen — de zedelijkheid leert ons die vrijheid
gebruiken. Hij wees daarbij op de uitspraak van Schelling : de
zedelijkheid geeft de materie van ons handelen, het recht de
worm van ons handelen; en op de gedachte van Hegel: wees een
persoon (qui per se est) en eerbiedig de anderen als personen.
De billijkheid omschreef hij op de volgende wijze : Billijkheid
is het recht dat niet verheven is tot een absolute norm, a. hetzij
omdat het nog niet gedaan is, dewijl het recht nog niet volledig
is ; b. hetzij omdat die aequitas ook niet tot een absolute norm
moet gebracht worden ; c. hetzij omdat het een recht is, dat
slechts tot individuen betrekking heeft. Hij bestreed daarbij de
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umseh•ijving: reclit is het recht
posteriori.

priori, billijkheid is het meld

Een ander maal sprak hij en spraken wij over de philologie :
dat is over de philologie, zoo als zij door Cobet werd geleerd in
zijn Variae Lectiones. Hij begon te betoogen, dat er wel degelijk, afgescheiden van de philologie van elk yak , eene uitsluitende philologie was. Een studio van eene beschaving , die als
een afgesloten geheel ons toegereikt werd. Driarlei nu zijn de orgallon waarmede de menschelijke geest zulk een beschaving bewerkt : het verstand, het oordeel en het Vernunft (het denken).
Verstand is alles goed in zich opnemen, het verstaan; dat was
het werken in de middeleeuwen. Met de renaissance begint het
tijdperk van het oordeel en oordeel is tweederlei , subsiimeerend
van het algemeene tot het bijzondere, determineerend van het
bijzondere tot het algemeene. De philologie nu heeft vooral gediend om het oordeel der menschen te ontwikkelen en te scherpen : men begon te werken met de Grieksehe en Latijnsche manuscripten, daar kritiek op uit te oefenen , eerst eenvoudige diplomatische kritiek, later conjecturale kritiek , eindelijk de hoogem kritiek, waarbij men waagde te beslissen of dit of dat geschrift aan dezen of genen schrijver toegekend mocht worden.
Van lieverlede begon zoo de kritiek van de woorden op de begrippen te worden toegepast .. Het tijdperk der Vernunft begon.
— Op een gymnasium in Duitschland zaten op de banken twee
knapen naast elkander, die, tot mannen opgegroeid, beide krachtig werkende, hemelsbreed van elkander zouden verschillen, en
waarvan de een de eeuw een gansche schrede zou vooruitzetten.
Het waren Ruhnkenius en Kant. Ruhnkenius zou geheel de periode van het oordeel vertegenwoordigen, en dat oordeel tot de
hoogste volkomenheid brengen. Kant zou het oordeel tot Vernunft maken on den overhang daartoe in zijn werken banen. Men
bezit nog een brief van Ruhnkenius aan Kant, waarbij het roerend is to zien, hoe die twee periodes met elkander in contact
en strijd komen. Ruhnkenius raadt hem daarin aan, om toch liever Plato te bestudeeren en een zuiveren tekst van Plato to bezorgen; dan zou hij het menschdom sneer dienst bewijzen dan
door zijn book : "Kritik der wahre Vernunft." Sinds dien tijd,
sinds 1770 werd het oordeel en de kritiek veredeld, werd het
Vernunft. Mannen van dat veredeld oordeel zijn Kant , Reimarus in zijn fragmenta Wolfenbutliana, Lessing, F. A. AVolff en
Bockh.
Wij Hollanders hebben nog niet de oude baan verlaten.
Maar in die oude baan , in die periode van het oordeel hebben
7
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wij de heerlijkste figuren: een Wyttenbach, uitmuntend door het
schoon latijn dat hij schreef, een Hemsterhuis, merkwaardig om
zijn polyhistorie, een Ruhnkenius, eenig om zijn smaak, een Valekenaer , uitstekende door zijn conscientieusiteit; doch bovenal
de bouquet van klassieke geleerdheid, die Leiden nog bezit :
Bake , bij wien op den voorgrond staat scherpzinnigheid, die
het schielijkst weet, wanneer in de logische ontwikkeling van een
gedachte iets hapert ; Peerlkamp, uitstekende als latijnsch poeet
en eenig om zijn conjecturale kritiek ; Geel , merkwaardig omdat hij niet uitsluitend philoloog is , maar een algemeene kennis
bezit, en eindelijk Cobet, den criticus in de philologie.
Wij durven bij Cobet, die nog leeft, niet te vermelden hoe Martinus hem prees; hij staat zoo hoog, dat wij alleen den kleinen tint
van kritiek, waarmede Martinus zijne beschouwing over hem sloot,
willen mededeelen. Martinus sloot namelijk met een voorbeeld
uit Epictetus. Er kwam — zoo vertelde hij — eens een jonkman bij Epictetus, en zeide dat hij Chrysippus had gekocht en
hem nu zou gaan studeeren. — En denkt ge hem geheel te verstaan vroeg Epictetus — Neen, antwoordde hij , ik heb tevens
Commentarien op hem gekocht. — Pas op, zeide toen Epictetus,
dat gij, terwijl gij meent hem logisch te zullen verstaan, hem
niet ten slotte alleen grammatisch bestudeert.
Het was een heerlijke voordracht en misschien zullen velen
zich nog met mij herinneren de aandoenlijke wijze waarop Martinus zijn voorliefde tot de klassieke studien legitimeerde met de
verzen van Goethe, die hij op zijn eigenaardige wijze ons voorzong:
Also das ware Verbrechen, dass einst Properz mich begeistert,
Dasz Martial sich zu mir auch, der Verwegne, gesellt'
Dan ich die Alten nicht hinter mir liess, die Schule zu hiiten,
Dass sie each Latium gern mir in • das Leben gefolgt
Een derde maal sprak hij over de Restauratie, naar aanleiding

van het boekje, dat Opzoomer daarover had uitgegeven. Hij begon met uiteen te zetten, dat de ware roXi.rficri rixvn daarin
bestond, dat men den staat , die volgens droit divin was, veranderen moest in een staat volgen droit humain : de staten moesten constituties worden : dit nu moest zeer voorzichtig gedaan
worden ; men moest zich goed aansluiten aan het ,werk der Voorzienigheid. Wij moeten het werk der Godheid, die dat werk onvolkomen gelaten heeft, volkomen maken. De antirevolutionairen nu zijn. daartegen. Zij gelooven niet dat de menschen het
werk van God mogen overnemen , en voorts kunnen zij zich
God niet als een gedachte denken, maar moeten altijd een wil
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De revolutionnairen staan echter
of willekeur onderstellen.
nog verder of ; zij erkennen geen geschiedenis, geen overnemen
van vroegere toestanden. Zij denken dat de menschen dezelfde ontwikkeling hebben als planter. Dock de ontwikkeling
der menschen is integendeel een zig-zag : met horten en stooten,
doch altijd voorwaarts. Om den mensch door strijd tot hooger
ontwikkeling te brengen, is de beweging niet gelijkmatig. Zoo
ontstaan revolution en hierop volgen reaction en restauratien. —
Eene reactie is altijd iets onaangenaams, zij is ook passief : maar
een restauratie is iets heerlijks. Dan komt men terug tot die
dingen, welke men vroeger in dollen ijver in de revolutiekoorts
had weggeworpen. De lading , waarvan het schip was outlast
in den storm, wordt weder teruggezocht. Een restauratie is eerie
cirokarUaraatc. Het kind is jongeling geworden, dock heeft tegelijk met die jongelingschap zoo iets gemaakts, zoo iets formeels
gekregen : hij wil weder als kind vrij en ongedwongen leven , en
zijn restauratie begint. Het terugkomen van den verloren zoon
is in dien zin een restauratie. Zij is dan altijd een vrije beweging. Zoo komen wij alien eens in het paradijs terug, maar dan
uit vrije beweging, als geesten, die den wil Gods willen doen.
Een vierde maal sprak hij over de Grieksche mythologie. Ook
het wezen der mythologie is een reeks van pogingen van den
mensch om de natuur to overmeesteren en vrij to zijn. Doze
pogingen doorloopen drie periodes. a. De Gigangentijd, waar de
mensch door kracht hoopt vrij to worden. b. De Prometheusmythe, waar de mensch dat zelfde door kunst wil tot stand brengen.
c. De Hercules-mythe, waar de mensch door zielenadel het poogt
to doen.
a. De Gigangentijd, De mensch poogt de aarde, die hem
zoo drukt en beknelt, van zich of te slingeren om zoo in den
hemel to komen , waar hij ziet dat hij t'huis behoort. Poch na
die mislukte poging is de mensch nog dieper gezonken, en nu
wandelt men over den Aetna en men voelt niet welk een heerlijk
hemelbewoner daaronder zucht en kermt. De Verlosser heeft op
dat gevoel van beknelling door de wereld gezinspeeld , als Hij
zegt : I v VI; ICZCI !Up OX icy gE,Etc • iiXXh eapereirE iyu; 76v K6opov
YE viK.nica.

b. De Prometheusmythe. De mensch begint zijn verstand en kunst
to beproeven, om zoo in den hemel to komen ; hij begint nijverheid
to beoefenen en ontdekkingen to maken; hij weet het vuur to rooyen en denkt zoo vrij to komen. — En waarlijk, er zijn nog zoo
menschen die gelooven, dat het doel van alles is de ontdekkingen van de industrie ; maar al dragon wij heerlijke kleederen
*
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ons hart is daarom niet rustig. — En toen begon de worsteling tusschen Jupiter en Prometheus. Jupiter wilde hebben dat
Prometheus hem onderdanig was, maar Prometheus lasterde steeds
weer en meer, en toen ketende Jupiter hem vast en legde een
altijd weder herboren spijt en smart in hem, en tool]. wilde Prometheus niet bukken en altijd bleef hij smalen, maar eens hoorde
hij de voetstappen van iemand naderen , en toen begon zijn hart
te trillen, want zijn redder naakte, het was Hercules.
c. De Herculesmythe. Deze zou de menschen leeren vrij ,
waarlijk vrij te zijn. — Op den Olympus was ook niet altijd alles eenig ; er was een geheime strijd tusschen de aristocratie en
de democratic. Juno stond aan het hoofd der aristocratic en Jupiter aan dat der democratie. De eigenlijke naam toch van Juno
is Hera, heerscheres ; zij is de aristocratische matrone, die niet
wilde, dat de Goden zich vermengden met de menschen. Jupiter integendeel vermengde zich met de menschen, en als hij dat
deed, dan ontstak Hera in heftigen toorn en wilde de kinderen van Jupiter niet in den hemel hebben. Eens had Jupiter
bij Alcmene weder een zoon verwekt ; het was Hercules, en
met dezen zou het beproefd worden of hij in den hemel zou
komen. Let wel , de oorsprong van Hercules is van de Goden ; de redding van de menschheid gaat uit van de Godheid. Hercules dan zou in den hemel komen. Juno zeide : ik
zal het hem beletten. Welnu, antwoordde Jupiter, ik stel u vrij
het hem te • beletten ; werp hem allerlei labores voor, en als hij door
een van die labores overwonnen wordt, dan komt hij niet in den
hemel. En zie , Hercules bestond ze allen. Eindelijk moest hij
het grootste werk doen : den hemel moest hij torschen, en vertrouwend op de Goden , nam ook Hercules dien last op zich.
Ultimus coelum labor irreflexo
Sustulit collo.
Toen werd Juno zelve vermurwd door die deugd, door dien moed.
Niet dat Hercules niet een mensch was van gelijke beweging als
de anderen, sed ille vera via enisus est, zegt Horatius.
Eens sprak hij over de episode uit de Aeneis , die over
Dido handelt. Als hij over zijn lievelingsdichter Virgilius sprak,
kreeg zijn stem zoo iets aandoenlijks en streelend zachts , dat
zulke oogenblikken bijna onvergetelijk waren. Virgilius — zoo
ontwikkelde hij — heeft in zijne Aenels de wereldbedwingende
missie van het Romeinsche yolk verheerlijkt , en van het kritische moment tegenover Carthago heeft hij de episode van Dido
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gemaakt. Virgilius schetst ons in Aeneas het Romeinsche yolk,
zooals het zich in dien held incorporeert. Aeneas zou een klein
stadje stichten , daaruit zou Rome voortkomen, en Rome zou de
wereld overheerschen. Om nu in Itali6 te geraken moest hij een
langen tocht ondernemen, dock hij moest slechts vertrouwen op
de Goden, die zouden hem daarheen leiden : yolharding is dan
ook het thema van de AeneIs. Virgilius was een zeer beminnelijk, gevoelig dichter, en toen hij nu aan die entre-acte met
Carthago kwam, kreeg hij medelijden met dat gevallen Carthago
en schetste z66 zijn Dido.
Om nu de verhouding van Rome en Carthago of van Aeneas
en Dido in het vierde boek van de Aenels goed te begrijpen,
moeten wij vooral letten op Europeesch Africa (Carthago) en op
Afrikaansch Europa (Spanje). In die landen vinden wij den Europeeschen aard gloeiende van de Afrikaansche zonde. We linden verder in die volken een vurig enthousiasme, (loch dat spoedig delasseert; het symbool van Rome is de geduldige stier; van
Carthago, zooals Virgilius te recht zegt, het vurige, levendige,
vlammende, maar ook ongeduldige en schichtige paard. Let
slechts op Hannibal: hij kwam als een vlam, alles verterend en
verwoestend ; maar het Romeinsche geduld overwon hem. Dien
aard hebben de Europeesch-Afrikaansche en Afrikaansch-Europeesche volken altijd gehad ; de roode pu•peren gloed op hun gelaat is hun svmbool ; de vuren der inquisitie zijn uitingen van
hun aard. Als wij ook van het vierde boek van de Aeneas overgaan in het vijfde , dan zendt Carthago aan Aeneas een vuurvlam
na; die vlam zou haar door Rome worden teruggegeven. Het
best zien wij dien opvliegenden aard vertegenwoordigd in Dido
en in don Cluichote. Dido is de vlam , die opschiet en verdwijnt ; zij is hartstochtelijk verliefd, maar vergeet to huwen ; de
hartstocht nu is wel iets wat ons roeren en treffen kan, maar
zij is niet eeuwig, zoo als de liefde eeuwig is. Dido is dan ook
een tragisch persoon, niet bestemd om to blijven. Diezelfde geest
is in de Spanjaarden; zij hebben den eigenlijken riddergeest voor
zoover die bestaat in het najagen van avonturen ; en wat is nu
de don Quichote hij is de ridder , die in de prosalsche wereld
nog naar avonturen gnat jagen. — In de leer van Augustinus
zien wij ook den Afrikaansch-Europeeschen aard; ook dat is een
ultra-leer; ze heeft een phantastisch aanzien. Augustinus was ook
geheel een Carthagisch karakter. De zachte ziel van Virgilius nu
had medelijden met dat Carthago, en hij kleedt haar val in het
denkbeeld van eerie vronw, die in eene vlam to niet gnat."

Nog vele onderwerpen zou ik kunnen aanstippen — wij herin-
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neren aaii een uiteenzetting der verdiensten van Peerlkamps Opmerkingen betreffende de Staten-overzetting van het Nieuwe Testament, die in 1855 verscheen, — en aan een discussie over de
Slavernij, waarin hij tegen het Uncle-Tobyisme te velde trok ;
maar het geschetste is voldoende om een indruk te geven van
die heerlijke Zaturdagmiddagen op het Rusland. De Fransche
literatuur is vol van hare causeries du lundi, les samedis de
Monsieur un tel : ik wilde wel dat ik het talent bezeten had
om deze Hollandsche Zaturdagen terug te roepen in de verbeelding: Martinus bezielend ons het schoonste en diepste, wat
literatuur, kunst of wetenschap aanbood , ontwikkelend, en wij
met den glans der geestdrift op 't gelaat, hem aanstarend en
bewonderend, straks hem onze vragen en bedenkingen voorleggende. Het was een schoone tijd, en die daar aan de groene
tafel hebben gezeten, zij zullen de herinneringen daarvan altijd
behouden : et in Arcadia ego !
En in waarheid was Martinus niet alleen "de Hoogleeraar"
voor zijn eigen studenten, neen, alle studenten in 't Athenaeum.
die slechts wilder konden zich met hem in contact stellen.
Vooral de theologen, en daaronder in de eerste plaats de leerlingen van zijn vader , trok hij tot zich. In den winter van
1853 vormde de vader het plan om eenmaal in de week zijn
studenten en enkele andere theologen te vereenigen : de zoon
zou dan een voordracht houden over een of ander vooraf aan
te kondigen onderwerp, waarop aan de studenten gelegenheid
zou worden gegeven hun oordeel daarover uit te spreken en
ophelderingen te vragen : de vader zou alles met zijn eind-oordeel besluiten. Men noemde die bijeenkomsten 't Eristicum,
en Martinus sprak er over de Mariavereering, over de betrekking tusschen het verledene en toekomende in het 'Iva
n-LiQcoa.fi des Nieuwen Testaments, over een proeve van populaire cathechismus en wel over Gods eenheid en eigenschappen,
en over de Groninger School. Later mochten weer enkele van
zijn studenten het genoegen hebben een ganschen winter met
hem Plato te lezen, en eens in de week daarvoor samen te komen : in een woord, daar was geen vermoeidheid, geen afmatting bij hem te bespeuren, zoodra het gold de studenten tot
het ware leven te brengen. Hij offerde daarin zich zelven voor
hen op.
Zoo hij hen slechts wist te onttrekken aan den slender, aaii
de routine van bet werktnigelijk leven, dan was 111j genoegzaam
,
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beloond. Diegenen die zich meet aan hem hechtten had hij lief
met jaloerschheid , met een vriendschap , zooals wij ze in Plato's dialogen geschilderd zien tusschen Socrates en zijn jongeren. Het gold voor hem in waarheid zielen te redden uit den
dood. Hij zocht ze te overtuigen van hun eigen nietigheid, en
hen te waarschuwen tegen de wereld van schijn, waarin zij zich
tot nu toe bewogen. Verre echter was hem elke weekheid in
dien omgang : neen, hard kon hij zich soms uiten ; het was een
gewoon woord in zijn mond, dat God hard in ons snijdt als iii
goed bout : wij kunnen jets verdragen ; en terwijl hij ons
aanmaande om de handelingen van anderen niet altijd te kritiseeren, ze veeleer als natuurevenementen te beschouwen en to
beoordeelen, leerde hij ons onze eigen handelingen als ethische werken te behandelen en altijd sloot hij clan met de woorden van Goethe, dat het ons streven moest zijn :
This vom halben zu entwohnen,
Und im GANZEN, Guten, SehOnen,
Resolut zu leben.

XII.
Zoo ging het leven van Martinus voort tot den zomer van
het jaar 1855. Toen greep een verandering in zijn leven plaats,
die van groote beteekenis zou zijn : zijn vader stierf. Zijn vader was tot nu altijd voor hem geweest een ideaal, een coinpleete man, iemand die volmaakte harmonie tusschen inhoud en
vormen wist to bewaren en te verwerkelijken. Met zijn gewonen toeleg om achter de verschijning het idee zelf te zien,
had Martinus dien vader eens in 't openbaar als geldealiseerd.
Het was op den 29sten November van het jaar 1852 geweest.
De vader beleefde toen de viering van zijn vijf en twintigjarig
I-Ioogleeraarsambt en Martinus wenschte die heugelijke gelegenheid te herdenken in een toespraak tot de gezamenlijke studenten in de groote Gehoorzaal van het Athenaeum. Hij schetste
toen voor het opgekomen gehoor op wonderbare wij ze de verdieiusten van den vader met betrekking tot de kanselwelspre-
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kendheid in de _Nederlandsche kerk en de hervorming der Remonstrantsche Broederschap. Hij wees op hem als op een
compleete persoonlijkheid, die daarom EiacoXoc afzette in zijn
jongeren. Melodieus en aangrijpend rolden zijn woorden door
de zaal : eenmaal aan het woord, kende hij geen verhoudingen
waarvoor hij zich had te ontzien. Hij Wilde ten voile de verschijning van zijn vader doers waardeeren. Hij was los van
zijn omgeving en hij zag niets dan zijn vader. "Dat heeft
mijn vader gedaan" , klonk verpletterend het gehoor en zeker
allereerst den vader toe , en eerst aan het slot kwam Martinus
weder als tot bezinning en gevoelde hij dat hij niet al166n
was : hij ontroerde zichtbaar en bedwong het door de woorden
die hij als zich zelven toesprak en waarmede hij eindigde : "ik
"wil evenwel deze plants, die ik als man lieb betreden, niet als
"kind verlaten."
Toch had hij zich tot nu toe als kind gevoeld. De vader
had een bijna mysterieusen invloed op hem. De moeder had
hem steeds geleerd z66 den vader te vereeren , en de zoon bleef
daaraan getrouw. _De kinderlijke pieteit heeft hij , zoolang de
vader leefde , nooit verloochend. En de vader gebruikte het
ascendant dat hij over Martinus had , om hem voor alle extravagantien — zooals de wereld die noemt — te behoeden. De
mystiek-idealistische zin, die den zoon vervulde , dreef hem
natuurlijk als buiten de wereld, dreef hem een weg in te slaan
die de gansche wereld achter zich liet. De vader wist hem te
overreden in de wereld met al haar instellingen en inrichtingen
te blijven, en op die wijze de wereld te verbeteren. Aandoenlijk was het om aan te zien , hoe Martinus, alleen om
den ouden man genoegen te doen, in de Remonstrantsche kerk
de nederigste diensten zich getroostte , armbedeeling en huisbezoek met zekere opgewektheid uitoefende , en elken Zondag
met 't zakje de bescheiden gaven der kerkgemeente collecteerde. Ook in het huiselijk leven en in de gezellige kringen der wereld wist de vader hem nog soms enkele oogenblikken te houden. Die hem daar ontmoet hebben , weten hoe
hij, eons in een gezelschap gekomen , in die dagen soms spraakzaam was en zich beminnelijk toonde ; hij animeerde zich dan
in zijn gesprekken , erg in wehwil van zijii door bijziendheid
steeds verergerende linkschheid , was hij bijna ongedwongen
ill gezelschap van dames ; een aardige zet miste op hem in
Elie dagen haar uitwerking niet. En in huis als 110 in
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de kamer kwam waar de huisgenooten met anderen te-samen
waren , clan wilt bij spoedig een of anderen theoloog te vinden
dien hij zou bestoken. Wee den theologant, zoo hij Scholten
durfde verdedigen. Martinus liet hem dan niet los: Scholten
was in die dagen voor Martinus den gevaarlijken vijand van 't
Christendom , "een man die het bovennatuurlijke of profetische
uit de woorden van den Reiland zocht weg te nemen : de voorstander eener methode , die men het spiritueele rationalisme
zou kunnen noemen: daarin bestaande , dat men de woorden
en leeringen van den Verlosser door interpretatie omzet en
verandert , zoolang totdat zij hetzelfde schijnen te zeggen wat
de mannen van verlichting , vooruitgang en liberalisme ons
in de loci communes hunker dilettantes-philosophie als de
lioogste wijsheid gewoorl zijn op te disschen." Zoo ten minste
omschreef hij toen ter tijde (sinds 1851) de richting van Scholten. Welnu , poogde iemand die richting te verdedigen, aanstonds vloog Martinus op hem toe. De familie amuseerde zich
met die disputes. De discussiin werden staande gevoerd ,
waarbij Martinus in het vuur van zijn retie , de hand vooruit,
zoo op zijn tegenpartij aandrong , dat doze telkens vender moest
teruggaan , en het menigmaal gebeurde , dat hij hem , zonder
zeif daarvan iets te bemerken , in een hock van de kamer klemde,
totdat de ander eindelijk om wat ruimte moest bidden. Het
einde was dan dat hij met een dwaze paradox in een hartelijk
lachen uitbarstte.
In dat geheele leven en zijn , in die samenleving bleef Martinus door den invloed van zijn vader. Hij bleef goedhartig
voor alle menschen. Aardige trekken zijn ons daarvan verteld.
Op liet einde van 1854 (toen hij dus reeds 6 jaren professor
was) kreeg de diaconie .van het dorpje Wilnis geschil met een
andere diaconie over armlastigheid van een behoeftige. Zijii
zwager , die predikant van cen naastbijgelegen dorp was , vroeg
Martinus om raad. Martinus gaf dien niet alleen , maar zeide
ook, dat, als de zaak voor den kantonrechter kwam , hij die
menschen wel genoegen wilde doen met, natuurlijk gratis, voor
hen te pleiten. Het aanbod werd dankbaar aangenomen, en
hij ging naar Loenen , waar hij zich tot groote verbazing van
den kantonrechter als advocaat van de diaconie van Wilnis ammeldde , voor haar pleitte en zijn zaak won.
n 66n woord , de invloed van den vader trok hem , in den
goeden zin van het woord, steeds tot de aarde. -Marin trouwens
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areas vader en zoon volkomeii eensgezind, dat zij beiden in het
Christendom in de eerste plaats den Christus, den eengeboren Gods , die zich zelven tot een rantsoen voor velen heeft
gesteld , zochten en eerbiedigden. Wel is waar begon de vader
in den laatsten tijd wel eens te merken dat de zoon wat dieper
inzicht vorderde , dan de vader kon geven. Als de oude professor gepreekt had , zocht hij bij zijn t'huis komen altijd of
Martinus ook tegenwoordig was : dat was een teeken van adhaesie. Was Martinus er niet , dan wist de vader reeds vooraf
dat er bedenkingen bij hem waren , en als de vader dan later
het gesprek op zijn leerrede trachtte te brengen, moest hij van
den zoon wel zeer bescheiden, mar toch zeer gewichtige bezwaren hooren. Niettemin , in de hoofdzaak van het Christendom waren zij het eens, en Martinus zocht zich slechts des
te inniger met Christus steeds te vereenigen. Met tranen in
de oogen hoorde men hem dikwijls de verzen van Novalis opzeggen :
Ich weiss nicht , was ich suchen konnte ,
War jenes liebe Wesen mein ,
Wenn er mich seine Freude nennte,
Und bei mir war , als war ich sein !

De vader had dien Jezus steeds verkondigd en Martinus boog
het hoofd voor elken wenk van den vader.
Doch nu stierf de vader. Martinus had hem den 25sten Mei
1855 naar Vevey geleid , was toen spoedig teruggekeerd , en
op den 29sten Julij 1855 stierf de vader op zijn terugreis naar
bet vaderland.
Martinus gaf zich onmiddellijk rekenschap van dat sterven ;
de band, die hem aan vele dingen gehecht had, was verbroken;
een periode van zijn eigen leven was voortaan gesloten.

