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Inleiding der lofrede
op M.r JOHAN ADRIA.AN VAN DE PERRE(1)
(Uitgc,prvken in de verg,Llering de. ~riu,le:bnrg,('hen Departement; van het li;-PUW6Cho
genootschap tlpl' 'VûteH_~l'h<lpppn te Yhs:-Ingen, den 2f.in Noveruuer 1790.)
I'(j(nt

J. 11. \'.\\ ]JElt Pc'd.:,!(2J.

Ofsehoon ik het gewi<:llt gevoele van het wrrk, dat gij mij hebt
opgedl'agen, en 't wclk ik in dit uur moet volb.rengen : ja, schoon ik
lIet altijl\ voor cene uiterste poging des menschelijken vel'stands
(I) ,11' J. A. Ut,! de l'eN,? wer,] Il ..'n 25 n December li:18 te 'lill'lelhurgg8horl'n, wer,l tot ki,·slle,·r, later tot raad in de vroedschap van ~li,l,kllllll'g
vl'rkmen en maakte daarna ded van het !Jestuur der Oo~t Tnlli,che maatsclwppij. In 1768 Ilroeg de prins van Ol'llnje h~m ,kn gewiehtigl'n l,ost op van
Zijne Hooglt"j,l als el'l'~tcn edele van Zeeland in de staalsv",,:adel'ingen te
Yèrtegenwoor,ligen. ;\a nog a'III'll'e openhare amLten hek leed te lIdJ!Jen, ontti'ok hij zich aan den Jtl~t del' ~taat~zorpen, om de laatste jaren zijns levens
uit<luitciijk aan" w('tcnsl'hnp. kunst I'n ,lelIg,l, " volgens van der Palrn's
uitdrukking, te wij,len. Hij was cpn !Je,,,i!ermcr van den spreker, de
weldoener en de voorzittN der m:whochnppij, in well,er schoot ueze lofrede
werd g('ho\ulen. Hij stierf in lipt jnnr li90.
(2) Joannes Ilei/ficus van der Palm, gd.lOren te Rotterdam den li n J\\li
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Gllf'b gehouden, de deugd naar waarde te verheffen, en, in den
naam eener verlichte Maatschappij, de geheiligde schatting van
hulde en crkcn~cnis te betalen, die zij aan de v()l'diensten en aan de
aseh van groote m!lnnen zoo onbetwistbaar verschuldigd is; ofschoon
ik than~, misscllien meer dan ooit, het gebrekkige mijner oefening
en de bekrompenheid mijner vermogens besetfe, om aan uw oogmerk en veellicht ook !lan uwe verwachtillg te beantwoorden:
noehtans Iwn ik u de aalldoening mij lier dallkbaarheid, en de
inwendige voldoening mijnes harten niet verbergi'n, da,t gij mij
tot de voll)l'enging van een plicht hebt geroepen, dien ik niet
anders, dan als een dierbaren lijk plicht voor een en afgestorven
weldoenrr knn aanmerken, Hoe weinig mag het der dankbare
vrielldschap gebeuren, de gedachtenis van een edelen, aan haar
hart ontrukten vriend, anders dan in de eenzaamheid, te betreuren,
of een openbaar gedenkteeken van hal'e gevoelens op te richten!
't Gl'en de bewustheid mijner al te geringe talènten mij zou belet
hebben, hebt gij, door uwe eenstemmige vel'kiezing, mij tot een
wet en verplichting gemaakt; en 't geen ik vurig verlangde,
ml1ar 't geen een ontijdige schroom VOOl' de valsdlC en ongevoelig,,; kiesehheid der wereld mij misschien altijd zou v('rhinderd
hebben, hebt Gij. i\I. H! door uw gezag gewettigd. Gij allen
kent de bctl'ekking tot den waal'digen y,\:,\ DE PEHltE, waarin
zijne edelmoedige vl'iendschap mij gelJlaat~t had : gij weet hoe
moedig ik steeds op dezelve geweest ben, en hoc zij mijn geheele
hart vervulde j en nochtans heLt gij zijne lofsp1'8ak ?Jan mij
Lt'geerd : ja daarom alleen hebt gij mij boven andere mannen, aan

17r,:~, overlerlen te Leiden den 8 n September 18-10, wordt tG recht Neerlands
rijkst begaafde spreker genoemrl. Hij sturleerde te Leiden in de godge!ce]'(lhcirl; van Novemher 1783 tot Januari 1788 was !Jij als rJorpsprerJikunt
werkzaam; ,an dien tijd tot 14 Augusti 179-1 was !Jij hihliothecaris en
huisprediker in het ge'lÏn van ~I" van de Perl'e te ~lirhl(~lburg; in 1795
werd hij tot volksvertegenwoordiger in hct rejlublil;einsch staatsbl'stuurgekozen; in 1796 werrl hij tot hoog1ecraar in rle Oosterseho tulen te Leiden
benoemd; in 179g nam hij net ambt van Agent van nationale opvoeding
(ministC<' Vlm ojlenbaar onrlerwijs) pn later dat van lid van den raad van
Binnenlanrlsche Zaken waar; van ISOG tot lfl38 bekleedde hij den Leidschen
leeraarstuel van gewijde wel~)lrekrnrlheirl ~n dichtkunst. Zijne voornaamste
werken zijn: J eel'1'edel1en, Vuh((j;d,'li"çeil, RedevoPl'inJeI! en Losse geschl'I/"
ten; Sa/1mo; Bzjbeh'ertalill!J; liljbel rOOi' de Jeugd; GedenkscMift van
}{edulands lle/'fttUin).

-7wie andere dit werk oneindig beter ware toevertrouwd geweest,
kunnen verkiezen, omdat gij eene lofrede begeerd et, die als uit de
diepste bron des gevoels gewelrl was : omdat gij niet alleen
uwen eerbied voor de nagedachtenis uwes vI'iends, maar tevens
de gevoelens uwer ongeveinsde genegenheid, als door mijnen
mond, wildet uitstorten.
En waarom zou deze nauwe betrekking mij verhinderen, om aan
uw oogmerk, naar mijn vermogen, te voldoen? Vertrouwt men
dan den vriend van eenen waardigen man zoo weinig groote
gevoelens toe, dat hij deszelfs r.agedaehtenis door vleierij zou
kunnen onteeren? Of zou de taal des harten, sehoon do)r dankbaarheid ingegeven, en door aandoening bezield, niet tevens den
stempel der waarheid kunnen dr~g('n? 't Is waar! de dankbaarheid, de vriendschap verzwijgt de deugden harcs weldoeners niet;
zij juicht, zij zegepraalt over dezelve, en haar hart wordt welsprekend bij derzeI ver optelling; maal' men "vreeze niet, dat zij
deze deugden zal trachten 0;> te tooien. Daal', waar de helderste
dag van dezelve zou afstralen, spreidt de vriendschap den somberen
sluier der weemoedigheid over haar uit, opdat hare sehittel'ing
het uitgeweend oog niet belcedige Hare bevende lippcn kunnen
geen loftrempet doen klinken, en de trillende hand del' droefheid
kan geen trotsehe eerzuil ondcl'schr·agcn. De hoogmoed heeft
piramiden gesticht en mausoleën gebouwd; maar wat kan vriendschap en dankhaarheid? Helaas! zij kunnen peinzend en met een
stikkend hart bij het zwijgend ovel':'chot nederzitten ; lij kunnen
het, wanneer haal' deze lafenis vergund wordt, met hare tr<lrlen
bedauwen, en het is hare uiterste poging, een handvol geurige
bloemen op te zamelen, en op den bevochtigden grafzl'l'k uit t-::
strooien!
Ziet daar, :\1. H! wat gij van mij te verwa('hten hebt: en zoo
de eenvoudige voor~te\lillg van het karakter Cl! de yerdienstell vlm
den edelen VAN DE PERRE, in de taal der crkentenis geschreven,
en gevloeid uit een hart, dat de vriendschap niet meer waardcert,
dan het den tooi der vleierij, en de praal der eigenliefde verfoeit;
zoo dit genoeg is om zijne Lofrede uit te maken, dan heb ik eenige
eischen op UWe aandacht en toegevenhcid.

-8De vrede van Europa.
(Inleiding tot dE" redevoering over
D()OR

nEX VltEIlF.

VAN En:oPA,

1S14.)

J, H, VA\' nER I'AUI.

DE VREDE VA:-I EUROPA: welk een belooverende klank! Sedert
lang hoorden wij hem niet, of een diepe zucht ontvlood aan ons
hart. Dien vrede zullen wij nimmer aanschouwen, zeiden wij
weemoedig tot elkar.der, Indien slechts onzen kinderen dat geluk
beschoren mag zijn! Indien zij, die onder het geluid der wapenen
eH het gerucht der krijgs verwoestingen, in de bange vrees van
op een rook,·nt! sl8gveLI, onder stervenden en dooden, hun jeugdig
leven te zien weggemallid ; indien sleehts het overschot van ons
dier'baar kroost, ge'paal'CI uit de vlam der vernieling, ook nog
eenmaal weten mocht, wat het zij, in onbezorgde rust zijn eigen
brood te eten, of de vru~hten der voorvaderlijke vlijt te genieten;
clan zullen mij het ons getroosten, in zorg en onrust, met verscheurde
en bloedende har'ten, onzen kommer en onzen jammer met ons
in het graf te dragen!
DE VREDE y,\:\ EUROPA, • • • ja! men beloofde ons dien, men
vleide ons met dellzel ven. Dit moest het loon zijn van al dat
goed vcr'k wisten, van lil dat wel vnaI't vel'\\'oc"tl'n, dat bloed
v('r~pi \len! Als alill de ::'Ilogend heden, ver'\\'onn,'n, ontzeil u wd, verj'lngd. onttr'oond; of buiten hUllnen kring \'l'rbe\'cn en aan vrcemde
~laten opgedl'ongen, den scheuter van étinen kusteIl , 0lH1er zijne
banieren zich verzamelden, h"lIl als Beschel'llH'l', ais Bemiddelaar,
als Vorst der Vor~ten begl'()ettpn, op zijnen wenk zi(:h bewogen,
voor zijne blikken beefden . . . . dan zou lIPt bloedvergieten, het
goed en welvaart Vl'z'woe"ten ern einde hebben - dan zou het
vrede in BU1'opa z1jn ! Doeh vervloekt moest zulk een v!'ede wezen!
al W<lZ'O het ouk llllJgelijk, dat de vratig-te heerschzucht ooit
verzadigd wier'd, en al waren cr geene andere wel'elrldeelen,
waR!' men het goud en bloed van EUl'opa vez'spillen kon! Vervloekt
moest die vrede zijn! een d()()r1~IHRp. na de uitputting van alle
li.!'aehten, na de uitblll~sc:lJÏlIg van alle Heugde, ontrust door bange
droomen en schl'ikkcol ijke spoken! Geen vrede, maRl' schande en
vernedering! Geen "I'ede, mnar' slrlvernij 1:an EurolJa.
Zulk een' v!'cde tOlJlllle men ons in ('('11 dreigend verschiet, toen,
sleehts twee jaren geleden, het llladlfig"t en tulrijkst leger Duitsch-
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lanrls noor,lelijk() ged(~('lten bedekte j van de Oder naar de \Veixel,
vau de Weixel naar de l\iemen, van de l\ielllen naar den DuitJpel',
van Jaar in het land van Rusland vool'trukte, totdat het dool' de
roukende puinen van ~Ioskow in zijne ij,:elijke vaal't gestuit werd I
\Vaar is dat on vel'gelij kbaar heir van ruitel'benden en voetkneeh·
ten? 'Vaar zijn die Etna's van vu UI' en doud lJl'<lkend sdlUtgevaal'te?
\Vaar zijn die onovel'\viuudijke legioeuen, die dt:n roem der
Romeinsche Ade:aal'S schenen te verdoukeren? A,'h! vrogen wij
liever: waar is de bloem dCI' Fl'ansehe, cu Duitsehe, en l\ederlandsehe bevolki ng, bijeen Hrzameld, om aan het reusachtig gev,larte
der algemeene :.\lonarchij de laatste hand te leggeu! Zijn zij niet
meer! Hier liggen zij, door hangel' cu ellende verleel'd j daar
geveld door het v'Jur en zwaard vall een YCl'uittcl'd volk, 't welk
liever de vlam uit zijne daken Zllg spelen, dan door zijnen VOOl'l'RRd
de onderdrukkers te sehl'Rgen; ginds zag men hunue vCl'kleulllde
lijken in beHozen woe~lijnen opeellge~ta[Jeld, totdat hun rouk ten
hemel steeg, en hunne asdl in alle win,leu ver.,lr'ooid werd! Zij
zijn niet meer! als door één' adl'mlocht weggeLlaz ~n, slachtoff'~r.;
der Wl'aak van God en menschen!
Toen begon de hoop ons aan te li<:hten, dat Europa, tot dien
schrikkelijken prij~, een' billijker en milder Hcele kOI)pen zou.
Zulke slagen, zeiden wij, zullcn de rots vel'bl'ijll'len! Voor zulk
een licht der gerechtigheid moet de damp des ijdelclI waans en dcl'
trotsche begooehelillg verdwijnen I De Overheerscher zal buigen,
en zijnen verduisterden oorlogsroem aan g,'ene geheele verwelking
bloot geven! "laar hij verhief zich. met onverschoor,bare hardnek·
kigheid; en van dat oogeublik af was, VOOl' het gel'icht vall den
Oppermonarch der wel'eld, zijll val beslote!l! Te vel'gcefs verzelmelt
hij nieuwe benden, en spl'eidt, met de stlliptI'ekking eens wuedenden, ongel00flijke kl'a('hlen ten loon! Te vel'geefs opent hij de
hartader zijner onderdanen, en tapt het laatste bloed hun af! Hij
heeft reeds geene bondgenooten meer: wat slechts kon, heoft zijne
boeien afgeworpen j de vl'ijheidskreet wOl'dt alo lil opgeheven ;
Duitschland snelt zijlle nl'lossing te gl'll1uet, ell geell huwelijksmaagschap zdfs verhindol't langer, dIt DuitsclIlalllls lllachtigste
l\lonarch, dool' zijn overwicht de schaal der redltvaardigste zaak
ijlillgS doc zinkeu ! Vru('hteloos schijnt, voor DI'esdclls wallen, de
tanende avondzon zijner glol'ie !log een flauwe straal te verspreiden!
Vruchteloos l'ooken de vruchthare beemden van Sak~en, en ver·
t001l<;1I eene wildel'uis, waar voorheen eeu paradij , bloeide! U wo

-- 1CJ 1l1urpn, 0 Leipzig, dreunen nog van tiel! ~cll<)k rler' \\'er'eld"mon~r"hij,
toen ZIJ aan derzel ver voet verbrijzeld wèrd! Onder de week !;·... ht
en hnL g"Jummer der gewonden j onder de vervloeking der slaehtoffers, bij duizenden en duizenden gemaaid, ging zij ten gronde j
in een' oceaan van bloed en tranen verzonk zij, die trotsche wereldmonarcbij, en de dageraad des vredes begon voor Europa aan de
killlmen te schijnen!
Heil u, Ovel'lleel'~chel', dat uw hoogmoed nog niet geknot wa.s,
toen gij lllet de verstrooide stlJkken uwer leger'macht over den Rijn
waart gevloden! Heil n, dat gij de IlHl'de opo[feri ngen versllwaddet,
waarvoor het behoud uws aan wezens, en dat van uw hui.;; u
,rerd voorgesChf'erell! \Vij heefden voor den vrede, dien gij met
uwe schande zlludt onrlerteekenen Gcene rust voor Europa, dus
sprdkcn wij, zoolang deze heers"hen zal! En Ill"t vel'C'ukking staal'den wij op de zegevier'ende benden, die, vOI!!'afgegaan dOIll' d0
eer, de deugd, en de rechtvaardigheid, in het hart uws Rijks den
zetel uwer hee:'schzudlt om ver gillgen werpen!
En gij, mijn Vaderland! schoon geriug in de rij der Mog-endlwden, uitgeput van verlllogen, lJeueveld van luisfer j niet gt'rillg
waS het deel, dat gij hebben mocht aan de zegepraal der goede zaak
Door uwen moedigen afval, !liet ter zijde ,telling van vro<'ger'e
twisten, met terugroeping Vlin u wen wettigen Vorst, met ce ne
geestdrift, die aller' harten ontstoken, en vriend en vijand verbr'oederd had j door u \Ven ruoedigtm afval, in het eenig- en beslissend
oogenblik, hebt gij voor de hl,lden van hd nool'den den weg
naar Frankrijks grenzen gebaalld, den sluitboom uwer rivieren,
en de vool'l'aadschuren der verzorging voor heli geopend j en hun
een veilige acht.el'hoede geschonken, waar zich dagelijks nieuwe
strijders verzamelden en vormden, om de dappere voorv,~chters der
vrijheid te ondersteunen j dOOL' uwen tijriigen afval hebt gij het
grootmoedigst volk der aarde, van zijne over'zl'esehe stralldl!n,
naar' uwe bevredigde k llsten doeu snellen, met kielen, met benden,
met wapenen en krijgsbehoeften, om den sidderenden aftot'ht
des vijands te verhalisten, en, door onze vel'lossing te voltooien, die
van Europa voor te beri'iden! Die eer komt u toe, mijn Vaderland!
al heeft geene onbcslli.~de dr'ift uwe ZOllen VOor'W<larts ge~tllwd;
al hebt ge ook, in het midd'~11 del' algellletHle venoering, h(~t ;, 'Iltbaal' :\'ederllindseh kal'akl,,!, !looit V"l'zaakt !
, Zoo IIllH'st gij dan, !l". diP in afl,' I, "f'~teden van I':"""pa.
weleer" u IV toome!oos b·l.ag deedt gel.,,'''! wo moest g,j len
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uwe eigen sidderende hoofdstad vel't1edigen, en konrlt de
verwoesting niet weren van -haren heedijken omtrek.
Zoo zonk uwe verwelkte grootheid dieper van dag tot dag, en van
uur tot Ulll'; en bestond reeds niet meel', rlan in de Icugenklanken
u WCI' snorkerij! Z,)O zaagt gij, Illet maeh telooze spijt, aan het hoofd
uwer benden, onder uw eigen oogen, den zetel uwer heerschappij
voor vreemd geweld bezwijker.! Zij, dil~ gij de Barbaren van het
Noorden noemdet, vielen in de hoofd:;tad der l,unsten en der
be,cha ving; plunderden, vel'l1ielden haar, en namen wraak over
den brand van :\I(jskow.~ vel'gulde tOI'en- en tempeltinnen .... i\een \
Rpaarden, eerbiedigden, vel'blijdden haar! nc arend, door den pijl
des NoordscheIl j:tgers getrolf,'n, tuimelde wel uit Zijll rotscnnest
neder; maar de gl'ond wasemde van I icfdijke leliiin !
Ziet gij niet, hoe op éénmaal de natuur zieh tooit met Irntrgl'oen
en bloesem,? \\' elk eene verandering en hcrsdlcpl'ing ~inds weinige
rlagen! Nog rilt de .\Iaartsche koude on, door de leden; nog, dunkt
ons, zijn vloed en vliet met vaste ijsschotsen bedekt, en wij vragen
elkander: zal het altijd winter blijven? .\IHar i,pilJgs waait een
verk wikkende adem ons aan; de zon heeft lwren kopsterenden
gloed hernomen; rivier' en beken vloeien weder; gras en korenh::tl~
men, en bloemkelken tooien den ontloken grond; de zwangere
klloppen barsten open in het woud; het wc dm'telt in de weiden,
het gevogelte vervult de balsemluch~ met zijne tonen; een nieuw
leven is iu onze adCl'en u i tgestort! Zoo ontlook ook de vl'ede voor
Europa! EI' is geen krijg l11eer, HU de vcrwoestel' I!cv,dlcn i,. D0
",inter is op eells voorbij, CII rle lente is daar! Fl'allkl'ijk~, cn
G<'t'Ill~nje's en Ruslands strijderen geven el!umder broederlijk de
lwnd. Zij zien reeds om naai' de stille haardsteden, waar elk, bij
gade en kroost, van de doorgès(ane \'erl11oeienis~cn rusten, de
<Ioorgestane gevaren vergeten zal! VredevallClI wapperen, \Tcde~
leuzen schitteren, geen geweer of schutgevaal'tc bJ'Hakt lIIeel'
verwoesting en dood; de musketten knallen: VREDE! de kanon nep
bulderen: VHE1>E!
~ke,ig:;te

- 10' Inleiding op de lijkrede van MlO J, M. Kemper \11,
(tïtgesprvkcn ill de maatichappij FÉLtX ~IElaTl:-;. te Am~terda.wt den ljn Decemuer 18~.J.)
DOUR

J. H. Y AN DER PAL:\I.

Dit is dan nu de derde maal: en ach! het zij nu ook de lîlatst&
maal, dat ik den treurigen po<t van lijkredenaar vel'vldlè? Eerst
toen mijn leven nog niet tot de helft Illijllel' tegenwool'dige dllgen
gekomell was, bracht ik de hulde van di'3pe vereering en erkentenis a~.n den edelen VAN !JE PElUtE, den weldoenel' llJijner jeugd.
Daarnll, nu pas vier jarell geleden, wa~ het BOIWIm, wiens nagedachtenis ik vierde, wiens groote en zelden geëvenaarde verdiensten, ik, de tolk vall allel' gevoelen, het oirel' der I)('wondering
wijdde. En nu , . • • welke hulde, wat oifer zal ik nu brengen
aal. den man, wiens naam ik zelfs nid, IIOPlllcn klln, zonder u
aller gevoel te schokken, e11 bij zoo\"e!en de ul'on der nog niet
opgedroogde tranen op uieuw te doen vloeien? . . . . aan den
1raafsten onder de Lra vell, aan den be,ten onder de goeden; en
daarbij den roem, den lwof!.ïlloed \"all zijn vaderland - aan KEMPERt
, • • . Zoo ik ooit gewellscht heb iets te vermogen, om deugd,
om adel der ziel, om al het groote éll al het belllinnelijke, waarmede God de uitgelezenste del' stervelingen bega~fd heeft, dool'
mijne redenen in het licht te stellen, met eer en luister te kronen.
nu zoude ik het wènsehcn, En nu is het mij, alsof ook de kl'aehtcn,
die ik meende te bezitten, mij bega veil : de lllOed ontzinkt, de
aandoening ovel',tel pt mij; en liever dan van dez(~ hoogte tot u
ltet.,woord te voeren, zoude ik lil ij ill uw midden Legeven, om
~l) Jol/aa J[dr;lth;' Aeii/pel' wer,! den 2Gn April li7G te Amsterllam goeboren, Na zijne r~ehbtlldiën a~n het Athenaellm zijner g-('booJ't('~tad
voltrokken te hebhen, y,~qigde hij zich in l7\JG nl<la:1r als adl"Ocaat, m~ar
weru een \l:1al' j:1al' n:1<licn, tot het hoo;odcI'ra:lrsanlht in de faculteit der
rechten te HaJ"].: 1',,0 i.i k hcnoerll<! ca I.,cklee<lde (!cnzdfden keraar,toel te.
Amster.lam van 180G tot IPOr!, en te Leiden van <lit la:1tste ja:11' tot aan
zijnen dood. Hij n:1m een wf'l'kznam deel ailn de b~Yl'ij.!in;! zijns v:uleJ'lands
van de Fransc\IP overhc"rsclting- en werd in Iret jong., koninkr'ijk der l\ederlanden tot stantsraau henoeml! en in 1817 duor d" ]ll'Ol"inl'ie Hollancl tot lid
der tweede kamer van de Staten-Gunernal gekaLen. Hij verwierf zich
grooten naam als reclttsgcl'Jerde en als sJlreker. In cle zittingen der StatenGeneraal was hij zeker \\"rl de meest beFanfdc en werkwumste stleun van
de toenmalige regeering. Hij stierf den 20 n J l.li 1824.
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te Zallll'1I 0\·('1' KDll'EI{ te sPI'ekeu : wat wij vaIl hem wisten, zagen,
hool\lcn, ellu\nder te hel'irmeren; hem in onzen kl'ing terug te
roepl'n; en als wij geellc woorden meer vinden konden, om ui t te
drukken, hoe hoog wij ht'm waurrlcC'rden, hoe lief wij hem hadden,
met elkander te weellCIl! O! dat zou troost eli balselll, weemoedige
zielevreugde zijn, en KE~IPER zou die nederige hulde niet ve['smaden;
in Oil~ lllidden zou hij zweven, en zijn geest ons uezielen! - :'Iaar
neen! dan voldeden wij niet aan het doel, dat ons hier samenbracht.
EI' is hooge I' plicht, dan die der Yl'iendsehap te \'ervullen. Het
vadel'lRn<i roept, de wetenschap eiseht, de mensehheid noopt ons,
dat wij hem, wien, leven gelijkelijk aan die allen gewijd was, den
openlijken dank YRIl allen betalen; en, zoovcr ollze stem slecl:ts
reikt>n kan, ook door de volgende geslaehten het yoorLeeld zijner
deugden doen kennen en eerbiedigen. Komt, vermannen wij ons
dali! geene aandoening belemmere ons, met moer! en kl'ach.: ons
a:wgrgrepen, en ook het onz·~ toegebraeht, om KE~IPERS nRum aan
de olitstel'felUkheid te wijden!
JR, dit verdient KIDIPER! waIlt hij hezat die hoednnigheden van
geest en hal't, die, waar men dezelve verèelligd aautreft, den
grooten man uitmaken. Men is clikwel'f te kwi,tig, missehien ook
80mtijrls te karig gewL'e,t, met het s\:henken van dezen eeretitel.
Begaafdheden van den geest alleen kunnen daarop gt~elle aanspl'aak
geven. Geen schrandere scheI'pz inll igheid, aan juistheid des
oortleels g,)paard, en l1lC!t gelukkige vlijt op bel:\rlgrijke voorwerpen
der l1lenschelijke kennis toegepast; gt!cn kl'acht vaIl ziel ell wil,
al waren cl' geene gevaren, die zij niet tartte', geell hilldemi"sen,
die zij niet overwon, Zij kunnen de gcleerdcll met l'OC111 , den
staatsman met onbeperkt gezag, den held mct lauweren kronen;
maar hoe sehitterend elks verdienste zij, ze i~ niet genoeg om hem
een groot man te doen heetcn. Er is - d~nk zij den adel onzer
men~('helijke llRtUlll'! el' is geene ware grootheid zonder zedelijk··
heid VRn doel, zonder reinheid van beginselen; en daar alleen
bestaat zij, waal' de schoonste gaven van den geest, door de edelste
gevoelens van het hart, in beweging en werking gebracht worden,
om, zoovel' mogelijk, het geluk van allen te bevorderel!. \'cl'lIietig
in uwe gedachten dit zedelijke der bedoeling; laat het u 'blijkbaar
worden, dat eigen grootheid, eigen voordeel, eigen ijdelheid, het
Lcweegr'ad del' handelingen was : al staart gij dan ook den doorgewor~tpld('n arbeid ,,'ct veI'bazing aan; al verblijdt gij u in het genot •
vall deszelfs vruchten; ja, al betaalt gij eene ongeveinsde hulde
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het beelJ der mcnsehelijke grootheid j de~zelt's trekken zijll beneveld,
verdonkerd; en zoo gij Cl' sOllitijds dien eerenaam op toepast, het is
met beperkingen en uitzonderillgen, die het denklJeeld del' ware
tl'oolheid vel'rlietigen.
Verre zij het van mij, cle ga ven van den geest, of moed en zi,·lslu'acht gering te sclwttcn, om ten koste del'zelve, de gaven des
gcmoeds te verheffen. '''ie groot zal heden, moet ook hetgeen
groot is kunnen verrichten. ~1('n zij braaf en goed, nuttig en lofwaardig in zijnen kring j maar grootheid i:, een onverdiende titel,
zoo zij 3n,!crs dan aan groote verdiensten wordt toegekend. Denkt ook niet, dat ik allen prikkel van loffelijke eerzucht, alle
vooruitzicht van betamelijk genot, aJs onbestaanbaar met ware
grootheid, veroordeel. Zoo zij, onrlel'gesehikt aan het zedelijk doel,
als hulpbenden beschouwd kUllllcn worden. om de zegepraal van
het hooger beginsel te verzekeren, dali eerbiedigen wij de wijsheid
van den grooten en goeden Formeerder, die ook deze neigillg(;n
ons heeft ingeplant, om ons op eene wijze, niet met de droomen
<1e8 bcspiegelenden wij-geel's, lllaar met onzen aardschen toestand
overeenkomstig, aan onze verhevene bestemming dienstbaar te
maken,
Gelijk dus het menschelijk gelaat, door vereeniging van vele
onderwheiden tl'l'kken, tot een kenbaar geheel is gevormd, zoo
ont~taat ook het beeld des grooten mans, uit de samenvoegilIg en
overeenstemming van gaven, lIeiging'en en ge\'oelens, wier zeldzaamheid, wiel' kl'acht en wier zuiverheid den indruk op ons
maken, en als ik het dus noemrn mag, dien glilns rondom zich
versrreiilen, waaraan wij dit beeld van dat des dagelijksehen
men~C'hen; wat zeg ik? ook van dat des lofwaardigen en verdien.
stelijken mans onderkennen kunnen. 1.\1 aal' niet ieder mensehelijk
gelaat heeft dezelfde uitdrukking: ja, hoe f!'root somtijds de overeellkoillst. wezen moge, niet één gelijkt het andere volkomen.
Ook is in "elk derzelve een heer~eh~nde, eell sprekende trek, dien
geen aniler gelaat op zoodanige wijz,~ bezit; en die wanneer het
den schilder gelukt dellldven te tl'l'ffen, in het afbeedsel het
verra-sewle der gelijkenis doen ont-taan. Zoo is het ook met het
beeld des gl'ooten mans gelegen. Bij aIl,·s, wnt zij, die dezen naam
verdienen te dragen, met e\luwder g(·lijk en gemeell helJlJen, h('eft
elk hllnner iets, dat helll bijzonder eigen is; hetzij in de gaven van
{lclI geest, hetzij in de neigingen V~ll den wil, hetzij in de gevoelens
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van het hart, iets dat den boventoon voert, waardoor al het andere
gewijzigd, en het geheel als bezield wordt.
l\Iocht het mij gebeuren in het schilderen van KE)IPER'S beeld,
bij al het schoone en heerlijke, waardoor het gt'kenmerkt werd,
rle7.en sprekelIden, alles verlevendigden hoofdtrek te doen doorstralen, dat wij hem als ondel' O[JS teruggekomen aanschouwden;
dan eerst zouden wij hem I'echt doen wedenar'en, en terwijl wij de
stem van onzen plicht gehoorzaamden, tevens de behoefte van ons
hart voldoenillg geven. Do(;h ik heb maar al te veel reden om te
vreezen, dat dit het bereik mijner krachten te boven gaat: en ik
moet tot uwe tuegevtndheid de toevlucht nemen, Bestuurders
dezer achtbare Maatschappij, die de nagedachtellis van KDIPER
(looI' mij wenscht gevierd te zien; een wenseh, die te zeer met
de neigingen van mijn hart overeenstemde, om daaraan geen
ing,mg te geven: en tot uw goedwillig oordeel, aanzienlijke Toehoorders! dat het den vriend van ri:E~IPErt, die uit de volheid des
harten tot u spreken zal, niet aan wil of poging zal ontbreken,
om zijne rede haar onderwerp waardig te doen zijn. Geen valsche
tooi althans zal haal' bevlek ken; waarheid en oprechtheid zal elk
mijner woorden ademen; en zwijge voor altijd dele mond, zoo ik
de gedachtenis van den edelen KDIPER door vleierij 0nteere !

Do toestand van Nederland in 1800.
(Inle-iding tot de redll:voering ()\"Elt liET XATUl:HJ\I.I.Jh: KWAAD uitgesproken in h~t Di'p.l""1f\ment
der HataJ,fgche llIa:Lt .. cha.ppij hJ! Suf t'a" ft J/!Jf/IlCUl, te Grloningen, den l1n ~ovem~
licr 1600.)

Nederland
Nederland
Nederland
Dat ons vaderland in den tegenwoordigen tij(1 niets minner clan
bloeiend is, zal wel een gevoelen zijn, dat, aan geringe tegelBpraak
onderhevig, algemeen wordt aangenomen. Om er ten volle van
overtuigd te worden, indien wellicht iemand nog eenigen twijfel
mocht voeden, is het voor ons slechts noodig, eenige vluchtige
Llikken op dat vaderland te werpen. Een allesvernielende oorlog,
(I) Hf/jo AtblTt Spf/n(llur, g-choren in het Jlrentsèlw dorp Vries, op 23
October I ii7; (loctor in d(' rechten, achtel'\'olgens ad\'ocar.t, rechte?, greffier der provinciale ~taten "an Groning-en, lid der Staten-Generaal, raadsheer in 't Groninger gerechtshof, maakte zich \'oornl als dichter hekend.
Een drietal rcde\'oering-en komc'n in zijn "lInllel "G('(lichten cn redevoeringen" (Amsterdam 1803) VOOI'; hij stierf den 28" Uctober 1~i)5

-lGdie voor het oog niets dan afgl'ijslijkheden ten toon spreidt. De
koophandel en zeevaart in cellen kwijnenden staat. Fabrieken ('n
trafieken in volkomen verval. \Yeinige voordeelen van den lamlen akkerbouw, Geheele velden door oVt~rstroomingen bedonen.
Vele handen, en weinig arbeid. Vele verteringen, en weinig
inkom,:ten. Eene buitengewone duurte van levensmiddelen, en
celle bijzondere schaal'scltheid van ,geld. Eene gedurige ledigheid
van 's lalills schatkisten en daaruit voortvloeiende dl'ukk"uL;cl'
Ia,ten.
Zict daal' ('i'nige weinige, eenige flauwe schaduwen van de,;zclfs
jl\lllmenollcn toestand, die een groot gedeelte zijner inwoners
ongeschikt maakt VOOI' zinlijke vermaken en redelijl;e geno('gi'ns.
De uiter'ijke voorspoed to(:h heeft bij de meesten eelH'n hachtdaèigen invloed op het inwendig geluk, Hij bevrij,lt hen VOOI' de
binderlijkste zorgen; verhdt hen boven de dwingelandij Vlill
dl'(wfgeestige luimen; ontrukt hen aan hct geLipd van z\\'aarJllocdige treul'igheid en llIelandlOlisehe sOllluerheid; maakt he~
h<ll't vatbaar VOOI' elk illdl'llksel van nieuw genot; schenkt aHn
geest en Vl'rsUltid de uenoodi gde veerkl'ac:h t, en is de weldadige
k \\'('vkcr van \Toolijkheid en opgeruimdheid, van openhartigheid
eIJ dien"tvll<1rdigheid.
:\laal', WHlIIlecr ollg-el.dd; ig het tegendeel plaat, g-rij pt, walIneer
rampen en tegenspoeden konlIllCr en RI'moede vool'tbrengen, dan
i~ ;,] 1tL't vel'IWIJk verdogen, al bet g,'noegen vcrdwenen, IJe
f'L'e~t i~ dan onbek \\'aam VOOI' eenig() wel'kz~l<Illlheid. De vermogens
zijn onrll'rcll'lI k t door ('ene krach tbenemcnde vadsigheid, Het ver8taIJd shwpt in ce ne dood,'lijke onuczol'gdheid, Alle ongekunstelde
Yl'"olijUlt'id wOl'dt verhillrlad; elke ong,'\'C'ill,de vreugd wL.rdt
1j(' Ivt. I\' c,)rslach tigheid ell moedeloosheid hcG bel! de h~ rten yerv u ld.
11L'1I i, ongeschikt voor alles, wat sdlOon en verheven, wat erlel
cn SToot is. :\lachtige drijfveeren tot het volbrengen onzer
plidlten zijn ons benomen. Het gevoel. is verdoofd, cr gloort
lIcrgen~ een elIkeI vonkje \':1n menschclijke gl'ootheid.
P<lssen wij nu dit met weinigen eens op olim medeburgers toe r
Ook bij hl)n hp.erscht teg-enwoordig g()cne bloeiende uitwendige
vool'''poed. Ook bij hen worden de genoegens vall het gezellige
lL'ven weinig gesmaRkt, de vermakell van algemepne maatscbappelij kc wl'! I'aart spaarzaam genoten. Elk ,,'oord wordt een
j:1.mnwrkre,'t ov,'r d,> m"nigvul'lig'() r'lmpen. Elke ramp wordt
cene tuehtl;;·ill ö' III de Ilau,1 van deu E~t. 1\ ;gll en Goede. Gelllor is
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kla('hten. In de bijzondere krin~en, in de vriend~<:hapl)('lijke samenkomsten, in de ver'tl'ouwelijkste g('Zt~18('hal'pen, ovel'al, waar de
mond slcehts !'pr.. ken mag, ztloals het harte gevoelt, hoort men
de weergalmende lonen eencr wanklilll,cwle ontcvredellheid.
De ellende nu dezer ongdukkigen te verdrijvl'n; hunne rampen
gan<dH'!lijk weg te nemen; hunne smarten gche~l en fll te vernietigen; hunne pijnen, hunne grieven, hunne wonden volkomenlijk
te verzachten, te heelen, te genezen, zoude voorzeker eene gewichtige, en, voor mij, vermetele onderneming zijn,
1\laar hen het ollgduk met een allder oog ta doen beschouwen
en daardoor iets "an hunne tegenspûellell te verminderen; een
n'einig van hunne rampen weg te nemen; een luttel van hunne
smarten te verdrij"en; hunne pijllen, hunne grieven, hunne wonden
gedeeltelijle te verzaehten, te heelen, te genezen, is eene onderneming, minder gewiehtig, maar ook minner vermeten, en het
doel mijner redevoering.

Inleiding tot de Redevoering
over den Geest., waar100r de Vlaamsche leUerkunda zich moet
doen onderscheiden,
(Gehouden bIj de algelU.eoe \'.r~a,l.riog der llelg'ische maatschappijen van Ylaam;çhe
Lettero.l<lIillg Ie Ilrus.el, den lln ~'ebruari IS{4.,
1l00R

J, F, WILLE:.\iS\l).

Toen onze voorvader~, in opstand teg,'n vreemde overheersching,
de pacificatie van Gullt hadden ge~loten, waarbij vooreerst de
binnenlandsche twisten en verdeeldheden , zoo niet geheel uit den
weg geruimd, ten minste aan banden werden gelegd, scheen er
(1) Jan F,'I11/.! lrillemç gchoren te Bouchout, provincie Antwerpen, .Ien
ll n maart 17U3, ve~tig'.le zich in 1809 te Antwerpen, wanr hij in IR:?I tot
ont\'anger uer registmtie werd henoemd. In 1831 naar Eekloo \'erzonden,
en in 1835 te Gent g .. plaatst, heldeedde hij daar hetzelfde ambt tot op
zijn stllrvensdag, 24 Jlmi 1816 Terecht gaf men hem den eeretitel van
vader der Vl:\am~che heweging, Zijne h'jzon,lel'~t.' werken zijn: Verllm;deltng Ol)er de Nedl'j'dullsdtl! Tael en Letterkuilde opzigtelijk elp. Zl'yrl"'fjke
provinU,)'n der }ledei'lrwden .. Jfengeli,/!;en van h/stoi'i.rh-Vlfdl'i'[t1i1rfsrl"'i!
.?lliOUt!, Reinae1't (fe Vo .• , Be!.qi.<ch Jluseuiit. In zijne ver~vreiue geschriften outmoe'! men vijf redevoeringen.
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hun nog iets aan die bevrediging te ontbrpken. Deze was ló'leehts
door ellkele afgevaardigden bewerkt en aangegaan; men behool'de
ze nader te bevestigen, en te dien einde begaven zich de asuzienlijksten van den lande Linnen de hoofdstad, en hezwoeren aldaar
eell nieuw verbond, waaraan zij den naam van Unie 17a1t Brussel
gaven.
Met gelijke vaderlandsehe bedoelingen komen wij hier dit, voorbeeld na volgen en eene plechtige verbintenis tot stand brengen
tusschen de beoefenaar~, vereerders en Vool'stllnders onzer rnot'der1aal. Evenals de BeIgelI der zcst.iende eeuw hevinden wij ons, als
het ware, in opstand tegen vreemden in vloed, tegen bedreigingen
van buiten en verradel'lijke aanshtgen van binnen. Anderer. mogen
wel'kzaam zijn voor de materiëe!e welvaart van den staat, wij.
ja, wij zijn in op8tand '"OOI' de zedelijke hpllOeften van het vader·
hmdj een heilige opstalId, voorwaar! doch die tot geen bloedvergieten :eidt, geenen enkelell band verbreekt, waarmee onze provineiën
aan elkander zijn "a~tgehe('ht, \Yij zoeken uiet anders dan eendracht,
en om die te bekomen ve('ht<~n wij, zoo er moet gevochten wor<l<'l1,
met geen snijdelld staal, lood (lf stel'n, lllaar met de pen. \\'ij
eerbiedigen de kOllinklijke macht en vcr'liezen de ondergeschiktheid
nimmer uit het oog, die wij aan !tet re('htmatig gezag van het
staatsbestuur verschuldigd zijn. Te Gent hebben wij in het jaal'
] 841, onzen spellingsoorlog gp(iinrl igd, het feest onzer eerste
verbroedering gevierd j nu konlCll wij te Brussel een nieuw, eell
nader bondgenootschap ló'luiten. En ZI)O volgt dan ook hier, I!a de

Pacificatie van Gent, de Ui/ie van

Er1!,~sel.

Het is echter niet gelloeg uitel'lijk de handp-Iwijze Ollzer voor vader,'n na te doen; wij moeten lwn leven voortleven, willen wij
voor ware Belgen gehouden wOl'den, OlJ(h,IIKS den nu heel'sehellden
wereldbul'gel'lijken tijdgeest. Weg met. eelle nationaliteit, die
sleehts van gisteren zou dagteekenen, die geene groeikracht bezit,
die geen wortel heeft in het \'t~I'ledelle! Bij ons blijft de taal nog
alt.ijd de gett'ouwste naklank van dHt vool'ledene, de navelstreng,
welke OIIS aan het voo('ge~laeht vel'bindt, de stamboom, onder
wit'n~ br"ede takken de Vlaamsehe familie telkens samens('huilt,
wanneer buiën enst,)rmvlagcn, bij den zuidelijken nabuur'gebroeid,
over·~olls land komen waaien. Zoolang wij die taal !l)ll'eken,
klllllleu of mogen wij ollze afst.amming van die edele mannen, wier'
l)lot'i! /log- in onze ader'en ~troomt, niet verloochenen. Van dt'w
Wacu'lIelll zijt Gij ovel'tuigd, i\Iijlle Heeren! Vaderlalldsche dil'hters

10 hebben het U voorgi'zongen, echt Vlaamsche redenaars het U
geleerd, en ik wil U heden daar nogmaals op aandachtig maken.
De Vlaamschc lettel'kunde is thans op een standpunt gckomen,
van waar wij de toekomst gerust mogen te gemoet zicn, Die toekomst opent ons een onmetelijk veld, een vruchtbaren akker ter
bebou \Ving, ofschoon grootendecls nog braak of onder heikorst
verdokcn liggende, gelijk Vlaanderen eenmaal was, epr het lunll
vall \Vaas den reiziger voor onze landbouwkunde de knieën deed
buigen. Voorzeker heeft men reeds veel geel~an voor elie letterkunde, doch wij moeten bekennen, dat wij de handen maar pas aan
het wCl'k hebben geslagen, en dat zij nog die hoogte niet bereikt,
waartoe zij komen kan en komen zal.
Hetgeen wij voortaan te betrachten hebben, vordert eelldl'uchtigc
samenwerking en onvermoeibare volhal'ding. Wij moeten met
ovel'leg en zelfvertrouwen arbeiden, de kl'achtigste micldclen te
onzer beschikking gesteld aanwenden, en elkander lIlet ra'1cl eB daad
behulpzaam wezen. Ziedaar het einde, waartoe ook de~e vergadel'ing
~trekken kan.
De voorzitters der letterkunclige maatschappijl'n, waarvan Gij
meest allen deel maakt, .\lijne Herren, hebben goedgevonden Illij
den vereerenden last op te dragen aanvankelijl, bij U het eerste
woor'cl te voeren. In de onderstelling, dat gij 1) deze schikking laat
welgevallen, dur\'e ik eenige oogenbJikken uwe aandacht vestigen
op het onderwerp, dat ik voornemens ben hier te verhandelen,namelij k den Geest u;aardoor de Vlaamsclle letterkunde ziclt moel doen
ondersc71eiden. Mijne hartelijke vriendschap voor U doet mij hopen,
dat gij met toegevende oplettendheid mij zult gelieven gehoor te
vel'leenen.
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b) UITTREKSELS.

De Negerroof.
(ua

de

verhn~.1ing

over

D. Sr..\VER~IJ EN DON AFRIKAA!<9CRE~ SLAVE:iHANOU.

voorge-

lezen in de Amsterdamsehe ma.t,ehappij Filix Me,.,"!i., den Hu Maart (793)
DOOR

M' H. C, CRAS,t,.

Zienaar dan de ong,~lukkig.) Afrikanen, uit de binnenste landen
van hun werelddeel weggevoerd, van al, wat hun duurhaar was,
voor eeuwig afgescheul'd, en door lange toehteu en moeilijke reizen,
onder veel gevoel van verdriet en smarten, aan de schepen der
Europeërs gebracht, en aan dl) genade der woeste en veelal wreede
zeelieden overgeleverd. 'VRnncer ik het scheepsvolk in het alg('meen
ruw, woe~t, ongevoelig, dikwijls ook onharmhartig en wreed noem,
zal uiemand mij lichtdijk beri"pen, die, hoezeer cr geen ['cgel
zondel' uitzondering is, het scheepsvolk over het algemeen kent,
en zich maar het gros onzer Oo,;t-Indievaarclers, niet hier te lande,
maar op hunne schepen herinnert; terwijl hd nog bekend is, dat
het zeevolk ten slavenhandl'l varende, in woeste zeden al het ander
te boven gaat; zoodat zij dooI' gewoonte ue al'me Negers evenals
dieren achten, en al het gevoel van mensehelijkheid Lij hen als
vcreeld schijnt te zijn,
Zood ra de l'\l'gl.'l'S in de maeht van deze lieden gesteld zijn,
worden de vrouwen VRn de mans, en dus de eC'htgenooten van
elkander, en de dochters van hllnne vaders afgezonderd, en door
een houten schot dwars dool' het schip gemaRkt, \"nnren gei'C'heiden.
De vrou,wcn zijn los in het ecne gedeelte, tussehendeks, ma~l' de
mannen worden dadelijk g,:boeid, en twee aRn twee krui;:elings
aan elkander gekluisterd, zoodat de eene zich uiet bewegen kan
(1) Heild,'ik C0iIS!({,ltljil (','as wel',l g"1·h"ren den 4 n Januari 1ï39 te
Le:uen en slulleerde in de ]'('('llkn in zijIIe geho<ll'testall. Ka den atloop
zijncr studiën gaf hij eCI'"t !,i.i/ond'·l'e less,'n in dit vak, "'e1'l1 in 1/71 als
hooglecrRul' naur Amsterdam l,cl'o,'IJen, "'uur hij tot aan zijnen dood,
::> April 1821, de rechten onderwees. Behalve een groot getal Latijnsche
gesehriften over de rcchtsg.de(·['dlwid, hezitten wij ,an hem twee I'ur}(kl"
""age/ateae 'CC,·!t(tilde,"ilgcn ,:n ,'e lerol','ill!lfil. w;lurvan de uitgavo lAlIl~t<:r
<Imll. lb22) bl·zorg,) werd dOl>r :\1' J. Ir. helllper.
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of de andel'e moet worden medegesleept, de zieke met den gezonde,
de slapende met (!en wakende, hetgf'en dikwijls twist en onrenigheid ondel' hen vel'wekt. Dus in ijzeren boeien gekneld, wOl'den
zij tusschendek~ gebracht en in de hokken geworpen, alwaal'
Vaal' die l'ampzalige men,chen de plaatsen ten nau wste, en op de
minste voeten en duimen bel'el,end zijn. Om plaats te winnen, is
meestal tusschendeks, ter hal vcr hoog·te, ter wederzijden van het
schip, nog eene planken zoldering gemaakt, waardoor de Negel's
boven elkander geplaatst zijn. Hier liggen zij dan geklui~terd op de
harde planken, evenals bee,ten, en door het slingel'en van het
schip en zeeziekte met misselijkheden en allel'lei ongenwkken
wor;;telende. Hunne kluisters latl'n hun niet pens toe, een' gemakkelijkel' stand of ligging te nemen, en de moeite om zich tegen
de bewegingen eu schokken van het slingerend sdlip in evenwicht
te houden, veroorzakeu dikwijls, door de I, uelling del' ijzeren
banden, afs('having van de huid en wonden. Hun wOl'dt vaal' dl'ank
eene bepaalde hoeveelheid water, en Vaal' spijze grootendeels een
pap van paardellboünen toegediend, en wanneer deze ongewoonheid
van spijze, maar vooral ook de treurigheid en ang:<ten, die arme
schepselen prangellde, hun den eetlust benemen, en als het ware
hun hnrt en mond toenijpl'lI, zoodat de spijze hen stuit, dan wordt
ZlIlks voor kOPIJigheid aang-czien, of voor wanhoop (die hen ook
nid zel,!en bekl'uipt) en men dwingt hen door geeselingen en
aIH!l'l'e \\Teede pijnen, de hun voorgehouden, maar tegcn~taande,
spijz.· met gewel,1 in huuneu mon,! eu keel te dringen. Bij gunstig
weder w')['den de sla ven wel eens van tusschcndeks naar boven
gebl'a"ht tot verluchtiging, en ten einde dool' hunne ziekte en
dool! geen selliH!e te lijden; maal' hier worden zij wederom alle,
behalve hunlle gl~wone boeien, aan ringen en ketenen vastgemaakt,
opdat zij tegen hunne onderdrukkers niet zouden opstaan, of de
wanhoop hen niet zou over boord doen spI·ingen. Men dwi ngt
hier ook de neersladltige negel's tot bewegillg en tot springen,
voor zoo ver hunne klllister" ('n ketenen zulks toelaten. De grilligheio der matrozen, die veelal vermaak scheppen in die ellendigen
te kwellen, dwing-t hen ook wd om te zingen, maar dan slaakt hUil
beangste boezem niet z,·lrl,'1l de dl'üe\·i;.;~te weeklachten ovee hunne
lJallings,·!t;'I' ('11 d"'~l'lIi"waardii-"PII (opstalld.
~IaUl' des 1I;lellt.< en hij ~1"l:llt \\'l'det· ook des unftgs, blijven de
l'\('ge I' < tll,s(·h(·odpks. ;lIwa;tr zi('h !t(,t lIkdigste s('houwspe! vertoont. De ochvlJc:n, teu ~lavellh<llldcl vareude, worden doorgaan~
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zoo vol gestopt dat de Negers tussuhendeks, als dieren, bij elkalllkl'
gepakt zijn. Hierdoor, vooral ook door de uitwasemingen en de iuen uitgeademde lucht, wordt deze Incht en cle hitte ondrag-t'lijk,
waarbij nog een stank komt, die alle verbeelding te bo':en gaat,
zoowel door cle b"!dorven lucht en dll uitwasemingen, als dool' dll
on vel'mijdelijke noot!za!;,elij khet!cn del' natuuI' en onreilligheden
veroorzaakt, tel'\vijl dll ge\\'lllh) lucht- en liehtopcning-cn van het
schip niet toereikl'llIle zijn, om voor zoo eene enge plaats, met
zoovele mensehen volgestuwIl, genoegzaam ver5che lueht te V('r'schaffen, en bij stormend wedcl' en holle zee dezelve ook moeten
gesluten blijven. In d('ze bedorvcne lucht en stank moeten de bedrukte Afrikanen een leven lijden, hetwelk zij melligll1alen v,>rwells,.'hen, Tn dezen ~tallk moeten zij, die volgens huul1e vadel'landsehc gebl'uiken zinddijk zijn, en nooit zonder YOorgilallde
reiniging spijze lIuttigdcn, het veeltijds slel'ilt, en hnn l,,>,'ds
tegel1staandt~, voedsel uemeu, ;\Ien voege erhij, dat el>u kleil1 g'<'Ial
hlanken, een zoo groot getal wanhopige z\\'al'tel1 llloetende b"dwingen, de minste stapp,>n, die hun mishagen, st.ll[lpen, tot welke
mecst,d de stem der' natuur, de zucht tot vcrl(\s~illg' uit hun lijden,
en vnak de wanhoop hen vervoer'l, met de streng:;te straffL'n, de
wreed~te pijnigingen, de uitgeweht.sül foltering'(>l! val! geescliligen,
duimsehl'oev(Hl, en wat de onlllenscholijkheirl mN)[' heeft uitg('elacht,
wreken, \Vanllcer e('1\ hUl!!lel> tot het uiterste g'('I!t'even door het
onc1l'ugelijke Vlm dusdanig ellendig lot niets tl'gen de blalike Vet'·
dru kkers onderueemt, maar> alleen, met over hoo/'f! te ~pring('n, in
den dood eene uitkoll1~t zo(~kt, dan wordt ook d{'zo elll'ndeliu;.:-, is
het lllogelijk, opgevi~eht, en alsdan wegens deze daad met de f"lstc
pijnigillgell gest.l'aft, Z'JO ~tl>aft men in dit geval de wanhoop, tel'wijl lIlen, bij lange ['cizen, en het sehl'aal omkomen van WH tel'
of Hnde[>e behoeften, zoo w,~inig pri.i~ stelt op het leven der Negers,
dat. men alsdan zoo velen van hen, e\'enals gemeencn hall ast, over
hOOl'd in zee smijt, als men oOl'deelt, tot vermindering van behoefte
eu eters te moeten missen.
Doeh niets drukt mep[> het ongelukkig lot der Afrikanen op
hunnen zpcto('ht, dan (zooals wij daar even gewaagrlen) hun Vel'Iolijf t.u~~('h('n het h(>liauwde dek, in de ondl'llgelijkc hitte, stank en
1J\"!<'l'v,'n lueht, waal'ju het do matrozell lHtllwdijks in het kortNtOllrlig' ti.id-tip van V'>l'zol'gilig kUlluen uithouden, ell waarill de
arnw Af/'ikalwll geheele nachtelI en een goetl gedeelte vnrt den dng,
of ouk geheclc dagcn moeten doorbrengen. Dit verwekt onder die
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tl'eul'ige en heclru kte !llen·;cIi~1l eC)I'.'t, wa!gi 11gCU, Iwna uwdheclen,
flauwten, vel'\"olgen~ de pijulijkste huiidoopen en de :t!lel'bcsmettelijkste koortsen, welke zoo in een ,'ug "ll nauw vCl'blijf ~[loeclig
van dcn eene tot deu alldel'e ()\'l~l',laan, en den ~tauk en bedorvell
lucht u Dg:' Olldl'ag:'eli,Jk"I' Illilk,'u. Hicl' ligg:'o!n dan die ougcllikkige
kl'anken, zondel' gemak, zondel' vel'k \\'ikkiug; en in hun lijden cn
ondragelijke hitte d'!l' kO')I'[i'e!l veeltij,L; naaI' ccn teug ~lecht water
sn ,dd,enr!,!, en di kw ij [., nog:' dOOL' str,,!l'c'n wordc l!l!e ged wong:cn,
om g"uccsllliddelen in re uemen, waal'ïHl1 zij zoove,!l afk<.!l'l' heblJcn,
als zij dcn dood vel'lallg"llo Eu in :I,'zell t",!.-tanrl i~ nid zcldcu de
gezoude aau dCl! ziek.: g',[;[lli'Ü'I'd, eu g','n()odz<iakt. in al zijne ongemakken en onr'C'iuighed'èll te d,'eleu, .:'lIet zelrlell vindt llIen ook
des 1ll0l'g,ms, de doodcn aau de l<:velJ(!.'n g,·IJOeid, \\'at \\'ouder dan,
1\1. H,! dat, ua eCllen zoo elleudigcu ze'docht, \\'"lke vele llIaauden
dUU1't, een gl'OOt gedculte del' ~egel's oudel' hllllile rnilipcil cu
ellende bezwijkt, en somtijd.s niet meel' dan de helft, in ;\lI;crika
aallialldt.

Borger's genie,
(Uit do rerlt'Voering T&I~ NAOF.DACUrE:iI~ V,AN' E. A. BOIWEU, uitg'(>.-;proken in de Ijeidsch.:
afJeeling d~r llo!land~ch6 Maatschi..l.ppij van .Fra.aie Kunsten en \Vetensch:lppen, den
20n December

18~O,)

DOOR

J, H. y,\.\, DER 1',\.L:\1.

BORGER (I) bezat buiten twijfel den n::ttunl'lijken aanleg, om een
groot eu zeldzaam man te worden, in groote cri ~eld~ame mate,
Gemftkke,ijkhnid van hc'vattillg', dOJrdringclldheid de~ verstands,
schcrjllillnigheid in het b,)ool'd"e!en, een vast :;l'!wngen,le\'Cllllige
vül'beeldillg, een blik dcs gecstL)$, die het ruimste vak del' kennis
omvatten kon; ziet daal' hocdallighecll'n genoeg, om, bij betamelijke vlijtbesterling, h"1ll n:\:1111 (m rallg oudel' de aanzienlijkste
onzel' geleenll!1I te verzek'!I'e11. :\[a<\l' hij bl)zat nog meer dan dit,
Er is eene begaafdhcid van d(~n lII()n~dlclijkcn geest, waarvoor nog,

(I) Nlills .Iltdes BJ/'gu,' \\''-'1,,1 g"":' .,'('n in d" JOllrll in FI'iesland, den
2(ln Februari 1781, en stiert" l'eerl8 0l' w-;-"Il-Ikdi:.tj:trig',·n ouderdom, den
12" Octoher 1::;2:1, In 1807 tot ,Io"tol' in d .. ".., 1.~"I""l'Ilhcid hevol'derd,
w(Jl'(lhij in h<:t.wlr,l"j:v«' tot. 1""'01' "n iJl 1"1:: t'l 1'1"01:""01' in ,1<, g"o',geJcerdhei,1 aan de Leirl~,'h" 1-I()o.~·""It()ol k'lIo"'11I1. in ltin, al~ leera:!r del'
~esclLiud(:;nis en <lel' oude L~t.tUl·J,.:ltlldd. :l:lIl.!..!·t~"t,·:d. \"i/:t alleen 111)01' zijne
geleer,lheid, muur ook duol' zijrw dit'ilterliJke iJe~·:taJil!J(.:ill IJI"nk hij uit.

-?1 În geene taal, cene gepa~te benaming is uitgevonden. Vindingrijk,
oorspronkelijk vernuft noemen wij het, en drukken daardoor ten
minsten iets uit, terwijl het andere daarvoQr gebruikelijk, uitheemseh woord genie, niets meer dan een klank behelst. Doch
éénmaal in gebruik zijnde, weten wij welk denkbeeld er aan te
hechten, en zeggen dus, om ons der kortheid te bevlijtigen: BORGER
was, - hetgeen niet alle gele~rden zijn - BORGlm was een genie.
Het is een gave, even onbes<.:hrijfbaar als onbenoembaar. Het is
een lichtstraal, die over alle voorwerpen een' nieuwen dag verspreidt; bij welks glans zich overeenkomsten openbaren tussehen de
vel's<.:hillendste betrekkingen, en aanrakÎllg'punten tussehen de
verst van elkander gelegen dingen; ofwedel'keel'ig, nooit opgemerkte verscheidenheden zelfs in de gelijksoortigste voorwerpen
zich opdoen. Het is eene wonuerbare vonk, die uit het hur'i,
waarin zij ontbrandt, naar buiten in warmte en gloed zich mededeelt; een hemelsehe adem, die alles bezielt met gevoel, gee~t en
leven. Het is eene gave, bij hem die ze bezit, in volmaakte overeenstemming met de bijzondere gesteluheid zijner ziel, en met al
zijne geestvel'mogens; en daardoor de moeder dier echte oorspronkelijkheid, die everlzecr en zeker behaagt, als de bastaardtelg der
zonderlingheid, uit hoogmoed en wansmaak g,;borell, vel'stand en
gevoel beiden belee"digt.
BORGER bezat deze waarlijk benijdenswaal'dige gave; men ziet ze
niet slechts in zijne geschriften, zij schitterde ook in zijne ge'-pl'ekken, en gaf aan zijnen omgang zooveel belang en aantrekkelijkheid. Maar het is eene gave, dikwijls gevaarlijk voor haren
bezitter; vooral dan gevaarlijk, wanneer hij bestemd is voor de
beoefening van wetenschappen, die langdurig, diepzinnig en
gl'ondig ondel'zoek vorderen; waarbij men ter s('hool moet gaan,
om te lecren ; en het helder in- en overzicht slechts de vrueht kan
zijn van ernstig nadenken, en in zieh zelf gekeerde overpeinzing.
Want zij, die dit vlug cn vindingr'ijk vernuft van de natuur ontvingen, verkregen niet zelden eClle neiging tot oppervlakkigheid
daarbij ten erfdeel. Bij hun eigen licht zoo veel ziende, dat door
anderen niet werd opgelllerkt, vel'bcelden zij zieh lichtelijk alles
te zien; zooveel zclfgenocg~flamheid in zieh bespeurende, versmaden zij somtijds de bl'ollllell del' kellni . ;, die hUll door anderen
geopend zijn; vlijt en ill~panning vallen dikwijls lastig aan hen,
die gewoon ziju alles met ecu suellen blik te Olllvattcn; voor hunne
levendige verbeelding heuuen de genoegens des levens du bbeIe
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bekoorlijkheid; en het aangename der gezellige verkeering, waarvan
zij de ziel en hct zout uitmaken, voert hen van ver~trooiing tot
verstrooiing, den gansehen krillg' der vermaken rond. Zoo worden
zij menigmaal gelijk aan den al te weligen akker, onder eene al te
milde hemelstreek; de bOllwman, die geen zweet beboeft te spillen,
besteedt ook geene kracht, en geeft zieh aan vadsigheid over;
totdat de heel'lijke grond, in plaats van voedzaam graan, slec:hts
bloemen en geul'ig onkruid teelt!
Maar voorwaar, aan dit verwaarloozen van den edelsten en voortreffelijksten aanlrg, heeft BOI\GER zich niet schuldig gemaakt.
Neen! zijn genie was hem lliet hinderlijk in het sü'even naar
uitgebreide en gl'ondige gelccI'dheid, in het verzamelen van een'
onmetelijken sehat van kundigheden: niemand sehuwde en duchtte
ooit meer dan hij de ulaam der oppervlakkigheid; geen onderzoek
hield hij voor gesloten, zoolang hij meende, dat uit oudere of
nieuwerc schriften hem nog eenig licht kon opgaan j hij vorschte
de wctenschappen uit en na, van IWl'en oOI'sprong, en tot in hare
verborgenste ~chuilhoeken j gepne neiging tot vermaak of verstrooiing verslaafde of overllll'l'stcl'de hem ooit, noch onderdrukte
zijne onuegrensde zueht tot kennis; die, onder,;teund door eene
blakende eel'zuGht, hl'm aalls[lool'de tot vlijt en inspanning, en
zoo aanhoudend en onverllloeid, dat zij menigmaal de perken der
matiging over:<chredeu, en lic:haam of geest met de gevolgen der
uitputting bedreigdl'lI, Doeh wat zeg ik, dat in dit wijd uitgestrekt
onderzoek, met diepe overpeiul.illg gepaard zijne genie hem niet
hinderlijk was? Zij hielp en bevorderde, en verlevendigde, en
bezielde het! Zijn helder en levendig vernuft sl'hoot deszelfs stralen
tot in het duistel'e del' afgetrukkene keunis ; het ~trooide rozen voor
hem op het moeielijk en dool'nig pad der ware geleerdheid; het
bewaal'de hPlll voor droge en dOfTe veel weterij; en deed hem, in
de oogenblikken der verpoozing, het stof der kamergeleerdheid
afschudden, om, in den Vl'ielldsehappelij!\:en omgallg. botvierende
aan zijnen luim, Zijll geest aan dien van anderen te scherpen, en
bij het lezen van Züovele geuonden en ongebonden bopken, ook het
onwaardeer'baar boek del' lIIen'ehellkerll1is niet te verwaarloozen.
Doch dit was het eeuige niet, dat BOltlil<;R, in de loopbaan der
letteren en wetensehal'pcll, aan zijne genie, aan zijnen eigen aanleg
en oorsproukelijk veruult te danken had. Het zijn dergelijke
geesten alleen, duur' wie lettereu l'U wetl'lls<:hapl'en niet maar den
stand blijven bewaren, dien zij bereikteu, maar met en door wie zi~
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voorwaarts gaan, en hare grenzen wijder uitzetten. En waarlijk
het bnnt ons niet veel, of men, uit een' :"ellat van belezellheid,
niets meer Hall het licht
te Im'li;,:c!I, dali ill de gelezell
bocken te vinden is; zou zelf" het edel \"(wlit lliet noodwelldig aan
geur en kracht vel'liezen, wanneer het s]('chb uit het eene vat in
hd anderc, al is het van vcrschillenclcn V01'IJl, \yordt overgegoten?
Het is de gei/ic, die hetgeell uit boekelI wordt opgezameld, ill zich,
als lichtstralen in een bralldpunt ycrg<ldert; of in zich opllecmt als
LIcken, die in een rivicrboczelll samcllvlocicll: die nog meer doet
dan dit; die al het aldus hijeell[,rehl'aehtc zich eigen llwakt, eerst
8umenvoegt, of klcill~t ab Il<'t \\ al'l', Cl! \'Cl','mclt gelijk het gezonde
voedsel in het diel'lijk lichaam; en dalJ het edel vo('1It d00r buizen
en kanalen verspreidt, 0111 overalleyen ('n \\'a~dulIl voort te
lJl'cllgen. Zoo eer~t ""I'krijgell wij uiet hl,t gelezene cn opgczamelde,
onbekookt, en onbearl),~icl, Cl! 011 verteerd, sle<.:ht, in eell aJ'zichtiger
gedaante terug; maal', gelijk ill B01\liJ.:ltS ge.<chriftell, deu iijnsten
cU keurigsten geest van hetze! ve, bezwangel'll, al, liet ware, en
vrl:ehtbaar gemaakt, dOOl' hdgeeJl de ,'igcli geest des ollderzoekers
daaraan toevoegde, cn van het zijuc (];wrondel' mengel(); om lJieL:\\'e
g,!yolgc!! daaruit af te leiden, om \'I'(I";';'<'I'e of hedelldaag"ehc dwalilJgl'lI te bestt'ijdl'lI, cn het g'(;hied der ee11 \\'igc waarheid uit te
breiden of te bevestigen. "'mu'toc zou de wcrkzaml1hcid del' nijvere
bijijn OIIS diellen. WaIllle,'I' zij, azcllde op duizl'lId bloemeu, het sap,
uit elk gcwgl'lI, OES 1(,1'11g'gaven, gelijk zij het daaruit trokken?
:\har daardoor, dat ~jj het in zi<;h lH'\l'<ll'CIl, en in zieh bearbeiden,
en tot eell nieuw CII Iwi!z:13Jn YOOl'tlll'cllgscl verwerken, daardoor
ee!'st IC\'l'l'l'11 zij OllS hOllig !
}jet is \nlli', .\1. H. ! ook in de werl,en van andere geleerden,
di,' mClI niet 11Irt. d"n naam van oorsprollkelijke vernuften hestem[l"lell kan; iudiell het slechlS g"'<'11 lllllgere scllOolgelecrden, of
IOllle!'e ]JoC'kellvcrzw(>}g,'I's ZijII; (!lllbl',~ekt het niet alln bclangl'ijkc
\\'1I:\I'IWl1li IIgl'lI, Ilall uutliS'" oIJtd,'kkil,geli, heldere overzichten, en
met cl'u woord, III111 rijp gc:<toufde lettcrvruchten; maaI' niet in
;,00 grootel! J'ijkd()!Il, il()('h iu zoo ]Jcllilg'('lijke vérsehcidenhcid;
lIiet zoo eigclI, zoo trdrl~lId ClI Y('I'I'1I""<'Ild; cn de rijpe, gezonde
\Tucht mi,t illllrl'lijk diell g(,lI!' Cli ~1lI1::lk, en uitel'lijk dien liefe·
lijkelI dauw ('n waselIl, di,'n ::lle,'11 dc too\'el'kl'(,cht dcr genie <lan
hare yool,tb!'l'llgs"lcli lIIcded,'('lt. Zulk eell ]CV('lI i, het, dat ol'eral
ill BOllGEIl~ S,'hriftell I)(]"lllt: 11l1'IJ ,,1:1111'1 \\'cl di"11 >chat vall kundighedeu aan, uit de keur vau uudcre cu latere boeL'1l wet

"',,et

-

27-

vel'kwistenden overvloed opeengestapeld, maar men wordt er niet
dO(>I' Ovcl'stelpt of bedwelmd, de vonkcn cn stralen van licht, die
I:OW;J';I(S genie oaaruit doet ~prankclcn en yoortschiden, lJocicn
<'11 vcrl'ukkcl1 ons, ell wij vcrgeten dcn drom zijner Schrijvcrs, om
]Jaal' JWIII allcen te hool'cll.