XIII.
Het gaf den indruk alsof Martinus op den dood van den
vader — eens zoo innig door hem vereerd — had gewacht ,
ten einde zich, nu die band was verbroken, geheel te emancipeeren. Wat hij nog gedaan had voor de wereld , voor den
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sehijn , had hij ter wille van zijn vader gedaan. IIij zou 1111
geheel oprecht kunnen levers , niets meer doen voor 't uiterlijke: geheel en al van binnen , nooit meer van buiten leven.
De grenzen die tot nu toe door Martinus in de ontwikkeling
zijner verschillende talenten en gaven waren geeerbiedigd, werden nu overal overschreden. Het zekere evenwicht dat hij
nog tusschen zijn level' en het leven der maatschappij had in
't oog gehouden , werd dadelijk moedwillig verbrokeii. Elke
opvatting , elke overtuiging werd nu door hem tot haar uiterste
gevolgtrekking doorgevoerd. Elke trek werd scherper ingesneden , elke groeve dieper beploegd. Alles kreeg al zeer spoedig het merk van nog inniger te zijn doordacht , van nog
scherper te zijn bepeinsd , maar tegelijkertijd bleek het dat die
zekere glans van poezie en van 66nheid, die tot nu toe over
alles gezweefd had , was weggevaagd. Alle hoedanigheden traden buiten 't spoor. Hij begon meer alleen te staan. Wij
weten die periode niet beter te kenschetsen tegenover de
vroegere , dan door te wijzen op het onderscheid tusschen
het tweede en eerste gedeelte van Goethe's Faust en op het
verschil tusschen de laatste en vroegere kunstgewrochten van
Beethoven.
De opgenoemde werken doen reeds zien, hoe hoog wij de
uitingen van Martinus in deze jaren stellen. Het waren misschien de diepste gedachten die door Martinus zijn geopenbaard,
maar die gedachten vormden met elkander niet meer zulk een
duidelijken, voor een ieder zichtbaren samenhang. Er was voor
't oog der wereld niet meer zulk een harmonie. Er scheen hier
een te weelderige groei , dddr bijna onvruchtbaarheid te heerschen. Het was duidelijk dat hij 't plan van 't leven eenigzins had veranderd.
zelf gaf bij eene sluiting van zijn lessen, den 2lsten Debember 1855 , hiervan rekenschap aan zijn studenten.
Hij wees op het heerschen van den dood in het gansche zoogenaamde leven , en op de noodzakelijkheid dat men tot het
ware leven opstond. Reeds in den prilsten leeftijd — zoo sprak
hij — wordt het zaad des doods gestrooid in onze harteii. Terwijl wij nog als kinderen oprecht zijn en belangstelling hebben in
allerlei zaken , zendt men ons op school ; daar begint de verandering , (le bederving. Wij hebben (en dat is zeer goed) mechanisch leeren lezen , schrijven en rekenen , en nu begint de
meester ons geschiedenis te leeren : hij leert ons dat wij het va-
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derland moeten liefhebben. Maar liefde kan niet met "moeten"
samengaan. Wij moeten ons vaderland niet beminnen , maar wij
hebben 't lief. Gelijk Jezus aan 't kruis voor alien stierf, maar den
wenk gaf: predikt mijn evangelic , beginnende bij Jerusalem , zoo
zijn ook wij, als wij waarlijk leven, leden der algemeene menschheid , maar bewaren toch ook onze liefde voor den grond onzer
geboorte. Het kind weet wel niet waarom — maar nu leert
men hem te moeten. — Later spreekt men hem over den 80jarigen oorlog , en de Spanjaarden worden als de Boozen , de Nederlanders als de Braven voorgesteld , terwijl de kinderen zoo nooit
in staat zullen zijn te begrijpen dat een oorlog een reinigingsmiddel Gods is , en dat aan beide zijden heerlijke en groote ideeen
vigeeren. — Men laat hem van buiten leeren feiten en jaarcijfers
bij menigte , jaartal aan jaartal , terwijl van zelve de chronologie
geleerd wordt als men de geschiedenis der begrippen navorscht :
dan begrijpt men 't , Abraham moet voor Mozes , en Johannes de
Dooper moet voor Jezus geleefd hebben , Zeno en Chrysippus
moeten elkander opgevolgd hebben.
Z66 leerende den schijn, leerende van buiten, zetten wij mutatis
mutandis onze studien voort en worden studenten. Doods-onderwijzers hebben den dood gezaaid en wij worden dood.
Nu doet God nog een laatste poging met ons , om te zien of
wij 't betere leven nog willen beginnen , in he vergeten. Fichte
trof in een Berlijnsch koffijhuis een Fransch taalkundige in diep
gepeins aan. Hij hoorde dat de man een systeem had gevonden
om den oorsprong der Fransche taal te verklaren , maar 't weder
had vergeten. Ce n'est rien , hervatte Fichte , des idees , on ne
les peril gth-e. Doch wat wij van buiten geleerd hebben , kunnen wij gemakkelijk vergeten. Vergetende dan hetgeen wij vroeger hebben aangeleerd , moeten wij nu streven naar het ware
weten. Daartoe moeten wij oprecht zijn. Bij alles moeten wij
vragen waarom ? en wij moeten niet leven zooals de kinderen
gewend worden , die in de salons geleerd worden achting en
hoffelijkheid te bewijzen aan mannen van wie zij niets weten.
Laat de dooden hun dooden begraven. Wij echter , laten wij
ons opwekken ten leven !

En gelijk hij leerde , zoo deed hij zelf. Een eerste gevolg
van dat terugtrekken in zich zelven , van dat geheel en al
breken met de wereld , was het zich nog vaster aansluiten aan
de orthodoxe opvatting van het hervormde Christendom. Het
idealisme kreeg meer en meer de plooi van een zeer mystiek orthodoxisme. De na de voordrachten in Felix aangeknoopte vriendscliapshand met da Costa gaf aan die neiging , aan die richting
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misschien een bepaalde plooi. Da Costa hield wet van Martinus, gelijk hij groote sympathie had gehad voor zijn oudsten
hroeder en het gaiische geslacht der van der Hoevens. In
1855 optredende in de Hollandsche Maatschappij, had da Costa
verklaard dat de vriendschap, die hij voor den vader had gekoesterd , overgegaan was op den zoon , "Hoogleeraar in de
Rechteii , en in het Hoogste Recht, dat der Waarheid". Martinus kwam iii dien tijd veel bij da Costa. Meestal Zaturdagavonds , soms van 7 tot 12 of 1 uur 's nachts, zaten zij in onafgebroken gesprek. De verhouding, wij zullen het straks zien, was
kort maar zeer vertrouwelijk. Toch wist Martinus altijd het
onderscheid van beider richting bij veel overeenstemming goed
te doer uitkomen. Een ors medegedeelde brief van Martinus
aan da Costa doet dat zien. Hij is geschreven bij gelegenheid
dat da Costa aan Martinus zijn pas verschenen bundel gedichten
Hesperiden schonk, vd6r welken bundel da Costa liet motto had
geplaatst : art n Q6c go-n Qav io- Tt (Lukas XXIV : 29).
-

-

"Hoe kan ik u genoeg darken voor de toezending van uwen
"nieuwen dichtbundel. Et donum ipsum gratum est et dantis vo"luntas. Bij den titel alleen kan ik mij niet nederleggen. De
"Hesperus of Avondster moet in een Lucifer of c6(dcripopoc veran
"deren. Ik neem de vrijheid u op goed geluk, of liet welligt
"nog onbekend ware, het nevensgaande geschrift van Bunsen eens
"toe te zenden. De teekenen des tijds duidt hij op eene andere
"wijze orc itt) 7r0c garEpay gun. Misschien — als ik u weder
"mag komen zien — verneem ik wel uw gedachte daarover.
"Ik kan niet meer aan het vallen van den avond gelooven , se"deit Johannes schreef : ore yi aKoria zapciyErat Kai r6 07)c 7-6 AMOtrop
"O'n 95alvEt. En ook nit) leven neigt nog niet ten avond. Ja
"het zal dit nimmer doer. Altijd als ware het van voren of te
"beginnen , is het eigenaardige van den Christen , "wiens jeugd
"telkens vernieuwd wordt als die eens arends". Het "eeuwige
"heden" is de eenige tijdrekening die hij kent. Het frappeert
"mij dikwijls in Johannes dat hij van geen tijdrekening weten wil.
"In zijn proloog is de chronologie van den Christus incarnandus
"en incarnatus niet uit elkander te houden. En ook als hij de
"Lijdensgeschiedenis aanvangt , wil hij van geen afscheiding we"ten. Zooals Jezus de zijnen had liefgehad , zoo heeft hij ze ook
"liefgehad tot den einde."

Die mystiek orthodoxe zin op idealistischen grondslag kwam nu
in de verschillende voordrachten sterk uit. Want nog altijd, en
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haast nog ingrijpender clan vroeger , deelde 110 de in zijn ziel
verwerkte overtuigingen in bezielde taal aan het publiek mede.
Maar hoe dieper hij ging, hoe minder opgetogen het publiek daar
stolid ; als verwonderd en met open oogen begon men hem allengs aan te staren. Men kwam even talrijk, dock schudde
het hoofd. In Doctrina , in Felix Meritis, in de Hollandsche
Maatschappij , in het Nut van het Algemeen , in de Rederijkerskamers trad hij op , telkens haast de gelegenheid zoekende
om de menschen te overreden , te schokken en hen van den
dood tot het leven te roepen. Hij had geen menagementen
meer voor zijn publiek. Hij sprak niet meer in de taal van
zijn gehoor,, neen , als eeri boetgezant trad hij voor hen op ,
en overtuigde hen van hun nietigheid en zonde. Zijn toeleg
was blijkbaar hen te schokken en te ontroeren over hun eigen
bestaan , over hun voortleven in een wereld van schijn en onoprechtheid.
Reeds had hij eeris in een voordracht in de Hollandsche
Maatschappij het publiek, en vooral de talrijke vrouwenschaar ,
die opgekomen was om eeri of ander letterkundig genot te smaken , en voor een avond zich der literatuur te wijden
ontsteld door een mystiek religieuse rede over de Heilige
Als met gesloten oogen en in de innigste ontroering had hij
de wonderbaarste geheimenissen aan de hoorders en hoorderessen ontvouwd ; aangeduid wat die Liefde was , hoe Christus
zich uit liefde had opgeofferd, en hoe het Avondmaal het Liefdemaal bij uitnemendheid is. Die zich dien avond herinneren,
zien Martinus daar nog staan op het gestoelte , verzonken in
de heiligste gedachte en aanbidding , reciteerende en paraphraseerende het lied van Novalis op het avondmaal.
Wenige wissen
Das Geheimniss der Liebe ,
Fiihlen Unersattlichkeit
Und ewige Durst.
Des Ahendmahls
Gottliche Bedeutung
Ist den irdischen Sinnen Rathsel ;
Aber wer jemals
Von heissen, geliebten Lippen
Athem des Lebens zog ,
Wern heilige Glut
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In zitternde Wellen das Herz sehmolz,
Wem das Aube aufging,
Dass er des Himmels
Unergrundliche Tiefe mass ,
Wird essen von seinem Leibe
Und trinken von seinem Blute
Ewiglich.
e'en zelfde voordracht ditmaal over de Ileilige Risde hield hij
nu den 26sten November 1855 in Doctrina. Wederom voor een
publiek (nu alleen hoorders) , dat voor ganseh andere zaken
gekomen was, clan om een der problemen van de religie te hooren uit6azetten kooplieden , die, na de werkzaamheden des
daags volbracht te hebben , wel lets nuttigs of verstandigs of
lets chat den geest ontspant , zouden willen hooren. Voor hen
ontvouwde Martinus zijne leer.
Hij begon met to zeggen hoe hij behoorde tot het geslacht
dier bedroefde wezens , die men philosophen noemt , wier eenig
genot bestaat in het mededeelen nu en clan van wat zij gevoelen
en denken. Want denken is het ware. De sterren — cijfers op
't bord van het zwerk ter ontcijfering ons door Gods Voorzienigheid opgeschreven , — de dieren om ons been , zoo vreemd en
ons toch zoo eigen , zijn problemen door ons op te lossen : de
gansche schepping zelve moot door ons worden nachgedacht :
na God.
En het denken zelf is eons in den Logos in het lichaam verschenen. Logos is denken zelf, en het lichaam waarin de gedachte zich kleedt : de Rede. — De stoffelijke wereld is slechts
een tusschenschuifsel , dat wegvalt als het aardsche leven ophoudt,
een wereld die we — even als de mensch in de oudheid de
Sphinx — moeten aandurven. De Sphinx was een verbazingwekkend , vreeselijk monsterdier ; als de mensch het tegenkwain,
zag hij het verbaasd aan ; maar als hij het lang had aangezien ,
was 't alsof de oogen van die Sphinx zeiden : "Durf maar, heb moed,
ik ben zoo vreeselijk niet ," en de mensch die durfde strijden
hoort de Sphinx , die een engel des lichts wordt , tot hem zeggen : "Heb moed , uw geloof heeft niet gewankeld ," en hij gaat
ten hemel in. Zoo is ook de wereld om ons heen een vreemd
iets , waarin wij eerst verzinken , maar waarover wij later heerschen , door de gedachte. De gedachte nu is het al : de eigenlijke inhoud van al wat bestaat. En de gedachte is vleesch geworden : de Rede. Socrates , Plato , de StoYeijnen hadden bier
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een voorgevoel van. Johannes kon het neerschrijven ; hij had de
eeuwigheid gezien.
De philosophen nu dienen de Rede. Als men hun toeroept : zijt
niet hoogmoedig , weest leerlingen van Jezus Christus , dan kunnen zij zeggen : wij zijn het ; Christus is de Rede. Men schrikt
voor hen die zoo spreken , en zegt : zij willen weten en gaan op
verkeerde wegen. Daarom gaan de philosophen in droefheid den
gang door het leven , niet begrepen wordende.
Doch de Riede , Christus, is het met hen toch Bens.
De Fransche revolutie richtte een tempel op aan de Rede ,
dat heeft zijn beteekenis.
Mijn leven — zoo eindigde Martinus — is mij niets waard ,
als ik moet gelooven dat Hij niet is de Rede , en dat er iets
stoffelijks is. En wederom : ik wenschte eeuwig verloren to zijn,
als het Been waarlieid is , al wat ik gezegd heb.

Het jaar 1856 was vooral merkwaardig d3or a1 de redevoenngen die Martinus toen gehouden heeft. Hij had er blijkbaar
behoefte aan, nog eens in voile kracht doch ook in voile opreehtheid de inenschen als zijn broederen toe te spreken.
herinneren ons een rede op den 2den Januarij 1856 in Felix
Meritis gehouden , waarin hij, naar aanleiding van de toen in
't oosten woedenden oorlog , de opvattingen der Grieksche en
Roomsch-Catholieke en Protestantsche kerk met elkander vergeleek.
De Roomsch-Catholieke kerk — zoo sprak Martinus —
is de apostel Petrus, met zijn ijver, met zijn verloochening. Zooals echter de apostel Paulus hem eens in 't aangezicht weerstond,
zoo weerstond Luther de Roomsch-Catholieke kerk. Do Protestantsche kerk is de apostel Paulus.
De Heer zal weldra — zeide Schelling -- de Roomsche
kerk aanzien , zooals Hij Petrus aanzag , en zij zal uitbarsten in
tranen.
De Grieksche kerk gelooft niet dat de Heilige Geest
van den Zoon uitgaat , de R.-Catholieke kerk wel : — hierin is
nog de aard van het oude Griekenland en van Rome te zien. De
Heilige Drieeenheid toch is Vader , Zoon en Heilige Geest , dat
is gevoel , gedachte en wil of daad. Bij de Grieken nu had de
wil een andere sfeer dan de gedachte , bij de Romeinen niet.

De redevoering sloot met een schildering uit de mythologie,
zooals Martinus alleen die kon geven. Het was een voorstelling der liefde van den Alpheus voor de Arethusa. floe deze
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twee stroomnymfeii eindelijk zich vereenigden nadat alles door
Alpheus was te boven gekomen , was wel na al het doorgestane
leed en kommer en moeite de grootste zaligbeid. Wij wagen niet
die voorstelling — al is het in eeii flaauwe echo — te herhalen.
Nimmer hebben wij de stem van Martinus aandoenlijker hooren trillen , dan toen deze woorden door de zaal rolden : "Eens
vloeit de Alpheus des tijds in de Arethusa der eeuwigheid". —
Die stem had toen ter tijde al haar voile kracht en majestueuse
ronding. Martinus tooverde met die stem. Men gevoelde eeii
gewaarwording van geluk, van ernstige heilige vreugde als men
die stem aanhoorde. Hem te hooren gaf hetzelfde genot alsof
men een symphonie van Beethoven hoorde uitvoeren , alsof men
Ristori haar Mirrha zag voorstellen. Wat zou het zijn indien
Martinus zelf eens over die kunst , te midden van het ruischen der symphonieen , zou spreken
Het was op den 28sten Januarij 1856, in de groote zaal van
het Park te Amsterdam. Het honderdjarig eeuwfeest ter eere
van Mozart weed gevierd. Nog klonken de laatste toonen van
het Requiem door de zaal : toen stond Martinus op en plaatste
zich voor het orkest. Hij zou een korte retie over Mozart
houden. En zeer zeker daar kon geen gepaster inleiding voor
den redenaar gehouden worden dan juist dat Requiem. Martinus
toch, na den schepper van den romantisehen Don Juan , den componist van de door magische tooverkracht aantrekkende Tooverfluit
gehuldigd te hebben , begon zijn onderwerp nog hooger op te
vatten. Hij bewees ons hoe wij gerechtigd waren groote genieen
te vereeren , omdat door de hun gebrachte hulde ook de geheele
menschheid gehuldigd wordt. Vooral de toondichter, die meer dan
anderen naar de harmonie streeft , verdient die vereering. Zijn
verfijnd gehoor dus drukte Martinus zich uit — weet al de fijne
nuances op te vatten , die te-zamen op hare wijze het barmonisch
alomvattend verband van het heelal weergeven , en weet al die
nuances te doen samensmelten tot een kunstwerk , zacht, sterk,
liefelijk en ernstig , week en verheven. Zoo had Mozart geleefd en gewerkt, en toen alles volbracht was , dichtte hij zelf
zijn zwanenzang, bereidde hij zelf zijn rustplaats voor, en wikkelde hij zich in dat eigen Requiem als in een lijkkleed , om
in te gaan tot de eeuwige rust : in requiem aeternam.
Wig twijfelen of ooit het begrip van kunst meer nader gebracht is tot den mensch , dan op dezen avond. Het was een
eenig genot , te midden van de fijne instrurnentatie van het or-
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kest en het jubelend gezang der koren , als ter afwisseling die
roerende stem van Martians te homen , die , hoe eenig en hoe
gansch anders bewerktuigd dan zang en muziek kunnen zijn ,
toch zoo volmaakt zich voegde in het algemeeii accoord !
Tntusschen werd in dat jaar 1856 de studie der philosophie
telkens dieper voortgezet : worstelend met de meest strenge orthodoxe opvattingeri , zocht hij telkens meer overeeiistemming
te brengen tusschen de waarheden van het geopenbaarde Christendom en de stellingen der speculatieve wijsbegeerte. De omgang met da Costa bracht hem vooral tot de lectuur der middeleeuwsche wijzen en mystieken. De peinzende gestalten uit
dien tijd trokken hem nu vooral aan. Uit een brief uit dat
tijdperk aan da Costa (een brief van 16 Januarij 1856) zien
wij hoe hij arbeidde :
"Een deel van mijn kersvacantie heb ik besteed aan de studie
"van den Heiligen Bernard , in de uitgave van Mabillon. Ik ge"loof thans niet meer alleen om uws zeggens wil : want ook ik zelf
"heb gezien en ervaren hoeveel heerlijkheden bij hem te vinden
"zijn, en welk een voortreffelijk huishouder hij is van de geheim"nissen Gods. Er verschijnt thans in Duitschland eene Medulla
"uit zijn werken, die niet kwalijk als index rerum op zijn schrif"ten kan dienen.
"In de nieuwe literatuur hebben vooral mijn aandacht tot zich
"getrokken de zeer onlangs verschenen voorlezingen van F. von
"Baader over Jacob Bohm°. Van laatstgenoemden theosooph is
"nog zeer veel te leeren voor een diepe opvatting van het leer"stuk der Triniteit.
"Ik heb nog dikwijls nagedacht over hetgeen door u gezegd
"werd , toen ik het laatst bij u was , namelijk dat mijn standpunt
"hierin uw goedkeuring niet kon wegdragen , dat ik gelijk op
"een kleedermaker,, die een patroon voor een kleedingstuk op het
"laken heeft afgeteekend, maar vergeet het uit te snijden en den
"zelfkant of te knippen. — Ik beken dat ik te-gelijk hoogst po"sitief christelijk en tevens zeer universeel tracht te zijn. Uwe
"vergelijking accepteerende , zou ik die aldus willen uitdrukken ,
"dat mijn Christendom is iv h_KpoOverrig niet Ev reperopfi.

Die omgang met da Costa — altijd met de overal zichtbare
nuance van onderscheid — werd inniger,, en Martinus kreeg,
als door het contact met dien eenigen geest , self als nieuwe
vleugelen. Hij had zich then ter tijde geheel op de studie
van Schelling geworpen. Schelling was de Duitsche philosooph nit
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het Heldentijdvak , die het meest van alien genaderd was tot een
mystieke opvatting van het Christendom , en reeds daarom moest
hij nu vooral Martinus aantrekken. Daarbij kwam nog een
uitwendige aanleiding. Schelling had de laatste jaren vddr zijn
dood in Berlijn steeds er van gewaagd dat hij 't woord der
philosophie gevonden had , maar als men hem dan verder ondervroeg , zweeg hij steeds stile. Men had over die mysterieuse uitlatingen van Schelling dikwijls nagedacht , soms zich
daarover verontwaardigd — men herinnert zich het very van
den jongen Abraham van der Hoeven aan Schelling : "Weet gij
het woord, en wilt het niet verkondigen ?" doch altijd was
er toch een zekere verwachting over die nieuwe theoriein van
den wijsgeer. Hij was nu gestorven en in de lente van 1856
kwamen die werken , die Schelling zelf niet baci willen uitgeven , door bemiddeling van zijne zonen nit. Een ieder die
philosophie beoefende , schafte zich het eerste boekdeel aan ,
om het nieuwe licht , dat Schelling zou ontsteken , te bewonderen. Martinus natuurlijk in de eerste plaats , en daar bij
hem de ontzettende receptiviteit altijd gepaard ging met onrniddellijke reproductie, kondigde hij aan dat hij voordrachten
in het Odeon over Schelling zou houden voor alle studenten
en anderen die het zouden willen bijwonen.
Die voordrachten hadden plaats in Mei en Junij van dat
jaar 1856. Zij gaven wel geeti nieuw licht over de zoogenaamde ontdekking van Schelling — die bovendien een illusie
bleek te zijn maar zij waren des te merkwaardiger voor
het standpunt dat Martinus toen ter tijde innam.
Martinus begon met te herinneren dat hij in zijn voordrachten
van 1854 in Felix Meritis met J. G. Fichte geeindigd was. Hij
was op het toppunt der wijsbegeerte gekomen , maar Meld het
ten laatste op dat standpunt niet uit. Men moest nog verder
voort. Fichte is in de Furcae Caudinae van het subjectivisme.
Het 1k is in de engte gedreven. Hij duizelde : want niets dan
het 1k blijft over. Fichte echter was manmoedig , te groot om
zijn standpunt op te geven en onmachtig om voort te gaan.
Zijn opvolger , Hegel , gaat op het terrein der vele dingen , en
verliest het eene noodige. — Maar eerst Schelling vat de vraag
weder dieper op ; hij ziet in dat de mensch Been schepper , maar
een na-schepper is ; wij scheppen niet (zooals Fichte leerde) een
wereld buiten ons uit ons eigen bewustzijn, De vraag rijst dus :
"Wat bestaat buiten mij 9"

8*
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En een tweede questie had Fichte onopgelost gelaten. Het
bespiegelend denken zag Loch altijd nog een macht tegenover
zich : het Christendom. Wel wezen de philosophen op Jezus ; wel
geldt van hen zijn woord : "Ik zal ze alien tot mij trekkers"
en wederom : "De wijsheid is gerechtvaardigd uit hare kinderen,"
— maar de tempel was niet ingetreden, de philosoof bleef op
den drempel des Christendoms staan. Het Christendom stond
daar als een macht tegenover de philosophen. Niet het vulgaire
Christendom dat zegt : dat we onzen plicht moeten doers, en lief
zijn, en naar geen te hooge dingen streven : dat vertelt dat we
een goeden Vader in den Hemel hebben, bij wien wij na den
dood gaan : niet het Christendom dat in philanthropic en aalmoezen uitdeelen bestaat, maar het Christendom dat zich kruisigde
op Golgotha ; het Christendom der smart, der zelfvernietiging en
der wedergeboorte. — Dat bleef dus de groote questie : welk is
de verhouding tusschen dat Christendom en de philosophie ?
In een viertal voordrachten, — de laatste werd 2 Junij gehouden — poogde nu Martinus uiteen te zetten, dat Schelling
misschien tot enkele resultaten gekomen was. _Dock hoe larger
hij sprak, des te meer bleek het dat de aanloop, de verwachting van Schelling te groot was geweest ; Martinus wilde het
zich zelven ontveinzen, doch zijn hoorders begrepen hem, then
zij hem vooral over het verleden der philosophie en weinig
over de solutie in de toekomst hoorden spreken. Het was bi_i
gelegenheid van een dier voordrachten, dat weder een worsteling tusschen hem en da Costa plaats had. Het was op den
14den Mei, na de derde beschouwing. Martinus had dien avond
op zijn meest dichterlijke wijze gesproken over Hellas in verband
tot de Schellingsche philosophie. Hellas — zoo sprak hij --- was de
mensch in zijn jeugd, die, op eigen kracht steunende, den weg der
wording opgaat. Hesiodus vooral weet dat uit te drukken. Hij
is de dichter der jonkheid. In zijn Theogonie zien wij de
Godheid worden en de jongste altijd de heerlijkste zijn. En
die Hellenen dachten juist. Zij begrepen, dat de mogelijkheid
van Goden te zijn in ons gelegd was. Wij moeten de konsonanten worden van de vocaal der Godheid, de luit, waarop
de Godheid speelt. Toen nu Martinus aldus nog eens Hellas
had verheerlijkt en zijn dithyrambe ter eere van Griekenland had
gezongen, stolid da Costa op en hield op zijn wijze een even
stoute als schitterende rede. "Is Hellas of Israel het uitver"koren yolk ?" Pit was het thema van zijn oppositie. "Gij,
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"Martinus, zegt het eerste, ik antwoord het laatste," sprak da
Costa. En als een stormwind loeide thans zijn aanval tegen
de verheerlijking van den mensch, zooals Martinus zich die
droomde ; met onuitputtelijke kracht werden de bliksemstralen
door dezen arend tegen de ideeenwereld der Grieken losgeslingerd : straks stroomden dan weder de woorden der innigste
liefde uit zijn mond, als hij zijn yolk, zijn natie, zijn Joden —
die ja nog dwalend en dolend waren , doch altijd bleven het
uitverkoren yolk Gods — rehabiliteerde. Opmerkelijk was 't
oogenblik, then hij half fluisterend met sonore stem a.ari Martinus toeriep : "Gij hebt een element vergeten," en langzaam
oprijzende, order ademlooze stilte de rechterhand ophefrende,
zeide : "de zonde." Da Costa maakte op dien avond een geweldigen indruk, en alle studenten bejegenden hem met eerbiedige aandacht; later, als wij order vrienden ons dien avond
herinnerden, kwamen oiis dikwijls in de gedachten de woorden,
die Potgieter hem na zijn sterven wijdde :
Een leerstoel voor U? U, den leidsman der dwaling.
Onze jeugd met vernuften tot meesters uw buit!
Het hof om te rusten, benoemd bij herhaling,
Voor wie niet al plaatse P
Slechts u sloot het uit!

Het was alsof Martinus dat alles ook gevoelde. Op den avond
bij de repliek had hij tot hem gezegd : "Sprekende meende ik
"u te herkennen , en toen heb ik eenigszins scherper tinter la"ten vallen om het genoegen te hebben u tot spreken uit te
"lokken." Want Martinus vereerde dat koninklijke dichterlijke
gemoed zoozeer, en had hem zoo lief in dat jaar 1856, dat hij
hem wel op alle wegen had willen volgen, om het genot te
hebben dialectisch met hem te kunnen worstelen ! Inderdaad
volgde hij da Costa in 1856 tot in diens lievelingsdenkbeelden, en tot in de huldiging van diens heros, Bilderdijk. In
den herfst toch van 1856 (den llden October) werd herdacht
het honderdjarig eeuwfeest der geboorte van Bilderdijk, en da
Costa, gesteund door al wat in Amsterdam zin en hart voor
literatuur en kunst had, had voor de gedachtenis van zijn held
een ridderlijk feest bereid. Het heerlijke vaandel met de teisterbantsche kleuren golfde voor de eerste keer onbekampt
door de lucht , waar da Costa den standaard had geplant. Be
strijd, die er om en tegen dat vaandel was gevoerd, werd ver-
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geten, en alleen de algemeene vijand de platte vulgaire ondichterlijke geest, onder de oogen gezien. Da Costa vloog
vooruit, gelijk een moedig ros , naar de krijgsbanier en een
drom van ridderlijke geesten volgde hem. Onder lien ook
Martinus. En toen da Costa zijn woord had gesproken —
zijn redevoering, die naar ons inzien het schoonste meesterstuk
is, dat onze taal als rede heeft aan te wijzen — en des avonds
aan den gezelligen disch zij alien zich vereenigden, die aan Bilderdijk hun hulde hadden gebracht : toen stond ook Martinus
op om dien Bilderdijk zijn dank te brengen. Want ook Martinus had een huiverenden eerbied voor dien heros, dien leeuw,
nooit in ruste (quando si posa), maar altijd voortstappend en den
staart slingerend over het stof: dien poeet, voor wien de poesie
een stoute en diepe krijgskunst was. Ook tot zijn geest sprak
die Bilderdijk, die man , niet van de meerderheid, mar van
de autoriteit : beschikker van verborgen rijkdommen, wier schatkamer eenig en alleen de Bijbel was. Zijn hart klopte voor
den ouderwetschen grijsaard , soms zonder brood, voor wien het
'even weemoed was geweest, en die altijd een bitter heimwee
naar hoogere gewesten had gevoeld. En met al den zwier , die
zijn altijd literarischen geest eigen was , wist Martinus het
beeld van Bilderdijk zelfs na een da Costa — een oogenblik in de gedachte te herroepen. Straks trok hem dat onderwerp, die persoon nog heftiger aan , en eenige weken later
hield hij in Felix Meritis (het was op den 26sten November
1856) zijn rede over Bilderdijk en Feith.
Een da Costa mocht over den dichter spreken, Martinus zou
Bilderdijks wereldbeschouwing pogen te verduidelijken.
Hij zette uiteen hoe Bilderdijk het menschelijk geslacht in volstrekt verval en radicale boosheid had gevonden. Het leven was
als geprofaniseerd. De banden van het heilige waren verbroken.
In de 13" en 14" eeuw leidde men meer een heilig leven. In
de stad, waar hij sprak, in Amsterdam bijv., was alles toen in
betrekking gebracht tot het heilige. Er waren haast meer feestdan profane dagen : tempels bij menigte. Kleeding, opvoeding,
maatschappelijke gebruiken waren in verband gebracht met goddelijke zaken. Geloof aan wonderen bestond. Alles word tot
dienares der theologie gemaakt : krijg en wetenschap , bouwen schilderkunst. De mensch was Sethiet, kind van Seth, Godskind. Thans zijn wij Kainieten, kinderen van Kalil, die tegelijk
aan den broedermoord denken. De wereldbeschouwing nu van
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Bilderdijk kwam overeen met die vroegere religieuse opvatting.
Bilderdijk sprak : Gij meent, o mensch, dat de natuur dood is,
en van zichtbare zinnelijke krachten afhangt ; gij dwaalt , uw
oogen worden dicht gehouden, zoodat gij de voorwerpen niet
zien kunt in hun dieper wezen. God maakt zijn engelen tot
winden, zijn dienaren tot vlammen vuurs. Zoo als eertijds in
den tijd van Eliza, zoo is het nu en altijd. En Bilderdijk zag
de beteekenis der dingen ; hij geloofde dat de Revolutie een apocalyptischen zin had en dat Napoleon de voorlooper van den Antichrist was. Hij dacht, (Tat het einde der dingen nabij was.
Waarom P In de eerste eeuwen na Jezus Hemelvaart was de
geloovige Hem wachtende : de gedachte dat de Godheid onder de
menschen had verkeerd, was zoo verbazend, dat het geloof vermoedde, dat zeer spoedig na die plotselinge verdwijning voor
altoos de Godheid zou wederkeeren. En in tijden van nachtelijke duisternis hoopt de Christen dat Jezus komt. Heeft hij niet
gezegd : ik zal komen als een dief in den nacht P En Bilderdijk
leefde in den nacht. A\ ant naast de Revolutie stond het Rationalisme. Toen dat in Duitschland veld won, verwachtten in dien
nacht Bengel, Jung Stilling, Bilderdijk zeer spoedig Jezus. Bilderdijk dacht voorts dat God alles deed door Engelen en Geesten.
Hij zag in de dieren gevallen engelen, ja ze]fs aan leiding en invloed
der engelen geloofde hij in het huiselijk leven. 0! hoe bekrompen dunkt dit aan den mensch van den tegenwoordigen
tijd! Thans zijn het de stoffelijke krachten, die alles schijnen to
doen. Maar ik zeg u : het zijn de G-eesten, het is de Geest.
Bilderdijk zag in alles wat hem omringde een tempel. Hij
was uit het profane in het heilige leven overgegaan. Hij hijgde
den dood tegen, en zag reikhalzend uit naar de nieuwe bedeeling. — Eindelijk, Bilderdijk was een getuige Gods op aarde. Drie
getuigen zijn er. De Doop (het water) ; het kruis van Christus (het
blood), en de Geest. De Geest werkt door mannen, die den Geest
der getuigenis hebben. Onder dozen was Bilderdijk.

Dit zijn woorden, geisoleerde klanken , uit de verbazingwekkende redo over Bilderdijk, die Martini's gehouden heeft.
Da Costa zelf was verpletterd, toen hij 't hoorde hij zeide :
"ik heb gemeend Bilderdijk gekend to hebben, maar het is
verwonderlijk hoe zeer deze hem weet to grijpen. Hij heeft
hem doorgrond."
Verbazingwekkend was die redo nog meer voor hen, die zich
later dat spreken herinnerden. Want het was de laatste rode die
Martinus voor het publiek uitsprak. Nog eons zou hij later,
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in 1860, op grooter schaal voor studenten een reeks voordrachten over philosophie houden , maar de eigenlijk oratorische
voordrachten, waarbij de vorm zich huwde aan den inhoud,
waarbij voor een gemengd publiek al de gedachten werden medegedeeld, die in zijn ziel huisden , waren — het zou later
blijken — hiermede gesloten. Het zwaard dat zoo schitterend
in het licht had weerkaatst, werd in de scheede gestoken, en
al trilde het daar wel meermalen, nooit zou het meer flikkerend voor het ridderlijk tournooi er uit getrokken worden. Een
uitzondering zou in 1860 worden geinaakt, maar toen zou het
blijken, dat aan dat zwaard lloed kleefde, het eigen bloed van
Martinus.
Want ziehier wat Martinus tot niet-spreken .verder noopte.
Hij begon in te zien dat zelfs dat spreken niet dan schijn en
ijdelheid opleverde. Hij sprak als een boetgezant, die de wereld van zonde zou overtuigen, en de wereld vatte het op
als schoone oratorie en verkwikte zich daaraan. In plaats dat
de menigte, na hem gehoord te hebben, handenwringend en kermend naar huis ging , klapte men dood bedaard in de handeii
en vergeleek enkele fragmenten in de herinnering, apprecieerend,
critiseerend, of alles wel zoo frappant, zoo talentvol was geweest
als een vorigen keer.
En Martinus, die den mensch niet tot weenen had kunnen
aanzetten, schreide zelf bitterlijk. Hij had niet willen schrijyen, omdat bij schrijvers de stijl zoo medewerkt bij de gedachte
en de inhoud zich dus z66 naar den vorm moet plooijen ; hij zelf
was daareiiboven nog dikwijls zoekende, zoodat hij de voile waarheid nog niet als op schrift kon zetten. "Mijn tijd is nog niet
"gekomen,” — antwoordde hij aan da Costa, die hem tot schrijyen aanzette "maar uw tiid is altoos daar." En thans zou hij
ook vooreerst niet meer voor het publiek spreken, totdat God
hem later zou oproepen, als het zijn tijd weder werd.
En dieper en dieper voortpeinzende, kwam bet hem voor
alsof ook een zekere verandering in zijn innerlijk Jeven moest
plaats hebben. Het scheen hem toe , dat hij , die de diepste
maar tegelijk de wijdste en omvangrijkste levensbeschouwing
najoeg , zich niet zoo binden mocht aan den wel zeer diepen , maar toch zeer engen invloed van de orthodox-hervormde
richting. Die enge aansluiting zou zijn eigenlijk leven begrenzen. De gelofte , die hij zich zelven had afgelegd na den
dood zijns vaders , luidde anders. Toen had hij alles wat nog
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aan schijn en uiterlijkheid herinnerde vaarwel gezegd. Hij
had besloten de kerk niet meer te bezoeken, geen Zondag als
vroeger meer te vieren: en zou hij zich nu aan al die oude vormen weer langzaam gaan binden? — want het orthodoxisme vorderde dit. — Neen, dat kon niet. Daarbij de Hervormde opvatting was maar een phase van de kerk : ook het Catholicisme
had zijn rechten : mocht hij dus zich in een engte laten dri.jyen? Neen ! Hij zou zijn eigeri ricliting vervolgen en zich
losscheuren van al die orthodoxe vormen. Een grout offer moest
hij daarvoor bre ngen. Maar hij deed bet gaarne. Het liefste
wat hij had was de omgang met da Costa. Welnu, het werd
opgeofferd . Hij zag hem nooit meer. En toen later da Costa
op het lijdens- en sterfbed lag, zag het huisgezin dikwijls
nit of niet die eenzame peinzer, dien da Costa eens zoo lief
had gehad, een enkele maal zou terugkomen, om een enkel
woord van liefde te spreken. Doch hij kwam niet. Noch in
de large ziekte, noch bij den dood, noch aan het graf van da
Costa zag men ooit Martinus.

XIV.
De studenten waren de eersten die bet bemerkten, dat er bij
Martinus een groote verandering had plaats gehad. Hij was
na den dood van den vader weder in het ouderlijk huis gaan
wonen. Daar in het bekeride huis op het Singel brachten de
studenten hem in Januarij 1857. then het 225jarig eeuwfeest
van de stichting van het Amsterdamsch Athenaeum werd gevierd,
des avonds een serenade. Het was het mistige koude weder van
het saisoen, alles grauw, grijs en donker. Doch ziet, met lichtende fakkels komt daar, met kleuren versierd, met banieren
getooid, de stoet langs de grachten of ! Een stroom van licht,
van gloed, van damp. De paarden steigeren, de toortsen verbleeken een oogwenk , om knallend weder onder rook in lichtelaaijen glans te ontbranden: de muziek speelt luider den
fakkelmarsch van Meijerbeer: net gejoel en 't gedrang van bet
yolk om den stoet komt nader en nader, en order alles klinkt
het To der studenten, die met fakkels en met licht hun hoogleeraar, hun Martinus, komen begroeten. .En Martinus had hart
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voor dergelijke hulde. Hij nam het eerbewijs, dat studenten
hem wilden brengen, altijd aan. Waren zij niet de harten,
waarin hij, als Socrates weleer, zijn ideeen had willen schrijven ?
En zichtbaar ontroerd was hij, toen een zijner leerlingen namens alien hem aansprak. Hij die hem aansprak was toen
nog jong en sprak er van hoe de studenten wel altijd met
groote vreugde tot hem, Martinus, kwamen, doch dat toch ook
de blos der droefheid hen beving, als zij bedachten hoe weinig
zij beantwoordden aan het ideaal, dat hij zich had voorgesteld ;
hoe wonderlijk zij nog gehecht waren aan de wereld van schijn
en waan. Aan wie de schuld, als de woorden van den hoogleeraar
als vliegende pijlen over het hoofd snorden, en zoo weinig het
harte troffen ? Aan hen, die immer zoo laag ter aarde bogeii,
of aan hem , die zoo hoog bet doelwit stelde ? — En Martinus
was bewogen. Hij dacht niet meer om den kring, die zich in die
voorkamer verzameld had om getuige te zijn van 't feest ; hij zag
slechts zijn leerlingen tegenover zich en sprak er van hoe ook hij
zelf nog altijd verzonken was geweest in veel onoprechtheid. Hoe
hij wellicht zijn hoogleeraarschap in de rechten vaarwel zou zeggen om nog meer de dienaar des geestes te zijn ; hoe hij het tot
levenstaak zou stellen, zich nog veel meer dan vroeger tot offerhande te maken, en hoe hij zoo innig verheugd zou zijn , als
zij (de studenten) wat meer droefheid over hun levee hadden.
De studenten, op straat met muziek invallende, begrepen
niets van het tooneel daar binnen. Het To vivat en het Gaudeamus werd weder aangeheven, als ging de wereld Naar gewonen gang. De muzenzonen met hun fakkels en hun lichten
en bun banieren en hun paarden en hun muziek bewogen zich
verder en verder ; ze trokken of zoo als een blijde droom versterft: 'mast weerspiegelde het water in de grachten geen enkel
licht meer : alles was weder grauw, grijs en donker.
Ook donker in het gemoed van Martinus. Het idealistisch
standpunt, waarbij vrijheid en zelfstandigheid van den geest
het allereerste vereischte had uitgemaakt , begon hem niet zoo
meer te bevredigen als vroeger. Nog altijd poogde hij zich met
Fichte's idealisme, zij het ook met de nuance van Schelling,
te vereenzelvigen ; doch als hij die ideeen als bij het woord
nam, de proef op de som wilde nemen, om het zoo uit te
drukken, dan ontglipten hem meer en meer die ideeen. Aan
den wil van het 1k moest alles zich onderwerpen. Helaas! het
'even spate gruwzaam met al die hooge aspiration. Wij
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scheppen ons een wereld buiten ons uit ons eigen bewustzijn,
leerde Fichte. Ach ! zelfs het nascheppen van den Schepper
scheen sours zelfs twijfelachtig: de individualiteit verloor zich in
den toestand van God te zijn. Daarbij had Martinus zich allengs tot andere studien gewend, die hij nog niet kende. Uit
de nalatenschap van zijn vader had hij voor zijn aandeel de
boekerij gekozen en nu was hij dien boekenschat gaan verslinden. Zoo had hij zich ook geworpen op de studie van 't Hebreeuwscli en Arabisch, en was hij de Oostersche wijsheid, die hem
volkomen vreemd was, gaan bewerken. Het boek van Bunsen,
Gott in der Geschichte, dat in die dagen uitkwam, en waartegen
hij gewichtige bezwaren had — gel ijk hij zich vroeger, op zijn
'neer orthodox standpunt, direct voor Stahl en tegen Bunsen in
dien bekenden strijd tusschen hen beideii had verklaard wekte
hem mede op, om de Oostersche studien met kracht door te zetten.
Een gansch nieuwe wereld ging daarbij voor hem open. Een geheimzinnige wereld, waarin Gods adem veel tastbaarder als werd
gevoeld. Het Indische leven en de Indische levensbeschouwing
werd nu ook mede in den kring der studien opgenomen, en bij
de groote kracht van receptiviteit en ver6enzelving, die Martinus kenmerkte, liep natuurlijk het standpunt van Fichte
groot gevaar van voor goed verdrongen te worden. De elementen
van zijn geest ontwikkelden zich volgens de noodzakelijke wet
van hun wording en bestaan; alles in Martinus neigde tot een
meer absoluut mysticism tot een meer bepaald mystieken zin.
Martinus was altijd gewoon zijn gemoedstoestand aan dien van
eon of andere machtige persoonlijkheid uit de literatuur te hechten en met die persoonlijkheid zich als to vereenigen in geestelijke liefde. Wij hebben gezien hoe allereerst, toen hij nog
in de klassieke letteren alleen leefde, Virgilius hem geheel had
ingenomen : later, toen de philosophische geest in hem vaardig
werd, was Pascal degeen geweest, die in alles den eersten stoot
hem gaf : nog later, toen het idealisme van Fichte op den
voorgrond stolid, was Novalis de dichter, dien hij niet moede
werd aan to haler , wiens liederen en gedachten hij allen
van buiten kende ; thans , nu Martinus inderdaad naderde
tot de richting weleer door Bohme in zijn stiller eenvoud
gegrepen, was er voor hem een schrijver , tot wien hij al
zijn gedachten terugbracht, en die auteur was Johann Georg
Hamann.
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En Hamann was het waard aldus te worden bestudeerd.
Zonderling is het, zoo weinig als deze mystieke schrijver in
ons land gekend wordt : te zonderlinger omdat in ons land
Goethe al zeer spoedig op zijn woord geloofd wordt. Welnu,
Goethe's Wahrheit and Dichtung en zijn andere geschriften
zijn vol van den lof van deze mystieke figuur. Goethe wijdt
dien Magus uit het Noorden (men weet dat Hamann uit Konigsbergen was) verschillende zijner schoonste bladzijden. Hij
spreekt van den Sibyllijnschen stijl zijner bladen en gewaagt
van zijn wonderbare grootheid en innigheid. Goethe droeg zelf`
het plan met zich om , om zelf een uitgave der werken van
Hamann te bezorgen : hij vindt de diepste kern van diens uitingen vervat in deze maxime : "alles wat de mensch gaat
"doers, zij het door daden of woorden of door jets anders, moet
"nit het geheel van al zijn vereenigde krachten ontspringen : al
"het fragmentarische (Vereinselte) is absoluut verwerpelijk."
Goethe heeft daartegen zijn bedenkingen : hij meent dat de
mensch juist door eenzijdigheden zich ontwikkelt. Dit neemt
niet weg , dat hij Hamann zeer hoog blijft waardeeren, hem
met Vico vergelijkt, en met stille ontroering eel's zijn graf te
Munster op het kerkhof bezocht.
Inderdaad heeft al wat groot is in Duitschland aan Hamann
zijn cerbied gewijd. Herder en Lessing, Jacobi en Lavater en
wederom Jean Paul waardeeren hem elk naar zijn eigen opvatting en gavel'. Treffend is de uitspraak van Jean Paul
over zijn stijl. Hamann's stijl — zegt hij — is als een stroom,
dien tegen de bron op een storm terugdrijft , zoodat de Duitsche marktschepen daarop in het geheel niet kunnen voortkomen. — Martinus nu werd niet moede in de geschriften te lezen van dezen raadselachtigen wijsgeer, die even als hij zelf
het begrip van godsdienst op inspiratie , op directe goddelijke
openbaring, terugbracht. Hamann vatte den mensch (dat goddelijk daemonium) op als een ongedeeld wezen in onmiddellijke
nahijheid met God en de natuur. Elke scheiding der menschelijke vermogens, elke poging den mikrokosmos te ontleden of te
analyseeren, was hem een gruwel. Echter was geen systeem van
wijsbegeerte denkbaar zonder het individu. In plaats van objectieve voorstellitig trad dus op den voorgrond een veelal mystieke autobiografie. Alle uitersten, de meest heterogeene dingen,
konden des noods in zulk een individu, zulk een persoon,
vereenigd zijn. De coincidentia oppositorum werd meer be-
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paald door Hamann geleerd, en juist daardoor werd dan diezelfde persoon de meest volkomen indifferentist. Voeg daarbij
hoe Hamann's geloof letterlijk gebaseerd was op het credo quia
absurdum , en hoe hij de triniteit, de menschwording Gods in
Christus, en de leer der verzoening en verlossing allereerst behandelde en men zal begrijpen hoe Martinus allengs met hem
dweepte. Martinus is een der weinige Hollanders geweest , die
Hamann werkelijk verstaan hebben.
En gelijk het geheele wezen van Martinus altijd in elke phase
scherp gemarqueerd was, zoo werd die mystieke zin bij Martinus een geheel en een levenszaak, waarvoor al het andere als in
het niet wegzonk. Mystieke verheffingen volgden elkander op.
Die op zijn hooge studeerkamer (de vroegere kamer van zijn
vader) bij hem des avonds toegelaten werd , tusschen de rijen
boeken, die dwars door het vertrek heen liepen en verder alle
wanden vulden, kreeg then ter tijde zonderliuge indrukken merle
mar huis. Eerst zat Martinus in het begin van den avond aan
de overzijde der kleine tafel bij het raam, en aan het einde van
zijn monoloog, die soms een paar uurde, zat hij met zijn knieen
tegen de uwen, zoodat de laauwe adem van zijn vurigen geest
u in het aangezicht vloeide. Gij waart onder een geheimzinnige
mat gebracht gij zaagt op tot dien Christus-kop (vah Guido
Reni), door doornen gewond, dien Christus der smarte, die
daar achter zijn stoel hing, en gij wildet uit dien aanblik ten
minste de kracht putten mu hem te weerleggen , te antwoorden , of eenigzius zijn zielsbehoefte te bevredigen. Te vergeefs :
het was alsof alles in een wonderbare tooverwereld was opgenomen. Gij deinsdet zelf nu niet meer terug voor de meest
tastbare opvatting van dat Christendom ; gij wildet aan de
Evangeliewaarheden een letterlijke beteekenis geven ; gij dacht
Martinus daarmede het gewaagde zijner stellingeii te doer gevoelen. Geen nood. Martinus volgde u op den voet. Ell
is dan de Christus u verschenen Ontzettend klonk het u
toe, hoe Martinus het geloofde. — En gelooft gij, dat als gij
u nederwierpt van deze hooge kamer , de Engelen Gods zouden
komen en u opvangen
P
Ja, klonk het antwoord
Geen wonder, dat bij zulk een stemming Martinus zich bijna
los gevoelde van alle aardsche betrekkingen en relatin. Iii
dien tijd, het was op het einde van het jaar 1859, was zijn
broeder Cornelis stervende. Hij wilde er bijna niet van hooren. Eens kreeg hij als een oogenblikkelijk berouw. Plotseling
-
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stond hij voor zijn zuster te Delft, vroeg of hij bij haar kon
logeeren , en gaf het voornemen te kennen den volgenden dag
met haar naar 's Hage te vertrekken om den zorgelijk zieken
broeder te bezoeken. Zijn komst wekte een ontzettende vreugde,
en zijn zuster verkwikte zich aan het genot dat de zieke broeder zou hebben bij dat vurig verlangd bezoek. Martinus was
zoo opgewekt en speelde met de kinderen, tot hij een van allen vroeg, hem het voor hem nieuwe huis te laten zien. Ongelukkig kwam hij op de studeerkamer, vond daar een boek,
dat hem onmiddellijk aantrok, vroeg of hij het mede naar Amsterdam mocht semen ; en toen zij den volgenden morgen naar
's Gravenhage reden, stapte hij daar aan het station uit het
rijtuig met zijn boek onder den arm en spoorde naar Amsterdam, zonder zijn stervenden broeder gezien te hebben, wat ook
de zuster mocht bidden en dringen ! — Want Martinus was
zich gaan verwijten, dat hij aan de ingevirig van zijn gevoel
had toegegeven, dat hij getoond had van zijn betrekkingen te
houden. "Gij moet niet," zoo sprak hij, "van mij liefde
"verwachten zoo als andere menschen die geven ; lief heb ik u
"en de uwen van heeler harte, maar ik leef een levers der ge"dachte en zoo heb ik u lief in gedachte. En voorts Wie
"zusters of broeders lief heeft boven Mij, sprak de Christus, die
"is mijns niet waard."
Meer en meer trad bij Martinus een wereldbeschouwing op
den voorgrond, zooals wij die bij de peinzende gestalten der
middeleeuwen, bij een Tauler ontmoeten : een wereldbeschouwing, waarbij — met verwerping van het begrip van arbeid,
van inspanning van alle moreele en intellectueele krachten, het
hoogste goed werd beschouwd te zijn een toestand van rust,
van genieten, van "schouwen". De studie van Baader op Bohme
had hem vooral aangegrepen. De tekst uit de Heilige Schrift,
Hebreen I, vs. 3 "de Verlosser is het afschijnsel Gods, het
uitgedrukte beeld Zijner zelfstandigheid ," werd voor hem een
levenswoord. Alle arbeid, ook die des geestes , is in zekeren
zin ellende ; alle arbeid onderstelt worsteling; het is iets slaafsch
en onedels, — zoo sprak hij dikwijls, — de aristocraten willen dan ook niet werkende gezien worden. In het boek der
Spreuken wordt van de Wijsheid (die Christus is) niet gezegd: zij werkte, maar zij speelde voor het oog der Godheid. Spelende schiep zij de wereld. Het ideaal is dus te doen
RYA men wil , doch zonder arbeid. Een toestand van rust en
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arbeid tegelijkertijd. Hier op aarde heeft men dat gevoel , dien
paradijsstaat, in oogenblikken van kunstgenot. Kunst wordt
dan ook afgeleid van kunnen : wij kunnen dan. De Christen
is dan ook het meest religieus, wanneer hij het minst werkzaam is, op den Zondag. Hij is dan bevredigd. De Verlosser
stelt het hoogste goed dikwijls voor onder 't beeld van een
bruiloft, dat is een bevrediging des harten. Wij zelven zijn
een kunstwerk, dat zich bewust is een kunstwerk te zijn en
zich daarin zalig gevoelt. Wij moeten zijn een spiegelbeeld,
waarin de Godheid zich afspiegelt, een afdruk van Zijn zelfstandigheid. Een miroir vivant , zeide reeds Leibnitz. En
wanneer is nu zulk een Spiegel goed? Dan alleen wanneer het
spiegelglas zorgt dat het niet voor den dag komt. Een bloem
is alleen dan schoon, wanneer de stengel die ze draagt, op
wortels rust ; de basis is dus zeer materieel, maar is onder den
grond, en als de wortels kunnen gezien worden dan sterft de
bloem. De mensch legge zich zoo in rust als in verticale positie
voor God. God doorschiet hem met zijn bliksern, en vormt van
hem het teeken des kruises.