Christelijke opwekking tot heldenmoed.
(Vit eene leerrede met deozelfden titel over Lucas IX, vs, 2h: • Zoo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen, • uitgesproken in April 1815,)

VOOR J, H, VAN DER PABL

Die zUn leten bellOllden ?vil,. die in tijden van nood en gcvnar
zijll lev<';11 te wngen; die zallzetzelr;e Terliezell, Indien deze

VI't',,~t

,raaI heid ooit .-nn algenwcne tocpassing was, het is op ons, cn in
()I!Z'~ d~(gCll, Is het noodig ann uw geheugcn te herroepen de jaren
del' \HeetJe ovcl'hecrselling, waaronder wij gekl'omd hebbell gekg','n ? Toen onze vaderlanclsl'he zeden verguisd en vertrapt
,,'el'd'~Jl, hongerige gieren van rOndOllll1le aasden op het ovcl':,cbot
V;lIl ons vermogcn, alk midt1el"11 yan wel"am't, door handel of
]Jij verheid, verboden en als verraderij g,~straft wel'den, en hrt li~tig'st
llitgedachte stelsrl, 0111 ons tot dc diejlste arJlloede te v(,1'11Ig'('II,
llIeedoogenloos werd in w('l'kilJit ftelJr<1cltt! Toell onze kinderen
llld ~pot. en srhimp uit OIl7.C 11l'mell werden ge~ellellrd, om den
(l'oon del' dwingelandij mct het bloed en de tr<1l1en onzer harten
te ~,'hragcn! Ja, toen sehcl1('n ,,'ij ons lc\'cn te !)('l!ourlell; maal'
welk een leven was hp-t, en hoe gToeirle van uur tot UUI' ollZe
sm:ll'te! OIIS leven ko('1Iten wij nJellig'fnaal "oOP liet lcven van ons
kroost! 0 sch:ll1de, 0 diepe, onrll"lg'elijke vel'nLr!"l'illf!! hoe kooIde
toen het blocd in onze aderen jen haddell "'ij 81"('];1" W'lpencn, sle('hts
aallvoerOPI'S geh1lrl; was er sledit, ,'rlH' lL!lI\\'" il'IOP gewe,"!' Jat
wij onze y,'rrll'lIkkcrs hct Illlofrl 1;(}j;cl"11 bi"d,'II; wie zou Iliet
het stanl hehl)('n anngegol'd, en Ill'n H'I:j:I:'f'rl, lll'n ;1'11l zijne rc,'ltt.vaardige wraak hehlien opf',',;ff"l'rl, of het Vl'l'iies d('., lc\'€IIS zieh
gaarne gdl'oost? :\1:(al' helaas, \\'ij ,"aren \\'eel'loos, vall nllc
kanten bespied en vel'radt'lI, gel'<IIlg,'n en g'c'k1ui,del'rl j Gods
almacht alleen kon on, \'!'ijIII,t!;('IJ! Zij d<l1lgde ooI; op t.ot. ollze
redding j wij konden IIHu\\'elijk:< gl'loovC'lI, d:l1 ZtJt!l't'L'! h,'ils ons
was te beUl't gevallcn, ('11 \\':ln'll ;ils <I";':"IICII, die dl'oolllden!
l\laar zoo IIU <lndclïll:1:d de g','\\'eldl'lJaal' 111('1 zijne !)(~Ilden dit land
over,'trooillde, CII zijlIe I)luedl~e ;ldeJaal'~ plantte UIl dezelJ g,'z"g"l1den
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grond? 0 1 dan zouden we ons leven niet eens ten koste van onze
schande, ten koste van het bloed ouzer kindercn kunnen behouden! Of kent gij hem niet, dcn man des bloeds, dien wij met
vcrachting en vervloeking hebben afgezworcn, toen wij vrijwillig
dcn standaard des afvals hebben opgcheven, en land en steden
voor onze verlossers, voor zijne vijanden hebben open gezet! Hij
Z0U het ons verschrikkelijk in reken i ng brengen, die mali des
Lloeds! plundering en moord zullcn warcn langs onze straten, en
wanncer alles uitgeroofd en verwoest is, zullen de gol ven de erve
onzer vaderen ovel'stroomen !
Maar dit gevaar, zegt gij, is nog niet nabij. Geloofd zij God! het
is nog niet nabij! Maal' het is noehtans mogelijk; want de vijand
die tegen ons is, is nooit als vijand te veraehten ; ook in den tegl'nspoed, ook bij de mislukking zi.iner eerste ontwerpen, is hij niet te
verachten. Het is dil" moge:ijk, cn zoo wij, met verzaking van
onzen plicht, ons leven willen behouden. dan zal het telkens mogelijkel' worden, nader en nader, en eigeulijk nabij komen; ja! wij
zullen ons leven Y0l'liezen, dOOl' het met sdlallde te willen behouden!
]\,iet dool' m'\eht, llIaar door vre('s hceft de dwingeland geheer~cht;
vreest gij hem niet, zoo is hij OVCl'WOIJllen en vcrloren! I-lebt gij, elk
wie gij zijt, één leven veil, gij zult Cl' duizend redden; levens, die u
diel'[mar zijn, dierbaarder dan uw eigen; van ouders, die u het leven
gaven, van kinderen, waarin gij, al moest gij ook sterven, herleven zult, en die ander~, met u, reeds tot een' s(,handelijkcn dood
bestemd zijn! Zoo wij sleehts ons levcu niet behouden willen, wij
zullen het niet vcrliezen ; maar OIlS zeI \"en, indien het God beha~gt,
en de onzen, en ons Vadcl'lancj reddcn! "ïj zijn nu niet weerloos, wij
zijn niet ongewapend. het ontbreekt ons niet aan dappere aanvoerders, llan talrijke en strijdbare benden, die van alle zijden
tot onze hulp aallSl1ellen. De dool'luehtige naam, die zoo diln\'erf
voor den Nederlander de leus der ovcrwinning was, prijkt weder
aan het hoofd onzer legers: en de vane1l van Oranje, i1lJien slechts
echte, oude burgertrou w ons allen !'01Idom haar schaart, zullen hal'en
ouden roem niet verzllken ! Nooit konden wij den gewcldenaar, die
door meineed en bondbreuk nu de maat zijner misdaden heeftyolgemaakt; nooit konden wij hcm lIIet Dlcer voordeel bcstrijden, geruster in God hem het hoofJ biedcn, dan nu Gods voorzicnighcid het
aan niets ons ontbreken laat, nu de helde1lsehaar van geheel Eut'Opa
met en voor ons strijdt, e1l ailes V2recnigd is, om de ontrouw en het
verraad te straffen. Gewis, wij zullen ons leven, dat van onze vaders
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en moeders, van onze vrouwen en kinderen, aan het dreigend
verderf ontl'ukken, indien wij sleehts niet vreezen het te verliezen;
indien wij het ~lcchts als rechtschapen Vaderlanders, en niet door
lafhartigheid, hehouden willen.
Maal' dan ook aan vrees en la/hal'tigheid alle voorwendsels benomen, en ze in alle hare naaktheid ten toon gesteld! Dezen fluistert
zij in, dat der burgeren arllJ uict vereischt wordt, waar zulke talrijke
legers voor de algemeelIe zaak te velde trekken. Alsof het geene eer
en plicht ware, daal'aan mede deel te nemen! alsof er belangen van
beroep of huisgeûn waren, hooger dan die des ganschen Vaderlands!
Het is hiel' geen krijg van YOI'~ten tegen VOI':'ten, voor bijzondere
belangen, voor geringe oneenighedcn, voor gewaande of wezenlijke
beleedigingen, voor heersch- en veroveringzucht : het is een krijg der
dwiugelandij tegen de rust, de veiligheid en het geluk der Volken.
Dat in eiken anderen oorlog het zwaard der krijgslieden het geschil
der l\logendheden beslisse ; hier geldt het der burgeren goed en leven,
en wat hun dierbaarder zijn moet dan goed en leven, vrijheid, recht
en deugd! Daarom roepen ook de Vorsten hunne onder'danen mede
ten strijde, en willen, door hen, als door een' onwrikbaren muur
omr'ingd, het duurzaam heil del' maatschappijen op onwankelbare
gronden vestigen, En wat spreekt gij van dappere hulpbenden ?
Vreest gij niet verachtelijk te worden in hunne oogen, als ze u zien
stil zitten en slapen, de rust voor u zei ven behouden, de levensgevaren voor hen overlaten? Wat krijgsman zal met ijver en geestdrift
strijden voor een volk, waarin de laatste vonk van voorvaderlijken
moed is uitgebluscht? ctekken het met zijne bOI'st, opdat het in gemak
zijnen dagelijksehen gang zou kunnen gaan? en spillen zijn bloed,
om een' grond te verdedigen, waar eer en plicht zijn uitgestorven?
Aanschouwt die dappel'e hulpbenden; ziet in hunne gelederen vaders
en zonen, echtgenooten en minnaars, die uit de omhelzingen van al
wat hun dierbaar wa~, zich h"bben 108geseheul'd, huis en have,
beroep en bedrijf verlaten, om rel'ht en vrijheid met lijf en leven te
beschermen. Zij rekenen op ons en zoo ze ons niet vinden op het veld
des roems, zij zullen .:lns ved'oeien, zij zullen ons verlaten! Zoo we
ons Ie 'Om behoudeli willen, God verhoede het, maal' wij kunnen, wij
zullen ket fierliezen !
Neen! zeggen anderen: wij zullen ook goed en bloed opzetten;
maar dan zullen wij het doen, als onze Vaclerlandsche grond beo
dreigd wordt; voet voor voet zullen wij dien betwisten, achter onze
stroomen ons stellen als een muur, of ollder het puin onzer steden en

-:-;0 vesting"('n Oll~ ],('8'1':1\'cn! 0, illdi(,ll hd ~Ir('hh \I,H'e heldenmoed was,
(,ll nid !Iel uil~l('i del' Il't',,-:wllli;":'!I,'id, dir' dezt' gTootspl'ekcude taal
YOL'l'd(;! j)()r~1t \I','lk ,:r'lI Oll!, 'rla,'hlr' laai .1:1;(1' lJ,,'Ut;Vell,~ ! Is hd dali
nict ons lalld, 0iJ \\,,'lk, ;":I'l':IZI~11 d,' kl'ij:.:' "taal. uil ti' bal',';lc11 r Het
lalld Vitll OIIZ,'1l g,'II,'lrl<,ll \'Ol',-t, wil'II,' hoo!'r! de ,\IIIl;(,'htig(' md de
Koninklijke 1(1'111'11 !teeft vel'siel'd is dat uid ons ]:111.1 11)? En zullcn
wij begiuncn, UII,I :Lilll OIlZC ui"u\I'c h!-o('del'cn en 1!I'oedcl'tl'OllW te
weigcl'clI, die wij ""11 hCIl, zoo wel tut OIlZC, als lol lllllille ue\'eiliS'iug \'01'.1"1'.'11 ? Zij zijn onze \'uOI'llIIIUI'; de cer"tc pij;cll, op ons
g"'lnullt,~tuitcll af op hUlllIe iJu!'st: cn wij zrdlen hell \'('l'la[('II, ojrdat
dl' \'ijalld 0\',,[, hUll\lt' lijkt'lI tot 011' ];.0111"? Û on('('I' cn Sdl,illd", \\"lH['yau Oll,' bloed Cll dat (Juz.'!' killdel'.'ll (,'11 zoell zoudcstrt'kk"II! Eli wat.
wilt gij, olliJedaclllC:ll? .\ic! dl'ijdcll 1111'1. \'clceuigde kl'il<'iI!l'U, terwijl alh:s 110;":' YOI>l"'I'()ecl VII zegeli "pclt Ol' uwc I'Cl'hlYa:mii;,:'" \\ilj1c"
IH'U; 111<1<11' dali, WiI!lJlerr OIIZc; legcI'8 en die OIlZCI' !:OII,)!:.:'CIIOOlCII
g"lagl'1I ell g\'vludlt zUlicl"11 Zijll, eu cell 'JYt'I'\\'illllt'ud,' vijallrl IJ\\'l'lI
budl'1l1 \.111 lI"bij h,'stookte,? \'001' l;('11 gCI',IIII' zoudt. gij l'l' dc;izclld
Y(,l'kil~Z('1I, eH, \l'alJt hl'!. i" ,k"llt, Cl'lIl' uitl'lul'ltt dl'I' 1:,IIt:'l'tigIJCirl,
om nu nOf} mo leren te /Jl'lif)udell, :uurlt i/ij lullce!rll'fl l'erlhzen !

Standvastigheid van karakter"
Standvastigheid Standvastigheid
].Ur)".J Il, y,\:\Nederland
DEII J>,\L~1.
Nederland
8('lIoon wij ('I' VCI' :It' zij'l, Ol!l hE',ll'LIt V,ll! zwakJI('rlen, ook van
zulke, di,' lIit. zijIIc olll)('ll'l:dc1t' goedll'llli;,:,lt;'id e1l zucht 0111 elk te
dit'IJCII OIJlo;tcllldt'lI; 0111 helll vau dil' IJlI'useltelijke zWilkhcdl'n,
W<lal'VOOI' zulk IUtI'l,]dl'l' hloot staat, F','ltl't:! \'i'ij te k<'nIH,II; Illell
Zt'g;..:" uoL'lIUIIlS niet.. c1:;t ltt't hC'm ,HilI ,tall,lnlsti,dlvid, aan mOI'c1 en
ziebkl'at'ht olltlJl'ak! \"C'I"taat IlIl'lI daal'door stllgg", ~tijfhoofdige
Ollhllig'z,Wlldlc:icl; \;Jsth'JiJdt'll aall eC'n, 0l'gl'vattc 11lt'l'llilJgl'll; c1oordrijl'cli V<JII '"e:ls gellta;du., olltwerpell; oIlV"I'zt'Uelijkllcid, zolldcr
1'001' o\'tTtuiFilig of tCl'ugtl'l'd yatl!;J:u' tt' zijn, ,iI ziet IIIC11 ook in
gcdwdald tc lteLlJclI? Is dit di,; zoo JlUug ge!'ol'lIlde \'astlH'id van
Iull'ilktl'r, die de tl'ot-chltcid zich als ('('lW dellgd 1:lat ,wl!rekl'l!en?
Dali 1)"k('IIII('1I \Yij YOllilOllcllF, dat hl'~II'EI{ die niet Lezat, Cl! wij
(I) Zoo~\s :n0n ",.'pt, wa,; in l~l;; lId kg, nwo,Jl'(lige Bl'lgii;, w:wr de Jiamp
tcgl'n ;\:1j,ol('nn, uit Elk, tUI'ug',:..!<..'keel'd, l1h.)(:~t ge::itreden ,,"ol'th:n, reeds
wet I\uUl'cl-I\l'th;l'lalid \l'I'c~lIigu"
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achtcll hem daarom te ho'\gel', en lJeminncn hem te hartelijleer I
Neen! niemaná was irHhikkdijke!', to,'g-CHlld'~I' dan hij; !Ii"nwud
vel'dl'a~gzalllel' omtrcnt hCII, die in d"I1I(('n of doell vau lj(~1ll yerschilden; niemand had meel' ccrbied voor IIl1<lel'CI' g,\voelf'lI, of \Vns
gerecrler 0111 vroeger dolingen te e1'k('n11ell of 1e h('r~tcll{,II, Maar
waal' het aank wam op gdl'oll wh,\id "an ]\('gillsC'!en; 0111 I'an pli"ht
en ecl' geen haar brced ;11' te wijkcn, noch dool' zwijg'cn, l!och door
veinzen, de zaak der waal'llcid of de, l'edlts ill de waagschaal
te stellen; om vrees noeh gUII.',tb,jag de stcm der overtuiging te
smoren; VOOI' zijne gc\'odens l'olld uit te kOllleli, Yl'ijmoedig te
~pl'eken, onve1',chl'okkcn pal te "ta<l 11 , PIl z'JI,del' omzi"lI ,t,~eds den
I\onillldijken weg te bewandelell; is dit standY<I,tigllcid, is dit
\\'Hl'C ziel"kmeht, el! Yl'<I"gi lll<'n, of zij met bcsdleidellheid, mct
goedwilligheid, mctzaehlaal'diglwid zieh vel'eenig(\ll laat? KEMPER,
KEMPElt zal el' het antwool'd op gel'en ! - Zoo las mcn ook, op zijn
gelaat, gulle rondbor~tighl'id ill hd open en helder oog; Vl'ienddijke
gelllccnzRHmheid in alle trekken cn bewegillgen; maar kracht was
in het voorhoofd gezetcId, en gaf ,1:\11 het hal'moni~ch geheel de
uitdrukking van eell hcld der mCI1ó'l'ldijkheid !
Doch wat zeg ik, M, H, ! el' is gCPII ware kracht van ziel en wil,
dan die op rede en menschelijkheid g(~gl'ond is; onvel'zdtelijk in
trouw aan plicht cn geweten, maar het voor gecne nederlang achtende, aan betel' inzien zich gewonllclI ü) geven, of voor' gebiedende
omsüllIdigherlen te wijkeu, Dil) Wal'e ziebkl'ac:ht bezat KDII'En, niet
om el' mee te pralen IlWHI' om ze daal' te doen gelden, waar algemecn belang het gebood, :.\Ia<ll' dan ook \\'a< geen gevaar zoo groot,
dat hem af,ehrikte, geen kg'~llstand zoo heftig, dien hij niet moedig
het hoofd bood. De laster mocht ZijllC' pijlen in gif dool'en, hij
kreullrle er zieh niet aan; en geene spottcrllij, het gewone wapen,
waaraan men alle vijanden eener glledl' za~,k onfeilbaar erkent,
maaktc ooit cenigen indruk op zij lil) ka:ll1e ziel! - En wilt gij
welen, uit welk een bron die vn,d!J,'id "an gccst en heginselen,
zondel' ophef of gelllaaktheid, ond"l' de zachtste en in."chikkelijkste
vormen, hij hem voortvloeide? lIet was uit zijne edell' zdtbewustheid! uit de innerlijke ovel'tuig'ing, van niets dan het goede te
willen; en niet te s('hrijven, of te sprekcn, of tl) halldelen, om de
toejuiching dr>r gdetterdl'n, de livrlk des "olks, dc g'unst vall den
Vorst te g,;wilillen, lIlaal' O!ll zc te VL'l'llielll'll! Zij doei:]e bij hem
voort uit dat hooge' gevoel "all de \\'anl'.!e d"l' 1lI('lI~chlIcid, dat deu
hoofd- cn grolIdtrek vall zijn kal';lktel' uitlll;l<lkt0, eu hem door elk,
die hcm kende, dec'tl CCl'ell Cl! h'lIlil<llen.
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Het leven aan de Hoogeschool.
lUlT DB REDEVOERING TER FF.ESTVIEREXJ)r~ HERINNEHI~O VAN DEN AKADEnISCHEN LEEFT[JD,

uitgesproken in
DOOR

'8

Gra\'enhage. den 23n Juli

18~8,)

J. H. VAN DER PALM.

Wie onzer heeft het niet nu of dan ondervonden, bij de ontmoeting van een' ouden Akademisehen medegezel en vriend; hoe
het hart hem openging, bijkans gelijk den reiziger, die eelkn landgenoot aantreft in verafgelcgene gewesten; hoe terstond de vroegere
vertrouwelijkheid herleefde, en alle belangrijke tooneelen werden
doorgeloopen van een leven, welks indrukken dool' geen' tijd of
omstandigheden konden uitgewischt worden? Met zulke gewaar··
wordingen wt:nsehen we ook nu, !Jij deze feestviering, 01lS te
voeden, en ons voor een poos als in de dagen onzer jeugd te verplaatsen, om daardoor gesterkt, In"t opgewekter lust en mo('d, <1"11
avond eens levens te gemoet te gaan, waarvan de morgen reeds ZOu
tijk was in uitll'ezochte zegeningen!
Ja, het was een schoone, een benijdenswaardige tijd, de tijd vall
ons Akademie-leven; toen wij daar in den eersten bloei onzer Jellgd
bij dkander waren, niet bij tien- maat' bij honderdtallen; gelijk in
jaren, uit alle oorden en g'~westen, als in een nieuw vaderléllld, allen
met hetzelfde doel aan wezig, en doordien band aan elkaar verk lIoeht.
Daar kenden wij een' omgang, \vaaruit alle dwang verbannen was,
eene gemeenzaamheid zonder zweem van terughoudilIg : daal' was de
ware schouwplaats van oprechtheid en openhartigheid in het
spreken, van vrijmoedigheid in het beoordeelen, van ongemaakten
lofen onbevreesde berisping; van vrije mededeelilIg del' ge\'oc!ens,
door geene bedenkingen of berekenillgen weerhouden; daar smolten
alle rangen en st,mden ineen, en wat men ook met ondel'scheiding
bejegende, verdienste gold boven alles. Gewis indien de jareu del'
jeugd voor elk, wie het zij, de gouden eeuw des levens mogen
heeten, zij zijn het in waarheid, en in dubbele mate voor de Akademische jongelingschap!
En die jongelingschap deelt tegelijk in de waarde en rechten van
den mannelijken ouderdom. Of wal'en wij niet vrij in het bestuur
onzer daden, vrij in het besteden van onzen tijd '! Verwijderd van het
ouderlijk huis, of boven de ouderlijke tucht verheven en aan ons
zelven overgelaten, stonden de Leide wegen voor ons open: hier die
der vlijtige leergierigheid, der loffelijke eel'zucht, der onbe~proken,
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heid van zeden; daar die del' valbigheid, de!' verwaarloozing, der
lo:suandigheid . .En als wij dan den eer"ten dlel' \vegen IwddL'n
ingeslagen, ja! dan was de genegeIlheid ouzer Leeraal'8, de achting
onzer tJjdgeuooten, het goed geluigeni:i, dat onze ouders of dierbare
betrekkillgen verIJl ijdde , dat alle~ \\a, zoet en lJekool'l ij k; maal' zueter
en lJek,jorllJker nug het gelulgeuis daHl' lJinnen :. ik hel! van de
vrijheid, mij verleend, geeu mislJruik gemaakt: ik heu mijn eigen
gedrag geregeld naar de in'pl'aak Van verst<llld eu deugd; ik heb
uit eigen bewegillö· het goede gedaan! Getuigt het met mij, Br'oeders!
al::; wij, na welbe~[ede uren, in het olllJe::;':hl'iJtdijk stl'eeleud genot
van vermeerderde kellllis, of heldenlel' illziehten, ons baden en
verheugen moelltell j of dan daal'bij de gedachte OllZeu lJoezem niet
llOl>gel' deed kloppen: gij hebt, uit V1'i}~ keus, uwenlllIcht betraeht!
Indien zulk uelameliJk g-evoel van eigenwaarde hem, die het in
zieh ontwaart, gelukkigel' 1l1;lakt dan het bezit van schatten en
titels, hoe Zeel' is dan ook nid van deze zijde het lot der zonen van
Pallas lJenijdelbwaal'dig! Zij nlOgell het gevoelen, dat hunne tegenwool'dige vorming, en toekomende bestemlllillg hen vel'heft tot een
hoogen stalld, die het sieraad, het zout, ja d'l ziel der maatsehappij
l~ j een ~tHnd die over alle ,tanden zijllCn glans ver~preidt j die
zidl geheel Illet datgene lJezig houdt, welks gededtelijke beoefening
l'eed~ lui~tel' lJijzeL aan elken levenslu'illg j een' SlaJll!, weil", verwaadooziug den ,staat even zekel' in ecn' naeht van ellende, als in
een' nacht van onkunde ~tol'ten zou. \\'je onzer z.ou den naam van
:::ltudent VOOI' eenigen andcl'cn eel'naam helJlJen \Vi llen ruilen? \Vij
wandelde u als In den vollen gloed des lichts, waaraan alle andere
hunne fakkels, of hUfll!e lampjes ontsteken moeten, Oefening des
verstands, verrijkillg vall den geest, indringen in de geheimen der
natuur, In het goddelijke der ollenbaring, in het heiligdom der
wetten, in de schuilhoeken der men,;ehelijke z.iel j de wijzen der
oudheid in hunne onn;l volgbare ,chl'iften te hooren spreken, de
ontdekkingen der latere eeu wen na te vorsehen j en dat alles, om
Illet dien voorraad toegerust, éénmaal de toevlucht der lijdenden,
het heil der hulpbehoevenden, gidsen en voorgangers op den weg
van plicht en deugd, en de roem des Yaderlands te wezen! - ik
wect het, ikteeken hier het ideaal eens echten Akademie-burgers,
maar wie onzer, wie, die zieh llOg in den ouderdom met geestdJ'ift
dat Akademie-leven wil te lJillllen brengen, heeft lliet, naarmate
zijne'~ gaven, dat ideaal zich voorgehoudell? pn lllocilt dan daal'bij
de jeugdige boezem niet van edden hoügmoed gloeien, en ecn YUUl'
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daat'iu Ulllbraudell, \\',WI'vall de laatste vonkt'u de stramme uor::it
(k~ gl'lj",wI'ds nog Vel'\Yill'Ulell k lIlIlIen?
.\lcL zulke ë"e\I',llJl'\\,(I!'llill;;CIl d,'I!ken wij terug aan het geliefde
LeidelI ; aan 'l geea \viJ dIlal' iJuut'dell on leerden; aHn 't geeu \1 ij uit
de iessell en uit. de bUt:k"1l UIJwlllclden; aall uilze eI'IlZalll<) Cil (JliZt:
g'clllceIISclHll'lKd ij k l! ",{e llilli:)'CIl ; a''11 UUb: lJ~zi;; hcd Cll en oIlze u i ts I'anllills'ell; aall den gCl""';,;liJkeu Vl'ielld!!lJkollt, als wij, ua afg!!dllan
we!'k, elkandel' Uez,A:!tI..:ll, aan dc.'u ë'cz,'lliS"'u haal'd tus,,;chcu hod'l'n
e1l paIJie!'l'll nedcq;OW!l'll, heul'll'lil,g,-; ~l'l'lll\.en of rcdctwi"tten o\'cr
lCtl"l"lll en ,wdl,i u , l'U s,;!tl'l'IJtell Cll II'ct lerlcn dkamlel'" ,"cI'IIuft;
maar dan ouk ",,,tl!!l' h!!t geliefd V(JOl'"",'I.,, tlL!1' j()lls'ding"gcsl'!'.;I;.]\,~ll
niet Ollil<lIlg"'!'Ul'I'd lickll; of met OII"":l:;,:"liJk'l ",'!tCI'r,; OIiS Yei'lll'u,!;'tcu; ofluch(kaslC,'I,'u ]II'ill\,Il'1I \'lUI Uil.'; \,,1':"'11<1 IlIYell;enUps'cl'"i:ld
van zid Cil zin van elklllld,,'l' ,<I'Ii"iddllll. \\'1,) d"ilkell et· aall (C1'llg, i;,)u
iClk!' jaar van dat ,\k",I"llli,'-Il!v,'ll Ilulallgl'ijkllt, werd vou!' UlI!.Uil
bcest en ons ha rl ; llUc' Il'iJ k lIl,h,de \l'ill'UII, ,t1~ Ill! dcze. dau S"'lld
onzcr gCIllccll,;chapi",lljk" 11I:lkkl!I';;, ua ë,"'ill,jigtlu looplw<lll, dcn
telkl~n, ldcillet' \l'U!',kllt!"1l \'l'il.'lldeIlK!'illg 1"'I'liet; hoe het OIiS wa"
bij heL vil.'i','u hlllllll.'r 1,,,ki'011111>git',','I.,'II, l!1l llU", toell wij ze! veil
aau du O\',)!'ultj\'l.'lldc.!l1 hcl. vaanvd IIIU'.'~ll!l1 IU,II'u''l),'n : WIJ deuken
aan dat all,':; t"I'IJg, ,'11 iwg' z"ë'gell wij lIit v<lII.![' h'lt'te : j,~ l!()t wa,,;
CCIl sdlOone, elill bl!lJijd,lllswa:ll'diS"', ('Cl! OJlv'I':,;'eteli.lkl) tijd, de tijd
van (ln~ Akademie-leveu!

De gulden eeuw van Nederlaudsche kunsten en letteren
(uit llEitDiXElaxa AAX Ui,:'! TIJIJ\'.\T\: YA ..... F;:::,/::I:!!\ 1l1·:SDI~IK. nJ.lZ~DlDE·~ )IET BlnREKKI};Q TOT
!/)':l'Ol';i'.Ii':)

VOOR

AIU:,1

~;L\10(\S

(I),

Vooral was het de bcodfl.'niug' vau l()ttel'lHI ell kunstcn, welke hel.
aanzieu en de cel'e van }'\cdeI'!alld iu het uog del' beschaafde WCI\,ld
verhuugde, Even gel ij k G!'id~eulalld daarvan het woudel'lijk vel'schijnsel opleVfrt, in de ceuw van PEIUCLES; Italië zijne wcdergebooI'le daöteekent van den tij,. van de ~IlmICIS: FI'ankrijk zich nog
(I) .lt.'aul Stillu":! word g'cboren te Amsterdam, den :2;)" Februari li70, volbracht daar en te Leideu zijnu g'uug'elecrde ,tudieu. Van I7Vil tut I!:llb vervulde hij llCtjlr'()llrkalllht ell \'au dit la:tlstejaar tot zijnen dood, lü Janu.'u'j IS:H,
",as i,i,lll'''Jgkeraar iu de :\et!erlalltlsdllJ letkr,," tu Ut.reelit. :'1001' :<is dielll"r
,Inn ais 11l'''Z<I~()hriJ\'()I' lkeultiJ Ziell kenllell, Sl",'lits tièll bundell'l'oza \\'"rd
uIltl"r llell t!td " VlJrh'llId0.ingen " n ... zijnen uood door z~nezunull uitgeglJvlJn.
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Îlllfll<'l' vel'heft op de ecuw

nUl I.ODEWI.JK XII': ook a!zoo blll
berocmd" tijd va;;: van n{EDEIUK 1l1.:-';IJRIK nocmen.
Dat tijd [lerk hr'>[t ZIl; ke uihll'kCllflc kPllmc!'l;.,'n \'all vO(lltl'dT,~
lijldwid Cil wa!trt!r, als \\"<~llieht gecl! volk in zijIJe g",r·hiedellis aall
blll wijzelI, elt het vel·hdt zoo Zl'CI' <lelt I·OCIll ollzer ndcl'cn, dal wij
dik wijls onze t)(lt:"'lt dcrwaarts w(~nd<.'n <.'n heurtcling.,; upgetogen ell
weemocd ig he t edel voor~,'slacht l,csl' hou wcn.
lIe:, is hiel' mijn oogllj(·rk lIid, lJij dl' h<'l'innering aan dien gouden
iijd, de lilllgc rij Yäll ~ta;ltsl!lal1llt'n en hl'lden, vfln gelcerclrn en
kUllstl'lIf1ars, van rcd,'nflar's en dichters af te zien, di~ toenmaals
bloeiden 1'11 hunne kra,·ht,·n Vl'l'ecnigrlcn, om hun \'ati,'rland onafhal:kelijk, heruemd en gelllkki~ te makelI. A!:een wil ik /lIij bei,alen
bij del! strwt der poi;zij in dat geprezell ti.iclvak, Cl! bijzollder van
sommige ,liehter .., spreken, die, in die clagel! van roem ril wdvaart,
zoo kr,t<:htiglijk werkten op den geest hllnner nati,' .
.:\l.\I'HITS had geene erfgellamen, die, van hClll af~tammende,
aall~l'raak konden mllken 01-1 de h/)()gl~ waardighcid, w8lke hij in
den St,l11t hekleedde. Bij zijn' Jood verving hell! zijn broeder'
FIlElJElUK m::-';DIW;:, een vorst, die, niet millflEr dan zijn doorlueh·
ti!,'(~ vourganger in moed en luijp',hl'll'id, gedurende zijn loffelijk
bewind van twintig jaren, de unafll'lilkelijkheid van het gemeenebe,t hnndhaafde, de inwendige rll,t bevorderde, den handel voo['~t.(lnd, en Spnnje, na eene langdlll'ige wor~tcling, zoo zeer afmatte,
dat. het eindelijk den vrede begecl'rIe, die in JhmstfJ" werd gesloten,
in den jare WijS, welken blijden dag FREDERIK HE:O>DRIK had
verlangd te zien, doeh niet mocht beleven.
Schoon deze Vorst in het harnas wa, opgevoed, en nauwelijks
zeventien jaren oud reeds ('en aanzienlijk f1andeel h,H] in dcn beslis·
~<'ndl'n slag hij NieulIJpoort, welk,~ zijn' broeder ('cne glul'icI'ijke
overwinning deed behalen; sehoon FI(EIJERIK HE:O>DIUK, in later tijd,
meestal te velde wa" zelf een df1pper l<'ger aan \'()<'l'd,~ ('n ve,tingen
bpstormde; zoo hield hij nochtans ninnl1e[" ol', om. midden onder
het ruw hedl'ijf des oorlog" de beminnelijke kunsten drs vredes te
waardeel'ell. Geleerd"l" dan men van zijn' rallg Vl'l'wileiiten kon,
wijdde hij e8n g"d<'dt.e van eIken d:l~ aan ktt.(,l'oef"l!itl!,t~ll, en in <k
taal, wn'll·in C.l>.\ll ~I'hr('d', la~ hij ook \-lijlig de t:'(,~l'hiedl'lli~ del'
kl'jjg;~b,'drij ven Vf1t! dien (lvcl'\\·('ldi~"I'.
Terwijl dl) Vl'l'ovcl'i!,"11 I'dl! .lllluuilltl. TUo}·, Teniall', ,'11 \\',;tde
kust vat! MalalJ(wr oplevert, in l'ijke kid"ll IWl'wlIl;l'ts w('l'deI1
aangevoel'd, en Hullands wimpel, ulld<.:l' IlEHl~hEl:h, 1'11:.1 HEIN,

~1't!c!'l111l(lhet
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en den ouden TROMP, op den oceaan zieh deed eerhiedigen, verontrustte de grootmoedige JOL, bij Loanda de St. Paut, de klisten van
Afrika, en LO:\CQ baande, in de nieuwe wereld, het eerst den weg
voor die groote overwinningen, welke .TO IN :lIA URITS, grave van
.Nassau, naderhand in Brazilië' behaalde.
Alle deze wapenfeiten en stoute ondernemingen, die zoo gelukkig
slaagden, doen ons aan een volk denken, dat, evenals de ruwe
Gothen en \Vandalen, alomme schrik en verwoesting bracht, de
mensehelijkheid onteerde, en, voor de schatten die zijn gouddorst
roofde, bij bloed en puin alleen de schrikkelijke sporen van barbaarschheid en tranen van weedom achterliet.
Doch beter kennen wij den aard onzer vrome vaderen? De
vestiging VHn Kederlantl is immers de ges('hicdenis der beschaafdheir!, en wij behoeven slechts eer. vlu<.:htig oog te slaan op dat ver·
bnzend aantal van geleerden, van kunstenaHl's en dichters, die des·
tijd~ leefden, om nogmaals ons zei ven te uvel'tuigen van die erkende
waarheid, dat het geluk eeller natie zeer nauw verbonden is met de
beoefening van letteren en kunsten.
]\<'en! de leerlingen van SCALIGER en LlPSIUS waren in hllilne beroemde school te zeer gevormr! voor het goede en sehoone, dan dat
zij naderhand den zin van hetzei ve kOll(len verzaken; en toen HUW
DE GROOT het wetboek van oorlog en vrede voor geheel Europa vervaal'digde, of de waarheid des Chri~tendoms verdedigde, werden
zijne vrienden en tijdgenooten niet minder dan hij geprezen, om deu
wijden omvang hunnel' kennis en onvel'moeide navorsehingen val,
die heerlijke overblijfselen, welke de eerwaardige oudheid ons had
nagelaten.
De schoone kunster., en zoodanige vooral, die haar naam van hei
beelcl ontlcenclI, werden toen, ill Nederlanrl, met gelijk geluk
beoefend, als de wc~en~ehnppl'll en letteren: DE KEIZER, QUELLIN
en VAN CA~IPE:-; bewcrkten het marmer, evenals was, dat zich licht
laat kneden; zij schiepen beeltenissen, die, in vroeger eeuw, voorwerpen der allllbiddilig zonden gewee~t zijn, en hewezen met hunne
trotsche gestidlten en pr'aalgebouwen, dat echte kunst evenzeer
kan bloeien, ondel' den h"mel van het gure Noorden, als in het
zoeler vaderland Vlln ~1J('IlAEL A"(;ELO.
De Holland:;ehp ~(·h"ol, dil'<!l'l~el' derllitvili<linf' van het schilderen
in olieverw met redltaa!1 0117.(' l<lndgelJooten, degebl'oeders HClBlU-:CHT
en .JAN VAN EYCK toekent. tdrl(', in d,' XVIl" cenw, gl'oot(· llleesters.
BOL, VAN Dlm HEL~T, ~llCHlt;L Mlt-:ltt;VELD, tiOVEln' ~'U"CK, de Neder-
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en wien ik vóór' anderen moest noemen, REMtooverden met hUil penseel en deden hun beelden
spreken. 'Was het te verwonderen, dat vreemdelingen van heinde
en veer hier henen reisden, om de treffelijke gewrochten van deze
meesters te zien en de onvergetrlijke le:3scn dier wijzen te hooren?
Na de beschouwingen van zulken bloeienden staat der letteren
en kunsten, is het reeds van voren vermoedelijk, dat die zelfde
g2est, welke, naar den ltijzonclel'en aanleg van elk vernuft, zijne
kl'acht opcnbaarrle en op velerlei wijze zich zoo heerlijk ontwikkelde, ook niet mindel' den rliehtcl' zal opgewekt. hebben, om
waardiglijk de vo!'dering zijner eeuw, VOOI' zijne tijdgcnooten en
dc nakomelings('hap. te zingen.
De geschiedenis der poëzie in Nederland kan de gegrondheid
<>nzer billijke verwachting genoegzaam bewijzen. Immcr~, zoo wij
op dat tijdvak onze oogen vestigen, dan ontwaren wij, dat, in
de cerste helft der zeventiende eeuw, niet alleen het getal van
didlters zeer aanzienlijk is, maar ook, dat de waardij hunner
zangen, overeenkomstig den eenparigen geest van die gelukkige
dagt'n, aanmerkelijk verschilt van den toon der poëzie in vroeger
en latcl' tijden.
Had ons vaderland eene hel'schepping ondergaan, gelijk aan de
wedel'geboorte der natuur, wanneer de lente hrt gelaat des aardrijks
ycrnieuwt: grcn wondcl' alzoo, dat in die algemeene vcrwisseling
{Jok de Nedel'land~che zHnger deelde.
Ile ouderdom teekeut ziell met rimpels op het gelaat, bevende
leden, een Ü'Rgl)!l gang, eene ernstige houding, dofheid van geest,
en zw,wl'moe,lige gedachten. De schorre stem van den grij"aal'd,
de donkerheid zijncr oogen en de koude hand, die hij ons toereikt,
ltlilken hem voor ons niet aantr<'l"kelijk en hij verdwijnt bij het
gedruisch der menigte, zol1fler dat wij hem missen. EVenZ(10 was
bet met de Nederlan(J,;che diehtkunst, in het dorre tijdperk, hetwelk
de beroemde z8\"entiende eeuw voorging; wanneer vorm en stof
even onbehagelijk waren; toen al wat poëzie geheeten werd, zieh
bepaalde bij rijmkl'onijken en spiegels historiael, bij (Jeestelijke
liedekeils, vatemeiltspelen en schokken; toen de kreupelrli(:hter
z(]('htte ouder zijne kunstige 'balladen, reje1'einen, 'rondeelen,
?'etroip'aden, ricquerakken en andere kluisters; terwijl de taal, door
de onnatuurlijke vermcnging met de spraak der 'Valen jammrrlijk
verlJasterd, hare vorige kracht en bevalligheid gcheel had wrloren.
'\Velk een \ersehil tusschen dat schroef gezang van den ouden tijd,
JORlIAENS,

nRA~DT VAN RIJ:'!,

ij
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en die welluidende tonen in het beroèmde tijdvak van FREDERIK
HE:\DRIK! Is het niet, al-of wij, na het gèltras der raven, den blijden wildzang hooren? Deze hervorming doet dichtkunst wijken VOOI'
ware poëzie! Zij heeft eene jeugd, die bevallig is in zwier en liefelijken vorm; gelijk ten tijde del' vroolijke lent,', zoo ademt alles bij
haar geest en leven, en, evenals de vlinder bij zijne wedergeboorte,
van bloem tot bloem rusteloos daarhenen zweeft ('n op het geurig
waas der rozen schijnt te drijven, ook alzoo huppelt zij vlug daarhellen, zij kent geene vermoeielJis, weet niet van rusten en zoekt
telkens nieuwe en andel'e voorwerpen op, die onze oogen bekoren.
Zoo zien wij dan, evenals in de n~tuul', gelijke verschijnselen in
de zedelijke wereld, en de oorzaken zijn even kennelijk in de
uitkomsten, die zij geven, ofschoon zij van elkander, naar den
bijzonderen aard van derzel vel' betrekking, aanmcrkelij kmogen
verschillen.
Nut van den tegenspoed
(tlÎt

de redevoering bebel:ierde et>J1ige aanmp.Tking(>r:

DOOI! Il.

OH;,: liET

NATt:t:IU.IJK KWAAD)

~\.. SPA~lJA W.

Neen! zonder het kwaad zou de som van genoegen nimmer de
grootste w('zen. Juist daartoe, om meer ge:uk dan rampspoed hier
beneden te verspreiden j om den mensch voor walging, voor ongevoeligheid, voor ongeschiktheid tot eenig genot, voor vadsigheid, voor
luiheid, voor ondankbaarheid - in één woord - voor de grievendste
onheilen te behoeden, is het mtulll'lijk kwaad eig~llaardig dienende.
Niet - dat gevoel van kwaarl een genoegen zoude zijn; men
dwa1lt, en rr.en dwaalt aanmerkelijk, indien men mij zulk eene
meening toeschrijft: ma~r dat hetz.elve ons geschikt en vatbaar
maakt, ons bereidt en in ~taat stelt om een volgend goed naaI'
wa~rde te kunnen genieten, dit, en dit alleen is mijne stelling. En
hoc natuurlijk, hoe eenvoudig, hoc waarachtig is zij niet!
Zouden wij wel zooveel genot hebben van welriekende bloemen,
indien er in Flora's schepping geene onaangename geuren verspreid
waren? Verkwikt ons de violet wel immer zoo veel als wanneer wij
te voren de walgelijkheid van den tulp ondervonden hebben?
Zouden de streelende tonen der juichende bosch bewoners wel
zooveel harmonisch gevoel verwekkC'n, illdien wij nooit wanklinkende stemmen gehoord hadden? Is het geluid van den nachtegaal

30 niet hpr I"t!)()verendst, als het gdU'élS van de raaf voorheen onze
ooren ~.,;, '.\',·tst heeft? Is een bankje van zoden wel immer zoo aangenaam, ;<1' wanneer vermoeidheid ons noodigt, om te rusten? Zi jn
de suiz.i';· weste-windjes wel immer zoo verkoelend, is de lommer
van eeu '.,seh wel immer zoo verkwikkend, is de dronk uit een
beekje Wei immer zoo lavend, als wanneer de brandende stralen
der mid':'c':'zon ons be,<ehenen heLhen ?
Het i" "llbetwi"tb~a!', dat bestl'lIdig genot, zonder verandering,
onmogpl!Jk genot blijven kan. ])e wijn is de dagelijksehe drank dcr
rijken. Werktuiglijk nemen zij den beker, ledigen zij de
schuimpnde bokalen, en smaken geen genoegen. Den behoeftigen
dagloollp!', da~!'entegen, vCl'wl'kt hij de uitbundigste \'I'oolijkheid.
Sleehts nu en d~n, op hoogtijden en feesten, is het hem gl'gnnd, om
zijne IU>Lo'lI te koelen, cri hij blijft nog bij hem de eigen harlverheugende ,i!'ank, de aloude, hoogg('pl'l'l.ene nektar.
De gez,,:,dheid is eene der g!'oot~te zegeningen, waarop de menselt
bogen W"; Zonder haar is el' geen l'ein genot aallwezig. Zonde!'
haar is alll's rondom ons donker ell treurig. De vool'\VerpCll buiten
ons sehij"'Jl met nevelen omtogen te zijn, lIet gevoel is onzuiver,
Het Ve!'-I"'ld heeft geene veerkracht, en de geest kan niet wcrken.
Doch, h,). \','el zijn er, die dez,"ll zegen niet overeenkomstig zijne
rechte \\'a~d'de gevoelen! El' zijn nwnschen, die zelden, er zijn
menseh. ". die nooit ongest!'IJ ziju, Gezondheid is bij hen eene
gewoou 1.evworden. Zij denken niet aan ziekten, en zijn bedeeld
met eell··;, ·",hat, welken zij niet weten, dat zij Lezitten. Anderen,
die nu l"l::lt1 onderworpen Zijll aar. pijnen, smarten en zwakheden,
stellen ",','11 daarom de gezoudheid op eenen pl'i}', dien zij züo
reehtm,,;i~ verdient. Bij het gemis van ecne zaak gevoelt men eer~t
rc-,ht 11:1,·, waa!'de. Zij verlangen naar' den welstand yan hun
lichaam, 'J'ar het herstel hUllIlel' krachten. Illdien deze bede verhoord ";,""!' zouden zij niets meer wenschen, niets meer !wgee!'en ;
al het n:"I"I'e zouden zij gemakkf)lijk kunnen vaarwel zeggen,
Eind !;it" hunne smeekilJf:!'ell worden vervuld. De krachten,
zoolan~' v.! 'wak!., beginnell alll'ng',kl'ns toe te nemen. lIet gl'zieht,
zoolall,C: ;. !I.!veld, begint allcng'sk"ns helder te sC'hijnen. De "praak.
zoolallc.: h.! nmerd, begint a1leng-;kens duidelijker te worlen; en bij
elke j..
"ng van krachten, Lij elke verheldering nnhet gezicht,
bij elk,
'Iijker uitdrukking van de ~praak gevoelen zij, danken
zij,.i"
ij, Herstelil zijnoll' komt de wen,ch niet in hen op,
dat ZI:
lick geweest waren, Aan hUllne ong-estelclheid hebben
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zij thnns o!îfp]hm'e g<'!îo<'g',>!lS Ü' (hnken. Alles ronr]om hen is nicuw
en aaillokkdijk. Alles heeft op h,~n eelll'n kl'a"htigeren invloed. Zij
treden, als hd ware, in t'ene nieuwe, in e(me betere wereld. Het
herdenken aan vet'leden leed vermccrdet't hltn tegenwoordig genot;
en zij zijn bezitters van ee!le z<lligheid, aan den bestendig gezonde
g8m('helijk onlJekend.
Hoevele nuttige, hoevele heilzame inrichtingen en verbetet'ingen
in het burgerlijke, hoevele edele, hoevele deugdzame gevoelens in
hd zedelijke, hebben derzei ver oorsprong, derzelver aanwezen,
derzelver volmaking niet te danken aan het kwaad in de natuur!
Hier noodzi1akt eene geweldige o\'erstrooming den landman, om in
het vervolg heiningen eu dijken in g,~noegzamen staat van tegenweer te stellen. lJáár scherpen komnwr en armoede het vernuft:
nuttige uitvindingen komen t~ voorschijn, kunsten en handwerken
Lloeien. Ginds zoeken duizendi'n menschen, wier woningen door
eene !Iardbeying vernield zijn eene veilige wijkplaats in de se!toone
schepping, en onafzienlijke velden, weleer een prooi der on vruchtbailrheid, worden in et'n Tempe herschapen en aan Ceres geheiligd.
]\'U eens leert men door het verlies zijner goederen der goederen
onl1C'stendigheid : men zoekt naar duurzamer vreugel, en vindt haar
in (Ic betrachting zijner plichten. Dan eens gevoelt men, door rampen
Lestreden, hoe weinig waarde men bezit. illen verrijkt zinh met
anderen, die nog ongelukkiger zijn. l\Ien bemerkt, dat men zooveel
begeert, en zoo weinig verdient, bloost over zich zeI ven en beoefent
de dankbaarheid. Dan weder worden gade en kroost aan onze zijde
wrggerukt. lIet hat't bloedt aan ongeneeslijke wonden. Nergens
vindt men heul of tt'OOSt. ~len blikt op de Godhdd, en wordt vervuld
met vertrouwen. Indien ik mij hierin wilde vertliepen, zoude ik
mijn bestek verre te buiten gaan. Voorzi<,htigheid en waakzaamheid;
nij\'erheid, werkzaamheid en vertrouwen; dankbaarheid en gehoorzaamheid; lankmoedigheid, onderwerping en geduld - wat ander;;
elnn het natuurlijk kwaad koestert deze deugden! Het is in de school
der tegenspoeden dat men eerst recht den memch van zijne zedelijke
zij<le kennen leert. lláár wor,lt de deugd gelouterd en het schijnschoon weggenomen; dáár wordt het gordijn vow bedrog en geveinsdlteicl opgetrokken; het eigenbJiangden bedrieglijken sluier ontrukt;
uitwendige grootmoedigheid den schitterènden luister ontnomen, en
bclanglooze goedwilligheid op det! voorgl'oncl geplaatst.
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De volmaakte Ridder
(uit de

LOFHEDE

OP

GOlJ}'HUm

plechtige prijsuitdeeling der
te Ge"l)

YAN

BOlilI.LOX,

~Ia:tt~chapp!j

gpllOuden den In Februari 182::> bij de
van

Neuerland:5c~e

taal

en

letterkundo

DooaJ.l\1. SCHRA:\T (I).
Tot een' volmaakt Richle/' moesten ver.:ieheiuene hoedanigheden
samenloopen. Moed, dapperheid, g::>usvrueht, gerechtigheüblidde,
gevueligheid des harten, oprcehtheid, beleefdheid, eddmoedigheid,
zelfverloochening waren rle hoofdtrekken. De Ridder hechtte de
grootste waarde aan lidiaamskracht, behendigheid, moed en dapperheid. Hij vreesde geen' vijand, h'otseerde alle gevaren, ja zûcht
dezelve op, om den kl'ans des roem8 uit dil hand zijner schoone te
ontvangen. Hij verbond zich plechtig tot den dienst van God, van
zijnen leenheer en ter bescherming van de verdrukte onschuld,
vool'al der vrouwen, als het lWHkkere geslacht. Hij gl'uwde ran
onrecht, en wreekte hetzelve. Gevoelig van hart, nam hij deel in het
lot va n anderen, en had voor hen goed en bloed en leven veil.
In den strijd maaide zijn zwaard verschrikkelijk; na de overwinning
keerde menschelijk geroel bij hem terug. Als vriend beminde hij
opreeht en teeuel'. lh: kunst van veinzen verstond hij niet. Oreral
en altoos deed hij del' wa,l!'heid hulde; nooit verbrak hij zijn woord.
De stem der eer sprak luid in zijn iJinnenste; zij gold als richtsnoer
van zijn gedrag. Voo/'komend in beleefdheden, won hij ieders hart.
Hij moeht geene beleediging ollgestraft verdragen; echter was hij
niet onverzoenlijk, en beschaamde wel eens zijnen vijand. Hij zoeht
in niets zich zei ven; belangloosheid kenmerkte zijne daden, zedigheirl, bevallif!'e eenvoudigheid zijne manieren. Ziedaar het beeld
des Ridders, waarvan de tl'ekken zich in Godfried verwezenlijken.
(')Joannes JIatlliias Schmllt werd den 24 n m:):)rt li83 te ,\mstcnlrnn geboren, ,tllde"J'(Je al,bar en aan het semittarium van R. IC gee,telijkcll to
'Varmond. Hij beklec,lde priesterlijke amhterl van 18013 tot 1818, toen hij
benoemd werd tot leeraar in tlo Jl\erJcrlandsehe (aal en lettcrkunrJe aan
de Gentsche hoog-eschooJ. De omwenteling van 1830 dwong hem dit ambt
neer te leggen. Hij werd in 1831 Iioog-Ieeraar te Leiden benoemd en bleef
in die hoedaniglwid werkzaam tot in 1853, toen hij zijn emc:itaat bekwam.
Hij overleed den 13n maart 18136 in de nabijheid mil L,'itlen
Onder zijne b,lrijke. meest godsdienstige, schriften behooren twee bUrldeIs" Redevoeringen en Yerham1elingcn. "
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De Kruistochten
Standvastigheid
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Er is veel geschl'cven over de k ru i~tochten. Sommigen 1Ie1,lJcn
dezelve met de zWHrbte, anderen met de uevallig"te kleuren gesehildl'l'd. "'ij behooren IJ och tot dezen Ilog tot genen. 'Vij (,I'kennen
lid kwade, door die tochten ver00rzaakt, en betreuren de baldadiglu·den en wreedheden, waanan zij vaak vergezeld gingen; maar
wij kunnen daarom het doel, verlos'ing vall wreedc\ijk gedrulde
medechrbtenen, niet wraken. Ook kunnen wij het yeelvuldiG'e
goede niet loochenen, hetwdk men Ran diezelfde tochten, hetzij
middellijk, hetzij onmiddellijk, te danken heeft. Gelijk wel eens de
gl'oot"te rampen Viln de weldadigste gevolgen zijn, zoo ook wist een
nlwijs God~bestuur die groote geLeurtenis dienstbaar te maken aan
liet heil des mcnsehdoms.
:\loet ik dat goede opnocmen? "'eet dan, dilt de Krui·jochtcn drn
s,'hrik onder de ~llizelmannen hebben verspreid, en den Oostcr"clll'!l
CLristenen vcrademing gesehollken ; dat zij Europa voor het halde
juk der Ongeloovigen beveiligd, het van eene menigte lo,uandige
lllensehen en onrustige grooten verlost; dat zij de burgeroorlogen
verminderd, de willekeur der edelen gefnuikt en het gri.ilg der
oppervorsten vel'meerderd; dat zij den ingezetenen meer vl'ijll,'ids
l'ezorgd, en het juk der dienstbaarheid verzacht; dat zij dell koopIlandc\:'den bloei der wetenschappen, lettel'en en kunstell, de
nijverheid, en, in het algemeen, de beschaving bevorderd hebben.
Jk sprak nog niet van de uitmuntende sehool, ter aankweeking \"an
heldenmoed en riddergeest opgeleverd: waarom de beroemde Heeren dat tijdperk te recht de heldeneeuw del' Chl'istenheid noemt.
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Eindelijk was het Christenleger, tot een verbazend klein getal
versmolten, het doel van zijne bestemming, de heilige stad, genaderd.
Jerusalem! Jerusalem! God wil het! wij zijn er! riepen, bij den
eersten aanblik duizenden monden tevens. Men was zijner aandoening
niet meester; men wees elkander de stad, viel elkander om den
hals, kuste den grond, weende. Zoo verheugt. zich de zeeman, als hij,
na lang de speelbal van wind en golven geweest Ie zijn. eindelijk het
gewenschte land ontdekt. Hij gl'oet het van verre, toont het zijnen
tochtgonooten, en alle ongemak is vergeten. Godfried zal zich dien
oogenhlik ten nutte gemaakt hebben. Mij dunkt.ik hoor hem zeggen:
Spitsbroeders! ziet daar den eindpaal onz,'r tochten; ziet daar het
doel onzer wenschen. Ziet daal' die oude, wcreldberoemde stad, waar
God weleer zijn tempel had, en David zijnen troon. Ziet daar dien
gewijden grond, door den Verlosser betreden, het hoofdtooneel van
zijne wonderen, waar hij leed en stierf, en nog zijn graf i~ Zullen wij
dien grond, besproeid met zijn bloed, nog langer den Ongeloovigen
laten? nog langer eene Moskee op de heilige plek van Jc/tovahs temI,el dulden? Neen! zij moet de onze zijn, die eerwaardige stad, het
erfdeel van onze vaderen, God zelf heeft ons haar' toegelegd: wie
kan hem wederstaan ? Spitsbroeder~! toont, wie gij zijt. IJcnkt aan
het verrichte voor Nicea, bij Gorgonië, bij den Orontes, bij
Antioehië, het zijn dezelfde vijanden; zij zullen voor uw aanschijn
ylieden, geliik het kaf voor den wind. Het Oosten en het Westen
staren op u. Jesus zelf wenkt u, als verlosser van zijn graf.
"'rockt den smaad hem aangedaan met opoffering van uw leven,
Jesus is alhier voor u gestorven : hoe hillijk , dat gij voor hem uw
bloed en leven veil hebtJ Daarom valt aan, in vertrou wen op hem. God
is met ons; hij zal onze aan voerder zijn. Hij heeft ons tot hier geleid i
hij zal ons verder helpen j de zege is ons; God wil het!
,Elk verlangt naar het teek en des aanvals ; het wordt gegeven j
maar de eerste storlll mi~lukt, ofschoon de buitenmuur bezwijkt.
1\Ien bereidt zich tot een meer geJ'egele! beleg. Nauwelijks zijn de
nO(le!ige werk tuigen gereed, of de aanval begint opnieu w. Yers('hrikkelijk beukt de stormram de muren j onophoudelijk werpen de bleien
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belegeraars niets schuldig hlijven. Zij zenden hun zware keien, een'
stroom van Grieksch vuur, ziedende pek en olie, brandende spiesen
toe; terwijl zij degenen, die de koenheid hebben van de ladders te beklimmen, met het zwaard ter neer stooten of onder pijlen en steenen
begraven.
Ziet gij ginds in het noordoosten dien houten toren? Op donzolvcn
schittert een gouden kruis, waartegen de ongeloovigen tevergeefs
hunne aanvallen richten. « Het schijnt, zegt 'l'asso, alsof de wind
« dien zegestalldaard met eerbied nadert, de zon hem met dubbelen
« luister beschijnt, of de pijlen en schichten, daar tegen gericht, hem
« vermijden of terugdeinzen; het scltijllt, of Sion en de tegenover« staande heuvel hem verheugd aanbidden en het voorhoofd voor
« hem buigen .• Nu, op dien toren bevindt zich Godfried met zijn'
hroeder Eustachius en zijn' neef noudewijn. c gelijk een leeuw
tussehen twee andere leeuwen, • dUR spreekt een ooggetuige,
« en, ,. voegt hij er bij, «de Heer bestuurde zijne hand en vingers
« in den strijd, en alle pijlen, welke hij schoot, doorboorden den
« vijand. ,.
Des anderen daags, den zesden dag der week, een' dag den Christen heilig, werd de strijd hervat; hij duurde voort tot op het uur,
waarop de Verlosser den geest gaf; toen herstelde zich de reeds
verflauwde moed. Godfried laat zijnen toren tot aan den muur
voeren; de valbrug zinkt; God wil het! roept hij, werpt pijl en
boog weg, neemt het zwaard in de vuist, beklimt met Eustachius,
Ludolf en Engelbert, twee Doorniksehe broeders, door anderen gevolgd, het eerst de muren van het verlo~t Jerusalem. Op dat gezieht
vlucht de vijand; hij werpt zich beneden in de stad; de Kruishelden
jagen hem na, onder het geschreeuw Ion God help! God wil hetl
Ook de overige strijdmakkers stroom en de poorten binnen, en ren·
nen door al de wijken, t;':elijk bliksemstJ'alen door het wolkgewest.
A lomme waart de dood; alles wordt ach terhaald en neergesabeld;
nO('h kunne noch ouderdom gespaard; het bloed stroomt als uit
belten; de straten zijn opgepropt van lijken; zelfs de Moskee van
Omar biedt geene >chuilplaats aan; zij wordt uitgemoord en uitgeplunderd. Zoo verschrikkelijk was de wraak over geleden hoon en
smaad. over tallooze kwellingen en wreedhedenJ.
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Nationaliteit te bevorderen j op Nationaliteit een voordeeljg~n
invloed te oefenen, is niets anders dan de zucht voor, den trek nallr
en de liefde tot al wat vaderlandschgezind is bij onze landgt>nooten
op te wekken, aan te vuren en levendig te houden j en alzoo krachtig mede te werken tot den bloei, den voorspoed, den roem en,
gevolgelijk, tot het geluk van het Vaderland.
Dit edel doel nu kan ook de Schilder op versehillende wijzen
bereiken.
Dat men in de verschillige kunstvakken en in de olJderdei~len
daarvan, niet vol~trekt op dezelfde wijze het genoemd Vaderlandscll
doel hCI'eiken kan, valt gemakkelijk te bevroeden. Inderdaad sommige bieden veel, andere wederom weinig, eukele zelfs in het gehed
geene gelegenheid tot deze edele strekking. De vol~tl'ekte ongc·
schiktheid el' toe mag men echter ook in de S('hilderk unst eelle
uitzondering heeten; want, dat hij voorheeld, het nacht:,tuk,
fakkel·, maan· en kaarslieht, dood wild, vogels cu alle andere voorstellingen van voorwerpen, die overal zich eveneens vertoonen, en
niets bijzonder landeigens bezitten, met onze stelling niets gemeens
hebben, is even waar, llls dat deze het ook bijlla alléén zijn, waar'hij
de uitzondering te maken VliJt. Intussehell he"ft zulk een uitzondering bij iedere andere FI'<laie Kun"t plaat~, om van de Tooukunst,
welke hoogst moeielijk hare volstrekt volkseigene strekking, cn
dan nog maar zeer zeldzaam kan aantoonen, 1lÎet te gewl1grn, Yerkeert de even gdiefde zuster Vl1n Pidura, de Poëzie, in hetzelf,!e
geval: ook bij haal' levert de eene soort oneindif!' IJleer d"n de andere
ge,dlikte aanleiding tot Vaderlandsrhe richting. lIeldmdicht,
Lofdieht cn Ode 1ll08cn daartoe het bruikbaarst, het Lecrdieht uiet
It) Beicl' Ileildl'zk Vlln SomeNil werd i!(OI'{)I','n d"n 2(jn \b.~rt 1787 t~
Rotterdam, overleed aldaar den 11 u \lei 18;j\ H'j I"·!toonl,, tot ,!en
hnn<l('lst~nd, Zijne ldterkundige Yoorlbreng,('I~ heq"an in tw,"f' hundel"
poë/ie (l8~2 A msterdaml (011 ("'1\ hund"l I'd'sl',e de eH 1/I1(jelat, n dicht·
en pl'VZfldukk~j/, in J8;):!, ,Iour D" Wa;, uit;.:,';;e\"~lI.
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ongrvoegelijk, het I3ij""hl'ift niet ongepast zijn; maar Lijkdirhtf'n,
J\erl<g,'z<lng en :\Iinnelied, hoc nuttig ook in doel, of aalJgenaam
van tucm, leenen zich echter wninig of niet aan de Yaderlandst:hgestem,Je I ier.
Het is even zoo met dc S~hilder,klln,t gell'gen: ook ouder hilre
minst vel'lwvenc, hare, zoo gij wilt, laagste vakken, staat de Yaderlandschgezinde St:h i Ider' geen,:zi n" i n het voldoen aan deze zij ne
nciging vrrlegen, Bepa~1 t hij, bij voorbeeld, tot Gezelschap of
lJinnenhuis zijne keuze, ruime gel"gt'llheid is cr dan voor hem
tot het vOcH'stellen van Yaderlall(bche goede zeden, Vad~rland,,~he
gellOcgl'n" Yadel'landsche huiselijkheid. Geeft hij aan 't Stil/ccm
de voorkeur, schetst hij ons huisraad en allerlei voorwerpen van
dagelijbch gebl'llik,ook da1u'in kan zijne voorstelling karaktermatig
inlandselI zijn, met vermiJlillg vau aan ollzen land.aard oneigen
overmaat j ja zelfs dan, wanneel' hij Bloemen en Vruchten tot het
voorwerp zijner naboot:;ing kiest, volg~ hij zoodanige het liefst,
welke het bijl.Oll(lerst aan OllZen gl'on1 eigen zijlI, ditàr het weligst
tieren, het blozend-t prijken eu h"t mèc,.;t gezocht worden. Zoo doende
'wekt hij uij den Yaclerbmdsl:hcn aanst'houwer' een dankbaar' gevoel
Ójl voor de zegeningen van onzen bodem, en de vettiglwdell van
onzen grond; zelfs door het nwlcn van Leunde beesten wekt hij het
nationaal gevoel bij den beschouwer j want wûlk rel'htgeaarde VI'ies,
lij voorbeeld, tuurt zon,ler inllige belangstelling op de juiste afbeelding van zijn vool'treifelijk paardenras, en welk IIollander ziet zijne sclwone runderen voorstellen, zonder daarbij met
nationaal genoegen te d,'nken aan zijne zuivelberdding en veeteelt,
die beide belangl'ijke bronnen van onze volkswclvacrt 't \Vaallt n:et,
dat deze uitwerking der kunstvoorstellillg vcr gezocht of denkbeeldig zij: wie dit een oogenblik meenen mocht, bezoeke slechts de
Yaderlandsche Kunst-~luseums, en dadelijk zal hij bespeuren, dat
het oog der menigte zich op dergelij kc tafereelen bij voorkeur
hrcht, jui;;t omdat de aal'd van het voorgestelde in harmonie is
met hetgeen Illen verlangt en lid heeft. Deze harmonie daal' te
stellen, is ook in de lagere vilkkcn IUlIIstdoel! Waar dit bereikt
wlmlt, ontsluit de roem ook voor et'nen V<ln Os, eenen vnn J-Iu.)'slIm,
('enen Potter zijncn tempel en riod hunnen naam niet minder clan
dil'll "an R,'mbl'illldt onsterfelijk zijn.
:\l:tllr wilt gij lcvenrliger be-eifcn, op welke wijzen de Schilder het
genoemde doel kra,'htiger ut'reiken kan? Yerwijdcrt u dan in verbeelding voor een oogellblik vcr van uw vaderland; ontmoet in
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afgelegen landen andere menschen, andere voorwerpen; ziet u dagelijks van geheel andere natuurtooneelen omgeven, en beschouwt
niets dan vreemden bou wtrant, vreemde kleedij, vreemde natuurtooneelen; maar bezoekt dan in die vreemde streken eene openbare
kunstverzameling; eens-lags stuite dá:1I' uw hlik op een Vaderlandsch
prarhtgeuollw van van der Heidcn, op een HoJlBndsch Landschap
van Cuyp, Wijnand~ of Hobbema, of op eene ::'\cderlandsehe Zeehaven
van Bakhu;zen; plot~elillgs ruste uw oog op eenc zee, gestoffecrd
met ~chepen van Holland~ch maaksel en onze geliefde vlag voerende,
en zegt het mij, te goeder trouw, zal niet dadelijk uw hart voelbaar
in uwen boezem kloppen, en zult gij niet, vooral bij het Landschap,
de zoetste aandoeningen bij u voelen opwdlen? \Vant daardoor
herinnert gij u immers den geliefden grond U\Vèr geboorte, de eene
of andere door u vaak bezochte en geliefde streek; duizend zoete
genietingen uwer je'lgd, in die zelfde bckool'!ijke bosschen, weilanden en valleien gesmaakt, stellen zich als met een' tooverslag voor
uwe verrukte verbeelding, en het woor(1 Vaderland! ontglipt
onwillekeurig aan uwe lippen. Nog krachtiger echter gevoelen wij
bet Nationale bij ons vCI'levendig,l, wanneer de vaderlandsche
portretschilder ons de wdgelijkenrle afbeehlsels dier edelen maalt,
die de weil ust waren hUL: nl'r tijrlgenooten en de roem zijn der nakomelingschap. Om dezen indruk i'l al deszelfs kracht te gevoelen,
behoeven wij ons niet buiten de grenzen van ons Vaderland te verwijderen: flfstflnd van woning moge ons van het voorrecht berooven,
de nog levende lievelingen der Xatie persoonlijk te aanschouwen;
de dood rn;)ge de trekke!'! huns gdaats sedert lang hebben verwoest;
gij, 0 Kunstenaars! doet hen voor onze bewonderende blikken bestendig leven en altijd bij ons zijn. Hetgeen de Dichter door klank
van woorden, slechts bij opvolging, van hun gelaat en hunne
houding aan om mocht voorstellen, dat doet gij, op eens en volkomen, met teckenpen of penseel, door omtrek of kleuren op doek of
papier. Geheel oppermachtig heerscht hier de beeldende Kunstenaar
in zijn gebied; hij alleen vermag het, ons onze Trompen, onzen de
Ruiter, onze de \Vitten, onzen Heinsius, onzen Rembrandt, onzen
Yondel, onzen Grlltius, onzen Boerhaave, onzen Vossius voor te
~tellen, evenalsof die edelen nog voor het vaderland peinsden,
schreven, maalden, zongen, wa ak teil, streden.
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Een Eerste \Villem viel; een Fl'c(lrik zonk in de aard';
Maal' neen? een l\Iiereveld heeft hun gela[\t he\\'~[\r<l.
Nog leven ze op het doek! Ja, 'k zie hen ad0mh~kn !
Ziet gij daar l\iauri(~ niet in 't schitterend harnas prale!l!
Den g'orlenzoon g" lij k, die lIy<lm's heeft verplet,
Geelt hij aan ~e(krlaOfI de Yl'ijheid - Flips de wet,