XV.
Martinus zou nog eens in het openbaar deze zijn denkbeelden gaan uitspreken. Nu echter niet zoozeer omdat hij overtuigd was, dat hij vele leerlingen en aanhangers zou vinden ;
neen, de eerste aanleiding (gissen wij) was wel de behoefte om voor
zich zelven nog eens scherp te formuleeren, wat dan eigenlijk
nu zijn standpunt was , nadat zooveel was ter zi t* geworpen.
Wat hij sprak daarvan was hij overtuigd zouden in allen geval woorden des levens zijn , die anderen tot nadenken
konden opwekken.
Het zijn de bekende en zooveel besproken voordrachten in
het Athenaeum in den winter van 1860-1861 gehouden,
waarin hij het standpunt, toen door hem ingenomen, uiteenzette, en tegelijkertijd weder die richting verder ontwikkelde.
Wederom stroomden alle studenten en een groot publiek van
geleerden in de zaal om hem te hooren ; doch welk een onderscheid met die voordrachten van 1854-55, in Felix Me-
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ritis ! Toen doordrong den spreker de zaligheid van den triomf. Hij had het verband gegrepen tusschen religie en philosophie, en van zijn hoog idealistisch standpunt zou hij de
ontdekkingen, die hij gezien had, mededeelen. Thai's was het
anders. Hij had niet meer het gevoel van de zegepraal. Wat
hij kon mededeelen waren vlammende woorden ; doch zijn hart
was weder opengereten, en stil, haast onmerkbaar , stroomde
't bloed uit 't eigen hart, onder het heerlijkst wat hij te verkondigen had
Fijne opmerkers hebberi er dan ook op gewezen, dat zelfs
de vorm van het spreken reeds veel verloren had. Een zekere aise, een vanzelf held , die hem vroeger zoo kenmerkte ,
scheen hem niet meer zoo eigen. Zijn rede wemelde soms
van barbarismen en uitheemsche woorden. Het was niet meer
de gekuischte taal van vroeger, niet meer de keurige dictie
van weleer. Gedurige herhalingen moesten zich de hoorders
1 aten welgevallen. Er was iets van de betoovering van den vorm
vervlogen. Doch de inhoud zelf maakte toch steeds een diepen indruk. Men zag niet meer in hem een philosooph, neen,
men vereerde een profeet. In stoinme be-wondering zaten de
studenten aan zijn voeten en luisterden naar de orakeltaal. Zij
zelven gevoelden het weldra, dat hij in de allereerste plaats
ten doel had om door zijn prediking een machtigen indruk op
hun ontvankelijk gemoed te maken , nog meer dan om een bepaald goed geordend systeem mede te deelen. En die indruk
was dan ook zeer groot. De studenten -werden onweerstaanbaar
weder losgerukt uit den kring der gedachten, waarin het practische, alledaagsche leven zich beweegt ; zij leerden het verhevene, het heroische weder kennen.
De zaal op het Athenaeum was op die winterdagen, als hij
zou spreken, reeds vroeg eivol. Als het een uur sloeg, sloop
hij, in zwarten rok en witten das, voorovergebukt door de dichtineengedrongen menigte toehoorders en ging hij naar den catheder. In de schaduw van dien catheder, tusschen de twee hooge
boogramen in, die de zaal verlichtten, vertoonde zich zijn etagere
hoekige gestalte eenigszins fantastisch. Zijn stem, in den aanyang meestal hard, scherp en snerpend, kreeg bij de improvisatie
haar buigzaamheid terug en dien klank, die zeker nooit meer is
gehoord. Weldra vond hij de toonen die als uit het hart van het
gehoor waren gegrepen , en zeer velen zaten dan ook met tranen in de oogen.
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Het standpunt waarop Martinus stond, en dat bij achtereenvolgens voor zijn hoorders ontwikkelde , was het volgende : Boven
de physica staat de meta-physica, dat is de wereld der ideeen ,
het idealistisch standpunt , dat de ideeele wereld uit de reeele te
voorschijn roept ; mar boven de meta-physica staat de metametaphysica, dat is het schouwende leven.
Philosophie is zoodoende contemplatie. Het latijnsche woord contemplatie wordt afgeleid van templum, dat is het deel dat de wigchelaar , om door de vogelvlucht geleid te worden , afbakende in
de hemelruimte en met een blik overzag. Contemplatie is dus de
voile blik op al de ontvangen indrukken, op al de door den arbeid
in zes dagen verzamelde kennis. Het is dus het werk van den
zevenden, den heiligen dag, den sabbath. Het is het otium liberale.
Wij staan eerst naast den kunstenaar, wij zien de worming der
omtrekken, de schakeering der kleuren, maar daarna plaatsen wij
ons op een afstand om den geheelen indruk der schilderij met
een oogopslag in ons op te nemen. De natuurwetenschap houdt
zich bezig met de afzonderlijke deelen der wereldruiaite, maar de
contemplatie werpt een alomvattenden blik op de afzonderlijke
deelen , in bun verband en samenhang , en ziet de harmonie der
symmetric in alles wat bestaat ; hij ziet het heelal , den mundus.
Hij werpt een blik Qp dit heelal, zoo als bijv. een Oerstedt op de
waterwerken van Versailles , toen hij aantoonde hoe de waterstraal der fontein steeds zijn cylindervorm behield, terwijl toch de
deelen, de enkele druppels, altijd trachtten weg te spatten : te vergeefs, want door een innerlijke Nemesis worden zij teruggehouden
en gedwongen tot het bewaren van de harmonic. De blik op het
geheel, dat is dus de contemplatie en tegelijk de speculatieve philosophic. Men heeft Haar wel eens verweten, dat zij zich ronddraait
in een kring en altijd hetzelfde zegt : doch dit spreekt van zelf; het
is altijd dezelfde blik op het geheel. De contemplator ziet en
beschouwt. Het is als bij de Olympische spelen. Sommigen komen
den prijs winnen , anderen bun talenten vertoonen , HerOdotus
komt er zijn boekrol lezen — maar de overige zijn toeschouwers ;
en zulk een toeschouwer te Olympia , dit is nu de contemplator
in het leven. In een punt faalt slechts die vergelijking, die reeds
van Pythagoras afstamt. In verhouding tot het getal der worstelaars , dichters en schrijvers , die om den prijs kampen of hunne
talenten ten toon spreiden, was dat der toeschouwers te Olympia
aanzienlijk. Maar hoeveel contemplatores telt thans onze wereld
Martinus blijft het antwoord liever schuldig, in de hoop dat de
toekomst hun getal zal doers aangroeijen.
De beschouwing van den contemplator is objectief. Men moet
zich losmaken van het denkbeeld der aangeboren begrippen. Idea
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innata is alleen het instinct der dieren. In dit schouwen is de
philosooph als verzonken : hij ziet de volheid van het rijk des geestes,
hij is zalig ; van hem heet het :

Volat avis sine meta
Quo nec vates nec propheta
Avolavit altius.
Vidit numquam tot secreta
Nec implenda , nec impleta
Homo purus purius.
En die contemplatie , die toestand van het schouwen is gebaseerd op volmaakte negatie ; negatie allereerst van de stof. Die
negatie is eerst door den contemplator op alles toegepast; hij heeft
getracht in alles door te dringen , dat iets scheen te zijn , opdat
hij eerst gelijke kracht verwierf met den vijand dien hij later
moest vernietigen ; dit is het werken geweest der zes dagen ; het
tot bewustzijn brengen van het niet-zijn. Gelooft gij nog, dat ,
wanneer alien stierven of vernietigd werden, niet alleen de menschelijke geesten , maar ook hoogere en lagere , zoovele als wij
er kunnen waarnemen , goddelijke geesten en dieren ; — wanneer
alle oogen warden gesloten en alle waarneming ophield ; — gelooft gij dan, dat ooze aarde nog aanwezig zou zijn ? Zoo ja, dan
staat gij niet op het standpunt der philosophie; zoo neen, dan zijt
gij vatbaar om de leeringen der philosophie te verstaan. Die negatie van alles wordt dus een nihilisme , en dit nihilisme , dit
zalige nihilisme is de bodem waarop de contemplator , de schou.
wer, staat.
Dit nihilisme is de nacht waaruit de morgen oprijst !
Aldus staande op den grondslag van het nihilisme , moet men
het heelal durven aanzien, en dan zal het ons gaan als bij de Indiers.
De natuur is volgens den Indier gelijk aan een Bayadere , een
wulpsche danseres, die al haar bevalligheden ten toon spreidt en
meer wil schijnen dan zij is. Maar het oog van den wijze treft
haar : de dartele schaamt en omhult zich. Wie zich in hare onkuischheid verlustigt, zal haar dieper doen zinken en zich zelven
verderven , en zijn straf zal zijn op het rad der wedergeboorte
rondgedraaid te worden , en telkens weder tot dat ijdele nietige
leven te ontwaken, totdat hij zich bekeert. Maar de wijze wiens
oog haar trof en haar tot schaamte dwong en haar noodzaakte die
ijdele vertooning van wellust en bevalligheid te staken , wordt
opgenomen in de oneindigheid, waarnaar hij haakt. Zoo is ook
de natuur bestemd om veel te schijnen, maar voor den wijze niets
te zijn.
Wat beteekent nu dit standpunt ? Waarin verschilt de contem-
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plator, de schouwer, van dengeen die alleen de metaphysica heeft
beoefend
Daarin, luidt het antwoord, dat de contemplator, de schouwer,
zich abstraheert van psychologie, van theologie en van eschatologie.
Die laat hij daar. De psychologie: want voor den contemplator is
de lifux,)/ een ideeel phantastisch iets. De physiologic beschouwt
het gewone lichaam en de zenuwstelsels tot in de allerfijnste werkingen , die men alleen door de uitvloeisels kan kennen. Meer
en meer leert zij de Ilmxt) ontberen , en beschouwt de stof als
door krachten en willen geregeerd. Op dergelijke wijze handelt
de schouwer, maar uit een metaphysisch oogpunt. Inderdaad is het
alleen omdat wij hat relatieve idee van het tegenwoordige zoo
gaarne op het toekomende leven overbrengen , dat wij de psyche
z66 angstig willen redden , en die dan denken als een onstoffelijke stof.
En de theologie ? Ja, wanneer zij bleef staan bij het idee van
het heilige, dan zou de contemplator hare theorie niet schroomen.
Maar de theologie luistert de Godheid op met ideeen nit de reeele
wereld , bijv. van een vredelievend vader, ideeen uit de wereld
die wij zien en aan die wereld ontroofd.
En de eschatologie ? Zij is geheel uit abstracte denkbeelden samengesteld. Van die abstracte denkbeelden wil de contemplator
niets weten; hij houdt zich bij de realia. Hij fantaseert niet over
een volgend leven, maar hij kent aan dit leven een ideeele waarde
toe , en verlengt het daardoor als van zelf tot in de eeuwigheid.
In allen geval zal er nooit een ander beter leven komen voor hem,
wiens leven hier niet goddelijk en heerlijk is , wiens onvolkomen
leven op aarde niet als in een spiegel het ware leven weerkaatst.
En wanneer al de dwaas, die het ware elders zoeken en over het
graf verplaatsen wil , eens tot een ander bestaan herboren werd ,
hij zou dit ware leven altijd weer verder verplaatsen, en zoo rondgedraaid worden op het rad der wedergeboorte tot altijd hetzelfde
ijdele en nietige bestaan. Juist dit is de groote waarde van het
Oude Testament , dat het bijkans geen leven kent na dit leven , en
in datzelfde leven alles gedaan en alles volbracht wil hebben. Gij
vraagt : wanneer zal het koningrijk der hemelen komen Het koningrijk der hemelen is er al, is reeds midden onder ulieden ;
in ons alleen moet het subject veranderen. De Stoicijnen begrepen dit. Terwijl bij Plato de philosophie nog te veel is een retraite
spirituelle , een vluchten uit de tegenwoordige wereld , waren de
Stoicijnen reeds hier op aarde bevredigd , en namen in hun systeem de individueele onsterfelijkheid niet aan. Dat wil niet zeggen,
dat de Stoicijnen die loochenden , maar zij abstraheerden er zich
van en hadden den moed ze te loochenen.
9*
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Van al die zaken , psychologie , theologie en eschatologie moet
dus de contemplator zich abstraheeren. Plato zegt, dat alle bewoners dezer aarde yv,uviA zullen komen voor den rechterstoel
van Minos, Aeacus en Rhadamanthys, de rijken ontdaan van hunne
eereteekenen en van al hun good. Schleiermacher wilde, dat ook
de philosooph er meer yv,uv6g zou komen, ontdaan van de hoop
op een volgend leven. Jean Paul verhaalt ons een droom : hij
droomde namelijk , dat hij gestorven was en op het kerkhof ontwakende vernam , dat er geen God was. Stelt u zulk een ontwaken voor. Hoe akelig schijnt het u ! Wat koude huivering bevangt u bij die voorstelling ! Maar de philosooph moet eenigermate
row zijn en hard. Wanneer hij het idee van het goede behoudt ,
blijft het leven toch dezelfde beteekenis, dezelfde waarde houden,
al was ook de Godheid niet. Stelt u dan nu eens voor, dat het
denken, en de wil , en het goede alles regeerden , en dat er geen
God was. Stelt u uzelven voor ontdaan van alle denkbeelden, nit
de idee der Godheid voortspruitende , zonder eenige voorstelling
omtrent ziel, Godheid of toekomend leven, en komt dan voor de
rechtbank van het philosophisch contemplatief leven. Blijft u het
heerlijke dan toch nog heerlijk? Blijft u het leven ideeel ? Dan is
't het ware leven dat gij leidt. Dan is op uw eindig bestaan het
oneindige licht gevallen. Zalig die z66, sterven , want zij zullen leven !
Ja, zalig wie z66 den philosophischen dood van het nihilisme sterft !
Voor den contemplator , den schouwer, , zijn er drie strikken
1°. de voorstelling van de substantie , 2°. de voorstelling van het
vinculum causale , 3 0. de vulgaire opvatting van de Godheid.
Wat de voorstelling van de substantie aangaat, het is het principe
des doods in ons , dat , als het levende qualiteiten ziet , aan die
qualiteiten het leven ontnemen wil en het toekennen aan een
stoffelijke doode kern, waarvan die qualiteiten niet dan accidenten
zijn. - Zoo ook , wanneer wij zien dat iets gebeurt , nadat jets
anders is voorafgegaan , dan leggen wij tusschen die beiden een
duistere kracht, eon vinculum causale, en zeggen, dat het een als
gevolg uit het ander is voortgevloeid. En terwijl het geestelijke
in de natuur de subsistentie van al het bestaande nieert , mechaniseeren wij dit vergankelijk en onzelfstandig subsisteerende. Maar
het vinculum van causa en effectus is al op zich zelfzeer onverstaanbaar.
Want het moet teruggebracht worden op iets anders dat effectus
sui en eerste causa is. En wat doet nu de geest der duisternis
en der waarheid P Hij zoekt een Ens achter de wereld , dat de
causa sui in zich draagt, en dat hij met den schoonklinkenden
naam van Deus bestempelt. Maar dat causa sui is een machtwoord,
een contradictio in terminis. Het is de vulgaire traditie , ingeslopen inhet Christendom
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Dit nu alles vermijdende, komt men op het standpunt van den
schouwer, die op vele vragen ronduit moet antwoorden : "ik weet
het niet, — het Heelal is een groot onopgelost probleem." Het
is mogelijk — zoo ging Martini's voort — dat ik met deze bekentenis mijn toekomst verspeel. Maar wanneer men gestreden
heeft onder een vaandel , en onze makkers zijn naast en voor en
achter ons gevallen, en wij weten dat wij zullen vallen, en willen
toch het vaandel niet laten in des vijands macht , clan wikkelen
wij er ons in en wagen moedig nog 66n kamp, en bezwijken dan
in en met het signum, dat wij liefhadden. Indien ik met deze
bekentenis , met de idee waarvoor ik strijd , mijne toekomst hob
verloren, welnu, ik geef ze ! Daar is ze !
Van dit standpunt uit wordt nu door Martinus in die voordrachten een blik geslagen op de oude en nieuwe philosophic.
In zekeren zin wordt er uit een ander standpunt hetzelfde gedaan,
als hetgeen hij in 1854 ;11 Felix Meritis had volbracht. En aardig is
het om op to merken de vele punten van verschil, die zich voordoen
wanneer wij die beide reeksen van voordrachten nagaan. Van de
philosophic voor Christus wordt eigenlijk alleen beschouwd Pythagoras,
voorts de Eleatische school en de Sophisten als de negatieve, Socrates
en Plato als de positieve contemplatieschool. Pythagoras is degeen
die het begrip van de speculatieve philosophic greep, die het eerst
een blik op de harmonic en de symmetric van het heelal vestigde.
Met veel weer voorliefde dan vroeger werden door Martinus de
Eleaten en de Sophisten behandeld. Op de vraag wat het bestaande voor ons is, antwoordden de Eleaten : niets. Alle begrippen, tijd, ruimte, plaats, zijn relatieve, d. i. betrekkingsbegrippen.
Zij begrepen dus reeds den eersten trap dien de philosooph moot
beklimmen : vernietiging van al het bestaande. De Sophisten, de zoo
vaak miskende Sophisten , vatteden hetzelfde onderzoek op ; gelijk
echter de Eleaten het physisch heelal, zoo waagden doze het eerst
het ethisch heelal to doen verdwijnen voor de negatieve philosophie.
Bij Socrates wordt lang stil gestaan bij de beschouwing van het
`6a,,u6veov, dat volgens Martinus samenvalt met het aya06v en het
Dat laatste was de basis van het moreele heelal. Dat Ev is
datgene wat ons in alles bevelen moot, advienne quo pourra. Het
vasthouden van dat ET, door Socrates, vergeleek hij met den toestand
van het gebed , van het geloof van den Christen. Het ct.tp6vtov
was dus het positieve goddelijke idee , dat uit het nihilisme was
opgebouwd. De groote verdienste van Socrates was, dat door hem
de philosophic van transcendent nu immanent word , zoodat er
niet meer gevraagd word naar oorzaken van zaken , maar naar
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ideeen , naar oogpunten waaruit de menschelijke geest de zaken
beschouwen kon. Bij Plato splitst zich dat hoogste idee van het
heelal in deze drie krachten : het goede, het ware, het schoone.
Het goede, dat is het liyaeov van Socrates, en de kracht die alles
voor den wijze ten beste doet uitloopen. Dat is de idee der
tragedie , *de idee der wereldbeschouwing , die de aarde maakt
tot een plaats der outwikkeling , waardoor de heros eindelijk na
eene icaOcipffic komt tot zijn doel. Een immensum , de gansche
wereld , stelt zich tegen hem , maar wijkt allengs , wanneer hij
strijdende voor zijn idee dien kamp zonder twijfelen bestaat. Het
is de idee van de Moriah , waar Abraham den zwaarsten strijd
zonder aarzeling volstrijdt , en eensklaps verandert zijn gansche
blik op het heelal, en ziet hij nabij zich een ram , dien hij slacht
in de plaats van zijn zoon. Daarom noemde hij dien berg Moriah,
de plaats waar het voorzien wordt , en dat Moriah is de ware
tempel Gods , de plaats der absoluut romantische uitkomst.
Het ware is een andere der drie krachten waardoor het heelal
wordt geregeerd. Plato erkende een hooger waar, een 6proa c 6v.
Want bij hem is de materie niet alleen als basis waar, maar ook
waar als parabool in het ideeele. De ideeele wereld spiegelt zich
af en drukt zich af in het reeele. En dat idee van Plato vinden wij
ook weder terug in Markus Evangelie, cap. 4 vers 11: Ev rapa igoXcac ra 7r6yra yivErat.
Die tekst is de lievelingstekst der speculatieve philosophie; dien zal zij tot het laatste toe verdedigen. Van
dien zal zij niet dulden dat iets worde afgedaan. Een feit kan
historisch waar zijn , maar het kan ook nog geschieden heden en
morgen , het is ook waar als symbool van een idee. Dat is het
begrip van het ware bij Plato , het driemaal waar , waar in de derde
macht ; zoo is ook het Nieuwe Testament meer dan waar. Het is
historisch waar en in den bovennatuurlijken zin waar. Daarom negeert men het historische in den Bijbel niet , wanneer men het ook
als symbool opvat. Alles is parabel op aarde en daarin ligt haar
waarheid. Misschien had de Catholieke kerk zooveel ongelijk niet
toeu zij overal de parabelen letterlijk opvatte en om een parabel haar
hoofd der kerk instelde. En het kon wel gebeuren, dat zoo men de
eenheid van Italie wil doordrijven, en daarom den Paus wegjagen wil,
dat dan de philosopher het kruis aan den schouder hechtten, denkende:
"een kruis misstaat nooit", naar het zuiden aftrokken, en zich voor
den zetel van den Paus wierpen , zeggende : "Pater , benedic filiis
tuis", denkende : "de zegen van een oud man schaadt nooit". En
dan kon het ook wel gebeuren dat zij zich om zijn zitplaats heenschaarden en niet duldden dat hij daarvan afgetrokken werd dan
over hunne lichamen heen. 'Ev 7rapaoXiits ra rcivra. yiverat.
Het schoone. Is het ava0Ov het mannelijke , het KaXOv is de
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vrouwelijke zijde van het zedelijk universum : bet allerheiligste.
Voor het KaX.Ov wijkt de philosophic , want schoon is datgene waardoor het stoffelijke ideeel wordt en het reeele blijvend. Al bet
ideeele is gereproduceerd in het reeele en het reeele verzinnelijkt
het ideeele. De man zoekt de idee van het kaX6y en strijdt om
haar te verwerven ; de andere helft van ons geslacht draagt die
idee , en is die idee. De idee van het KaX6 v is het allerheiligste
wat op aarde bestaat , en daarom moet de vrouw zich omsluijeren,
opdat die mvsterie niet openbaar worde. Maar wij , verdorven aardzonen , zijn niet waard dat de vrouw het voor ons omsluijere ;
wij vatten het toch niet. Daarom wil Paulus 1 Cor. XI dat zij zich
voor de Engelen omhullen zal. Voor het KaX6v wordt Plato
inconsequent , en bevredigd met de empirische philosophie.
Pit is de Platonische philosophic , die geen andere wereld
waarneemt buiten de wereld die wij kennen , maar die eene wereld laat besturen door de drie krachten van het ware, het goede
en het schoone.
En hiermede sloot Martinus zijn beschouwing der oudere philosophie en spoedde hij zich naar den modernen tijd.
De moderne tijd is de tijd der absolute emancipatie van het
individueel subject , van de enkele persoonlijkheid , die zich nit
het verband der geheele menschheid rukt , zich terugtrekt , en
van het individueele standpunt uit de waarheid zoekt, die hij zich
wil toeeigenen. Alle ontdekkingen in het Westen hadden de
strekking het individu te emancipeeren. Te-recht begreep men
dat de Voorzienigheid geen slaven maar vrije kinderen wil. Zie
eeus , wat de Summa van Thomas Aquinas, de grootste autoriteit
der middeleeuwen , als kenbron der waarheden opgeeft : de Schrift,
de autoriteit der traditie , de ideae universales et innatae , de empirische waarneming , de syllogistische logica. Al die kenbronnen
nu zijn beurtelings aangevallen en omvergeworpen.
Intredende in de moderne philosophic staan wij dadelijk voor
een dilemma : Baco of Descartes , of welke is de aanvang der
moderne philosophie
Martinus verklaart zich natuurlijk voor Descartes — Baco is
hem de man van de zes werkdagen en Descartes de man die op
den rustdag zich aan de contemplatie wijdt — en geeft nu
achtervolgens een zeer breedvoerige analyse der Meditationes van
Descartes. Hij tracht aan te toonen dat Descartes op den tweeden dag zijner twijfeling bijna het rechte had gegrepen en bijna
was ingegaan tot het geluk van 't nihilisme, maar hij was vreesachtig , kleinmoedig en vlood terug. Hij had den waren moed
tot twijfelen niet. Hij twijfelde met een reservatio mentalis. Hij hield zijn eigen toestand van den tweeden dag voor