Zoo zong Helmers. en zoo krachtig kan het alleen de Dichter uitdrukken; doc'h nog kt-achtigl'r ZiJU de zanger onzer Natie dit hebben
uitgedrukt, wanneer hij lllet OIIS de gewen,chte wedel'lwlllst had
mogen beleven van den geliefden Lalldsvader en de twee jeugdige
Helden, wiel' afbeeldingen dOOL' Hodges, Paelin(,J<, vall Bree, i\'a\'ez,
J(ruseman ell nog Illeel'derrn ZOO gelijkend vervaardigd, Ollze openbare kllnstzakn verrijken. en door Velijn rl1 anderen in plaat
gebracht, de billuellkamel'ell van ieder \'adel'lant!sth hui'gt'zin
ver,iel'en, Zegt het mij, HlIisvader~! wanneer uwe ontluikende
telgen u naar den IIerstl'ller van Needands V!'Îjheid, en naar de
beile Heidenzonen vragen, die el' hun bloed en leven voor veil
lwdden, welt dan niet een traan van gevoel u in het oog, als gij md
heli den goeden en wijzen Willelll, den dapperelI !\roOllCl'\'rr en dell
eVl'n waardigen Fredel'ik dallkbaal' aanstaaz't? En clat geJlo('gL'1I
tnch heLt gij immers aan de \'aclerlandsl'he gezindheid UW('('
I\ull;:t('naren te d~nken !
.\Iaar, el' bestaat nog een oneindig ruimer veld \'001' dCIJ S(,!tild"I'
tel'bevordez'ing van den volk~zin, Hij ziet hiertoe nog erll wijdel' 1"11;.
tCI' beoefeniJig VÓÓI' ziC'h liggeu ; gelijk het \'001' zijlle gcuie !t(~t \'l'/'lwven"te js,zoo is het ook voorzijue raderlaudsliefde Ikt tlof'llllatigA,',
Gij gevoelt, ik bedoel de llistorip, en onder deze ook de Alleg'j)'ie,
Hoog en vel' kan de kunstenaar in deze ruime sfeer in dezen zuiverrn rcther d(~ wieken uitslatm, i\'iet mcel' aan bloute nabootsiJig
vau het zicbtbare gebondcn, doet !rij nid slcehb !tct levenlooze ('n
afzouderlijke ~preken, maar hij doet lIet gezHmenlijke handeleu, ('ti
dermate handeleJl, /!rlijk men groot en eclel geha lIdeld héeft, Nu
worclt e:.!ne schilderij een zwijgend geschiedvel'haal, dat, wanneer
het ook het voorde,·1 der opgevolgde voorstelling mist, des te uwe!'
uit werkt daal' de gelijktijdige a<tnsclrou welijklllaking des gl'zelligen
toollcels. Stand, houding, gebarell, hoofd- en bijperSOllen, voorgrond
en \'ersdlid, alles doet wCl'king, niets is onl'ersdlillig, en dOOl' al
de I'erscheidenheid komt de eenheid del' dilad trdfètld uit. - Dat
de histol'iesc'hilrler van zulk een kllllstwerk vnl! zijn onderwerp
geheel muet dool'drongen zijn; clat hij levendig behool't te gevoelen,
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wat, en belang te stellen in hctgeL'n hij sehe',sen zal: zulks ligt in
den aard der zake, Hoc voller hij zelf is van zijnc stof, hoe meel' zij
overeenkomt met zijne eigene clenkwijze; in één woord, hoe meer
hij con amore schildert en zijne ziel zdve in rilpport is met zijne
voorstelling, des te treffender zal zijn tafereel, des te sprekender
zullen zijne beelden zijn, Had medelijden met Itet ongelukkig lot van
Laoeoon, vadcl'lijk lI1ed"gevocl zijllel' ,mal't, niet de ziel des Gl'ickschen beeldhouwer;: treffend geroerd, nimmer ware dat voortJ'effelijk kunstgewl'ochtdaargestcld! Jui,t omdat Jupiter, Venus, Diana
en Hercules de Gndheden w,lren, die Gl'iekerdancls kla,sieke bei telaren met vuur dienden en eerden, juist daarom zijn die werken
onna volgbaar, en ik geloof niet, dat een genie, even groot als
Rubens, maal' die niet als deze zijntl geLeden tot de heilige Milagd
deed opgaan, eyen voortrEffelijk als hij hare Hemelvaart zou
kunnen sehetsen,
:\Iaar is dit zoo, kan cl' g,'rn \\,1 a I' Kunstenaar en dus geen verdienstelijk Historieschilder zonder innige verwm1tschap met zijne
onderwerpen aall\\\'zig zijn, dan ook strekt zulks tot aansporing
van den laatste, dat hij zijIIe onderwerpen uit eigen Volksgeschiedenis Lij voorkeur ontleene,
Het is wel eens dOOI' vl'eemde, j<1. zèlfs door nationale Kunstkl'nner3 aan onze oude H,)llanrlsche S,~ho()l ten la"te gelegd, dat zij niet
even blinktlnd in het verheven Hi"toris(~he, dan wel in de an,lel'e
kunst\'akken uitmuntte, :\Iisschien is dit vonlli~ te algemeen en te
ge:'treng; maal', voor zoover het rcchtv~al'(lig mocht zijn, zouden
'wij dan niet eene der redenen moeten zoeken in de onderwerpen
zelve, welkt) onze Hi,torie;:childers bij dl~ hand namen, en die, naar
(Ien 11lOllesmaak dier tijden, meestal ontleend wal'en uit eene
heiden~che fabelleer, voor \wlke zij zoom in al~ de aan~chouwers
eenig belang gevoelden; terwijl den Italiaan daarentegen llie
:\Iythologie, als voormalige volksgodsdienst. meer ter harte ging,
en hij de antieke modellen op zijn eigen klassieken bodem bij
fe,leren voetstap ytiór zieh vonrl ?
Dan echter, wanneer de Yaderlandsche Schilder, op zijn eigen
grond; uit eigen roemhistorie wilde putten; wanneer hij het niet
]H'neclen zich rekrnde, aan de hrldenrladen drr Hollandsche Beiling,
Sehaffelaar, Hamhroek en Herman de Ruiter ho\'Cn die van den
Romeinsehen Curtius rn Regulus de vOOl'keu!' te g'even; wanneer
de landoverwillningen te Turnhout, Nie1l1L'jloort en Sel1ej, of de
zeevictoriën van Gibraltar en Clwltam, zijnen Kalionaal-zin
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opwekten; zood ra, in één woorrl, de Historieschilder zijne kumt
den Vaderlande wijdde, ontging hem de uewondering niet; en nog
talrijkerzou de rij van Vade:landsche meesterstukken uit het gouden
~ijtJpel'k onzer School geweest zijn, wanneer eensgezindheid in het
staatkuildige een gelijk en alg'cmeen uelang voor al die onderwerpen
ingeuoezemd had, Gelukkig tijdperk daarom datgene, hetwelk wij
belevcn; want, dool' onzen beteren en meer vasten staatsvorm, door
onzen herleefden volksgcest. door de uitdoovilJg in ons Kool'delijk
landdecl van de oude twistfakkels ; door den ontwaakten Nationaalzin van vele goedgestemde Zuid-Nederlanders; door de gelijke
liefde aller p.erlijk-denkenden voor den braaf:;ten der Vorsten; door
dat alles te 'lamClI kan de Hi"torie;:childer onzer nieuw vereenigde
Kederlandsche School, oneinrlig meer' dan iemand zijner voorgangers, waarlijk en geheel N ä tionaal Schilder worden,
Piellemall en Odevaere heLJ.lcll de onvergetelijke Triomfen van
IV aterloo en Quat1'ebras voor het nagesla;:htaansc:hou welijk bewaard,
Onze vroeger" ges(~hieclenis WOI't1 t door eene geheele rij beroemde
en veelbelovende Kunstenaren als een vruchtbaar akker hoogst
loffelijk ontgonnen; en deze roemvolle arbeid, met Vaderlandsehe
geestdrift aangevangen, heeft bereids aan het Vaderland mildelijk
vrucht verschaft, en voorspelt het "erdel' een zeer rijken oogst,
Heil daarom u, openbare KUllsttempeb! waarin de Vaderlandsliefde
door de poëzie van het penseel gelleel clen Volkc wordt ingeboezemd!
Heil u, Haagsche, Amstel'damsehe, AnLwerpsehe, Brusselsehe en
Gentsche kunstzalen, waar de oude en nieuwe scholen met elkander weqijveren in voortbrengselen, even onsterfelijk in verdiensten,
als de onderwerpen het zijn in Nationalen roem j en dat de dag
eerlang aan lichte, waarop het prachtig HHarlemmer Pa viljoen aan
Europa yertoonen zal, dat KecleJ'land ook thans nog even rijk is iu
glorie, als iJl Kunstenaars 0111 ze ie vereeu wigen 1
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Hollandsche on Vlaa.msche meesters der Nederlandshe
schilderschool
(Uit de Reds\'oering o,·er lIF.T KAIU.KTI-::: ,'A~ lIl-:X Nt:lJEnI.AsDiCIII·::\ :'5CIIII.LJfo:n, gehouden
in hut K')ninklijk )[IHcum va.n ~\nhver()en, ter gelegen hei,] van de ille('hlig~
prij5uitd~~litlg uer Koninklijke Ulilabchappij TOT AAXJIt)EDIorxo DIm l')CUvuXB
Ku.ssn:x te Alltwerpl\n den ISn Sep~('tnber IS:?;»)
IlO():l

J. F.

WII.J.E~lS.

Het is eene waat'heid, bij alle volkeren opgemerkt, door alle
volkeren bevestigd, dat de menseh, in ue beoefeuing der kunsten,
zijnen smaak niet enkel vormt naar de algemeene begrippen van
schoonheid en vool'treffèlijkheid, hem door de natuur ing('geven,
maar ook, en wel yool'ltam('lijk, naar de om~t.andigheden, waarin
hij zich geplaatst vindt, de opleiding, welke h( m is te beurt gevallen,
en het land, dat hij bewoont. Is dit waar \'Oor enkele personen, het
zal ook op eene grootcre schaal wa"r zijn voor gansdw natiën.
Zoo zien wij dc voorbeelden en m, esterstukken der Griekscllc eu
Romeinsche beitclkunst, op den Italiaansche bodem overg('bleven,
en door de eeuw van Leo X met zoo veel geestdrift opgezocht en
bewonderd, den krachtdadigsten invlocd hebben op het vestigen
eener bijzondere school bij de Italianen, krachtdadiger misschien
dan de eigene gloeiende verbeelding, levendige geest en aangeborene
kunstmatigheid van dat volle Aan de schilders van Rome, Florence
en Venetië behoort voorzeker de lof, dat zij de hersc:heppers, van
den klassieken vorm en van den stijl der ouden geweest zijn, toen
Europa uit den naeht <Ier middeleeuwen ontwaakte. Hun klimaat,
hun godsdiellstijvel', de aanmoediging en ondersteuning van hunne
vorsten en republieken, de oversehoone natuur, in welker beschouwing zij dagelijks leefden, - alles werkte samen, om hunne school
tot eene verbazende hoogte te d?en opreizen en hunne kunst de
heerlijkste vruchten te doen dt'ugen.
Wat het voorbeeld der oudheid bij hen bewerkte, deed toevalligerwijze bij ons de uitvinding van Jan nn Eyck. De olieverf mag mcn
het bijzonder eigendom van den ::\"ederlandschen kunstenaar noemen; op de meesterlijke behandeling der olieverf, of het koloriet
rust geheel de roem onzel' -vaderlandsche school. Hetgeen de
Italianen in vorm en omtrek, in bevalligheid en schoonheid der
voorstelling zoehten, vonden wij in kracht van uitdrukking, in
gepaste verdeeling van licht en bruin, in waarheid van toon en
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kleur. Het hooge ideaal, de diehterlijke wel'cld behoor,le misschien
meer aall de bewonel's der la"IH'nde hOOl'den va,1 den Tiber en de
Al'no dan aan ons, die met dc ftewollc natuur, ja met de Neder·
l"ndsche natuur veelal tevr'edcn waren. \rant, hoezeer het
rlirhterlijke talent van Rub2ns of R()mbl'andt, van Bakhuyzcn of
van de Velde, in vele opzichten niet moet onderdoen voor de beste
gewroehten der Italianen. en ofsehoon de Venetiaansche school,
een Caravaggio, zijne navulger,.; :\lanfredi, Leonella Spada, Guercino
da Cento, en zoo vele "nderen, in de keus der modellen min of meer
naaI' de Neder'landers overhelden, zoo blijft hd toch altijd waar, dat
Ttrbeelding aan gene zijde der Alpen, en afbeelding bij ons het
voorname doel waren, naar hetwelk de kunstenaal's van beide
natii;n op verschillige wijzen streefden.
Doch, al moeten wij het in de eerste plaat, aan den gr'ooten naam
van Jan van BI'UggC dauk \Vetell, dat de .i'lederlanders zich meer
bepaaldelijk op de voortl'cfft'lijke behandeling nel' olieverf hebben
torgelegd, ook andere omstandigltedell drorgen veel bij, om hun in
het gebied der kunsten een onderscheiden rang te geven, en het
eigenaardige van hun penseel te kenmerken. Ile toestand van ons
land in de dagelI van den grootsten bloei onzer schilder,; de zeden
e11 huiselijke gebruiken onzer vaderen; de middelen en wijzen van
aanmoediging uit die zeden en gcbl'lliken voortvloeiende; het uit·
sluitend bestudeerelI van levendl' modellen, uit hoofde van onze
mindere bekendheid met de standbeelden der ouden, wier afgietsels
nog geen wezentlijk deel der teekenstudie uitmaakten, en eindelijk
het voorbeeld en de grootheid van Rubens, wiens vier duizend kunst·
stukken en veelomvattend genie allerwegen geestdrift en zueht tot
na yolgi ng opwekten: - ziedaar zoovele andel'e gl'onden, waarop
het gehouw onzel' nationale school gevestigd en voltooid is,
Ook wanneer lllPn de oorzaken wil nagaan van het onderscheid,
hl'twclk in de Hollandsehe en Vlaalllsche voortbrengselen onzer
vaderlandsehc sehool wordt opgemel'kt, z:1I men bevinden, dat de
invlocrl der ormtalldighedcn zi('h in zecr ycrs"hillige vormen heeft
vcrtoond, doch dat de eigrnscllflPI,en vall lIet l\'cderlandsehe penseel
],U deze schijnbare verdeeldheid nipt ontaard, veelmiJl verloren
gt'gaan zijn. De Hollander moge, door het venvel'pen van zinllelijke
voor.,tellingen in het godsdien<tige een der edel.-te betrachtingen der
kunst verwaadoosd, en zelfs dien ten gevolge de beeldhouwkunst in
zijne gewestcn tot in het niet hebben doen zinken; terwijl de Zuid •
.l\ederlan!\er, dool' zijnen kunstij ver aan de verheerlijking van
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bestemming der kunsten meer schijnt getrouw te zijn gebleven: beide bestrevingcn eehter kwamen altijd op één punt te zamen,
in de keurige toepassing namelijk van het koloriet. en de getrouwe
nabootsing der natuur. De eerste moge voor den schoorsteen en
de eetzaal, de andere voor het altaar en de vergaderplaats van
magistraten of gilden gewerkt hebben: hunne verscheidenheid was
en bleef in den grond altijd nationaal, en volkomen berekend naar
den aard, zoo wel als naar de behoefte van het Nederlanqsche volk.
Immers, hl'tzij de rijk gewordene Oo.tindiëvaarder in Holland, bij
het vreedzaam en ruim genot zijner sehatten, het genoegen wilde
smaken zijne tafelgasten op het gezicht van schilderijen te onthalen,
die de zeegevaren voorstelden, welke hij had doorgestaan, of die
de vaderlandsche stranden verbeeldden, waal' hij de koopwaren van
oost en west had aangebracht; of die de landerijen, weilanden en
lusthoven vertoonden, in welker bezit de fortuin hem gesteld had;
-- hetzij de meer vl'Oolijke bewoner van Brabant ell Vlaanderen,
schoon ook niet wars van dergelijke voorsteilingen. zieh verlustigen wilde met de kel'mi~grappen van eenen 'reniers, of de
parodieën van eenen Breughel (wiens naam zelfs in onze spreekwoorden is overgegaan); de Nede1'lantlsr:he nat1tUr kon alleen hun
beiden behagen. En ZOl) is het dan waar, dat bijaldien deze natuur
ooit mocht verloren gaan, het nageslacht dezelve op de doeken onzer
voorname schilders zoude wedervinden. Indien ik deze waarheid
verder poogde te ontwikkelen, en den smaak der Nederlanders in
het algemeen, 'Tioor al1IJat in ltu1lilf. natuur is, wilde aantoonen, ik
zou ook uit de gewroehten onzer lettel'kullde,en vooral uitde werken
onzer dichters, niet weinig kunnen bijbrengen tot staving van mijne
stelling. Het groot getal onzer zinnebeeldige gediehten (als, bij
voorbeeld van Cats en van zijne Zuid-Nederlandsche navolgers),
die uit de voortbrengselen van onzen g['ond ontleend zijn (een bijzon·
dere rijkdom van onze poëzie!); zoovele stroom- en hofgedichten,
visscherszangen en herdersliederen, zouden door mij hier als bewijzen
kunnen worden aangevoerd.
Doeh het is hier de plaats niet om mij in de resthetische beschouwing der Nededandsche kunststukken te verdiepen, derzelver
bet.·ekkelijke waarde uiteen te zetten, of alle de verdienstelijke
mannen te noemen, waarop wij roem drIlgen. Van over lang heeft
men bewezen, en het aangevoerde dient slechts om u te herinneren,
dat onze schilderschool altijd heeft uitgemunt door de meest mogelijk
4
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getrouwe navolging van ~e naluur, bij middel van het krachtigste
en rijkste koloriet; ofschoon dan ook de behandelde vool'werpen
veelal gekozen waren in de tooneelcn van het dagelijksch of gewone
leven, Het karakter van (Ieo Nerlel'lan,lschen schilder is derhalve
gelegEn in de bct,'acltting der 1caul'lieid w natuurlijkheid, en
afgeleid uit de rondborstigheid en den ongeveinsden aard der Neder·
landsche natie.

De taal is ganech het volk
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Ontwikkeling van taal en letterkunde, van waar moet zij uitgaan?
- Van de ontwikkeling van het volk zelf. Daar bestaat in uw
midden, Broeders uit het Zuiden, een genootschllp dat zich bt
zinspreuk koos de woorden: de taal is gansch het ."olk. Juist
gezegd: mits men het juist versta. De taal is gllnsch het volk:
dat wil zeggen, de taal is de spiegel, waarin het beeld van geheel
het volk zich afspiegelt. Maar zoo een beeld ous niet behaagt, in den
weerschijn van een spiegel teruggegeven: waaraan zullen wij het in
de eerste plaats wijten; aan den spiegel, die slechts terugkaatst wat
hij opneemt, of aan het aangezicht van hem, wiens beeld in den
spiegel gezien wordt? - Een onzer uit~tekendsfe geleerden aanvaardde onlangs eene aanzienlijke betrekking met het houden eener
redevoering over dit onderwerp: de heerschappij O1ier de taal, het
begi1tSel del' 1Delsprelmldheid. Voortreffelijk uitgedrukt; - met
meerdere juistheid echter zou de stelling kunnen worjen omgekeerd.
De welsprekendheid, dat is, de overtuiging in de ziel geboren, en
tot zoo hooge kracht, tot zoo groote klallrheid opgevoerd, dat zij in
de borst niet langer kan geklemd worden, maar zich uiten wil in
woorden; - zij geeft heerschappij, en oefent heerschappij over de
(') ..Mal'tinus de.ç Amotie ran del' lIoece;! w~rd den 20 n Fehruari 1824 te
Rotterdam gehoren, promoveerde te AmstclJ'(lam in <10 rechten en in tl~
j"ttel'en, v..,~tig<ll.l zich al:; a,lvoka:lt ,'n \VL·r.! in 1818 in dezelfde stad tot
hoogleeraar in tie rochten b,·no"m,1. "ol'l'al ,·,'ht"r als wijsgeerig (lenker
en spreker maakte hij zich bekend. Hij stiert' den 13 11 October 1868.
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taal: zij verheft, zij veredelt, zij sC/lept de taal. Talrijk zijn de
voorbeelden, die dit staven, in de geschiedenis. Van Rlle talen der
oude en nieuwe volken is de Grieksehe taal de voortreffèlijkste. Het
schijnt alsof die taal, dat groote kunststuk van den menschelijken
geest, eene levendige dialectica is; de taal zelve schijnt te denken:
al de vormen en overgangen onzer gedachten drukken zich in het
Grieksch in een volkomen daarmede overeenstemmenden vorm en
voeging der woorden uit. En waardoor is de luistcr der Grieksche
taal tot die hoogte geklommen? Het beginsel van die hooge voortreffelijkheid is te zoeken in het tijdvak, toen het Gl'iekseh karakter,
reeds door verschillende omstandigheden veredeld, en het Grieksche
volk, dat sinds lang de kunsten van den vrede beoefend had, eindelijk de eêlste vrucht van de hoogste ontwikkeling van den menscheIijken geest te voorschijn brachten: de beoefening der wijsbegeerte.
Toen Thales en Anaxagoras de laatste geheimen der aardsche en
hemelsche dingen trachtten te doorgronden: en toen Soerates vooral
den menschelijken geest, die alles buiten zich doorzocht had, tot
zich zelven terugriep, en in eigen borst den lang vergeten band van
vereening met de Godheid leerde terugvinden: toen wilde Socrates
gewis een ander doel bereiken, en nochtans is het zijne school
geweest, die zonder het te weten en te willen, de Grieksche taal en
letterkunde tot die bewonderenswaardige hoogte heeft opgevoerd.
Wilt gij een voorbeeld uit jongere tijden: ik wijs u op de geschiedenis der Fran'che letterkunde, Lij voorkeur op die van het
Fransche proza. Lang had het in een staat van moeitevolle vorming
en ontwikkeling verkeerd: de ondel'scheidene Fransche dialekten
hadden zich nog niet tot de harmonische eenheid van eene edele
Fransche sehl'ijftaal vereenigd. Wie is het, die, in de jaarboeken
der Fransehe letterkunde, als de grondvester van het proza staat
afgeteekend ? Het fecit et inunit ,taat naast den naam van Blaise
Pascal. Pascal - een der grootste gcniën, die de aarde immer droeg
- nadat hij de Herculeskrachten van zijnen geest had geoefend in
het doordringen van de geheimen der Schepping, en het ontcijferen
der raadsels van den sterrenhemel: - Pascal vond in dat alles
geene bevrediging voor zijn gemoed. Hij wilde zijn eigen lot, en den
grond van zijn eigen leven, zijne bestemming en zijne zaligheid
leeren kennen. Hij vormde het grootsche ontwerp, Oll! de waarheid
of de onwaarheid van den christelijken god~dien"t na te gaan, van
een geheel zelfstandig en onafhankelijk standpunt, als een eerlijk
en oprecht man, als ltonnête lLOmme, zooals hij zelf het noemde. Dat
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stoute doel beoogde en bereikte hij: en ziet, terwijl hij het bereikte,
verwierf hij zich tevens, onhewust en onwillekeurig, als bijzaak ~11
kors-d'ceU'Dre, den eerenaam en de verdienste, gl'undlegger van het
Fransche proza te zijn geweest. ZÓÓ, mijne Hoorders, moet die zaak
worden aangegrepen: ook hier is de koninklijke weg de kortste:
ook hier geldt dat fiere en vrije woord van het evangelie: ., Zoekt
« eerst het koninkrijk der hemelen en zijne gerechtigheid; en alle
c deze dingen zullen U daarbij worden toegeworpen. » - Wilt gij
de Nederlandsche taal en letterkunde verheffen; - werpt dan een
edelen hartstocht in de ziel van dit volk. Onwillekeurig uit zich de
rijke phantasie in sehoone dichtmaat: van zelf kleedt zich het rein
gevoel in gekuischte taal: uit eigen beweging spreekt de edele
geestdrift brandende woorden en gloeiende volzinnen. Geeft mij één
groot man, één ~Iechts : EfCoriare aliquis! - en ik zal U ontwikkeling van taal en letterkunde geven.

De aard onzer taal
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D. G. MEERSSEMAN (I).

Een derde voortreffelijk voordeel onzer Nederduitsche taal, is dat
zij welluidend en alleszins aangenaam is in haren trant: onze taal
voldoet teenemaal aan hetgeen het gehoor en het hart vercÎschen.
Immers, Wel Edele en Achtbare Heeren, de geest des menschen
is niet alleen verstand en oordeel, maar ook wil en liefde. Derhal ve
heeft hij niet alleenlijk zieh met waarheid te voeden, maar hij werkt
gedurig aan om die waarheid te bereiken: zij is trouwens alles, wat
hij mag goed en sehoon vinden. Het is wel waar, velen zijn kortzichtig of verblind en dolen rond op valsche wegen; sommigen
ook worden door hunne eigenzinnigheid misleid en nemen wetens
en willens den weg des verderfs ; doch allen hijgen en ijlen ergens
naar toe, waar zij het voorwerp van hun verlangen mogen smaken,
of eene behaaglijke rust genieten. Ondel'tusschen is de geest in het
(I) Desiderius-Gl'atinnus ~lccrssenlllll, I'cbol'cn te Gheluvclt bij Ieperen,
den 27 n .Februari 1824, werd in 1853 ]peraar te Bruggoe, in 1875 pastoo,·
te Woumen, in 1886 te Moerselc in West-Vlaanderen.
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najagen van al wnt hem vermaak en volrloening belooft, nu eens
driftig, dan Wat s'ematigder, daarna wederom hitsig en vol geweld;
dan rijst hij op en hl'ft gedurig aan; dan zinkt hij nog eens, blijft
kalm en verdraagzaam in bet lijden of voldaan in bet genot van
zijne wenschen.
\Vela~n, mijne Heeren, nu aanheffen en d an af~tijgen, maat hounen
en in beweging zijn, hevig aanzetten en dan bedaard worden, is het
niet al wat toonkunst is? Is het niet al wat ecn zoet en levendig
gezang bevat? Is het niet al wat een klankengeyolg zieh'oerl'nd
maakt? - Niet één menseh, hoe onbeselwafd, hoe woest en wild
hij ook mocht wezen, is teenernaai ongeyoelig aan eenvoudige en
zoete toonvolging. Niemand dan, wien ollze gesprokene taal niet
mocht aanstaan.
Of is ons Nederduitseh misschien te snakkend en te dof van
klank!
Welhoe dan! Is de welluidendheid wel iets anders dan eene
aangename mengeling van zachtheid en kracht, van nadruk ell
voortvloeiing, van lachend zoet en statigen ernst?-En hetgene men
in onze taal te kortaf en schokkend vindt, is het wel iets anders
dan ce ne vrijmoedige stelligheid, die geene omwegen kent noch
zoekt? - En wat men dofheid van geluid durft noeIllen, geeft het
iets anders te kennen dan een fijn en licht gehoor en den smaak van
eene innige zoetigheid?
Ja, onze taal is zoet en aangenaam; zij is boven vele andere een
welluidend geschal, eene ware melodie; zij is eene welgeregelde en
treffende klankwijziging voor het uitdrukken van denkbeelden en
gevoelens. Hetgeen de toonkunst wil en betracht, dat \'ereischt ook
de verbinding der klanken, de vorming der woorden, de aaneenschakeling der voorstellen. In de uitspraak en in geheel het schrijfstelsel
is de welluidendheid zoo niet de eenige, dan toch de eerste en
voornaamste regel: zij is het, die nu het afk~ppen of uitsluiten, dan
het bij voegen of inlassehen vall de eene of de andere letter afkeurt
of vereischt. Het is de weil uidendheid, die in het aanhoopen en
verbinden der letteren, zachte aan zachte, en harde aan harde voegt;
het is zij, dje in den vrijen trant, van elk lid der redevoering,.~ zij,
die in het dicht, van eIken regel, eene verrukkende toollSpreuk
maakt. O! in de dichtkunst, wat al wonderlijke schoonheden brengt
deze wonderlijke eigenschap onzer moedertaal te wege, met bet kunstig gebruik van het op- en afstijgen der klanken, van den klemtoon
en van de maat. Maar ik mag bij het ophelderen dier sehoonheden
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niet vertoeven; ik haaste mij cene andere voortreffelijkheid der
Nederduitsche tale aan te halen en te zeggen, hoe zij niet alleen eene
lieflIjke toonvolging is, die het gehoor vert.l\ijdt, maar ook een
wOlldt~rlijke sameuklank, die het hart voldoet, een samenklank van
uitdrukking en van gevoel.
Men heeft gezegd: c de taal is gansch het volk" ; de uitdrukking
is waar onder welk opzicht men die beschouwe; daarom mag zij
ooI< ter:Jgvalhg genomen worden, de waal'heid blijft, wanneer men
zeg
, eer. volk is gansch ,,<, geheel in zijne tale :>. De aard en de
inoorst van eeu vo'~. is ooI? de ~ard en de aangeborcne hoedanigheid zijner taie en alle zijp( bijzonderheden worden afgeschilderd
dool' het hij~:ondeJ' gebruik. \ran elk woord (ln van elke letter zelfs.
Een volk ontaard~, wanneer het '7.ijne taal verloochent; het blijft
cigena,.,rdi(l ,r ûemgszIns oMfhankelijk bestaan, zoolang het zijnc
taal ,erde!!lgl 'n 'l'e;l',lUdt.., ;;a, maal' ook het Invoeren van aller·
hande uitheemsche gt'ouden, vormen of wendingen; het najagen
v; n .- nbezonnen Uil buitensporige nieuwigheden, is wel het krachtigste c;) gevaarlijkste middel om een 'Volk te niet te doen.
Nu te~ zaak; welke is de eigen ell aangeboren aard van het
Nederduitsche yolk en bijgevolg \'an zijne taal? - Het is geene
dartele lichtzinnigheid, :loch 7.ware en duistere droomerij; het is
gee';1f> \Vilae en ongestemde halswagerij, noct: vreesachtige vernepenhei.d; neen, maar wel, van den eenen kant, eene kinderlijke
eeIivoudigheid, ('l van den anderen kant ('ene edelmoedige en
eerbiedvolll' statig'heid. - Ondel'~ussehen, deze grondhoedanigheid
onzer tala, di<'\ het volk in 't aigemeel'l tenmerkt~ belet in het
minste niet, dat eenieder volgens eene hijzondere omstandigheid of
gemoedstemming, eenen meuwer. vorm aall de uitdrukking geve,
ot eene ander-t, keus va/J woorden do(~. Ver zij van daar. Elke
schrijver. mag zijne ei~ene hand gebruiken; elk bijzonder gevoelen
heeft zijn~ dg'ena wending, elke orift haren eigenen zwier: cr
,estaat in onze taal een overvloed van woorden en uitdrukkinget
var. alle kleur, van aIJen trant. Hoe rijk en plooizaam is toch onze
woordenwisseling! En wie zal de eindelooze menigvuldigheid van
veranderingen en verscheidenheden beschrijven, die juist daaruit
ontstaan, den loop der rede hehaaglijk maken en verwondering
baren over geheel het kunstgewrocht? \Vij vermogen nog, wat. in
eene andere tale voor de lichthoofdigen, van wie zij meest gesproken
wordt, onverdraaglijk is: wij mogen soms met zekeren omslag het
gedMht ontvouwen, en door de opschorsing van den zin den wil
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tot oplettendheid dwingen, hem dan heloonencle met het aangename
eener onverwachte afmaking des voorsteIs. Voor het overige, onze
taal is in al haren handel noch gemaakt noch gekunsteld; zij is vrij
en krachtig in haren gang j zij IS waar en openhartig in elk,)
uitdrukkillg; zij is eigen en wel voegend ir1 elkeen 'lan hal"(\
woorden, en in alles de trouwe weerklank det adelste gevoelens,
die ooit des menschen hart bezIelen .. Ja, ik herhaa.l het nog een::.
onze schoone taal IS niet alleen -:lene oprechte melodie, l.ij t.> 'Jok
wel eene waarachtige, natuurlijke harmonIe, die den geest. verlIcht,
die het hart ontroert, die de ziel ontvlamt en !J.emelhoog <terheffen kan.
Gij verstaat, Wel Edele Heeren, hoe voordeelig hei; wooi; "'jn,
reeds voor de eerste opvoeding, voor de eerstE: oefening des geestes,
eene taal te hebben, die de tweü boedanighede1J vaJ:1!'!'eHn,dendhe.,{
en samenklank in zoo hoogen graad be:t.l'~. '[rou wea.'; " 300:' rjl)
welluidendheid en den samenklank oefent 0::1 be~eh'l.aftmellf/"cl
eenigszins het gehoor, den smai1k, do gevol:Jligheld en den ",j': dcs
jongelings. Door de bevalligheden der ta/I:) ;;elvo, WU>I" HIel' allc::ngskens zijne genegenheid tot het leeren e11 ernstIg bewerken 'mn den
geest; men dwingt zijn wil tOL het bevechten van een., aa~.geborenll
vadsigheid; men leert hem het goede <Xl tJekool'lijk :.maketl. het
edele, het waarachtig schoone zoeken ea bemiI!nen Dooi' de ."'(mnis
der noodwendige betrekkingen tusschen de UItdrukking' on do
gedachte of het gevoel, verstaat hIj betel' den grond wlvenaUcl"
schoonheid: de eenheid in de menigvuldigheirl. HiJ leert den gcon'l
van recht en orde, ook door de geschiktheid en toegevei1Jo overeen"
stemming der klankwijzingen, der woo.rden en der deel en valt
eenen redekundigen voorstel. Hij leert den aal'u en de inborst
zijner vadcrel1"'j en neemt hunne hoedanigheden aaH. ,Ja, het, kunstmatig aanleeren onzer tale is een krachtl/; illlddc: om den Neder ..
duitschel' van jongs af met rle zuiverst" gevoelens van eer en
vaderlandsliefde te bezielen; dezel ve Hl zijn hart van dag tot dag
vuriger te doen aangroeien en ze aldaar zoo vaste en diepe wortelen
te doen schieten, dat zij onmogelijk nog ooit door vreemde of
kwade handen worden uitgerukt.
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Dante en Vondel
(uit

redevoering, uitgesproken op het elfde Ne,lerland8ch taal- en
letterkundig Congres, te Gent, den 20n Angu.ti 1867)

DANTE F.H VONDEL,

DOOR

A. S. KOKe).

Dante en Vondel! Bij het noemen van deze namen stellen WIJ
ons in beide mannen de doorluchtige vertegenwoordigers voor van
een geheel volk en van de be."chaving in een belangrijk tijdperk
der geschiedenis. Dante in meer uitgeureitle beteekenis is in zijn
vaderland die van het bloeitijdpel'k der l\liddeleeuwen, wier billijke
waardeering kan samengaan met het hart verheffend besef, dat men
een zoon dezer ecu w is. Vondel is de man, aan wien wij op het
gebied der beschaving schier het eerst denken, als wij ons de
uitstekendste vernuften van het glorierijk verleden uit de gesdtiedenis van een hoewel klein, toch ook belangrijk volk voor den
geest roepen, - van een volk, dat worstelend voor zijne vrijheid,
lieh met roem uit de golven van zijn veelbewogen t.ijd verheit.
Beide manr,en hebben in hunne werken eenen schat van kennis
en geleerdheid nedergelegd, olJt!()entl aan gewijde en ongewijde geschiedenis, ontleend aan elk gebied, waartoe hu n tijd den toegang
verschafte. Dante heeft de geheele wetenschap zijner eeuw in zich
opgenomen en overpeinsd om haar dienstbaar te maken aan den
bouw van zijn ontzaglijk gedicht, de Di-cina-Commedia. Vondel
toont zieh een meester in de behandeling van diepzinmge stoffen
naar de opvatting der Christene wijsgeeren, beurteli ngs den didaklisehen, den lyrischen of den tlramatisehen vorm kiezende. Bij die
liefde voor kennis en wetenschap openhaart zieh ook in beiden die
voor de kunst in het algemeen, uepaaldelijk voor de sehilderkunst.
Dante zelf zou mede het penseel gehanteerd hebben, en zeker is het,
dat een der grootc scheppers van de Italiaansehe schilderkunst zijn
bijzondere vriend W'IS. Vondel heeft tal van meesters in zijnen tijd
eenen lauwerkrans gevlochten of hunne werken in menig klein, maar
kernachtig gedicht, hoogen lof toegezwaaid, waarin somtijds eene
oordeelkundige waardeering duidelijk uitkomt. Als blijk van wederzijdsehe vereering heeft eene schaar van kunstbroeders den diehter
op het S'-Lukasfeest, te Amsterdam, gekroond; terwijl Dante's
trekken ons door de meesterhand van zijnen vriend bewaard bleven.
(1) Abrnharn 8eyne 1\01., g-cbor~n t9 Arnstcruarn, den IOn Juni
in de Engelsdw taal, te TilbUl·g.

18:n, leeraar
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Dante en Vonnel namen beiden met hnrt en ziel Mln ne geheurtenissen van hunnen tijd deel, terwijl beurtelings hun hart van verrukking klopt" van aandoening wegsmelt of in edele vcrontwaal'diging
zich ilitstort. De ltaliaansche dichter wiJut ons in tot de kleilJste
bijzonderheden van de huishoudelijke geschiedenis. als ik het zoo
noemen mag., zijner geboortestad, de republiek Florence, en eene I'ij
van afwisse!.e.nde tooneelen met mcesterhand geschetst of uitgewerkt,
boei~ vnz€ ,,~mdacht en verlevendigt telkens onze belangstelling.
De Nederlandsche dichter levert ons in zijne werk,'u, gelijk van
Lennep zegt cel; tJeknopt tafereel van al wat geuurende 75 jaren,
zoo op het gebLCä der lettel'en als vooral op dat VCül sTaatkunde,
godsdienst en krijgswezen in Nederland, ja gedeeltelijk in Europa
merkwaardigs voorviei.) en ik voeg er bij, dat menig feit, waar,;mtrent wij nu IjverIge :1aSporlDgen doen, llIinder onze belalJgstelling
zoudi<' wekken zoo het ,liet, door Vondel vereeuwigd was. Zal ik
hiel.' nog ter!oopsiJe,hoe,'en !tall te stippen, dat beide mannen
vervuld warel<. ';an innige vaderlandsliefde? Dante heeft ter wille
vax; ~ijll vaderland geleden. ZIJn gedi\:ht was voor een ueel om het
jammerlijl' verscheurd~ vaderland geschreven. Aandoenlijk is het,
hoe hij telkens het hart uitstort, als hij iu zijue ballingsdap aan zijn
geliefd maar voor hem liefjeloos Florenee denkt, Het vedangen om
het weder tc zier., waf; als dat van cenen onschuldigen gevl1ngene,
die '.14 het land der yreemdellllgsehap hi;gt naar de vrije lucht in
blijder dagen ;ngeademd, Hij sterft met de klacht op de lippen:
., MijL vaderlanri, wat heb ik u gedaan ? ~ Vondel stemt de lier tot
heef bezingen van de glorierijke daden zijns \'olks; verdeeldheid,
ourecht en zelfzucht daarenteger. stemden hem tot weemoed en
ernst, en met onverschrokken hart evenzeer als gedrongen door
wa!'e I;efdc, wijst hij 0 P de kwalen zij ns tijds, ook al dreigt hem de
gevangenschap, ook al eischt men de penning'en op, waarvoor hij
zich en de zijnen moet voeden.
Beide mannen wederom zijn dikwijls verkeerd beoordeeld en
beider nagedachtems werd smaadheid aan gedaan door de onjuiste
voorstelhngtaI! de geheimen huns zielelevens, Zelfs nog in onze
dagen hoort men beweren, dat Dante de Gibelijnsche gevoelens
omhelsde uIt zekeren wrok tegen de \Velfen, die hem miskend
hadden, - eene bewering, die uit groote onkunde omtrent 7.ijne
wijsgeerige beginselen ontsproot en waartcgen elk, die Dante kent,
met kracht moet opkomen. Bij Vondel schreef men aan wispelturigheid en gedurige weifeling toe, wat men, onheusch genoeg, vergat
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toe te schrijven aan uen verheven en ridderlijken karaktertrek om
het voor de onuerdrukte partij op te nemen, of, wat onzielkundig
oordeel niet kon verklaren, uit zijn wakker streven naar waarheid
en licht op jeugdiger leeftijd en uit zijn zoeken naar rust en vrede
des gemoeds in rijper jaren, al zij het ook, dat hij dien vrede en
rust zocht, waar niet iedereen hem zou willen of gewetellshal ve
kunnen volgen.
Dit brengt mij van zelf tot een karaktel'lrek, die mij altijd in
beide mannen bijzonder getroffen heeft. Oprechtheid en daarmede
gepaard gaande onafhankelijkheid waren zoowel bij Dante als Lij
Vondel des te schitterender hoedanigheden, naarmate men ze
schaars vindt, naarmate zij menigmaal groote ergernis verwekken.
Met waardigheid verheft Dante zijne stem tegen de machtigen der
aarde, zoo zij hun zelfzuchtige bedoelingen trach ten te verbergen
achter voorwendsels, die de menigte moeten verblinden en zoel,en
te misleiden. Logen en huichelarij wederstaat hij met al de maeht,
die in hem is en aan haar, toont hij telkenmale aan, zijn de rampen,
die zijn vaderland en de mensrhen in het algemeen treffen, te
wijten. Eene menigte van zonden besluit hij in die twee WOOl'llell :
Logen, Bedrog! - En Vondel? gij denkt, mijne 110orders! aan dat
treffend woord, Muidens Drost toegezonden: « Al wat me op
's harten grond leit, dat welt me naar de keel! » Toen de gevangenis
hem dreigde, riep hij uit: c Ik zal dat volk nog scherper de waarheid zeggen! » En wat was dit, « de waarheid zeggen? » De logen
aanwijzen! Nooit hebben dan ook beide mannen in lage dien~tbaar
heid van de eene of andere partij de machtigen en aanzienlijken
gevleid; nooit hebben zij hun gaven misbruikt tot eigen voordeel,
of tel' voldoening van ijdelheid. 'Vaar zij lof toezwaaien en anderen
vereeuwigen, daar is het uit innige vriendschap of sympathie, uit
erkenning van ware verdienste. Voeg bij zulke verheven eigen·
sehappen, als het noodzakelijk gevolg daarvan eene innige liefde
tot de vrijheid. Dante's verheerlijking van zijn held bij uitnemendheid, Hendrik VII, had haar grond in zijne wij~geerige beginselen,
van welker erkennillg hij de vrijheid en vrede voor zijn vaderland
verwacht, naar hij zelf zegt. Vondel teek ende zijne stukken meermalen met de letters P. L., dat is : Pro Libertate (voor de vrijheid)
als ware het een stil protest tegen zoovele handelingen, die de
vrijheid tot een hersenschim maakten. Door dat alles komen beiden
ons voor als kompleete mannen, om het zoo uit te drukken;
mannen in den yolsten zin des woords, en verre van halfheid eu
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karaldrrloosheid; wier overtuiging hun dierbaar was; die zich
vertoonden zooals zij waren en dat met al het eigenaardige en al de
sterk uitkomende trekken van hun machtigen geest.
Zoo wij meer bepaald een blik op beider werken vestigen, biedt
de vergelijking niet minder belangrijke punten aan. In de eerste
plaats wijs ik er op, hoe beide mannen in de hoogste mate het bezit
openbaren van datgene, wat bij den waren kunstenaar niet llIag
ontbreken, zoo hij door zijne kunst zich zei ven zal vereeuwigen en
duurzamen invloed op de veredeling der memehheid zal uitoefenen.
Ik bedoel een ernstigen zin, een nauwgezet geweten. Wat dit
beteekent ten opzichte van eens kunstenaars werkzaamheid en
gewrochten, zal ik wel niet behoeven te verklaren, daar elk hier
denkt aan dat volhardend streven naar hooger ontwikkeling, naar
meesterschap over den vorm en steeds helderder inzichten en levendiger bewustzijn omtrent zijne roeping, omtrent den aard en de
geheimen zijnerkunst. Kunnen wijdenauwgezetheid van dit kunstenaarsgeweten niet genoeg in Goethe bewonderen, ook in den
Hal iaanschen en den Nederlandsehen dich ter d wi ngt zij onzen eerbied
af. Ik wijs hier tevens op de veelzijdigheid van beider kunsttalent.
Wat rijkdom van vormen, wat onuitputtelijke dichtader in hun
voortbrengselen, beurtelings door de schitterendste verbeelding,
het fijnste gevoel en den stoutsten heldenmoed in het leven
geroepen! Vondel muntte evenzeer uit in het verhevene als in het
komische, in het treurspel als in de satire, in de geestdriftvolle ode
als in het zangerige lied. Dante evenzoo. Niet alleen heeft hij ons
in zijne zangen en klinkdichten de liefelijkste poëzie nagelaten in
eene taal, die vóór hem weinig meer dan gestameld had, maar ook
wisselt in zijne Commedia ieder kunstvorm af. Hoe echt dramatisch
is zijne dichterlijke episode van [t'rancesca da Rimini of die van
Ugolino,. met wat verheven lyrische gedeelten voert hij telkens
in Purqatorio en Paradiso ons omhoog; met wat scherpe en tot
in het hart treffende satire verplettert hij zijne tegenstanders of
de bedrijvers der ongerechtigheid! Toen ik van beider ernstigen zin
en nau wgezet geweten sprak, dacht ik ook aan eene andere bijzonderheid, waarin zich die eigenschappen openbaren. Dante zegt, dat
zijn dichtstuk: waaraan hemel en aarde hebben medegewerkt, hem
vleeseh en bloed heeft gekost en dat hij het ondernomen heeft tot
heil der menschheid en van zijn vaderland, om de eerste den weg
der waarheid, het laatstgenoemde den weg der bevrijding en der
herleving te wijzen. Welke edele bedoeling bij Vondel ten grondslag
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van zijne kunst lag, wordt ons door van Lennrp in ",ri :lige woorden
aangetoond, als hij zegt, dat Vondel de dichtkunst niet anders dan
als een middel tot stichting en verbetering zijner medemenschen
beschouwde. Met andere woordeII, hij is zich du~, evenals Dante,
eene verheven roepIng bewust; hij gevoelt die inspraak van het
geweten, die geen waar kunstenaar vreemd is. - Ik sprak zoo even
nog van Dante's taal. Na de welsprekende opmerking van Beets
daaromtrent, kan ik kort zijn. Voorwaar, Vallte heeft de taal.;, die
hij uit den mond zijns volks opvillg, geadeld! Wat bij zijne t,;,;dgenooten doorging voor een verworpen straat- en marktdialekt heeft
hij verheven tot de taal van kOllingen op het gelJied Lier kunst en
beschaving. Hij heeft haar tot een voertu ig gemaak t voor de ed~lstJ
gedachten, de innigste gevoelens, dool' dat volk sinds zijn verschijnen uitgesproken. En Vondel wederom? De taal van een lEetig ,~n
eenvoudig volk verheft hij in zijn prachtigen Luci/er tot lp taal
der engelen, waarin zij hun God het c driemaal heliig ,. toezingen.
Evenals Dante is hij een gezaghebbende op het gebied der taal, \Vant
hij spreekt de taal des volks. Hij geeft der dietschc spritkc een
blijvend karakter; hij is bovenal de sehepper der dichterlijke taal,
de schepper van den nieuwen Nederlandschen'ïersbouw.

Het valsch-populaire in de letterkunde
(uit

HET POPULAWE,

eene voorlezing, ver!1chenen in VERPOO:lINOEN
Am.tordam, G. L, Funko, 1873)

DOOR

OP LE'l'n:ItJ(U!\[JIO GEBIED.

N. BEETS(').

Hoe is het, M, H. I heb ik het gedroomd, ofis ook de letterkunde
van een ons zeer nabij bekende natie, te l1J idden van vcel voortreffelijks, rijk aan een zeer aanmerkelijk aflntal boeken en bladen, in
rijm en onrijm, dpcls van w('ri'ldlijken, deels van geestelijken
inhoud, maar daarin overeenstemmende dat zij opzettelijk en met
voorbedachten rade, voor het volk vervaardigd, en welmeenend
aan het volk, opgedrongen zeide ik bijna, maar ik bedoel opgedra(1) ?\icolnas Beets, geboren te Haarlem, d('n 13" September ]814, werd
in 1840 jlrediknnt te Heemstede en in 1854 te Utrecht. In deze batste stad
was hij hoog-Ieeraar van 1874 tot 188,1. Zijn Camer'a obscllrn is Nederlnnd's
meest geliefkoosd hoek; als dichter en als spreker verwicrfhij zich eveneens
)J{)ogen roeru,
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gen zijn - boeken en bladen, liederen en gezangen, met ne blijilste
verwachting onder het volk verspreid, ja wat meer is, met alle
vrijmoedigheid, en in naam des volks, schoon buiten zijn weten,
voor populair, reeht populair, 0 zoo populair verklaard, en aangeprezen, en ook wel met goud bekroond; milar door het volk
met de grootste onvel'schilligheid tel' zijde gelrgd. met minachting van zich gewol'prn? Indien ja, dan zijn wij in de beste
gelegenheid om alvast tot een negatieYe be<lntwoordillg der vrilag.
die ons bezig houdt, te komen, en aanIllel'l~elijke vorderillgen tc
maken in de beste handel wijze, om onder schijn en naam vall
populariteit zoo impopulair mogelijk te zijn, en de mislukte vrucht
van welgemeenden ijver met den vloek eener eeuwige ongenietLaarheid te slaan. Feli:c quem jaciunt aliena pel'icula cauturJt. Die
zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht.
Wat was in deze gevallen het geval? 1\Ien had weinig gelegenheid,
of wellicht weinig genegenheid gehad om hd eigenlijk gezegde
volkstype, in zijne wezenlijke eigenaardigheid, in zijne ware
behoeften en neigingen, in het leven te leeren kennen. I\Iiss('hien
had men er ook geen oogen voor. Het eelle oog is het andere niet.
Maar een, ik weet niet door welke drijfveel', opgewekte lust, of
wel een door het een of ander lokaas aangevuurde eerzucht, deed
piotselilIg besluiten als volkssehrijver op te treden. Ook luisterde,
dacht men, de zaak zoo nauw niet. Indien iemand, het volk kon
men wel een pak kleet'en maken zonder het de maat te nemen. Ook
zag men dit, op een ander gebied dau het litel'al'ische, zoo goptl als
dagelijks geschieden. Daarenboven het ontbl'ak niet aan een goed
patroon. 'Vat uehoefde men meer dan de ~chaar van een voorganger
te volgen? De traditioneel populaire snit genoot het Oll bep~aldst
vertrouwen; en spoedig nug al had men er den ,lag van beet. Of
het kleed voor dell man paste onderzocht men niet. :\Iam' men daeht
zich een man, die volkomen paste voor het kleed. Di t gaf een
groote gerustheid,
En hoedanig was de man, dien men zich op eigen hand op grund
der nageknipte patronen had voorgesteld? Zekerlijk, 1\1. H.! geen
voorwerp om eer aan te behalen. Nog altijd een mensch. maar gewis
in de slechtste en vermindel'dste editie. Vrij algeu1Cell Sc.:hijllt men
zich in deze kunstvoorbreng;elen het volk gedacht te hebben in den
persoon van een lijzigen, droomerigen Jan Salie, zonder pit ofmcrg,
een zoutzak van een vent, vall wicn men me(,/I(lt~ zielt met gl'ond te
me'gen beloven dal hij met OpCII lllUllLllui~lel'en zuu, WillIlWe!' won

- nn voorgaf zich zoo eens recht gemeenzaam bij hem neder te zetten, en
ongezocht, ongedwongen, reil allergenadig"t praatje met bern Hanknoopte; ja, dat hij enkel hart en ooren zijn zou. indien melJ zoo
eens geheel in zijn toon viel, zijn taal en uitdrukkingen ovel'nllm,
en zichtbaar zijn best deed om hem op alle manieren recht duidelijk,
recht aannemelijk te maken, wat men hem wilde inprenten, waarop
hij natuurlijk niets te doen zou hebben dan ja en amen te zeggen.
Maar niet zelden wisselt dit zeer lijdzaam typP, met een ander af,
dat minder handelbaar sehijnt. Het is Jan Salie niet, of het zou Jan
Salie moeten zijn, van de be,chonkene zijde bezichtigd. l\len is
blijkhaar min of meer bang voor dezen sinjeur. Een plompe, een
gemf'cne kerel SÜ1Ht voor de oogen. Om gehoor bij hem te krijgen,
dient men vrij wat in zijnen ruwen toon te vallen; immers zich te
h[)uden alsof men claar niet zoo ten eenenmale afkeerig van was.
Met een zoet lijntje is hij Lest te vangen. Een koddige inval wint
zijn \t,ll'C, IIoe meer koddige invallen hoe beter. Gij kunt zelfs het
ernstigste aan bern kwijt worden, mits gij het behandelt op luchtige
wijzp,. Zorg maar,dat hij niet te zeer bemerkt, dat gij in beschaving
en zedelijkheid vrij wat Loven hl'm sta~t.
Oplllerkelijk is het datilanclitlaatste type, vooral door dedidlteC'~,
nog al eenige bekendheid met oudhollalJdsehe woorden en spreekwoorden wordt toegekeIld . «Dylo! ~ deze Jan is niet in alles even
ollkundig.
Overeellkomstig deze cn del'gelijke, met meerdere of miedcrc
hewustheid gekoesterde voorstellingen van het volk, zijn dan ook
volgells deze populaire meestt'rstukken, de vereischten en de hulpmiddelen van wat men den populairen t00n achtte. De vereischten
worden gesteld of in een kinderachtige zoetsappigheid en vervelende
overduidelijkheid ; ofin het gemeene, platte, onbehouwene; hier, in
een doorloopende potsierlijkheid; dll;'r, in een v<tlsche naïveteit, of
nog valseher nonclJ!\lallce. \'èrheffing, gloed, ernst, dingtaal,
kracht of bevalligheid van uitdrukking zijn eontrebande; boven de
b8vatting; niet op hun plaats. Maar aandoenlijk is het om te zien,
op welke hulpmiddelen ter verzekering vall een verbeul'den opgang
gerekend wordt. De eene acht dien onafscheidelijk van den met zorg
gekozen vorm eener lallliendige samenspraak; de andere van dien
van het alleronbelangrijkst vcrhaal, dat men lezen kan; een derde
verwacht alles van een triviaal allegori,che voorstelling; een vierde
heeft het allkeI' zijner hoop ge\\'orpen in den taaien bodem der
vadel'ialldselle spreek woorden; een vijfde steunt op de onweder-

Gi stn~nhnre fnoVCI'kr,lcht vnll het jij en jou; een zesde geeft ne
vool'ke 111' aall het dO()I'spekk~n zijner rcde met bekende en olluekende
bastt'rd vlul!ken; een enkele degelijke vloek daartusschen schijnt te
moeten diellen om de allderen te eehten; een zevende behoeft niets
dan het olJsehuldig lokaas van hui,elijke st0pwoorden en allerliefste
verkleiningen, Ik zwijg van de edectici,die beurtelings alles gebruiken.lIet vulk zelf sprekende in te voel'en, en de lessen der Tevredenlwid, der Arbeid,.;aamheid. en der :\Ienscldievendheirl in den mond
te leggen van een Vroolijke Kindel'mcid, een Eerlijken Kruier, een
B)'avl'n ~I('<'])('rsknecht (gij ziet dat. ik van een zoo goed als gesloten
tijdpel'k spreek). wat kan populHit'er, wat c econumischer ~ zijn?
Soms rekellde men het volcloent!n, indien bij dergelijke pogingen nu
en dan een cnkel woord, uit het volksidioom genomen, de pedanterie
van het overige poogde te templ'l'en. Manr ook zijn er voorbeelden
van een geduld, dat zich vel'ledigde de platte volksspraak met een
onmogelijke spelling te willen achtcrhalen, en er waarlijk in slaagde
het volk, voor zoo veel het el' kennis van mm, een patois onder de
oogen te brengen, hetwelk het - niet kon lezen. Doeh ook daar,
waar men zich voor uitersten en d waas!teden als deze wachtte,
blonk bij deze mi"lukte volkslitcratl.ur steeds het valsche beginsel
door, dat mi!n, om populair te zijn, moet afdalen; en zulks tot het
waterpas van het volk, z')oals men zich dat voorstelde; en bleef er
geen t w ijf'el over aan een vo Ikomen bereid vaardigheid, om dat
beginsel nog tot het uitel'ste te overdrijven, Het gunstbejng was
openba~r. Het zij met of zolllier stelllverandering, de schrijvers

speelden een rol.
Eu waal' dit het ge val was, mag men zeggen, dat de onvergeeflijke
vergissing omtrent den aard en de neigingen des Volks, met een
kolossale vergissing omtrent dien aard en de neigingen van den
Menseh in vel'uand stond.
Het Volk was de Jan Salie niet, di,)!1 men zieh uit de schriften
zijner voorgangers of in benauwde dl'oomen had leeren voorstellen,
of mogelijk hier of daal' op een of andel' wed'stoel aalJgeh'offen had;
en evenmin die andere Jan, voor wien zoo zoete brooden gebakken
moesten worden. Maa!' zelfs, indien !tet een van beiden geweest
ware, het was te denken, dat die Jan Salie toeh nog juist genoe'g
gevoel van wa~lrdc had bezeten, om, indien niet zijn huis, dan toeh
zUil hart VOOI' dell laffen oo;;endienaat' te silliten; en het zou meel'
ill het kal'akte!' van dien anderen Jan geweest zijn, den on waardigell grappellmaker met een plompen uitval af te vragen, of hij
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ook van voornemen was helll hCl'lcnd'al in het ootje te nemen.
Inderdaad, M. H.! ecn weinig- algemeene mcuschenkennis en de
dagelijksche ondervindilIg ziJIl voldocnde, om ons, op ieder gebied
nadrukkelijk te waarschuwen tegen een weg en wijze, een vorm en
toon, en in 't algemeen tegcn midJelen, die al tc~ in 't oog loopend
ons doel en onze ber'ekening verraden.
Het menschelijk bart is kitteloorig op dit (Junt. Het wil niet
verschalkt wezen. lIet « op:!'ettelijk vel'VaarJigde, » op èen bepaalde
werking berekende kali vool'eerst7.elJen 5"0ed 'litvallen. Elke
goede handeling eischt eene zekere vrijheid. Een vaste hand wordt
slechts bij een on bekoll1lllerd gem oefl ge v()nden. Het 0pze t.t.elijk
vervaardigen en zol'gvlildig berekenen leidt van zelf tot. eenzijdigheid en overdrijving. :\laar al zou het ook goed zijn uitgevallen,
nimmer ontmoet het, 'vaar het erkend wordt, het minste straaltje
van gunst. Wie het bewondere, voorwaar, niet hij voor wien het
was bestemd. Gij denkt het recht Illooi gemaakt 't<.: hebben. Gij
bedriegt u; het is al te mooi; dank G hartelijk! Duurt hat wel
lang, :VI. H.! eer u we opgl'oeiende kinderen beginnen te reägeeren
tegen het denkbeeld, den titel, den toon van een boekJc voor
« de Jeugd, » en vooral 7001' de « lieve Jeugd ?> Geachte Hoorderessen! zou het voor iemand, die de eer heeft dit spreekgestoelte in
te nemen, wel het rechte middel om u te boeien zijn, indien hij,
door de keuze van zijn onderwel'p en zijn trant van behandeling, al
te zeer ell gedurig liet dool'stralen,dat hij er zich toe gesteld had om
zijne lezing eens recht aaullcmelijk, ecns recht bevattelijk te maken
« voor de Dames. » Begint lI1ell niet op te merken, dat het aflezen
van den tekst: den armen lcordt het evangelie verkondiyd, of van het
verhaal van Cornelius den hooJdrttalt. juist niet de geschiktste
kunstgreep is om, iu Arlllen- of Garuizoenskerk, de toehoorders
"oplettend, welwillend, handelbanr:o te maken; en dat een deugdelijke Zeemanspl'eek, wallrill storm en stij ve koelte niet van de luch~
zijn, en brassen en reven, en loef en lij, te pas of te onpas, met
kennelijk welbehagen zijn aangebracht, zeer aardig is, C'l ook
stichtelijk wez('n kan - voor de pass:1giers? En wie onzer gevoelt
niet het onllangename, pijnlijke, beangstigende en zeer dubbelzinnige van de onderscheiding: zoo bep,laldelijk onder het schot te zijn.
Het menschelijk eergevoel; laat het zijn de men~ehelijke hoogmoed,
maar elk spreker' of schrijver heeft de roeping niet van stonden aan
met dezen a~n het kwarrelen te geraken; het menschelijk eergevoel
is op zulke onderscheidiug niet vet·zot. Integendeel; het acht er
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zich door gekrenkt. Het vindt iets beleeligcnds in het maken van
zooveel onkosten. En zulks te meer. naarmate het duidelijker
bemerken kan, dat deze onkosten opofferingen zijII. Hoe zou het el'
u den minsten dank voor kunnen wijten! Spaar u we moeite! Zeer
verplicht
Eon zeeman spreekt van weer en winll; een huisman van zijn rundren;
De krijg~man haalt zijn wonden op; de hel'ller lirijst zijn kudden •..

Maar doe, bid ik u, den zeeman, den huisman, den krijgsman, en
den herdersman het onrecht niet aan, van te onder"tellen, dat zij
ook uit uwen mond van niet anrlers willen hooren; of dat gij, om
hun hart te stelen, juist WJNSCHOTEN'S 8eeman zoudt moeten van
buiten leeren, een knevel laten staan, bulken als een koe, of el'
uitzien als een schaap.
En wie nog op deze aardigheden gesteld, ofv,)or zulke gaten te
vangen mochten zijn, het Volk 3ls Volk voorzeker niet. Het heeft
daartoe te weinig kleingeestige ijdelheid, te veel achting voor zichzei ven. Een gevoel van onafhankelijkheid en een genoegzame mate
van gezond verstand verhoeden het. Het Volk is er op gesteld voor
Volk te worden aangezien. Om uwe achting vraagt het; voor uwe
genadigheid bedankt het. Ook u wil het achten; mits gij u zei ven
llÎet wegwerpt; mits gij uwe waardigheid en uw afstand weet te
bewaren. Hefhet Volk tot u op; d. i. doe een daad van liefde, en
het zal u liefbebben. Zoo de kinderen; zoo het Volk. l\Iaar ontfermt
gij u om afte dalen, het laat u alleen. Poogt gij het met een laffe
stem verandering te lokken, het is zoo vrij u stillekens uit te lachen.
Di t staat vast, de populaire toon is meer dan een kunstgreep. De
kunstgreep is ten hoogste impopulair.
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c) SLOTREDEN.
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De beschaving van den menschelijken geest, deszelfs ontwikkeling, vorming, verrijking, het hangt alles af van de ondel'linge
mededeeling der gedachten en gevoelens. Hierom gaf ons de weldadige Schepper het weldadig spraakvermogt>n. Ontneem het aan den
menseh, en el' is niets, dat hem boven den st~at der dierlij kheid
verheft; er is geen band der gezelligheicl meer, zelfs niet der huiselijke samenwoning, en er moge een redelijk vermogen in hem
sluimeren, het wordt nimmei' uit die sluimering opgewekt.
Hoe verder dus de mededeeling der begrippen en gewaarworrlin.
gen, waarvan de spraak het werktuig is, zich uitstrekt, des te
grooter wordt de omvalJg der beschaving, der redelijkheid. Maar
wat wi,; spreken wordt slechts door weinigen gehoord, die ons
omgeven, en wat wij belangrijks spreken, dikwerf niet gehoord
door hen, voor wie het gesprokene meest heilzaam en noodzakelijk
zou geweest zijn. Bovendien, de spraak is slechts stem en klank;
zij vervliegt en laat geene sporen na j olloplettendheid heeht er zich
niet aan: uit het ontrou we geheugen wOl'dt zij uitgewischt, en is
-verloren I
Al vroeg dus werd de kunst uitgevonden, om tot het oog, zoo wel
als tot hct oor te spreken. Het moeielijkste valJ alle vraagstukken
werd opgelost: de klanken der stem door zichtbare en blijvende
teekenen te vertegenwoordigen: het letterschrift werd ontdekt.
Van toen af dagteekende het tijdperk eencr nieuwe beschaving.
\Velke gedachten in den geest van groote mannen, welke gevoelens
in hun hart oprezen, wat kennis en onderricht van hunne lippen
vloeide, het behocfte niet meer der vergetelheid prijs te worden
gegeven j perkament en papier werden er de bewaarplaatsen van j
dagelijks vermenigvuldig,le die ~chat, en werd, vergroot en verrijk t,
van het eene tot het antlel'e geslacht voortgeplant.
Wie tot denzelven toegang had, mocht zijn dorst naar wetenschap lesschen, en deelde weder van het zijne aan a!ldeNll meUe.
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Maar hela~ s! voor weinigen stond die toegang open. De afschriften,
zoo veel tijd, en arbeid, en ged u 1<1 vereischendc, waren schaarsch,
en niet dan tot duren prijs te bekomen. Waar slordigheid zich
overhaastte, om ze verkrijgbaar te maken, werden zij onleesbaar
en door de grofste feilen verdonkerd.
Zou ooit het lieht der kennis allc standen der maatscha ppij
bestralen, en, niet langer binnen de cellen van weinige geleerden
besloten, ook doordl'ingen tot die talrijke en nuttige menschenklassen, die tI'otschheid en bijgeloof, heersch- en dweepzucht, iu de
Loeien der onkunde en domheid gekluisterd hielden; zou ooit een
vrije omloop van gedachten, gevoelens en kundigheden ruwe \'ernutten slijpen, verholen talenten aan den dag bl'engen, en de Vl'ijmoedige stem del' waal'heid, ondel' nederige daken en in prachtige
gewelven, gelijkelijk docn weergalmen; er werd eene nieuwc kunst
vereiseht, die de 100lIlè pen, het schaarsch en kostba.ar Iwndsehrift
verving, en door duizendvoudige vermenigvuldiging van hetgeen
voorheen, door weinige bevoorrechten, ternauwernood te Lekomen
was, de deuI' del' kennis en der zelfonderrichting, wijd opemettede
voor nllen.
Daar trad de Boekdrukkunst te voorschijn, en vervulde den
verLorgen wenseh der vrienden van waarheid en deugd, en ging
welhaast aller wenschen te boven. Zij sohudde het juk der geheimhouding af, en liet zich binnen den omtrek harer eer:ote werkplaatsen niet langer bepalen. Verspreid over de beschaafdste deel en van
Europa, vergenoegde zij zich niet, met de behoeften van het kinderlijk onderwijs of der huiselijke godsdienstigheid tc bevredigen. Zij
nam hooger vlucht, en stond de pas ontwaakte drift naar ware
geleerdheid en onver\'alschten smaak, krachtdadig ten dienste. Al
wat de oudheid heerlijks en uitmuntends had voortgebracht, werd
uit verholen schuilhoeken voor het licht gedaagd; de heilige Boeken der Openbaring verschenen in derzelver oor~pronkclijke talen;
de fakkel der wijsheid en der godsdienstkennis \\wd tevens ontstoken, en alle wetenschappen baadden zieh in eenen nieuwen
hemelgloed ! Ouk hier bepaalde zich hal'o heilvolle werking niet.
Een tak van nijverheid en koophandel geworden, wist zij elks
behoefte te gerieven, en oen prijs harer voortbreng'selen aan het
vermogen der weetgierigheid te evcnredigen. Wprktuigkunde
leende haar de hand, om harc schepping te vereenvoudigen en te
voltooien.
De beweegbare letter uit den vélsten druk vorm geLoI'en, werd
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zelve ue grondstof van eenen nieuwclI vasten vorm, om voor bijkans
niets verkrijgbaar te maken, wat voorheen tegen goud werd
opgewogen. Zoo werd zij eene schrift- en letterspraak, wier geluid
olltelbare kcercn herhaald en teruggekaatst, tot in de afgelegenste
hoeken doordrong, en over zeeën en gebergten henen klinkende,
alom werd gehoord en verstaan: eene stem der gedac:hten, door
niets te smoren; 't zij ze, zachteJijk fluisterende, door de eenzame
overpeinziug met wellust werd opgevangen; 't zij ze, rollende als de
stem des donders, hart en oor met verbazing en ontzetting ,ervulde.
Door haal' z~gen rede ell dengd eene nieuwe rechtballk opgericht,
waarvoor zij hare zaak bepleiten konden: de olltzaglijke rechtbank
van het publiek! de laatste toevlucht der bclasterde onschuld, der
verdrukte braafheid, der miskende, der verdonkerde, der geloochende waarheid! Eene vierschaar, vrecsclijk voor de vijanden van
licht en rccht; wiel' vonnissen schrik jagen in het hart van hen,
die nimmer beefdcn voor vuur en staal j waarvoor zij zelfs sidderen, die het eeuwige gericht bespotten! Daaraan dacht uwe Hollandsehe eenvoudigheid niet, LAURENS JANSZOON ! toen gij in den
Hout van Haarlem beukenschors tot letteren sneedt! maar zoo
groot echter was de kunst, waarvan toen het denkbeeld in u
geboren werd, en tot zoo groote einden was zij door den liefderijken
Vader del' menschen verordend!
Door den liefderijken Vader der menschen ? ... Maal' zijn er dan
niet sommigen, die de nadeel en dezer kunst breed uitmeten, die
de onheilen, door de vrije, onbedwingbare drukpers aalJgericht,
zoo groot, haren invloed zoo gevaarlijk achten, dat zij twijfelen,
of hare uitvinding wel voor een geschenk des Hemels te houden
zij; of zij niet, tenzij men haar krachtdadig beteugele, onder
de kwalen en geesels des menschdoms geteld moet worden?
De beek, dus zeggen zij, die onze akkers weldadig besproeien
moest, is een stortvloed geworden, die het gewas overstelpt, huizen,
vee en menschen in hare woede medesleept en wegspoelt! De
sneeuw, dus spreken zij, die onze velden bedekken en koesteren
moest, is een gevaarlijke klomp geworàcIJ, die den vreedzamen
bergbewoner jammerlijk onder zich begraaft! ... Onzinnigen I wat
wilt gij dan, de bron stoppen, waal'uit verkwikking en vruchtbaarheid met milde stroomen toevloeien, opdat zij gecne venvoestingen
aanrichte, die bij het heil, door hflar teweeggebracht, als een
droppel in den Oceaan verzwolgen wurden? Kleingeestigen 1 wat
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wilt gij dan? Zijt gij Nederlanders? Wenscht dan, dat Europa's
rivieren niet meer in uw Vader'land haren uitgang hebben; wenscht
de vernietiging van uwen koophandel, om niet, nu en dan, in den
winter voor over~troomingen te vreezen ! Of wilt gij de bron slechts
vloeien laten, waarhenen het u gelust, in kleine, troebele slingerbeekjes, zonder breedte, zonder diepte, door uwe !:Jekrompenheid
uitgegraven? 'Vilt gij haar beletten, dat zij een bergstroom wordt,
die van de rotsen nedervalt ? Gij verhinderen, dat de sneeuwklomp
zich van de Alpen losrukt, eu donderend ploft in hei dal? Gij, met
uwe machtelooze handen, bet groote werk der sehepping -vernietigen, den grooten S<.:hepper der natuur trotseeren ? Meent niet, dat
het minder vermetelheid is, den vrijen loop der uitdrukkingran
gedachten en gevoelens, dan dien der opgezwollen vlo~den te willen
stremmen! Meent niet, dat zij eindelijk minder met alle teugels eu
breidels, dan deze met dijken en sluizen den spot drijven. wanneer
het opgeperste water zich ten laatste eenen eigen en vreeselijken
doortocht baant!
Maar waartoe langer verbloemde taal gesproken? Aan wien heeft
God de macht verleend, om voor anderen te denken, te 'Jepalen ,
wat ieder nuttig is te weten, of niet te wetpn, de vl'ijc onderzoeking
des verstands aan banden te leggen, de rede, .het goddelijkste dat
in ons is, te beperken, te fJmschI'ijven, en (1001' dw omtuining niets
door te laten, dan hetgeen door uJ door u, onwijs en nietig schepsel! met eenen vrijbrief is voorzien? Die macht heeft God aan
geenen sterveling verleend; en wie ze zich aanmatige , de naam
zijner misdaad is - heiligschennis! Of zou de zucht voor waarheid,
godsdienst en volksgeluk , die misdaad tot eene deugd, die heiligschennis tot eenen plicht kunnen maken? \Vaarheld en godsdiemt
staan onder de bescherming van hoogere, dan aardsche macht, en
hoe ook aangerand, dat eeuwige Rijk zal niet omgeworpen worden!
Volksgeluk kent geene grootere vijandin, dan volksverblinding, En
ongelukkig hij, wien waarheid, godsdienst en yolksgeluk, slechts
ten dekmantel strekken van bekrompene \l1ziclHeü of lage bedoelingen ; de wraak der gehoonde deugd el1 redelijkheid volgt hem op
de hielen!
Ontveinzen wij niet, wat onheilen het misbruik der vrije drukpers heeft aangericht. Betreuren wij het, zoo dikwijls zij door
onwaardigen tot een werktuig der boosheid wordt vernederd, om
hetgeen heilig is, ten doel der spotzucht te stellen, de driften te
ontvlammen,. de zeden te verwoesten, luster en eenoof ten dienste
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pijlen, uit het duister geschoten, diepe, vaak
wonden toe te brengen! Betreuren en verfoeien wij,
maar !lulden wij het, gelijk wij al het kwade dulden moeten, waarin,
door der mellschen verkeerdheid, het goede, helaas! te dikwijls
ontaardt, en naarmate het beter en edeler is, te dieper en jammerlijker ontaarden kan! Op den vruchtbaarsten akker schiet ook het
onkruid weligst op: wee de roekelooze hand, die, om het uit te
wieden, de rijpende halmen kneust, en knakt, en vertrapt, en
baldadig uitrukt! :\faar duhbel wee over dien, die het edelste graan
voor eene schadelijke gifplant verklaart, en het onkruid wassen
laat, om hetgeen waarachtig voedsel is, te vernielen! Spr'eek en
getuig het, \vie gij ûjn moogt, in welk eenen nacht van barbaarschheid zouden wij andermaal gezonken zijn! Dat slechts geen
vooroordeel onze oogen sluite voor al het onschatbaar' goed, uit de
vrije mededeeling der gedachten, eeuwen lang, en dagelijks op
nieuw geboren; zoo zullen wij het weinige k wade, door een
verborgen Albestuur zoo menigwerf in goed gekeerd, ons lichtelijk
getroosten,
En indien wij, in sommige ~chand- en schotgeschriften, die de
deugd hooncn. die de eer aanranrlen, verstand en hart op den doolweg pogen te brengen, de vruchten, niet der edele drukpers, maar
van der menschen betlorvenheid beweenen, wij zullen daarbij onze
blikken laten weiden over' die menigte van gcestverlichtcnde,
ziel verhcfftlncle, hart veredelende voortbrengselen van KOSTER,
onwaardeerbare kunst, waaraan het onzen leeftijd, evenmin als
vroeg,~!'e eeuwen ontbreekt, en ons oog zal met wtlilust rusten op
dat zeldzaam, dat heerlijk verschijnsel onzer dagen, het onsehatbaar
Bijbel woord in alle landen v'll'spreid! Wij zullen het zien; wij
zullen het hoofd dankbaar' ten hemel heffen, en zegenen KOSTERS
uitvinding, KOSTERS nagedachtenis!
Gelukkig de landen, waar de vrije drukpers aan geene banden
van menschelijke willekeur is gelegd; waar de wet geene gevoelens,
maar misdrijven beteugelt; waar staatkundige en godsdienstige
gew.:tensdwang gelijkelijk balling zijn! Daitr alleen zit waar'heitl
op den troon; daar alleen wordt godsdienst in het hart gcëerLiedigd;
daal' alleen woont waarachtig volk~geluk! Getuig dit, 0 mijn
Vaderland! zoo dikwijls de veilige schuiJpl~ats der verdrnkte
onschuld, als zij, om gevoelens en wool'den ten Lloede toe vervolgd,
in u wen herbergzamen schoot werd opgenomen en gekoesterd! Als
zij van hier de moedige ta(ll harpr ycr'dedigj"g wijd en zijd deed
0001'
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klinken, en gij wat elders het licht niet aanschouwen mooht, aan
gansch Europa te zien en te lezen gaaft !
Gelukkig Nederland, waar de vrijheid van schrijven, zoo wel als
van denken en spreken door de grondwet van Staat geheiligd,
nog heiliger is aan het hart van Vorst en natie! Beschermd en
gehandhaafd door eenen geliefden Koning, wiens troon op recht
en deugd gegrondvest, wiens bestuur door wijsheid voorgelicht,
door liefde gematigd, geenen blinddoek behoeft, om het oog zijner
volken te si uiten voor het gezich t van vernedering, van slavernij
of ellende!
Gelukkig Nederland! aloude zetel van godsdienst en burgerdeugd,
van vrijheid en volksgeluk ! Gij alleen waart waardig de geboortegrond del' edele Boekdruk kunst, waardig het vaderland van LA URENS
JANSZOON KOSTEI~ te wezen 1
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Doch laat ons tot den openbaren rampspoed terugkeeren; wat
beleefden wij niet sedert Leidens laatste eeu wfeest! Toen was alles
kalm en rustig; de burgertwist was gestild, en bijkans dertig jaren
vrede hadden alle gedachten aan een buitenlandsehen krijg verwijderd. Maar het was eene bedriegeliJke kalmte, als ('ene, die den
storm voorafgnat. Hetvuur der one('nigheid smeulde slechts onder de
assche; inner'lijk woelden nng alle hartstochten; maar wie had het
kunnen vermoeden, dat reeds weinig j aren daarna de uitbarsting zoo
vreeselijk wezen, het kwalijk gesmoorde vu ur tot zulk eene alles
vernielende vlam zou worden! Ach. dat men het har! kunnen vermoeden! Of de Nederlandsche aard zou zich zelf hebben verloochend;
of de twistenden zouden welhaast elkander in de armenzijn gevallen!
Partijschappen waren steeds de geesel der gemeenebesten, en die
van het gemeenehcst der Ycrcenigde Nedel'landen gaven het a~n
geene i1ndere toe in hi1rdnckkighcid eu heftigheid. \Vaarom, waarom
moe,t de jammerlijke mû<'rd Vi1n den Grondlegger onzel' vrijheid
het verhinderen, dat een wijs en rechtvaardig oppergebied aan den
vrijgevochten Staat al het leed hespaarde, dat een veelhoo!"jjg
Bestuur, zoo roemrijk en krachtig het somtijds ge\\'eest zij, toch
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meer dap. eenmaal denzelven berokkenen moest! Zoo er bij burgerlijke twisten slechts een strijd plaats had van goeden en braven tel'
eene, van slechten en boozen ter andere zijde, die strijd zou, bij Nederlander,;; althans, met oude rechtschapenheid en een eerlijk hart in de
borst, spoedig beslist zijn gewee8t. l\Iaar neen! wat blinde partijschap ook voor wende , hoe de strijdenden zelven, in de hitte hunner
drift, het elkander smadelijk verwijten, het is niet bU burgerlijke
twisten, het was althans in Nederland uiet enkel de strijd der goeden
en der boozen, het wa,; ook de strijd der braven, der goeden onderling. Daar zag men, ach welk een schouwspel! de bloem der
edelen, de bloem der burgerij, de eene den andere verdenken, haten,
lastertlIl, voor verrader uitkrijten, naar het zwaard zelfs gl'ijpen,
in elkanders nederlaag juichen: terwijl liefde VOOI' het vaderland
beider leus, en, wie anders zegt, moge zijn oordeel eenmaal voor
God kunnen vrijpleiten! - terwijl liefde voor het vaderland beider
doel was! Niet dat heersch- en staat,zucht, dat eigenbelang, dat
wraaklust, en wat lage driften en tochten men meel' moge opnoemen, hier ter wederzijde geen schoon spel vonden, en het maskel' der
vadel'landsliefde aannamen, 0111 tweedracht te stoken, en aan te
hit~en j of dat velen; want wie doorgrondt het menschelijk hart? dat
velen niet zich zei venjammerlijk misleidden, en voor zui vere opwellingen hielden, wat uit een onl'einer br,m was opgeborreld. -1\1aar
waarom dieper hierin te treden? Van de vroegste tijden af waren deze
gewesten aan burgerlijke verdeeld heden ten prooi j na den dood van
den vader des vaderlands namen zij slechts eene nieuwe gedaante
aan, Helaas! de grond was maar al te vatbaar, om dat nieuwe zaad
te ontVllllgen en te koesteren j het schoot op, en breidde zich uit,
met ranken en takken, die brceder en breeder werden, Zoo somtijds
de scheuten geknot werden of afgemaaid, de wortels verspreidden
zich des te meer onder den grond, om bij elke nieuwe uitbotting
giftiger en doodelijker vruchten te dragen. Zoo naderen wij den
afgrond onzer rampen, en zijn er in neder gestort! Wij werden de
prooi van vreemden j woeste horden overstroomden en mergelden
ons uit; beurtelings waren wij de speelbal van hunne lichtvaardigheid en hunne roofzucht; en toen een machtig veroveraar dt'ze
benden ondel' den schepter zijner gedroomde wereld-monarchie
verzameld had, verloren wij naam en aanwezen onder de volken _
en tot welk een prijs? om als een par'el aan de kroon zijner heerschappij gehecht? neen, om als een aansp'Jelsel zijner rivieren
daara!\n toegevoegd te worden!
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Vraagt gij, Toehoorders! waartoe deze herinnering op een feest der
verlossing, welks vreugde wij onvermengd willen genieten? Het is,
omdat uit die vernedering onze verheffing, uit dat onheil ons volksg,>luk herboren is; omdat wij het, zoo beschikte het eene Voorzienigheid, die steeds voor Nederland waakte! omdat wij het daal'aan te
danken hebben, dat wij dit feest der verlossing met zulk een blijden,
eenstemmigen zin kunnen vieren. \Vaar zijn die twisten, die onzalige
verdeeldheden, die de krachten van den l\'ederlandschen Staat zoo
menigwerf verlamden, en wier herhaalde aanvallen, éénmaal ten
minste binnen elke halve eeuw van ons bestaan, alles schokten,
beroerden, en het maatschappelijk geluk vergif! igden? Zij zijn in
den afgrond onzer rampen mede verzwolgen, en hetzelfde ongeluk
heeft allen verbroederd! Daar sloeg het u ur der redding, en wij
wOI'stelden ons los uit de boeien des overheerschcrs. Maar niet om,
als van ouds, tegen elkander te woelen en te wroeten; niet om, als
van ouds, de zegepraal der vrijheid in een rampzaligen triumf der
partijschap te doen verbasteren. Neen, vergeten was haat en wantrouwen, achterdocht en miskenning. Aller oogen waren opengegaan, aller harten ontsloten zich VOOI' elkander, aller handen
sloegen zich samen, één ziel, één zin was in allen gevaren! Daal'
schaarde zich nu wederom alles rondom den standaard van Oranje,
en de edele Vorst deed hulde, deed recht aan de uitstol·ting vau het
vaderlandsch gevoel: Europa's mogendheden eerbiedigden de keuze
eener wijze en dankbare natie; en de val, de herhaalde npder-laag
·des geweldenaars, werd het zegel del' goedkcllring, door God
zei ven daarop gedrukt! Zoo mochten het onze oogen zicn, W,lt in
den dageraad van Nederlands vrijheid te jammerli.ik verijdeld werd:
door Oranjes verheffing aller wenschen vervuld; door Oranjes
verheffiog den band der eendracht onbreekbaar vflstge~noerd!
Juieht met mij, Feestgenooten! geen ander jubelfeest mocht. dit
aanschouwen! Juicht, ingezetenen van Leidens vest! uit den nood
werd uwer vaderen roem, uit den nood werd hunner kinderen heil
geboren! Een offer eischt dit feest, een offer aan het vaderland;
een offer eischen de schimmen van Leiden:> verdedigers, een offer
flan hunne nagedachtenis: een offer eiseht ook hij, op dezen dag,
die Leiden verlost, en Nederland uit den afgrond des onheils heeft
opgetogen! Dat offer zij voor allen één, God en menschen even
welgevallig, eendracht zij dat offel'! Zoo wone de God der liefde
onder een gelukkig volk van broederen! Zoo doe Hij Nederland
zijne voorrechten waardeeren ! Zegen ruste op de erve onzer vade-

78 ren, welvaart krone haar, en een dubbel deel daarvan zij Leiden
En zoo plicht of nood ons ooit gehieden, gevoelens
door daden te bevestigen, altijd zij het de leus onzer vereeniging :

to~gedacht!

VOOR GOD, VOOR HE'!' VADERLAl"D EN ORANJE!

Van der Palm's welsprekendheid
(.lot der

HULlJt: AAX DE ~AnEllAcnTESIS VA!'!
WAltI-: lI.IDDt:~,

DOOR

J. H. VA~ DER IlALM ALS
uitgesproken in Januari 184~)

EEN llIA~ VA.N JlE:T

ABRAHAM DES Al\IORIE VAN DER HOEVEN (I).

Het was, gelijk een zijner alllbtgenooten te recht heeft aangemerkt een gelukkig denkbeeld V,1ll Koning Lodewijk, onder wiens
vele goede hoedanigheden deze inzonderheiri uitblonk, dat hij den
roem des vaderlands in letteren en wetenschappen, zoo veel in hem
was, zocht te bevorderen; het was een gelukkig denkheeld van
riien Vorst, dat hij van der Palm tot Academiepredik('" aanstelde.
\Velke modellen van ware eenvoudige kanselwelsprekendheid
heeft Nederland daaraan te dunken! \Vel verklaal'dehij meermalen,
bij de uitgave van dien kanselarbeid, dat hij zijne wijze van pl'Cdiken aan niemand wilde voorschrijven, omdat elk zijne eigene
manier verkiezen en volgen moet; maar hij voegde el' bij, en zijne
woorden zijn te merkwaardig om ze hier niet aan te halen: c Indien
er iets is, waarin ik, ten aanzien der kansel voordracht, aan jonge
leeraars tot model wenschte te strekken, het zou in den aanleg van
mijnen stijl zijn; ten einde in kracht en keus, in klaarheid en
kieschheid der uitdrukking, in gevoelige en bezielde taal di'S
harten, hen het voorname vereischte hunner welsprekendheid te
cloen stellen; en de bakens "oor hen te zetten, opdat zij nock op

de klip der mindel'ige .qezlIJollenheid, noch op die der platheid
en slol'di,qkeid stranden. » Ziet gij, Mij ne Hoorders! dat van
der Palm ook in zijne welsprekendheid naar het ware midden
(l) A braham des A mOl'ie van dei' Hoeven werd geboren tc Rotterdam
den 22" Februari 17\18, Hij studeerd" in de godgeleerdhéid; werd in
1819 tot predikant, in 18:27 tot Hoogleeraar in het seminarium der Remonstranten te Amsterdam uenoemd en verwierf zich groot~n nantll nis
spreker, vooral als kanselredenaar, Zijne bijzonderste schrilten zijn: tw""
bundels Leerl'edenrn, een bundel Redevoeringen, Verspreide geschl'ijten,
Tafereelen Ol;' de ll1j'belsche Landschappen, JOai/nes Ch,'ysosroiilus enz,
Hij stierf op :20 Juli 1855.
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streefde? - Waarin is toch dat bevallige, dat wegsleepende,
dat betooverende van zijnen stijl gelegen? Alles schijnt zoo
natuurlijk, zoo gewoon, zoo alledaagseh, dat elk zich bijkans
verbeelden zou het even zoo te moeten zeggen, en nochtans boeit,
bekoort, verrukt het ons! De welsprekende man wist, Mijne Hoorders! dat niet in het gebruik van ongemeene woorden, maar in het
ongemeen gebruik van zeer gebruikelijke woorden, doch die op elke
plaats niet beter en natuurlijker hadden kunnen uitgezocht of
samengevoegd \\'orden, hij wist, dat hierin het ongemeene en
verrassende van den stijl bestaat. Geen weelderige uitstorting van
beelden en figuren, maar ook geen slaperige, doodsche eenvoudigheid; geen zwier van uitdrukkingen, maar ook geen stijve
gemaaktheid en gemanierdheid, maar ook geen platheid en onwelvoegelijkheid; geen buitensporigheid en gezwollenheid, maar ook
geen schraalheid en nietsbed uidendheid; met één woord, die kuische
zedige matiging, die beminnelijke ingetogene eenvoudigheid,die het
toppunt der kunst is, en allermoeilijkst om te bereiken, nochtans
voor elk bereikbaar schijnt - ziedaar het kenmerk van van der
Palms welsprekenheid, door hem zei ven zoo keurig afgemaald onder
het beeld eener bevallige schoonheid, die niet met den kostbaarsten
tooi omhangen. glinsterend van goud en edele gesteenten op een
zwierig en blinkend tooneelgewaad, in plaats van een enkele roos,
met een gansehen ruiker bloemen op den half ontblooten boezem, in
elke harer bewegingen het doel verraadt om bewonderd te worden,
terwijl elk harer blikkeIl u schijnt te vragen: « ben ik niet betooverend? » - maar die in een zedig, rein, bevallig kleed gedost,
passend voor hare gestalte, keurig van maaksel, kuisch en matig
van wel aangebracht vl'rsiersel; wat de natu UI' haar heerlijks
schonk, niet vertoonende, maar verradende; oplettend voor elk en
niemands oplettendheid cischende, verrukt, vervoert, elks aandacht
kluistert, terwijl haar oog, vol zedige schaamte, het star'3n der
opgetogenheid ontwijkt, maal' waar het zich wendt en hecht, door
merg en gebeente dringt!
Zoodanig was van der Palms welsprekendheid; zoodanig was zijn
geheele aanleg en karakter. In al zijn spreken en handelen, in zijn
geheele wezen drukte hij dat waI'e midden uit; 't welk zoo schaars
wordt aangetroffen. Hij scheen daarvoor geboren en door de natuur
bestemd te zijn. Geen hartstochtelijkheid of lauwheid, maar kalme
bezadigrlheid kenmerkte al zijne woorden en daden. Van hoogmoed
even verre verwijderd als van laaggeestigheid, had hij een betame-
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lijk gevoel van eigenwaarde, en was niemand zoo gereed als hij om
het goede en voortreffelijke in anderen op te merken en zonder
eenige terughoudingte prijzen. Zijne werkwamheid was onvermoeid,
en toch nooit overspannen. Ook toen hij flan het veelomvattend
werk der Bijbelvertaling bezig was, onttrok. hij zich nimmer aan
het gezellig verkeer j en men had moeite om zich te verbeelden,
dat deze man dien reuzenarbeid verrichtte. En in welken kring
vertoonde hij zich, waar hij niet geheel op zijne plaats bleek te zijn?
Hoe natuurlijk, los en ongedwongen was zijn omgang, en toch door
de fijnste beschaving den edelmau en hoveling tot les en voorbeeld
strekkende! Hoe waren al zijne gIlsprekken, zonder oenig vertoon
van geletterdheid, met zout be"prenkeld en met geurige seherts
gekruid! 'Veet gij iemand in dit opzicht met hem gelijk te stellen?
Wat mij betreft: ik heb vele wijzen, edelen en goeden op deze
wereld ontmoet en gadeslagen, maar een man, die met zooveei
grootheid zoo veel beminnelijkheid vereenigde, heb ik nergens
aangetroffen. En nu heb ik nog niet gesproken van de kroon zijne.!'
deugden, zijne beproefde, innige godsvrucht, zoo vrij van alle
somberheid en inmengselen van dwcepcrij, 7.00 echt mannelijk en
edel, zoo blijmoedig en opgeruimd! Ik zeg: zijne beproefde godsvrucht, want 7.ijn vertrouwen op God is menigmaal op zware proeven
gesteld. Het verlies van zijn geliefden zoon Hendrik Albert, den
éénigen die hem van vier zonen nog was overgebleven, was voorzeker wel de zwaarste en moeielijkstc van allen. O! hoe klom zijn
vurig en herhaald gebed om het behoud des bra ven teedergeliefden
jongelings ten hemel! Maar God wil het anders. De jeugdige lijder
geeft den jongsten snik. En de arme vader knielt bij het lijk, heft
de handen ten hemel, en zegt met vaste, schoon diep bewogen
stem: De Heer heeft gegeven! De Heer heeft genomen! D0 naam
des Heeren zij geloofd!
Hier zal ik eindigen, J\Iijne Hoorders! Bescheidenheid gebiedt het
mij. Niet licht zou ik anders zijn uitgesproken van deu lof eens
mans, aan wien ik dure en onschatbare verplichtingen heb. Maar
ik was niet opgetreden om zijn lofredenaar te zijn. Ik heb sleehts
een enkele bloem op zijn graf willen strooien. Zijn zalige geest
leeft in hooger kringen; en de veelvuldige heerlijke werken, ons
door hem nagelaten, en allen door hem voltooid, zijn slechts de
voorrede tot het gl'oote werk, daarboven door hem aangevangen.
Zweve zijn belllinllelijk lJeeld, zoolango wij op aal'de zjjn, ons immer
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Voor den geest: Stellen wij ons, naar de waarschuwing van een
zijner vrienden, zijnen onbesmetten smaak gedurig vOor oogen,
«als een onbedrieglijk baken, om niet te vervallen in de thans
rondom ons spokende kolken van allerlei nieuwerwetsche dweeperij
en buitensporigheid! ~ Beseffen wij de grootheid van ons voorrecht,
dat wij hem eenmaal bezaten, dat wij hem lang behouden mochten i
maar gevoelen wij tevens de heilige verplichtingen, die ons daardoor
zijn opgelegd! Eu zoovelen wij geroepen worden om met mond en
pen op tijdgenoot en nakomeling te werken, laat ons niet vergeten,
dat het onpartijdig nageslacht bij de beoordeeling van onzen arbeid
zich steeds herinneren zal: zij leefden in de eeuw VIHl v A~ DER PALM!
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d) REDEVOERINGEN.
Verhandeling over de welsprekendheid van Cicero
DOOR

J. H. VAN DER PALM.

Indien men de voortt'('ffelijkhcid eener kunst of wetenschap moet
beoordeelen naar het gel'ing getal àergenen, die in dezelve uitmunteden, dan is er geene, die boven de welsprekendheid eens
volkomen redenaars, geene, die met haar verdient gelijk geste-Jd te
worden. Hoevele ervaren krijgsbevelhebbers, hoevele wakkere
staatslieden. hoevele beroemde wijsgeeren , taalkenners, schilders
en toonkunstenaars kan men aanwUzen, tegen éénen, die de gaaf
van bevallig, duidelijk, krachtig, tre/fend, wegsleepend , in het
openbaar te spreken, in eene overtreffende mate bezit: ja! schoon
iedere menschen-leeftijd slechts weinige groote dichters ziet geboren
worden, nog weiniger groote redenaars mag zij aanschouwen.
Zoo dit getuigenis van Cieero aan sommigen verdacht mocht
.... oorkomen, omdat het van eencn redenaal' afkomstig is; ik zou
mij, tot bevestiging van hetzelve, op de ondervinding kunnen
beroepen; ook van latere tijdell, dan waari!! het orakel der
Homeinsche welsprekendheid leefde ; ook van ons vaderland, waarin
het getal der ware en voortreffelijke dichters, opdat ik slechts van
dezen spreke, niet gering is, en dat der even lofwaardige redenaars
bijkans, moet ik zeggen bijkans? tot lliets verdwijnt: zood at de
zangberg gemakkelijker te bestijgen schijllt, dan de steile en ontoegankelijke rots, op welker top, naar I.UCIAi>US' geestige voorstelling,
de welsl'rekendheid zi(~h gezeteld heeft, om deu ijverigen en onvermoeiden gunsteling der natuur, die door duizend hinderuissen zich
den weg tot haar gebaand heeft, hare hand, en met dezelve alle
hare ga ven en sehat ten, aan te bieden!
Men denke echter niet, dat dit den roem der dichtkunst eenigermate benadeelt; want zeldzaamheid is niet het eenig of onbedriegelijk kenteeken van grootheid. Zij ontstaat dik welof uit het overwinnen van groote, en vele, en voor velen onoverkomelijke
moeielUkhedcn; en heeft dus met de waardij van het kunstgewrocht
wel eenige gemeenschap, maar bepaalt echter voornClllleJijk den
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prijs des arbeius, diell mcn aan hetzei ve heeft moeten besteden.
Ecu Hollandsch schilderstuk, waarin vele en onderscheiden lichten
kunstiglijk zijn uiteen gehouden, en keurige tinten elk hare verschillende werking doen gevoelen, of bevallig samenvloeien; hoe
groot in prUs en achting, heeft echter de waarde niet eener Madonna
van Correggio, of eener I\Iagdalena van Tiziano. Voorzeker heeft
de redenaar, om tot het toppunt zijner kunst te geraken, meer en
gl'ooter hindernissen uit dl'n weg te ruimen, Olln de dicl:ter. Door
meerdere oefening, ingcspllllncnel' vlijt, uiIgebreidel' kennis, bereikt
hij zijn doel; en eene nauwgezette inachtneming van klllarheid,
orde en welvoeg~lijkbeid, mag nimmer zijne zijde verlaten. De
dichtkunst is eene vorstin; zij heerscht, en buigt, en dwingt; en zij
mag ook heerschen, buigen en dwingen, indien zij slechts door echte
geestdrift voortgestuwd, en op llllre verheven baan door goeden
smaak begeleid wordt. De wclspl'ekendheid is eene bevallige
schuone, die door hupsche dieustl'aar'digheid, door zedige ingetogenhldd, duor innemende manieren, dool' zuiverheid en kiescLheid,
zieh doet opmerken en beminnen; en die, zelfs wanneer gevoel en
tccderhpid haar ontroeren, wannecr ijver voor waarheid en deugd
hallr outgloeien doet, nimmer vergeten mag, wat zij aan hare
sekse verschuldigd is!
Eene andere reden van de meerdere zeldzaamheid der goede
redenaal's, boven die der goede dichters, is daarin gelegen, dat de
dichtkunst eene behoefte is van het hart, ecne vllak onwillige
aalldrift, die in alle talen hal'c uitdrukking vindt; voor wiel' untgloeiingen en verheffingen de armstc ell ruwste ~praak genoegzaam
is; ja dik werf, door hare overdracht.en en persoull~·vertegen woordigingen, gunstiger dali eenige andcre, voor de uitstortingen haars
gevoeIs, en de schilderingen harer verbeelding. Dc wclsprekendheid,
daarentegen, is eene behoefte des maatsl'happclijken Ie rens ; zij
eischt niet alleen eene rijke, beschaafde en vloeiende taal, maar zij
vordert ook, voor haren grootsten luister, bijzondere omstandigheden van volk, en staat, en algemccn belang. Zij is eene "lant,
die niet op alle gronden, onder allerlei luchtstreken, groeien kan:
slechts in eenen voor haar toebereiden akker kan zij kiemen, uitspruiten, bloeien, en heerlijke vruchtcn dragen.
Zoodanig wal'en de vrije staten van Griekenland en Rome, waar,
aan de eene zijde, kunst en beschaving op den troon zaten, haat'
door weelde cu overvloed gesticht; ell , aan den anderl'lI kant, de
weg tot eerambtl'll, tot belouuiug en toejuic:hillg voor den bek waam-
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sten redenaar was opgesteld. In de glansrijke eeuw van Pericles
was z! het, die Athene beheersl'hte; en uit den mond van den
onvergelijkelijken Demosthenes klonk de zwanezang der Grieksche
vrijheid. Rome W'IS in geleerdheid en wetenschap, in verfijning van
geest en omgang, Attika op zijde gestreefd; de schatten van
Griekenland en Klein- Aziii waren met die van het \Vesten i n haren
schoot gevloeid; onder vele worstelingen, en schokken, en geweldenarijen, neigde wel de vrijheid ten val, maar haar vorm werd nog
bewaard, hare wetten uiterlijk nog geëerbiedigd, toen Lelius en
Sergius Galba, toen Crassus en Antonius de oude, in raad- en
pleitzaal en volksvergadering schitterden; toen na hen Hortensius
de stroevere Romeinsche welsprekendheid dOOI' zijne bloemen
veraangenaamde; toen Crosar haar met Attisch zout besprengde;
en Cicero aller gaven en bekwaamheden vereenigcle, den roem
zijner voorgangeren uitwischte, dien van zijne tijdgenooten verdonkerde, en aan de toekomende geslachten een bijkans onnavolgbaar voorbeeld achterliet.
Over dezen laatsten wilde ik u eenige oogenblikken onderhouden.
Vel'geeft mij, M. H! zoo ik een' langer' omweg heb genomen, om
tot de voorstelling mijns onderwerps te geraken. Ik heb hierdoor
mijne tegenwoordige Verhandeling in eenigen samenhang willen
brengen met eene andere, Ocer den aard der Welsprekendheid, bij
eene soortgelijke gelegenheid uitgesproken, en door velen uwer
aangehoord, misschien ook door sommigen gelezen. En men zal het
mij, hoop ik, niet ten kwade duiden, indien ik, door het ontvouwen
van Cicero's welsprekendheid, hetgeen ik tocn naar waarheid
meene gezegd te hebben, immers van ter zijde poge te bevestigen.
Mijn eigenlijk oogmerk was, u eene dadelijke proeve te leveren
van Cicero's toon, en trant, en kracht van zeggen; voor zoover
de gedeeltelijke vel'taling \'an een zijner beroemdste redevoeringen,
met eenige toelichtingen en aanwijzingen vergezeld, voor eene
proeve zijner welsprekendheid kan gehouden worden. Vooraf echter
moet ik over Cicero, over zijn redenaars-ambt en kunst, gelijk ook
over den inhoud en het. belang der redevoering, die ik tot bereiking
van mijn doel geschikt oordeelde, met weinige· woorden spreken.
Ik weet het, 1\1. H! voor u lieden is deze verhandeling en ontwikkeling overtollig. Gij kent de !'ronnen, en laaft u uit dezelve; maar
gaarne echter ziet gij eene sprank of een beekje, daaruit afgeleid,
een' vreemden hof besproeien; gaarne ziet gij eenige vruchten,
uit den boomgaard del' Oudell, op OD:len vadedandsehen Lodem
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overgeplant; en wilt den ijver ook vall wlke uwer medeleden aan.
moedigen, die hunnen onvolkomen' arbeid, als leerlingen, aan uwe
voeten leggen.
Marcus Tullius Cicero werd niet door toeval of nQodzakelijkheid,
maar dour smaak en neiging, en natuurlijken aanleg, tot redenaar
bestemd. Alle jeudige Romeinen, vnn eenig aanzien en vermogen,
werden in dien tijd aldus opgevoed, dat zij zoowel door tong en
pen, als met hun zwaard, het Gemeenebest konden dienen. Doch
de jonge Tullius bewandelde dezen weg met grooter regelmatigheid
en onvermoeider ijver, dan de meeste zijner tijdgenooteu. Met zijne
lessen in taal- en redeneerkunde paarde hij eene vlijtige en strenge
beoefening van alle de d~elen der wijsbrgeerte, met alle hare 1'ekten,
en de grondstellingen, die elk derzelve ondel'~eheidden. Hij wijdde
zich toe aan de kennis der rechtsgeleel'dheid, uit hare bronnen afgeleid, en op de dagelij ksche rechtsoefening toegepast. Hij hoorde de
beroemdste Gl"ieksche meesters over de regelen en lessen der welsprekendheid, en oefende zich onder hen in het buigen en vOI'men
van uitspraak en gebaarmaking. Hij bezocht vlijtiglijk de pleitzaal,
om de grootste redenaars van zijnen tijd te hooren, Geen dag ging
voorbij, waarin hij niet las over zijne geliefde kunst, en tevens
eenig opstel vervaardigde. Daarna bracht hij ook een' geruimen tijd
te Athene door, den alouden zetel der fijnste besehaving, om aldaar
den schat zijner kundigheden te verrijken, en in de school der
bevalligheid tot volkomenheid gevormd te worden.
Daar hij dus de uitmuntende gaven, hem door de natuur geschonken, versterkte en te hulp kwam door verstandige ell edele
werkzaamheid; daar hij het volkomenst onderrieht genoot, en de
beste modellen voor zich had; kon het niet anders, of hij moest
welhaast een schitterenden opgang maken, En nauwelijks ook
was h ij op het open baar tooneel verschenen, of zij ne eerste proefstukken werden reeds als meesterstukken, met uitbundige toejuiching, ontvangen; en er was geen geding zoo mceielijk, geen0
rechtszaak over leven of goed zoo gewichtig, die men niet aan hem,
als redenaar en pleitbezorger, veilig toevertrouwd achtte. Ook was
er niemand van zijnen tijd, die zoovele aangeklaagden verdedigde,
zoovele moeielijke gcsehilstukken ontwarde, zooyele grooh' mannen
door zijne lofspraak verhief, zoovele nuttige instellingen aanraadde;
voor den Rechter, bij den Raad, en in de Volksvergadering, met
deftigheid, kracht en sierlijkheid, zoo dikwerf het woord voerde, als
Marcus Tullius Cicero.
ij
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Vele, misschien de voortreffelijkste zijner redevoering, heeft de

tijd gespaard en tot ous overgebracht; niet alleen gelijk hij ze dadelijk uitgesproken, mailr gelijk hij ze naderhand l,eschaafd en opgeschreven heeft, en wenschte ze uitgesproken te hebben. Het kan dus
niet moeielijk zijn, dea aard en het eigenlijk vermogen zijner
welsprekendheid te beoordeelen, of die in bijzonderheden te ontvouwen. Doch, waar zou mijne rede een einde vinden, zoo ik dit
veld met u wilde intreden, of alle de voortbrengsels zijner meesterlijke kunst doorloopen, om in elk derzelve u de stalen van zijn
schitterend vernuft, van de kleur, de klem en den gloed zijner
redenen te doen bewondel'en? Ik zal del'hal ve slechts weinige
en oppervlakkige aanmerkingen hierover in het midden brengen,
en hen, die meer daarvan begeeren te weten, tot hem zeI ven, aan
het slot van zijnen BrIltus, verwijzen; om mij thans bijzonderlijk
tot ééne redevoering te bepalen.
De sterkste zijde van Cicero's welsprekendheid is, Luiten alle
tegenspraak, zijn stijl: ja! deze i" het alleen, waarann men eene
onbegrensde goedkeurir.g geven kan. Die zuiverheid van gekllischte
taal; die keus van juiste en schilderachtige woorden, welke men
met geene andere kan verwisselen, zonder el' milldel' goede voor in
plaats te stellen; die gemakkelijke voeging en samellschakeling van
~preekwijzen, voorstellingen en volzinnen; die klailrheid en natuurlijkheid der voordracht; die w<ll'mte of levendigheid der uitdrukking; door het gepast gebruik der sprilak wendingen, beelden,
overnoemingen, en wat meer in rlen schat der redekunst begrepen
is, om te spreken tot de verbeelding en het hart, en als 't ware,
door de zinnen den weg tot het verstalld te banen; die kortheid
zonder duisterheid; die volledigheid zonder langwijligheid; die
vloed van redenen, welke nu met zachte, welluidende rolling naar
haren eindpaal spoeden, en dall weder bruisen als een weg:.;leepencle
stroom, of :;omtijds, als de majestueuze donder, ontzetten en verpletteren I Ziet daal' Cicero's onnavolgbaar kunstvermogen, de
vrucht van jaren ingespannen arbeids, cn van den gelukkigsten
natuurlijken aanleg!
Zal ik hier bijvoegen, dat bij steeds zijn onderwerp meester is;
dat hij het met eene verwonderlijke nauwkeurigheid weet uit te
putten, van alle zijden te vertoonen, in het helangrijkst licht te
plaatsen, en al zijne bewijsrellenen of wedcrleggingen, zijne middelen van bezwaar of verdedigi ng, in eene keurige en Ic u nstige orde
voort te brengen, of aan elkander te onderschikken? Doch, tot dit
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alles behoort men zich in staat te gevoelen, eer men het eigenlijk
gebied del' welsprekendheid binnen treedt. De redeneerkunde is
immers niets meer, dan eene tot haar voorbereidende wetenschap,
gelijk het de doorzichtkunde voor den schilder is?
Wilt gij daarentegen de zwakke zijde van Cicero's welsprekendheid kennen? Zij bestaat, mij ns oordeels, daarin, dat hij haar te
veel hield voor de kunst van te overreden I dat hij te zeer in alle,
ook in de ongeoorloofde kunstgrepen der pleitzaal was ingewijd.
Doch ik noem het verkeerdelij k kunst van overreden j kunst van
vervoeren moest het veeleer heeten: kunst, om den wil des rechters
of der menigte te buigcu, door het opwekken der hartstochten j ja!
al is het door het verdonkeren der waarheid, door het opsieren der
leugen, door het schenden der goede trouw, en het weerstreven der
innerlijke overtuiging van recht en betamelijkheid. Niet, dat ik deze
kunstenarijen aan Cicero als misdrijven wil te laste leggen j want
zij werden, in zijnen tijd, en daarna, als de ware geheimen der
overredens-k unst opgevijzeld, en daar deze kunst met den klinkenden titel Viln welsprekendheid vereerd werd, vonden de lessen dier
meesters, ook bij den echten en waardigen redenaar, slechts al te
gereeden ingang. Zonder weerzin hoor ik Cicero steeds breed
opgeven van het gewicht der zaken, die hij bepleit j van de noodzakelijkheid, dat de rechter in zijn voordeel beslisse, alsof het algemeen welzijn van den Staat, of elks bijzonder belang, in zijnen
triumfbegrepen waren! Ik duld het in hem, dat hij zich op allerlei
wijzen eene meerderheid poogt aan te matigen om zijn gezag en
ûjnen invloed op de sehllal des rechterlijken oOl'deels mede te doen
wegen. Maar wanneer ik hem somtijds, met al te veel list en kunst,
nu voor, dan tegen, hoor redekavelen j nu toegeven, dan terugnemen, en de duidelijkste zaak met opzet aldus verwal'ren, dat de
staat des gesehils een raadsel wordt; opdat ten laatste de indruk
zijner wegsleepende taal alleen de zegepraal beslisse. Wanneer ik
hem, met pracht van woorden en schoon gekleurde zeggingen,
bewijzen hoor aandringen, wier nietigheid hij zelf gevoelde. Wallneer .,ik hem vooral personen en zaken behendiglijk zie ondereen
mengen; of als hij zijne partij met hatelijke verwen afschildert, of
door kwalijk geplaatsten spot zijnen tegenspreker in het openbaar
oordeel doet vallen, en daarin de trouwste en deugdzaamste zijner
V1'ienden niet geheel ver>:ehoont : dan zie ik, niet de kracht zijner
welsprekendheid uitblinken, maar haren glans bezoedelen; en ik
gevoel, hoe waarachtig het tot ut! Lesehrijving van eenen uitruun-
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tenden redenaar behoort, hetgeen de Ouden boven alles in hem
vereischten: Urator -oir bonus est, dicendi peritus: een redenaar
moet, ook als redenaar, een braaf en rechtschapen man zijn!
Doch waartoe meer over Cicero's welsprekendheid, over hare
gunstige en lIJin gunstige zijde, in het algemeen in 't midden gebracht. Haar aard en kracht latcn zich niet anders, dan door voorbeelden, gevoelen en mededeelen. Ik heb hiertoe gekozen zijne
redevoering voor Ligarius, door hem uitgesproken in dien leeftijd,
toen wel het jeugdige vuur reeds lang in hem uekoeld was, maar in
vergoeding daarvan, zijn smaak volkomen gezuiverd, en het vermogen zijner kunst, door oefening en langdurige overweging, tot
die rijpheid was gekomen, dat het nimmer grooter hoogte uereikte.
Ook wordt deze redevoering voor eene zijner schoonste gehouden.
en 't geen men van hare uitwerking verhaalt, gaat zelfs veler
geloof te boven.
Quintus Ligarius was, in den ongelukkigen burgeroorlog, de
zijde van Pompejus toegedaan geweest Bij het uitbarsten van
dcnwlvcn was hij in Afrika, waar hij eenen hoogen bevelhebberspost bekleedde. Hij bleef aldaar ook na den Farsalischen slag,
waarin Cresar op zijnen mededinger de beslissende overhand behield.
Toen velen zich daarna aan den overwinnaar onderwierpen,
behoorde hiJ niet mede tot dit getal, maar had zelfs een aanzieilijl(
aandeel aan de vijéllldelijkheden, die in het gewest, waar hij zich
bevond, ook na den dood van POl11pejus, tegen Cresar werden vourtgezet. Cresar, schoon bij uitstek zacht tegen zijne overwonnelingen,
had een' diepen haat gezet tegen allell, die dezen laatsten nutteloozen tegenstand aan zij ne oppermacht boden, en in dien haat moest
dus ook Ligarius deelen, Zijne vrienden echter te Rome, waaronder zijn oom en broeders, en Cajus Pansa, die allen steeds ijverige
aan Iw ngel's van Cros ar geweest wal'en; waaronder ook Cicero, die
duor Cffisar mct eer ell gunst overladen werll : zijne vrienden, zegge
ik, hadden het reeds zoover gebracht, dat Cresar scheen over te
hellen, om ook aan hem volkomen verg,Jfenis te yerleenen : toen de
wrok van eenen bijzonderen vijand al dat goede omverwierp, en
het met Ligarius' terugroeping wanhopiger dan ooit geschapen
stond,
Quintus Tu bel'o, een nabestaande, een zusters-zoon van Cicero,
was dc man, die dit nieuwe onheil b,'ouw.]e. Hij was door de
Pompejaansehe partij wettiglijk , al~ landyoogd, naai' Afrika gezonden, en verwachtte niet anders, dan aldaar door Ligari us,
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wiens plicht dit vorderde, ontvangen, en in zijne waardigheid erkend
te worden. Doch deze, die reeds een' anderen gezaghebber, Attius
Varus, gehuldigd had, weerde hem, en belettede zelfs hem en zijnen
vader, die hem vergezelde, een' voet in Afrika aan land te zetten.
Tubero's haat was dus niet ongegrond, en de handelwijs van Ligarius, die, als Legaat, niet den Prretor door het leger verkoren,
maar die door den Senaat gezonden was, had behooren te erkennen;
deze handelwijs van Ligarius ten opzichte van Tubero was ver van
onberispelijk te zijn. Doch van dit alles bemcrkt men niets in
Cicero's redevoering; deze bijzonderheid wordt zoo kunstiglijk verzwegen en achteraf gesteld, dat zelfs de levensbeschrijvers van
Cicero, en de uitleggers zijner werken, cr nauwelijks iets van
schijnen vermoed te hebben.
Hoe dit zij, Tubero trad openlijk op als beschuldiger van Ligarius,
en diende hem hij Cresar aan, als een' der hardnekkigste tegenstrevers tegen zijn gezag, die van zijne vijandelijke gezindheid
tegen den overwinnaar, en in zijne handelwijs omtrent hem,
Tubero, en in zijn gansch overig gedrag doorslaande blijken had
gegeven; zoodat hij niet verdiende vergiffenis te eloJangen, veel min
uit zijne verwijdering teruggeroepen, en in eer en waardigheid
hersteld te worden. Cresar, die zich door Ligarius' V1'ienden noode,
en tegen zijnen wil, bijkans had laten overreden, nam nu deze
besch uldiging gereedelijk aan, besloot dezel ve naar gewon en rechtsvorm te doen behandelen, en zat in het Forum, om, na aanklager
en verweerder gehoord te hebben, als rechter uitspraak te doen.
Cicero verdedigt den besch uldigde in de redevoering, waarvan
ik u een gedeelte wilde ontvouwen. Zij is in twee hoofdstukken
onderscheiden, waarvan het eerste verre het mer'k waardigste is, en
de zonderlinge toedracht van dit geding geheel ten onderwcrp heeft.
Ligarius werd beschuldigd, dat hij een vijand van Creoar geweest
was. Maar Tubero, de beschuldiger, was dit even zeer geweest als
hij. 'Cicero, de verdediger V'1ll den aangeklaagde, insgelijks. En
Cresar, de beleedigde partij, zat hier zelf als rechter. Maar Cresar
had aan bijkans alle zijne vijanden vergetelheid van het gebeurde
geschonken. Aan Tubero, schoon deze in den Farsalischell slag, in
persoon tegen hem en zijne benden gestreden had. Aan Cicero,
schoon hij voor den steun en het sieraad der p3rtij van Pompeju~
was gehouden. - Ziet daar een' samenloop van omstandigheden,
zonderling genoeg voorzeker, en waaruit het rijk vernuft van
Cicero, niet eene verdedigillg, maar eene voorspraak voor den
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beschuldigde heeft weten samen te weven, die in kunst en kracht
van zeggen nauwelijks hare wederga heeft.
Hij beweert, dat de beschuldiging, hoedanig die ook zijn mocht,
althans Tubel'o niet paste: dat hij ook geene reden had, om zich
met eene toewijzing van zijuen eisch te vleien, daar Cresars zachtmoedigheid, en gewoonte om te vergeven, gronrl genoeg zou vinden,
om ook aan dezen genade te bewijzen, Dat hiervall geen sprekender
blijk kon lijn, dan dat hij, Cicero, een der grootste van Cresars
tegenstrevers, niet slechts door hem behouden was, maAr vrijheid
had, om in het openbaar, voor zijnen rechterstoel, een lot- en deelgenoot derzelfde partij te verdedigen, te verdedigen tegen de
aanklacht van eenen man, die met hen beiden dezelfde zaak was
toegedaan geweest, maar nu, uit bijzondere vijand,chap, perken
wilde stellen aan Cresars onbepaalde edelmoedigheid. Gij gevoelt,
hoe verwonderlijk schoon dit gezichtspunt gekozcn is; en de wijze,
waarop Cicero hiervan weet gebl'uik te maken, om zijne pRrtij in
een ongunstig licht te stellell; om de schuld van zijnen cliënt, die
niet gering was, in de schaduw te plaatsen; om Cresars wel verdienden lof te verheffen; en het hem bijkans onmogelijk te maken, om
niet voor Ligarius te zijn, wat hij omtrent. hem, omtrent 'l'ubero, en
duizend andere geweest was; deze wijze van voordracht is een
model van vernuft en behendigheid, terwijl de stijl en uitvoering
derzelve hem de hoogste eerekroon der welsprekendheid waardig
maakt.
Bij dit eerste deel zal ik mij bepalen. Het tweede heeft niet zoo
groote verdiensten, noch van vinding, noch van zeggenskracht,
schoon ook daarin uitmuntende en treffende plaatsen gevonden
worden, Het heeft meer de gedaante eetler rechtsverdediging ; en
hiervan kon Cicero zich niet geheel verontschuldigen, daar de
zaak den vorm van een pleitgeding had aangenomen. Hij beweert
dus, dat Ligarius Afrika niet heeft kunnen verlaten; dat hij door
een louter toeval, niet door gevestigden afkeer, de wapens tegen
Cresar gedl'agen heeft. Had hij zich niet ongelukkiglijk in een
gewest bevonden, 'waar alles aan Pompejus was toegedaan; was hij
bij het ontstaan van den oorlog te Rome, en bij zijne broeders
geweest, hij zou zekel'li jk met hrn aan Cmsal's zijne gest~an hebben:
hij was een schip gelijk, door den storm van zijne ankers geslagen.
Hij neem t voorts den in vloed te bRat van Ligarius' vrienden en bloedverwanten, die allen daar, met treurgewa~d beklced, en in eene
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smeekpnde houding tegenwoordig W:lren; en hij eindigt met een
nieuw beroep op Cre-ars gocdertiprenlieid, te schoon en krachtig, dat
ik het hier niet, aan het slot van dit algemeen overzicht, zou aanvoeren. « Niemand, ... zegt hij, « is zoo zeer de vriend des volks,
als die goed en zachtmoedig is. Gl'ene hoedanigheid is er, waardoor
de menschen nadel' aan de Goden komen, dan door menschen gelukkig te maken. De fortuin, Cmsar! heeft u niets grootcr gegeven, dan
dit, dat gij velen kunt behouden; uw karakter' bezit niets schooner,
dan dat gij het wilt doen. Vezaak, \\aarVOOI' ik pleit, zou misschien
eene langer rede vorderen, maRr uw inborst vool'zeker eene kortere.
Ik zal derhalve eindigen, daar ik het voor den beschuldigde nuttiger achte, dat gij zelf zijne voorspraak zijt, dan dat ik het ben,
of iemand anders. Geef lIall hem, Cresar! die ver van ons omzwerft,
vergiffenis en lijfsbehoud, en wij allen, die hier tegenwool'dig zijn,
zullen het rekenen als aan ons gescllOllken! »
Ik heb zooëven l'eeds met een woord gesproken over de verwonderlijke uitwerking, die deze redevoering van Cicero zou
gehad hebben: en ik weet inderdaad niet, waarom wij, aan 'tgeen
Plutarchus hieromtrent verhaalt, geloof zouden weigeren. Volgens
dezen schrijver, zou Cresar, yóór den a:mvang van het geding, tot
sommige zijner vrienden gezegd hebben: «Na wolang een tijdsverloop wil ik Cicero wel eens weder hooren; maar nooit zal hij
mij anders diets maken, dan dat Ligarius een slecht mensch en yon
bitter vijand van mij is. » Doch nauwelijks had Cicero aangevangen, of de beschaafdheid en "ierlijkheid zijner redenen deed eene
zichtbare uitwerking op Cresar. Bij den vllortgang derzelve zag men
hem beurtelings blozen en verbleeken, en de afwisseling zijner
aandoeningen geteekend op zijn gelaat. Maar toen de redenaar van
den Farsalischen slag gewaagde, begon zijn gllnsche lichaam te
beven, en de rol der beschuldiging ontviel zijne hand. Cresars gramschap althans werd, zijns ondanks, geheel ontwapend, en alle straf
aan Ligllrius kwijt gescholden.
Van deze geweldige en onweerstaanbare werking kunnen we
ons thans bezwaarlijk een denkbeeld maken, ook wanneer wij deze
treffende redevoering in hare oorsprollkelij kc taal lezen: want wij
missen daarbij het uiterlijke del' omstandigheden, 'twelk zoo veel
tot opwekking der hartstochten toebrengt. Wij zien niet den
plechtigen toestel der vergadering; wij zien Cresar niet, omringd
vau honderden, die zijne zachtmoedigheid behouden had; wij zien
'{'ubero niet, met spijt en schaamte op het aangezicht; wij zien, wij
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hooren Cicero niet, zijne achtbare hourling, zijne erlele en ongedwongene gebaren, de uitdrukking van zijn gelaat; wij hooren zijne
stem uiet, buigzaam en welluidend, nu innemend, dan dringend.
dalende met lieflijke harmonie, of zich verheffende als de storm, die
het woud beweegt, en altijd den toon treffende, oie recht op het hart
gemunt i~! En indien wij dit gemis gevoelen, ook wanneer wij zijne
redevoeringen lezen in de krachtige, volle, sierlijke en kortspreukige taal, waarin hij zelf die uitsprak; hoeveel te meer,
wanneer ik het wage, u die in eene gebrekkige vert,ding te doen
hooren; daar het keurige en sehoone eener uitdrukking dik wijls
van het gt!bruik eens enkelen, onvertaalbaren, onnavolgbaren
woord~, of van de kunstige sdwkeering van vele dergelijke woorden
en spreekwijzen afhangt. Doeh de teerling is geworpen, en zonder
verdere inleiding of verontsehuldiging ga ik over tot dit laatste deel
mijner eig,'n rCtle.
't Geen men in cene Z JO ernstige zaak niet verwachten zou, dat
hare behandeling met ironie en ~pot een' aanvang zou nemen, dat
I.ien wij nochtans aan clen ingang van Cicero's redevoel ing. De
hoofdbeschuldiging van Tubrl'o was, dat Lignl'Ïus in Afrika geweest was. Dit was misJaao gcnoeg, want het ,loot in zich, dat
hij mede den uitersten tegenstand aan Cmsal' en zijn gezag had
gehoden; maar het luidrle vreemo, en had dus eene belachelijke
zijde. Daarenboven, bij elke beselluldiging ligt oe misdaad door!!aans eenigel'mate in het duistere, cn is vatbaal' voo!' ontkenning i
het eerste, waar,lp de verdediger van een' r.angeklaagde bedacht
i,. Althans de beschuldiger moet zijne aanklacht Ilewijzen. Maar
oat Ligarius in Afrika geweest was, was zoo bekend, en door den
beschuldigden en alle zijne vl'ienden el'kend, dat het de ongerijmdste
dwaasheid zou geweest zijn het te loochenen, en dus bijkans even
ongerijmd was het te bewijzen. Ziet daal' een tweede punt, hetwelk
de deftig s,:hijnende spot der ironie gereedelijk kon aangrijpen.
EinoeliJk, Tubel'o had zich waarschijnlijk, in zijne aanklacht, op
Pansa, den vl'Îend van Cmsar, en ijverigen voorspraak van Ligarius,
beroepen, om door zijn getuigenis te bevestigen, dat Ligarius
waarlijk in Afrika geweest was; en dit is het derde, hetwelk de
hekelende scherts "an Cicero te baat neemt. Boort, op wel k eene
vernuftige en kunstige wijze hij dit doet, en tevens uit zijne scherts
tot ernst weet op te klimmen.
« Eene nieuwe soort van beschuldiging, Cajus Cresar! eene
tot nu toe ongehoorde misdaad, heeft Quintus Tubero, mijn