136
overspanning , voor een experiment van korten duur. Maar de
twijfel is juist vrijheid en daardoor zaligheid. Reeds in het eerste
axioma van Descartes : cogito ergo sum , is dat ego , in cogito
opgesloten , te veel. Wat is in het zuivere denken het ik Cogitare had de wijsgeer moeten zeggen , en als er een vorm geweest was nog onbepaalder clan deze , hij had dien moeten kiezen. Is dat cogitare alleen te ijdel ? Stel eens dat alles , dat de
empirische wereld , dat zelfs ons eigen ik zich oploste in dat
eene : geest , gedachte , bewustzijn — zou dat zoo schrikkelijk zijn ?
Met voorliefde werd Leibnitz door Martinus behandeld. Hoewel
in vele opzichten beneden Cartesius , heeft Leibnitz dien in een
opzicht overtroffen. Hij heeft het eerst het groote woord der
moderne speculatieve philosophic uitgesproken, dat de menschelijke
geest een afgesloten monade zonder vensters is, die alleen in zich
zelven en nit zich zelven leeft ; een eigen mundus , een wereld
a part , waarin van buiten geen licht kan vallen.
In een reeks van schitterende uitweidingen heeft Martinus dien
toestand van een monade zonder vensters trachten op te beideren door middel van analogien. Vooreerst door het wezen en
karakter van Griekenland. Wat is het , waardoor Griekenland
en vooral Athene , het brandpunt van het Hellenisme , ons z66
boeit ? Vanwaar die frissche adem , die ons nit die streken tegenwaait Het is omdat de Grieken den oorsprong van al het
hunne, zelfs van hun 70Xurica, in zich dragen. De Goden die het
heelal regeeren , wonen in Griekenland zelf. Inlandsche Goden
en Godinnen hebben de olijf geplant. De Grieken waren altijd
bij zich thuis en vonden alles in hun eigen historie. — Voorts
wees Martinus ook nog , ten einde dat afgeslotene van de monade
te verduidelijken , op het idee der soevereiniteit , waarvoor onze
liberale Aufklarungs- en handelspolitiek geen oog weer heeft.
Want de constitutioneele monarchie is een gedurig conflict, waarbij
de soevereiniteit aan niemand is opgedragen. Niemand kan zeggen : ik heb de soevereiniteit alleen ik dirigeer en administreer
alles naar mijn eigen inzicht, Vroeger was het echter anders.
Toen vonden wij een macht die werkelijk macht is, soevereiniteit.
Voortgaande en Kant behandelende, stelde hij Kant bijna beneden Hume, de classieke scepticus der moderne philosophic , die
constant heeft doorgetwijfeld. Kant gaf ons een book dat wij op
de banken der philosophenschool behoeven, maar eenmaal van die
banken ontslagen , kunnen wij zijn scholastisch epitome ter zijde
leggen , en moeten wij naar de frissche opvatting van Hume terug. Onder de discipelen van Kant is er dan ook een geweest ,
een Israeliet uit Polen, Salomon Maimon, die tot Hume geheel en
te-recht is teruggekeerd , en op wien vooral het licht moet vallen.
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Zoo naderde Martinus langzamerhand de nieuwste philosophie :
die van Fichte , Schelling en Hegel.
Het standpunt van Fichte was het streng idealistisch standpunt,
de richting die Martinus in hoofdzaak , zij het dan ook met allerlei wijzigingen, onverbeterlijk was toegedaan.
Maar is dat houdbaar? — en zoo ja , bevredigt het ons? Maakt
het ons gelukkig ? Wordt dan niet alles het beeld van eigen hoogmoed ? Dat is de vraag van (le philosophie na Fichte , de vraag
die het tragisch tijdperk van de eerste helft der 19de eeuw in
het aanzijn riep. Een zoon dier ongelukkige eeuw was Schelling,
de mysticus , die zich aan hoogere machten soms wilde onderwerpen , een tragische figuur.
Diens groote opvolger, , Hegel, maakte het negatieve van het
subject , het overgaan van het eene op het andere standpunt, tot
het eigenlijk wezen van den menschelijken geest. Hij beschouwde
alles als vrucht van den menschelijken geest, de historie als diens
verleden , God als diens ideaal, geschapen door de edele fantasie. De
Drieeenheid was bij hem de vorm waaronder het in zich opnemen
van God wordt voorgesteld. Het heelal is de pyramide die binnen
haar wanden alles omsluit en uitloopt in den menschelijken geest als
top. Den menschelijken geest , ons zelven terug te vinden, dit is
ons doel. In dat zoeken , in dat overgaan van het een op het
ander, in die negatie zelve vond Hegel de positieve waarde van
de negatie ; de uil van Minerva vliegt en ziet in den nacht, en de
nacht is het zinnebeeld der negatie. Hegel sluit zich hiermee aan
Bohme , die datzelfde had gevonden , die evenzoo in de negatie de
positieve zijde had gewaardeerd, omdat zij 't heelal terugbrengt tot
een gedachten-systeem , omdat haar conclusie positief is , de stellige
negatie. Maar loutere negatie is toch negatief. Daarom zie ik (zeide
Martinus) , een gewijzigd Hegeliaan de waarde der negatie hierin,
dat zij het intellectueele ontwikkelt , want zij dwingt ons om in
alles door te dringen. Zij geeft moed, mannelijkheid en energie,
om overal den geduchten vijand te affronteeren. Zij leert ons
liefde tot de waarheid , liefde tot het schoone (want het ideeele
moet het niet-ideeele , onze geest moet de objecten buiten ons
doordringen), liefde tot het goede. Zulk een geest wordt door de
objecten buiten zich niet langer beheerscht , maar heeft alles aan
zich zelven onderworpen.
Van het zijn en het niel-zijn is bij Hegel het worden de synthese , en de mensch is bij hem de altijd wordende geest. Voor
mij dus eindigde Martinus — is van het zijn en het niet-zijn
het Verschwincien de synthese , zoodat voor den geest die werkelijk is, de objecten die niet zijn, moeten verdwijnen. Wilde Hegel dat de geest alles fiir and an sich zou maken , ik wil dat hij
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door het fiir sich peen tot het alles an sich kome. Ik hoop op
een volgend bestaan , waarin de geest objecten zal vinden , waaraan hij zich kan aansluiten , objecten die hij lieven, maar die hij
ook door zijn eigen idee weder beheerschen zal. Maar anders
houd ik mij noch met theologie , noch met psychologie , noch
met eschatologie op. Ik ben een immanent idealist. Het leven
is voor mij een aiwv , een afgesloten eeuw , een afgerond geheel,
waarop wellicht , maar niet nawijsbaar verbonden , een nieuwe cti(jv
kan volgen. Dat zonderlinge korte leven wil ik bestudeeren , al
wat er objectief in schijnt tot den bodem toe leeren kennen , en
met de ideeen van alles mijn geest verrijken , evenals Wilhem
Meister , wien het niet gaat gelijk in andere romans , waar alles
den held medeloopt, maar wien zich veeleer alles van de slechtste
zijde voordoet , wien het alles dwarsboomt, terwijl hij , de held ,
zich met de idee van alles verrijkt. Zoo wil ik door het pessimisms , dat om het kwade van alles het 'even betwijfelt , tot het
optimisme , dat in alles de goede idee in zich opneemt , gaan.
Dat is mijn streven en mijne philosophic.
Zoo eindigde Martinus. Wij zouden echter zeer onvolkomen
deze machtige verpletterend melancolieke voordrachten waardeeren , wanneer wij, behalve op den algemeenen gang , niet wezen
op de talrijke episodes , die soms, schijnbaar vreemd aan het onderwerp, met een inwendigen band daarin werden gevlochten.
Wij bedoelen o. a. zijn waardeering der beweging van 1837
en 1838 in ons land. Toen begon — zoo sprak hij — het
mouvement , dat den modernen tijd baarde, krachtig zich te ontwikkelen. En die beweging werd veroorzaakt door drie werken
die toen verschenen : Geel , Onderzoek en fanta8le ; de Gid8, waarin
Bakhuizen van den Brink en Potgieter (die de hulde en den
dank van Nederland verdient) nieuwe ideeen wierpen ; en Thorbecke , Aanteekeningen op de grondwet.
Al deze werken werden
dan achtereenvolgens nader gekenschetst.
Wij vergeten ook niet zijn appreciatie van van Heusde. In
de jaren — zoo zeide Martinus — die aan he mouvement van
1837 voorafgingen jaren die door dit mouvement te veel werden miskend — bloeide aan de Utrechtsche hoogeschool de philosooph van Heusde , philosooph zooals geen ander na hem meer
in ons land is geweest. Van Heusde was van echt Hollandschen
oorsprong. Hij was geboren uit de philologische kritiek , die een
eigenaardige deugd van de Hollandsche geleerden is. Uit de
school van Wyttenbach kwam dan in den tijd, dien ik bedoel ,
het specimen criticum in Platonem uit , een specimen dat in keurige en klassieke latiniteit , in rijkdom van conjecturen, de werken
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der meesters bijna evenaarde, en die in genie verre overtrof. De
schrijver was van Heusde. Later ging hij over van de verbs tot
de re8. De philologer namen het hem kwalijk af, en beschouwden
hem als een overlooper. Wij moeten ook erkennen dat hij na dien
tijd soms wat breedsprakig werd , en wat veel philosophie vastknoopte aan de etymologie van woorden, maar de groote waarde
van zijn werk kan daarom niet geloochend worden. Zijn idee is
deze : alle philosophen v66r Plato hebben het eindige op het oneindige toegepast , Plato het oneindige op het eindige. Geheiligd
door wijsbegeerte en godsdienst, is de mensch oneindig midden in
het eindige , en eeuwig in het oogenblik. Van alle kanten omringt ons het oneindige , als wij het maar willen zien. Het
gansch heelal wordt beschikt door een zekere Voorzienigheid ,
die , zoo wij maar medewerken , iederen stap van ons leven van
eenige beteekenis maakt.
Wij zouden vele dergelijke kleinere episodes of karakteristieke uitingen kunnen herzeggen, doch eindigen liever met het weergeven van
66n voordracht — de derde waarbij hij als bij uitzondering zich eens
(voor de eerste en laatste maal, zeide Martinus) zou begeven buiten
het gebied, dat hij aan den contemplator had toegewezen , waarop
hij spreken zou over de theologie van den Bijbel. Wij doen dat te eerder, omdat een zonderling voorval zich aan die voordracht hecht.
Martinus begon met te wijzen op de verdienste van den Bijbel,
dat hij den lezer opvoedt, hem langzaam vervormt , en hem brengt
waar hij wezen moet. Wie den Bijbel ter hand neemt , staat
nog laag , maar onder het lezen verheffen die bladen den mensch
en brengen hem tot klaarheid. De zin , die bij ons wordt verondersteld , als wij die heilige bladen openslaan , is niet meer
dezelfde waarmede wij ze sluiten. Het Oude en Nieuwe Testament voeren tot de negatie , het nihilisme , waaruit de waarheid
des te schooner rijzen kan. Wij zullen het zien , door allengs
eenige mysterien op te helderen of op te lossen , die zich bij het
lezen aan ons voordoen.
Het eerste mysterie is : wie is God ? — Wij slaan het Oude
Testament open om die vraag te beantwoorden. Een geest van
heiligheid waait u uit die bladen tegen. Het gewicht van den
God des Ouden Testaments verplettert u. Waarom zwijgt men
thans van die goddelijke heiligheid ? Waarom wordt die in onze
dagen van den kansel niet meer verkondigd? De Israelieten mochten den heiligen naam niet uitspreken. Zij stouden op het stand punt der vreeze. En nog staan velen op dat standpunt. Ik
begrijp dat. Maar hebt gij , die mij met een glimlach aanhoort ,
het Oude Testament in den grondtekst gelezen ? Ik pas een naam,
die tegenwoordig populair is geworden, op mij zelven toe : Multa-
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tuli : ik heb veel verdragen, ik heb veel geworsteld en gestreden,
maar ik, Multatuli, heb de waarheid gevonden. Augustinus bad
dat God tot hem spreken mocht, opdat hij die stem mocht naloopen , totdat hij haar gegrepen had en God kennen mocht , en
datzelfde gebed heb ik dikwijls gebeden en het is verboord. Ja,
ik heb de waarheid gevonden ! De negatieve philosooph weet,
wat de doortocht door de Roode Zee is. Hij zelf heeft dien doortocht mede gemaakt. Ook in hem heeft de geestelijke Israeliet
den vleeschelijken Pharao achter zich gelaten , en is op den anderen oever uitgegaan. Hij weet wat die stem van Damascus is,
die niemand hoorde dan Paulus alleen , en het Edit dat hem
van den hemel omstraalde , want het licht heeft hem ornschenen,
de stem heeft tot hem gesproken. Hij weet wat dat vuur in het
doornbosch was , dat de struiken niet verteerde : een Eleatisch
vuur. Hij weet wat het zeggen wil , dat Mozes , die zich ver
boven de andere Israelieten verhief, Gods Willrai zag , God in
den effectus. Hij ziet God niet , want God kan niet gezien worden absoluut. Hij bestaat niet absoluut, en Mozes is een mensch
als wij. Maar hij ziet God in den effectus , in Zijn werk , in
Zijn daden. Zoo heeft Jakob met God geworsteld en heeft Hem
overmocht. Zoo heeft Augustillus gebeden om God te zien. Zoo
heb ik ook menigmalen gebeden om God te zien , en heb Hem
gezien. Ik ben die Ik ben ; dit is (want het Hebreeuwsch heeft
twee tijden : het perfectum, waardoor wordt uitgedrukt dat iets is,
onveranderlijk is, op zich zelf is , in geen betrekking tot iets anders is : en liet imperfectum , dat uitdrukt wat afhaiikelijk , wat
in betrekking tot iets anders is) ; Ik ben die Ik voor u in betrekking tot u ben , zooals gij mij ziet in den effectus.
Mijn tweede mysterie is : wie is Jezus P Stelt u voor dat iemand
de wereld ontvlucht, die hem niet voldoet, en zich in de woestijn
begeeft , om daar te vinden wat hij zoekt. Maar hij gevoelt zich
nog niet voldaan , hij heeft nog niets gevonden. Hem hongert
en de geest der wereld fluistert hem toe : "zeg dat die wereld,
die gij ontvlucht, toch z66 slecht niet is. Zeg dat wat gij voor
steenen gehouden hebt , inderdaad brooden voor u zijn. Voed u
weer met dat wat gij als wan-voedsel verworpen hadt , en die steepen zullen brooden worden." Ja, zij kunnen het voor u worden,
gij hebt slechts te willen , maar het einde zal openbaren of het
goed voedsel is geweest. Stel dat die mensch aan den geest
der wereld weerstand biedt , dat hij niet meer voor brood wil
aannemen, wat hij weet steenen te zijn , en eindelijk zal hij het
hoogere voedsel vinden , dat hij zocht; uit • den Hemel zal
het komen. Wie is nu Jezus 2 In de Evangelien wordt ons
eene tijdsbq)aling gegoven , onder al liet schoone en heilige
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eene koude prozaische opmerking dat Jezus geboren werd
onder de eerste aroypacbt), toen Quirinus over Syrie stadhouder
was. Die cirora0i) is er nimmer geweest. Die tijdsbepaling is
valsch. Wie is dan Jezus ? Hij zelf antwoordt 6n Kai XaX;i
wat ik u ook zeg. Zijn XaXict , zijn X6yoc , dat is hij voor ons.
Hij bestaat voor ons niet anders dan in zijn AaXia , dan in zijn
Xeryoc. Maar zijn X6yoc , dat is hij. Wat hij in betrekking tot
ons is , dat is hij : en die betrekking tot ons is zijn woord. Eli
dit is het verhevene , dit is het gentleman-like in Jezus , dat hij
niet liet wroeten in zijn eigen wezen , maar zegeningen verspreidend om zich been , ontsnapte met zijn eigen ik , waar men het
zocht te grijpen. Jezus was de Schouwer bij uitnemendheid.
Daarom stelde hij Maria , de schouwende Maria , boven de practische Martha. Het is goed dat er ook Martha's zijn ; niet alien
kunnen bespiegelende philosophen worden , maar de Maria's staan
toch boven haar. Op Petrus , de 7rirpa , werd de kerk gebouwd,
maar Joannes was de geliefde discipel. In de middeleeuwen vergeleek men het practische leven bij Lea, die weer kinderen baarde
en spoediger , maar het bespiegelend leven bij Rachel , Rachel
met haar schoone oogen, die maar twee zonen baarde , maar meer
waard dan die velen. En gij weet , wie die- Ben-Jamin is , die
Ben-Oni , die zoon der smarte. Ik die veel geleden , gebeden
en geworsteld heb , ik weet het ook. Er is oniangs een werkje
in het licht gekomen van Pecaut , waarin met veel oprechtheid
en eerlijkheid wordt aangetoond dat Jezus niet zondeloos was.
Het is met oprechtheid geschreven en niet te weerspreken , als
men met den schrijver uitgaat van het denkbeeld , dat Jezus eon
man van het practische leven was. Want het bespiegelende leven staat hooger, en wie op den hoogeren trap niet staat, is
niet volmaakt. Het betere sluit het goede niet nit , maar het is
een van de eerste eischen der volmaaktheid, het goede op te
offeren aan het betere. Maar Jezus was een schouwer , de 0E6),(36 c
bijutnemdh.Darokijzndels.E6wort
ons ideaal ons niet ontnomen.
Tic ET ; 6n. Kai Xa.X(.5
Mijn derde mysterie : de wet. De wet, als de eerste bladzijdc
bij Kant , onderstelt den mensch nog op het kinderlijk standpunt,
maar zij helpt mede om hem op te voeden. En eenmaal moet
hij z6Over gebracht worden , dat hij als Paulus de negatieve
philosophic ook op haar toepast. Want wat kan de indruk van
een ernstige oprechte lezing van den brief aan de Romeinen anders zijn dan een pennestreek , maar een geniale pennestreek ,
die Paulus door het gansche Oude Testament haalt, waarin hij
slechts twee teksten laat staan; een uit Genesis : "Abraham geloofde en het word hem tot rechtvaardigheid gerekend ," de
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andere uit Habakuk : "De rechtvaardige zal uit het geloof
leven."
Mijn vierde mysterie : de reformatie. Wat Paulus in den brief
aan de Romeinen deed met het Oude Testament , dat deed Luther
in zijn werkje over den brief aan de Galaten. .Nog herinner ik
mij den indruk door de eerste lezing van dat werkje op mij
gemaakt , waarmede ook hij tot het zalig nihilisme voert. En
het word mij duidelijk, waarom de Roomsch Catholieke kerk hem
noemde den Solarius , als die maar een woord gebruikte : Fides ,
en wederom Fides, en Fides ten derde male. Het werd mij duidelijk dat Schwedenborg beweerde Luther in den hemel gezien te
hebben, op een wit papier altijd schrijvende : Glaube , Glaube ,
Glaube. — Ook voor ons staat de boom, aan welks tak wij het
alles afsterven , het zalig nihilisme plukken , de aravpOc het kruis,
het teeken waarin men overwinnen zal. Het staat voor ons opgericht om ons tot een nihilisme te voeren , waaruit het geloof
— tot een dood, waaruit een nieuw en eeuwig leven — tot een
nacht , waaruit een morgen rijst. De nacht is stil en donker.
In den nacht stelen de dieven en ontbloot de moordenaar zijn
dolk. Ook het lijden van Jezus was in den nacht het hoogst geklommen , want toen verloochende zijn discipel hem. Petrus verloochent Jezus in den nacht : het is alomme zwart en donker. Maar
op hetzelfde oogenblik kraait de haan , het teeken van den morgen : de zon wendt zich naar de aarde toe : Christus werpt een
blik op den zondaar. Uit het donker daagt het licht , uit den
dood een nieuw leven. Z66 dachten ook de eerste Christenen ,
en vergeleken de zon met Christus , als zij hun morgenlied zongen. Z66 rijst ook uit het nihilism° eerst een nieuw waarachtig
leven.
Jongelieden , die mij hoort ! de vrijheid is geen publieke vrouw,
die wandelt op de straten en haar bekoorlijkheden veil heeft
voor den eersten , die haar aanrandt. Zij is de dochter van het
nihilisme , waartoe men eerst door veal worsteling komt. Wie
waarachtig vrij wil zijn , moet eerst gebonden wezen; uit den
nacht moet zich de morgen , uit het niets het ware leven , het
waarachtig geloof. verheffen. Nog zijn er zielen , zwakke zielen ,
die de fijne berglucht niet verdragen kunnen, vreezende voor een
geestelijk rhumatisme, en die liever in de bedrukte laagte blijven
wandelen. Maar gelooft het niet , wanneer men u de bespiegelende philosophie voorstelt als een gevaarlijke vijandin , die u
liefelijk medesleepen en in het verderf storten kan. Zij zal de
rookende vla§wiek niet uitdooven en het gekrookte riet niet verbreken. Maar als gij zelven de vlaswiek dooft en het riet verbreekt , als de moderne theologie zoover g aat , dat zij meent den
,

143

Christus niet meer te behoeven, dan zal de philosophie roepen :
noster est ! manum injiciet. Wanneer de priesters zelven in den
tempel loochenen, wien zij moesten dienen, dan zullen de kinderen
van hem getuigen, kinderen, kleine kinderen, ja ! maar schouwende
kinderen. En zoo de theologie den tempel afbreekt, in drie dagen
bouwt de philosophic hem weder op!
Zoo sprak Martinus, vergetende dat hij de kerk begon te
lasteren. En toen hij dan ook de volgende week voor een talrijk gehoor zijn vierde voordacht begon, had er een zonderling
vreemd tooneel plaats. Martinus begon met vergiffenis aan de
Kerk te bidden, aan de kerk die hij beleedigd, die hij miskend
had. Hij sprak het uit, niet te zullen voortgaan, v66r dat die
vergiffenis hem geschonken was. Hij vroeg haar te ontvangen
door den mond van een der dienaren van de Kerk , van welk
kerkgenootschap ook , leeraar of Hoogleeraar. Hij vroeg absolutie van de Kerk. Zoo er een was onder de toehoorders, die
het recht had uit naam der Kerk te spreken, hem verzocht hij
op zijn vraag te antwoorden : Heb ik de vergiffenis der Kerk
— Na een lange pauze antwoordde een stem : Ja. En Martinus ging nu weder voort. Die dat tooneel hebben bijgewoond,
herinneren zich in hun leven geen oogenblik, zoo pijnlijk als
de pauze tusschen vraag en antwoord. De oprechtheid van
Martinus, de angstige toon zijner stem , zijn deemoedige woorden, de groote stilte in de eivolle zaal, — maakten zulk een
indruk, dat het antwoord van den predikant, die de absolutie
uitsprak, met een zucht van verlichting werd vernomen. Martinus sprak sinds dat voorval niet meer over theologie.

XVI.
Alles zinkt weg, alles moet voor onzen geest verdwijnen ; het
bestaande, dat slechts schijn is, moet geheel te niet gedaan
worden, wil het ware Zijii zich in ons openbaren : dat was
dus de conclusie , waartoe Martinus bijna met onverbiddelijke logica gekomen was. Het werd dus NACHT om en in
Martinus' gemoed. Maar niet een nacht, zoo als eens Novalis
zich dien voorgesteld had, toen hij zijn Hymnen all' den Nacht
schreef; een toestand, waarin men reeds een voorsmaak van het
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hemelsche heeft ; waar droom op droom den geest verrukt en
men reeds met het Oneindige, met den Christus omgaat: een
gloeiende, verterende mystieke zucht naar de oneindige Liefde :
0! sauge G-eliebter,
Gewaltig mich an,
Dasz ich entschliimmern
Und lieben kann.

Ich lebe bei Tage
Voll Glauben and Muth ,
Und sterbe die Nachte,
In heiligen Glut.
neen,

een doode, monotone loodzware nacht, zonder droom,
zonder begoocheling, maar met veel angst.
Dat abstraheeren der levensbeschouwing van het begrip van
God en van het begrip van het toekomend leven , wreekte
zich. Hij hield voor zich zelven nu als vaste regel, te blijyen denken en peinzen buiten elke bezieling door het Godsbegrip om : hij wilde nu wat hij gezegd had a la lettre opvolgen. Ruw en hard zijn. Zijn hart verharden. En ziet, hij
moest na zijn voordrachten in het Athenaeum reeds ondervinden. dat men in de wereld straffeloos zulk een overtuiging haast
niet uitspreekt. Vroeger, toen hij in Felix Meritis, in vol enthousiasme over het geluk van zijn standpunt, luide bekend had
de richting van Fichte te volgen, had hij dikwijls moeten
glimlachen als de wereld zulke wonderlijke gevolgtrekkingen
uit dat zeggen maakte, en hem voorstelde als iemand, die onbeleefd genoeg was het bestaan van een ieder weg te cijferen :
hij had een vrolijken lach soms over bij die kluchtige verontwaardiging der menschen. Doch nil was het geheel anders.
Hij was nu volmaakt niet begrepen. Hij had pogen duidelijk
te maken, dat het begrip der Godheid uit de philosophie streng
moest worden verwijderd : de philosooph moest atheist zi -in :
evenmin als de geschiedenis en de mathesis en de physica zich
met het Godsbegrip bemoeit, evenmin moest de philosophie het
doen. Aan de theologie laat zij de kennis van het Godsbegrip
over ; zij bemoeit er zich niet mede ; en het is een verwarring
van denkbeelden, als men in de contemplatieve philosophie van een
transcendenten, immanenten, of welken anderen God ook spreekt.
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Tegelijkertijd droeg hij met groote vrijmoedigheid de verhalen
van het Oude en Nieuwe Testament als symbolen voor. Hij
verklaarde ja, dat hij den Bijbel voor het Heilige Boek bij
uitnemendheid hield , maar de daarin vervatte gebeurtenissen
kregen onder zijne behandeling zoo dikwijls den naam van allegorie, van symbool, dat men niet wist hoe hij 't opvatte. De
menschen begrepen van dat alley niets. Om zich been hoorde
Martinus zich langzamerhand uitmaken voor een Godsloochenaar,
een Atheist. Wat Martinus als methode van onderzoek voordroeg, werd door hen als gemoedsovertuiging verstaan en schromelijk voelde hij zich miskend. Voor die miskenning, die zoo het
innerste der ziel raakte, had hij geen lath meer over.
En zeer zeker, voor wie niet geheel zijn geestesontwikkeling
als- het ware mede had doorloopen, voor dien wemelde — om
niet erger te zeggen — elk zijner laatste voordrachten van de
grofste inconsequentien en tegenstrijdigheden. Ofschoon zijn
uitspraken altijd — men wilde het gaarne bekennen — den
stempel droegen van het krachtig genie, kon men, als hij het
woord ergens over nam, onmogelijk voorzien in welken zin hij
concludeeren zou. Het eene oogenblik hield men hem voor den
beminnelijksten Christen : en reeds het volgende oogenblik was
de opvatting hemelsbreed hiervan verschillend.
Zoo was het oordeel der menschen, en Martinus vond dus bij
niemand ter wereld eenigen steun toes hij het stoutste bedrijf
der philosophic wilde beginnen: het denken abstraheeren van het
Godsbegrip.
Toch met moed zich in dien nacht geworpen, hoe guur ook
de nachtlucht door zijn gescheurden mantel droeg ; scheuren,
door welke de booze wereld den hoogmoed meende te zien
henen schijnen. Het huiverde hem echter. Daar was bovendien nog een ander diep gevoel van onvoldaanheid voor hem
gekomen. Een onvoldaanheid, opgewekt door de weinige vruchten van zijn eigenlijk gezegd rechtsgeleerd onderwijs. Die
rechtsgeleerdheid, waaraan hij zijn levee had moeten wijden,
nam toch eigenlijk slechts zeer weinig van zijn geest in. Ja
hij had, omdat hij een rijke talentvolle geest was, zich in die
rechtstadie een zekeren naam gemaakt. Tal van opstellen, hetzij afzonderlijk uitgegeven, of met studies van zijn
vriend A. de Vries te samen gevoegd , of anders in de
rechtsgeleerde Tijdschriften geplaatst, hadden bewezen dat hij,
al was hij niet in de eerste plaats een juridiek hoofd, toch op
10
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het terrein der jurisprudentie onder de beste namen mocht geteld
worden. En de colleges, zoo boeiend gegeven, zoo frisch en
nieuw, waren eenig in haar soort geweest. Doch ziet, eigenlijk gezegde leerlingen in de Rechten wist hij, op zeer zeldzame uitzonderingen na niet te vormen. Dat wekte een gevoel van onlust voor de colleges op. Reeds bij de serenade,
die in 1857 de studenten hem brachten, zinspeelde hij reeds,
dat hij wellicht niet altijd meer hoogleeraar in de Rechten
zou blijven. Hij dacht er soms over, die betrekking neder te
leggen. Doch om te leven moest hij lets doen , lets uitrichten, lets arbeiden voor de maatschappij. Hij voegde zich dus
weder in het college geven, en vergeleek het met het tentenmaken van Paulus, waardoor ook deze 't brood verdiende. En
— voegde hij er bij — Paulus maakte waarschijnlijk goecle
tenten men moet alles zoo goed mogelijk doen. Het professoraat was dus geen doel meer, maar slechts een middel , te
beter, omdat het hem later zooveel tijd overliet voor zijn philosophische studien.
Het was dan ook treurig op te merken, hoe zeer de colleges
verminderden. Met quasi-opgewektheid stolid hij soms daar te
spreken. De rede begon vloeiend, maar weldra zag men dat de
gedachten een gansch anderen loop hadden genomeii als de
woorden : de voordracht haperde, en stotterend en zich repeteerend sleepte de weleer zoo bezielde Martinus zijn les ten einde;
hier had lets plaats (in omgekeerden zin) als met het lied van
Mozart's Don Juan :

une melancolique et piteuse chanson,
Respirant la douleur, l'amour et la tristesse.
Mais l'accompagnement parle d'un autre ton.
Comme it est vif, joyeux ! avec quelle prestesse,
Il sautille ! — on dirait que la chanson caresse
Et couvre de langueur le perfide instrument.
Tandis que 1'air moqueur de l'accompagnement
Tourne en derision la chanson elle-meme,
Et semble la railler d'aller si tristement.
Martinus wilde als het ware zich zelven en de jongelieden v66r
hem bedriegen, en doen alsof hij nog liefde voor dat recht had;
maar helaas ! de afgematheid en de verveling waren slechts al
te zichtbaar. Reeds waren eenmaal de Quratoren op zijn college geweest om te zien of het gerucht waarheid sprak : —
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verbeeldt u de Curatoren, die anders zich zoo zorgvuldig onthouden
van bemoeienis in het geven van onderricht, zij, als waren zij
inspecteurs, zittende op een college, en nog wel bij den vroeger zoo schitterenden Martinus !
En Martinus had nog andere leerlingen gehad, dan juist die
studenten in de Rechten. Daar waren er enkelen geweest, die
zich zeer tot hem voelden aangetrokken, die in werkelijkheid zijn
discipelen ook in de philosophic wilden worden. Enkelen in wier
borst hij dezelfde liefde voor de ideeen zocht in te planten. Enkelen die hij — als hij zich met Socrates mocht vergelijken —
zwanger had willen maken om aan vruchtbare denkbeelden bet
levers te geven. Zijn levende boeken, zoo fluisterde hem zijn illusie soms in. En ziet, die weinige discipelen, zij waren zoo
gemakkelijk te tellen — men kon wel misschien tot vier tellen —
die weinige leerlingen , opgebracht door hem met een zorg als
van een moeder, zijn lievelingen — hij zag ze door den realistischen tijdgeest aftrekken van de hoogte der speculatie, waarop
hij ze zoo gaarne hun tenten naast de zijne zou hebben zien opslaan ! De een snelde op reis na een langen studietijd, op reis,
om de wereld van schijn te zien ; een tweede bekende blozend
dat hij een andere liefde had, liefde voor de vrouw in wie Martinus juist de verzinnelijking van den schijn zag, de vrouw,
zelve nog half natuur, die in menschelijken vorm den mensch
zocht te verleiden en te vervoeren ; de ander wierp zich juist
in de moderne ideeen , door hem zoo veracht, en een vierde
had den moed niet om langer door te denken : kortom, zij
alien begaven hem en lieten hem align.
Geen treurende weemoed beving hem , maar de nacht wend
slechts des te ontzettender. Het was een troostelooze eenzaamheid, een folterende leegte. Soms sloop de koorts het lichaam binnen : Martinus zag de natuur, den schijn, nogmaals moeite doen
om hem ten onder te brengen. Hij wilde zich niet door de natuur
laten beheerschen. Rustig bleef hij doorwerken en doorpeinzen.
krijgt men koorts van e6n dag te werken, welnu, overwin ze door
twee dagen te arbeiden, was zijn leuze. En hij werkte door. Op
zijn eenzame kamer (hij woonde niet meer met het huisgezin der van
der Hoevens) pijnigde hij zich om de natuur te bedwingen. Dagen
lang at hij niet. Doch altijd was de geest werkzaam. Alle diepten,
die nog te onderzoeken bleven, werden doorzocht. Hij had nu al
zijn boeken verkocht. Zijn ontzettend geheugen stelde hem in
staat den inhoud van elk boek, als hij 't wilde, bijna letterlijk
10*
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te onthouden : al die boeken waren dus voortaan overbodig.
Hij had ze alien verslonden. Alleen zeer karakteristieke , van
den gewonen vorm afwijkende, boeken werden nu gelezen. Zoo
vooral Schwedenborg, of het mogelijk ware dat deze eenig licht
kon geven. Van diem tied dagteekenen drie gedachten (geheel
theosophie) die hij liet drukken en met verzoek van geheimhouding toen ter tijde aan eenige weinige vrienden mededeelde. Zij laten zien waarmede de geest van Martinus toen
bezig was. Zij dragen de dagteekening van 20 Februarij 1862.

1.
"Johann Georg Hamann , de Magus im Norden, was geen vriend
"van den Sterrenhenzel. Hij hield het met de eene zon. "De ster"ren ," zegt hij, "zijn een oneindige tautologie, zoo als de golven
"der zee en het zand aan hare oevers."
"Abraham heette oorspronkelijk Abram, de verhevene vader.
"Maar hij wilde hebben eene groote nakomelingschap. Zijn geloof
"moest — (zoo wenschte hij in dwazen waan) — het geloof wor"den van velen. Toen zeide hem de Heer met fijne ironic, dat
"die nakomelingschap zijn zou als het zand der zee en de sterren
"des hemels : dat wil zeggen , dat zij niets waardiq zijn zou.
"Van toen of werd zijn naam veranderd in Abraham, l Imp2f=ti,
"dat is : vader eener slechte massa, of slechte vader der massa.
"Gods wijsheid verbeterde later zijn dwaasheid en maakte de
"grippara in Plurali, tot een oiriptia in Singulari.
"De treffelijken bevinden zich altijd als Loth in Sodom. Sodom
"en Gomorra waren te groot om ten behoeve van Loth gespaard
"te worden. Maar hij nam zijn toevlucht tot een klein stadje,
"Zodr, aldus van wege zijne kleinheid genoemd, Genesis XIX, 20,
"en die stad bleef bewaard.
2.
"De verborgen naam van God is niet Jehova, Jahve, maar Ahve
"met Aleph, in plaats van Jod. Zoo komt de naam dan ook voor,
"waar hij het eerst vastgesteld wordt, Exodus III, 14. De Jod
"moet weder verdwijnen : ofnc 77/ v ormot.
Daarop schijnt
"geduid te worden Exodus XVII, 16, van welke plaqp de ver"borgen zin deze schijnt te zijn : "Zoo lang er een Jod is in den
"naam van Jah, is er strijd." Jezus zegt, dat wanneer hemel en
"aarde voorbijgaan, een jots uit de wet zal verdwijnen. Jehova
"werd eigenlijk uitgesproken Jao. Neemt men nu de i weg, dan
"blijft ao over. 'Ahve beduidt : ik ben, iro d u. Ziedaar het
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"mystieke van de Apocalypse :
Elfu, To a Kae ro
E;iut
"en a Kat CO is tweemaal het zelfde.
"De gansche wereld bestaat slechts in het bewustzijn van den
"mensch, zoo als de idealistische philosophic leert. Omnia in ho"mine ex homine et ad hominem creata sunt. De mensch kan dus niet
"anders zeggen dan : Ik ben bet. Hij kan niet buiten zijn eigen
"geest treden : zijne monade heeft geen fenestras, gelijk Leib"nitz het uitdrukt, en hij kan derhalve geen andere leer voor"dragen dan deze : Ik ben wat ik ben. Exodus III, 14. Toen
"Jezus zeide :
Eidue, Joann. VIII, 24 en 5 8, namen de Joden
"steenen op.

3.
"De Roomsche kerk is daarin van de Protestantsche kerk on"derscheiden, dat zij naast het Sacrament van den Doop, ook nog
"dat van de poenitentie aanneemt, en wel in dien zin, dat de
"poenitentie niet strekt om de doopgenade wederom op to wekken
"en levendig te maar eene zelfstandige waarde voor zich
"zelve heeft. Tegen die leer is reeds van te voren profetisch
"opgetreden de Brief aan de Hebreeen, leerende dat het ware
"offer maar eens geofferd en het bloed van Christus ons maar
"eenmaal toegeeigend wordt. Symbolisch wordt dit karakter der
"Roomsche kerk afgebeeld in de geschiedenis van haren represen"tant, den apostel Petrus, die, toen Jezus gereed was zijne voe"ten te reinigen , op nieuw met het geheele ligcliaam wilde ge"wasschen worden. De Christen eenmaal gedoopt is voor altijd
"in beginsel rein. Slechts de voeten, waarmede hij op de aarde
"treedt, worden door de gemeenschap der wereld bezoedeld."

Maar wat hielpen deze gedachten tegen den woedenden storm
die allengs in het hoofd van Martinus begon te woelen ? Soms
was het alsof hij van de visioenen, waarvan Schwedenborg sprak,
was omgeven ; dan weder werd alles zoo ledig en zoo onuitsprekelijk droef. Het begrip van onsterfelijkheid, dat hij logisch had laten varen, nu ook geheel vaarwel te zeggen, kostte
hem geweldige moeite. En toch, het plan van het nihilisme,
dat hij zich had voorgesteld, eischte dat gebiedend. Van tijd
tot tijd wierp hij zich dan ook in eens in andere studien, ten
einde die bange oogeiiblikken niet meer te verduren. Hij
stortte zich op de geschiedenis, bereid en gereed om in 1863,
then de Hoogleeraar der geschiedenis nit Amsterdam vertrok, daarin college te geven. Het was een oogenblik van verademing, en de studenten dankten aan dit oogenblik weder de
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tintelende lessen over de Fransche revolutie, waarin hij de dogmatiek der revolutie op boeijende en welsprekende wijze uiteenzette. Die studie der revolutie rnaakte hem bijna — in den
overspannen toestand waarin hij was — zelven tot een revolutionair. Een brief van 17 Februarij 1863 aan een zijner vrienden geschreven, behelst het volgende :
"Mij dunkt, gij moest u op den voorgrond stellen, om, met
"beleid en omzigtigheid , eene collecte en geldzending van hier
"naar Polen te organiseren. Ondersteuningen van de Philhelle"nen hebben tijdens de jaren in de twintig de Grieksche vrij"heid gegrondvest, en Amsterdam's deelneming was toen lang
"niet de minst belangrijke. De Poolsche zaak is niet minder
"schoon, en het geheele Westersche Liberalisme is er bovendien
"bij geinteresseerd, dat Rusland door het verlies van Polen op
"Azie teruggeworpen en zoo alle pressie op de Westersche be"langen verdreven worde. Leent gij uwen naam, dan ben ik
"bereid als eerste inzet den zilveren inktkoker met Fichte's beeld"tenis, dien ik voor mijne voordrachten in Felix als geschenk
"ontving, ter versmelting in te zenden. Handel naar uw goed"vinden en overtuiging."

Aandoenlijk was dat aanbod van den inktkoker , het eenigste
wat hij toen bezat , en waaraan hij zoo hooge waarde hechtte. —
Doch met -wat enthousiasme hij zich ook toen op al die historische studien had geworpen, het sprak van zelf, dat het gemoed, de geest daarmede niet bevredigd waren. Die geest was
gewoon met de oneindige begrippen te werken en voelde zich
gebonden in al die historische voorstellingen, waar het idee zoo
getroubleerd te voorschijn trad. De oude vragen kwamen dus
met hernieuwden aandrang weder boven en lieten hem rust noch
dutir. waar was die schoone eenheid tusschen philosophie en
religie, eens na zooveel innerlijken strijd verkregeri Ach ! hij
had na den dood zijns vaders de kerk verlaten omdat zooveel
schijn en waan zich aan die kerkelijke inrichting hechtte. Maar
had hij goed gedaan Hij bleef toch het sterke communauteits- gevoel behouden. Eens drong hij binnen in een openstaand
kerkgebouw. Het bleek een Catholieke kerk te zijn. En des
avonds vertelde hij, onder het storten van veel tranen, hoe diep
bedroefd hij was geweest, toen hij, in die Catholieke kerk , de
menschen zich om de Tafel des Heeren zag verdringen , hongerend en dorstend naar de gemeenschap met Hem, die het
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ware voedsel hunner ziele is, hun eeuwigen Verlosser in deze
rampzalige wereld. En de vraag stelde zich aan hem voor, of
die Catholieke kerk dan toch eigenlijk niet als religieuse gemeenschap de eenige ware kerk was. Hij had nu al haar kerkvaders en heiligen, voorzoover het hem mogelijk was, bestudeerd. Reeds vroeger had hij altijd gehecht aan Heiligen-vereering, aan de Kommunie, aan de Mis en aan geheel de heerlijke rangregeling van haar Kerk. De Mariavereering was altijd
een zijner liefste leerstukken geweest. Toen hij in 1.854 aan de
studeriten van zijn vader op het Eristicum zijn denkbeelden
ontwikkelde, was de eerste voordracht, die hij hield in het bijzijn
van zijn vader, aa.n de Maria-vereering gewijd. Hij noemde toen
het onderzoek naar dat leerstuk een opsporen wat de Catholiek
heeft en hetgeen wij Protestanten missen. De twee groote afdeelingen der Christenkerk (zoo sprak hij toen) moeten toch later 661 -,
worden : men heeft dus nu reeds bij de Catholieken cryptoprotestanten, en bij de Protestanten crypto-catholieken. Het
lied van Novalis:
Wer einmal, Mutter, dich erblickt,
Wird vom Verderben nie bestrickt ,
Trennung von dir musz ihn betriiben
dit lied suisde hem altijd in de ooren : die rhytmische klanken,
op wier golving hij zich zoo dikwijls liet wiegen, lieten hem
niet los. Bij gelegenheid van de verheffing tot dogma van het
aloude gevoelen omtrent de zondeloosheid van Maria — onbevlekt zelfs toen zij in den moederlijken schoot ontvangen werd !
— verzekerde hij aan Catholieken, dat hij dat leerstuk aannam ;
dat het ondenkbaar was Christus te doen geboren worden uit
een persoon die ooit, al was het ook nog zoo kort, onder de
heerschappij van den Duivel had gestaan. Er behoefde niet
veel stappen verder gedaan te worden. Zou misschien in die
Catholieke kerk, die al die leerstukken en mysterien bevatte,
dan niet die rust te vinden zijn, die hij nu vruchteloos overal
zocht ? Zou hij daar niet in zijn misschien zoo korstondig leyen kunnen vergeten, dat hij al denkende zich losscheuren moest
van het Godsbegrip , maar bovenal van het idee der onsterfelijkheid ? 0! dat begrip van nacht, het was eigenlijk een begrip
vol wanhoop : hij wenschte dan maar te sterven, dan was het
gedaan met hem en met al die gedachten ! In wanhoop liep
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hij des nachts over de kamer, waar de slaap nooit, nooit zijn
moede oogen sloot. "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij
mij verlaten !"

X VII.
- FRAGMENT. -

Hij was ontvlucht als een hert aan zijn vervolgers. Waarheen te vlieden? Naar de zee, wier ruischend
golfgeklots hem als kind eel's zoo had geboeid. Het was een
Octoberdag van het jaar 1866. Hij was op het strand gekomen, alleen, verre van alle menschen en woningen. De reuzengolven kwamen met daverend geweld neder en beukten het
strand. Hij was zoo klein tegenover die onmetelijke zee. De
oogen dreven zonder rust, zonder doel : hij stolid in zijn gedachten verloren. Daar scheen een denkbeeld hem wakker te
maken. Wat ! indien hij de natuur eens macht gaf over hem :
indien hij eens wilde bekennen, dat zij de sterkere was gebleyen en dat hij den kainp had moeten opgeven. Het eindige leyen was zoo rampzalig, dat het der moeite niet loonde z(56 ingespannen te strijden. Dan zou er misschien slaap komen, dan
ware het nacht. Men mocht, ja, den dood niet zoeken, maar
de natuur verzoeken, dat was iets anders, dat was toch nog een
meesterschap zij het nog zoo gering — over die natuur.
En hij zat reeds te midden van de golven, wachtend of misschien een zware golf zou willen komen en hem mede zou voeren tot de eeuwige rust, tot den eeuwigen nacht. Doch de
golven wentelden wel om hem heel', verhieven wel haar kruinen tot hem — maar bij hem gekomen , braken zij en vloeiden zij machteloos henen. De natuur wilde hem z66 niet overwinnen
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X V III.
Toen Martinus uit zijn krankzinnigheid ontwaakte (hij was
door zijn broeder en zwager naar Leiden gebracht en later in
Utrecht geleid, om daar verpleegd te worden), was het met
schokken , dat hij zich zelven hervond. Zijn ziekte was geweest
een absolute negatie van zich zelven : al de verschijnselen daarvan waren vlak het tegenovergestetde van hetgeeii hem anders
kenmerkte. Een hardnekkig stilzwijgen over hetgeen er in
zijn ziel omging, was de eigenaardige trek. Gewoonlijk liep
hij — nog te Leiden zijnde -- in het oiieiiidige den tuin rond
of lag op een rustbaiik, zonder een woord te zeggen. Zijn uiterlijk was huiveringwekkend, niet zoozeer door het uitgeteerde
van zijn lichaain, maar vooral door het wezenlooze van zijn
oog. Uit diem wezenloozen toestand, die slechts een oogenblik
ophielo, toen men hem naar het gesticht te Utrecht bracht
(iets dat hij niet heeft kunnen vergeten of vergeven), moest hij
nu stap voor stap ontwaken. Eerst werd hij weder zeer orthodox, maar een orthodoxisme dat zich over de Protestantsche
en Catholieke kerk tegelijk uitstrekte. Hij hoorde met stichting een der streng orthodoxe predikanten en iets later begaf
hij zich weder in een Catholieke kerk. Hij had zich in een
biechtstoel begeven, in de hoop, dat hij ontbonden zou kunnen
worden van de schuld der zelfverheffing en redevergoding, die
zwaar op hem drukte : maar de hiechtvader, die verscheen
— een Pater Dominikaan, die hem volstrekt niet kende —
hoorde met verwondering, dat hij nog nooit had gebiecht,
en weigerde toen hem de absolutie te geven : daaraan moest —
zoo sprak de Dominicaan een volledige aanvaarding der Catholieke doctrina voorafgaan. Hij beval aan Martinus een paar
boeken aan, die hij lezen zou. Martinus las die boeken —
het waren zeer goede doch daar is het ook bij gebleven. Die
zeer orthodoxe stemming, een herademing uit "zijn ziekte der
"geleerden", zoo als hij later den toestand van het jaar 1866
noemde, duurde echter niet lang. Hoe meer hij tot zich zelven kwam, des te meer kwam de oude Martinus van de periode
na 1860 weder boveri maar nu zonder angst, bijna in rust.
Hij scheen zich geresigneerd te hebben, om aan het begrip van
onsterfelijkheid — dat wat hem het meeste moeite had veroor-
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zaakt — niet te hechten. "Weet ge — zoo sprak hij tot een
vriend — wat ik denk. 1k heb altijd het leven bij het woord
genomen, en dat is inij ook gelukt. 1k ben in mijne beschouwing van het leven niet bedrogen geworden. Maar als ik nu
aan de onsterfelljkheid geloofde , en het was eens niet zoo,
dan zou ik bedrogen zijn, en dat wil ik niet." Hij zelf leidde
dan ook, toen hij weder geheel beter was , zijn ziekte en alles
af uit het wegzinken en herleven van zijn ongeloof aan onsterfelijkheid. Dat was misschien wat al te absoluut alles in 66n
dogma gelocaliseerd, maar toch — dat dogma speelde bij zijn
geheele levensopvatting een groote rol.
Van nu af was hij dus teruggegeven aan de aarde en zucht
hij de oneindigheid weder midden in het eindige , en de eeuwigheid in het oogenblik. Zonderling waren de vormen, waarin
zich die zucht en die drift om het eindige te L cren kennen,
openbaarde. Naweeen van den ziekelijken toestand, waarin hij
verkeerde. Hij— de eenzame kluizenaar van weleer — wilde
reizeii, de wereld zien. Hij reisde op het einde van 1866 naar
Londe'', naar Berlijn, gejaagd, bijna zonder geld, staande een
ganschen langen rid door Duitschland in een wager vierde
klasse, te midden van de ellendigste en armoedigste volksklasse.
Hij kreeg sores in ernst een materialistischen zin, hij, de
vroegere idealist ! Ten minste hij berustte in veel, waartegen
hij vroeger met den uitersten hartstocht had gestreden. Hij nam
nu het leven aan voor wat het was, zonder eenige illusie, bijna
zonder ideaal.
Hoe meer hij in dien toestand voortleefde, des te grooter
was het gevoel bij hem, dat het eigenlijk leven voor hem gedaan was, en dat zijn gezondheid en krachten hem slechts toelieten passief indrukken hier en daar op te vangen. Een soort
van neerslachtige onverschilligheid omtrent het level' maakte zich
van hem meester, slechts nu en dan afgewisseld door een naieve
verwondering over dit of over dat , wanneer iets nieuws zich aan
hem voordeed: en bijna altijd, zoodra hij aan het spreken kwam ,
kenmerkte hij zich nu door zijn sublieme ongeloovigheid aan
dat waaraan anders de Christenen zich in de eerste plaats hechten.
Een kenmerk van dien tijd was ook zijn zucht om de menschen op te zoeken. Het alleen zijn was niet meer zijn lust
en zijn leven. De versehillende, grootere bijeenkomsten der
letterkundige maatschappijen, die jaarlijks gehouden worden —
wij bedoelen bijv. de Leidsche Maatschappij van Letterkunde
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en het Utrechtsch Genootschap
werden door hem in 1867
bezocht. Dwalen zag men daar zijn droevige gestalte te-midden
van de leden, met angstige hoop oplettend of zich ook iemand meer bepaald aan hem wilde aansluiten. Op de vergaderingen van de Evangelische Alliantie, in den zomer van datzelfde jaar 1867 gehouden, was hij ook nog een trouw bezoeker. Hij was then zelfs zeer belangstellend. Hij berinnerde zich
toen zijn omgang met da Costa van weleer en kon daarover
met aandoening spreken. Maa,r anders waren dat niet de kringen, waar hij in 1867 het meest gezien werd. Neen, deze
geest, die nu het leven in het eigen leven wilde vinden, zocht
het liefst de kringen dergencn, die feitelijk (zonder zich van
die overtuiging rekenschap te geven) zoo voortleefden. Hij
zag de lichtzinnige wereld met zulk een nieuwsgierigheid aan. Die
kringen hadden voor hem zoo iets raadselachtigs. Terwiji hij
het level' als zulk een bittere marteling had doorgestaan , niet
wetend waar soms het hoofd te bergen , beangstigd als hij was
door al die vragen, waar het eindige aan het oneindige zich
knoopte, leefden deze kindereii der eeuw, vrolijk en onbezorgcl,
luchtig en schertsend daarheen, in volmaakten vrede met hun
bestaan. Les enfants du siecle , zich niet bekommerend oln de
questies van zijn en niet-zijn, van waarheid en schijn, van het
al of niet transparant zijn der dingen op aarde. Dachten ze
soms aan inhoud en vorm , het was niet dan bij het lied van
Musset