- 93nabestaande, bij u aangediend ... , rlat Quintus Ligarius in Afrika
geweest is! En Cajus Pansa, anders e~n man van uitmuntend verstand, doch misschien al te veel steunende op uwe vriendschap voor
hem, heeft de onvoorzichtigheid gehad van dit toe te stemmen! Dus
weet ik waarlijk niet, wat aan te vangen! Want daar gij anders dit
feit uit u zeI ven volstrekt niet weten kondt, en het onmogelijk van
elders hebt kunnen vernemen, had ik er mij op voorbereid, om van
uwe onkunde een klein misbruik te maken, tot redding van een'
ongelukkige. Maal' nu, daal' door de onvermoeide vlijt eens vijands
opgespoord is, hetgeen verborgen was, zal het best zijn, slechts te
bekennen: vooral, daar het aan mijn waardigtm vriend Pansa te
wijten is, dat ik niet gevoeglijk anders kan! en dus den vorm eens
pleitgedings daar latende, zal ik mijne rede eeniglijk inrichten tot
opwekking van uw mededoogen, waaraan reeds zoovelen hun
behoud te danken hadden, daar zij van u, geene vrijspraak van
schuld, maar vergiffenis van dwaling verkregen!
c Zoo hebt gij dan, Tubero! al wat een beschuldiger wenschen
kan - een' gedaagde, die bekent! Maar bekent, dat hij dezelfde
partij is toegedaan geweest, als gij, 'fubero! als een man, aller lof en
achting waardig, als uw vader! Behoordet gij dus niet eel'st uw
eigen misdrijf te belijden, en dan Ligari us van sch uld te betichten? »
Vraagt gij mij nu, M. H! of ik dezen aanvang waardig, rein ell
edel vinde, dan wil ik u hierop liefst het antwoord schuldig blijven.
Doch welk eene meerderheid weet Cicero zich terstond door denzei ven te geven! Hoe onbevreesd is hij, die dus spreekt, hoe
gemakkelijk en zeker van zijne zaak? Hoe hee't hij Tubero vernederd, en al den indruk zijner aanklacht als met eene handstreek
uitgewischt.
Na deze inleiding neemt Cicero echter den schijn aan, alsof hij
Ligarius wilde verdedigen, en begint te spreken van hetgeen in
Afrika gebeurd was, kort na het ontbranden van den burgeroorlog:
een tijdstip, waarin het gedrag van Ligarius, ten aau:,ien van
Cresar, nog geheel onberispelijk scheen. Doch hij doet dit en~el, om
door eene mees~erlijke afwending op zich, en op Tubero. terug te
komen. Het eel'ste zal ik met stilzwijgen voorbijgaan, om u slechts
het laatste mede te deelen.
« Tot nu toe, Cre~ar, hebt gij dus geen enkel blijk, dat Ligarius
vijandig tegen u gezind was. Doch wat doe ik? Dit is voorzeker
het toppunt van goede trou w, dat ik eens anders zaak verdedig,
door mijne eigene te verraden. 0, wonderbare goedheid, waardig
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om geprezen, vermeld, d,)or schrift en gedenkteeken vereerd te
worden! Marcus Cicero beweert voor uwen rechterstoel, dat een
ander die gevoelens niet is toegedaan geweest, die hij zelf bekennen
moet toegedaan geweest te zijn: en vreest daarbij uwe heimelijke
gedachten niet, en bekommert er zich niet over, wat u, terwijl hij
voor een' ander pleit, van hem zei ven zal te binnen komen!
c Zie, hoe weinig het hem bekommert! Zie, hoe uwe edelmoedigheid en wijsheid een' heldel'en glans (van gerustheid en vrij~
moedigheid) over mijn spl'eken doet opgaan! Zoover mijne stem
slechts reiken kan, zal ik trachten, dat het Romeinsche volk dit
hoore! »
Inderdaad. M. H ! indien Cresar hierbij of van aandoening verbleekte, of van innerlijke zelfverheffing gloeide, wien onzer zou
dit kunnen verwondereh? :\laal', zegt iemand uwer, dit was toch
vleierij! Ach, dat alle vleiers het ;lan deden, gelijk Cieero hier!
Hij prijst in het aangezicht, maar prijst naar waal'lleid. Hij prijst
niets, dan 't geen groot ('n lofwaardig is, en verdient ten hemel
verheven te woeden: het vadel'iand te behouden dool' overwonnenen
te verschoonen! Maar C~csal's zachtmoedigheid was toch loutere
staatkunde! - 0, lofwaardige staatk unde! Zij is die der deugd én
der wijsheid. Heil en dank zij den redenaar, die, door gepasten
roem, ook de eigenliefde van den held aan dezelve en ann het vaderland weet dienstbaar te maken!
Onmiddeilijk hierop begillt Cicero van zich zeI ven te sproken, van
Cmsars groote weldaden omtrent hem, die hem het eerst had allll~e
zocht na zijne ovenvinning, en, door eigenhandig schrijven, hem het
behoud van eer ell waardigheid, en alle de uiterlijke teekellen
daarvan had verzekerd, schoon hij wist, dat niemand hartelijkel'
en vuriger dan hij Pompcjus' zijde had gekozen, 1'\a dit met sierli;kheid en keur van woorden te hebben opgellaald, gaat hij aldus VOOl't;
. c \\'at dunkt u, Tubel'o! 't Geen ik onbeschroollld van mij zei ven
zeg, zoude ik dat ook niet van Ligarius durven belijden? Maar wilt
gij weten, waarom ik van mij zei ven heb gesproken? Het is, opdat
Tubel'o, zoo ik nu hetzelfde van hem ging zeggen, het Illij niet ten
k wade zou duiden; want zijne wel vaart en zijn roem zijn mij niet
onverschillig; hetzij om onze na uwe vorwantschap; hetzij, omdat
ik prijs stelle op zijn' ijver en talenten; lIetzij, ollldat ik in de eer en
achting van een' jeugdigen bloedvcrwant ook zelf meen begrepen
te zijn. Maar' wie is nu hier de man, die het Ligal'ius tot een
misdrijf aantijgt, dat hij in Afrika geweest is? Het is hij, die zelf
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in dat zelfde Afrika, tot hetzelfde oogmerk, heeft willen zijn? Die
zich bek laagt, dat Ligari us het hem verhinderd heeft! Die, 't geen
Ligarius niet deed, tegen Cresar als vijand in het veld is verschenen!
Want, 'l'ubero! waartoe hadt gij in den F'arsalischen slag dat
zwaard uitgetogen? Op wiens borst was die kling gemunt? Met
wat doel hadt gij de wapens aangegrepen? Wat las men toen in
uw oog, in uw gebaar, in de drift, die u be?ielde? Wat meendet,
wat wildet, wat wenschtet gij? ... Doch ik zie, dat dit den jongeling ontroert ... \Velnu, ik zal op mij zelven t.erugkomen. Ik heb
ook de wapenen tegen Crosar gedragen! »
Ja, M. H: indien ik mij verbeelde hoe deze woorden, door
Cicero, in die vergadering zijn uitgesproken, dan zie ik, dunkt mij,
Crosar beven, en zoo wel door herinnering van het verledene, als
door den indruk van het tegenwoordige, zijn hart ontroerd en
geschokt! En hoe meesterlijk is de krachtige uitval tegen Tubero
voorbereid, dool' de schijnbare goedwilligheid en deelneming
omtrent eenen man; hij noemt hem jongeling, schoon hij reeds
meer dan Illannelijke jaren bereikt had, maar zoo spreekt de oom
tot zijnen neef; ollltrent eenen man, dien hij een oogenblik daarna
wil verpletteren. Hoezeer strekt ook het schijnbaar mededoogen,
waarmeè hij van Tubel'o's ontroering spreekt, om zijne eigene
meerderheid te staven, en tevens gemakkelijk af te dalen van eene
hoogte, waarop hij zich bezwaal·liJk handhaven kon.
Het hierop volgend gedeelte moet ik wederom, schoon met leedwezen, voorbijgaan, want ik mag van uwe genegene aandacht geen
misbruik maken. Cicero stelt daarin 'l'uberos beschuldiging voor,
als wreed en onmenschelijk, vermits zij, daar Ligarius nu reeds van
goed, van vrienden, van huis en vaderland verstoken was, geene
andere strekking kon hebben, dan om hem ook van het leven te doen
berooven. Hiervan, zegt Cicero, was nog geen voorbeeld, zelfs niet
in de wreedste en bloedigste tijden van den Romeinschen staat:
ballingschap, verbeurdverklaring van goederen, dit eischte wel een
aanklager, maar nooit het leven van een' Romeinsch burgel'I Hierop
nu laat hij Tubero antwoorden, opdat hij zelf zooveel te ruimer veld
hebbe, om over het verfoeilijke der vervolging van burgers tegen
burgers, en over de onmogelijkheid, om Cresar zijne gevoelens van
menschlievendheid te doen verzaken, heerlijk uit te weiden. Ik zal u
deze schoone plaats in haar geheel mededeelen.
c Neen! zegt gij; zijn leven, dit eisch ik niet; en ik geloof gaarne
't geen gij zegt, Tubel'o. \Vant ik ken u, ik ken uw' vader, uw huis
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en uw geslacht; u aller deugd, beschaving, kunde, beoefening Iler
edelste weten scha ppen, alles is mij bekend. Dus weet ik zeker, dgt
gij niet naar bloed staat. Maar gij let niet op 't geen gij doet. Want
de zaak heeft dat aanzien, dat gij met de straf, die Ligal'ius thans
lijdt, niet tevreden schijnt te wezen. En welke andere sehiet erover
dan de doodstraf? Want zoo hij iu ballingschap is, gelijk hij is, wat
cischt gij dan nog ver'der? Wat? Dat hij gcene vergiffenis verkrijge?
0, dit is nog veel harder en bitterder~ Hetgeen wij Crosar, in zijne
woning, met gebeden en tranen vet'zoeken, aan zijne voeten geknield, niet steunende op Ile deugdelijkheid onzer zaak, maar op zijn
menschelijk gevoel; zult gij u met maeht daartegen verzetten, ons
geschrei gewelddadig smoren, en als wij ter aarde gebogen smeeken,
ons den mond stoppen? Vel'beeld u, toen wij dit deden, 't geen wij
gedaan hebben, en, zoo ik hoop, niet vruchteloos hebben gedaan;
verbeeld u, dat gij toen eensklaps waart binnen gestoven, roepende
en schreeuwende: in Gods naam, Cflsar, vergeef niet! Heb geen

mededoogen met broeders, die voor het behoud 'l'an eenen broeder
smeeken! Zoudt gij dan uiet alle menschelijkheid hebben uitgeschud?
" Gun mij, Cajus Crosar! rondborstig te: zeggen wat ik denk.
Zoo gij met zoo groot een krijsggeluk niet zoo groot eene zachtmoedigheid paarde, als gij aan u zeI ven (aan u zelven, zegge ik;
en ik gevoel wat ik zeg!), aan u zeI ven alleen te danken hebt, dan
zou uwe zegepraal den staat in eene zee van bitteren rouw hebben
gedompeld I Want hoeveletl moeten er niet onder de overwinnende
partij zijn. die u gaarne wreed zagen, daar cr zelfs onder de
overwonnenen gevonden worden. En indien zij, aan wie g-ij vergiffenis verleendet, niet willen, dat gij aan anlleren genade bewijst,
hoe zouden Ilan diegenen van uwen aanhang, die gaarne niemand
hadllen verschoond gezien, uwe goedheid op allerlei wijzen
belemmeren?
« Inderdaad, zoo wij Crosar eens in het begrip konden brengen,
dat Ligarius in 't geheel niet in Afrika geweest was. Zoo wij, door
eene eerlijke en medelijdende leugen, een ongelukkig burger wilden
behouden, dan zou het nog geenen mensch betamen, in zoo groot
een Iijfs- en levensgevaar, ons te weèrleggen of te logenstraffen.
En indien het iemand paste, althans hem niet, die van dezelfde
partij, en in denzelfden n,)Od geweest was!
c Maar, zegt gij, het is iets anders, niet te willen, dat Crosar
misleid worde; iets anders, niet te willen, dat hij genade bewijze.
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Zoo gij het eerste bedoeldet, zoudt gij zeggen: Cdsar, geluof ltet

niet: Ligari1ts is in Afrika gm;eesl: hij heeft de u;apenen tegen u
gedragen! En wat zegt gij nu? Verr;eef niet! wees ont'erbiddelijk!
Dit is geen taal van een' menseh, noch tot een' menseh! En hij, die
tot u, Cajus Cresar, deze taal gehl'uikt, zal eer zUne eigen mensehelijkheid llfleggen, dan u de uwe te ontwringen! 1>
Ik aeAt over dit gedeelte alle a~lnlllerkingen overtollig. Indien het
mijnen hoorderen niei nadrullkclijk, en edel, en wegsleepend voorkomt, dan ben ik in de vel'lalil1g van betzelve :-dlel'l,ngelukkig-st
geslaagd. Doch den grootsten adel van gevoelen~, uit alles wat deze
redevoering behelst, vinden wij in de onmiddellijk hierop volgende
plaats, met welker vertaling ik mijne taak YOOI' geëindigd zal houden. Cicero spreekt daarin van den aard der burgerlijke geschillen,
die nu door Cresars zegepralll gedempt wnren; spreekt over dezelve
met zulk eene edele vrijmoedigheid, dat men bczwanrlijk weet,
waarover zich meer te verwonderen: of over Cicero, die dit uit·
sprak? of over Cresar, die het met welgevallen hoorde?
« Zoo ik het wel heb, Tubero, heLt g\j in den aanvang van uw
pleitgeding gezegd, dat gij over de gnm;eldaad van Ligarius spreken
wildet. - Noemt gij dit ecne gruweldaad, TubL'ro? En waarom?
Want tot nu toe heeft men dien aanhang met dezell naam niet
geschandvlekt. Sommigen noemden het dwaling, anderen vrees:
die zich ongunstiger uitlieten, eigenbelang, heel'sehzueht, haat,
hardnekkigheid; die het aJlel'ongunstig"te, strafbal'c \ermeielheid !
Een grmoe[stuk heeft het, behalve u, nog niemand genoemd!
Vraagt gij mij naar den waren en eigelllijken naam onzes onheils,
ik zou het een noodlottig misverstand heeten, hetwelk der menschcn
harten onverhoeds overvallen cn vermeesterd heeft, zoodat het
niemand verwondi'l'en mag, dat der mensehen beramingen voor
der Goden raadsbesluiten hebben moeten zwiehten ? 1>
C Laat men ons dan ongelukkig noemen, scho0n wij het onder
zulk eenen overwinnaar niet zijn kunnen. Doch ik noem ook ons
niet ongelukkig; hen slechts noem ik aldus, die in de verdediging
onzer zaak omkwamen. Het zij zoo, dat zij heerschzuchtig waren,
haatdragend, hardnekkig! Maar gruwelstuk, woede, landverraad,
dit legg,) men de schim van Pompejus, noeh van vele anderen met
hem te laste! 'Yanneer heeft men dit u, Cre"al'! hooren zeggen?
'Vat bedoelden uwe wapenen anders, dan het ongelijk van u af te
weren? 'Vat zocht uw onverwinnelijk legt'I', dan zijn recht, en uwe
waardigheid te verdedigen? Hoe! toen gij den vl'ede en de eendracht
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begeerdet, wild et ge u toen met eerloozen, of met brave burgers
vel'dragen? Ik zelf, Cresar! ik zou uwe onvergelijkelijke weldaden
mijwaarts niet zoo groot achten, zoo ik mij als een' door u behouden booswicht moest beschouwen. En welk eeu' slechten dienst hebt
gij aan den staat bewezen, indien gij aan zoovele schelmen en
landverraders goed en waardigheid hebt tCI'Ug geschonken!
« Gij, Cresar ! hieldt het immers in den beginne voor een misnoegen, niet voor een oorlog? niet voor eene vijandschap, maar voor
eene burgerlijke oneenigheid; waarin beide partijen het heil des
vaderlands bedoelden, maar, door gevoelens of door neigingen weggesleept, het algemeen welzijll uit het oog verloren. Der hoofden
waardigheid stond bijkans gelijk; minder veellieht die der aanhangelingen. Toen kon het zelfs twijfelachtig schijnen, welke partij de
Leste was, want aan beide zijden was iets lofwaardigs. Thans
voorzeker moeten wij die zaak voor de beste houden, waarvoor
de hulp der Goden zich verklaard heen. En nu wij uwe goedertierenheid ondervonden hebben, wie zou zich nu niet in eelle overwinning verheugen, waarbij niemand is omgekomen, dan met cie
wapens in de hand! »
Hier, M. H! onthoude ik mij van alle aanmerkingen over stijl
en zeggenskraeht, om lllij alleen tot den inhoud te bepalen. Wie
yerstaat dien beter, dali wij, Nederlanders? Wie kan Cicero's
vrijmoedigheid, de waarheid zijner redenen, de zui verheid en heilzaamheid zijner begin:,elen, beter beoordeelen, dali de edelsten en
besten onder ons? \Vie kan beter dan wij, Cresars grootmoedigheid
op prijs schatten? Doch, den Hemel zij dank! het is niet de triumf
van een' edelmoedigen overwiunaar, waarin zich thans eene overwonnen partij verheugt, omdat aan hare beginselen recht wordt gedaan: het is de vernietiging zelve der geschillen, het is de vereeniging
der gf'voelens, de broederlijke samenstemmiug del' harten, die de
eenige waal'borg en het ollderpand is van ons herboren volksgeluk.
- Zoo·Ran onze partijschappen, ten koste van veel goeds en vele
tranert,Cindelijk gedempt zijn, en één wil, en één doel, de wil en
het doel van allen is, dat dan geene vroegere verdenkingen ooit
nieuwe bitterheid stoken, ooit. nieuwe, even rampzalige verwijderingen terug voeren; noeh de heilrijke vrucht van zoo veel wonders,
en zooveel jammers, mede verloren ga I
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(Uitgesproken bij bet uitdeelen der prijzen in het Departemeut Teekenkunde van de
Ma,tscbappij Fe/ix Mel-ilis.)
DOOR

J. H. VAN DER PALM.

])e eer is de prikkel der r;erdiellslell. Met dit dagelijksch gezegde,
(maar wie versmaadt de dagelijksehe spijs ook aan het toehereide
gastlJlaal?) met deze gewone opmerking open ik mijne aanspralik in
eene maatschappij, aan DE VERDlEXSTEN toegewijd; in eelle vergadering, waarin verdiensten dool' eer zullen lJekroond wurden 1<>1'
en verdienste; er be.-taat in het gansehe gebied der sehoone en
zedelijke natuur geen edeler samenvoeging dan deze! Verdiensten
met den lauwer der eer bekranst, schitteren met een luister, die het
oog bekoort en verkwikt, zond rr het te verblinden of te belcedigen.
Eer, zonder verdiensten verk wist, kan geen cel' meer Iweten; het
i~ laffe vleierij; de vernedel'ende ophef der lichtgeloovigheid, des
vooroordeels en der domheid; een schorre trom pet, met ",iud uit
opgeblazen kaken vervuld, slechts behaaglijk voor het ijdel kerIII i~volk !
Doch uiet altijd gaan roem en verdienste hand aan hand; gelijk niet
altijd de bekoorlijke Tllallgd aan den mliunelijk schoonen en fiel'eu
jongeling gepaard wordt. De edelste gaven der natuur, door verstandige en v liJtige oefening beschaafd, schuilen som tijds in het duister;
een dikke nevel schijnt rondom haar salllen te trekken, dien zij
vruchteloos pogen door te breken, 0111 aan het licht te verschijnen;
en zijn zij dien ongunstigen samenloop van tijdc'n en omstandigheden
te boven geworsteld; ach! straks wenschen zij veellidlt, nooit uit
hun vergeten hoek te voorschijn te zijn getreden: want de nijd
knaagt aan de schoonheid hunner kunstgewrochten; de ijverzucht
brengt kleilIe feilen als onvcr~choonlijke gebreken aan den dag;
de valsche sllla~k ziet uit de hoogte op hen neder; de owcepel'ij
schreeuwt vall gevaar en vl'rle'dmg; de menigte gaat zonder
opmerking voorbij, en terwijl, opdat ik dit voorbeeld gebl'uike,
tel'wijl voortreffelijke boeken, de vrucht van jaren overpeinzing en
onderzoek, vol waren en schoonen zin, ongezocht en ongelezen, op
sluizen en markten worden uitgestald, ziet men beuzelachtige
mooeschl'iften in vensterbanken en op schoorsteenmantels ten toon
liggen!
Doch deze ondankba1rheid, dezè wanstaltighèid duuI't niet altoos.
Eindelijk heeft de nijd zijIIe tanden stump gebeten; de ij verzucht
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zwijgt uit vrees vau zich te ven"Jcll; de valsche SnJaak is van zijn'
zetel gestooten, en de dweeperij vergenoegt zich met in stilte te
zuchten! Eindelijk zegrpraalt de verdienste, en de lang geweigerde,
lang betwiste eerekrans, wordt onder luide toejuichingen aan haar
uitgereikt! En "anneer breekt dat heugelijk tijdstip aan, dat elk
rechtschapen hart van zuivere vreugde doet huppelen? Wanneer ziet
het oog des voortI'effelijken ~chriJVers, des dichters en des kunstenaars dien lang gnvenschten triumf? Wanneer zijn oog dien ziet? ..
mis>chien zijn oog nimmer! l\Ii~schien i" het reeds lang in den
eeuwigen nacht ingesl uime/'d; het Lrein, dat meesterstukken schiep,
ontuonden en vergaan; de hand, die doek en marmer bezielde, reeds
lang verdroogd; wanneer een ander geslaeht het ongelijk wreekt,
door tijdgenooten aangedaan, en hetgeen men den levende afgunstiglijk onthouden, of al te karig geschonken had, aan den gestorvene met des te ruimer handen wordt uitgedeeld. Zoo bezat
Engeland zijnen onsterfelijken MILTON, bezat het pronkstuk zijner
dichterlijke schepping, en vergat het wonder zijner eeuw voor ~taats
en kerkgeschillen : tot dat ADDISON den ontslapen zanger naast
HOlllERUS en MARO zijne plaats aanwees, en zijnen lof door geheel
Europa deed weergalmen!
Niet altijd echter is het levende geslaeht even onrechtvaardig in
de waardecring der groote talenten, die in deszelfs midden bloeien.
Hoevele geletterden, hoevele beoefenaars der schoone en beeldende
I, unsten, zamelden bij hun leven een rijken oogst van zelfvoldoening uit de achting, de goedkeuring en toejuiching hunner
t.ijdgenooten; genoegzaam om hunnen ijver aan te moedigen, en hun
eergevoel te streelen. Hetzij, omdat het geluk hen tot zijne gunstelingen had verkoren; hetzij, omdat de tijd, waarin zij leefden, het
land, dat hen kweekte, deu prijs der verdiensten wisten te schatten
en te gevoelen; hetzij eindelijk, omdat de luister hunner gaven te
groot was, om door wangunst, door jaloezie, door den ophef der
overdrevenheid en valsche oorspronkelijkheid verdonkerd te worden. Maar ook dan, wanneer hunne werken de vuurproef des tijds
doorstaan; ook dan is de roem des nageslachts grooter en onbekrompenel' dan die der tijdgenooten, en gRat zl,lfs den hoogsten
wensch tE}_boven, dien de levende geleerde of schrijver, de dichter of
redenaar, de schilder, de beeldhouw- of toon- of bouwkunstenaar,
in de oogenblikken zijner zoetste begoocheling, zich had durven
voorstellen. DEMOSTIlENES verwiel'i' te Athene de kroon del' welsprekendheid, en handhaafde die, door eelle redevoering, die een
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nieuwe kroon verdiende; CICEIW en VlRGILIUS waren de orakels
hunner kunst bij het volk, dat dagelijks hen bewonderde; maar
nimmer hebben zjj durven hopen, dat na eeuwen met eeuwen
vermenigvuldigd, niet slechts in Griekenlê1nd ell Latium, maar bij
Britten, bij Gallen en Bataven, bij Daciërs en Pannoniërs, hunne
schriften voor den toet~steen gelden zouden, waarllaar de prijs van al
wat schoon en bewonderenswaardig is, berekend en vastgesteld zou
worden.
Moest deze gedachte, M. H I niet natuurlijk in mij oprijzeJ!, bij
een feest, aan Teeken- en Schilderk unst gewijd? Waar is de sehilder,al werd hij ook door zijne tijdgenooten bewonderd,geëerbiedigd.
vergood; waar is hij, wiens kunstwel'ken bij zijn leven dezelfde
waarde hadden, als na zijnen dood? Geen Rafaël, Titiaan of
Correggio; geen Rubens of van Dijck; geen Rembrandt, van der
Helst, Ruisdael, Dou, en waar zoude ik 01,llOuden namen te
spellen? geen hunner heeft den prijs gekend, waarop de gewrochten
zijner gelukkige vinding, zijner edele ~amenstellilJg, van zijn stout
en gloeiend penseel, eenmaal geschat zouden worden. Geschat, niet
in een vluchtig oogenblik van dWilze luim een" grilligen koopcrs;
maar als bestemde, erkende, steeds klimmende waarde van hetgeen
boven alle waarde, en onhetaalbilar ~ea('ht moet \lorden, lIet i, met
de heerlijke gewroehten df'Z('I' k l:n<t e""Il"eIJ~ g('lege'n, !ds met het
fijne en zuivere goud: den kt'lIuer schi'teI't huul1e ollvervalschtc
glans en gloed van zelf, en overal in de oogclI; maar het merk
hunner hooge gehalte, en algemeene gangbaarheid, moet door de
nakomelingscha p op dezelve gedru kt worden I
Ik was dus geenszins in verlegenheid, om eene stof te vinden, ter
beknopte behandeling in deze plechtige ~amenkomst. Ik zal spreken
over het oordeel der nallOmelinf1scltap, als een beslissend en toets der
waardij van alle werken van kunst en smaak; ik zal den prijs van
dit oordeel voor den levenden kunstenaar, en den invloed van hetzelve op de veredeling zijner kunstgewrochten pogen in het licht te
stellen. Hoort mij met toegevendheid, opdat ik het mij nimmer als
eene vermetelheid moge te laste leggen, het vereerend aanzoek
gehoor te hebben gegeven, om in eene v6rgadering als deze het
woord te voeren.

Het oordeel der nakomelingschap is beslissend in bet gebied d~r
schoonheid; in alles wat tot werken van verbeelding en gevoel, van
7
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vernuft, kunst en smaak betrekking heeft: dit eerste voorstel vordert terstond alle onze overweging.
Maar wat is nakomelingschap? Het denkbeeld, aan dit woord
verknocht, is van grooten en ruimen omvang. Er is eene vroege,
eene latere en late nakomelingschap. Zoo ras wij dit licht niet meer
aanschouwen, zijn alle overblijvenden onze nakomelingen: wij leven
dus nog met een gedeelte van ons nageslacht. Wanneer wij echter
van de nakomelingschap als beoordeelares der verdiensten spreken,
moeten wij den ruimen zin dier benaming beperken, en ons nageslacht althans niet eerder doen beginnen, dan na het uitsterven van
alle onze tijdgenooten. Ja, ook deze nakomelingschap bezit nog de
bevoegdheid niet, om de voortbrengselen van het genie met den ij k der
onvervalschte echtheid te merken. Zij miskent wel geene verdiensten, maar zij kan nog Antonides boven Vondel, en Lucanus boven
Virgilius stellen. Haar getuigenis begint wel te gelden, maar hel
moet door dat van volgende geslachten bevestigd en bekrachtigd
worden; en de uitspraak ook van deze ontvangt steeds groot er en
grooter gewicht, door de overeenstemming met latere en latere
eeuwen; totdat eindelijk het vonnis, 't welk in alle tijden. bij alle
afwisseling van omstandigheden, denkwijze en zeden,onveranderlijk
hetzelfde is gebleven, ook voor onherroepelijk wordt gehouden, en
in bet rijk der kunsten de volle kra(;ht van wet heeft verkregen.
Hier zie ik, 1\1. H! bij sommigen uWt'r cene gewaarwording van
onwil, eene begeerte opr\jzen, om mij ie weerspreken; alsof hel
oordeel der nakomelingschap te hoog door mij wierd opgevijzeld;
alsof ik aan het levende geslacht alle roeping ontzeide, om de
verdiensten zijner tijdgenooten te schatten. hunne stukken met die
der oudheid te vergelijken, en de plaats aan te wijzen, die zij in den
tempel des roems bekleeden moeten. Doch verre zij van mij deze
gevolgtrekking, even vernederend voor den levenden kunstrechter,
als ontmoedigend voor den levenden kunstenaar. Gelijk er in alle
tijden vernuften kunnen ontstaan, die hunne voortbrengselen aan de
onsterfelijkheid wijden; zoo ontbreekt het ook geenen leeftijd aan
heldere verstanden, wier juist en wikkend oordeel, wier vaste en
fijne smaak, net onvergankelijk schoon terstond weten te keuren;
wier lof en toe~uiehing eene onfeilbare voorspelling zijn van de
uitspraak der latere eeuwen. Doch het komt hier niet enkel aan
op innerlijke bevoegdheid, er wordt ook erkend gezag vereischt,
't welk het scherpst en geoefendst kunstgevoel zich zelf niet geven
kan. Zvo er eene rechtbank bestaat, door wie het vonnis der onsterfe-

-

103 -

lijkheid of der vergetelheid, het vonnis van leven of dood, indien
ik het dus noemen mag, over de yruchten van smaak en genie
zonder hooger beroep wordt uitgesproken; dan moeten de leden
dier rechtbank, niet slechts boven alle beseh uldiging, maar ook
boven de geringste verdenking verheven zijn van onk.unde, partijdigheid, vooringenomen beid, omkoopbaarheid, lichtzinnigheid, en
alle gebreken of ondeugden, die het oordeel kunnen verblinden,
verwarren, en gunst of ongunst stellen in plaats der onzijdige,
onkrenkbare rechtvaardigheid. Maar waar is die Areopagus der
kunsten? Verbeelden we ons, dat eenig levend geslacht, ficr op
zijnen rijkdom aan schitterende talenten, de vermetelheid had, van
uit deszelfs midden zulk eene vierschaar van kunstrechtcrs samen
te stellen; niemand zou hare onfeilbaarheid erkennen, zelfs niet
hare achtbaarheid eerbiedigen; de echte kunstenaar zou weigeren
voor haar te verschijnen; of, indien hij de zwakheid had om haar
oordeel in te roepen, hij zou wel de kroon uit hare hand aannemen,
maar nimmer zich aan haar doemvonnis onderwerpen; en het
eerste, hetwelk zijn beleedigd eergevoel hem zou ingeven, zouden
deze woorden zijn: ik beroep mij op de nakomelingschap.
Zoo ik mij niet bedrieg, hebben wij reeds den grond ontdekt,
waarom alleen het oordeel des nageslachts, in alle gewrochten van
kunst, vernuft en verbeelding, als beslissend gelden kan. Iedere
leeftijd heeft zijn onderscheiden' trap van beschaving, die wederom
niet in elke eeuw voor alle volken dezelfde is. Toen Griekenland
bloeide, lag het Noorden in nacht en nevel bedolven; en nu 1'chijnt
geen enkel vonkje van het oude vuur den boezem van de Grieken
meer te verwarmen, terwijl het in nieuwen gloed op Celtischen
bodem is ontstoken. Iedere leeftijd heeft zijne zwakheden en vooroordeel en ; dwalingen, rlic hij beguIl stigt; kleinere of grootere
gebreken, die door een bijkans algen1Cenen wansmaak in bescherming worden genomen. Ieder levend kunstbeoordeelaar heeft zijne
eigene ... voorkeuze omtrent bijzondere schoonheden, hij kweekt
gevoelens van persoonlijke liefde of afkeer, van achting of minachting, die hij, zelfs onwetend en onwillig, van den meester op zijnen
arbeid overLrengt; hij heeft eene aangeborene neiging tot prijzen of
tot berispen; hij wordt door ijverzucht gekweld, door luimen beheerseht, en is vaak des avonds dezelfde niet, die hij des morgens
was. Voegt hierbij, dat het getal der beoordeel aars van een' levenden
schrijver of kunstenaar geene perken heeft, en elk zich in den
rechterstoel plaatst, lJeYoegd of onbevoegd, wien het slechts lust
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zich te doen hooren, zich te doen gelden, en den wierook zijner
bewondering, of de striemen zijner hekel roede, naar welgevallen
uit te deelen. Kan het dan anders, of het oordeel der tiJdgenooten
moet altijd wankelen, dikwijls verdacht zijn, zich zelf doorkruisen,
tegenspl'eken, ontzenuwen, en nauwelijks den naam eener beoordeeling, hoeveel te min eener heilige godspraak, verdienen? Wilt
gij een voorbeeld? doch misschien is het ongeoorloofd, vermetel
althans, dit voorbeeld aan te halen; aallschouwt dan sommige, ik
zeg sommige rechtbanken der levende vel'llulten, die wij in ons midden zien opgericht, en op elke m~and, of op andere gezette tijden,
hare vonnissen zien openbaar maken. Rechtbanken, welker leden
aan hoogere en onweerstaanbare ingeving hunne roeping tot dien
post te danken hebben, daar zij door niemand, dan zich zeI ven, gekozen of bevoegd zijn verklaard. Welke vrees zij aan velen, weike
vreugde zij somtijds, schoon altiJd getemperd, aan alJderen \'erool'zaken; welk een' eerbied zij aan allen inboezemen, daar zij lils
Oostersehe monarchen, ja den onzichtbaren Goden gelijk, hun
aangezicht, met een' dichten sluier bedekken; zoudt gij echter, al
ware het ook, dat zij niet somtijds met elkander in stI'ijd waren,
hare uitspraken wel voor orakels durven houden? AI ware het ook)
dat niet somtijds de sporen der menschelijkheid, van vriendeudienst,
van jaloezie, van staat- ofletterkulHlige partijschap zich hiol' en daar
ontdekken? zoud t gij wel met al den eerbied, dien gij voor hen
koestert, hun oordeel met dat der nakomelingschap dUl'ven gelijk
stellen '1
Doch gij vraagt misschien: waardoor onderscheidt zich dan het
oordeel cles nageslachts van dat der levenden over hunne tijdgenooten? Hoe bezit het dat karakter van vastheid en van rechtvaardigheid tevens? Van waar ontleent het dat heilig en onbetwistbaar
gezag, waaraan alle ware verdiensten zich met onbepaaldelI eerbied
onderwerpen? Daarvan alleen, dat deszelfs onpartijdigheid, en de
bevoegdheid dergenen, die het uitbrengen, zelfs aan den minsten
schijn der verdenking niet onderhevig zijn. Hier zwijgen liefde,
haat, gunst en ongunst. lIet lang vermolmd gebeente bo(>zemt geene
vrees noch hoop meer in. Volks- of godsdienst-haat, of burgerlijke
partijs~hap, die zoovele echte verdiensten verwaarloosden cn vcr·
traden, zoovele schijnverdiensten ten hemel verhieven, 'Zijn lang
bejammerd, geboet en vergeten! De nijdige mededinging, die den
mond des rocms houdt toegeklernd, misgunt slechts aan den levende de toejuiching der levend13n, De vleierij mist haar doel: geen
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ambt, geen voordeel, geene wel voorziene tafel, niets van hetgeen
haar bekoort, kan zij wachten van den ge:stol'vene, wiens naam,
wiens geslacht nict meer overig is, die reeds vergeten zou zijn,
zoo zijne kunst hem niet on vergetelijk gemaakt had! Gelijk de
zuivere hulde van het getroffen hart, dat in zijne zoete opgetogenheid geene andere behoefte kent, dan zijn eigen innerlijk gevoel,
wien het dan ook gelden, wie het ook hooren moge, met verrukking uit te storten: zoodanig M. H! zoodanig is de hulde der
nakomelingschap!
Maar, zegt gij: de verwaande onkunde, die wijzer wil zijn dan
alle wijzen, is zij niet van alle tijden en eeuwen? Mengt zij niet den
wanklank harer heesch geschreeuwde keel met de stem del' echte
kunstbeoordeelars, om de onsterfelijkheid te betwisten aan hen, die
haar sinds eeuwen verdienden, ot' om ze aan onwaardigen te schenken? Zelden geschiedt dit! Zij heeft te veel met hare tijdgenooten
te doen, om zich over de dood en te bekommeren. Ook heeft zij nog
een duister gevoel van hare eigen nietigheid overgehouden, en
waagt zich doorgaans niet op plaatsen, waar zij in het getier eener
dwaze menigte geene ondersteur,ing, geen echo vinden kan. Doet
zij het echter somtijds, in eene overmaat van onbeschaamde, gevoellooze onwetendheid; hare stem is als het ~eblaf der honden buiten
den tempel, waar aehtbare wijzcn vergaderd zijn, om aan de bevalligheid, aan de kl'acht, den rij !;'dolll cn de vC'rhevenheid des vernufts,
aan het goddelijke in den mcnsch, cene dankbare hulde te offeren!
Zij hool'en het geraas op den drempel niet, en wanneer het hun
hinder doet, is de geringste hunnel' dienaren genoeg, om het
verachtelijk vee, druipstaartl'nd en jankend, in zijn nest te jagen!
Ja! het oordeel del' nakomeling,chap is dat der bevoegden alleen;
dat van de echte pl'iesters dpr schoonheid. Het is gezameld uit de
juiste en onzijdige beoordeelingen van vele eeuwen ('n geslachten.
De partijdige, de dwaze en voorbal'ige oordeel vellingen, verschijnen,
maken misschien eenigen indruk, maar verdwijnen alleng~kens, en
worden vergeten: die del' ware kunstrechters gaan van het een tot
het ander geslacht over; en iudien nog iets onzuivers dezelven
aankleefde, het wordt gedurig gezift, gelonterd, totdat alleen het
echt metaal den stempel zijner innerlijke fijnheid, en zijner betrekkelijke waarde erlangt. Het oOl'deel dcr nakomelingschap is de
samenstemming van alle volken; vall hen, die reeds op het tooneel
der wereld oudergingen, en van hen, die nog op hetzelve bloeien;
onder allel'lti luchtstreken, allerlei wetgevingen, onder gewoonten

-

108 -

en zeden, nog verder van elkander verwijderd, dan het westen van
het oosten. Wat het nageslacht der on verglltelijkheid waardig keurt,
heeft duizend proeven moeten doorstaan, de eene moeielijker en
strenger dan de andere, het is, als 't warc, van smeltkroes in smeltkroes gegoten, en nimmer heeft het zijn' glans ofzwaarte verloren,
Want, gelijk het gevoel van waarheid en van deugd eeuwig en
onuitdelgbaar is, in de borst van alles, wat mensch mag heeten, zoo
is het ook het gevoel der schoonheid, uit dezelfde bron gevloeid,
afgedaald van dien Eenige, Aanbiddelijke, Wijze en Heilige,
wiens werken allen het kenmerk der verhevenste schoonheid dragen, het hoogste ideaal zijn der onnavolgbare schoonheid. En gelijk
waarheid en deugd wel voor een' tijd verdonkerd, onkenbaar
gemaakt, verloochend"en als balli~gen vcrstooten kunnen worden,
maar eindelijk in bet hart, dat zijne ledigheid niet langer dragen
kan, tot haren zetel worden teruggeroepen j zoo wreekt de nakomelingschap de rechten der miskende schoonheid; hal'e stem is eene
godspraak, als die van het ontwaakt geweten!

Welk is de prijs van dit oordeel del' nakomelingschap voor den
levenden kunstenaar? Welk een' invloed moet het hebben op de
veredeling zijner kunstgewrochten? Ziet daar den inhoud van het
tweede deel mij ner rede!
De naR,omelingschap ! Is met den klank van dit woord niet een
somber en troosteloos denkbeeld verbonden! Verplaatst het ons niet
in een' tijdkring, waarin wij niet meer zijn zullen? !lan moge men
ons prijzen en ten hemel verheffen, wij hooren het niet meer! Dan
mogen onze werken tegen goud worden opgewogen, wij hebben er
geen nut meer van! Onze geschriften mogen in alle boekverzamelingen I,rijken, onze kunststukken in prachtige zalen ten toon hangen, het lang gesloten oog kan zich in dien roem niet verlustigen!
Ongelukkige schrijver! zoolang leven en genot nog uw deel waren,
achtte men uwen arbeid, waaruit duizenden een' schat van leering
zamelden, geestverheffing, zielewellust inademden, met weinige
stuivers te du ur betaald! Als gij niet meer leven of genieten kunt,
zal men zich verwonderen, hoe zooveel verdiensten in behoefte of
middelmatigheid konden kwijnen! Ongelukkige kunstenaar! wat
baat het u, dat men eenmaal schatten zal verspillen, om een gering
voortbrengsel van uw penseel of beitel te bezitten j toen het u baten
kon, werd de waarde uwer schepping naar dell besteden tijd, bij
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dagen en uren, als het werk eens daglooners, berekend! Ongelukkige schrijver! kunstenaar I eerzucht blaakt in uwen boezem, Illeer
dan winst of voordeel: maar waar gij naar jaagt en hijgt, zal u dan
eerst geworden, wanneer die boezem koud, een ongevoelige klomp
aarde wezen zal! Neen, Kunstgenooten, Broeders! niet de nakomelingschap, het tegenwoordig geslacht zij onze rechter, opdat onze
belooning, onze zelfvoldoening ten minste wezenlijk, geene ijdele
hersenschim zij I
Wacht niet van mij, M. H! dat ik deze taal - ik weet het, zij is
nièt gansch ongehoord - uit de hoogte zal berispen en doemen. Men
moet de zwakheid te hulp komen, niet haar trotsehelijk voor het
hoofd stooten: straks zal zij zich opbeuren, en den prijs der onsterfelijkileid boven dien des vergankelijken levens schatten. Onderzoeken
wij dan zonder drift of vooroordeel, zonder ijdelheid of dwaze gevoeligheid : maar vooral met den adel der menschelijkheid in het oog
en hart!
Neen! wij behooren niet enkel tot het tijdperk, waarin wij leven.
Ollk het voorgeslacht. is ons geslacht. Hoe! uwe voorouders, raken
zij u niet? Wier bloed in uwe aderen vloeit, van wier vlijt gij mis~chien de vruchten plukt? Bij het noemen van hunnen naam, bij het
llanschouwen van hunne beeltenissen, met dat achtbaar gelaat, in
dien deftigen dos, doordringt niet eene onbekende gewaarwording
uwe borst? Gevoelt gij niet: zij zijn de mijnen! ik ben de hunne!
Doch wat spreek ik van voorouders, wier naam wij dragen, wier
goed wij erfden? Onze landgenooten, die eeuwen geleden, ons vaderland een' geëerbiedigd en rang onder de volken verwierven: de
Nassaus, de Oldenbarnevelds, de Gr'ltiussen, de Vondels, de Rembrandts, van Huysums, van de Veldens, zijn zij ons niet dierbaar?
Gevoelen wij niet onze betrekking op hen, en trachten wij niet hunner waardig te zijn; als waren zij mede onder de levenden, bij en
rondom ons; getuigen van onze daden; als hoorden wij hunnen lof,
vreesden wij hunnen gramstorigen blik; als hoopten wij eenmaal
met hen in dezelfde rij te pronken, el! door Ill'f1 voor de hunnen
erkend te worden!
Maar, indien wij tot het voorouderlijk geslaeht hchooren, wij
behooren, nog veel meer tot de n,1 komelingschap! Vadcr~! l\1oeders!
gaat het u niet aan, wat er na uwen dood van uwe kinderen
worden zal? Hunne welvafirt of trgenspoed, hunne eer of schande
zijn u onverschillig? Gij zOI'gt niet voor hun toekomstig bestaan,
wanneer gij niet meer zijn zult, en ~tel'\ende bekolIllllert gij u niet
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over hen? 0 I hoe menigeen onthield zich jaren lang gemak en
genoegen, sloofde en zwoegde tot aan zijn graf, opdat zijn kroost na
hem de rust en het_genot, die hij zich zeI ven weigerde, zou kunnen
smaken? Wat plant gij die boomen, wier vrucht gij nimmer eten
zult, wier lommer u nooit zal verkwikken? Wat beschikt gij over
uwe nalatenschap met zorgvuldige nauwkeurigheid, bestemt de
plaats, waar uw gebeente rusten zal, maakt bestellingen, die volgende geslachten moeten uitvoeren, deelt de weldaden uit na uwen
dood, en poogt te leven in gestichten van mildheid en liefdadigheid?
Is dit denkbeeldig, louter begoocheling, de Yl'ucht des vooroordeels,
van kindsbeen ingeprent, met de moedermelk ingezogen? 'Vie zijt
gij, die dit oordeel velt? In welke school hebt gij het meesten;chap
verworven, om de heiligste ingevingen des menschelijken gevoels
voor dwaling en droornerij te verklaren? Toont ons uwe vool'rechtbrieven om uw helderder doorzicht, boven dat der s('hranderste
hoofden, te staven! Toont ons den last, uit den hemel of uit (len
afgrond, om u we zending als profeten der dierlijkheid te bevestigen? Neen! al wat groot en goed was onder de menscllen gevoelde
steeds eene nauwe betrekking tot het nageslacht, en naarmate
men grooter en edeler was, werd deze betrekking heiliger, haar
invloed machtiger, en vergat men zich zei ven, voordeel, geluk en
toejuiching zijner tijdgenooten, om voor volgenrle geslachten te
leven, om voor dezel ve te sterven en zich op te offeren!
Het menschdom is slechts één geslacht, van deszelfs eerste wording
af tot den laatsten, die geboren zal worden. Die leefde, die leeft, en
leven zal, zij zijn allen met een onverbreekbaren band aan elkander
verbonden. Ve onverdelgbaarheid van ons redelijk vermogen; de
onsterfelijkheid van den hemelschen geest, die in ons is, smelt verleden, tegenwoordig en toekomend voor ons ineen; als leefden wij
allen, voorouders, tijdgenooten en nakomelingen, in dezelfde maatschappij met elkander, gelijk wij met onze ouders, met onze medegezellen, met onze kinderen en kindskinderen, op deze wereld als
één geslacht samen leven! De vlijt en het vernuft der voorvaderen
k wamen ons te stade, de onze moeten het doen aan de nakomelingen!
Hoe kort is het oogenblik van ons bestaan hier beneden! De arbeid,
die slechts tijdgenooten ten nutte strekt, waarvan alle vruchten met
ons in het graf bedolven worden; wat is die in vergelijking dier
edele bemoeiingen, waarin eeuwen, door eeuwen opgevolgd, zich
verblijden! Als het geluk der staten bevestigd, de bap-.d der natiën
samengestl'engeld, de rust des gewetens bevordertl wordt! Als
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heerlijke ontdekkingen het gebied der menschelijke kennis met
schatten verrijken, en deszelfs grenzen uitbreiden, verder dan het
oog die volgen kan! Als nijverheid en scbranderheid nieuwe bronnen
van welvaart openen, zeeën en landen te eng zijn, om baar stoute
vaart te beperken! Als kunsten en letteren hare schoonste gaven
ten toon spreiden, om hart en zinnen met onweerstaanbaar geweld
te boeien, om het edelst levensgenot met volle stroomen uit te
gieten, om door den adem der bevalligheid de stroeve deugd te
bezielen, en de onwaardeerbare vruchten der beschaving van
geslacht tot geslacht over te planten!
En wanneer nu de namen van hen, die het menscbdom als zijne
weldoeners eerbiedigt, op ne lippen der dankbare nakomelingschap
zweven; als elk met verrukking stilstaat bij de vruchten van hunnen
geest, van hunnen moed en ijver, van bun smaak en gevoel, en aan
hunne nagedachtenis de ongevraagde schatting van zijnen lof of een
traan der erkentenis aan hunne graftombe wijdt, hebben zij dan
geen deel aan die hulde? is die schatting hunner verd·lensten
voor hen verloren, omdat hun gebeente vermolmd, hun sr,uf verwaaid is, terwijl hun geest in vrijer kringen zweeft? ;':ieenl de
lof der nakomelingschap is niet alleen de eenige ware, het IS ook de
zoetste lof, die ingeoogst kan worden; haar oordeel Îs meer dan dat
der tijdgenooten, haar oordeel is alles waard! De zanger, de redenaar, de schilder, die slechts zijne eeuw behagen wil, verga met zijn
kunstwerk! Hij is gelijk de krijgsman, die met zijn vaderland in
weelde leven, niet voor hetzelve sterven wil! Hij is den onwaardigen regent gelijk, die zich een trotsch gevaarte sticht van opgeblazen grootheid, dat met zijn dood m puinen moet storten 1 Doch
wat noem ik hem zanger, redenaar, schilder? hij was het nooit!
Wien slechts eene enkele vonk van het goddelijk kunstvuur in zijnen
boezem gloeit, hij neemt wel de buide zijner tijdgenooten aan, maar
zij is hem niet genoeg! Hij ziet eeuwen en geslachten voorbij;
bij plaatst zich zelf in den strengen rechterstoel der toekomst; en
dan eerst klopt zijn hart van vreugde, wanneer in de eenzaamheid,
door niemand bespied, een edele zelfbewustheid hem influistert: gij
'lult leven! Toen Sostratus van Cnidos. op last van den Egyptischen
vorst; den beroemden vuurtoren op het eiland Pharos had gesticht,
die onder de wereldwonderen zou gesteld worden; toen f!raveerde
hij zijnen naam op eenen steen, en wijdde zijnen arbeid aan de behoedende Godheden der zeevarenden toe; maar hij overdekte dien steen
met pleister, waarop des konings Ilaam in pr<\chtige letteren
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geslachten en eeuwen daarna! Doch eindelijk zou de brosse kalk het
marmer verlaten, en zou voor den naam des konings, dien des vergeten kunstenaars doen te voorschijn komen, die den lof der nakomelingschap zich zelf had voorbehouden!
Door dit vooruitzicht alleen niet door de hoop op winst, niet
door het handgeklap der menigte te bedelen, ontvangt de kunst
haren adel, en de voortbrengselen der kunst hunne hoogste volkomenheid. Poogt hij slechts te behagen, te schitteren, toejuiching te
verwerven. ook zonder ze te verdienen: welaan! schik u naar den
smaak des tijds; vraag niet wat schoon is, maar wat voor schoon
gehouden wordt? spoor zorgvuldig uit, wie het zijn, wier oordeel
den algemeen en toon bestemt; wat hun gevalt gevalIe ook u I Verkracht uw eigen kunstgeweten, spreek, schrijf, maal, wat gij zelf
veroordeelt, en breng tot verschooning van het onverschoonlijke
bij: men wil het zoo! Verraad de kunst, heul met hare vijanden, of
maak een schandelijk verdrag met hen! Misschien wordt ge als de
afgod uwer eeuw geëerbiedigd, uw beeld, onder luid geschater, een
Pantheon ingeleid! Maar uit den tempel der onsterfelijkheid zijt gij
uitgesloten; waar zij alleen hunne plaats bereid vinden, die aan het
onvergankelijk schoon eene onbevlekte hulde brachten, den wansmaak hunnes tijds moedig het hoofd boden, en den lof van één
geslacht verachteden, om dien van alle volgende te verwerven!
De gedachte, wanneer eeuwen over mijn graf zullen zijn heengevloden; wanneer onedele berispers, onwaardige mededingers reeds
lang vergeten zullen zijn: dan zal mijn naam, mijn werk nog leven;
dan zal men den jeugdigen kunstenaar met de hand tot hetzelve
voeren; dan zal men de nu onopgemerkte schoonheden, de fijnste en
keurigste toetsen en tinten, die wufte tijdgenooten voorbijzagen,
hem aanwijzen. en mijn voorbeeld zal een vuur der edele eergierigheid in zijne borst ontvonken! Dan zal mijn vaderland roem op mij
dragen: ik zal die dierbare moeder hare weldaden vergelden, door
mijnen roem op haar te doen afstralen, en haar te verheffen onder
de natiën der wereld! Dan zal de menschheid mij eeren, en in welke
winden ook mijne asch verstrooid moge zijn, zegen zal op mijne
nagedachtenis rusten! - Kent gij iets, M. H ! dat den geest verheft gelijk deze gedachte? En hij, die door zulk een gloed geblaakt
wordt, zou deze geestverheffing niet mededeelen aan zijne kunstgewrochten? Zou zij het niet zijn, die zijne ·verbeelding reinigde van wilde vlammen zonder warmte of koestering; die de
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reinen hemelwellust drenkte; die zijn mond, zijn pen, zijn hand
bestuurde, om zich zelf, en der goddelijke kunst, onvergankelijke
en onvergetelijke gedenkstukken op te richten! Ja, zij is het! En
komt dan, gij Kunstgenooten en Broeders I zweeren wij !lan de
nakomelingschap hulde en trouw! zoo zullen we ook onzen tijd genooten, niet als pluimstrijkers en oogendienaars, maar als wijze
vrienden en leidslieden, tot onwaardeerbaar nut verstrekken?
Volgen wij dien weg standvastig en moedig, zoo zal hun oog en hart
zich voor ons openen! Dan zal hunne toejuiching, hunne goedkeuring en belooning, indien zij ons mogen te beurt vallen, ons niet
behoeven te doen blozen! Zij zal niet te duur door ons gekocht zijn,
en ons de kroon niet ontrooven, die in den tempel der eeuwen voor
ons bewaard wordt!
Indien het oordeel des nageslachts door dat der levenden kan
worden vooruitgeloopen, het is daar, waar edele rechters, door
belanglooze zucht voor de kunst gedreven, prijzen van eer en verdiensten uitreiken aan kunstbeoefenaars, aan wie ûj zeI ven de
heiligste geheimhouding hunner namen hebben opgelegd, opdat noch
vooroordeel, noch gunst, nO"Ch haat, op het uit te spreken vonnis
invloed hebben zouden. Daar vindt men een der eerste eigenschappen
weder, die den roem, bij het nageslacht verworven, boven de toejuiching der tijclgenooten de voorkeur gaven. De gezuiverde smaak
der rechters is een tweede waarborg, dat geene on verdiende lauwers zullen uitgedeeld worden. En in beide deze opzichten mag ik
dus u geluk wenschen, die thans uit mijne hand, in naam eener
achtbare Maatschappij, de kronen ontvangen zult, die de echte
smaak in teeken- en schilderkunst, vertegenwoordigd door de
priesters dezer edele konsten, onder het zegel der onpartijdigste
rechtvaardigheid, en met de volkomenste eenstemmigheid. aan u
hebben toegewezen.
Aan u, JOHAN CHRISTIAAN WILLEM SAJo'T, is dit eermetaal toegedacht, die in het geteekend menschenbeeld den prijs boven uwe
mededingers hebt behaald. Dat beeld is een der idealen van schoonheid, evenredigheid en harmonie. Deszelfs juiste en gelukkige voorstelling baant u den weg tot het binnenste heiligdom uwer kunst.
\Verwaarts ook bestemming en betrekkingen u roepen, vergeet de
kunst en den kunstroem niet. En wanneer gij den adel der menschelijkheid, diep in uw hart geprent, ook door penseel of teekenpen
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weet te doen eerbiedigen, is nog veel grooter dan deze roem voor u
weggelegd!
Ook gij, ALBERTUS JONAS BRANDT, streeft op de baan der eer met
vaste schreden voort; en zoo de vruchten uwer jeugd reeds zoo rijk
en keurig zijn, welk een oogst wacht het Vaderland van uw volgend
leven, hetwelk de Bron des levens tot lange dagen rekke! Zij t gij
thans even gelukkig geweest om de levenloaze, als weleer om de
levende natuur uit te drukken, geen vak der kunst blijve voor uw
kunstvermogen ontoegankelijk. De natuur zij steeds uwe leidsvrouw, en terwijl zij hare verrukkingen u doet smaken, gunne zij u
de onschatbare gave, om die even rein en edel in het hart van
anderen uit te storten!
Voor de tweede maal biedt de Maatschappij u haren eerpenning
aan, JAN DE LELIE, die den vaderlijken roem in uw geslacht handhaaft, dien op zijde streeft, en met vernieuwden luister tot het nageslacht voortplant. Indien een ander u thans op deze baan is voorbij
gestreefd, het is reeds eene on vergelijkelij kc eer, door geenen, dan
door zulk een mededinger overwonnen te zijn! Eerlang houde men
ook u voor zulk een mededinger!
Gij zijt die overwinnaar, LOUIS MORITZ, eer der Hollandsche Schilderschool van onzen tijd, reeds met lauwer op lauwcr bekranst, en
telkens met nieuwe proeven stavende, dat geen goud uwe verdiensten kan bekl'onen. Ga voort, edele Schilder! paar met d,) kracht
van uw stout en rijk penseel den zaehten gloed der bevalligheid, de
betoovering der echte oorspronkelijkheid, zoo zullen geene eeuwen
van uwen lof zwijgen.
En gij allen, die nu gelauwerd het strijdperk der eer verlaat! De
roem, dien gij behaaldet, is groot, maar gering in vergelijking met
den roem, waar gij naar jagen moet. Ziet gij niet, daar in het verste
verschiet, den tempel der onsterfelijkheid, die zijne deuren voor u
opent? Ziet gij hen daar niet zitten, die achtbare rechters, met de
godspraak der kunst op hunne lippen? Eeuwen zijn heen gevloden
over uw stof, staten en rijken zijn gevallen, marmer en ar'duin zijn
verbrijzeld; maar uw werk is overgebleven! Daar wordt het gekeurd, gestempeld! Daar wordt uw naam op de vlt:ugelcn der f;Hlm
van het een tot het ander werelddeel gedragen, en uw verrukte
geest omzweeft eene dankbare nakomelingschap .. , Dat zjj uw t;oel,
en dat zij uw loon I
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Over het versmaden of veronachtzamen van de regelen
der kunst.
(Hedtyocring, uitgesproken in de derde openbare zitting der Tweede
Koninklijk-NederlandBch Instituut, 1821)
DOOlt

Kla.s~e Yau

het

J 11. YAl\' DER PALM.

Geene neiging is natuurlijker, en te gelijk vereerender voor den
menseh, dan de zucht tot vrijheid. En geene is er nochtans, wier onbepaalde involging zoo schadelijk is voor de volmaking van zijnen
zedelijken aanleg, zoo doodelijk voor den adel en de verhevenheid
zijner natu UI'. Vrij te handelen, en in zijllen handel dool' wetten en
voors('hriften bestuurd te worden, is voor den mensch van gelijke,
onbetwistbare, onvermijdbal'e noodzakelijkheid. Uit deze twee
strijdige lwgillselen zou eene altoos durende worsteling moeten ontstaan, illdiell Cl' geen punt was, waal' zij elkander vriendschap.
peliJk outmoeteden, en, gelijk twee tegengestelde krachten in de
stolfelijke wereld, de kalmte des evenwiehts veroorzaken. Dit geschiedt dan, walIneer de vrijheid geene willekeur, en de wet geen
d w,mg; wannecr de ondcrwerping aan het voorgeschrevene eene
redelijke, vrijwillige onderwerping is. Ziet daar, waar, in de
l'lu'gerlijke maatschappij, de rust van den Staat, en in het rijk der
zedelijkheid, der llH'llschen volmaking van afhangt!
Maar is het in het gebied der kunsten en fraaie letteren eveneens
gl'steld? Of heel'seht daar, in dat sehoone land der verbeelding,
(,nbeperkte vrijheid? Kali Illen daar aan eigen lu~t, en wil, en innerlijke aandrift, den lossen teugel deren ~ Is men dan eerst zeker,
dat men het goddelijk beeld der sC'hoonheid; hetzij der tooverende
bevalligheid, of der smeltende aandoenlijkheid, of der ontzagverwekkende verhevenheid, met wellust in zijn gemoed ontvangen,
cn als eene eigene s<.:hepping zal kunnen wedergeven; als men, vrij
van banden en kluisters, boven alle regelen en voorsehriften, gelijk
een adelaar boven de wol ken zich verheft; zwevende zonder
8(:hroom of gevaar langs ongebaande sporen; varende op eene zee
zonder klippen, langs stranden, die geene bakens behoeven?
\Vanneer men dc taal van sommigen hoort en leest, Mijne Heerenl
dan zou men licht in het denkbeeld kunnen geraken, dat het zoo
ware; en den verzekerden, gezagvoerenden toon, waarmede zij
wordt voorgedragen, met dien der onfeilbare godspl'aak verwarren.
En schoon deze dwaling j want het is, of eene cl waling, of een zinlle-
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loos woordenspel; ~('hoon deze dwaling geE'r.e gevolgE'n heeft, zoo
gevaarlijk, als wanneer, bij voorbeeld, in de burgerlijke maatschappij, uit het beginsel, dat de wetgevende macht in den boezem
des volks berust, ieder ingezetene besluit, dat hij wetgever is; zij is
echter in aard en soort aan deze laatste dwaling niet ongelijk; zij
onderstelt eene gelijke verwarring van begrippen, en het is hare
strekking, om in de maatschappij der letteren en kunsten gelijke
verwoestingen aan te richten.
Zulk eene dwaling derhalve mogen wij, als leden der tweede
Klasse des Koniuklijken Imtituuts, onze aandacht niet laten ontgaan. Niet slechts de bewaring van den rijkdom en de zuiverheid
onzer moedertale, het ojJsporen van belangrijke gedenkstukken voor
de geschiedenis onzes Vaderlands, en het opdelven van deszelfs oudheden; ook de roem onzer Vaderlandsche letterk unde is ons aan bevolen, en de bevordering van dien reinen, eenvoudigen, edelen smaak
in derzelver kunstgewroehten, zonder welke het der taal zelve aan
ziel ontbreekt, en de geschiedenis beschreven wordt, in ongelezen
boeken. En gij zult dus, hoop ik, met mij van oordeel zijn, dat ik
"an de gelegenheid, mij aangeboden, om in deze openbare vergadering eenige oogenblikken het woord te voeren, geen misbruik
make, wanneer ik tot 1] spreek: over htt 'Ce1'smaden of fleronackt-

zamen flan de regelen der A.uttst.
Al wat behaagt, of treft, of roert, of wegsleept; waarvoor wij
met één woord zeggen al wat schoon is; heeft in zich zelf de reden,
waarom het bij ons dien aangenamen indruk verwekt, dien wij de
gewaarwording, het gevoel der schoonheid noemen. 'Vant indien
het anders geschapen ware, het zou die uitwerking verliezen, en
misschien eene geheel tegenstrijdige voortbrengen. Heeft men nu deze
reden ontdekt; dat is, heeft men die eigenschappen van het schoone
erkend, waardoor het ons bekoort, en met onweerstaanbare aantrekkelijkheid ons boeit, dan heeft men de regelen van het schoone,
de regelen der kunst gevonden. Om het even, of men op verstandelijke gronden, uit redeneer- en zielkunde ontleend, bewijzen kan, dat
deze oorzaak dat gewrocht moest voortbrengen; dan of men ten
laatste zich beroepen moet op de gewaarwoording van al wat gevoel
voor het schoone bezit; indien men slechts wel waargenomen, wel
onderscheiden heeft, dali heeft men de regelen der kunst gevonden;
men heeft ze uit de natuur zelve afgeleid, en het onderscheid
tusschen ware natuur en echte kunst, is in rook verdwenen.
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Van deze zijde beschouwd, is het dus onmogelijk, zonder tastbare
ongerijmdheid, eenigen blaam op de regelen der kunst te werpen.
Doch men heeft somtijds de regelen verward \Uet derzelver voorstelling en ontvouwing in de schriften van hen, die de wetenschap
van het schoone tot het voorwerp huns onderzoeks kozen j en men
heeft, aan wie het ook zij, met welken naam hij ook prij ke,
geweigerd het recht toe te kennen, om in het gebied der schoonheid,
in het gebied der kunsten, wetten voor te schrijven. Inderdaad met
het grootste recht! 'Vant men verbeelde zich iemand, die gebieden
wilde, wat behagen, wat treffen, roeren, de harten vermeesteren
zou; of een verbod liet uitgaan, van iets anders voor bekoorlijk of
verrukkend te houden, dan hetgeen door hem als zoodanig was gekeurd en geijkt; wat woorden zou men kunnen uitdenken, sterk en
seherp genoeg, om zijne dwaasheid ten toon te stellen? Maar ging hij
verder niet, dan ons de natuur en de hoedanigheden te ontwikkelen
van hetgeen, bij het beschouwen en genieten van een waarachtig
voortbrengsel der kunst, onze ziel in beweging stelt en opgetogen
houdt; dan ons het geheim, door hem bespiedt, te openbaren, waar·
door de aloude meesters der kunst zoo zeker waren van hunne
zaak; als zij eene geheele menigte rondom hen verzameld j of eene
schouwplaats van vele duizenden; of eene gansche volksvergadering
den luiden kreet der bewondering wilden doen uitgalmen, of tranen
van den zoetsten weedom afpersen, of over aller wil en neigingen
heerschen; ging men verder niet, dan den weg ons aan te wijzen,
om door gelijke volmaaktheid naar gelijken roem te streven; dan
voorzeker verdiende men den schendnaam niet van tiran, die den
vrijen geest aan banden wilde leggen; en, die dezen arbeid niet meent
te behoeven, moge dien voor overtollig houden, maar laakbaar en
verachtelijk is dezelve voorzeker nietjja zij ,die in het bearbeiden en
beschaven hunner kunstgewrochten, zieh geenen goeden raad ontwassen rekenen, onder wier getal ik mij gaarne rangschikke, zullen
dien arbeid zelfs verdienstelijk heeten.
Het is eene groote en zeer wezenlijke misvatting, dat men de
uitTJinding van de regelen der kunst met derzelver openbaarmaking
en aam/Jijzing verwart. Neen! het zijn niet ARISTOTELES of LONGINUSj
niet CICERO, HORATIUS of QUJNTJLIANUS, om van geene nieuwere te
gewagen, maar het zijn HOMERUS, WI'JIOCLES, DEMOSTHENES, die de
regelen van poëzie en welsprekcnrlheid hebben uitgevonden j en
ARISTOTELES, met zijnen aallhallg. heeft niet anders gedaan, dan,
indien dit niet te oneerbiedig gezegd is, de grepen hunner kunst hun
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afgezien, en aan de wereld bekend gemaakt. Toen HOMERUS zich
zettede, om den Trojaanschen krijg te bezingen, vroeg hij niet aan
eenen ouderen keurmeester, wat de regelen van het heldendicht
waren; maar zijn genie, zijne goddelijke lUuze flui~terde hem in,
dat hij het enkel dichterlijk verhaal \ an gebeurtenissen of gevechten, het schilderen van tooneelen en karakters, zonder éénell alles
bezielenden geest daarin, aan mindere talenten en verbeeldingen
kon overlaten, dat het zijne roeping was, een volmaakt geheel te
leveren; en daar stond de vergramde ACHII,L],;S voor zijne oogen! Zij
fluisterde hem in, dat in een Goddelijk dichtstuk, het werk eens
aangeblazen zangers, de Goden in de bedrij ven der helden deel
moesten nemen, aarde en hemel in verband gebracht, en alles als
door een verborgen verheven raderwerk in beweging gezet moest
worden. Dit had ARISTOTELES opgemerkt, gewoon om meer
cn heter op te merken, dan vele gruote geniën van lateren tijd,
te groot misschien om zooveel op te merken. En aldus ontstonden de
regelen van het heldendicht, of wil men liever ,"an de ilias, het
volmaaktste dichtstuk van dien stempel, dat de wereld tot dien tijd
aanschouwd had, en hetwelk voorzeker daarna nog niet overtroffen
is. Toen SOPIIOCLES zijnen Edipus koning samenstelde, stond het
hem vrij, vele rom~ntische tafereelen daarin te vlechten, fraai en
verrassend op zich zelve, maar met de ontdekking der geboorte
zijns helds of niet, of willekeurig verbonden; vele personen ten
tooneele te voeren, bij de ontknooping reeds vergeten, maar die
met stoute en hoogdravende spreuken hadden kunnen pralen; vele
toestanden te sche{Jpen. onnatuurlijk misschien en onwaarschijnlijk
in zich zei ve, maar die den aamehou wer als in eene betooverde wereld
plaatsten; en indien hij het gedaan had, zou mischien het publiek,
zoo het slechts geen Atheenseh publiek ware geweest! met nog
luider toejuichingen, met nog luider handgeklap den Dichter hebben
be kroond. Maar SOPHOCLES verach tte dien gemakkelijken weg tot een
ras verwelkten roem: hij doorzag het,zijne goddelijke Muze ontdekte
het hem, hoe de aandoenlijkste uitkomst, bij wier beschouwing het
menschelijk gevoel, met het menschelijk lot begaan, door eene
heilige siddering wordt aangegrepen, binnen eene kleine ruimte van
tijd E)n plaats, door weinige handelende personen, voorbereid,
ingewikkeld, tot rijpheid gebracht, en geheel ontward en ontknoopt
kon worden; zonder in die kleine ruimte beklemd te zijn, mal1r zich
lIatuurlijk, vrij en ongedwongen daarin bewegende; hij doorzag het,
hoe de roerendste, en kuischste, en heel'lijk~te dichterlijke \'oor-
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voort te brengen, waarbij het geschokt gemoed, zich badende in nog
ongekenden, on verklaarbaren tranen-weil ust, tevens in verbazing
en bewondering werd opgetogen! Hij doorzag het, en de regelen van
het treurspel waren aanwezig, van het volmaaktste treurspel, dat
de wereld nog gezien had; en misschien immer zien zal I Toen
DEMOSTHENES •••• doch wat behoef ik voort te gaan en meer tijd te
spillen? Gij ziet het, wat de ware regelen der kunst zijn, en hoe
weinig zij de minachting verdienen, die sommigen zich ondervinden
haar aan te doen.
Van waar dan die minachting? vraagt iemand veellicht; en het
zou gemakkelijk vallen, hier smaad en spot, met smaad en spot te
beantwoorden. Doch waartoe zulk een onedelmoedige strijd, délar
men zijn tegenstander ten minste eenige gerechtigheid kan doen
wedervaren? Toen de regelen van heldendicht en treurspel, om
ons bij deze slechts te bepalen, waren aangewezen en open bnar
gemaakt, waren er sommigen, die vergaten, dat ziJ, die deze
regelen het eerst ontdekt en aangewend hadden, dichters waren;
op wier voortbrengselen, in al derzelver deelen, de stempel van het
echte schoon was gedrukt; en dat de straks vermelde regelen hun
alleen gestrekt hadden, om aan hun werk de laatste meester'hand
der volkomenheid te leggen. Of waren het eenvoudige, algemeene
regp.len, op alle dichtsoorten toepasselijk; men vergat, dat de
regelen den kunstenaar niet maken, maar slechts leiden, besturen,
dat. zij alleen hem volmaken kunnen, maar dat zij steeds de
gelukkige gave der natuur als aanwezig onderstellen, Men vergat
het, en begaf zich aan het samenstellen van werken, waarin noch
warmte, noch geest, noch dichterlijke kleur, noch zielsverheffing
gevonden werd, maar alle regelen met zorgvuldige nauwkeurigheid
waren in acht genomen. Men maakte heldendichten, waarin de
eenvoudigheid van daad, en de bewCl'ktuiging van het wonderbare
niet vergeefs werd gezocht; maar die nooit door eenige Muze
waren ingegeven! Men maakte treurspelen, waarin men noch
eenheid van uitkomst, noch eenheid van tijd, van plaats, en wat
er meer eenheden vereischt werden, zag ontbreken; maar waarin
het aan hartstochtelijke schildering, aan edele daarsteJiingj- aan
gang, en vorm, en geestvervoering des te meer ontbrak. Men
noemde dit heldendichten, treurspelen, en verwonderde zich, dat
men niet, met VIIWILlUS ten minste en EUIUPlDES op ééne rij wel'd
gesteld. Men maakte gedichten en verlen, waarin alle fouten van
ä
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vermeden waren j maar waarin geen sprankje van gevoel of
verbeelding schitterde, door een weinig spelend vernuft of koude
antithesen vervangen; en men meende modellen voor den zangberg geleverd te hebben. Men ging nog verder in zijnen waan, in
zijne dwaze vergoding der regelen, en durfde aan dichtwerken, rijk
in vinding, in vuur en kracht. maar niet op de leest der Grieksche
meesters geschoeid j men durfde aan dezelve, niet eenige, niet de
hoogste, maar alle verdiensten outzeggen, en de koude gewrochten
del' dorre regelmatigheid hoog boven dezelve verheffen. D~ze waren
het, die eigenlijk de regelen der kunst in minachting, en anderen in
den waan brachten; dwaas voorzeker en voorbarig; maar nochtans
in den waan brachten, dat het gebrekkige, en de onwaarde dier
zoogenaande kunstwerken, niet door gebrek aan genie, maar door
den dwang der regelen en derzelver opvolging veroorzaakt was.
N u verviel men welhaast tot een tcgenoverge,teld uiterste, om
genieen regelmatigheid voor onbestaanbaar met elkander te houden.
De opvolging der regelen werd niet alleen voor noodeloos geacht,
het werd ook voor eene verdienste gerekend ze te veronachtzamen,
ja aan deze veronachtzaming zelfs den roem del' oorspronkelijkheid
verbonden. En deze dwaling, die uit haren aard bij oppervlakkige
vernuften spoedig veld moest winnen, had eene tweederlei uitwerking; die zich anders openbaarde bij dichters en schrijvers van
innerlijke en wezenlijke verdiensten, anders bij zulke, die er slechts
den naam van najaagden, en den schijn van vertoonden.
De eerste, zich den weg geopend ziende, om zonder het aanwenden
van groote moeite, tot den eersten rang op te klimmen, sloegen dien
gereedelijk in; een weg zoo geheel overeenkomstig met den gansehen
geest van hunnen tijd, waarin ook spoedig rijk, en spoedig wijs te
willen zijn, tot den algemeenen smaak is verheven. Hoeveeloverleg
en inspanning, hoeveel nachten en dagen arbeids had men oudtijds
moeten besterlen, om zijn kunstwerk tot die hoogte op te voeren,
dat alles daarin keurig was, en tevens ongezocht; nieuw en verrassend, maar zonder natuurlijkheid of waarschijnlijkheid te kwetsen,
sierlijk en te gelijk eenvoudig, bevallig en betamend j ja gelijk aan
het glad gepolijste marmer des beeld hou wers, waarin de fijnste
. vingertop geene ruwe plek kan bespeuren. Had weleer het genie
zich aan die banden willen leggen, hoe gel ukkig voelde men zich van
ze te kunnen afwerpen; vernuft en verbeelding weelderig te mogen
laten spelen en uibpatten; en zelfs in de gl'illiglJeid zijner voort-
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brengselen, te onrecht met den naam van luim be~tempeld,een nieuw
veld van roem voor zich geopend te zien! Voorzeker, Mijne Heerenl
het staat ieder kunstbeoefenaar vrij, ons werk te leveren, gelijk het
hem goeddunkt; maar ook ons, daarover te oordeelen, gelijk wij het
bevinden. \Vas het de smaak der Ouden, hunne stukken totde fijnste
keurigheid te beschaven, zonder daarom in gloed, in kracht, in
betoovering, aan de nieuweren iets toe te geven; het is ook deze
laatsten vergund, over dit alles losser en I uchtiger henen te zweven;
op orde, waarheid en betamelijkheid minder angstv:lllig acht te slaan;
indien zij ook aldus toejuichers en bewonderaars vinden kunnen.
Maar dit is hun niet vergund, dat zij hunne onachtzaamheden voor
volmaaktheden uitventen; als nieuwe kunstrechters hunne werken
van den tweeden, derden of minderen rang, boven die van den eersten
verheffen; en aldus anderen afschrikken van het streven naar eene
volkomenheid, die zij zeI ve niet willen of konden bereiken.
Doch tot nu toe spraken wij van kunstbeoefenaars, waardig dien
naam te dragen, door de w,)zenlijke verdiensten, die in hunne stukke u
naast del'zelver gebreken, schitteren. Maar bedenkt, hoe welkom
deze verachting der regelen zijn moest voor die menigte van krachtgeniën, die onze tijd zag geboren worden. Want zoo ras het voor een
bewijs van grooter genie werd gehouden, zich boven den dwang der
regelen te verheffen, meende elk, die slechts op ARISTOTELES smalen
kon, op den eernaam van genie eene billijke aanspraak te hebben.
En nu werd er een wedstrijd geopend van woestheid en buitensporigheid, van beuzelachtigheid en ongerijmdheid; waarin hij, die meest
het gevoel kwetste,de verbeelding aan het hollen bracht, den goeden
smaak beleedigde, of door hoogdravenden onzin het verstand spoorbijster maakte, den prijs der overwinning zou wegdragen 1 En inderdaad, wat wordt er van eene maatschappij zonder wetten, waarin
er zoovele meesters als leden zijn? Wat wordt er van een muziek,
waar in geen toon of maat gehouden wordt? Is dan het schoon willekeurig verschillend naar dat ieders brein bewerktuigd is; of is het
standvastig, onveranderlijk, gelijk het ware.~n goede? Dichters,
Redenaars!',)zijn de regelen door HOMERUS,. door SOPHOKLES en
DEMOSTHENgS gevolgd, te bekrompen, te gebrekkig voor uwen verhevener geest, levert ons slechts stukken, schooner van geheel,
schooner van gedeelten, bevalliger, roerender, stouter dan dehunne;
zoo zullen we uit uwe werken nieuwe regelen voor een hoogere kunst
ontleenen; maar regelen zult ge u daartoe moeten voorschrijven, en
evenmin zal het schoone uit onregelmatigheid geboren worden; het
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schitteren; maar evenmin zal het er uit geboren worden, als de
duisternis het licht zal baren!
Gunt mij, Mijne Heeren! nog eenige oogenblikken uw aandacht,
om hetgeen ik in het gemeen over de kunst en derzelver regelen
gezegd heb, op een enkel bijzonderheid toe te passen, en aldus mijn
gevoelen te gelijk nader te ontwikkelen en te stayen.
Onder de weldadige uitwerkselen van eene verstandige opvolging
der regelen, mag men vooral ook tellen de besnoeiing van het weel.
derige, en de weglating van het overtollige; uit beide wordt die
eigenschap geboren, die het schoonste siera~d is van alle kunst·
gewrochten, de eenvoudigheid. Het was daarin voornamelijk, dat de
Ouden uitmunteden ; het is daarin voornamelijk, dat de nieuweren
zondigen. Verkwisten is geen rijkdom, en gaat zelden met waren
rijkdom gepaard. De verkwister geeft alles wat hij heeft, en daar
hij u juist toont, hoever hij gaan kan, openbaart hij u, niet zijnen
rijkdom, maar zijne armoede. Hij is gelijk SlERXE zegt, een dwerg,
met een maatstok in de hand. De rijke, die zij llen schat op prijs houdt.
en slechts zoovcel daarvan laat zien, dat men nog meer vermoedt
van hetgeen hij terughoudt, doet de gedachten der onmetelijkheid in
u oprijzen. Er is eene spaarzaamheid, zoo ver van karigheid. zoo ver
van bekrompenheid verwijderd, dat zij juist het verstandig bezit
van ruimte en overvloed kenmel'kt.
Verbeeldt, u, opdat ik deze gelijkenis gebruike; verbeeldt u aan
een gastmaal aan te zitten, waar de tafel met lekkernijen overladen
is, en onder het gewicht derzelve dreigt te bezwijken, Alles moge het
beste zijn in zijn soort, alles keurig toebereid; hetgeen echter zelden
bij zulk eene overdaad plaats heeft, en het ontbreekt daar (althans
waar zoo veel lettervruchten worden opgedischt) doorgaans ook niet
aan een enkelen groven schotel: maar het zij alles even voortreffelijk,
even smakelijk en zelfs ongemeen; indif'n het te veel is, welk een
indru k gevoel t gij er van! Is het niet cl ie van verzadiging zonder waar
genot?Van spijt, dat gij niet alles smaken kunt, en het meeste onaangeroerd laten moet? dat gij uwe graagte, die wel wenschen zou aan
een of weinige gerechten zich ruim te goed te doen, over vecl moet
verdeelen, en dus niets geheel kunt genieten? Gij zult de gulheid
van uwen gastheer roemen, m~ar zult gij zijnen smaak evenzeer
prijzen? Verdenkt gij hem niet van eenige praalzucht? En al kunt
gij hem dit zelfs van verre niet tcn laste leggen, komt het echter
niet heimelijk in u op: o! indien hij wist hoe het hoordel
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streeling en voldoening van denzelven, niet eveneens zijn gelegen?
Of zou daarin eene weelderi ge u I tstorting van woorden en gevoelens,
van sieraden en beelden, den voorrang verdienen boven keus en uitgezochtheid? boven die kuische, zedige matiging, altijd beschroomd;
dat zij een keurig oor, een fijnen smaak zal beleedigen, en zich niet
kunnende verbeelden, dat alles wat haar invalt, en wat zij door
hare zeggenskracht verfraaien kan, ook waardig is, om door allen
gehoord of gelezen te worden? die in den ganschen rijkdom, haar
ten dienste staande, slechts weinig vindt, dat edel genoeg door
haar geacht wordt, om de aandacht der edelsten te boeien, en
niet om lof, om toejuiching, maar om - de onsterfelijkheid te verdienen! Diè onsterfelijkheid hebben zij verdiend en verworven wier
werken van deze beminnelijke, ingetogene een voudigheid overal de
sporen dragen; de sporen der achting voor het kunst-eerbiedigend
publiek, en der achting voor zich zelven! Zullen zij, die eenen
anderen weg volgen, door zich van deze banden en regelen te ontslaan, in denzelfden tempel hunne plaats vinden? Deze vraag, Mijne
Heeren! zou zij al niet alreede beantwoord zijn?
El' is, l\1ijne Heercn! in onzen aanleg één IlCer~chende trek, onuitroeibaar, omdat hij tot onze oorspronkelijke voortreffèlijkheid behoort, en die zich dus ook aan ons gevoel voor het sehoon en de."zelfs kunstgewrochten moet mededeelelI. Wat waarachtig schoon,
hetzij zinnelijk, hetzij verstandelijk, hetzij aesthetisch schoon zal
wezen; wat waarlijk en op den duur behagen zal, moet ook zedelijk schoon zijn. Wat niet betaamt, kan wel verlul,ken, maar het
kan niet bekorcn. Ik spreek niet van grove onbetamelijkheid; onheil over elk,die het sieraad der kunstdaaraan verspilt en ontheiligt!
l\Llar is er een hooger betamen, het uiterlijk merk van innerlJjke
zedelijke schoonheid . Nederigheid. en bemillnelijke schaamtezijn deszelfs getrouwe gezellinnen. Nederigheid, die geen gevoel van eigen
waarde, maar ook geen gevoel van eigcnzwakheid uitsluit. Schaamte
om zich voorwaarts te dringen, maar gepaard met edele vrijmoedigheid, om hare rechten te bewaren. Veroorlooft mij nog eene gelijkenis,zij moge mijne rede besluiten. Ziet gij die fiere schoonheid,
waaraan de natuur al haar pronk heeft te koste gelegd i' \\' at vu UI'
in die oogen, wat uitdrukking in dat gelaat? Welk een hemelsche
lach, wat tooverende stem! Hoe zwieren en golven die fijne lokken
langs een hals en boezem, gelijk geen PHIDIAS uit Parisch marmer
kon beitelen. Ziet die houding als eener godin, die beweging, dien
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gang, die leest, als van ééne del' Btlvalligheden! Maar verbeeldt u
haar met den kostbaarsten tooi omhangen, glinsterend van goud en
edele gesteenten op een zwierig en blinkend tooneelgewaad j in
plaats van eene enkele roos, met een ganse hen ruiker op den half
ontblooten boezem: verbeeld u, dat elk harer bewegingen het doel
verraadt, om bewonderd te worden, elk harer blikken u schijnt te
vragen: ben ik niet betooverend? en dat zij beneden zich acht dc wel·
voeglijkheden eens gezelscha{Js, dat slechts oogen voor haar behoort
te hebben! Jammer, zegt gij, dat zoo\'eel schoon door zoo weinig
kieseheid, door zoo veel hoogmoed ontluisterd wordt! En ach, waren
er geene schoonen, die naar dit beeld, en geene kunstwerken,
die naar deze schoonheid geleken I Doeh verbeeldt u haar met
een zedig, maar rein en bevallig kleed, passend voor hare gestalte,
keurig van maaksel, kuisch en matig van wel aangebracht versiersel j wat de natuur haar heerlijks schonk, niet vertoonende, maar
verradende : verbecld u haar minzaam, dienstvaardig, oplettend
voor elk en niemands oplettendheid eischende j zij verrukt, zij
vervoert, en wil slechts gevallen j elks aandacht is op haar gevestigd, aan haar gekl uistcrd, zij alleen schijnt het niet te merken;
een hemel is in hare blikken, het is om anderen te zaligen, niet om
zelf als eene godheid te prijken j dat oog. vol zedige schaamte, ontwijkt het staren dcr opgetog,~nheid, maar waar het zich wendt en
heeht, daar dringt het door merg en gebeente! Ziet daar het beeld
der echte schoonheid, die allen en altijd behaagt, die altijd den
besten het meest behaagt, wier kroon niet is het toejuichen eener
wufte menigte, maar een eel'bied der bewondering, of een traan uit
het wellust-dronken hart gevloeid. Dichters, Redenaars, altijd stadit
beeld voor uwen geest, als gij het spreekgestoelte beklimt,ofde hand
slaat aan de lierl Nederlandsche Dichters en Redenaars, wilt gij het
bij CORNEILLE en RACINE niet zoeken, zoekt het ook niet bij SCHILLER
ofaoETHE! Zoekt het in de meesterwerken dcrOudheid, uit de gouden
eeuw van Griekenland en Latium! Neen, Kederlandsche Dichters en
Redenaars! zoekt het in uw eigen hart, gij zult het er vinden, door
den eigen vinger der Godheid er ingedrukt. Brengt het uit. uw eigen
gemoed te voorschijn, 'gelijk de kunstennar de hemelsche Venus uit
het marmerblok! Hier. in uw binnenste, is het ware heiligdom der
kunst, weert van deszelfsdrempel al wat het bezoedelen kan! Brengt
er geene offers dan aan het onvergarlkclijk schoon, zoo zullen uwe
namen leven bij het dankbaar nageslacht met onvergankelijken
roem!
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Over den invloed der Vaderlandsliefde op de beoefening
der fraa.ie letteren en kunsten
(Redevoering uitgesproken ter gelegenheid v.n do plechtige prijsuitdeeliug in het
Dopartement Teekeukunde der Maat.chappij: F>:LIX MERlTlS, te Amsterdam, op den
230 Januari 1833.1
DOOR