C'est l'etui d'une perle fine
La robe de Mimi Pinson,
En was het nog maar dat zij dachten aan die figuurtjes met
den blos op de wangen, den kus op den mond, zoo even uit
een schilderij van Watteau of van Boucher ontsnapt, ach, meesta]
wisten zij slechts te vertellen van de eerste de beste zeer moderne brune of blonde, trippelend op de maat van Offenbachs
Duchesse. En als de wijn in de roemers fonkelde, als het gesprek levendig werd door allerlei kwinkslagen, hoe wisten zij
dan aan hun tafels elken dag tot een feest te maken ; het leven is zoo kort — dachten zij — de mensch beteekent zoo
weinig, de fortuin lacht zoo grillig u toe; wat zouden wij het
geluk zoeken , terwijl het daar is te genieten ? Niet slechts
even de lippen nat gemaakt, neen, met voile teugen het levensvocht gedronken ! — Martinus zat eerst zwijgend aan tafel
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denkt u een der publieke tafels van Amsterdam — tusschen hen
in; zonderlinge gedachten gingen door zijn brein, gedachten, die
sours dwaalden langs de tafel van Plato's symposion; maar weldra mengde hij zich in hun gesprekken en moist hij door zijn
groote belezenheid aan de meest alledaagsche dingen een belangrijkbeid bij te zetten, die deze geroutineerde kinderen der
eeuw hem benijdden ; hij bestudeerde hen om te weten, hoe of
zij Loch zoo tevreden met het leven konden zijn; en zij zagen
hem aan met eerbied en oplettendheid, bij zich zelven vragend,
hoe iemand zoo kon wezen, en wat die geleerdheid ten lange
leste iemand baatte ZOO had eens een tooneel plants, dat ons
altijd herinnert aan een der eerste hoofdstukken uit den Sartor
Resartus van Carlyle. Het was den 29sten Februarij 1868,
's Konings verjaardag. Des avonds zou er assaut en bal zijn
't Park. De officieren van de cavallerie, die Lgelijks in de
stad Elberfeldt aan de table d'hOte zaten , engageerden andere
officieren, ook der schutterij , our dien dag daar gezamenlijk te
dineeren, en zoo gingen er twintig ongeveer, van verschillende
wapens, die 's morgens geparadeerd hadden. daarheeii. Zij hadden vooruit besteld, zaten aan een tafel apart, naast de gewone
table d'h6te. Een der oude leerlingen van Martinus was ook
daarbij. Hij zag daar Martinus zitten met een vrij lang oranjelint aan zijn knoopsgat. Een der officieren stolid toen op en
zeide ik zal van der Hoeven vragen een toast te drinkers op
den Koning. De leerling van Martinus had en smeekte den
officier dit niet te doers, omdat hij vreesde dat men 't deed om
hem te ridiculiseeren. Intusschen vergiste hij zich daar geheel in, want eerbiediger kon niemand toegesproken worden,
dan Martinus door den officier. Martinus iiam de propositie
dadelijk aan. En toen het dessert was gekomen en de champagne gebracht, stond hij op en dronk op den Koning met zijn
oude stem, die klonk als metaal, en waarbij ieder stil moest
zijn. Zoodra Martinus opstond, was de tafel der oflicieren als
66, man met hem opgestaan ; daarop volgde de table d'hôte, met
uitzondering van twee heeren, waarvan een een vreemdeling was.
Toen het klinken met Martinus en het enthousiasme wat bedaard was, kreeg men van de zijde der officieren die twee zittende personen in het oog. waarop een der officieren verklaarde,
dat bet niet te pas kwam te hlijven zitten, als er op den Koning
werd gedronken. Een oogenblik later ging een ander officier
weder met een glas wijn naar die Heeren toe, om ze te ver-
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maar
zoeken op te sta an en dan op den koning te drinken :
toen dat werd geweigerd en de Heeren zeiden dat zij aan een
table d'hôte vrij waren zich te gedragen zooals zij wilden , draaide
een der oflicieren hun den rug toe , en wierp de ander hun
den wijn in het gezicht. De twist begon dus , het werd een
rumoer , een luidruchtig geraas , een woedende twist : de stemmen doorkruisten zich ruw door de zaal : ontzettend was het
gedruisch en Martinus zat dat alles stil aan te zien.
hij merkte op , zeide geen woord meer, doch sloop later ongemerkt henen. Pat was de omgeving die Martinus zich toen
het liefst koos.
In waarheid beschouwde hij het leven toen als een roman.
Waarom — zoo sprak hij dikwijls — trekt de roman z66
aan ? Het is omdat de held een idee heeft , waarvoor hij leeft
en waardoor hij overwinnen moet. Hij gaat steeds daarmede
vooruit , zonder te weten waarheen. Wanneer hij vooraf wist
wat het einde zou zijn , was de schoonheid van het stuk verloren. Neen, alles geschiedt a point-nomm6, alles is ingericht
voor den held van het stuk , hij heeft zich met alles niet in
te later' , het is beschikt , het loopt tot zijn heil uit. — Romans
waren dan ook toen de boeken die hij het meest las. Met de
nietigste fransche romans kon hij , die alle mogelijke diepzinnige boeken gelezen had , zich toen amuseeren.
Zijne studi6n had hij Loch anders ook met kracht weder opgevat. Hij was verrast toen zijn studenten hem na zijn ziekte
zoo hartelijk weder aanspraken , bij gelegenheid toen hij zijn
lessen hernam , en had die lessen met liefde weder opgenomeii.
Hij wilde ook weder zijn indrukken aan de studenten mededeelen, en ontwikkelde bijv. op meesterlijke wijze voor lien de
beginselen waarvan de politiek van Bismarck (wiens optreden
hij zeer bewonderde) uitging. Zelf had hij meer dan vroeger de
positieve natuurwetenschappen eenigszins in den kring zijner
studien getrokken. Darwin's boek had hem zeer bijzonder aangetrokken. Wat philosophie betreft , mocht men hem het meest
met het diepzinnige boek van Lasalle over "die Philosophic
Herakleito. des Dunklen von Ephesos" zien zitten. Dit bock
boeide hem ongemeen, en gaf hem bijna weder een gevoel alsof
hij zich een volgeling van Heraclitus zou kunnen wanen. Die
tijd was echter lang voorhij. De geniale Lasalle trok hem ook
in zijne andere werken aan. Martinus bewonderde zeer zijn
System der erworbene Rechte , waarin met alle werkelijkbeid
.
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gebroken wordt, doch tegelijkertijd viel hij met heftige studie
op het Historisches Zeitschrift van Rudorff aan. Hij kocht
dat geheel , las het met ongemeenen ijver en prees nog kort
voor zijn dood den tijd gelukkig, toen met iedere aflevering
van het Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft nieuwe
ontdekkingen werden medegedeeld. Al het voortreffelijke in
de rechtsstudie sedert geleverd, scheen voor zijn oogen toen niet
te bestaan.
Hij gevoelde ook weder behoefte zich te uiten door spreken
of schrijven , en het zijn twee belangrijke momenten hieruit,
waarop wij nog de aandacht willen vestigen.
De eerste betreft dat spreken. Eigenlijk gezegde improvisation hield hij wel niet meer , maar hij had zich in 1867 weder laten inschrijven als lid van de Vrijdagsche Debating-Club.
Vroeger toen hij het level' was begonnen , was hij van dit
eigenaardig gezelschap , dat zulk een grooten invloed heeft gehad op de telkens zich vernieuwende jeugd van Amsterdam ,
een actief lid geweest. Hij behoorde tot de oprichters van die
vereeniging, waarvan de eerste vergadering is gehouden 28 December 1846 , en bleef lid tot October 1847 , toen hij bedankte. Hij had zich niet meer thuis gevoeld in een kring
waar het "Jonge Holland" toen vooral den boventoon voerde.
Doch nu in Februari 1867 liet Martinus zich op nieuw als lid
aannemen , en nadat hij 15 Februari 1867 dam de stelling
had verdedigd dat de Ottomannische heerschappij het grondgebied van Europa behoorde te ontruimen , signaleerde hij zich
door twee opposition tegen twee groote richtingen van godsdienst
tegen de moderne richtiug in de kerk en tegen de Roomsch
Catholieke opvatting. — Den 15den November 1867 verdedigde
de Heer P. H. Hugenholtz Jr. er deze drie stellingen : 10. het
supranaturalisme is strijdig met de wetenschap en doodelijk voor
de godsdienst ; 20. als een onuitroeibare behoefte der menschelijke natuur steunt de godsdienst op anthropologischen grondslag;
30. het Christelijk Theisme is de meest bevredigende godsdienstvorm voor den denkeiiden en godsdienstigen mensch van dezen
tijd. — Martinus was tegenwoordig bij de verdediging en stond
weldra op om in een schitterende redo — geheel herinnerende
aan zijn oude welsprekendheid — die stelling te bestrijden. Hij
betoogde dat het Theisme van den modernen theoloog een eigendunkelijk samenstel was van het positivisme met zoogenaamde
Christelijke elementen, en dat de wetenschap in zekeren zin athe'is-
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tisch was , in zooverre zij zich niet ophield met het individu
en diens behoeften. Vooral Darwin had uitgemaakt dat het
individu geen waarde heeft, dat in alle kiassen van wezeiis een.
lutte pour l'existence bestaat , en dat in dien strijd duizende
kiemen verloren gaan. Wat nu de godsdienst betreft : men
moet van het Nieuwe Testament opklimmen tot het Oude Testament, tot de oude wijsgeeren , bepaaldelijk tot Zoroaster, Heraclitus en Socrates. Dan zal men tot de overtuiging komen
dat de openharing duidelijk , hoewel symbolisch , Gods immanentie verkondigt. leder mensch leeft aanvankelijk een schijnleven te midden van wereldsche beslommeringen of huichelarijen.
Eerst wanneer hij zich in de eenzaamheid in de woestijn teruggetrokken heeft , ontwaakt het nieuwe level' van ware godsdienst.
Terecht is er in het Oude stament geen sprake van ousterfelijkheid der ziel. Sedert men weet dat de aarde om de zon
draait, kart er ook van zelf geen sprake meer zijn van een hernel
boven oils. Gods immanentie dat leert de geopenbaarde godsdienst.
Een tweede maal trad hij (het was in Januarij 1868) tegen den
abbe Brouwers op. De stellingen van den abbe kwamen op
het volgende neder : 10. de Roomsch Catholieke kerk had in
de 16de eeuw groote behoefte aan hervorming; 20. die hervorming heeft plaats gehad door het concilie van Trente ; 30. de
denkbeelden en daden van Luther waren een samenLaapsel van
ongerechtigheden. Nadat de abbe deze stellingen had uiteengezet , stored Martinus op in zijn voile kracht en stelde deze
drie stellingen : 10. de Roomsch Catholieke kerk had geen behoefte aan hervorming. Wij Protestanten , die reeds lang tot
mannen zijn opgewassen , dulden echter niet dat een smet op
onze moeder geworpen wordt. 20. Het concilie van Trente
heeft niets hervormd. 30 Luther is de heros die on gebracht
heeft tot het bewustzijn , dat wij niet langer bestemd waren
om als kinderen onder de vleugelen der moeder te blijven. De
welsprekendheid van Martinus was op dien avond weder prachtig , grandious , in gedachten , in taal , in stern en actie. Het
was in ieder opzicht van zijn kant een getuigenis , een
; een belijdenis te meer van gewicht , omdat het een duidelijk Licht werpt op zijn oordeel — hij het scheiden alien ^ s
uit het levee — over de Roomsch Catholieke kerk , waarvoor
hij toch ten alien tijde zulk een sympathie gehad had.
Even merkwaardig als die fragmentarische uitingen bij het levendig worden eerier mondelinge discussie, wares de korte bladzijden die
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hij in deze periode van zijn leven nog schreef. Wij bedoelen zijn twee
k1eine opstellen over Bilderdijk die hij in "de Gids" plaatste. Het
laatste opstel verscheen in het Januarij-nummer van het jaar 1868
en trok vooral de aandacht. Bij gelegenheid toch der uitgave van
de brieven van Bilderdijk met de Tydemans had Martinus weder de vroegere liefde voor Bilderdijk als voelen herleven. Hij
had zich weder in dat leven van dien eenzamen geest "ingeleefd"
en wilde ten minste op enkele psychologische trekken daarvan wijzen. Ze hadden zooveel analogie met zijn eigen leven.
Hij toonde vooreerst aan dat de wereld dergelijke compromittante,
de wereld verwerpende en door de wereld verworpene persoonlijkheden , als Bilderdijk was, ongaarne tot openbare betrekkingen roept of hen met het onderwijs der jeugd belast. En zijn
er zeer fijn ontwikkelde geesten die zich toch voor zoo iemand
in de bres stellen , dan doen zij het als Nicodemus in den nacht
zij schamen zich openlijk voor zulk een geest te werkeii.
Hij helderde dit op door de wijze waarop David Jacob van
Lennep Bilderdijk's belangen bevorderde. —Hij wees er ten
anderen op dat de verstandige wereld , de wereld die op het
standpunt van Aufklarung en van de heerschende tijdsheschouwing
staat, als zij te doen heeft met zulk een genie als Bilderdijk,
van hem een gerangeerd mensch wil maken. Zij willen hem
atleiden van zijn paradoxes, zij meenen hem te kunnen leiden
en een soort van voogdij over hem uit te oefenen , en folteren
hem zoo eindeloos , verbitteren hem inderdaad het leven en
roeien alle geest en lust bij hem uit. — Eindelijk toonde
Martinus aan dat, hoe eenzaam en vijandig tegen de wereld
Bilderdijk ook leefde , hij eindelijk een jonger ontmoette, voor
wien hij voordeel en alles opofferde , mits hij slechts kon bewerken dat deze niet bedorven werd en niet op den algemeenen hedendaagschen weg geraakte. Het was da Costa , en Martinus riep uit : "Zonderling, ook van deze wereld- en men"schen-haters schijnt het oude woord te gelden : ziet hoe lief
"zij elkander hebben ! Neen , zoo eenzaam leven niet de vrij"willige solitairen , de oicovol van ores geslacht , dat zij niet
"minstens hier en daar er eenen zouden ontmoeten , in Oujus
"sinu requiescunt, quocum sic loquuntur uti secum."

Is het te gewaagd , wanneer wij bij deze korte studie, die
Martinus aan Bilderdijk wijdde , tusschen de regels pogen door
te lezen en gissen dat Martinus die drie opmerkingen inderdaad op zijn eigen leven toepaste ? Ook hij was van het ge-
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slacht der peinzende, solitaire helden , der wereldhaters. ook
hem zou men in ' den laatsten tijd gaarne als een compromittant mensch uit elke openbare betrekking geweerd hebben,
al liet men hem ook toe thans nog zijn ambt te houden —
ook hem hadden vrienden en bekenden tot een gerangeerd man
willen maken, ordelijk en bedaard en vlijtig en deftig ; ook hij
eindelijk had toch wel eens iemand ontmoet aan wiens boezem hij had willen uitrusten. Doch neen. Dat laatste was
voor hem ijdel gebleken. Hij was eenzaam gebleven. En
thans nu hij zich den naam van da Costa herinnert , roept
hij in het slot van zijn studie eensklaps uit : "Bilderdijk en
"da Costa ! — namen onafscheidelijk verbonden in de geschie"denis onzer letterkunde en in de veel dieper historic van den
"Nederlandsclien geest — waar is onder de thans levenden de
"derde Diadooch die zich als evengelijke schakel aan die catena
"aurea zou durven aan te lasschen?" Er was een oogenblik
in zijn leven geweest — in zijn hoogsten bloei toen hij zich
had voorgespiegeld , die derde evenknie te kunnen zijn. Hij
had gebeden dat de mantel van Elia , bij het wegsterven van
da Costa , op zijn schouder mocht vallen . . . . En nu — melankoliek , materialistisch sceptisch , moedeloos sleepte hij zich
naar het graf.

XIX.
Want het erode was weldra nabij. In Januarij van dat
jaar 1868 , toen hij zijn bezielde heschouwing over het Catholicisme hield, feed hij reeds zeer veel , en moest hij telkens
hoesten ; een ongeneeslijke kwaal verteerde hem. Hij feed
ontzettend. Meestal lag bij te zuchten op zijn rustbed. Kon
hij even opkomen , clan sleepte hij zich van zijn kamer (toen
op den Nieuwendijk te Amsterdam), ging de straat op en trachtte
het Leesmuseum te bereiken. Hij was bang voor een ziekbed
en voor den doodstrijd zelven, en met ijzeren wil dwong hij
zijn vermoeid en afgetobd lichaam voort ; hij wilde van geen
gemak , van geen rust weten ; hij gaf zich zelven in niets toe.
Die bij hem kwamen in de laatste dagen , ontvingen een ijskouden indruk van volkomen resignatie.
11
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Een zijner geliefkoosde stellingen toed was te zeggen : dat
dwaasheid is voor anderen te willen leven. Dat — zeide hij —
heeft Jezus ook begrepen. Als die beveelt den naasten lief te
hebben als zich zelven , meent hij : beproef het maar cells , clan
zult gij wel bemerken dat het toch niet gaat.
Hij had een bepaald gevoel van verzadiging van de studie.
"Als men Jong is — zeide hij — denkt men dat alles in boeken te vinden is. Zoo heb ik ook alles gelezen. Maar dan
bemerkt men dat het daarin toch eigenlijk niet zit. Toen ben
ik over alles gaan denkeli . Maar het is moeijelij k aan het
denken te blijven , zonder toevoer van buiten. Nu ben ik maar
blijde, als ik eens een zeldzaam bock kan krijgen."
Nog in de laatste dagen — te bed liggende , terwiji het
hoesten en opgeven hem telkeiis stoorde — sprak hij en mijmerde hij over de begrippen van God en onsterfelijkheid.
Toen — het was den 13de 1 October — was hij weder eons
uitgegaan , en was hij , na veel zuchten en inspanning , tot in
het Leesmuseum gekomen. Hij zette zich neder op mu stoel.
Hijgend nam hij een journaal ter hand. Hij zag er in , cloth
gal plotseling eon gil ; de knechts liepen toe — 6,6n ving hem
op In zijn armen als lijk.
De studenten brachten hem en corps naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof. Het werd cell oogenblik eon gewoel
om zijn graf. Doch de laatste echo van dat gedruisch verstomde ; het wend weder alles stil ; de wereld ging haar gang
alsof er nooit een Martinus was geweest.

XX.
En toch leeft daar menigeen , die misschien er zelf niets van
weet , maar die zeker veel platter , veel trivialer wezen zou,
dan hij nu is, indien hij niet met Martinus in contact was geweest. Want op die wijze heeft Martinus eon missie vervuld.
Hij heeft geen advocates gevormd en geen editien van klassieken
bezorgd, ell uit het gewone standpunt van het "gezond" verstand is dus zijn levee geweest een "verfehltes Leben". Maar zijn
roeping lag hooger. Zijn kracht lag in den indruk dien hij
maakte , niet in de bijzonderheden van zijn weten. Hij had
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een onweerstaanbaar vermogen om bij hen , met wie hij in
aanraking kwam , aspiratien op to wekken. Het streven naar
iets hoogers dan dit gewone alledaagsche leven. Pat was zijn
philosophie , zijn wijsgeerig stelsel. En daarom , als ooit in
Amsterdam tusschen de twee synagogen het beeld van Spinoza
oprijst , dan zal onder den stoet van geesten die op het voetstuk en relief moeten worden afgebeeld , het beeld van Martinus , den laatsten onzer wijsgeeren , niet mogen gemist worden.
0 mijn Meester! Heb ik u den eenigen niet geheel gewaardeerd, ik heb toch altijd wel sterk het gevoel gehad dat uw
"waanzin" zooveel heerlijker was dan het verstand van alien
die mij omringen. Gij zijt niet in onze armen gestorven: een
vreemde , een bediende in een leeszaal ving u op , gij , die
als kind door uw moeder met haast overdreven zorg want gekoesterd ! Maar wij blijven u dragen in ons hart ; uw leven is
voor ons een legende : en uw graf blijft een plaats van bedevaart , waar wij ons van het vergankelijke, van de wereld van
schijn en waan, ontdoen.
0 de zonnestraal trilt , als zij des morgens weder voor het
eerst het gras aanraakt dat uw graf bedekt. Zij voelt het :
onder dat gras is verholen een afgebroken lichtstraal.
Julij 1869.
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1.

1845.

Dissertatie De fortis ex jure XII tabularum.
1846,

Welke zijn de kosten der laatste ziekte in art. 1195
110. 3 Burg. Wetb.?
Geplaatst in het Regtsgel. Bijblad, behoorende tot de Nederl.
Jaarboeken voor regtsgel. en wetg., VIII, blz. 159 volg.
Dit eerste stukje wijst door zijn onderwerp reeds aan , dat het
afkomstig is uit den tijd, waarin de praktijk van een advokaat zicli
bij voorkeur op het gebied van faillissementen beweegt. Het strekt
ten betooge , dat onder de laatste ziekte in art. 1195 B. W. niet
verstaan moet worden de laatstvoorgaande ziekte in het algemeen,
maar die, waaraan de schuldenaar overleden is : eene stelling, die
later ook door een zijner oudste discipelen, zijn broeder H. A. des
Amorie van der Hoeven, in diens dissertatie verdedigd is. Reeds
dit eerste kleine stukje doet den historischen beoefenaar van het
regt, den belezen literator en den meester in het eenvoudig en fielder voordragen kennen. Reeds hier heeft hij de methode gevolgd,
die men later telkens bij hem terugvindt, om ieder argument geheel afzonderlijk onder een eigen nummer te vermelden, waardoor
kortheid en scherpheid van redeneering zeer bevorderd worden.
I Een vriendenhand heeft op mijn verzoek de goedheid gehad de versehillende juridieke opstellen van Martinus na te gaan, en de titels daarvan met
eenige korte aanmerkingen betreffende den inhoud, chronologisch op te teekenen. De lezers zullen hem dank weten dat hij mij tocstond zijn arbeid als
bijlage achter mijne studio op te nemen, Q.
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1848.

Voorafgaande in-gebreke-steiling bij eenen eisch
tot schadevergoeding wegens eene onregtmatige daad.
Geplaatst in het Regtsgel. Bijblad, X, blz. 79 volg.
Betoog , dat in-gebreke-stelling hier Diet to pas komt : eene
weerlegging van een onjuist vonnis , maar meer nog van eene
zijns inziens onjuiste weerlegging van datzelfde vonnis door een
ander regtsgeleerde.
1849.

De actie tot ontbinding van eel) gesloten verkoop
bij wanbetaling van den koopprijs, beschouwd in hare
betrekking tot het regtsmiddel van reclame.
Geplaatst ill de Nederl. Jaarb. v. regtsgel. en wetg. , XI ,
blz. 554 volgg., 706 volgg. en XII, blz. 291 volgg.
Dit artikel , van eenigszins grooteren omvang dan de meeste andere
van zijne hand, is verdeeld in drie stukken. Het eerste bevat
eene historisch-juridische beschouwing van de revindicatie der verkochte zaak door den verkooper volgens het Romeinsche regt ,
waarin wordt aangetoond , dat deze een zuivere eigendoms-opvordering was , die haar grond had in een nog bestaand eigendomsregt bij den verkooper ten gevolge van het ontbreken eener
definitieve overdragt. Een uitvoerig onderzoek naar de beteekenis
van de uitdrukking "fidem emtoris sequi" maakt er het grootste
gedeelte van uit. In het tweede stuk wordt behandeld de verbastering van deze Romeinsche vindicatio in de Nederlandsche
reclame, welke laatste alleen door allerlei misplaatste overblijfselen
aan haar oorsprong herinnert, en eigenlijk eon overtolligheid is
naast de gewone actie tot ontbinding. De verhouding van doze
tot de reclame is meer bepaald het onderwerp van het derde stuk.
Daarin wordt echter toegegeven, dat in geval van faillissement door
de beperkingen , waaraan het regt van reclame onderhevig is ,
gederogeerd is aan de algemeenheid van de actie tot ontbinding.
1850.

Proeve van beantwoording der regtsvraag : Kan
een Nederlander , in Nederlandsch Indic met der
woon gevestigd, in personele regtszaken, wanneer
de eischer op het grondgebied van het Rijk in Europa
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woont, voor de regtbanken van het moederland gedagvaard worden?
Eene brochUre, geschreven naar aanleiding van een vonnis der
Amsterdamscho Regtbank van 18 Dee. 1849, waarbij bovenstaande
vraag toestemmend was beantwoord. v. d. Hoeven hestreed die
leer. Hij gaf toe, dat het woord Koningrijle, in art. 126 Itv. alleen
het Rijk in Europa omvat ; maar heriep zich op het distributief ,
niet attributief , karakter van het artikel , waardoor , al$ eenmaal
vaststond, dat de Nederlandsehe regter bevoegd was van een zaak
kennis te nemen , de speciale regtbank word aangewezen waarvoor men haar brengen moest ; maar waarbij de vraag in het
midden word gelaten , of de Nederlandsche regter in het algemeen
de bevoegde autoriteit was, voor wien men dagvaarden mogt. Doze
brochure, waarvoor als motto geplaatst is het woord van de Bosch
Kemper : "De regtswetenschap bestaat slechts , opdat er regt geschiede", en waarin de scherpziniiigheid de hand reikt aan het
gevoel voor billijkheid , heeft geleid tot eene bestrijding door
Mr. F. F. Karseboom , die ook reeds als Substituut-Officier van
Justitie bij de Amsterdamsehe Regtbank in denzelfden zin had
geconcludeerd , als waarin door de Regtbank vonnis was gewezen.
De stoning van den Hoogleeraar is daarentegen ook verdedigd in
de dissertatie van een zijner oudste discipelen, Mr. C. J. F.
i\Iirandolle.
1s51.

Kan het hooger beroep van een interlocutoir vonnis tegelijk met het appel van bet eindvonnis worden ingesteld, ook al is een termiju van drie maanden
na de beteekening van het interlocutoir verloopen,
of al heeft men, door tot de executie er van mede te
werken, er In berust?
Dit stukje , gedateerd 6 Januarij 1851 , is , even als de vijf
volgende , geplaatst in de Mengelingen van de Amsterdamsche
llep.;tspraak, eene verzameling , welke in do jaren 1850 on 185]
to '‘_instordam onder redactie van eenige jeugdige laden der balie,
discipelen van v. d. Hoeven, is uitgegeven , doch daarna niet is
voortgezet. De uitgever heeft in 1852 de stukjes, welke daarin
van de hand van v. d. Hoeven waren opgenomen , in vereeniging met die van Mr. A. de Vries, in een afzonderlijk bundeltje
bijeengebragt onder don titel van "Regtsgeleerde opstellen van
\1r. M. des Amorie van der Hoeven en Mr. A. de Vries".
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Het bovengenoemde eerste stukje (voorkomende in de Amst.
Regtspr. op blz. 67 volgg.) bevat eene verdediging van de toen
meer gewone , sedert door den Hoogen Raad verworpen, interpretatie van art. 337 Rv. tegenover een artikel van Mr. J. G. A.
Faber , geplaatst in de Nederl. Jaarboeken voor 1850 , XII ,
blz, 659 volgg. Het betoog van v. d. Hoeven rust geheel op
de stelling , dat blijkens de geschiedenis van art. 451 van de
Fransche Code de Proc. civ., de interlocutoire vonnissen geen species zijn van de praeparatoire , maar als een geheel zelfstandig
genus daartegenover staan.

Kan in civiele appellee, van summiere behandeling , incidenteel hooger beroep door den geintimeerde
wettig worden. ingesteld , bij eene ter audientie ge- •
nomen con.clusie van antwoord?
Gedateerd 8 Januarij 1851 en opgenomen in de Amst.
Regtspraak, blz. 86 volgg.
Bevestigende beantwoording dezer vraag , tegenover hetgeen door
Mr. Oudeman in zijne Burgerlijke Regtsvordering geleerd wordt.
Deze heeft daarop , in de Opnzerkingen en Mededeelingen , VIII ,
blz. 98 volgg., zijn gevoelen nailer verdedigd maar dat van den
Hoogleeraar is in bescherming genomen o. a. door Prof. van Hall,
in Regtsgel. Bijblad, II , blz. 554 volgg. , en ook in de praktijk
aangenomen.