ABRAILUI DES A\IOIUE VAN DER HOEVEN.

Heeft de beoefenaar der fraaie letteren en kunsten, als zoodanig,
een vaderland, of is hij in die betrekk ing wereldburger? Deze vraag
is voor verschillende beschouwing vatbaar. Men vindt er, die in het
algemeen den geest van wereldburgerschap voorstaan,en allerminst
in het rijk der letteren en kunsten aan de vaderlandsliefde eene
plaats vergunnen. Bij dezen zal onze vraag bevreemding, misschien
wel spot of misnoegen wekken. Hoe! - voeren zij mij te gemoet;
wat wilt gij toch? In het vrije en onbeperkte gebied der schoonheid
dezelfde grensscheidingen vaststellen, als op de wereldkaart, soms
door de willekeur van groote Mogendheden, door dwang en overheersehing zijn gemaakt? Is dan het ware schoon niet één, maar
heeft elke natie een bijzonder ideaal voor hare kunstenaars? Zijn dan
de regelen del' kunst niet on veranderlijk en standvastig, maar wisselen
zij af naar land en hemelstreek? Kent men in het gemeenebest der
letteren Bataven en Germallen, Britten en Gallen; en moet ook daal'
de maagschap der menscbheid verzaakt en verloochend worden? Dat
men zich toch eenmaal verhelfe boven die bekrompenheid van geest!
Dat men toch eindelijk eens dien volkstrots aflegge, die slagboomen
voor de beschaving opricht, gestadig nieuwe jammeren teelt voor
ons verdwaasd geslacht, en veroordeeld wordt door de zuivere godsdienstleer, die ons het gansche menschdom met onze liefde leert
omvatten, en den heiligsten band om alle volken der aarde snoert!
Zou iemand uwer meenen, Geëerde Hoorders! dat door deze
bedenkingen de vraag beslist, het pleit voldongen is? Ik voor mij
belijde rondborstig van een tegenovergesteld begrip te zijn, en doOi'
deze schoonklinkende taal, die waar en valsch dooreenmengt en de
zaak met haar misbruik verwart, niet geschokt te worden in mijne
overtuiging, dat kunsten en letteren dáár het weligst bloeien, waar
zij in het national gevoel van hare beoefenaars geworteld, zich als
de klimop vasthechten aan het vaderland.
Ik vleie mij, dat althans de gekozene stofte uwe goedkeurig zal
wegdragen, wanneer ik, bij deze plechtige feestviering, aan do
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bekroning van vaderlandsche kunst gewijd, tot u ga spreken Overden
invloed der Vaderlandsliefde op de beoejeninp der fraaie tetteren e1l
kunstm. Terwijl ik uit de geschiedenis de krachtige werking van dat
beginsel in het gebied van het schoone zal trachten aan te wijzen,
wenschte ik tevens aan de handhaving van dien geest mijne zwakke
stem te leenen. Eu wanneer ik daarbij inzonderheid van vadel'landseke letterkunde en vaderlandse he kunstbeoefening zal gewagen,dan
zal ten minste mijne rede, wat gebreken gij dallrin ook bespeuren
moogt, haar opschrift niet logenstraifèn. Mocht het u overigens
bevreemden, dat gij de besturing dezer ple(:htigheid binnen den kring
van weinig jaren andermaal aan mij ziet opdragen, en niet aan
anderen, in zoo menig opzicht beter dan ik daartoe bevoegd, mij
zeI ven bevreemdt dit wel het allermeest. En rij st daarbij de vraag
in u op: waarom bescheidenheid mij daarvan niet weerhouden
heeft? Weet dan, dat ik, den schijn der onbeséheidenheid boven het
lI:ezm verkiezende, voor den drang van Bestuurderen dezer achtbare
~Iaatschappij ten laatste uen bezweken. Voorts, geëerde Hoorders!
roep ik ernstig uwe toegevendheid in. Om uwe luisterende aandacht
te verzoeken zou ueleedigend zijn. Ik zal immers tot Nederlanders
spreken van liefde tot het vaderland!
Sommigen uwer mogen eene nadere bepaling mijns onderwerps
onnoodig achten, geheel overtollig oordeel ik haar niet. Wat verstaan
wij door vaderlandsliefde? - In de borst van iederen mensch huisvest eene hartelijke genegenheid voor het land zijner geboorte, voor
dat plekje gronds, waar hij het eerste levenslicht aanschouwde, waar
zijne kindsheid speelde, en de schoone dagen zijner jeugd in onbtlzorgd genot vervlogen zijn. Deze neiging, die zelfs den wilde is
ingeplant, hoe goed en prijselijk in zich zeI ven, wanneer zij niet in
partijdige vooringenomenheid ontaardt, moet echter geenszins verwi~seld worden met de ware liefde tot het vaderland. Zij is niet
meer dan een natuurlijk instinct of blinde aandrift, en staat gelijk
met de innige maar werktuigelijke genegenheid, die den zuigeling
aan de moeder hecht. De echte, redelijke vaderlandsliefde is van
hooger en edeler teelt. Wij beminnen het vaderland als de plek der
aarde, waar binnen alles ligt, wat aan ons hart het dier~aarst is;
wij beminnen het volk, waartoe wij behooren, als leden van één
lichaam; wij beminnen de maatschappij, waaraan wij onze vorming
en opvoeding, ons burgerlijk bestaan en het verstandelijke leven
van onzen geest te danken hebben; den moederschoot, waarin wij
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verzorgd zijn en opgek weekt; het aigellleene vaderhuis, waarin wij
gezamenlijk tot menschen zijn gevormd. Wij beminnen de zeden,
denkbeelden en gewoonten, met welke wij zijn opgegroeid, en die
wij niet verloochenen kunnen, of wij houden op, dezelfde mensehen
te wezen. De liefde tot het vaderland is derhalve niet anders dan
liefde tot onze naaste betrekkingen, tot onze algemeene maatschappelijke welvaart, tot den regeeringsvorm, die haren grondslag uitmaakt. En zoo dierbaar ons ouders, kinderen, bloedverwanten en
vrienden zijn, aller liefde is in ééne liefde begrepen: de liefde tot
het vaderland.
Waar deze liefde in het harte woont, zal zij zich ook naar buiten
openbaren, alle werkzaamheid bezielen, en zelfs aan de beoefening
der fraaie letteren en kunsten een bijzondere richting geven. Het is
bepaaldelijk van de laatste, dat ik thans wilde spreken; niet van de
wetenschappen, want de vorderingen, welke deze alin de eene of
andere natie te danken hebben, zij mogen een deel van haren volks·
roem uitmaken, zij komen toch niet uitsluitend aan die natie toe,
maar zijn het gemeenschappelijk eigendom der gansche geleerde
wereld. Het spraakgebruik wettigt deze onderscheiding. Men spreekt
wel van nationale letterllunde en nationale llunstóeoe/ening, maar niet
van nationale 1Detenschappen, wij willen niet ontkennen, dat elke
natie, die een zelfstandig karakter bezit, ook op de wetenschappen,
welke zij beoefent, haren eigen stem pel dru k t. De verschillende
behandeling der wijsbegeerte bij Duitschers, Engelsehen en Franschen kan het getuigen; Leibnitz, Locke, Condillac zij n daar' om
het te bewijzen. Maar of dit als iets goeds en heilzaams voor de
wetenschappen zij te achten, dan bloot als een onvermijdelijk
gevolg der gesteldheid van den menschelijken geest beschouwd moet
worden, die afhankelijk is van al wat hem omringt, en indrukken
van buiten ontvangt, welke vaak moeielijk zijn uit te wisschen; in
't kort, of men op handhaving der nationaliteit in de beoefening der
1/Jetensckappen zou mogen aandringen, dit wage ik geenszins te
beslissen. Doch vrijmoedig durf ik beweren, dat Europa te recht
eene algemeene taal der geleerden had aangenomen, waarin eeuwen
lang alle wetenschappelijke onderwerpen behandeld zijn; en dat de
afschaffing van dit eerwaardig en verstandig gebruik den band, die
de geleerde wereld samenknoopte, vel'broken heeft, en de verderfelijkste gevolgen voor de wetenschappen meet na zich sleepen.
Geheel anders is het met de fraaie kunsten en letteren gelegen, in
aard .eu strekking van de wetenschappen wijd verschillende. \Vaar-
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hei rl , zuivere waarheid is het doel der l!tatste; de eerste streven
naar schoonheid. Zij trachten bet echte schoon in de onderscheidene
afwisselende vormen voor oog en oor, gevoel en verbeelding uit te
drukken. Zij mogen dan ook vrij bij ieder volk den stempel van het
nationaal karakter dragen. De nadeelen, welke IlIen daarvan bij de
beoefening der wetenschappen te duchten heeft, vallen hier óf geheel
weg, óf kunnen niet, dan met oneindig grootere schade, vermeden
worden. De geleerde, die een nieuw licht voor zijne weten~chap
ontsteekt, maar de vrucht zijner diepzinnige nasporingen in zijne
moedertaal mededeelt, wier mindere bekendheid de algemeene verspreiding van dat licht verhilldert, bezondigt zich tegen de menschheid. Maar de beeldspraak van beitel en penseel wurdt door alle
volken verstaan. De hemeltaal der toonk unst roert het hart van
vreemdeling en landgenoot. En wat de letterkunde, welsprekendheid
en poëzie betreft, de dichter en de redenaar, die zijne innigste
gevoelens uitstort, kan ze niet anders uitstorten dan in de taal van
zijn eigen land, waarin hij denkt, gevoelt, spreekt en bidt. En wie
het weten en beseffen wil, 1cat en koe Homer'us en Demosthenes,
Virgilius en Cicero, Racine en Dossuet, Schiller en Herder, Vondel
en Hooft gezongen en gesproken hebben, hij worde beurtelings Gl'iek
Romein, Franschman, Duitseher en Nederlander, of hij zal het
nimmer' weten, Vertalingen kunnen hem hunne woorden, maar
geenszins hunne denkbeelden en gevoelens wedergeven.
Ik vertrouw genoeg gezegd te hebben ter toelichting van mijn
onderwerp, en ga thans over, om u den invloed der vaderlandsliefde
op de beoefening der fraaie letteren en kunsten in tweeël'lei opzicht
voor te stellen, zooals zij namelijk die beoefening beTJordert en
1vijzigt, of de TJoedster en leidsvrouiv dier letteren en kunsten is.
Bij den eersten blik op de geschiedenis der fraaie kunsten en letteren valt het ons dadelijk in het oog, dat zij bij alle volkeren aan
de liefde tot het vaderland of haren oorsprong of haren grootsten
bloei te danken hadden. Op de overleveringen der vaderen waren
overal hare eerste beginselen gegrond; en de heldendaden van het
voorgeslacht, of de roemr'ijkc overwinningen, door land- en tijdgenooten behaald, voerden telkells nienwe offers aan op hare eens
ontstokene altaren. Straalt die godsdienstige vaderlandsliefde niet
in de heerlijke zangen der Hebreën door? Mozes en David, Jesaja
en Habakuk, Micha en Nahum, Amos en Jeremia, hoe waren zij
van die heilige zucht ontgloeid, als de dichterlijke godspraken van
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hunne lippen stroomden! In ballingschap verc!reven, zaten daar
hunne vaderlandslievende zangers aan de rivieren van Babel, en
weenden, en gedachten aan Zion, en hingen hunne cithers aan de
wilgen: hoe konden zij liederen zingen iu dat vreemde land? Het was dezelfde aandrift, die den onsterfelijken Iönischen Zanger
bezielde in het bezingen van Achilles, en den doo1'luchtigen Bard
van Caledonië de snaren deed tokkelen ter ce re van Finga.
\Vat wij omtrent de poëzie opmerken, geldt evenzeer omtrent de
beeldenc!e kun.sten. De aanvang van haren bloei in Griekeuland e!Hgteekent van den Perzischen oorlog, toen blakende vaderlandsliefde
wonderen deed, en den geest der natie ,'erhief tot de schoonste
kunstgewrochten. Polygnotus vel'vaarJigde kosteloos die heeriijke
galerij, waarop de overwinning van l\liltiades in de velden van
Marathon was voorgesteld, en, door loutere vaderlandsliefde gedre.
ven, vereeuwigde hij door zijn penseel eene gebeurtenis, waaraan de
Staat zijn bchoud vel'schuldigd was. Opgcvolgde zee- en vcllblagen
waren nieuwe prikkels tot verhooging der kunst, en vaderland"che
onderwerpen gaven den kunstenaar telkens de gcliefkoosde stof.
Slaan wij het oog op ons vaderland, wij vinden ook hier, in alle
tijdperken onzel' gesehiedenis, deze opmerking gestaafd, Nationaal
gevoel bestuul'de zoowel den beitel van De Keyzer en Verhuist bij
het stichten der pral11graven voor den Eersten \Villem en Hollands
grootsten Zeeheld, als het pen~eel van Moritz en Pieneman bij de
voorstelling der behaalde zege aan Nieu wpoorts strand en in de
velden van Watel'loo. En behoef ik u, Mijne Laue!gcnooten! de
onsterfelijke namen van Hooft en Vondel te herinneren, en de
geestdrift voor Vaderland en Oranje te vermelden, die de geschiedpen des eersten, de lier der laatsten bezielde? Heb ik noodig u naar
van Harens GeuZ8lt te verwijzen, dat ware hcldendicht van Nederllme! door den Vondel onzer eeuw eelt samellstel 'I1an vaderlandsclte
lierzangen genoemd, die met elkander één gekeel uitmaken? Of
moet ik 11 onze treurspel-dichters en dichteressen voor den geest
brengen, waaronder, om van de laatste slechts te spreken, Lucretia
\Vilhelmina van Merken ons de grootmoedigheid van JacobSimonsz.
De Rijk doet bewonderen, terwijl de Baronesse de Lannoy Haarlems Hcldeu verheerlijkt, haar diehtvuur aan dat vaderland
wijdende, "waaraan zij niet» - het zijn hare eigene woorden _
« op het spoor harer voorouderen en van hare geheele maagschap
c haar leven wijden kon. »
Uit deze vluchtige herinneringen blijkt reeds genoegzaam, dat do
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vaderlandsliefde den kunstenaar, dichter en schrijver de rijkste stof
ter bewerking geeft, en zoowel bij ons als bij de volkeren der oudheid aan vele voortbrengselen der kunst het aanwezen schonk. Op
zich-zelve zou echter dit voordeel niet voldoellde zijn, om den heilzamen invloed van dit beginsel te verhefren op de bevordering der
fraaie letteren en kunsten, wier bloei toch minder door het aantal
dan door de waarde der kunstgewroch ten wordt bepaald. Doch wij
mogen een stap verder gaan, Mijne Hoorders! en zonder schroom
beweren, dat de kraehtige wet'king van het vaderlandsch gevoel op
die kunsten en letteren zich niet alleen in de veelheid, maar vooral
ook.in de schoonheid en voortreffelijkheid van har'e voortbrengselen
openbaart. En ligt het niet in den aard der zake? Tot eene gelukkige beoefening der kunst wordt bij natuurlijken aanleg en wel bestuurde vlijt inzonderheid vereischt, dat de kunstenaar geheel en al
met zijn onderwerp vervuld en daarvoor in geestdrift ontgloeid zij.
Maar wat voortreffelijks mogen wij dan van hem verwachten, als
liefde tot het vaderland zijn genie ontvonkt, zijne muze bezielt,
zijn beitel of penseel bestuurt! Gij zult mij misschien op zoovele
meesterstukken van vroegeren en lateren tijd wijzen, die uit rleze
bron geenszins kunnen worden afgeleid. Ik erken dit, Mijne Hoorders! Maar ik wil ook geenszins beweren, dat blakende zucht voor
het vaderland de eenige vonk zou zijn, die de geestdrift rles kUllstenaars kan doen ontbranden. Tasso's Verlost Jeruzalem, om ~leehts
dit ééne voorbeeld te noemen, vloeide uit eene llleer dali diehterliJke,
ja, patriotische geestdrift voor de zaak des Christendoms voort.
Maar geschiedenis en ondervinding schijnen mij te leeren, dat onder
alle prikkels ter ontwikkeling en verhooging van het kunsttalent
die van den nationalen roem riOOl' all!'emeene en krachtige werking
de meestvet'mogende moet hecten. Eer ?:Joedt de kunsten, leert de
bekende spreuk. En wie trekt hare waarheid in twijfel! l\Ia~r voor
den kunstenaar bestaat geen gl~nsrijker eerekroon, rlan die een
dankbaar vaderland hem op den sl'hedel drukt. Den roem des volks
en der voorvaderen te vereeuwigen, te werken op de gemoederen
der tijdgenooten, en te leven in de gedachtenis van het nageslacht,
ziedaar zijne streelendste belooning? \Vaar het vaderland te gronde
gaat, verdort dan ook de bloei der letteren en kunsten J udrea werd
veroverd; het Joodsche volk bestaat, ver'strooid over den aardbodem, maar nochtans lIfgezonderd van alle natiën j - doch de
goddelijke muze der Hebreën is verstomd. Athene's vrijheid verdween, en met haar zonk Athene's luister. De krachtige taal van
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Demosthencs WilS cle zwanenzang del' G I'i" ksch() vrijheid en grootheid tevens. En hebben wij die nooit geëvenaarde taal niet aan de
gloeiende vaderlandsliefde van Griekenlands grootsten redenaar te
danken? Zijn uit diezelfde bron de proeven van luisterlijke welsprekendheid niet voortgevloeid, die in de raadzaal van Brittanje
het lot van Europa besliste? Heeft zij onze letterkuncle niet verrijkt
met de heerlijkste vool'tbrengselen, waarin de Upkomst en bloei of
de Herstelling van Nederland met on na volgbal'e krach t en schoon heid
wordt beschreven? Scheen niet hooger geest in Bellamy, Feith en
Helmers gevaren, als het vaderland hunne dichtader vloeien deed?
Ja? hebben het de jongste dagen niet geleerd, wat verhoogd nationaal gevoel vermag ter opwekking van den sluimerenden dichtgeest?
Klonken de tonen van Tollens' betooverende luit, die al te lang
gezwegen had, ons niet weer liefelijk in de ooren, toen hij in zijne
.A vondbede ons de worsteling van kinder- en vaderlandsliefde in het
diep geroerde vaderl,art schetste, of ons in krachtige dichtregelen,
die de BI'it en de Gal in zijn landtaal hooren kon, bij den vereenigden aanval dier vaderlijke bondgenooten opriep, om met Vader \Villem aan het hoofd den trouwen Bonclgenoot daarboven te zoeken
met gebeden? Scheen niet een nieuw, een jeugdig vUllr in de borst
van onzen Loots en onzen van Hall ontstoken, toen zij ons den grijzen
held op de puinhoopen van Antwerpens citadel vel'toonden, of aan
del schimmen der gesneuvelden den tol der dankbaarheid betaalden,
en onze zegepraal bezongen bij onze schijnbare nederlaag? Ja, de
vaderlandsliefde leent den geest vleugelen, en blaast de smeulende
vonk der kunst tot. een alles koesterenden vuurgloed aan. Zij vormt
niet slechts helden, zij schept ook kunstenaars; soins vereenigt zij
den held en kunstenaar in denzelfden jeugdigen man, die, met het
eereteeken van betoonde dapperheid op de borst uit het oorlogsveld
weergekeerd, den veldtocht, in welks roem hij deelde, door zijn
penseel vereeuwigt, en den lauwer in het strijdperk van de kunst
behaalt.
En zulk een hartverheffende, weldadige gezindheid zou men
bekrompen en verachtelijk durven noemen? Men zou willen
beweren, dat de heiligste godsdienst door het gebod der algemeene menschenmin de liefde tot het vaderland heeft gewrall kt?
Zegt mij dan toch, gij, die op den }\Oogen eernaam van wereldburger boogt! waar wilt gij met de betooning uwer wijd uitgestrekt .. ,
het gansche menschdom omvattende licCdc een aanvang maken?
Aan het afgelegenst einde der aarde, waar gij noch bekend zijt,
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noch werken kunt? En gesteld, dat uw.; krachten zoo ver reiken
zult gij dan, om jegens den Aziaat en Afrikaan goedertiereu
te wezen, onrechtvaardig jegens uwen medeburger an nabuur
zijn? - Neen, MijlIe Hoorders! lIet Vaderland is de werkkring, ons door de Voorzienigheid aangewezen. Dáál' kunnen,
dáár moeten wij dan ook leven en werken tcr verlichting en beschaving onzer brocdel'en, om, zóó doende, het onze bij te dragen ter verlichting en beschaving des menschJoms. Dáár moet het brandpunt
onzer liefde gevestigd zijn, om ze in wijder en wijder kringen uit
te breiden, totdat zij al wat menseh heet omvademt! Zóó is Hij ons
voorgegaan, die, daar IIij het licht der wereld was, toch zijne leer
het eerst aan zijne landgenooten liet verkondigen, en, gereed om te
sterven voor het menschdolll, weende over zijn vlHlerland! ... Maar
ik bedwing mij, Mijne Hoorders! - ik zou mij door mijn gevoel
laten weg~leepen, misschien een toon aanslaan, te ernstig voor deze
plaats, en te verre van mijn onderwerp afdwalen. Laat mij u iiever
daartoe terugbrengen met de taal van Neerlands geliefden Volksdichter. Zij moge tot een kleine proeve van het vaderlandsch gevoel
onzer zangers, en tevens ter opheldering of bevestiging van het
straks gezegde dienen:
Gewis, mij zijn de menschen dier.
Zij wonen waar zij mogen;
'Vie groot en goed is, daal' of hier,
Is edel in mijn oogen;
Maar echter, mag ik kiezen waar?
'k Heb nog hen liever hier dan daar.
Een wereldburger ben ik niet,
Hoe grootsch die naam mocht schijnen;
De liefde die mij God gebiedt,
Begin ik met de mijnen:
Ik knoop het eerst den broederband
In 't mij gegeven vaderland.
De wereldburger staroogt rond
\Vaar groote mannen rijzcn,
En, hoont het ook den moedergrond,
Hij zal hen luidkcels prijzen;
Neigt Neerland op 11 un wenk ten val,
Nog huldigt hen zijn lofgeschal.

131 Die wond re deugd, hoe schoon ze zij,
Sloop nooit mijn boezem binnen;
l\1ij bleef het zoet vooroordeel bij
Van 't vaderland te minnen;
En wie zij n wel vaart lastig viel,
Verfoei ik met mijn gansche ziel.
Gewis, 'k heb allen lief in 't hart,
Die list noch boosheid plegen;
Hun aanzicht zie dan blank of zwart,
Ik wem;ch hun heil en zegen,
Maar Necrland wensch ik tienmaal meer:
Dat, vrienden I is mijn liefdeleer.
\Vat Neerlands roem verbreidt en baat,
Is ver mij 't meest van waarde;
'k Heb minder deel aan deugd en daad,
Wie ze elders pleegt op aarde:
't Is daar een namaag, dien ik min.
Maar hier, 't is hier mijn huisgezin.
Als Regulus zijn ecd vol voert
En in den dood gaat snellen,
Dan voel ik, door ontzag geroerd,
Mijn borst van eerbied zwellen;
Maar als het Neerlands Beiling doel,
Dan vliegt mijn hart in laaien gloed.
Stort Curtius zieh levende af,
Met Romes wee bewogen,
Dan dreunt mijn lof hem na in 't graf,
Dan volgen hem mijne oogcn;
Maar doet hier Schaffelaar als hij,
Dan stort zich heel mijn ziel er bij.
Dat is mijn leer, dat is mijn aard,
Dat is mij aangeboren!
Geen lof is meer mij 't luistren waard,
Laat Neerlands lof zich hooren!
Zoo klopt mijn hart, zoo klinkt mijn lied:
Ecn wereldburger ben ik niet.
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Vourwaar, mij is hun deugd verdacht,
Die andre liefde leeren :
Die 't heiligst niet het heiligst acht,
\Vat zou de schender eerenP
Die niet het meest zijn moeder mint,
Voorwaar, is een ondankbaar kind.
Neen, neen! (mijn boezem gruwt er van!)
Die schuld drukk' nooit mijn schouders 1
'Vie 't vaderland vergeten kan,
Beschimpt het graf der ouders;
Verguist, 0 schande! smaadt den grond,
\Vaar hem zijn wieg te toeven stond.
Gewis, mijn liefde strekt zich uit
Tot alle soort van menschen;
Zij stroomt, door grens noch pool gestuit,
Van zegenen en wenschen;
Maar eer zij reikt tot verder strand,
Besproeit en laaft zij 't vaderland.
Wij hebben de vadcl'landsliefde niet slecllts de voedster, maar ook
de leidsvrouw der frMie letteren en kunsten genoemd. Wij willen u
aantoonen, dat zij hare beoefening zoowel bestuurt en wijzigt: als
opwekt en bevordert. Gunt mij tot de ontwikkeling hiervan nog
eene wijl uw toegenegen gehoor.
Wat ook door sommigen daartegen zij ingebracht, het schijnt mij
ontegenzeggelijk, dat men van een bijzonder volkskarakter spreken
kan, wltarduol' eenig volk zich op eene meer of min kennelijke wijze
van alle andere onderscheidt. Ik erken: geene deugden kan men
noemen, die aan ééne natie uitsluitend eigen zijn; geene gebreken
tevens, waarvan men niet bij ieder volk de voorbeelden vindt, Maar
elk volk heeft zijne uitstekellde deugden en gebreken, zijne bijzondere
wijze van zien, gevoelen, handelen, waardoor de kern der natie, de
zedelijke meerderheid zich kenmerkt. Het zijn dan de heerschende
begrippen, neigingen en gewoonten, die het nationaal karal{.ter
vormen, die pltyûonomie des volks, welke den opmerkzamen beschouwer even klaar in het oog val t als elk den Brit en den Fl'anseh·
man aan hunne verschillende gel~atstrekken en bewegingen dadelijk
onderscheidt. Dorh WMlr zich nu bi i eenige natie zulk eene eigenaardigheid van karakter, geest cn aaIlIeg openbaart, zal ook hare letter-
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kunde en kunstbeoefening daarvan den onmiskcnbaren stenlpcl
dragen. De bewijzen liggen wederom gereed. Shakespeare en Steme
zijn zoowel de getrouwe afbeeldsels van den fleren, vrijen, luillligen
Brit, als Voltaire en .f\iolière van den vernuftigen en geestigen
Fransehman, en Schiller en Göthe van den diepziunigen en dweependen Duitseher. De poëzie is een ware Proteus onder àe volken;
zij verandert hare gedaante llaar luchtstreek, taal, leefwijs. zeden en
gewoonten. En de Hem'iade kon zoomin op Duitsehen grond geteeld,
als de Messiade op Fl'anschen bodem gewassen zijn. I\laar ook de
schilderkunst neemt de kleur van het nationaal karal, ter aan, en
voor den geoefenden blik zijn in de Italiaansche, Fl'ansehe en Nederlandsche school de sprekende trekken van het volkseigen zichtbaar.
Ja, dat zelfs de toonkunst zich naar den landaard wijzigt, kan uit
de vergelijking der luchtige, vroolijke, schitterende Fransche Opera
met de ernstige en statige muziek der Duitsehers bliJken. De letterkunde en kunstbeoefening bij een volk zijll del'hal \'e nationaal,
wanneer zij met zijnen heerschenden smaak, geest en aanleg, verstandelijke en zedelijke behoeften, bijzondere wijze van zien, denken
en gevoelen overeenkomen; met één woord, wanneer zij de
physiono'lllie 'l&U dat volk uitdrukken, zoodat het ûeh zelf daRrin
herkent en wedervindt. En wij noemen de vaderlandsliefde de leidsvrouw der fraaie lettel'en en kunsten, daar zij de handhavin~' der
nationaliteit in hare beoefening, - wij zeggen niet tot plicht maar als tot aangeboren regel, tot onweerstaanbare !Jehoefte voor
den dichter, schrijver, redenartr en schilder maakt. Men vrage niet:
is dan het echte schoon niet 6é,) , de kunst in alle wcreld"tt-eken niet
aan dezelfde regelen onderworpen, uit dc natuur, uit het begrip der
schoonheid zei ve afgeleid? - Ufwilt gij dali beweren, dat het schoone,
in grond en wezen éen en onverl1ndcrlijk, zieh ook slechts in éénen
vorm kan openbaren? En ligt niet in het denkbeeld van schoonheid,
hoe men het ook bepalen en be~c11l'ij ven moge, altijd iets betrckkelijks
opgesloten, een verband tussehclI het voorwerp, hetwelk de gewaarwording van het schoone opwekt, en dRt, hetwelk ze ondervindt;
waaruit dan ook de verschillende indruk, dien hetzelfde \"o&rtbreng:,el der natuur of kunst bij vcrsl.'hillende personen te weeg
brengt, zich terstond laat verklaren? De Fransehe minnaar; opdat
ik het met een voorbeeld naar elks beva tting opheldere; de Framche
minnaar vertoOl1e ons zijne bekoorlijke lalldgenoote, het aangebeden
voorwerp zijner liefde, wa:tJ'aan Paris, nRar hij beweert, zonder
bedenken dell <lpJ:1el zou hcbuen toegewezen; geeli Nederlander zal
9
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voor hare schoonheid ongevoelig blijven, Maar nevens haar sta eene
bevallige maagd, niet door schalksehen blik of betooverenden lach
de harten boeiende, maar met het waas der onschuld op het schoon
gelaat, en wie de Hollandsche rondheid, gulheid en braafheid uit de
opene oogen straalt .... Paris zou wel zeer onrechtvaardig zijn
geweest, indien hij kaar den appel niet had toegekend I
Vergunt mij met de korte opheldering en staving van het gezegde
uit de geschiedenis der vaderlandsche letteren en kunsten mijne rede
te besluiten. De handhaving der nationaliteit in de beoefening der
schoone kunsten en letteren, die uit de vaderlandsliefde van hare
beoefenaars voortvloeit, vertoont zich zoowel in de keuze der onderwerpen, als in behandeling en vorm. Van beide strekken de Nederlandsche ten bewijze. Ik zal niet herhalen, wat wij vroeger hebben
aangetoond, dat onze schilders, dichters en prozaschrijvers uitde rijke
en merkwaardige geschiedenis van ons vaderland veeltijds de stof
hebben ontleond, aali wier bewel'king zij hun kunsttalent besteedden.
Doch ook buiteD dIe geschied-tafereclen bieden zich onderwerpen
in menigte aan I door 'wier behanrleling onze kunstenaars hun vaderlandsuh gevoel aan den dag kunnen leggen en werkelijk hebben ten
toon gespreid. De natuur, die ons omgeeft, moge in schoonheid en
verhevenheid voor die van andel'e landen verre onderdoen, en menigma!ll dIJn kwalijk geplaatsten spot 'des onkundigen vreemdelings
wekken; de Hollander is met zijne gansche ziel aan Jen geboortegrond gehecht. Het land, dat hij bewoont, is het luisterrijkst gedenkteeken der voorvaderlijke grootheid:
Gods almacht wenkte van den troon,
En &ckiep elk volk een land ter woon;
Hier fJestte Zij een grondgebied,
Dat Zij ons zelve scheppen liet.
Geen wonder, dat wij de natuur, die ons omringt, hartstochtelijk
beminnen, en, bij de besohouwing der l'ijkste kunsh'erzamelingen,
ons telkens voelen teruggetrokken tot Ruysdaelscn Hobbema's landschappen. Potters en Adriaan van de Veld{~s heerlijke beemden,
Hakhuyzens /ln Willem van de Vc\,!es :wegezichten, do scheeprijke
wateren 'VRn Cuyp en onzen tijdgenoot van Strij, of de met ijs
bevloerde stroomen en vadcrlandsche winterbedrijven van Capelle
en Beel'OstrMten. Geen wonder, dat Poots zoetvloeiend lied: Hoe
penoefJlijk rolt het levelL, in vroeger dagen van mond tot mond ging;
dat de vaderlandsche stroomen door Antonides, Smits, en van Winter
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om strijd bezongen werden; en de natuurbeschrijvingen onzer
dichters ons bovenal behagen en verrukken!
Naast die der natuurzijn inzondel'heid huiselijke tooneelen geliefd
bij eene natie, die zich door huiselijkheid onderscheidt. Dou, Ostade,
en zoovele andere sieraden onzer schilderschool drukken dien karaktertrek in hunne meesterstukken uit, die door eIken Nederlander
met wellust worden aangestaard. En onze dichters? \Vilde ik allen
vermelden, die voor huiselijke plichten en betrekkingen, voor
huiselijk heil en leed de snaren tok kclden, ik zou degansche rij onze!'
vaderlandsche zangers moeten doorloopen, van den onsterfelijken
Vondel af, wiens heerlijk lied:
\\' aar werd 0pl'eth tel' trou w,
Dan tussehen 111an en vrouw,
Ter wereld ooit gevonden?
het lievelingstukje del' lIatie is, tot op Ollzen voor w('inifrp. jaren
ontslapen stadgenoot, wiens pl.ëzie, door een vreemdeling de echte
fJerpel'soolllijking eens eerbiedl/Jaardigen Hollanders genoemd, ook
door den echten Hollander uit het ougpunt del' nationliliteit trefflmd
in het licht is gesteld. Laat mij voor allen Cats mogen noemen,
dien waren tolk van ons volkskarakter, wien wij zoo gaarne met
Bilderdijk top.roepen :
Goede, dierbre Vader Cats,
Wat behelst ge niet al schafs!
Laat mij er den éénigen, den onnavolgbal'en kinderdichter van
Alphen mogen bijvoegen, en u eindelijk nog de namen onzer vaderlandsche schrijfsters Wolff en Deken herinneren, wier lettervruchten, geheel berekend voor den huiselijken kring', de getrouwste en
levendigste schilderingen aanbieden van het Hollandsch volkskarakter.
Doch niet alleen de stof der vaderlandsche kunsten en letteren,
ook vorm en wijze van behandeling dragen den muntslag van den
echt Nederlandsehen geest. Hier zou ik gelegenheid vinden, Mijne
Hoorders I om overtuigend a an te toonen, dat die vereeniging VHn
waarheid, eenvoudigheid en kracht,de grondtrekken van ons volkskarakter, aan de voornaamste kunstgewrochten onzer schilders,
dichters en pl'ozaschl'ijvers een ongeleenden glans en geheel eigene
waarde bijzet. Maaranderenhebbenditgcdeeltelijk voormijgpdaan;
en hoe gaarne ik dit veld zou intreden, of het mij soms gelukken
mocht u hiel' of daar op min bezochte paden te voeren, ik lllag van
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uwe toegevende aandacht geen misbruik maken. Mocht die edele
geest onze vaderlandsehekunstenaars niet slechts duurzaam bezielen,
maar steeds krachtiger en inniger hun gansche wezen doordringen,
om dien met de hun eigene verwen wat'm en zuiver in hunne kunsttafereelen uit te stortcn! Men vleie zich toch niet met den roem der
wereld, als men den roem des vaderlands veracht! Men scheppe
zich geen droom beeld van een algemeen rijk der letteren en kunsten,
waarin al het nationale wegvalt en vcrdwijnt! Necn I dit uitgestrekte gebied zij veleer verdeeld in naijverige republieken. Eenvormigheid is de doodsteek voor de kunst: verscheidenheid haar
echt levensbeginsel. Bewaar uw eigen zelfstandig karakter I is
dan de wet voor elke natie, die harcn rang in het rijk der kunsten
wil handhaven. Men behoeft daarom het vreemde niet tc verachten;
mrn mag en moet veeleer, wat ·men goeds en voortreffelijks bij
andere natiën vindt, zich toeëigenen en verwerken, om als de nijvere
bij den uit het sap van duizend blocmen vergaarden honig in den
vaderlandschen korf uit te storten. Er is eene edele navolging, die
groote geniën kenmerkt. Cicero vormde zich geheel Jlaar de Grieken,
maar hij deed het op zulke eene wijze, dat hij, naar het oordeel vl\n
Quintiliaan, de kracht van Demosthenes aan den rijkdom van Plate
en de bev'alIigheid van Isocrates huwde. En het zou de roem der
letterkunde zijn, dic aan eigene schoonheden de voortreffelijke eigen·
schappen van alle andere wist te paren. De ananas, die den smaak
van honderd geurige vruchten in zich vereenigt, draagt niet te
oUI'echt eene kroon!
Doch ik behoef onze natie niet tegen verachting van uitheemschen
smaak te waarschuwen. Dezucht tot het vreemde heeft haar, helaas!
van de vroegste tijden af beheerscht, en den palm des roems, reeds
cenmaal aan hare letterkunde ontroofd. In den Spaanschen vrijheidsoorlog ontkiemde de plant onzer letterkunde, de schoone vrucht van
eigen bodem, en schoot hoog en welig op, maar om weldra even
spoedig te verkwijnen. Eerst omheind met de Godenleer cn fabelkunde der Ouden, daarna door het snoeimes van dcn Franschçn
kunstsmaak van zijne schoonste takkcn beroofd, stond daar de
!!eknotte boom met verdordc bladeren en smakelooze vruchten.
Maar de storm der omwenteling schuddc die bladercn en vruchten
af, en stevigde dcn wortel, en zie! de stam droeg nieuwe takken
met keurig ooft beladen. Zijn lommer verkwikte ons bij den heeten
brand der verdrukking, en tocn de gloed der tirannie was uitgedoofd,
prijkten de vru<.:htcn, die wij vel'sch1'0eid waanden, sehoon en Lee1'-
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Hollandsehe tuin werd met een aangrenzend grondgebied, zoo
het heette, verrijkt, welks bewoners andermaal takken van den
Fransehen stam op den boom onzer letterkunde poogden te enten.
En wij, verhlinden als wij waren! wij zouden het straffeloos hebben
aangezien. Maar, God zij geloofd! onze grond is van de boomschenders sehoon geveegd. Wij zijn aan ons zei ven wem'gegeven, uit onze
diepe sluimering als tot een nieuw leven ontwaakt, en, het
dankend oog ten hemel geslagen, zeggen wij het den vaderlandsch.m
dichter na :
God dank! ik ben een Nèderlander!
Dit zegt mijn hart, dit juicht mijn mond:
"Wie ooit van vaderland verandel",
Ik leef en sterf op Neerlands grond.
Ja, 'k zie 't, een heerlijke uitkomst nadert!
oNeerland ! vrees geen slaafsche boei!
Al staan uw wouden nog ontbladerd,
Uw hoop staat reeds in vollen bloei.
Die hoop zal rijke vruchten dragen;
Haast ziet uw oog den zomer dagen,
En 'k juich op nieuw met hart en mond:
God dank! ik ben een Nederlander!
"Tie ooit van vaderland verander',
Ik leef en sterf op Neerlands grond!

De Vlaamsche Beweging
(Redevoering uitgesproken op de vergadering van het TAAI.VERBOND ten .tadhuiz. Tan
Brussel, den IIn Februari 1844)
DOOR

H. CONSCIENCE.

Mijne Heeren,
De verzekering, dat gij mij uwe welwillende aandacht zult
gelieven te verleenen, en de hoop, dat mijne woorden niet zonder
nut zullen zijn, geven mij stoutmoedigheid genoeg, om in deze vergadering tot UEd. te spreken.
Ik zal niet met UEd. in diepe overwegingen treden; verwacht van
mij noch ingewikkelde beredeneel'Ïng noch redekundig opstel, mijne stem moet in uwe harten de snaar der' vaderlandsliefde gaan
treffen, ons untroeren van vreugde, bij de beschouwing del' vrueh-
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ten van onzen arbeid, en ons moed in boezemen tot het vervullen
onzer hooge zending. Dit is mijn docl.
Mijne Heeren,
Hij die de geschicdenis van Vlaanderen lezende, den geest der
gebeurtenissen wil doorgronden, zal met ons bevinden, dat zij niets
anders is dan het vcrhaal der wissel vallighedcn van den strijd, die
nu sedert 800 jaren op onzen bodem tusschen het Vlaamsch grondbeginsel en den Romaansehen aandrang wordt geleverd.
In dit gevecht van den onbuigbaren moed tegen het getal, heeft
het bloed gestroomd van al de helden, wier namen gij met hoogmoed
uitspreekt; het is op dit veld dat eens de Coninek en Breidel, Jacob
en Philips van Artevelc\e het zwaard ophieven tegen de Romaansche
heer8chzucht; - en, van al de rampspoeden, die Vlaamsch-België
zoo overvloedig moest doorstaan, zijn er weinige, die niet het kenmt'rk dragen der vel'drukking dool' een Zuidervolk ons aangedaan •
.'\. Is voo rw ach ten del' Germaansehe volksstammen, hebben onze vadel'en tegen de Romaansche overweldiging geworsteld met eene
ontembare hardnekkigheid en met eene wonderbare zelfopoffering.
- Maar niet altijd kon leeuwenmoed opwegen tegen getal en arglist.
Bovenal in deze laatste tijden werd Vlaamsch-België weggesleept
door Europeesche gebeurtenissen. welke het niet toelieten eenigen
invloed op zijn eigen lot uit te oefenen. Dwars door alle staatsorkanen, gekneusd en gewond door omwentelingen, kwam het vaderlijk erfdeel tot ons in eenen hachelijken toestand.
De vreemde heersehzueh t had de openbare verbastering ten troon
gevoerd; onze moedertaal, de taal der Vlaamsche helden, werd niet
alleen miskend, maal' bespot en veracht; onze luisterlijke geschiedenis was vergeten; het uitheemsche bederf stroomde langs alle
zijden over onze grenzen tot in den schoot onzer huisgezinnen; onze
godsdienstige gevoelens, onze rechtzinnige zeden, onze nationale
roem, onze taal, - alles, alles ging verzwinden in den gulzigen
kolk der Fransehe goochelbeschaving, Reeds, ja, reeds lag de breede
hand des tijds op den naam van Vlaming, om hem uit het wereldboek te vegen.
Het i8 dan, Mijne Heeren, het is dan dat eenige afstammelingen
der de Conincks en der Al'tevelden, eenige Vlamingen met warmer
bloed, in zich de verterende vlam der verontwaardiging voelden
ontsteken. Met het hoofd gebogen en met verkropt gemoed aanschouwdcn zij de verbastering hunner broederen, en de verdrukking,
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hoe de gunsten en het welzijn voor de Vlamingen niet waren; hoe
twee miljoen hunner werkende broeders van alle beschaving, van
allen zedelijken voortgang verstoken en als tot de on wetendheid
veroordeeld bleven: zij zagen hoe het ongeloof, de echtbreuk, de
spotternij, de arglistigheid en de zelfmoord, in duizendenboeken,
aan hunne landgenooten als deugden werden voorgepredikt ; in hun
oor klonk de lastertaal van den vreemde, en de hoon het voorgeslach t
aangedaan doorvlijmde hunne harten. Zij zagenhetroodder schaamte
de wangen bekleuren van den Vlaming, aan wien een uitheemsche
gelukzoeker vroeg tot welk volk hij behoorde!
Hunne hoofden zonken dieper, bij het aanschouwen van zulke
vernedering; hunne tranen vloeiden in stilte over het verlies van
zoo vele herinneringen. die ons weleer eene roemrijke plaats tusschen
de volkeren der wereld hadden ingeruimd.
Eensklaps, alsof God zijnen vinger op hun voorhoofd hadde
geplaatstjollg hun hart feller, de moed en het vertrouwen vervulden
h lInne boezems, en zij spraken tot elkander:
" Zie, het vaderland staat op den boord van den afgrond, de
c vreemde legt de bijl aan het gebouw onzer nationale glorie; « nog een kort tijdvak en de namen onzer vaderen, hunne helden« daden, onze schoone geschiedenis, onze zeden, onze taal, alles
« wat wij bezitten zal verloren zijn! De Romaanzal zijne zegeliederen
« aanheffen op de graven van ons voorgeslacht, en met eenen spotd
lach zal hij zeggen: hier leefde eens een volk, dat den naam van
'" Vlaming droeg! ~
En hunne stemmen, versmolten in eenen roep. - Gij hebt
gezegd:
c Neen, de Romaan zal zijne zegeliederen niet aanheffen op de
c graven onzer vaderen; hij zal zich niet verblijden in onzen val!
" Nogmaals zal de naam van Vlaming hem glansend in het oog
c blinken .•.. Voorwaarts, de lland aan 't werk, - met verstaalden
c wil en onbuigbaar geduld onze herinneringen opgegraven, de
c verbastering met zweepend geweld van onzen bodem geweerd!
c Voorwaarts, h'lt Vlaamsche vaderland moet gered! »
Dank moet Hij hebben, de God, die ons insprak en ons macht
verleende tot dit groote werk! - Het vaderland is gered - het is
gered I Nu staat het niet meer op ('en boord van den afgrond, waar
wij het hebben gevonden; - het ~al niet verloren gaan!
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Mijne heeren, vergeeft mij wijne ~g~estering. Wanneer ik van
het Vlaamsche vaderland spreek, kan ik de onthefting mijner ziel
niet bedwingen .... , Ik ben ontroerd,
Weinige jaren hebben wij besteed aan het wederopbouwen onzer
nationale waardigheid, Bekent met mij, dat het overzien van het
reeds afgedane gedeel te onzer taak, ons met fierheid moet vervullen,
Weet gij nog, dat men in dien tijd zegde: uwe taal is een onverstaanbaar gebrabb31? Eu nu, nu zegt men: c het Vlaamsch heeft
schoone werken voortgebracht, het is de moedel'taal van meer dan
de heHt der Belgen, deze taal moet geëerbiedigd el! ondersteUlld
worden,eene roemrijke toekomst licht haar vóór op hare baan ..... ~
En deze edelmoedige woorden door eenen waardigen Vlaming
gesproken, zijn niet met eenen spotla<.:h begroet geweeöt! Zij, die
onze moedertaal niet kennen, hebben geloof t!cgevl'n aan harcl
schoonheid en aan de vool'legging vall haren verdediger!
In den tijd, waarvan ik spreken wil, zouden hoon el! sm lad hem
hebben geantwoord. - 'Veet gij nog, dat men ons l~chend vroeg:
waal' zijn de jaarboeken u wel' letterkunde? waal' de voortbrengse13,
die bewijzen, dat de Vlaamsche taal de aandoeningen des harten kan
uitdrukken? - En nu, nu betreurt men, dat men het Vlaamsch nieL
kent, om deze vaderlandsche schriften te kunnen lezen. \Veet gij nog
dat de moedertaal uit alle bestuurzaken verbannen was, en dat een
Vlaamscll burger voorde minste zaak eenen vertaler noodig had? En
nu, nu dringt de moedertaal niet alleen in onze gemeentc- en pl'ovinciebesturen; maal' zij klimt zelfs met onweerstaanbaren voortgang
tot bij den troon des konings; n u houdt het groote Duitschland eenen
vreugdevollen blik op ons gevestigd, het herkent in ons de herboren
zonen van het Noorden en juicht onze pogingen toe; - Nu klimt.
de stem van Vlaamsch België(') van uit de hoofdstad over het aandachtig en luisterend vaderland!
0, broederen! dit is 01lS werk. - Dit hebben wij gewonnen dOOL'
moed en arbeid !... En klinken cr nu zegeliederen op de graven vall
het voorgeslacht, het zij n liederen, die onze wedergeboorte en onze
verheffing bezingen!
Dan, Mijne Heeren, kunnen wij ons met recht verblijden over
den weg, dien wij reeds heLben afgelegd, cr blijft ons nog oneindig

(') De naam van het

c~r~tc Vlaamschg~û[Ju

dagblDu,
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meer te doen; de tijd is nog niet gekomen, dat wij, met hoogmoed
op ons werk starende, zullen mogen zeggen; het is gedaan onze zending is volbracht. Daarom, altijd met vernieuwden moed
vooruit, niet geslapen, niet gerust; altijd gearbeid, altijd strijden
voor het Vlaamsche vaderland, totdat de kroon, die wij Vlaanderen voorbereiden, door ons of door onze zonen gevlochten zij.
Laat u door niets wederhouden, door niets afschrikken; want
onze strijd is een vreedzame strijd des geestes; ons doel is wettelijk, lofbaar en verheven ... Inderdaad, wat willen wij? Den godsdienst, de zeden en de taal onzer vaderen van de verbastering
bevrijden; - onze twee millioen J)roeders uit de vernedering en uit
de verd.Ukking redden, hun eene waardigheid geven, die hun
arbeidzaam en zwoegend leven hun verdient; het erfdeel onzer
voorvaderen van den val bevrijden. Is dit geene wettelijke en lofbare strekking?
En kwam iemand u zeggen; gij doet pogingen urn het land aan
twee stukken te scheuren, - gelooft hem niet. Wij beminnen de
landgenooten, ons door hoogere beschikkingen tot broederen gegeven; wel hebben wij geworsteld, en nog zullen wij wOl'stelen, tegen
den voorrang van het Romaansch clement j maar kan hij, die zijn
vaderland als wij bemint, zeggen verzwakking wenschen ? KUil hij
begeeren, dat twist en tweespalt de inzwelging aan den gemeellCn
vijand gemakkelijk maken? Neen, de eendracht met onze Waalsehe
broeders is onze macht, en zij zal het blij ven nu men ons meer
recht begint te doen. Veel hebben wij reeds verkregen: het overige
zal volgen; want geene macht op aarde, hoe hoog ook gezeten, kan
de taal der daadzaken wederstaan.
Maar ik bezweer u, landgenooten, bederft onze schoone zaak niet
door partijzucht, vertraagt onze wedereisching niet door driften,
die aan de Fransche beschaving zijn ontleend.
Herinnert u steeds de leus van het voorgeslacht: Godsdienst,
Vorst en Vaderland. - Onze voorouders bezaten een stil en zuiver
geloof in de Al voorzienigheid: dit geloof zij in onze voortbrengsels
geëerbiedigd, het beziele onze pogingen, opdat de uitheemsche
twijfelgeest verjaagd worde. - Onze vaderen hadden eenvoudige
en kuische zeden, zij braken nooit den band des hu\\~lijks, waren
trouw aan hun woord en rechtzinnig in hunnen handel: die zeden
moeten wij voeden en verspreiden, opdat het vreemde vergift ontworteld worde. - Geen volk op aarde heeft meer liefde tot zijne
goede vorsten getoond dan onze vaderen: die liefde, die getrouwheid
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zij ook in ons, opdat de vreemde omwentelingsgeest ons vaderland
niet aandoe, - opdat onze koning zich eens in de verkleefdheid van
het Vlaamsche volk verblijde - en opdat de worm der wroeging
zijnen angel zette in het hart van hem, die ons zoo valsehelijk
beschuldigd heeft.
In een woord, al wat eerbiedwaardig is, zij door ons verdedigd,
al wat deugdzaam en lofbaar is, diene als gl'ondsteen der opbou wing
van den Vlaamschen tempel .... Maar met heldenmoed en met de
voorvadel'lijke hardnekkigheid den vreedzamen strijd voortgezet,
onverpoosd gekampt tegen zedenbedeI'l', verbastering en on1'cchtvaludigheid, met onwrikbare overtuiging teruggevraagd wat men
ons eens ontnam. Geene vervolging, geen lijden overwogen. Vooruit, zonder omzien, altijd vooruit naar het rechte en naaI' het
goede. Het is voor Moedertaal, voor Godsdienst, en voor Vaderland!

Bij het graf van Theodoor van Ryswyck
(Lijkrede, uiigesproken te Antwerpen. den IOn mei 1849)
nOOR

H. CONSCIENCE.

0, Heerl voor welk onbekend verbreken boeten wij dan, dat uwe
hand zoo loodzwaar op ons nederzakt ? Eilaas de tijden zijn verre,
dat wij, in saamgestemde tonen, het heil ig loflied ter eere des
vaderlands deden schallen, - dat wij, moedig en vroolijk, voor
het goede streden, en U juichend dankten bij elke zegepraal, op
verbastering en volks bederf behaald! Nu is alles duister en akelig
op onze baan: onze vaderlandsehe feesten zijn sombere lijktochten,
onze vergaderplaats het veld der dood, onze zangen het eeuwige
vaarwel bij het graf onzer dierbaarste broe~ers gesnikt.. ..
Nog treurt het hopeloos Vlaandel'en over de vroege opvaart zijner
edelste zonen, nog zwoegt het weenend om den gedenksteen op het
graf der Gentsehe zwane te rollen, nog bloedt bet uit zijne dubbele
wonde .... en reeds bonst een nieuwe noodkreet uit zijne scheurencle
ingewanden over het neerslachtig vaderland!
Bij een ander graf- het laatste, dat wijsidderend zagen sillitendurfden wij hopen, dat de storm had uitgewoed. Twee eiken kruinen
lagen ontworteld en verbrijzeld ten gronde .... Het offer was volbracht? Eilaas, neen, neen! Nog ergeus in een weelderig oord, bij
de St:heldt', bloeide een fri,sehe wilg, in de volle kracht zijner
oorspronkelijke milde natuur. Bij de minste zucht, die zijn loover
als de snaren eener barp deed trillen, liep het volk luisterend toe,
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en het bewonrlerrle met rlanklJare aanrlaeht de zoete liederen, die,
als dauwdruppelen, glinsterend en zoel in de harten vielen, troost en
balsem goten over het wee des vaderlands, en de taal onzer moeder
deden beminnen om hare harmonische en bdworlijke zachtheid.
Een \'ool'bode der dood SdlOOt nevens den fl'isschen boom voorbij,
en zengde zijn weelderig gebladerte: de zingende wilg verdorde
langzaam ... en stierf; kruin en stam vielen ter aarde. Niets meer,
niets meer van hem dan de on vergankelijke naklank zijner betooverende liederen ....
Niet genoeg dat de Vlaamsch~ Nestor{') van tusschen ons werd
weggemaaid, niet genoeg dat de wreede dood het lied in de keel des
Vlaamsehen Nachteflaals(') verwurgen kwam ... ook de Vlaamsclte
Bard, de vroolijke zanger des volks moest ons verlaten -lijden en
sterven als een martelaar!
Daar ligt hij ... van Ryswyck ! bevrozen onder den koud en zoen
der dood ..• en met hem zinkt voor eeuwig in den schoot der aarde
zijne wonderlier, die het ingewand des volks trillen deed.
Van Ryswyek! gij waart mijn eerste strijdgenoot. Samen trokken
wij te velde tegen de vijanden van ons geslacht; samen verhieven wij
het zwaard des woor~ om den naam der voorvaderen te wreken, en
Vlaanderen op te heffen uit de vernedel'ilJg. Terwijl ik het dorst
beproeven, het vroegere heldendom ten vOOl'beeld onzer broederen
op te roepen, stroomden van uwe lier mannelijke en machtige
zangen, die het vaderland doorklonken en mij den boezem van hoop
en vertrouwen deden zwellen. Mij suist nog in het oor :
Verheft het hart, verheft de stem;
Het klinke uit ieders mond:
Wat lot ons dreig', wat leed ons naak',
Ten strijde voor de moederspraak,
Op vaderlandschen grond!
Dreunt luid der vaadren taal ter eer;
Klinkt, zangen, klinkt in 't rond!
Van hier met vreemden pronk en praal!
Wij zingen in der vaadren taal,
Op vaderlandschrn grond!
Van Ryswyck, diep betreurde broeder, het lot heeft ons in een
(') J. F. Willems, gestorven rlen 2-1 n Juni 1846.
(') K. Ledeganel(, gestonen Jeu }\)n ~Jaart IS,17.

]44 verschillend pad geleid; doch achting, liefde heeft altijd tusschen
ons voortbestaan. Onze baan voerdc ons toch zoo menigmaal weder
te zamen! Hoe dikwijls hebben onzc handen in de eenzaamheid in
elkander gegloeid; - hoe dikwijls ontstroomden onze lippen
woorden van begeestering, om elkander aan te moedigen tot den
nationalen strijd! Hoe dik wijls verspraken wij elkander tcne onverbrekelijke broedertrouw!
Ah, die trouw is niet verbroken geworden. Moge eenige schaduw
de vriendschap tusschen ons overneveld hebben, het hart toch bleef
goed ..... Ja, bij uw nog ongesloten graf zeg ik het met de diepste
overtuiging, gij hebt uwen strijdmaker blijven achten cn beminnen,
gelijk hij nimmer een onvriendelijk gevoel tegen u in zijnen boezem
toeliet. De traan van rouwen verdriet, die uwen ouden wapenbroeder nu bij den rand van uw graf ontrolt, moge uwe ziel in den
schoot der Godheid verheugen, en u zeggen, dat ik uw hart heb
gekend en geschat .. ,.
Taalgenooten, vrienden,gij die met mij de aarde zijner laatste l'lIstplaats bevochtigt, en snikkend nederziet in den gapenden kuil, die
zijn stoffelijk overblijfsel verslinden gaat, uwe smart is onzeggelijk,
niet waar? Het vaderland, al wie Vlaming is en Vlaanderens roem
bemint, moet weenen, inderdaad! Die zwijgende baar omsluit voor
eeuwig den goeden minnelijken zanger, wiens voetstappen een
ecu wig spoor van troost en blijdschap nalieten, uit wiens zachte
blikken de opgeruimdheid des harten en de vriendscha pstraaiden,
wiens aanzijn vreugde en levenslust verspreidden, waar hij kwam ...
hij, het ware beeld der voorvaderlijke gulhartigheid!
Kind der natuur, begaafd met eenen milden gloed van betooveren(lc
zielsharmonie, worstelde hij moedig tegen smart en verdriet om zijne
zending te vervullen; hij verhief zich door eigene krachten, boeide
het luisterende volk aan zijne lippen, en verwierf, met een welverdienden roem, den eerenaam van Vlaanderens lieveling .... Misschien
ging het lot hem gunstig worden, misschien ging hij eenige rust
genieten in zijn hobbelig en pijnlijk levenspad; maar eilaas, een
ijselijk wee verbrak de vaderlandsche harp in zijne handen, de
heilige lamp der poëzie doofde spoedig uit; - en na onbedenkba:lr
lijden, legde hij, vermoeid en afgemat, het hoofd op zijn eens zoo
verleidend en zoo machtig speeltuig neder.
Indien iets bij dit graf zijne bedrukte ouders, broeders en vi'ienden
troosten kunne, dan zij het de overtuiging, dat van Ryswycks dierbare naam zal leven zoolang uit cen Vlaamsehcll mond de Dietsche
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tale klinkt. Die naam hoort toe aan de geschiedenis der Vlaamsche
beweging; hij hoort toe aan de geschiedenis onzer letterkunde, door
de onschatbare parelen van ingeboren vernuft en van dichterlijke
harmonie, die in zijne werken liggen opgesloten; bij hoort toe aan
onze zonen, die de liedel'en van den llIinnelijken Vlaamschen zanger
niet kunnen vergeten.
E'n nu, taalgenooten, zal dit graf zelf, zal onze gemeene smart ons
niet indachtig maken, dat het uieuw en onherstelbaar verlies, waarmede het lijdend Vlaanderen geslagen wordt, de vereeniging onzer
krachten noodig maakt, tot het voltrekken van het gebouw, waaraan
van Ryswyek zoo on verpoosd heeft gear'beid? Zullen wij ongevoelig
blijven aan den roep, dien hij, als door profetische inspraak gedreven I
ons in betere tijden toestuurde:
Broeders, komt, den wI'ok gebluseht,
I n het boos gemoed.
Komt, elka:1r in vreè gekust,
En voor 't k waad geboet.
't Leven is zoo kort en broos,
Om 't door haat en nijd
Te verbittrell voor altoos,
Tot ons eeuwig spijt.
Vrede, trouwen broedermin,
Zij ons eenigst doel,
I\Jet een on verzetbren zin
En een rein gevoel.
\Vie bestaat die nooit misdeed,
VI'ij van vlek ell blaam .... ?
Dus, Yel'g-even wij het leed,
In des Heeren naam!
Ja, mocht de nagedachtenis van eenen dierbaren doode onze
harten vel'murwen; mocht eindelij k het treurend vaderland in onze
verzoening een gedeelte der krachten terugvinden, die het wreedste
lot ons door zij 11 on verbiddelijke ~lagen ontroofde!. ...
En gij, van Ryswyck, arme vriend, betreurde broeder, slaap
gerust in den geboortegrond, dien gij hebt bemind en verdedigd: hij
zij u licht en zoet de vaderlandsehe bodem! Dat God u daarboven
met \Villems cu Ledeganek vereellige, opdat gij, roemrijk drietal,
bidden moget voor ons eu voor Vlaanderen .... Vaarwel, vaarwel.
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De Gilden in Vlaanderen
(Redevoering, uitg8öproken op het feest der Sl'-LL'CASOILDR, te Antwerpen, in den
•
Franschen schouwburg, den 21n Augustus 1854
DOOR

H. CONSCIENCE.

Mijnheeren en Mevrouwen,
Toen mij de gelegenheid aangeboden werd om in deze plechtige
vergadering het woord te voel'en, kende ik de namen en de uitmuntende welsprekendheid der redenaars, die mij moesten voorgaan. Ik
begreep, dat uw geest zou vermoeid zijn, en ik onmogelijk nog de
macht kon vinden om uwe aandacht te verdienen: Ik schrikte terug,
en aarzelde om den vermetelen stap te wagen .... Maar de geest der
vaderlandsliefde ontvlamde in mij j zijne stem zegde tot mijn twijfelend gemoed' <: Het is een feest ter herinnering van 's Lands
alouden roem, van Vlaanderens macht., van Ylaanderens kunlSt;
het wordt gevierd in een paleis, dat opgebouwd werd tot beoefening
van vreemde kunst en taal. tot verspreiding van vreemde zeden .•..
En gij zoudt het Vlaamsch woord niet doen hergalmen tussehen de
trotse he wanden, die nooit anders zagen dan uitheemschel praal?
- Ga, spreek daar van eigen grootheid, beziel de ges0hiedenis
der vaderen toon hoe het voorgeslacht eeuwenlang de wereld
verstommen deed door wunderen van moed, van nijverheid ell van
kunst .... Vrees niet; zij, tot wie gij de stemme zult richten, zijn
landgenooten, wier hart gevoelig is voor alles wat den geboortegrond vereeren kan. Zij zullen u aanhooren .... En mocht u de kunst
ontbreken om de reeds zoo diepgeroerde snaren huns gemoeds nog
te treffen, zij zullen het u welwillend vergeven, in aanzien van uw
lofbaar doel. ... » Ik heb den geest geloofd, op uwe goedheid mijn
betrouwen gesteld, en de taak aanvaard ....
Het is nacht over de wereld .... Na eeuwenlange heerschappij is
eindelijk het trotsche Roma gevallen. Onder de puinhoopen zijner
uitgeputte grootheid heeft het alles verpletterd en begraven. Heldhaftige doch woeste volkstammen overstroomen het bezwijkend
Europa, en doen de natiën bukken onder het juk der dienstbaarheid.
Alle licht is uitgedoofd j de geslachten, onder het zwaard geboren,
volgen elkander op, zonder hoop op eene betere toekomst. In gansch
EUI'opa niets meer dan overwinnaars en overwonnenen, meesters
en sla ven, barbaarschheid en duisternis. Men is vergeten, dat een
ander lot dall slavernij do bestemming del' menschhcid kan zijn ..
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MAar het baarkleed der zedelijke dood, ofschoon als een onmeetbaar lijkdoek over de oude w.ereld verspreid, heeft niet alles overdekt. Er ligt, bij den westelijken zeekant, een klein plekje gronds,
dat nog, nog alléén ! door de zon der toekomst wordt beschenen.
Zijn naam is Vlaanderen.
Terwijl het overige der wereld niets hoort dan wapengeknars en
wraakgeschreeu w, hulpgeroep en noodgeh uil, hergalmt hier het
blijde gJrul:ht van den wordenden volksarbeid. De schietspoel ratelt
over het getou w, de hamer bon6t op het aam beeld, de beitel knarst
in den steen .... Men timmert schepen, men doorklieft den onstuimigen Oceaan j men handelt, men vaart, men reist naar verre
streken, men arbeidt, men zwoegt, men slaaft. Geene verwarring:
de werkers van elk ambacht, van elke kunst, zijn aan elkander door
eenen eed van getrouwheid en wederzijdsche hulp verbonden; de
Gilde, dit raadsel woord van onzer vaderen grootheid, bevrucht
hier den arbeid, stort burgerzin en gevoel van eigenwaarde in elks
boezem, en vereenigt aller krachten tot eenen wondermachtigen
hefboolll ....
Hoort, na de afgedane taak hebben de Gilden zich nedergezet bij
het vrooliJk broedermaal j zij bezingen Vlaanderens onafhankelijkheid, zij juichen de toekomst tegen, en zweren, dat nimmer een
dwingeland den dierbaren grond ongestraft zal bezoeken. Zij hebben
goud bij hoopen, zij hebben manhaftig bloed bij stroomen, zij
bezitten geduld, onverschrokkenheid, betrouwen in Gods hulp ....
Zou wel uit Vlaanderen de verlossing der volkeren uitgaan?
Zouden wel de Gilden, bewusteloos nog, de ontslaving der wereld
voorbereiden? ...
Inderdaad, daar rijst de vrijheidskreet over het sluimerend
Europa. De volkeren luisteren met verwondering op den blijden
galm, doch begrijpen hem niet.
De meesters, de overwinnaars, de verdl'ukkers hebben het
dreigend teeken even wel verstaan. Sidderend van kommer en
wraakzucht, roepen zij elkander toe: c Te wapen, te wapen! naar
Vlaanderen, naar Vlaanderen: verdelgd moet het nest, waar onze
val wordt uitgebroeid; versmacht het vermetele ras, dat droomen
durft. van burgermacht en burgervrijheid. ,.
Boden draven van het eene land Haar het andere, bazuinen schallen, keteltrommen donderen: een lange oodog~('hreeuw doorgalmt
het westelijk Europa. De mce<ter~ loopcil te zamcn, zij vergaderen
tot ontzettende drommen, zij zijn zestig duizend in getal, overdekt
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met ijz-er en staal.. .. De paarden steigeren onder den slag hunner
gulden sporen, de bodem davert onJer hunne vaart.. .. Zij zakken
met zegevierend gejubel naar het kleine Vlaanderen af!. ...
\Vat vermag een zwak volk, een volk van arbeiders en burgers,
t('gen zulke yreeselijke overmacht? Eilaas, het is dus beslist? De
kiem der vrijheid zal versmacht worden in het Vlaamsehe bloed?
De baan der menschelijke toekomst zal VOOt' eeuwig verbalkt worden
met het zwaard der dwingelandij?
1\laar wat zie ik? Vlaanderen durft de worst.eling aanvaarden ? ...
\\'aadijk! Boven zijnen grond heerscht een zonderling gebruiseh,
als van een zwoegenden biczwerm : het zijn kreten van onversaagrlheid en van moed. «Naar Kortrijk, naar Kortrijk! » galmt het,
« ten strijde, ten strijde, voor vrijheid en voor land! »
De werkhuizen, de Hallen, de Panden der GilJen spuwen
dappere Illannell; uit alle steden en dorpen loopen burger, en
arbeiders naar V Iaanderens moederstad, naar Brugge, waar de
dekens der machtigste Gilden, waar de Coninck en Breydel hen
wachten.
Zonderling leger, wonderlijke strijders! De werktuigen, de
gereedschappen hunner nijverheid zijn hunne oorlogswnpens geworden! Op hunne vaanrlel~ prijken hamers, bijlen, truweelen,
schietsJ.loelen; geen ijzer beschut hunne borst; hun lichaam is
slechts bedekt /liet de gewone kleederen des arbeids .... En toch, op
het sein der Dekens, op de stem van Breydel en de Coninck, trekken
zij juichend naar Kortrijks veld .... en stormen met blinden moed,
als een losgebroken orkaan, tegen den overmachtigen vijand in ....
Burger~ en ridders, Vlamiugen en vreemden, vermengen zich tot
cenen akeligen warklomp, en zwoegen en strijden, hakken en
pletteren, huilen en slaan .... De lucht siddert, de aarde beeft, de
zon verduistert onder het stof, dat uit het zwermend gevecht
opstijgt; reeds heeft zij de helft harer hemel baan dool'loopen, en
nog immer kaatst haar licht terug in stroomen vlietend bloed, nog
immer ziet zij den ijse.lijken mensehendrom over hoopen lijken heenvlotten .... Maar het gaat eindigen: de strijd vermindert, de
meesters met de gulden sporen zijn gevallen. Hoort, daar rijst een
reusachtige zegeschreeuw over het sl~gveld; de Gilden zwaaien
hunne standaarden in de hoogte, en doen de lucht hergalmen onder
den vaderlandschen heilkreet : Vlaanderen den Leeuw! Vlaanderen
den Leeuw!
.De vrijheid onzes lands, de ollbluying, de toekomst der wereld
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zijn gered I De Vlaamsche Gilden hebben het burgerlijk recht aan
de komende geslachten geschonken!
En nu Vlaanderen, uitverkoren land, nu gij uwer bestemming
en uwer macht bewust zijt, nu met vertrouwen vooruit in de baan
der ontwikkeling en der volksgrootheid. Phenicië['s der nieuwe
beschaving doet uwe werkhallen daveren onder de geruchten des
arbeids, doorklieft de wereldzee, voert de voortbrengsels '.lwer
nijverheid naar de onbekendste gewesten, maakt alle '(olkercn u
schatplichtig en doet het goud over uwe::\ bodem stroomen. Voorloopers van den grooten Columbus, gaat, onderneem~ de stoutste
reizen, ontdekt de Açorische eilanden en plant het Vlaamsche vaandel te midden van den Amel'ikaanschen O~eaan, Zendt uwe stout
Gildebroeders, uwe kundige ambachtslieden naar 8'l'ankrijk, naar
Duitsddand, naar Engeland. Dat zij daar de .olkeren lceren, hoc
men den arbeid door samenspanning bevrucht; rlat ZIJ daal' de gron·
den leggen van lateren rijkdom, van vrijheid Cl! v"n burgermucht...
En weest even g['oot op het gebied der kunst: geeft de wereld
schilders als de gebl'oeders van Eyck, als van der \Veyden, als
Memlinck; schenkt haar diC!1,f'r-; aIR val: Maerlant, van Heelu,
van Velthem, van Boendaelo Rtrooft alle natiën vooruit In beschaving, in arbeid en in kunst.!
Roemrijk VIaanderelI , gij hf>ht, u we benijders niet gallse •• \'er[Jlet;
het groote riddcl'land, dat u beloert. i~ vru<:htbaar en ,>ijk aan dappere mannelI; honderdmaal nog zal het Vlaamsehe bloed voor de
vrijheid vlieten ... Maat' indien het gevaar' u dreigt, indien de roem
of het volksbestaan van Vlaanderen in dc waagschal<.: wordt gelegd,
dan zal uit den schoot uwer sterk moedige Gilde! wel een man
ontstaan, die, als een reus, de wereld tot eerbied voor uwe onafhankelijkheid en voor uwen naam zal dwinger Dan zal ,lit uwen
grond het ontzaglijk beeld van Ja\:ob van A[,tevelde oprijzen.
Gesteund door de Gilden, machtig door kunde, dool' 7erstand,
door onversaagdheid, zal hij - burger, arbeidsman, neken der
Gentsehe Gilden - de koningen om zijnen raan en om Vlaanderens
vriendschap doen smeeken ... Gruwelijk! Een dolk, door vreemden
nijd gewet, zal den roemrijksten uwer zonen dooden, den grootsten
burger der middeleeuwen aan Europa's bewondering ontrooven.
Dan zal voor u het tijdvak der beproeving zich openen; uw kroost
zal, zonder plooien, voor het vanerland alles doorstaan, tot zelfs
den sehrikkelijksten hongersnood; gij zult helden op helden teelen.
Filips van Artevelde, Jan Hyoens, Pieter van den Bossche, Frans

11)

-

150-

Ackerman, zonen uwer Gilden zullen nog uwe vijanden doen verbleeken en de vrijheid steunen, waar zij wankelend wil nederstorten
in eene zee va n bloed ...
Te vergeefs! .- 0 manmoedige maagd van Vlaanderen, gij
hebt voor de wereld gestreden, gij moet voor de wereld boeten •..
Verteerd door hongersnood; uitgeput van krachten, verbijsterd van
het onophoudend kampen, ligt gij machteloos, kwijnend, stervend ...
En toch, uwe ingewanden sidderen in den lJijnlijksten barensnood.
\Vat zal de vrucht uws Iichaams zijn? Uit u kan slechts ontstaan
wat grootsch en ontzaglijk is .
. Ah, gij hebt u willen wreken! Uw zoon is een held, gelijk er
slechts op de uiteinden der eeuwen soms een enkele verschijnt.
Zijn hoofd voert menige vorstenkroon: hij heerfeht 0 ver Vlaanderen ,
over de Nederlanden, over Spanje, over Duitschland, over het
RoolDsehe rijk. Hij drukt de volkeren neder onder zijnen machtigen
arm; hij zegeviert over de Fl'anschen en neemt hunnen ritldel'lijken
koning gevangen; hij trekt naar het Oosten en drijft de woeste
Turken uit Europa; hij vaart naar Afrika, verdelgt het rooversnest der Sarrazijnen en vel·lost 22,000 christenen aller natiën uit
de gruwelijkste slavernij ..• Zijn roem vervult de wereld, zijn
heldendaden verstommen de menschheid! En die oorlogsreus, 0
Vlaanderen, dit wonder van maeht, van staatsbeleid, die Alexander
der christen ecu wen, die keizer der keizers, die koning der koningen,
hij is uw zoon: een Vlaming, een Gentenaar, keizer Karel! Oh,
gij bleeft groot, zelfs in de wraak, in de dwaling: eens baardet gij
de vrijheid der volkeren, nu hebt gij de opperheerschappij der
vorsten gebaard ..• en bij uwe verkwijning zelve, beslistet gij nog
over de toekomst der wereld
De tijden zijn veranderd. Gedurende eene gansche eeuw heeft
de geest des oorlogs over de aarde gewoed; de natiën hebben zich
uitgeput in eenen rusteloozen kamp; een nieuwe godsdienstleer
heeft zich over zekere gedeelten van EUI·opa verspreid: brandstapels hebben geblaakt, galgen en schavotten hebben opgericht geslaan ... Eindelijk, uit de IlfgematheiJ ontstaat de vrede : het
hijgend Europa zal adem scheppen, rust genieten... Maar de
Vlaamsche volksgrootheid is versmacht in bloed. Brugge, de rijke
wereldstad, treurt op de puinhoopen harer welvaart. Geene kunstenaars, geene dichters meel' om haren roem te vieren ••• Vlaanderen
zwijgt en weent.
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Zou de bestemming van der Leeuwen vaderland vervuld ziJn? Zou
de zon des roems hem nooit meer bcschijnen, den Dietsehen stam,
die eens zoo glansend aan het hoofd der volkeren stond? Eilaas, zou
hij gedoemd zijn om te kwijnen en onvermeld het zwakke leven te
dragen, totdat de vreemdeling den vergeten naam vlln het vervallen geslacht uit het Loek der natiën wegvege ?
0, neen! de geschiedenis van het Vlaamsche volk kan zoo niet
breken!
Ziet, daar, in cene andere streek van den Dietsehen grond, rijst
eene prachtige stad. IIaar bir.nenste zucht en bruist van de geruchten
des arbeids; duizende schepen gaan en keeren op haren breedeu
vloed; hare oevers hergalmen van het blijde zeemanslied. Een
hemelhooge toren, als ecn reusachtig kalltwel'k gebeiteld, verhefL
zich uit haren schoot ... Alles vcrkondt, dat de kunst, de nijverheid,
de koophandel - eenige nog mogelijke bronnen van 's volks veI'heffing - hier hunnen zetel hebben gc\'('stigd. Antwerpen, red stel'
vnn der vaderen naam, fris>che, sehoolle, struisehe dochter van
Vlaanderen, erfgename van den Vla~m"chen roem, ik gI'oet u !
11et ontzag, met cerb'edige liefrle, stap ik uwe muren Linnen ...
\Velk schouwspel! Uwe straten zijn vervuld met lieden van alle
landen, van alle talen, van alle ~pl'aken. Is het de koophandel alleen,
die den vreemdeling dus in menigte binnen uwe trotschc wallen
roept! 1\'Iaar velen spreken van kunst, van wetemclwp, van poëzie?
Zij stroomen naar \I we tem pel", kniell'n in godsdiemtige bewonderillg neder voor de mcesterstukken door uwe zonen gewrocht, en
roepcn in geestdrift uit: « Roem en eerbied zij den Vlaamsehen
stam t Hij heeft eens Europa verbaasd door wonderen van onverschrokkenheid en van moed, nu ver~tomt hij de wereld door WODderen van kUI1St. \Velk lllag toch het raadselwoord van de altijd
herlevende kracht dezes volks zij 11 ? "
Dit raadselwoord, 0 wandel:Hlr, het omringt u! Die honderd altaren, wier praeht, wiel' riJkdom uwe zinnen treft en uwen geest
ontroert, zeggen zij u Iliet, wie ze heeft gesticht, wie ze door kunst
zoo glansrijk heeft versierd? Voeren zij niet tot wapen, dezelfde
teekens, die weleer op Vlaandel'cns on verwinnelijke vaandels prijkten? Hamers, tangen, scharen, bijlen? De Gilden waren het raadsel·
woord van vroegere volksmacht, de Gilden zijn ook hetraadsclwoord
van lateren kunstroem.
Kom met mij; ik zal u tool1en, waar het heilig vuur der kunst zijne
bezielellde stralen uitschiet. - Daal' VÓÓI' ons verheft zich een
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prachtig gebouw; zijn voorgevel is overdekt met zwierig beeldwerk,
en boven zij ne ingang poort glanst in gulden letters het opschrift
8t-Lucas-Gilde.
Treden wij binnen, werp een blik in deze wijde zaal. Welke levendigheid, welke vlijt, welke lust in het beoefenen der kunsten! Hier
ziet gij Vlaanderens schilders elkander leeren, hoe men scheppen
en tooveren kan met kleur en verw; daar hoort gij den beitel in het
marmer knarsen, om eenen onbezielden blok tot het goddelijk beeld
des Zaligmakers te hervormen; ginds zweven de harmonische noten
del' toonkunst, verdel' zingen dichters in de vaderlandsche taal; ter
zijde in dien stillen hoek, zitten vier wijzen te schrijven, zij groeten
elkander met de namen van Ortelius, Mercator, Plantyn, Kiliaen;
in het verschiet arbeiden drukkers en verlichters van boeken, plaatsnijders, versierders van allerlei stoffen .. , Het is de Gilde in al hare
macht; de samenspanning van alle krachten tot één doel: het verheffen van den Vlaamschen naam door de kunst,
Te midden dezer heilige schaar staat een zetel: hij is nederig,
overdekt met kalfsleder, slechts versierd met eenige koperen nagels ... maar rond hem schittert een breede lichtkrans van roem
en grootschheid. Eens rustte de god vruch tige, de gevoel volle Quinten Massys in dien stoel; nu vervul t de wereld beroemde Rubens hem
met de majesteit zijner wonderbare kunst.
En zoo zal, uit dezen tempel, uit den schoot der St-Lucas-Gilde,
eene reeks doorluchtige mannen opstaan, wier werken den naam
van het Vlaamsch geslacht immer verjongd, immer vernieuwd, over
de wereld zullen doen galmen. Zij zal de bakermat worden van
van Dyck, van de Vos, van Seghers, van Quellin, van Boeyermans,
van Jordaens, van Teniers en van honderd anderen, wier faam de
wereldberoemdheid van den grooten Rubens zeI ven niet zal doen
vergeten.
En dan, na eeuwen roem en kunstrnacht, zal Vlaanderens zonne
weer verbleeken. Een tempeest van toomelooze driften zal in het
Zuiden opstaan; een orkaan gelijk, ~al een woedend volk zijne
vernielzuchtige drommen over ons vaderland spuwen. Bevlekt met
bloed, vergezeld van roof, van brand en moord, zal de vreemdeling
ook zijne hand aan den stoel van Rubens slaan; den laatsten deken,
den keurigen schilder Ommeganck, uit dien zetel rukken en
Vlaanderens kunstrnacht hl'eken door dit nijdig vonnis: « De Gilde
van St-Lucas zij vernietigd ... »
En, eilaas, het is zoo geschied ... Nu zijn de volkeren eene
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andere baan ingestapt: men heeft den hijzonderen persoon, met zijne
eigenbaat, in de plaats der verzamelde volkskrachten gesteld.
Gunne God het menschdom de macht om, ook in dezen weg, hefboomen tot ware grootheid te vinden!
\Vij eventwel, wij Belgen, wij Vlamingen, wij juichen de toekomst tegen, omdat de vrij heid weder over Vlaanderens bodem
gloort, omdat de kunst, de moedertaal, de handel, de nijverheid op
onzen grond mildelijk herbloeicn; omdat wij nog het oude krachtige
bloed der vaderen door onze harten voelen bruisen. - Dat dit feest
der St-Lucas Gilde, deze vierhonderdjarige herinnering aan ons
luisterrijk verleden, ons den boezem doe zwellen van vertrouwen in
onze bestemming, van hoogmoed over de edelheid van het bloed,
waaruit wij gesproten zijn. Zweren wij in onze zielen, dat wij het
kostbaar erfdeel zullen bewaren; sturen wij, dwars door de eemven
heen, eenen dankbaren heilroep tot onze vaderen; - dat onze stem
deze vreemde wanden doe sidderen, bij de macht van der Vlamen
zegekreet:
Vlaanderen den Leeuw! Vlaanderen den Leeuw!

Over bet belang, dat er in de samenwerking van Zuid- en
Noord-Nederlandscbe letterkundigen gelegen is voor den
bloei der N ederlandscbe taal
(Redevoering, uitgesproken op het (lerate
te GENT. den
DOOR

NEDF.RLANDSCH TAAL- EX U:T1:ERKUNDIO CONORB'
~6n

AUGUSTUS

1849)

A. DE JAGER(I).

Mijne Heeren,
Verschillende redenen maakten mij het denkbeeld aantrekkelijk
op deze plaats eenige woorden te mogen spreken. De eerste openlijke aanmoediging, die aan mijne letteI'oefeningen ten dede viel,
ontving ik voor 22 jaren van een genootschap, destijds in Vlaanderens andere hoofdstad bloeiende. De Bundel dier Maatschappij,
waarin mijn naam hulde werd bewezen, was een der laatste, zoo
niet de allel'laatste lettervrucht, in den tuin der vereenigde gewesten
(I) Arie de Jager, een zeer yerl]ienstelijk tnalkundige, geboren te DclfsllnYlm, dim ID', April I~17, overleden Ilen 2Gn April 1877 te Uutler(lam, waal'
llij ]ecraar aan (le huogere school was.

-154 gekweekt, en wat zij voor den toekomstigen bloei van Nederlandsche
taal en letteren voorspeldE', liep kort daarna op teleurstelling uit.
Sedert dien tijd evenwel bleef bij mij steeds het gevoel van betrekking levendig op de streken, die hoezeer in het staatkundige van
den dierbaren grond mijner geboorte gescheiden, daarmede door
gemeenschappelijke taal vereenigd bleven. Met hooge belangstelling nam ik deel aan 't geen door Zuid-Nederland:iehe beoefenaren
der letteren van tijd tot tijd ter handhaving en ter volmakmg der
Nederduitsche taal werd verricht. Wederkeerig toonden zij op
eenigen prijs te stellen wat door mij. in zwakheid, maar met
welgemeenden ijver, tot hetzelfde einde werd beproefd, En toen
nu in 't begin dezes jaars van de letterkundi~:"1 GeD{\ot~('h)1Pl.len
dezer stad eene roepstem uitging, om binuer hart' mure,l ,lit
Nederland en België samen te brengen, w.'· i r, del' ,til oei <Jan beider
gemeenschappelijke taal en letterkunde belan.:, fltelden, hoorde
ik daarin de aanvànkelijke vervulling vaa del) l~n:" gekoesterden
wensch tot meer eendrachtige samenwerki!lg' ,~o\ meer:,ereenigJ
str'3ven van allen tot hetzelfde doel. ik. l'Iarzeli1<1 ~an ook geen
oogenblik mij zei ven het genoegen te yerschaffen, mij in Uliedell
midden te bevinden, overtuigd als ik was, ~!H ook in deze zaak
het goede te hebben gepoogd, in Uwe oogen reeds een ig<;i,l lOl
waardig was. Ik besef levendig, dat mijne afweziglleill te dezer
plaatse voor U gering vel'lies zou heblJen opgeleverd tegenovcl: de
aanwinst, die ik mij van mijne tegenwoordigheid voor mij zei ven
beloof; doch ik meen tevens, dat een <'igenlirfde, die in vermeerdering van kennis en zucht voor wetenschap haren grolll! vindt,
eenige aanspraak op Uwe verschooning hebben zal.
Een dubbel deel dier verschooning behoef ik evenwel, waar ii{
gereed sta eene korte toespraak tot U te richten. Ik heb llIij wellicht
al te onbedacht, daartoe verbonden. De letterkunde was mij nimm('~
een vak van plicht of studie, maar slechts uit- en ontspannin!j" va.l
ernstige en vaak moeilijke beroepsbezigheden. Ik overschrijd misschien de grenzen der bescheidenheid, met hier de aandach~ b vergen van mannen, die het gebied van kunst en wetenschap door ambt
oflevenslot het hunne mogen heeten. Dan, ik herken openhartig, da~
U we noodiging om hier iets te spreken zooveel bekoorlijks VOOl' mij
had,' dat ik de neiging om ze op te volgen, niet kon weerstaan.
Ondervind ik dezen oogenblik, vermetel te hebben gehandeld: de
beschaming deswege is mij licht te verduren bij het genot, dat beter
bespraakte redenaars mij hiel' zullen verschaffen.
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De keuze eener te brhanclclen stoffe kon bij mij niet twijfelachtig
zijn. Ik ontleende ze :lan het voorwerp, dat :lIs het middelpunt te
beschouwen is van de belangen, die ons hier bijeenbrengen; als de
knoop van den band, die ons omsnoert: de Nederland~clle taal. Ik
wijzigde haar door het bepaalde doel onzer bijeenkomst: de bevorderillg van al wat den bloei en de beschaving dier taal kan bevorderen.
Ik nam mij derhalve voor, U kortelijk in eenige trekken aan te
toonen, waarom Zuid- en Noord-Nederland ten opzichte hunner taal
belang hebben bij eene samenwerking hunner letterkundigen. Om
dat belang te doen uitkomen, bepaal ik Uwe aandacht achtervolgens :
I. Bij de gesteldheicl der landen, waar die taal leeft.
II. Bij d e der volken, welke die taal hebben.
lil. Bij den aard der taal zelve.
en 1\'. Bij den tijd, dien we beleven.
I. Men behoeft niet eens de wereldkaart in handen te nemen, om
zich te overtuigen, dat de Belgische en Nederlandsehe gewesten te
zamen eene betrekkelijke kleine ruimte gronds innemen: een blik
op de kaart van Europa is tot dat einde voldoende. Die opmerking,
1\1. H., heeft op zichzelve niets dat vernedert of dat ontmoedigen
kan. Integendeel, indien de geschiedenis daar is om te staven, dat de
bewoners dier gewesten hunne plaats, ook tegenover groote rijken
met eer hebben bekleed en met roem gehandhaafd; dat zij, met
betrekking tot uitvinding, kunst of geleerclheid een getal mannen
hebben gekweekt, in evenredigheid der bevolking grooter dan het
grootste land kan aanwijzen: dan zou die opmerking eerder geschikt
zijn om te verheffen en moed in te boezemen. \Vas de les voor
Aleibiades, door zijn wijzen leermeester uit de onmerkhaarheid
zi.iner bezittingen op de kaart van Griekenlaed ontleend, nuttig en
gepast: zij was dit, omdat de leerling loszinnigheid aan verwaandheid paarde. Doch het valt niet te ontkennen, dat een beperkt
grondgebied min gunstig kan werken - ik zeg niet op het bezitten
van eigen taal en letterk unde, maar - op het behoud,op clen
bestendigen bloei, de toenemende be,ehaving van beide .. Uit de
wrijving der meeningen ontstaat het licht der waarheid. \Vaar die
meeningen vele zijn, zijn ze licht verscheidener, en het lieht rijst
meer spoedig en helder. ~l~kcn vele schouders den arbeid minder
zwaar; indien het get~l groot is van hen, die de taak der volk"beschaving aanvaarden, zij zal daardoor te wisser en spoedigel' gnng
gaan. lIoe grooter het getal der sprekers en schrij vers is, die Je taal

-

15G-

tot het voertuig hunner denkbeelden maken in gebonden en ongebonden stij I ; hoe meer er ziûh verledigen om de taal zei ve tot het
voorwerp hunner navorsching te maken; hoe meer dus die taal
gevormd, gekneed en doorwroet wordt, des te buigzamer, des te
leniger, des te bruikbaarder zal zij worden. Voegt hierbij de meer
stoffdijke voordeelen, die een uitgebreid boven een beperkt taalgebied
vool'uit heeft. De aanmoediging toch voor den gelcerde en den letterkundige, om de vruchtcn hunncr studiën of uitspanning het licht te
doen zien, vinueu zij voor een deel in de hoop, dat hunne geschriften
door vele!:. zullen gelezen en gewaardeerd worden; da.t zij langs
dien weg voor velen zullen nuttig zijn niet allelln, maar ook op
biU;j"II:e vergoeding voor aangewenden tijd en ilI'beid en kosten kunnen
rekene!l. 'Weten zij vooruit, dat hetgeen zij met vlijt en opoffering
8om~ verzameld hebben, het nut of genoegen van slechts weinigen
zal uitmaken; dat hunne vel'diensten door niet velen zullen worden
gew:lardeel'd, en dat zij t,; uauwernood op eenige belooning te hopen
hebben' hun onthreekt wei niet alle, maar toch een veel vermogende prikkel. Ik lleb nlllllller aan naburige rijken uitgestrekte
tr.aehi, talrijke legers of rijke bezittingen misgund: maar, wat ik
hun benijd, is dat kunst en wetens(;hap gemakkelijker belooning
en ruimer aanmoediging vindt, dat hij. die minder door plicht of
betrekking, dan wel door neiging of aanleg roeping gevoelt zich
aan de beoefening der letteren te wijden, die neiging niet behoeft
te onderdrukken. uit vrees dat hij, door ze op te volgen, zich en de
zijnen niet altijd van het levensonderhoud zal kunnen verzekeren.
Ik meen genoeg aangestipt te hebben, om U te doen beseffen, dat
het voor de gewesten w~ar de Nedel'iandsche taal haren zetel heeft
gevestigd, van eenig belang is, op middelen bedacht te zijn, om de
nadeel en te voorkomen, die uit de beperktheid des gr-ondgebieds
noodwendig moeten voortvloeien, En nu bedenke men, dat de plek,
die zij beslaan, op de landkaart door twee verschillende kleuren is
afgezet; dat in het staatk und ige is gesplitst, wat door zoovele herinneringen van letterkundige geschiedenis en volksleven schijnt
te moeten vereenigd zijn, Ik vraag met gerustheid, of het VOOl'
beide volken niet van belang mOl't geacht worden te zorgen, dat
in het letterkundige de in vergelijking van andere natiën reeds
zoo beperktec.kraehten niet worden verdeeld; of het voor' beide
geen plicht is, elkaàr op het gemeenschappelijk taalgebied de hand
te leenen niet allecn, maar te wedijveren in de bevordering van
al wat den bloei dier' taal kan vergroütell.

lGi H. De verplichting naartoe volgt voorts uit de gestelrlheid dier
volken zei ve. Diegesteldheid wordt, geli jk in het natuurlijke, zoo ook
in het zedelijke, het meest bepaald dOOl' wat hen het naaste omringt.
Reeds vooruit is het dan te vermoeden, dat de Noord-Nederlander,
met opzicht tot taal en letteren, het meest zal blootstaan voor den
invloed van den Germaansehcn nabuur. En hoe wordt dit vermoeden
tot waarschijnliJkheid, als men bedenkt, dat Hollandsch en Germaansch geene oorspronkelijk verschillende spraken zijn, maar,
gelijk de gewone benamingen van Neder- en Hoogduitsch reelIs te
kennen geven, eene verwantschap hebben, welke men met die van
zusters pleegt te vergelijken? Daarbij voegt zich nog de omstall·
digheid dat van geene letter'kunde zoo veel vruchten wdrden overgeplant op Hollandsehen bodem, als uit de Hoogduitsehe, en dat in
vele vakken van wetenschap de Hollandsche geleerden bij hunne
oostelijke naburen uitnemende gelegenheid vinden om den dor'st
naar kennis te stillen. Neemt dit alles bijeen en het zal (j niet
langer vreemd schijnen, dat sedert lang, pn bepaaldelijk in onze
dagen, de Hollandsche taalleeraars over het indringen van tallooze
Germanismen de klachten aanheif,m; of dat voorlang reeds bij
vele Hollandsche schrijvers de stijl eene zekere stijfheid, g<,rektheid, onduidelijkheid, met één woord eene Gcrmaansehc kleur
heeft aangenomen.
Evenzeer kan men, zonder de gave der profetie deelachtig te zijn,
uit de verhouding, waarin België tot zijne naburen staat, opmaken,
van welken kant voorzijne Vlaamsdwtaal vreemde invloed het meest
te duchten zij. Gij denkt hier aan de gevolgen, die het nabuurschap
van het machtige Frankrijk doet vermoeden, en te recht; doch er
komt nog bij, dat de Fransche taal, gelijk overal in de beschaafde
wereld ook in België bij opvoeding en beschaving eene voorname
rol speelt; nog bij, dat diezelfde taal in sommige gedeelten van dit
rijk als eenige of tweede moedertaal wordt beschouwd. Het zou onmogelijk zijn, dat Vlaamsche schrijvers van deze gesteldheid van zaken
geene sporen in hunne woordvorming of zinsbouw ver'toollden.
l\Idar wat, 1\1. H., is dan nu meel' ;.;eschikt om de Nederlanrisehe
taal, zoowel voor de ovel'heel'8ehing van GernH!ansehe stijt'heid ,ds
Gallicaansche wuftheid te behoeden, dnn een eenparig streven van
Nool'd- en Zuid-l\'ederlandsche gewesten, om de taal, die als een
gemeen erfgoed hun door de vaderen is overgeleverd, ongeschonden te
bewaren? lIet juiste midden tussehen de twee genoemde uitersten
zal bewaard blijven, illdieu de Noord-~ederlatlJcr :t.Ïch bevlijtigt,
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schrijvers kenmerkt; en indien de Vlaming de spraakkunstige regels blijft eerbiedigen, welker nakoming, als zijner taal eigenaardig
toebehoorende, den Hollander ter harte gaat. Ik vraag nog eens, hoe
zal dit doel beter worden bereikt, dan wanneer Vlaming en Hollander,
gelijk hun belang. zoo ook hun letterkundig werken en streven
eendrachtig samenparen ?
lIl. Indien ik voorts tot staving mijner stelling uwe aandacht
vestig bij den aard der taal zelve, om te doen beseffen van hoeveel
belang het is, dat Noord- en Zuid·Nederlandsche letterkundigen
hunne pogingen vereenigen, is mijne meening U wellicht niet zoo
terstond duidelijk geweest. Ik vlei mij echter, dat zulks eerder aan
de beknoptheid der uitdrukking, dan aan de ongegrondheid der zaak
te wijten zij. Welk toch is het eigenaardig kenmerk, het karakter
der Nederlandsche taal, in onderscheiding van vele andere? Het is,
dat zij oorsproukelijk is. Dat zij te harer verrijking uit haar zelve
put.. Zij heeft het vermogen den schat harer woorden te vermeerderen, zonder bij andere volken ter mark t te gaan. Volgens
bepaalde wetten van klankwijziging, woordbuiging, voor of achtervoeging is de Nederlandsche spreker of schI'ijver in staat, voor zijne
denkbeelden steeds gepaste benamingen uit te denken. Hieruit
volgt dat de Nederlandsche taal dan het meest in wezenlijken rijkdom zal toenemen, naarmate, ja! hare regelen meer algemeen
gekend en dieper beoefend; maar ook naarmate een grooter aantal
gebruikers zich toelegt, haar op verschillende vakken van
wetenschap, kunst en bedrijf toe te passen. Is het nu uit dit oogpunt reeds voor eene taal een voorrecht te achten, indien het volk
dat haar spreekt, veel zulke gebruikers bezit: dit voorrecht wordt
nog te grooter indien die taal bij twee volken beoefend en toegepast
wordt. Dan heeft men niet alleen de meerderheid van getal: lllaar
men heeft daarenboven de verscheidenheid, die verschil van wetten,
instellingen, gebruiken, middelen van bestaan, en wat dies meer
zij, oplevert. De schat in de taalmijn besloten, wordt dus tot
meersoortige einden aangewend, in meer uiteenloopende vormen
verkneed en versmeed. Verscheidenheid van behoefte alzoo brengt
verscheidenheid in de toepassing, en deze, rij kdom der taal te
weeg. En indien nu bij deze taalverrijking de afwijkingen, waartoe
men zou kunnen veryallen, worden verhoed, door aller eenparig
streven, om zuiverheid en regelmatigheid te behouden en te
bevorderen; indien hier de aandacht zich gevestigd houdt op wat
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ginds verdacht of min gepast schijnt: dan vraag ik wederom met
vertrouwen, of ook in dit upzieht de samenwel'king van Vlaming
en Hollander niet hoog te schatten zij ?
IV. Een laatsten aandrang daartoe ontleende ik aan den tijd,
cl ien wij beleven. Ik heu daaruij minder het o"g op de woelingen,
die in Europa heersciJen; op de werkillg en beweging, die zich
Illede in het verstandelijk en geestelijk leven der volkeren openbaren en ook in onze gewesten haren in vloed niet zullen achterlaten. De uitvoerende Conllni-sie heeft in hareu beschrijyjngsbrief
voor deze bijeenkomst reeds op dit gunstig verschijnsel gewezen.
Ik beschouw de zaak voor mijne bepaalde be'.Ioeling van eene
andere zijde. Slaat, bid ik U, u we oogen op ons werelddeel. Schier
overal ontdekt Gij, in mindere of meerdere mate, ontevredenheid
met het bestaande; miokenning van wettig gezag; vorsten van
hunne tronen verdreven of daarop waggelende; volken tegen zich
zelven en tegen elkander in opstanl en hier en elders de rampen
en gevolgen des krijgs reeds ondel'vUll(len, of nog te duchten.
Doch ziet, aan de westclijke zijde bc!spoelt de Noordzee twee
kleine rijken, ruin aanzienlijk in I'aug onder de staten van Europa.
Ook daar hebben zieh in menig bedrijf en vertier de natrillingen
doen gevoelen van de schokkell, die van rondom den grond hebben
bewogen. Doch Ol'de noeh rust is er gestoord. Wet en instelling
bleef er geëabiedigd, Ontwikkeling van volksleven bevestigde er
zich of bereidde el' zich voor, Al bestond er tusschen l'Oederiand en
België geen band van taal en gesl:hieflenis, zij zouden broedel'volken
verdienen te heeten om hun eenstemmig volharden in de handhaving van vrede en een~gezindheid. En toch, daar is nog één opzicht
waarin zij zich nau wer kunnen aaneensl uiten dan zij tot hiertoe
deden. Zij kunneu elkanders taalgebied uitbreiden, elkanders letterkunrle ondersteunen en tot nadere volmaking helpen opvoeren.
Ik acht, dat het tegenwoordige tijdperk van binnen- en buitenlandsche vrede en onderlinge eensgezindheid daartoe uitnemend
geschikt is.
De hedenda~gsche gebeurtenissen gaan voort allerwege, ook in
de gewesten onzer woning, een ongnnstigen invloed te oefenen op
velerlei bedrijf en Illlndel, en allel'cerst op ondernemingen van
wetensehappelijken of letterkundigen flar(l. De geestesrichting van
velen in onze dagen, die zich bij voorkeur tot het stoffelijk belang
schijnt te bepalen, spant daarmede samen. In zulk een tijdsgewril:ht
zal het wel !liet te ollpas heete!l, dat onze letterkundigen de handen
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ineen slaan, om elkanders pogingen te schragen en den druk des
tijds te verzachten.
Daarenboven is nimmer een stond geweest, waarvan men zich voor
de beoefening der Nederlandsche taal zooveel goeds mocht beloven.
Historis(;he studie der levende taal, ziedaar wat een ijverig en
bekwaam geleerde niet lang geleden als het ware middel aan de
hand gaf, om de wetensehap der taal tot haar éénige standpunt te
verheffen. Maar die studie is nimmer meer mogelijk geweest dan
thans. België en Nederland hebben in de laatste jarcn gewedijvcl'd
om de brOlllJen te ontsluitclI, uit welke zij alleen kan worden geput;
velerwege is het dwalJgjuk afgeworpen, door onhandige taalmee~ters gesmeed. Wat een IIcelu en De Klerck, een Deckers en Potter
heboen gedicht, mag naa~t de werkcn van Stoke en Maerlant worden gelpzen en beoefend, om ter opluistering onzer 8('hoone moederspraak te dienen. De lust is aangewak kerd om het Nederlandseh in
zijne ,;,uiverste vormen te leeren kennen, en die kennis toe te passen
op .<e ,aal, die wij nog onverbasterd door het volk hooren spreken in
al cl" schakeeringen der tongvallen, die onze gewesten kenmerken.
Hel èenkbeeld is verouderd, dat die tongvallen mogen geduld worden
ja! al~ afwijkingrn van wat men de heschaafde taal pleegt te heeten,
maar dat zij nimmer' kunnen in aanmerking komen, waar het de
nasporing van wet of regelmaat geld 1,. Ile taal, zooals zij bewaard is
in J.are oudste en beste gedenkstukken; de taal, zooals zij le~ft bij de
on','el'hasterdste standen des volks in alle streken des vaderlands is
thans het voorwerp der navorsching, der overdenking, der vergelijking van onze geleerden. Ik vraag U daarom nog eenmaal en met
het grootste vertrouwen: is het hal'entwege in zoodanig tijdperk
niet van groot belang te achten, dat Zuid- en Noord-Nederlandsche
letterkt.;ndigen b unne pogingen ~amenparen?
Ik heb getracht, M. H., u eenige wenken mede te deelen, die tot
toeliehting en staving mijns onderwerps kunnen dienen. Zij zijn
voor uitbreiding, voor vermeerdering vatbaar. Ik meende echter
uwe aandacht niet te lang te mogelJ ei,chen. Indien wat ik sprak
u zal hebben overtuigd dat de samenwerking van letterkundigen
uit Zuid- en Noor'd-Nederlandsche gewesten, zonder van andere
voordeelen te spreken, reeds voor detaalllllccn belangl'ijke gevolgen
hebben kan, dan zal mij de gedaehte :streel en uwe beraadslagingen
niet onwaardil> te hebben ir!g'eleid.
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E. YAN DRIESSCHE(').

Genoodigd om in deze plechtigheid het woord te voeren, heb ik
gemeend, ingezien mijnen stand en beroep, ingezien de uelangrijkheid del' stoffe zelve, hier geen gepaster onderwerp te kunnen
behandelen dan de Beoefening der le'Oende talen, inzonderlteid die
onzer landtaal ; zulke beschouwingen noodzakelijk moetende strekken tot bevestiging onzer volksdommelijkheid en tot uitbreiding
onzer stoffelijke en zedelijke betrekkingen met naburige volkeren.
De taal is gansch het volk» zegt eene spreuk, wier echtheid
niet te betwijfelen is, en wier zin zich laat omsëhrijven door de
woorden: de taal is het hoofdelement der volksdommelijkheid;
van daar dus ook: «geene taal, geen vol k. ~
Uit die wijsgeerige stelling volgt voor ons Vaderlnnd eene vraag
van het hoogste gewicht: België bezit twee landtalen, dus twee
hoofdelementen van volksdommelijkheid ... Is dit een voor- of een
nadeel?
Indien deze twee elementen hunnen invloed in hetzelfde midden
kunnen verspreiden, indien zij beiden vrijelijk kunnen medewerken
tot voeding onzer verstandelijke en zedelijke krachten, dan is het
voorzeker een voordeel; indien zij elkander moeten aanstooten,
in strijd komen, elkander verdringen of opslorpen dan is het niet
enkel een nadeel maar een gevaar, een groot gevaar, dat met ondergang bedreigt I
Ten aanzien onzer aardrijkskundige ligging, ten aanzien onzer
handels- en nijverhcid~strevingen, ten aanzien van besehaving en
vooruitgang, is de taalkwestie voor België van het hoogste gewicht,
een vraagstuk van zijn of niet zijn.
Dit vraagstuk met bedaarde vaderlandsliefde te onderzoeken zal
het onderwerp dezer rede wezen.
België bekleedt op de kaart van Europa een punt, waaraan
(') Emmanuel van Driessche, gehorcn te Zelc in Oo,:t-Vb:mrJercn den
24 n Juni J!:!21, was lange jaren lceraar aan het Kuninklijk Athenaeum van
Brussel, schreef tal van romans en tooneeJstll k ken.

--- 162 -de gl'enzen vëln vicl' grootc natiën zich verbinden: de Fr<Jnschen,
de Duitsehers, de Engelsehen, de Hollanders zijn onze naburen.
Wij onderhouden met die volkercn d,lgclijksche handcls- en nijverheidsbetI'ekkingen; om die betrekkingen des te inniger, des to
vruchtbaal'der te maken is er niets voor'deeliger dan een gemak.
kelijk middel van gcmeenschap j dit middel is de wedcl'zijdscho
kennis der talen.
Ons vllderlllnrl kan machtig zijn noch door de uitgestrektheid van
zijn gl'ondgebicd noch dool' het getal zijner inwoners; zijne grootheid
moet in zijne verstaudelijke en redelijke kracht liggen, Dus
moeten wij, om stand op de hoogte der Europeesche bcsehaving in
te nemen, bekend wezen met alles wat er, ten behoeve van licht en
oeschaving, bij onze naburen wOl'dt verricht. Maar hoe wordt zulks
mogelijk, zoo wij bij middel der taal, niet in rcchtstreel(sche
r;emeenschnp met onze buurvolkcl'cn kunnen leven, zoo hunne
voortbrengselen of het verstaudelijk gebied voor ons eelle doode
lertel' blijven?
De ontelbare Ilpoorwpgnetten, die het vaslellmd overdekken, de
stoomschepen, die het vlak des oceaans met snelhcid doorkruisen,
brengen dagelijks cene menigte vreemdelingen op onzen bodem;
maar welk nut kunnen onze ontmoetingen met hen oplevcren, zoo
wil, bij middel der spraak, niet in rechtstreeksch en verstandelijk
verkeer met hen treden kunnen? Men heeft gezegd, dat de vel'ge.
wakkelijking van gemeenschap, de delging van hinderpalen en
afstanden door het versneld vervoer bij middel der stoomkracht, de
vaste, ja eeuwige waarborg van den menschelijken vooruitgang
daal'stelt. Dit beginsel kan alleen dáár als erne waarheid beschouwd
worden, de betrekking!'n van volk tot volk kunnen alleen dáár
heilzaam wezen, waar de volkeren elkander ver~tnan.
Geen land kan daarvan, bij ou<lervinding, beter de proef leveren
dan België. Aan welke bronnen hebben wij in deze laatste tijden
bijnr. uitsluitelijk tot bekrachtiging onzer zedelijke ontwikkeling
geput?
Niemand zal het betwisten, de zuiderin vleed is tot heden toe
overheerschend gebleven... Dagbladen, schouwburgen, ja de
scholen, die machtige hefboomen der moderne beschaving, alles
is in onze steden Fransch, Fransch niet alleen door het woord, maal'
door den geest! ... Slechts een geringer gedeelte onzer landgenooten, namelijk de geletterde Vlamingen, hebben zich aan de
zedelijke on( wikkeling van N!ordnede!'iand gelegen gelaten, en
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hebben onverpoosd vour het behoud en den bloei hunner moedel'taal
geijverd.
Van waar zooveel gee8tdrift van de eene en zooveel onverschilligheid van de andere zijde?
Het antwoord op die vraag is voor ons weinig vereerend ; mnal',
wie de wond willwelen, moet dezcl ve durven peilen: onze onkunde
is hier de eenige schuld. Alles wat Engeland gl'ootsch en wonderlijks hecft voortgebracht op het gebied van handel en nijverheid,
is tot heden voor het grootste gedeelte der Belgen ecu geheim
gebleven. De oneindige schatten van wetenschap en wij~begecrte,
welke Duitschland voor het aanschijn der beschaafde wereld heeft
doen schittcren zijn slechts voor een gering getal onzer landgenooten
gedijcl. Eerst dan, wanneer door de kennis der talen, de geestesvruchten dier twee groote natiën tot ons zullen doorgedrongen zijn,
zal hun invloed zich heilzaam in ons land doen gevoelen.
Onze aardrijkskundige ligging teekentstipt onzen verstandelijken
toe,tanu af. Evenals ons grondgebied aan dc grcnzen van vier
natiën paalt, evenzoo kan onze beschaving de getrou we weerspiegeling wezen van den vooruitgang al onzer naburen. Beschaving
en vooruitgang moeten zich vereenzcl vigen met het eigenaardig
volkskarakter, zonder hctzel ve eenigermate te onderclI'ukken; laat
ons Engelsch en Duitsch aanleeren , zooals wij Fransch cn
Nederlandsch bestudeeren, wij zullen deelachtig worden aan de
nuttige uitvindingen, aan de verbeteringen van allen aard door
onze nijvere en geleerde naburen bewerkstelligd j daarom hoeven
wij onzer eigenaardigheid, onzer aangeuorene zelfstandigheid in
geenen deele afbreuk te doen.
Maar, zal men wellicht docn opmerken, de Belgen verplichten de
onderscheidene talen hunner naburen aan te leeren, is hun eene al
te zware taak opleggen, is het onmogelijke willen!
Verre van ons het onmogelijke te beoogen ... Wanneer wij den
wensch uitdrukken, dat de kennis der Hoogduitsche en Engelsche
taal, hier te lande zoo krachtdadig mogelijk bevorderd worde, dan
bedoelen wij enkel, dat zulks plaats grijpe in de beschaafde standen
der samenleving, die dan toch de getrouwe uitdrukking van den
verst.andelijken toestand des lands zijn en hunnen invloed rechtstreeks op de gallschc natie verspreiden.
De moeilijkheden, welke zich voordoen, zijn overigens van veel
geringer bezwaar, dan men het oppervlakkig wel denken zou. Wij
zullen zulks bewijzen met aan te tOülleu welke wonderb~re middelen
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de natuur zelve te onzer beschikking heeft gesteld om ons te
vergunnen des te meer voordeel te trekken uit den toestand, waarin
zij ons heeft geplaatst.
Wij bekleeden op de wereldkaart de scheidingslijn tusschen het
Romaansch en het Germaanseh volkselement ; het is hier te lande
dat de grenzen dier groote ras- en taal verdeclingen liggen; wij
dienen tot verbinding dier twee elementen, en het wordt ons door dc
natu ur zeI ve voorgeschreven die vel'bi nding te bevestigen door
de kennis en vel'spreiding der Romaansche en Germaansche talen:
het Nederlandsch opent ons het Noorden en het Fl'ansch brengt ons
in betrekking met het Zuiden.
De studie der Nederlandsehc taal biedt overigens den Belgen,
zoo Walen als Vlamingen, zulke gew ich lige voordeelen aan d!lt
die, uit hunnen aard zelven, zouden volstaan om de studie onzer
landtaal algemeen te maken.
De buiglJaarheid der Nederlawbche taal in hare woord voeging en
hare onuitputbare schatten van oorspronkelijke, eigenaardige klcyrrijke vormen vergemakkelijken den leerling, op ce ne merkwaardige
wijze, de studie der klassieke talen: Latijnsehe dichters worden
in het Nederlandsch vertaald met stipt behoud van maat en
rythmus; samenstelling en afleiding der woorden hebben zoo
nauweene gelijkenis met bet Griekscll dat Nederlandsche schrijvers er volkomen in geslaagd zijn Homerurs, Sophocles en anderen
letterlijk over te zetten. Onze beroemde Simon Stevyn geeft getuigenis van die waarheid, zeggende dat de Neerlandsche taal, onder
alle Germaansche taaltakken, diegene is, welke meest hoedanigheden
der klassieke talen in zich vereenigt.
De nauwe verwant.schap tllssehen Duitsch, Engelsch en Nederlandsch is een zoo tastbaar feit, dat hel door niemand geloochend of
betwijfeld wordt; maar voor hen, welke die verwantschap wetenschappelijk opsporen en de innige gelijkenis, welke b. v. tusschen
Duitsch en Nederlandsch bestaat, ontdekken, wordt het eene vaste
waarheid, dat die talen enkel in hunne uitwendige vormen verschillen en in hunne bestanddeelen, dat is in hunne stamwoorden wel
degelijk dezelfde zijn. Het Engelsch heeft, behalve zijn Romaamch
element, al de eigemcha ppen van het NeerIandsch : voor- en achtervoegsels zijn dezelfde; verreweg het grootste deel der stamwoorden
is NederlanJsch, 7.00danig dat een Belg, die de twee talen des
lands kent, zonder inspanning Engelsch leest en verstaat.
Maar wat behoef ik hier verder op beweeggl'onden der taal ver-
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wantschap te steunen? Een enkel feit, een feit uit eigene ondervinding opgedaan, brengt mijne stelling in het helderste daglicht en
doet haar schitterend zegepralen: wij openen de verslagen der
prijsuitreikingen aan dit Athenrenm voor de t;en laatste jaren, en
wat stellen wij vast? Dat geen enkel leerling zich IIlet goed
gevolg op de studie der Duitsche en Engelsche taal heeft toegelegd
dan dezulken, die tevens met gocden uitslng het Nederlandsch,
hadden geleerd; het zijn immer dezelfde namen van leeI'lingen, die
als prijswinnend vermeld staan voor het Nederlandseh, het Duitsch
en het Engelsch! Dit feit duldt geene tegenspraak; het is ",fdoende.
Hier voel ik de behoefte mijne stelling te beschutten tegen een
vooroordeel, dat hier te lande nog vrijen ingang heeft, namelijk <Ia t
het aanleeren en verspreiden van vreemde talen onzer nationaliteit
zou afbreuk doen. Om die dwaling met een woord te werm, zal ik
eenvoudig de Haag opperen, of de Amerikanen der Vel'cenigde
Staten EngeIwhen zijn, omdat zij voor het grootere deel de E/lgelsche taal spreken, of de nationaliteit in Zwitserland minder hevestigd i~, omdat er tevens Franseh, Duitseh en Italiaansch gesproken
wordt? Men ziet het, van die zijde kon er geen gevaar bestaan;
indien alle Belgen uit de beschaafde standen eene of meer vreemde
talen kenden, zoo zouden wij er des te meer Belg om wezen, want
het peil onzer verstandelijke ontwikkeling zou er merkelijk door
rijzen.
Laat ons dus, zonder achterdocht, de kennis der levende talen zoo
krachtig mogelijk uitbreiden en daartoe de Nederlandsehe taal als
uitgangs- en vergelijkingspunt nemen.
Het Nederlandsch als vergelijkingstaal zal ons, llJet minder moeite
en op minder tijd, tot de grondige kennis van het Duitsch en het
Engelsch leiden dan er nu, door middel van het Franseh, moeite en
tijd besteed worden om tot eene oppervlakkige, nietswaardige kennis
dier talen te geraken. \Vant, men weze er wel van overtuigd, in het
vak van onderwijs komt het er niet op aan veel op weinig tijds te
doen; de vooruitgang hangt af van de middelen om zoo goed mogelijk
op zoo weinig tijds mogelijk te doen; en het gansche geheim dier
middelen ligt in de wijze, op welke men de leerstoffen voordraagt en
onderling verbindt.
Die onwrikbare wet der onderwijskunde maakt het ons dus ten
plicht hier te lande het Nederlandsch tot grondslag van studie voor
de Duitsehe en Ellgelsche taal te nemen j die weg alleen kan tot het
doeleinde leiden.
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Op de hiel'voren ontwikkelde feiten steunende, meen ik thans te
mogen bevestigen, dat de tijd. welken men aan de studie van het
Nederlandsch zou besteden in onze lagere en middelbare scholen,
\'ooral in de lager:e klassen der Athenea, rijkelijk zou vergoed
worden door de onbetwistbare voordeelen, welke de leerlingen uit
de kennis dier taal zouden trekken tot bekorting der studie van alle
andere aan te leeren talen.
Zoo nu de Nederlandsehe taal geene andere voordeelen aanbood.
dan die welke wij hiervoren opsummen, kon zij ons enkel in staat
stellen eenen plicht te vervullen, ons door de stoffelijke belangen,
door handel en nijverheid voorgeschreven, dan nog zou het een
misslag, een onvergeeflijke misslag wezen dezelve te verwaarloozen.
Maar de kennis der Nederlandsche taal wordt ons daarenboven
door beweegredenen van hoogeren aard aanbevolen; als nationaal
element, als voertui~ van beschaving voor het grootste gedeelte
onzer bevolking, wier moedertaal zij is, moet zij het voorwerp onzer
grootste bezorgdheid wezen.
Sommige schrijvers hebben gedacht. dat het bestaan van twee
t.alen in ons vaderland als een hinderpaal, als een dwarsboom voor
onze verstandelijke ontwikkeling diende beschouwd te worden. Ik
denk juist het tegendeel: de twee talen bieden ons oneindig veel
voordeelen aan; maar men moet dezelve weten te benuttigen. De
algemeen verspreide kennis der twee talen zou de stevigste, de onwrikb:larste band tusschen alle deelen des lands vastleggen; zij zou
tevens op een Belg een kenmerk drukken, dat ten duidelijkste zijne
individualiteit zou afteekenen : de tweetalige burger, die in Europa
de scheidslijn bekleedt tusschen de Latijnsche en Germaansche
volkstammen !
Tot heden, M. H., hebben die beweegredenen, hoe gewichtig, hoe
onbetwistbaar gegrond, hunne toepassing in ons dierbaar vaderland
nog niet verkregen. Men verwijte heL den \Vaal niet onkundig in
de Nederlandsche taal te wezen: eene ernstige beoefening derzei ve is
hem tot heden ontzegel gebleven; men duide het den Vlaming nog
minder ten kwade, dat hij in het spoor des vooruitgangs slentere:
hij staat afgezonderd, te midden eener beschaving, die zich tot hem
niet richt, daar haar voertuig eene taal is, welke hij niet verstaat;
het eenig licht, dat voor hem opdaagt, straalt uit de Vlaamsche
beweging, uit de VJaamsche volk!ó:literatuur. De afzondering moet
als een groot gevaar beschouwd worden, want de geschierlenis leert
ons, dat bij alle volkeren, die tot een merkwaardige hoogte van
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beschaving zijn geklommen, de uitstllkendste geeR ten zicD in
nauwe en rechtstreeksche betrekking s~elden met he~ volk.; T~
rnistocles noemde al de Atheners bij hunnen naam.
Een onzer grootste schrijvers der X VI' eeuw ging van hetzelfde
beginsel uit, toen hij vau de studie del' moedertaal den grondslag
der opvoeding maakte, en zegde: c Wat men bij een groot getal geleerden opmerkt, mag met onzejongl' lieden niet gebeuren! in het
studeervertrek zijn zij knap en verstandig, maal' in het openbaar
staan zij stom en beteuterd; in den senaat, in de raadsvergaderingen,
in de openbare zaken weteu zij uiets meer; ik wil dat onze jonge
lieden niet enkel het ~ieI'aad der studeerkamer zijn. maar ook het
siéraad huns vadel'lanrls ('n hunner landgenooten; ik wil dat dl'
studie er manneu vau make, bekwaam om de zaken te leiden
lJek waam om een werkdadig deel aan het openbaar bestuul' van
steden en landen te ncml.'n; daarom zal de studie der moedertaal aan
geene enkele andere omlerg'esehikt wezen. »
Ik meen aldus ten uuidl'lljkste aalJgetoond te hebben, ~l. H ..
wat al nut er voor de Belgen in de studie der Nedel'landsch. taa:
ligt, zoo wel tot bevestiging onzer yolksdomlll"Ii,jkhl'id als tot. "ler
:;preiding van wetenschap en Leseha \'illg onder het volk; ik het,
mede doen zien wat al voordeelen er uit te trekk('1J zijn Lij hel aan
leeren van andere talen. Ik vel'langde thllns, bij die ondersehCJdene
beschouwingen, er nog eenü te voegen van het hoogste gewicht.
\Vie deukt, dat de Neuel'landsehe letterk unde eerst op onzen tijd
is ontstaan, en niets bezit dan eenige moclerue romans, verkeero
gewis in de gl'oot.ste dwaling: de Nederlandsehe letterkunde hezi'
onsterfelijke meesterstukken uit alle, ja uit de vroegst' tijdeL vau
beschaving-.
In de eeu wen van duisternis en onwetendheid, toen geleerdheirl
het uitsluitciijk voorrecht der kloosterlingen was, en enkel de oud.,
talen werden beoeft'nd, k Ion k het lJietsche woord helder en vrij ir.
het oor der Vlamingen! Men weet immers datonzc heuren, pri'Dilegiën.
blijde inkomsten, die roemrijke gedenkstukken ollzer gemeentevrij·
heden, die tot grondslag onzer huiilige constitutie hebben gediend.
geschreven zijn in die zelfde taal. wier mee~terstukkell Rubens,
van Dijck, Teniers begeesterden, in de t.aal van de Coninek, Artevelde, Zannekin, iu de taal van den ovenvillnaar van Grevelingen
en St. Quentin ! Behoef ik hier ile namen van Mael'innt. Zevecote.
Grotius, Hooft.. Cats, Vondd en dllizende anr\<'I'<'I1 Ie h<,!'innel'en,
welke zich allen van de Nederlanrlsehe taal IICl.Ju~u lJcdienti om
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onsterfelijke meester"lukken te öcheppen? Neen! indien sommige
Belgen ze niet kenden, de vreemdeling zou ze hun leeren. In
Duitschland, Engeland, in Frankrijk zelfs, worden zij hoog geschat,
geroemd!
Het zij mij dan vergund, 1\I. H., hier mijne rede te sluiten met
de uitdrukking van eenen echt vaderlandscheIl \Vensch :
Mochten de huisvaders meer en meer hunne kinderen aansporen
tot de studie der levende talen;
Mochten de jonge lieden zeI vc meer en meer behagen scheppen
en belang stellen in het aanlecren der Nederlandsehe taal;
En mochtet gij, Hoog Edele Magistraten, die dagelijks zoovele
bewijzen uwer verkleefdheid aan onze vrije instellingen, en uwer
bezorgdheid voor ons nationaal onderwijs geeft, al uwe krachten
inspannen, opdat er van hoogere hand maatregelen worden genomen
tot verwezenlijkheid van het hier ontwikkelde stelsel, dat voor doel
heeft de toekomst van ons dierbaar vaderland te verzekeren op de
grondslagen eener stevige nationaliteit en eener onbetwistbare
onderscheiding op het gebied van beschaving en wetenschap I ...