Mag eene eedsopdragt gebezigd worden als een
zijdelingsch middel, om de bekentenis der wederpartij in haar nadeel te splitsen ?
Amst. Regtspraak , blz. 225 volgg.
Dit stukje schijnt hoofdzakelijk geschreven to zijn om een plaats
van Molinaeus aan to halen. "Als hij een regtsvraag behancleld
"heeft", zegt v. d. Hoeven, "is er gewoonlijk weinig meer bij te
"voegen. Ook ik zal mij wachten , na zulk een meester , iets
"verder van de zaak te zeggen."

Veroordeeling in de kosten, in een civiel geding,
ook zonder uitdrukkelijke conclusie van partijen.
Amst. Regtspraak , blz. 228 volgg.
Mr. A. de Vries had, mode in de Amst. Regtspraak, de leer
verkondigd, dat de regter ook ten aanzien van de beslissing om-
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trent de proceskosten niet buiten de conclusi6n van partijen mogt
gaan, en dus geene veroordeeling in de kosten mogt uitspreken ,
tenzij daartoe geconcludeerd was. Tegenover dit zees volledig en
scherpzinnig betoog van Mr. de Vries , bepaalt v. d. Hoeven zich
tot eon paar breede trekken. Ook bier ziet men bij hem duidelijk den invloed van het beginsol , voor zijne brochure van het
jaar 1850 geplaatst : "De regtswetenschap bestaat slechts , opdat
er regt geschiede."
Mr. de Vries heeft in de Amst. Regtspiaak uitvoerig gerepliceerd , maar v. d. Hoeven liet het geschil toen rusten. Hij was
steeds afkeerig van het pleiten van eon tweeden termijn bij wetenschappelijke geschillen. Later echter , bij de afzonderlijke uitgaaf dozer regtsgeleerde opstellen in 1852, heeft hij er een korte
dupliek bijgevoegd, welke geheel hetzelfde karakter heeft als zijn
eerste artikel over dit onderwerp.

Over den zin van art. 1006, tweede lid, Burg. Wetb.
Amst. Regtspraak, blz. 269 volgg.
Dit stukje huldigt de leer , dat de in art. 1006 bedoelde luteressen eener gelegateerde zaak niet zijn wettelijke interessen, welke
bij eon geldsom altijd verschuldigd zijn , maar alleen de interessen , die de gelegateerde som werkelijk heeft afgeworpen. Het
is minder een zelfstandig betoog dan een adhaesie aan een artikel van Mr. K. A. Poortman, hetwelk hij tegen Mr. Oudeman
in bescherming neemt.

Over eene fout van redactie in art. 102, tweede
lid, Wetb. van Kooph.
Amst. Regtspraak , blz. 278 volgg.
Strekt, om aan to toonen, dat, ten gevolge van veranderingen,
die alleen wijziging van redactie ten doel hadden , de wet het
tegendeel zegt van hetgeen zij bedoelt. Zij zegt, dat de verdichting door hen , die daarvan kennis hebben gedragen , niet aan
derden kan worden tegengewmpen, en bedoelt kennelijk, dat zulks
door niemand zou kunnen geschieden. Met dit voorbeeld wordt
gewaarschuwd tegen het gevaar , van , volgens eene uitdrukking
van Thorbecke , al schavende en beschavende , het begrip onzigtbaar to maken.

Over de regten van natuurlijke kinderen , die weg'ens voorgenomen buwelijk hunner ouders
Ko-x-
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ninklijke brieven gewettigd zijn. Bijdrage ter verklaring van art. 333 Burg. Wetb.
Geplaatst in de Nieuwe Bijdragen voor regtsg. en wetg. , I ,
blz. 312 volgg.
Hierin wordt aangetoond, dat art. 333 B. W. afkomstig is uit
het Wetb. Lodewijk Napoleon (art. 2 72) , en dat dit weder zijn
grond vindt in het Roomsch-Hollandsch rent. Op grond van dezen
oorsprong wordt, in strijd met de gewone interpretatie , maar in
overeenstemming met de algemeene woorden der wet , de leer
gehuldigd , dat de wettiging bij Koninklijke brieven aan Beene
voorkinderen van een der ouders nadeel kan toebrengen , ten aanzien der erfopvolging hetzij in reeds opengevallen nalatenschappen,
hetzij in die , waarop zij nog niet meer dan een hoop en verwachting hebben.

Emendatie van een plaats uit Gajus.
Nieuwe Bijdragen , I , blz. 368.
Over doze emendatie is eene briefwisseling ontstaan met Mr. J. E.
Goudsmit , die ze bestreed , terwijl v. d. Hoeven Naar volhield.
Deze briefwisseling is opgenomen in de Nieuwe Bijdragen , I ,
blz. 664 volgg.

Kan scheiding van tafel en bed op gemeenschappelijk verzoek der echtgenooten worden uitgesproken,
zonder dat de regter eenig onderzoek doet naar het
bestaan van voldoende redenen voor die scheiding?
Geplaatst in de Nieuwe Bijdragen , I, blz. 461 volgg. , en
na bestrijding door Mr. H. Bosscha , Mr. G. Diephuis en een
ongenoemde , op nieuw behandeld in 1852 in de Nieuwe Bijdragen , II, blz. 50 volgg.
Eene studie betreffende art. 291 B. W., ter bestrijding van de
gangbare meening dat Been regterlijk onderzoek te pas komt. De
tegenspraak , welke er schijnt te bestaan tusschen de door hem
voorgestelde leer en de woorden der wet : "Scheiding van tafel
"en bed kan ook door den regter worden uitgesproken , op het
"verzoek door de beide echtgenooten to zamen gedaan , zonder
"dat deze gehouden zijn eene bepaalde oorzaak op to geven ,"
wordt door v. d. Hoeven opgelost door de slotwoorden van het
artikel alleen to doen slaan op het verzoekschrift. In zijne repliek,
welke alleen tot aanvulling en verduidelijking strekt , maakt hij
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er opmerkzaam op , dat deze interpretatie reeds door de oudste
commentatoren van ons Burg. Wetb. was aangenomen.
Deze studie is, even als de meeste andere uit dit tijdperk, een
eenigzins uitvoeriger uiteenzetting van hetgeen hij op zijne colleges
behandeld had. Zijne interpretatie van art. 291 B. W. was bestemd geweest om het onderwerp uit te maken van de dissertatie
van een zijner discipelen; maar deze kwam er al schrijvende toe,
om de tegenovergestelde meening to verdedigen.

Over twee plaatsen van Cicero, de formulae actionum betreffende.
Nieuwe Bijdragen , I , blz. 668 volgg.
Eene gissing over de beteekenis van de spreekwijs : "de eadem
re alio modo". Ook deze gissing is door Mr. J. E. Goudsmit
bestreden. De briefwisseling daarover ontstaan , is opgenomen
in de Nieuwe Bijdragen , II , blz. 179 volgg.

Over de wijze , waarop exception , die niet met
de verdediging ten principale mogen worden vereenigd, behooren te worden voorgesteld.
Geplaatst in het Regtsgeleerd Bijblad, behoorende tot de
Nieuwe Bijdragen, I, blz. 392 volgg.
Mag naast deze exception in dezelfde conclusie subsidiair de
verdediging ten principale worden voorgesteld , of wordt de exceptie
daardoor gedekt en krachteloos? Prof. J. van Hall en Mr. A. Oudeman hadden de eerste stelling verdedigd. v. d. Hoeven opperde
daartegen een vijftal bedenkingen, aan den zamenhang der wet
en hare geschiedenis ontleend. Dit stukje werd onmiddellijk door
Prof. van Hall bestreden ; doch van der Hoeven handhaafde nog
in 1853 zijne meening bij gelegenheid zijner beoordeeling van de
Aanteekeningen op verschillende artikelen van het fretboek v. burg.
regtsv. van Mr. F. K. Pennink.

Over den zin van art. 3723, tweede lid, Burg. AVetb.
Geplaatst in het Regts el. I3ijblad , I , blz. 553 volgg.
Eene bestrijding van een arrest van den Hoogen Raad van
14 April 1840 , met welk arrest zich de latere uitleggers van het
Burgerlijk Wetboek vereenigd hadden. Het geschil loopt over
deze bepaling : "Het staat evenwel aan het Openbaar Ministerie
vrij om , wanneer de belaughebbende partijcn stilzitten , cone
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lijfstraffelijke regtsvordering uithoofde van verduistering van staat
aan te vangen, mits er een begin van bewijs bij geschrifte, overeenkomstig art. 320 , aanwezig zij, en over het aanwezen van dat
begin van bewijs aanvankelijk zij beslist." De Hooge Raad had
deze bepaling z66 uitgelegd , dat er een civiel geding moest aangevangen zijn , hetwelk partijen later hadden laten steken , en dat
in dit civiel geding het aanwezen van het begin van bewijs moest
zijn beslist. Hiertegen betoogde v. d. Hoeven uit de woorden
der wet , uit de bedoeling van den wetgever , uit de officieele
Fransche vertaling van het Wetboek van 1830 en uit de toelichting door den Heer gegeven , dat het stilzitten der belanghebbende partijen ook dan, en zelfs in de eerste plaats , aanwezig was , wanneer zij in het geheel geen civiel geding hadden
aangevangen, en dat de beslissing omtrent het begin van bewijs
van den strafregter moest uitgaan. Merkwaardig is vooral de
aanhaling van den Franschen tekst , waarin men leest : "pourvu
qu'il y ait un commencement de preuve par emit , conforme ii
l'art. 375 , et sur lequel it sera prealablement statue."

Heeft eene getrouwde vrouw, door haren man •edagvaard, magtiging van de regtbank noodig , or
als verweerderesse te kunnen optreden ?
Geplaatst in het R,egtsgel. Bijblad , I, blz. 630 volgg.
Bevestigende beantwoording. Betoog , dat het geval van "tegenstrijdig belang" de regterlijke magtiging noodzakelijk maakt ,
niet omdat de man niet wil , maar omdat hij niet kan magtigen.

1852.

Regtsgeleerde opstellen van Mr. M. des Amorie
van der Hoeven en Mr. A. de Vries.
Herdruk van opstellen in de Amsterdamsche Regtspraak geplaatst,
hierboven reeds vermeld. Nieuw is alleen , behalve de reeds gegenoemde dupliek over het ambtshalve veroordeelen in de proceskosten , een opstel over deze vraag : "Wanneer een wisselbrief
door den acceptant op den vervaldag in de goede trouw is betaald
geworden aan een houder, die* door of ten gevolge van een valsch
endossement den wissel verkregen heeft , — is dan de wettige
eigenaar, later opkomende, geregtigd nog eens betaling van denzelfden wisselbrief, van den betrokkene te vorderen ?" Dit artikel is de reproductie van een gevoelen door den Hoogleeraar
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op zijn pleitcollege ontwikkeld. Het is een der merkwaardigste
van deze kleine opstellen. ITit het onderling verband en de geschiedenis van de artt. 137, 158, 164 en 166 Kooph. wordt, in
strijd met het meest algemeene gevoelen , afgeleid, dat de acceptant niet ten tweede male behoeft to betalen , tenzij er verzet
hebbe plaats gehad , of de betaling v6Or den vervaldag geschied
zij , of aan den acceptant schuld of nalatigheid ten last° kome.

Beoordeeling van: De sabrogatie volg ens het Nederlandsche Regt, door Mr. C. van Bell.
Gedateerd April 1852 , opgenomen older de boekbeoordeelinger' in de Nieuwe Bijdragen, II, blz. 330 volgg.
Naast zijn lof over de uitstekende grondigheid drukt v. d. Hoeven zijn leedwezen uit over de uitlegkundige methode van den
schrijver , waardoor hij , hoewel de historische ontwikkeling van
het onderwerp en de wetenschappelijke begrippen , waarvan het
uitgaat, volkomen meester, daaraan minder invloed op de uitlegging der geschrevene wet toekent , dan hij naar het oordeel van
den recensent had mogen en behooren to doen. Voor de discipelen van v. d. Hoeven is dit oordeel niet vreemd. Zij kennen
zijn afkeer van hetgeen hij noemde "eene slaafsche , den geest
door de letter doodende exegese".

Indien de Kantonregter zich onbevoegd verklaart,
naar aanleiding van art. 38, n°. 2, Wet op de Regt.
Org ., op grond dat de gedaagde den regtstitel heeft
betwist, terwijl de eischer deze onbevoegdheid niet
heeft weersproken, — op welke wijze moet dan over
de proceskosten uitspraak worden gedaan?
Geplaatst in het Regtsgel. Bijblad, TI, blz. 155 volg.
Een kort artikel, waarin naast de twee bekende gevoelens, volgens welke de kosten , hetzij gereserveerd , hetzij ten laste van
den eischer gebragt zouden moeten worden , een derde gevoelen
wordt voorgedragen , volgens hetwelk de Kantonregter bij zijn
vonnis zou moeten verklaren , dat er geene termen zijn om bij
dat vonnis over de gemaakte proceskosten to disponeeren. Het
artikel is heftig aangevallen in de Opmerkingen en Mededeelingen ,
VIII , blz. 105 volgg. door de schrijvers die de beide andere gevoclens vroeoer in (lilt iijdseltrift hadden verdedigd.
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Over de voortdurende geldigheid der Wet van
8 November 1815 (Stbl. n°. 51).
Geplaatst in het Regtsgel. Bijblad, II, blz. 237 volgg.

Een pleidooi ten gunste van het voortdurend bestaan dezer wet,
tegenover Mr. J. Heemskerk Az., in de Gemeentestem , no. 26 ,
maar in overeenstemming met de redactie van dat blad. De woorden van art. 1991 Burg. Wetb., de onderscheiding tusschen de
veijaring van het civiele regt en de deche'ance van de Wet van
1815 bij het niet vervullen eener formaliteit, de regel "generalia
non derogant specialibus", en het bestaan van de Wet van 1815
naast art. 2227 Code Napoleon , zijn de bouwstoffen van dit pleidooi.

Beoordeeling van Jhering's Geist des Romischen
Rechts auf den verschiedenen Stufen. seiner Entwicklung, ler Theil.
Gedateerd Julij 1852 , en opgenomen order de boekbeoordeelingen in de Nieuwe Bijdragen , II , blz. 484 volgg.

Eene zeer gunstige beoordeeling van een zeer merkwaardig bock.
Met ingenomenheid wordt de inhoud daarvan geschetst. v. d.
Hoeven meent , dat de historische school zich in dit werk van
Jhering van alle eenzijdigheid en bekrompenheid ten volle heeft
vrijgemaakt , en dat het de verzoening is tusschen twee edele
rigtingen in de beoefening der geschiedkunde van het regt, die
van de historische school en die van de speculatieve philosophic.

Kan de oorspronkelijke eischer in hooger beroep
worden toegelaten tot het bewijs door getuigen van
dezelfde daadzaken , waarover reeds in eersten aanleg een getuigenverhoor heeft plaats gehad, maar
door hetwelk, volgens de beslissing van den eersten
Regter, die daadzaken niet voldoende zijn gestaafd?
Geplaatst in het Regtsgel. Bijblad, II , blz. 474 volgg.

Wederom een debat met een schrijver in de Opmerkingen en
illededeelingen, ditmaal echter zonder besliste overtuiging, en alleen
om eenige dubia in het midden to brengen , die hem tot de ontkennende beantwoording der gestelde vraag deden overhellen.

Bezit de vermelding in een deurwaarders-exploit
van het antwoord, hetwelk door den gerequireerde aan
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den Deurwaarder bij het beteekenen eener sommatie
zoude zijn gegeven, indien de gesommeerde zelf dat
antwoord niet onderteekend heat, kracht van authentiek bewijs, ten aanzien van het feit, dat werkelijk
dit antwoord in de daarbij opgegeven bewoordingen
door den gerequireerde is uitgesproken ?
Geplaatst in het Regtsgel. Bijblad , II blz. 478 volgg.
,

Eene verdediging van het gewone gevoelen (ontkennende beantwoording) tegenover een betoog van Mr. P. F. Hubrecht.
In
strijd met hetgeen het onderwerp zou doen verwachten , onderhoudend en met zijn gewone belezenheid geschreven.

1853.

Beoordeeling van : Vragen van Nederlandsch Regt,
beantwoord door eenige Amsterdamsehe Regtsbeoefenaars. Tweede verzameling.
Gedateerd Augustus 1853 en opgenomen in de Nieuwe Bijdragen , III , blz. 376 volgg.
Deze bundel wordt door v. d. Hoeven gezegd met zijn voorganger onder het beste te behooren vat over de bestaande Nederlandsche wetgeving is geschreven. Hij bepaalt er zich overigens toe om eenige punten aan te wijzen , waaromtrent zijn gevoelen van dat der "regtsbeoefenaars" afwijkt.

Van welk regtsmiddel kan hij zich bedienen , of
welke maatregelen kan hij nemen, die, na vonnis bij
verstek bekomen te hebb en , door den opposant gedagvaard wordt tegen een lateren regtsdag, dan iii
art. 83 Wetb. van Burg. Regtsv. is bevolen ?
Geplaatst in het Regtsgel. Bijblad, III , blz. 373 volgg.
Ook dit stukje vindt zijn aanleiding in een opstel in de zoo
even genoemde l7ragen van Nederla2zdsch refit voorkomende. Daarin
was de leer verkondigd, dat dagvaarding tegen cen lateren regtsdag dan in art. 83 Rv. is bevolen , het verzet niet-ontvankelijk
doet zijn, en daaraan zijn schorsende kracht outneemt. v. d.
Hoeven bestrijdt zooveel het een als het ander, , en houdt de bevocgdheid van den geopposeerde , om den termijn door anticipatie
te vervroegen , voor het eenige re,9,-tsgevolg der niet-nakoming van
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het wettelijk voorschrift. Poenae non 8 etpplentur , en : Odia sunt
restringenda. In het voorbijgaan geeft hij zijn gevoelen te kennen
over het regt eener gedaagde partij in het algemeen, om op den
termijn van dagvaarding te anticipeeren. Volgens hem is het,
buiten het geval- van art. 344, aan het arbitrium judicis overgelaten om hieromtrent te beslissen; maar heeft bij overtreding van
art. 83, de opposant altijd het absolute regt om op den termijn
to anticipeeren.

Over den zin van art. 319, eerste lid, Burg. Wetb.
Geplaatst in bet Regtsgel. Bijblad , III , blz. 477 volgg.
Ook dit opstel is een reproductie van een betoog, door den
Hoogleeraar op zijn pleitcollege geleverd. Het bevat eene hoogst
vernuftige interpretatie — men zou ze bijna conjectuur kunnen
noemen •— van art. 323 Code Napoleon , overgenomen in ons
art. 319 Burg. Wetb. Dat artikel is in schijnbaren strijd met
het vorige , en heeft aan alle uitleggers ontzaggelijke moeite gegeven. De interpretatie van v. d. Hoeven brengt beide in een
volkomen logisch verband. Hij vat nl. de uitdrukking "inscrit
sous de faux noires" niet op als inschrijving onder den naam van
werkelijk bestaande personen , die echter de ouders van het kind
niet zijn , maar als inschrijving onder gefingeerde namen ; terwiji
dan het daarop volgende "soft comme ne de pere et mere inconnus", hetwelk doorgaans op de gefingeerde namen wordt toegepast , zou slaan op eene inschrijving , waarbij de eigen uitdrukking
"ne de pere et mere inconnus" gebezigd was. Men herkent weder den litterator aan deze geheel nieuwe en uiterst scherpzinnige
conj ectuur.

Beoordeeling van : Aanteekeningen op verschillende artikelen van het \Yetboek van Burgerlijke
Regtsvordering , door Mr. F. K. Pennink.
Gedateerd November 1853 en opgenomen in de Nieuwe
I3ijdragen, III, blz. 570 volgg.
Eene gunstige beoordeeling van dit werkje , terwijl tevens onderscheidene procedure-quaestien bij deze gelegenheid op nieuw
of voor het eerst kortelijk besproken worden.

De regten van schrijvers.
Geplaatst in bet Novembernummer van de Gids, 1853, T1,
blz. 503 volgg
tt,
.
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Eene beoordeeling van het work van Mr. Evertsen de Jonge :
Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne
werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt.
De beoordeeling is eene bestrijding. Zijn grief is , dat de
schrijver geheel eigenaardige regten behandelt met het oog op de
regels van het pis dominii. Het kopijregt is volgens van der Hoeven een /us sui generis, uit eigen card en natuur to bestudeeren,
on alleen wanneer die weg , op het voetspoor van Renouard, worth
ingeslagen , verwacht hij eene vruchtbare behandeling.

Emendation op Gajus.
Geplaatst in de Nieuwe Bijdragen , III , blz. 748 volgg.
Zes emendation , waarvan eene reeds in zijne juridische dissertatie voorkomt , on twee andere ontleend zijn aan zijn Programma
gratulatorium continens specimen emendation= in scriptores veteres , aangeboden aan den Hoogleeraar D. J. van Lennep , bij
gelegenheid van het feest zijner vijftigjarige ambtsvervulling op
den 11de" November 1849.
1856.

Verbetering van eene plaats der Pandekten.
Nieuwe Bijdragen , VI , blz. 413.
1862.

Opmerkingen betreffende Romeinsch regt.
Nieuwe Bijdragen , XII , blz. 211.
Twee opmerkingen, waarvan do eerste cone emendatie op eon plaats
der Pandekten bevat , on de tweede eon niouwen grond aanvoert
voor eene reeds vroeger door hem gemaakte emendatie op Gajus.
Beide bestreden door Mr. L. J. H. Philips, in Nieuwe Bijdragen
XIII, blz. 790 volgg.
1864.

Opmerkingen het Romeinsche regt betreffende.
Nieuwe Bijdragen, XIV, blz. 615 volgg.
Drie opmerkingen, waarvan de eerste de aanwijzing van eenige
Tribonianismen in de Pandekten bevat, de tweede het aanmerkelijk verschil tracht to expliceeren tusschen do straf van het i/Mum
manifestum en die van het furtum nec manifestum , de derde eindelijk cone nadere toelichting is van zijne reeds meermalen \Termelde emendatie op Gajus, IV, 79.
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1867.

Beoordeeling van : Mr. C. W. Opzoomer , Het Burgerlijk Wetboek verklaard. Eerste deel. Amst. 1865.
• Gedateerd 25 Dec. 1866 en geplaatst in de Nieuwe Bijdragen , XVII , blz. 352 volgg.

Beoordeeling van : Zevende verzameling van regtsgeleerde adviezen. Te 's Gravenhage, 1866.
Geplaatst in de Nieuwe Bijdragen, XVII, blz. 356 volgg.

Over eene uitspraak der Amsterdamsche Reehtbank van 13 Maart 1867.
Geplaatst in het Regtsgel. Bijblad , XVII , blz. 815 volg.
Het is opmerkelijk, dat v. d. Hoeven op dit tijdstip, na de herstelling uit zijne ziekte, is teruggekeerd tot de studien, die, voor
zooveel uit de door hem uitgegeven geschriften blijkt , na het
jaar 1853 door hem schenen verwaarloosd te zijn. Ms vroeger
beweegt hij zich weer, en is hij weer geheel te huis in al de
groote quaestien van interpretatie en in de allerkleinste quaestien
ointrent punten van detail. Zijn kritiek van het Amsterdamsehe
vonnis betreft de vraag, of art. 11 Wetb. v. regtsv. ook toepasselijk is op de keuze van woonplaats door iemand binnen het Rijk
woonachtig. Hij herinnert daarbij aan het gevoelen, in 1853 door
hem in een boekbeoordeeling geuit. Het is hetzelfde geheugen van
vroeger , dezelfde belezenheid , dezelfde afkeer van Opzoomer's
uitlegkunde en methode , dezelfde allesomvattende belangstelling,
waarvoor niets te klein is. Maar het is toch niet geheel de oude
v. d. Hoeven. Er is in zijn toon jets brefs , dat men van hem
niet gewoon was.

Tentamina critica in Gajum.
Geplaatst in het Zeitschrift fur Rechtsgeschichte van Rudorff,
Bruns , Roth en Bohlau , voor 1868, biz. 257 volgg.
Twaalf emendation op Gajus, waarvan onderscheidene vroeger
reeds door hem in de Nieuwe Bijdragen waren geplaatst. Dit is
het laatste wat wij van zijne hand bezitten. Wij vinden op het
einde van zijn leven den iiterator terug , waaruit de jurist en de
philosoof is voortgekomen , en die zich ook bij al zijne andere
studien nooit geheel verloochend heeft.
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Bij den Uitgever dezes is vroeger uitgegeven :

NET WEZEN DER GODSDIENST 1N HARE BETREKkING
TOT HET STAATSREGT.
Een tegensehrift tegen Mr. C. W. Opzoomer.
TEVENS EENE BIJDRAGE TOT DE KRITIEK DER ANTIREVOLUTIONAIRE RIGTING,
DOOR

Mr. M. des Amorie van der Hoeven.
(1854. Prijs f 0.40).

DE HOOGLEERAAR

ABRAHAM DES AMORIE VAN DER HOEVEN
IIERDACIIT DOOR ZIJN LEERLING EN OPVOLGER

JOAHNES TIDEMAN,
bij de opening van diens ondern,ijs in, de Gcnigeleerdkeid (ton de
Kiveeleschool der Remonstranten to Xinsterdam.
(1856. Prijs f 0.80).

ABRAHAM DES AMORIE VAN DER HOEVEN ,
HERDACIIT IN DE REMONSTRANTSCII-GEREFORMEERDE GEMEENTE
TI AMSTERDAM , DEN

12

AUGUSTUS

1855.

DOOR A. A.

Tweede druk, met eenige aanteekeningen en eene bijlage.
(1855. Prijs f 0.75).

OPMEIRILING-EN
BETREFFENDE DE

STATENOVERZETTING
VAN DE

Evangelien en Handelingen der Apostelen.
(door Prof. P. HOFFMAN-PEERLKAMP.)
(1855. Prijs f 1.90).

Dr. D. BURGElt Jr.,
PLATO'S PHAEDO , OF DE ONSTERFELIJKHEID DER
ZIEL. Uit het Grieksch overgezet en met ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien
f 1.80.
THEAETETUS, OF OPLEIDING TOT DE WIJSBEGEERTE. Uit het Grieksch overgezet en met
ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien.
REPUBLIEK , in het Nederduitsch overgezet
ZEDEKUNDIG HANDBOEKJE VAN
taald en opgehelderd.
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