Jaoob van Maerlant
(Redevoering uügo,proken bij de onlhulling van vao Maerlant,'. ,landbeeld te Damme
den 9n Septem ber 18GO)
DOOR

M. DE VRIES(').

Welk een treffend schouwspel! Het Vlaamsc'he volk te zamen
gestroomd, om hulde t,e brengen aan eenen Vlaming uit den grijzen
voortijd! Is er hartverheffender aanblik, dan die eener natie in edele
geestdrift ont vonk tJ om den prijs van vereering en dankbaarheid te
betalen aan een der groote mannen, die ha~r den weg der vrijheid
en der verlichting hebben gewezcll? 0 ret'htva~rdigheid van het
nageslacht, die aan de ware verdienste de kroon der eeI'e niet
onthoudt 1 Nu zes eeuwen geleden, woonde in deze veste een nederig
burger. Zijn naam weergalmde niet op de lippen zijner tijdgenooten,
als die van de groaten der aarde, wier schitterende krijgstropeën,
met het bloed van duizenden waren besmet. Hij leefde en werkte in

C) ~Iatthias ue Vrios, g-ehoren te Haarlem (len gn ~ovember 1820, hoog'leeraar te Leiden, ue meest beroemde onzer taalkunuigen, onelel' wiens
leiding het gekende Woordenboek del' l'{alerlundscke taal sedert 1865 wordt
uitgegeven.
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stillen kring; hij beschouwcle de wereld rondom ûch; !lij overdacht
en bepeinsde; hij vergaderde wijshèid, en schreef zijne leeringen
neder in eenvoudige Vlaamsche taal. Zijne macht was geene andere
dan die van het woord en de pen: eene macht, schijnbaar zoo
gering in die dagen. Hij stierf, cn zijne gedachtenis ging voorbij
in den stroom der woelige jaren. De eeuwen vloden heen over zijn
graf; en de tijd kwam, dat nauwelijks meer een enkele geleerde
den naam van l\IAERLANT kende: bij het volk was die naam spoorloos verdwenen. Maar ziet, uit de schuilhoeken der boek zalen komen
oude perkamenten te voorschijn, sedert lang in het stof bedol ven
en vergeten. Zij worden onderzocht en vergeleken, door COSTER'S
kunst alomme verspreid, door de wetenschap toegelicht en met
den helderen glans der geschiedenis bestraald. Zij ~prcken als
getuigen uit den nacht der tijden. Zij verkondigen luide, wie
JACOB VAN MAERLANT geweest is. Nu verrijst hij voor OIIS oog als
cle man, die uit den doodslaap der verdrukking de wedergeboorte
van Vlaanderen heeft voorbereid; - als de kampvechter voor het
rijk der waarheid, die kennis en besC'having verbreidde, dwaling
en vooroordeel bestreed; - als de held, die, tegen den dubbelen
overmoed der wereldlijke machten en der schoolscbe geleerdheid,
de rechten van den mensch manmoedig handhaafde, en den geest
bevrijdde, in beider knellende banden gekluisterd; - als de banierdrager der vaderlandsche taal, die begreep, dat alle ontwikkeling
van het Vlaamsche volk moest uitgaan van rle Vlaamsehe spraak; als de heraut, eindelijk, van die beginselen, die, eerlang door
Artevelde in daden overgebracht, den r0em van Vlaanderen in
top verhieven en Europa met verbazing deden aanschouwen, wat
een vrij volk vermag. Ja, zulk een man is Jacob van Maerlant
geweest. Zóó staat zijn beeld in zijne werken geteekend. Wel u, die
zijne nagedachtenis vereert, gelijk het dankbare zonen betaamt!
Daar staat hij, door de hand des kunstenaars in hecht graniet
vereeuwigd, op het arduinen voetstuk verheven, op dit hem welbekende marktplein van Damme, te midden zijner geliefde Vlamingen. Hij ziet met welgevallen op u neder. Hij juicht, nu hij
Vlaanderen wedervindt, beschenen door de zon der gerechtigheid,
in den vollen zegen der burgervrijheid, in den vollen luister der
verlichting door kennis en wetenschap, in vrede en wel vaart en
geluk. Dat zijn de vruchten van het zaad. door u, 0 Maerlant,
gestrooid! De geest, van u uitg-eg-aan, is niet gestorven in den
boezem van uw volk. Aan u brengt het nakroost hier openlijk hulde
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voor hetgeen gij in stilte hebt gewrocht. Aan u verpandt het zijne
trouw, dat uw werk hier leven zal, sterk en onvergankelijk als
het arduin van dit voetstuk, als het graniet van dit beeld.
Maar ik bedrieg mij! of heeft het feest, dat wij hier vieren,
nog een dieper zin, nog een schooner beteekenis? Is het een feest
voor Vlaanderen alleen, of voor het geheele Nederland, voor het
Noorden zoowel als het Zuiden? Ja, zoo is het. \Vant de groote
Vlaming, die wij hier vereeren, behoort niet enkel aan u, Belgen;
hij behoort ook aan ons, Bataven: hij behoort aan den Dietschen
stam, waaruit wij allen ontspl'oten. Hij sprak de taal, die nog leeft
en bloeit in ons aller ha!'t. Zijne stem werd niet alleen gehoord
aan de oevers der Schelde, lUaar weerklonk aan de boorden van
Maas en Rijn. De beginselen, door hem gepredikt, het zijn dezelfde,
waaraan Holland niet minder dan Vlaanderen, zijnen roem en
zijne grootheid had te danken. De geest, die zijnc werken bezielt,
straalt en tintelt op elk blad van het gedenkbock van Neerlands
letterkunde. Daarom wordt zijn naam ook ginds in eel'e gehouden,
als die van den " Vader del' lJietsche dichteren algadel', » en is
hem ook ginds, in de uitgave zijner geschriften, een waardiggedenkteeken gesticht. Daarom is dit feest een feest voor geheel
Nederland. Daarom hecft de Koninklijke Academie der \Vetenschappen, en de ~raatschappij de!' Nederlllnrlsche Letterkunde, de
aanzienlijke instelling, in het beroemde Leiden geve~tigoi, die nu
bijna eene eeuw als getrouwe sehutsvrtluw de heilig"e panden
onzer nationaliteit bewaakte, niet willen ontbreken op dezl'n plechtigen dag. Zij hebben ons afgevaardigd om hier tegenwoordig te
zijn, om met u deel te nemen aan de hulde, onzen Maerlant gewijd.
Ontvangt haren groet en haren dank, den groet en den dank
uwer broeders uit het Noorden, \Vij weten het, dat die ve!'klal'ing
u welkom is. De macht der staatsstormen heeft ons van elklindel'
gescheiden; maar dertig jaren zijn over die scheiding heengegaan,
en « d'Oude veeten zijn vergeten. » Al wonen de broeders niet
meer in één huis, eendrachtig vervolgen zij hunnen weg. België
en Noord-Nederland zijn meer dan ooit in trouwe vriend,chap
verbonden. Vlamingen en Hollanders maken zich op, ommorgen reeds':"'" op nieuw een broederfeest te vieren (I). Welaan dan, van dien geest zjj ook de plechtigheid van heden getuige

(1) Het Nederlan(lsch Taal- en Letterkundig Congres, twee dagen later
te
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Hertogenbosch w:open<l,
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en onrlerpand I Met het oog op een grootsch verleden, vernieuwen
wij het besluit, om gezamenlijk naar eene gr'ootsche toekomst te
streven. Aan den voet van het standbeeld van MAERLANT heeft
Vlaanderen aan Holland de hand gereik t; Holland beantwoordt
van harte dien handdruk, en eenparig verheffen wij den kreet:
« Leve de eendracht tusschen België' en Nederland! »

Over het realismus iu de Letterkunde
(Redevoering uitge.proken op het zevende Nederlandach t.al- en letterkundig Congres
te Brugg., den 8n September 18ö2)
DOOR

D. SLEECKX(').

Mijne Heeren,
Het is niet zonder huivering, dat ik het woord neem. Ik wil u
spreken over het realismus in de Letterkunde. Nog meer: ik wil
ten voordeele van dit realismus eene lans breken, Daal' ik echter
reden heb om te vreezen, dat de meesten uwer zoomin ophebben
/lIet den naam, als met het stelsel, welk hij aankoTIdigt, is het
voorwaar geene lichte taak. Van daar mijn schroom. Dan, îk weet,
dat gij allen verlichte, onbevool'oordeelde menschen zijt, die de
rechtzinnigheid op 110ogen prijs stelt, de waarheid boven alles
mint, en die ove/'tuiging bemoedigt mij. Zij geeft mij de verzekeI'ing. dat gij welwillend zult aanhooren, wat ik ter verdediging
van een schier verloren zaak in te brengen heb, en voor weinige
stonden eene vooringenomenheid zult doen zwijgen, welke ik
mij verstout onrechtvaardig te noemen. Zij laat mij verhopen,
dat het niet geheel onmogelijk zij u te verzoenen met iets, dat
misschien alleen daarom wordt versmaad)', wijl men zich bevredigt
het van ééne zijde, de slechte zijde, te beschouwPl1,
Veel is er in de laatste jaren teg('n het realismus geijverd. Men
heeft het voor verderfelijk uitgekreten en 1>eweerd, dat het, in
onze verstoffelijkte eeuw, tot nog meer verstoffelijking moet voeren.
Verre van mij dit ernstige verwijt teenemaal ong"groud te achten,
(') Jan-Lamhrecht-Domien Sleeckx. gebOl'cn te Antwcqlen <len 2 n Februari
1818, achtervolg-ens onderwijzcl', dagbladschrij\'er, professor bij de Normaal·
school te Lier, hoof'clopziencr van het Lager Onderwijs, onderscheidde zich
als toon" .. l- en rOTl1f\ll~chl'ijver; hij ]I'''f'rrle dnnr('nhoH'n tnhi.ih~ ~cllr:rl~ll
tot het vak del' geschieueui~, del' taall, I.ludc cu uel' Ol'YQc<.!kl.luue bul!oQl'\m<.!".
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Ik aarzel niet te bekennen, dat het rE:alismus, gelijk sommigen het
verstaan, inderdaad strekt ter onderdrukking van alle verhevenheid
in gevoel en gedachte, ter dooding van alle poëzie. Doch hier doet
zich de vraag op, wie aan die erge gevolgen eigenlijk schuld hebbe.
het realisrnus of zij, die zich als zijne voorstanders opwerpen. In
andere woorden: of het realismus door zichzelve verderfelijk zij,
dan of diegenen, welke het kwalijk begrijpen, en nog kwalijker
toepassen, alleen dit verwijt verdienen. Volgens mij kan het antwoord op die vraag niet twijfelaehtig wezen, en zijn eenige van
de zoogenaamde realisten de ware pliehtigen. Ik zal pogen het
te bewijzen.
EI' leeft aan onze grenzen een volk, tegen hetwelk wij Vlamingen, wij yoorwacht van den Nederduitschen stam. sedert onheuglijke
tijden, e~n harden strijd, den strijd der denkbeelden, voeren. Dit
volk hoef ik u niet eens te noemen.
Ofschoon geen blinde bewonderaar van al wat men te Parijs aanbidt, en weinig genegen om de Parijzenaars op hun woord te
gelooven, wanneer zij hunne natie als de grootste roemen, hen ik
evenmin een fransehhater', een stelselmatige verkleiner van Fransche grootheid. Ik laat der kunst en den letteren onzer zuiderburen.
ja tot zeker punt hunner beschaving volle recht wedervaren. Ik
ben de eerste om de gewichtige diensten te erkennen, welke ?ij den
voortgaug bewezen. Welnu, ondanks die gunstige gevoelens, ben
ik tot in het diepste der ziel doordrongen van de noodzakelijkheid
eens onverpoosd en krijgs tegen de Fransehe begrippen, roep ik zoo
luide als iemand. dat het voor ons een dure, een heilige plicht is
tegen den invloed van Frankrijk te velde te trekken, en even hardnekkig te kampen tegen zijnen geest en zijne strekkingen, als
tegen zijne inpalmings-, zijne aanhechtingszucht.
En denkt niet, dat ik alleen zoo spreek als Belg, als burger van
een land, dat steeds door Frankrijk werd bedreigd en, gelijk de
geschiedenis leert, negen tienden van de rampen, waaronder het
zuchtte, aan Frankrijk te wijten had. 't Is zelfs niet alleen als
vriend van vrijheid en volk~recht, als vijand van gemoedsverslaving en zedenverbastering; het is ook als kunstyereerder, als
leUeroefenaar.
Men meent weleens, dat de Franschen, indien zij al niet door
geest van uitvinding schitteren, toch door geest van verbetering
uitmunten; dat het in hunne be~temming ligt, hetgene anderen
scheppen, tot eenen hoogen graad van volkoweuLeid op te voeren.
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Ik lum onmogelijk met die meening instemmen. Voor mij i~ het
veeleer eene uitgemaakte zaak, dat zij in vele gevallen het bedroevende voorrecht genieten, wat zij op het gebied der staatkunde en
der wetenschap, der kunst en der letteren van anderen overnemen,
te misvormen, te bederven en der minachting prijs te geven. Voor
mij gelijken zij, onder dit opzicht, aan den man der Grieksche sage,
gedoemd om door enkele aanraking de nuttig~te dingen in nutteloos
goud te veranderen, met dit verschil nochtans, dat zij in stede van
edel metaal, dikwijls ellendig klatergoud voortbrengen.
Ik zal u niet vermoeien met de opsomming der v(\ortretrelijkheden, die bij hen tot misselijkheden ontaardden. Een enkel
voorbeeld moge strekken tot staving van mijn zeggen.
\Vij leven onder eenen regeeringsvorm, welke ons de moeite
spaart elk anderen te benijden; doch zulks moet ons niet beletten
te bekennen, dat vroeger geen zoo hoog werd gesehat als het Gemeenebest. Van eenen stalenkrans omgeven blonk het woord "epubliek
in de geschiedenis der menschheid en herinnerde de roemrijkste
tijdperken in het leven der volken. Men hoefde het slechts uit te
spreken, om de wonderbare besrhaving der Grieken, de ontzagwekkende gro(\theid der Romeinen, den verbazenden voor~poed der
ltaliaansche steden in de middeleeuwen, de reuzenkampen der
Hollanders en Zwitsers voor het oog te tooveren. Het was het
zinnebeeld van vrijheid en volksgci uk. Waarom heeft het thans
alle tooverkraeht verloren? Waarom klinkt het akelig in het oor
der natiën? Waarom is het zinverwant van regeeringloosheid
en burgerkrijg ? Waarom is het een schrikbeeld, zwanger van
eindeloozen jammer, een voorbode van bloedige vervolging en
dwingelandij? Waarom? Dewijl de Franschen, na eeuwenlango
onderslaving, op den onzaligen inval kwamen dien regeeringsvorm
op hunne beurt te beproeven!
Wat zij op het veld der i1taatkunde deden met de republiek,
deden zij op het veld der kunst en der letteren met het realismus.
Het is waar, zij wanen het realismus nieuw, en vreezen niet het
als een voortbrengsel van hunnen bodem uit te kramen. Dit is
echter eene grove dWllling, eene zelfbegoocheling, gelijk er zoovele
te Parijs koers hebben. Het realismus. gelijk gij weet, Mijne Heeren,
is zoo oud als de kunst zelve, zoo oud als de natuur, als de waarheiiI,
welke het poogt aanschouwelijk te maken, en van de .... roegste tijden
treft men dichters, ~childer" :lan, die slrchts bij minnel van de
werkclijkheid de pJëzie bereikten. Homel'us is 01' sommige plaatsen,
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misschien de grootste realist der Grieksche oudheid, daar zijne
goden zei ven soms menschen zijn; en als men van Zeuxis verhaalt,
dat de vogels de vruchten kwamen pikken, welke hij had gemaald,
wij men wellicht alleen te kennen geven, hoezeer hij de natuur,
de werkelijkheid eerbiedigde, hoe getrouw hij haar tot in de kleinste bijzonderheden trachtte na te bootsen. Later ook vinden wij het
realismus bij de meeste volken wener. De realist Shakespeare reikt
den realist Rubens de hand; de heiligen uit de school der van Eycks
dragen het kostuum der vijftiende eeuw, zijn veeleer ridders en
edel vrouwen uit dien tijd; en de engelen in Vondels meesterwerk
denken, voelen, spreken bij poozen als eenvoudige stervelingen.
Maar wat wil ik verdere bewijsgronden aanvoeren? Wie in de
geschiedenis der kunsten geen vreemdeling is, weet dat de
Vlaamsche school en hare waardige zuster, de Hollandsche, bij
uitstek naturalistisch of realisti<ch worden genoemd. en nat de
Nederlandsche letteren met de Nencrlandschl' kU!1st immer gelijken
tred hielden, kan door niemand worden betwijfeld.
Waarbij het komt, dat geen ver:ltandig, geen onbevooroorneeld
mensch er aan denkt ons of anderen de zucht naar waarheid,
rechtzinnigheid, werkelijkheid als eene onvergeeflijke zonde aan te
wrijven, ons te beschulnigen van onderdrukking der verhevenheid,
dooding der poëzie? Waarbij het komt, dat het den Franschen
voorbehouden was dien blaam op het realismus te laden? Laat ons
zien:
Onwetendheid, verwaandheid, wispelturigheid zijn drie gebreken,
welke men weleens onzen zuiderburen te last legt. Ik meen, dat
men, zonder hun onrecht te doen, er een vierde kan bijvoegen:
overdrevenheid.
De overdrevenheid is inderdaad hunne zwakke zijde, hun hoofdgebrek, de oorsprong hunner overige ondeugden en hunner teleurstellingen van allen aard. Overdreven nationale trots maakt hen
onwetend, verwaand, bijwijlen onverdraaglijk j overdreven vrijheid"zucht is de schuld, dat zij nog niet rijp zijn voor ware vrijheid.
Overdrevenheid is de bron hunner wispelturigheid, daar zij hen
dwingt elk oogenblik van de ingeslagen baan af te wijken. Overdrevenheid eindelijk leidt hen tot stelsels, reeds daardoor verderfelijk,
dat in de kunst alle stelsels verderfelijk zijn.
Wat is gebeurd? Onder voorwendsel, dat de ouden, met inachtneming van zekere regels, zeer doelmatig voor hunnen tijd, meesterstukken hadden voortG'cbracht, hebben. zij bijna tweehonderd
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jaar gearbeid in eenen trant, die noch met hunnen aard, noch met
bunne zeden strookte, en halsst;lrig de natuur over het hoofd
gezien. Zij hebben zelfs Aristote\e, overdreven, en een stelsel
ingevoerd, dat te Athene en te Rllme te stijf geweest ware. Tot
voor dertig jaren bielden zij buiten dit ongerijmde stelsel alle beil
voor onmogelijk. Toen eerst werden zi) gewaar, dat zij de Grieksehe
en Romeinsehe toonbeelden kwalijk hadden begepren, en dat de
middeleeuwsehe dichters, wars yan onnatuurlijke kluisters en
andere eenheden, niet zoo geheel en al verwerpelijk waren. Zij
besloten tot de middeleeuwen terug te keeren.
Het was een gelukkig denkbeeld, en bet was niet alleen: zij
Damen tevens voor den Chineesehen muur' door te breken, die hen
van het ovel'ige Europa afzonderde, en meer rekening te houden
van hetgene rondom hen was en werd gewrocht. 0, toen veranderde
schielijk hunne werkwijze. Er wel'd in den trant der voorgangers
van Malherbe gearbeid; de Spanjaarden, Italianen, Duitsehers,
Engelsehen werden schatplichtig gemaakt, de Engelsehen vooral,
wier groote \\"ill, voor Voltaire nog de woestste aller barbaren, in
eens met Schiller en Calderon de plaats innam der Grieksche
modellen voor het toonecl, gelijk Gcethe en Byron de voorbeelden
werden, waarop Lamartine en zijne volgelingen hunne gedichten
schoeiden. Kortom, het romantism liS was in de mode; het classicismus heette ollde sleur. Dat was geen kwaad, in verre niet.
Ongelukkig wachtte men niet lang van Charybdis in Scylla te vallen
en de nieuwe manier tot een even ongerijmd stelsel te overdrijven.
Vroeger meer aristoteliek dan Aristoteles zelf, werd men thans
ultra- romantiek. Na meer dan eene eeuw te stijf aan stijye regels
gehouden te hebben, verschopte men al wat aan regels geleek.
«Lichten bruin, drama en blijspel, deugd en misdaad,,, ziedaar
het leven, hadden de vreemde meesters gezegd. Zoo ook verstonden
het soms Hugo en zijne vrienden; doch hunne opvolgers bevredigden
zich daarmede niet. Eerlang werden te Parijs tooneelspelen bewonderd, eentonig zwart gekleurd; romans verslonden, waarin de
misdaad de sehoone rol, alleen eene rol vervulde; eerlang werd de
spotspreuk : Ze beau, c'est Ze Zaid, gerechtvaardigd. En nog was men
niet aan het einde. Uit den schoot V8n het ulta-romantismus ontstonden jantaisisten en essayisten, die zich niet ontzagen in volle
negentiende eeuw de kunst tot eene algemene verhcerlijking der
onileugd en der afzichtelijkheid te verlagen.
Tocn de ov\.!nll'iJving haal' toppunt had iJereikt, toen het onmoge~
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lijk werd oe dolzinnigheid, de gedrochtelijkheid verder te brengen,
daagde nogmaals eene nieuwe school. Deze reis wilde men zien,
of men er niet zoude in slagen de letteren op het pad der waarheid,
del' natuurlijkheid te houden, door de werkelijkheid, niets déln de
werkelijkheid, tot richtsnoer te nemen. Van daar de benaming
realismus, om iets te hestempelen, oat sedert eeuwen in meer
rechtzinnige litterélturen bekend was, maar hetwelk de Fran,che
schrijvers, meesttijds gemaakt, conventioneel, theatrilul, effektbejagend , tot dan toe nauwelijks hadden vermoed. In den beginne
ging alles wel. De eerste realisten, het voetspoor drukkend der
Engelsehen, der Duit~ehers, der Nederlanders, leverden verdienstelijke gewrochten. Het duurde niet lang. Allengs maakte weer
de bezadigdheid voor de overdrijving plaats. De stebelmakerij speelde hare gewone rol, en weldra zagen wij werken verschijnen, oio
voor oe letteren juist hetzelfde waren, als Courbet's 8teenbren.ers
voor de kunst. Weldra kwamen schriften in het licht, waarin wel'd
betoogd, hoe keus, smaak, fijnheid en gevod, keurigheid in de
uitdrukking, verhevenheid van gedachte, poëzie vol~trekt noodeloo~
zijn; hoe alles in de natuur even schoon is, evenzeer de aanoaè!1t
wekt, evenzeer verdiend gemaald te worden. Weldra wt'roen bol'ken vervaardigd, waarin men zich niet minder ten doel schijnt te
hebben gesteld, dan het bewij,; te leveren, dat lIlen door ol'erdl'ev('n
werkelijkheidszucht, door overdrijving van het naturalismus er
~lechts in gelukt ûeh van de natuur te verwijderen; dat men door
te veel natuurlijkheid onvermijdelijk moet eindigen met onnatuurlijk te woroen.
Het is aan die werken, aan die schrirten, aan die boeken, dat het
realismus de minachting te danken heeft, welke het thans allerwe~(>
ontmoet. Wijl de Fransche realisten vergeten, dat cle kunst de
weerspiegeling moet wezen van de natuur, niet alleen gezien, maar
ook gelt.ozen door den kunstenaar j wijl zij het onnoodig achten te
kiezen en in den waan verkeeren, dat alles door de kunst mag
worden wedergegeven j wijl zij, in het zedelijke zoowel als iu het
stoffelijke, onderwerpen behandelen, die niet mogen behanoeld
worden, en hun talent verbeuzelen aan dingen, die met het sehoone
niets gemeens hebben, meent men, dat het realismus verbiedt van
het fijnere gevoel, den smaak, het gezond verstand rekening te
houden!
Is zulks rechtvaardig, Mijne Heeren? Hebben wij het recht iets,
dat bij ernstige, bezadigde, verstandige lieden voortl'effelijke uit-
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slagen opleverde. te versmaden, te doemen, omdat het onzen
zuiderburen belieft het te mi"bruiken? Mogen wij het realismus,
dat elders zoo schoone, zoo heerlijke vruchten droeg, dat onze
vroegere en latere dichters den weg tot zulke verheven poëzie
b!lande, verantwoordelijk maken voor de gedrochtelijkheden, welke
de wansmaak er in Frankrijk "an verkrijgt? Gij denkt het nier,
kunt het niet denken. Gij moet integendeel mij bijstemmen, wanneer
ik mij verstout te zeggen, dat het eene onrechl v[lardigheid is
het realisrnus van dic eelle slechte zijde te IIE'sdlOuwen.
Alles in de wereld is aan misbruik blootgesi cId j alles is misbruik
geworden of zal het morgen zij n. Zoo hebben wij ook het idealismus
zien overdrijven en misgewrochten leveren, welke voor die van het
realismus niet moeten onderdoen. Is het eene reden om het te
veroordeelen? Geenszins, Het is enkel eene redeIl, om het kwalijk
begrepen itlealismus te onderscheiden van datgene, welks voortbrengsels alsde verhevenste uitdrukking der k un,t wor.len geprezen.
Het is eene reden, om eene sGherpgetcekende scheidsliju te trekken
tusschen het gezonde, verstand ige realism us onzer voorvaderelI ,onzei'
kunstenaars en geletterden, en hd ongezonde, dwaze Fransehe. Het
is eene reden om te bekennen, dat het eerste zoo zeer onze ach ting
waardig is, als het laatste verdient misprezen, versmaad te worden.

Over de Beteekenis va.n Ongeletterden voor de
Letterkunde
(Redevoering, uitgebproken op hel npgende Nederlandsch taal- en lelterkunJig Congres
Gent. den 19n Augustus 1867)
DOOR

te

N. BEETS.

Mijnheeren!
Het is over de Beteekenis van Ongeletterden voor de Letterkunde,
dat ik aangekondigd heb een enkel woord te willen spreke!l.
Een enkel woord, want de illClJÏgvuldig-heid der sprekers gedoogt
geene uitvoerigheid, en het onderwerp vereischt ze niet. Wat ik
zeggen wil, is slechts eene herinnering van hetgeen ieder weet,
lllaar in den snellen gang der zaken en onder den invloed van zijn
eigenaardig leven en streven, som tijds vergeet te bedenken.
Met engeletterden bedoel ik, in onzen toestand van algemeene
heschaving, in tegenstelling van al wat sehrijft, al wat niet schrijft
hetzij dan dat het leest of niet leest, of zelfs (wat zeldzaam is) niet
lezen kan;
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De geheele, nog wpder in verscheidene kringen onrlerrleelde kring,
die, hetziJ al of uiet, hetzij meel' of minrler in rlen zedelijken invloed
der letterkunde deelt, voor haren letterkundigen invloed, indien ik
het zoo noemen llIag, groot"ndeels (ug('voeiig blijft; het pro(anU'm
vulgus, zoo gij wilt, in de geheimen van taal en stijl en welsprekeudheid niet ingewijd, en daardoor tot het recht genieten van een
aantal schoonheden onvermogend, maar ook tot het overnemen van
zekere verkeerdheden buiten staat;
De gemeenc man, die lezen kan, m aar weinig leest; die, in zijne
jeugd, in de taal ziJner schoolmakkers steeds l'en krachtig tegenwicht gevonden heeft tegen de taal zijner schoolboeken, en deze
later verleerd heeft, omdat hij ze in zijnen kl'ing nergens hoorde,
en niet kon gebruiken;
Die te kort in het kunstmatig lezen geoefend is, om het natuurlijk
spreken te ontwennen j
De boerenstand, de handwerkstand, de kooptllalJstand, de neringdoende klasse; elke stand en iedere klasse, in her geheel niet, of niet
dan terloops met de letterkunde in aalJraking j
De bedrijvi,qe man, in het betige midden der \l'ociige maat~cha ppij,
ijverig werkzaam in zijn, en met menschen van allerlei bero('p in
d<tgeliJksche en dl'ukke verkeering; die niet leest dan voor zijn vak,
niet schrijft dan zijne rekeningen, en zich niet bekommert over de
laaI;
De burgel'VrOU1D, die geen tijd heeft om te lezen; die van den ochtend tot den avond onder hare kinderen zit en zwoegt, mogelijk nog
wel daarenboven den wlllkel waarneemt, en « veel te stellen heeft
met hare dienstboden; »
De beschaafde vrouw, die wel leest en mogelijk veel, maar niets
dat haar niet smaakt, niets waarvan de vorm haar mishaagt, niets
om te lezen j die een blad slechts opneemt om het in te zien: die
brieven schrijft, maar geen boeken j
De man van bewind, de hooggepl:latst.c>, aanzienlijke, die ecne
letterkundige opvoeding gehad heeft, die op de letterkunde van een
vroeger tijdvak teert, maar zelden grijpt naar eeu nieuw boek, en
het niet leest dan tot zijne Verpo(lziug";
De hooggeborene, die wellicht heL di;!leet van zijn caste spreekt,
manr zeer zeker niet het dialect der ldterkunde v~n dell dllg' :
Deze allen, en wie ik (altijd blij ventje LJuiten den kring der letterkundigen van professie) [Wg' meer zou kunnr>n noemen, zijl! voor
den Iettcl'iullIdige, en daardoor voor de letterkunde, van de gewi011-
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tigste beteekenis; want door hen blijft bewaard, wat de hockrn de
strekking hebben te docn verloren gaan; vall hen is tc lceren, wat
nergens anders te leeren is. Om ons veel at te leeren, zijn zij zoo
onmisbaar, dat, indien deze lettel'kundige Congressen den tijd zagen
aankomen';.waarin de geheele maatsdlilppij uit letterkundigen zou
be~taan, zij wel zouden doen hunne werkzaamheden onmiddellijk te
staken.
Dl> TAAL is r;an8ch het volk is eelle schoone en ware spreuk, die,
om tot de rechte kennis van een volk te komen, tot de studie zijner
taal uitno~digt. Maar ook kan men met vrucht zeggen: Hln' VOLK
is !lanscl~ de taal. De letterkunde van een volk heeft er slechts een
deel van, dat grootcr zal zijn, naarmate zijne schrijvers en dichters
het geheele volk meer hebben geken(], meer met alle standen des
volks in aanraking zijn geweest en gebleven, enruim zooveel hebben
hooren spreken als gelezen.
Gelukkig- Dante, die aan de taal, waarin hij zijne Divina commedia wil(Je sehrijven, nog eerst zelf den kunstl'orm te gevelJ had j
die haar (als lingua clte chiami mamma e babbol frisch en kinderlijk en in haren gamehen ongesorteerd en rijkdom ontving uit den
mond zijns volks, en niet door den trechter of de zift van voorgangers en voorprocvers. Of hij gelijk had, dat hij voor zijn nieuw
lied het savante Latijn, waaraan hij een oogellblik gedacht had,
verwierp!
Indien Marten Luther zich niet telkens gevraagd had: «hoe
spreekt de Duitsche man? l> indien hij zich niet veelvuldig op de
markt onder de geringe lieden brgcven had om hun hunne spreekwijzen en uitdrukkingen als uit den mond af te zien, hij zou door
zijne Bijbelvertaling voor de Duitsche taal en letterkunde niet
dat geweest zijn, wat hij er meer dan iemand voor geweest is en
nog is. Ook van onzen Vondel lezen wij, dat hij «om van elkc
stof en zaak de rechte spreekwijze tc vinden, bij allerlei slag van
menschen onderzocht wat Duitsche woorden elk omtrellt zijn
werk, hanteering en kunst gebruikte ", en hoe dit «tot den opbouw der taal gestrekt heeft, en om van al wat hem voorkwam
met woorden, die der zaak eigen waren, te spreken ,> - behoeft
ons Brandt niet te zeggen, maar wij kunnen het van bladzijde tot
bladzijde in zijne werken proeven.
Sehrijvers en dicbters zullen wel (locn, Vondels voorbeeld ook
in dezen te volgcn. Zij zullen danrbij nog oneindig meer opdoC'1l
dan een sehat van eigenaardige Lewoordingen en sprcek wijzeI! ,
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tot ieflers beroep of bedrijf behoorende. Voor juistheid, voor eenvoudigheid, voor kracht en dikwijls voor schilderachtigheid van
uitdrukking, zullen wij menige les ontvangen; van menige naïeve
spraakwending, menige woordvorming en zinbuiging logischer
dan in de boeken, zal hun het voorbeeld gegeven worden.
Het is bij de ongeletterde menigte, dat de taal de juiste, de
natuurlijke uitdrukking blijft van den denkvorm; dat zij haar eigen
leven blijft leven. en zich onwillekeurig naar hare eigene aangeboren wetten ontwikkelt. De ongeletterde menigte zal duizendvoudig
tegen een zeker deel der grammatica zondigen, maar zelden tegen
het gezond verstand.
De ongeletterde menigte is de « spraakmakende gemeente, • en
verdient het te wezen. Dij haar is een nieuw woord het onwii!ekeurig depositum van een nieu wen indruk; niet keurig , niet volledig
en juist, maar aanschouwelijk, treffend en waar. Geene uitvinding,
maar eene ontdekking; geen product van eenig met opzet werkzaam
zielsvermogen of eerzuchtig beginsel, meestal uitIoopende op iets
(lat I!edrochtelijk, wondcrI ijk of on verstaan baar is. De heeren
De Vries en Te Winkel hebben welgedaan, zich van het afschuwelijk c achterlaad-geweer, ~ waarmede dagbladschrijvers ons
beschonken hebben, op de spraakmakende gemeente te beroepen.
Diezelfde spraakmakende gemeente, aan welke wijeene uitdrukking
als c scherpschutter ~ te danken hebben, moge ons ook van het
onjuiste cjuistheidswapen ~ verlossen.
Men vergelijke de namen, die het volk aan localifeiten, de
bijnamen die het aan personen geeft, bij hetgeen, in het eel'ste
geval, overheden in cen gegeven oogenblik, in het andere, onkundige verdichters fabriceeren, om door voorbeelden in te zien, hoe
nuttig het is, dat ten alle tijde de bloote natuur, met haren tact
en hare intuïtie, naast oefening en beschaving sta, opdat deze
zich aan haar spiegele, en van tijd tot tijd ontnuchtere.
De letterkundige onzes tijds staat onder den invloed van meer
dan ééne vreemde taal. Misschien behoort hij tot de kringen,
waarin Fransehe bonnes of Engelsche nurses hem het zuiver denken
in één taal, door vroegtijdige verwarring, voor goed onmogelijk
hebben gemaakt. Misschien ook niet. Maar elke vreemde taal,
die hij kent, die h ij leest, en in welke hij bewondert, is eene
macht waarmede hij te worstelen heeft als hij schrijft. Een
gedurig bad in de volkstaal, zooals die gesproken wordt, zieclaar
waal' hij zijn kracht bij moet zoeken.
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Het gaat iederen leUrrkulldige wel rens als dien hoogleel,,'[I]' in
de seheirlkunde die Cl'lIl! .Juiste vertalilJg zocht voor wat mell in
zijne wetens(;!Jap ge,;oll<;CII t I'C' ril" en f!'eL1 i IIICCl'd,! aftreksels noemde;
zijn ambtgencot in dc ::\<: 1,'I'l<uJ(],;(,h" lnal hlclp h<'1ll met ste?'k en
slap. Zijne hlli~hLllld..;t,T Lf 1.;)11" k"I:kc!l!lI<:::1 had Lt,m denzelfden
dienst kunn<:11 l,c\\"il'~l'n, eJl zijIJl' k, tii" lJ;:d !Jet IWIJI kUlJllen herinneren, indien dc ;,f',tand tll'.'l'iJcll zijlll' keul,,'n Cl: zijll lahol'atorium
niet zoo groot gowcest \V;!S - [lL f'ckel'dLcid die ma:1kt. Ook
de letterkurHlc, dic voor hd le\'l'll is en ut het leveJl put, kaB
op den afstflnd van het leven g"J'akl'lI, en het i., tIc boekelltaal,
die de Moedl'rtaal doet oiltl:!l'Ilell ell Yi'!'f"ctell.
Moedertaal is eenc vee! j'<'t",'k';lIeudl) l!itdl'lIkkin:. Zij ht)!'innert
ons niet alleen wie hd was, die (}r;~ ';Pl'l'k';11 hel'lt ", .. lel'l'd, Illaal'
ook wie het zijn, di,) ecne taal ia 8'flII,1 hIlU':()ll; welk,! IIOO;':'() b<:teekenis de yrou w, de ongd"ttl'I',18 \'J'·JlI w, de \TOli wals :'Ilo." :()r, voor
de letterk Uilde heeft.
Schrijver, en dichters ontwikkelen eene hal, Yl'l'ri;ken, ver,
edelen, yerfijn"n h;lar, VCI'II!Cllii!I'I:ldig<'1I h:lr,' YOl'lliClI, zctten
door allel'l,)i tO~i,a~,.;in!,!' !Jet. tdaivl'I'IIJ<l;!lll tot in h"t oJH'indlg'e uit.
Van gesla('ht tot ge.-;l;v'lJ t. is hier î'o)",!,ri/i.tl,
Maar YOOI' iitStUII!llwltdili!7 ztJl'g-t de VI'c)[lW, de JIIoe:lcr, het
vrüuwelijk, dat is, het eon")I'vllticf gedeeli" der maat-<chappij. Zij
begint met i,)c!el' ::eslaeht, w,',L-r V;;II '"Ol"'!! af aan, lIlel. d" beginselen. Zij bewaakt de bl'Oil, zij v..Cl't tot de hr"n teJ'ug. Zij zorgt.
altijd op nicuw, dat VÓÓJ' elJ lIelens de taal, waarin men sehriJfL
en (licht, eene tnal is waarin men spreekt en zijne meellil:g zegt,
bidt en ldaagt, koost en kijft, looft CIl biedt; eene huista[ll, eene
gevodstaal, eene taal van het hart, - de ;\J,(!dertaal, in (;éll woord,
ook naar stijl e" vorm; en het eOIT.'etief van eiken stijl en iederen
vorm, die zich te ver van de natuUl' verwijdert of haal' geweld
aandoet; t('gengif te;ien rIe gema:1 kthcid. stiJfheid, pedantesque gelosheid, waarin de boekentaal, tot schade
dwongcn\;ric! of ?lJould
der spl'eekutal, onder m:mnen zich ;dtijd dreigt te vcl'loopen. Ach,
hoeveel sdl;\c!e hebben de lIlocd,)l's te herstellen, aangericht door
scholaster" die wilden, dat men .'{lra k gelijk mcn seilreef, en door
auteurs, die sehl'even gelijk III n niet sprak! Men !I.an (dunkt mij)
zien, dat Emanuel ILlnt niet getl'lJ1l\\'d is gew()cst en geen gelegenheid gehad heeft zijne boeken aan vrouwen voor te lezen, daar hij
volzinnen schreef van eene bladlijde lallg, 31 regels op eene bladzijde I En, zoo men niet beter wist, men zou gencgen zijn te
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gelooven, dat Johnson, van wien men naar waal'heid gezegd heeft,
dat hij geen Engelsch schreef, maar Johnsoneesch ; dat Hooft, die
op zijn Muiderslot Tacitaansch, en Br-oes, dic in de 19· eeuw
Hooftiaansch Sdll'eef, hunne mOilders vroeg vl~rloren en met geene
vrouwen omgang gehad hadden!
Bij Cicero eerst, en andel'half hondcrtl jaar later bij Quintiliaan, lee8t men de opmerking, dat in hunne tijden het echte
Latijn nog maar alleen in de kringen lIer be,;chaafde Romeinsdle
vrouwen te vinden was, en meer dan één schrijver van het BasEmpire heeft van Byzantium vel'klaar,l, dat alleen in dc kindel'kamers van die stad nog steeds CCllè laabte wijkplaats VOOI' de
zui verheid van het oude Griek~ch werd aangetroil'en. En geen wonder, het vrouwelijk leven is in zijne afö'cslotcnheid een hcili;::dÜl1l,
waar veel, dat bezoe,lelt en verlel'ft, buiten blijlt. I-Iet /teeft met
geene officieele, met gecile profe.,sioll.'ele, md, g"ene diploillatisrhe,
of wetenschappelijke taal tc maken, ma!)r dl~s tc lll~el' met hetgl~etl
van hart tot hal't gaat. \Vij hebben als lettcrkundi"',,n, ten hoogste
belang bij de beschaving (Ier vrouwen bij har<~ ldan.;"tdlin.: in
onzen arbeid. De lof van haar altijd zuivcl' en (Jllvervai~eht oordeel
is voor schrijvers en dichters de ~ehoon,te en e lebtl) belooning.
Maar om dezelfde red,m moeten wij ons verheugen. dat zij doorgaans onz,) medearb,>idster niet is. \Vaar zij liet bij uitzondel>ing is,
waar zij met ons dc pen voert,de dielttlier tokkc'lt, daar,zoo zij wijs
genoeg is om het op vrouwl~lijke wijhe te dO"lI, daal' is oneindig veel
van haar te leeren. :\Iaar in het belallg van '1'a<ll- en Letterkunde
verlangen wij bewaard te blijven voor ecne zoodan:ge emancipatie
van het vrouwdij k gesl aelt t, waanloor de sellOone uitzondering
verderfelijke regel zou worden, en de moedertaal in den mond der
moeders zou komen te ontaarden. De dagbladen hebben ons in de
laatste tijden « soe[J van zuige,illi-!\~ll" aangekondigd, die geschikt
zou wezen « de vrouwenmelk » (zoo stond er) « te vervangen. ~
Voor experimenten van deze soort zij n wij een weinigje bang.
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Jan Frans Willeml herdacU
(ltAdovo0":ng', uitgesproken op do plochtige .ittiq; van he' WiIlem.·Fonds,
den IOn Juli 1971)
DOOR

J. F. J. HERE.'vIANS (I).

Het staat mij nog levendig voor den geest, alsof hrt sJr('ht~ gisteren had plaats gehad. Het was op woensdag 21 n Jllni 1846. De
gewone bezoekers der Maatschappij de Taal is g!l 11 Scll het Volk
hielden op dien dag hunne wekelijk.-rhe vergadrrin~', waar oUlie
en jonge lettrrkundigen, allen met dcnzr'lfdctl ijwr VOOI' (k beoefening dcl' NcderJandsche letteren hezidd en vol va,! (~<'zelfde geestdrift voor (Ie heilige Vlaamsche ZaH k, te Z,It1H'n kwamen, om over
de belangen der literatuur te redekavelen, Cl! elkan·ler moed in te
spreken in den va(lerlanoschen strijd voor de moede!'t;!:;!, toen op
eens ecn del' leden binnentrad en diep aangeda;lt1: TVillems is dood,
uitriep. Die weinige woor'den vielen als e('n dondersl;1g i(~ midden
der talrijke schaar van letteI'kllndigen, welke dien avolJd op de
zitting tegenwoordig waren. D(~ vershgenhcid was algemeen: de
gewone werkzHamheden bleven voor dien dag geschorst. Doch niet
alleenlijk in den kring van de beoefenaren der Ncderlnndsel,e literatuur verwekten die woorden droefheid en ontsteltenis, de tijding
van Willems' overlijden werd als e0ne ramp in geher! Gent, in
ganseh Vlaamseh België, in al de NedcrlandclI vernomen, en zij
vond niet min treurigen weerklank bij de geleerden van Duitschland .
Al wie het met het Vlaamsehe vaderland \\'el meende - het zij
vriend of vreemde - jammerde om den wreeden slag, die Vlaanderen had getroffen.
'Vat was de reden van den rouw, die toen aller harten beving?
'Vat is de reden, dat thans, vijf en twintig jaar nadat de dood
\Villems uit ons midden rukte, wij nog met den r:l'olltsten eerbied
zijnen na:l!n uitspreken, cu all! het vieren zijner nagedachtenis
zooveel manilen uit alle oorden V:1n Nederland komcn toegesneld?
\Vie was \Villems, en wat heeft hij verricht, opdat het vierde
eener eeuw na zijn verscheiden de stt'ijdel's voor llloederta81 en
vaderland, verre van hem te vergeten, hem hunne dankbare hulde
(') Heremans (Jacob-Fr:ms-Jan) geboren te Antwerpen drn~27nJanuari 18'25,
stierf den 13n Maart 1881 te Gent, \\aal' hij professo!' (1<,!' 1\"(],'rlan,1sclw taal
aan de Hoogesehool was. Vool'al als taalkundige verwierf liÏj zich grooten

naam.

-

]84 -

nog- brengen, en in dagen van moe:ldolJsheid, die weleens hun overvalt, wanneer zij zien huevelcn h lInne welge:neende, vaderlandsehe
p'lg-ingen nog misduiden eu rlw.lrsboomen, de herinnering aan
\\'illems hun we,~r eAn h'\rt Oilder den riem kan steken en hen
aansporen, om I,:e zaak, waarvoor hij gestreden en geleden heeft,
met dezelfde kraehtdadight'id te blijven verdedigen?
Op die vraag heb ik mij vooI'gest.el!l te antwoorden. Ik denk
dit niet beter te kunnen doen, dan met in eenige breede trekken
het leven te schetsen van den man, aau wien men te recht
den naam van Vader der VIWlillSclte Bemeging heeft gegeven, en
nnar wien wij de instelling lweten, elie tot doel heeft in zijnen
geest werkzaam te zijn, het Will .. ms-Follds.
Jan Frans Willems was de eerste aanvoerder van ons kleine,
maar dappere leger; hij W'lS zelfs in den beginne de cenige soldaat,
die aan de mogelijkhei!l dacht een eigen zelfstandig leven aan
heel het Nederlandsehe volk te sehenk"n. Zeker wIlren de omstandigheden voor hrt verwe7.enlijken van dergelijk denkbeeld
niet gunstig, wanneel' Jan Frans \Villems het eerste levenslieht
zag. Het was in 1793. De Fr,llI;whe Sans-Clllotten, aan wier
hoofd zich Dumouriez bevon·l, hadden zich van de Zuidelijke
Nederlanden meester gemaakt, en ze bij de Fransehe Rèpubliek
ingelijfd. Yan uit Antwerpl'll b('(lr(~igrle Dllmouriez de Noordelijke
Gewesten. Het was op den II den l\f:tart 1793. dat de voorwacht
van de Fransehe krijgsbenden naar het Noorden optrok, en te
Boeehout, een dorp tussehe'l Lier en Antwerpen, aankwam.
De manschappen werden in de verschillende hofsteden gebiljetteerd. De vader van onzen \Villems, welke dit dorp bewoonde,
vreesde de baldadigheid van de Fransehe ovel'heel'i'chers tegenover
zijne vrouw, die in hoogst zwangeren toestanrl verkeerde, en
wier bevalling iederen oogenbli k was te venva('hten. Daar ziet
hij een sergeant met vier man, die zich naar zijne woonst begeven:
verbeeldt u den schrik van den toekomenden vader van onzen
geleerde I Hij deed open, ma:,r met een gemelijk gelaat, dat hij
tevergeefs onder eenen gemaakten glimlach trachtte te verhergen.
Hij smeekte den sergeant en zijne viel' man, dat zij toch elders
hunnen intrek zouden willen nemen, en wces op den tnestand zijner
vrouw. De sergeant del' Sans-Culotten was een eeht Franschman,
een galant sergeallt; hij willigde de bede van vader Willems in :
C 'Dolontiers citoyen, " zeide hij,
C 1I016S n6 'Doulous pas {lêner la
citoyenne dans l'aCCOiJlplissemcut <la ses d~'1!oirs d'IJilJ'ees, penda1te
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qu'elle est OCClijià á donnel' U1t nv/uw/! ?'CjetML à la ?'épuvlique une
et indirisible, » lIij llam een ~tlJ k krijt, ('n sc,hl'l,(,f op de deur der
hofstede: < U'i,e lei/wie est accouc!lée : di/el/se à tOllt Buldal d'eutrel', ,
Zoo werd J,~n Frans \\ïllelll." van zijue gelJollrtl' af, te midden
der Fr<1nsche bajol!netten, dool' OIlZC zlIidel' nabuI'cn onlzÎ(,Il,
De knaap groeiJe op, en op zijl! dfde jaar, dat is in 1801
treffen wij hem aan in eelle kost.school te Kontich bij Antwerpen,
wanr hij echter weinig tijds verbIed', IIij v('r(rok naar Licr. Cli
daar legde hij zich, tot op zijn vijftiende jrwI', met vlijt op d<~
school vakken toe, Ilij vond in die stad eenen bijz"Jl(lcren beschermer en aanmoeJi;;er in den heer Bergmann, wiens liefde voor moedertaal en vooruitgang op zijne zonen en kleil:zonen is overgegaan,
In de bibliotheek van del! stedclijkl:o onderwijzer, meestcr
Bouwens, bevonden zieh ceu groot getal II"llal!dsche boekwerken
waaronder de voornaamste dic!tt,~rs del' zeventiende en der achttiende eeuw, De jonge \Villcltls wist de gt'neg('nheid van den
onderwijzer te wiunen, ell vel'kreeg de toelatin;:, om uit de
boekerij eenige deelen mede te ne 11 !('IJ , \\'illcllls koos vooral de
dichters uit, en op hun voorbeclJ zdte hij zieh weldra aan het
rijmen, Zijn vader was weinig NapoleolJi'gt'zind, en liet zich vall
tijd tot tijd nog al hevig uit tegen de Franscbc afzetting en
knevelarij. Zulks kwam aan de ooren van den Maire, die vader
Willems, welke gemeente-ontvanger was, van zijn am],t afstelde,
1.>e dichter ontwaakte in den jongen Jan Frans: hij wreekte de
eer zijns vaders in een bitsig hekelJicht.
Hollllndsche boeken waren te dien tijde cene groote zeldzaamheid in België. ~Ien had er in de twee laatste eeuwen met de
grootste zorg op gewaakt, dat er geene ketter~ehc werken over
de grenzen wiertlen gesmokkeld, ~Il'll kan derhalve denken, hoe
hoog de schat, die bij meester Bouwens bestond, door onzen
jongen Willems werd op prijs grsteld, Menig onder de werken,
die hem het meest bevielen, werd dan ook door hem afgeschreven
en daar meester Bouwens hem de boeken slechts voor weinige dagen wilde leenen, bracht de jeugtlige Willems daar soms gansehe
!Jachten mede door. Zulks was het geval met het heldendicht
Hendrik De G7'oote van Feitama, naaI' Yoltaire bewerkt, Wllarvan
de schoone versbouw vooral Je bewondering 'Van den onervaren
letteroefenaar verwierf.
De satire t('gen den !\Iaire, hoc gebrekkig ook, had toch in Lier
veel opgalJg gemaakt. De jonge \YillcllJS werd dool' de inwonen
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van het kleine stecdje beschouwd als een toekomend genie. Er
best"ndcn te dier tijd te Lier t,,'eo rederiJkkanll'J's, die zich dan
ook h:lastten 0111 hem het lirlmaabchap aaa te bieden. In die reclel'i:kkalllds leerde de vcerlieujal'ige knaap het refereinen en het
1'o(SjJe!e •

1)e jonge Willems was niet alleen peëet; n' ailr hij had veel
aanleg voorde IllUziek: hij had daarenboven eeneZCCl' sehoone stem.
Zulks gaf aallleiding, dat hij ook in de tooneelspciclI del' rederijkers
optrad. De Caecilianen van St GUll1marus zouden eenige stukken
vertooncn ten behoeve van Stads hoofdkerk. De deken der- rederijkkamer was (evens kerklllèester: het \Vns een zeer god vruehtig
man, en telkens dat men s jt'elde, vooraleer de gordijn werd opgetrokken, zette ;dch de deken op de knieën in het midden van het
tooneel, omringd van al de gildebroeders, en hief hij de litanie van
Onze Lieve Vrouw aan opdat de vertooning toch goed mocht
afloopen. Gewoonlijk waren het stukken vall bijbelschen aard, en
knielden Herodes, Sint JozL'f, de drie Koni ngen, en Onze Lieve
Vrouw, een Lieve Vrouw met fijngeschol'cn baard, rondom den
deken. Willems ~peelde in deze stukken gewoonlijk voor een
meisje of voor eenen engel.
In 1809 verliet Willems de stad Lier: zijne studiën waren, zoo
heette het, voltrokken. Hij had ~en ouderdom van zestien jaren
bereikt, en moest thans ernstig aan zijne toekomst denken. Hij
bekwam eene plaats op het bureel van cenen notaris te Antwerpen,
en hij legde zich met vlijt op het vervullen zijner nieuwe plichten
toe. De letterkunde werd echter niet. door hem vprwnarloosd.
\V cl wilde het Napolcolltisehe Bestuur. in het belang der eenheid
vnll het Fransche Keizerrijk, het NcderlaJldsche element in België
uitgeroeid zien, doch het zou hierin met list en voorzichtigheid te
werk gnan. Denrederijkeren werd niet geheel het zwijgen opgelegd,
maar anngeradell, ook hel Frallsch in hunne prijskampen toe te
laten. 1u 1811, schreven de Fonteinisten van Gent eenen wedstrijd
uit, fim den Slag van Friedland en den Vrtde valt Tilsitt te bezingen.
\Villems trad in het krijt, en liet gedicht van den aehttienjarigen
jongeling werd bekroond.
Het Nerlerlandsehe bewustzijn werd in Willems allengskens meer
opgewekt. De letterkunde was item niet langer uitsluitelijk eene
uitsjl:lnning : van dan af b,'go!l hij te beseffen, hoe de t~al de eenige
baud was, welke het Yaderland nog aan het verleden vasthechtte,
hoe de letto1'l,ullde de eellige heriunering was, welke ons van
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vroegere zelfstandigheid overhleef. Hij bJgon propaganda te maken.
Had men gedurende twee eeuwen in Vlaanderen en Brabant
geslapen, uit dien slaap moest het volk door zijne eigene taal en
letterkunde wederom wakker worden geschud. De Antwerpsehe
onderwijzers waren de eersten, die b('grepen, welke verhevene
zucht hem bezielde, en zijne OIJt werpen een gunstig oor verleenden.
Een genootschap werd gesticht: ltet hedte fot Nut der Jeugd, en
van dit oogenblik dligteekeut de ,,'edergtboorte der Nedcrlandsche
letterkunde in de Vla<imsehe Gewesten. Dichterlijke jaarboekjes
zagen het licht, toonedslukkell werden opgevoerd, cn het waren
niet meer kreupelrijmen en mysteriën zoüab vrorgrr : onder de
leiding van \Villems, die de ziel was van het Antwel'psche genootscha p, had men reuzenstappen gedaan, was ecn geheel nicuw tijdperk
aangebroken. De tnal van l\Iacrlant, van Zeveeote, vall l\larnix en
Anna Bijns zou op de b,ordcn van Lei en Schelde niet vergaan.
Intussehentijd keerde de oorlrgskans voor de Fransche wapenen.
De arend, wiens ontzaglijke vlucht door niemand tot dan toe
werd tegenhouden, werd in de velden van Rusland en te Leipzig
gefnuikt. \Villem nm .i\':t~sau werd tot Souvereinen Vorst del'
Nederlanden uitgeroepelJ, cn de droom van den Zwijgcl' , van
Marnix en van zooy!'!'l andere groote mannen uit Zuid en Noord
werd eene wezenlijkheid.
\Varm deed die OIlVCl'wachte ommekeer in den toestand va.D
Europa en vooral Viln Ylaillllsch België het harte van Willems
kloppen. Hij hief eenen lierzang aan, om den Souvereinen Vorst te
verwelkomen, omdat hij hem Lcsehouwde als de verpersoonlijking
van 't staatkundige ideaal, dat hij zootang in zijn binnenste
gekoesterd, maar verborgen had gehouden. Van dit oogenblik af
zou hij al zijne stonden toewijden, om de broeders van Zuid en
Noord, die na eene scheiding van twee eeuwen weder te zamen
waren gebracht, over hunne plichten jegens elkander in te lichten,
en op de heerlijke toekomst, die hen wachtte, te wijzen.
Werd het stichten van het Koninkrijk der Nederlanden door
Willems rftet geestdrift begroet, zulks was bij vele anderen geenszins het geval. Twintig jaren vun I.'runsch bestuur moesten natuurlijk in ons land diepe ;:poren ach tcrlaten. l\Ienigeen was de vreemde
kluisters reeds gewoon geworden, terwijl een zwerm van Fransche
gelukzoekers, die zich gcdllrende de Fransehe overhrersl'hing in
alle ambten hadden g-ene~tcld, luide kreten aanhieven. Zij begrepen,
dat hun rijk ten einde liep. Zij wilden doen gelooven, dat wij altijd
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Fransch waren geweest, was het dan niet staatk IJ ndig, dan toch
in ziel en zin. \Villems zou de verdediging van onzen landaard
op zich nemen. Hij pleitte het goede recht van de Vlaamscbe provinciën op hare taal onder alle vormen: in proza, in verzen, in
boekdeelen, in tijd:;chriften, in dagbladen. Dan ('ens voer hij in het
harnas tegen zekeren advocaat Plasschaert, dan eens tegen den
~ewezen Fransehen prefect de StasO'art, dan weder eens tegen Van
de \Veyer en DOlllly, en altijd met eerlijke wapenen en een buitengewoon talent.
Zijne staatkundige bemoeiingen dcdel1 hem in die dagen de letterkunde niet verg'den. In zijne Verl/(llldtlin.q ore?' rle Ned~rtluitscld

Letterkunde opziclttelijk de zuidelijke

p?'or;intiël~

del'

Nederland~n

bewees hij, dat van de vroegste tijd(~n af de \'laamsche Gewcdten
met den besten uitslag de NcderIAl](l~che dichtkunst hadden be,.efend. Doch ook dit werk was een strijdschrift: de fran,chgezi"tien
van dien tijd hadden nAmelijk beweerd, dat wij, Zuid-Nederlanders,
geene aanspr~ak mogen maken op het minste deel van de lottl'rschatten, die de Nederlalldsche literatuur met ficrheill ten ('JOU
spreidt, dat de hastaardij ons in het bloed zit, en dat wij reeds s~d,lrt
eeuwen onze eigene Dietsche taal hebben yerloochend, om die vnn
den vreemdeling aan te leeren.
De onvermoeibare ijver van \Villems voor de Nederlandsche Ulal
bleef niet onbeloond. In 1815 "'erd hij tot archivaris van Antwerpen
aangesteld, en in 1~21 tot ontvilngel' der registratie in dezelfde stad
benoemd, een winstgevend ambt, dat hem door menigeen werd
misgund. Door de vijanden van het toenmalige Staatsbestuur werd
hij met woede aangevallen. \Villekeurige maatregelen, die wij niet
zullen verdedigen, werden door de Noord-Nederlandsclle staatsmannen genomen, en \V i !lem s was als de zonden bok, op wien de
vijanden dier staatsmalillen hunne sch('rpste pijlen afschoten. De
strijd tusschen Noord en Zuid werd hoe langer hoe heviger: in
het begin waren het vooral vraagstukken van stoffelijk belang,
welke beide deelen van Nederland tegen elkander verbitterden,
later, in 1825, waren het meest geschillen viln zedelijkeIi"'en godsdienstigen aard, die in 't hart van Hollnndel's en Belgen den haat,
die tusschen beide reeds sedert lang smeulde, in lichterlaaie vlam
deden opvliegen.
Willems zag in de tweespalt, dit) in het Nedcrlandsch hui~gezin
van lieverde aangroeide, alleenlijk het uitwerksel van Fransche
kuiperij, en tot op het laatste uur stelde hij allel! in het werk, om
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het onweer, dat over het Vereenigde Koninkrijk ging uitbarsten, te
bezweren. Aan aanmoediging ontbrak het hem niet. Door de toenmalige bewindslieden werd hij geacht en gceërd, en de geleerde
wereld wist hem niet min nam' waarde te schatten. Het Nederlandseh Instituut uenoumde hem tot briet'wisselend lid, en de HoogcscllOol van Leuven tot doctor in de wijslJt'gC'erte en letteren.
Toen in 1826 eene Commissie werd ingesteld OllJ ome oude historische gedenkstukken lIit te geven, was \Villell1~ een der eersten, op
wien de keus van het Staatsbestuur viel. '1'1'0 U wens, het is Hiet
alleenlijk als taal- en letterkundige, dat hij zieh eenen wol verdienden
naam heeft gemaakt, door zijne Oude Topograpkie M1I. Ant1l:el'p!J1t
en zijne Mengelingen '/:an historisch-'Oaderlandschett inhoud heeft hij
insgelijks getoond, dat de geochiedenis der Nederlanden voor hem
geene geheimen had.
Het Staatsbestuur, dat tut clan toe van geene toegevingen aun
do eischen der Belgen had willen hooren, scheen op het laatste
oogenblik tot inkeer te komen. Eenige maatregelen waaraan het tot
dan toe hardnukkig had gehouden, werden ingetrokken. Maar het
was te laat: reeds kon men in de verte den donder hooren grollen,
en het oorkaan naderde, dreigde, het brak los, en sleepte het
Koninkrijk der Nederlanden in zijne woeste vaart mede. De seheuring had plaats: Noord en Zuid zouden voortaan, onafhankelijk
van elkander, hun eigen leven leiden.
Ook Willems zou door het orkaan niet worden gespaard. Hij had
immer met zooveel moed als overtuiging de wetten verdedigd, die
onder de gevallene Regeering het gebl'uik onzer taal in het openbaar
bestuur regelden, dit zou hem,na de zegepraal der omwenteling niet
vergeven worden. Reeds op den li" Januari 1831 werd hij uit
Antwerpen naar Eekloo verbannen! Willems verdroeg den slag, die
hem werd toegebracht, met onderwerping, verzekerd, dat er weldra
een dag zou komen, dat men zijne rechtschapene gevoelens eu
zuivere bedoelingen recht zou laten weervarl'n. Hij vond zelfs gelegenheid om de rust, waartoe hij zijns ondanks gedwongen werd,
VOOI' de .....vaderlandseho zaak te doen gedijen. Zijne ledige urer.
besteedde hij te Eecloo aan het afsehl'ijven van eene reeks onuitgegeven werken uit de middeleeuwen, die deel maakten van de
rijke boekverzameling van Van I-lultem, en aan het berijmen van
het uitmuntende dierenepos Reinaard de VOl, waarvan de blt.udie
hem steeds bij voorkeur heeft aangC'jrokken.
'fe dien tijde was het kleine Eekloo, door eenen wonderliJke~
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samenloop van omstandigheden, de verzamelplaats van een aantal
mannen, die zich lateI' in onze letter- en geschiedkunde beroemd
hebben gema<lkt, en <lan den bezielenden omgang met WiJl ems zeer
veel hadden te dali keIl. Daar w"s de tegenwoordige Voorzitter van
het \Villems-fonds, F. Rens in de bureelen der belastingen wel'kzaam j dam' hi('lden zich de Nestor onz,'r dichters, Verviel', de oudheidkul1dige \' .dl D"mmc en de zanger der Drie Zustersteden, Ledeganck,
op, tcrwijl onze beroclllde historie,;éIJl'ijver Blommacl't, die van den
eersten ban der Burgerwacht d(·d lliaakte, zijnen lust om dieper in
de kelillis der Germaansche oudheid te dringen, dool' de leerrijke
gesprckken met dcu Autwerl'''chen banneling voelde aangeprikkeld.
Viel' \'olle jaren verbleef Willems tc Eekloo. Men begreep
ailelIgsken:; te Brussel, dat zijn gedrag onder hd vorige Staatsbestuur hd ge\"olg was geweest van ('en oprechte, ja van de zuiverste vad,·r1andsliefde. Ons Vadel'lalld, België, had zich thans nieuwe
iw,tdlingeu grgcven, en voortaan zou lllcn onder de bescherming
lc\'ell van de schoonste grondwet, die alle volkeren van Europa ons
b,·nijrleu. Will,~ms eerhiedigde het voltrokken feit: hij dacht, dat hij
zi"h uaar den uitdrukkelijken wil van bijna al zijne medeburgers
hoefde te gedragen; hij dacht, dat er in het nieuwe "koninkrijk
B"lgië genoegzame ruimte is voor den Vlaming, die de historische
ontwikkeling- van zijn land en zijne taal liefheeft; en gelaten sprak
hij: « .I1/jll Vaderland is mij niet te klein! »
In IS:~5 wel'd hij ontvauger te GenL benoemd. Als om strijd
trachtte IJU iedereen het hem aangedane ongelijk te doen vergeten.
Uit zijne ballingschapwerd hij vooral doorde bemoeiingen van eenen
edelaal'digen Belgischen ,taatsman teruggeroepen, met wien hij
no~hlitl!~, VÓÓl' de omwenteling, ten voordeele onzer moedertaaleene
lans had gebroken, Silvaan Van de Weyer, die later, in 1845 bij
het herinrichten der Koninklijke Academie en het illstellen der
profes~eur,;-"gl'égés bij het Hooger Onderwijs, ook aan de Vlaamsche
letterk unde d,~ haar verschuldigde plaats verleende.
De koninklijke Commissie voor de gesehiedenis hernam hare
werkzaamheden, en Willems werd met de uitgave van Ja'TI van
Heelu eu de Clerc (van Boendale) gelast, en de Academie van
Brus:,el begreep, dat het aanzien, .dat zij genoot, nog vergroot
zou zijn g,·weest met Willems in hare raugen op te nemen: zij
opende hem eilldelijk hare deuren.
Tu (,cnt sdl;,ardeJI zich al de beoefenaars onzer leitcren, alle
Yl'ieudcn del' moedertaal rondom "\ViJklllS. llet voorzitters<:!li'p en
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eerevoorzitterschap van verscheidene letterkundige kringen werd
hem opgedragen.
Eene algemecne Maatschappij ter bevordering der Nederduitsche
taal werd te Brussel gesticht, welke dertig der voornaamste taaIen letterkundigen van Vlaamsdi België onder hare leden telde:
WilIems was er natuur'lijk de voorzitter van. Op last dier Maatschappij werd eeu tijdschrift uitgegeven, dat onder de leiding van
Willems werd gesteld, het Belgisch Museum, in welks tien deelen
Willems tot op het oogenblik van zijnelI dood devruehten van zijnen
letter- en ge~ehicdkundjgen arbeid heeft verzameld, en die voor de
liefhebbers onzrr oude literatuUl' de rijkste mijn van onuitgegeven
middeleeuwsche dlcht- en prozas<:hriften, en eene keurige reeks
van door Willems vervaardigde opstellen van historisch-literarischen aard opleveren.
Na tic omwelJteling verkeerde de ~pelling onzer taal in de erbarmlijkste \vanorde: \\ïllellls verkreeg van het Belgis<:he staatsbestuur,
dat ecne prijsvraag zou worden uitgeschreven, om middelen voor te
stellen tm einde in het schrijven onzer taal tot eenparigheid te
geraken.
Waar het de Lclangen onzer letterkunde gold, aarzelde Willems
nooit de slem bij de regeering te verheffen, en dewijl men zijne
rechtschapenheid kende, vonden zijne wenschen zeer dikwijls gehoor. Zoo was "et op zij n verzoek, dat het hnndschrift van den ouden
Reinaard, hetwelk vroeger in het bezit was geweest van eenen
Engelschen boekminnaar, werd a,mgekocht. Hij zelf werd door het
Staatsbestuur gela~t met 4ct in het licht geven van die schoone parel
aan Vlaanderens leUerkroon, en ik hoef U niet te herinneren, met
hoeveel gunst die uitgave bij de geleerden van dien tijd werd
onthaald.
De muziek vond in \Villems een bekwamen en geleerden beoefenaar. Evenals al de gaven, die God hem zoo overvloedig had
geschonken, zou hij zijne kennissen in die kunst aan de Vlaamsche
Zaak dierbaar maken. De oude Vlaamsche liederen met hunne
schoone, eigenaardige melodieën, die men al te lang der aandacht
onwaardig had geoordeeld, heeft hij in hUllne eer hersteld.
Gelijk men ziet, golden de bemoeiingen van Willems onmiddellijk
na de omwenteling meer de eigenlijke letterkunde: het recht van
het Vlaamsche volk op het gebruik van zijne taal in het openbaar
bestuur vOlld echter in hem voortdurend eenen warmen verdediger.
Zoolang nochtans de vrede tusschen Zuid en Noord niet bepaald
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geteekend was, oordeelde hij den tijd niet gekomen, om zich op
louter staatkundig terrein te begeven. Doch toen iD 1839 België door
Holland was erkend ;;eworden, meende hij, dat het IAhartigheid
zou zijn geweest nog langel' zij lIe stem te smoren. Willems zette
zich aan het hoofd der bewegillg", waaru;t in 1840 het algemeen
petitionnement ter werillg Ollzel' grieven i" ontstaan. Het krachtige
vertoogschrift, dat als toell wct merr dan hondcrd duizend handteekens bekleed, !laar de \\!ctgcvende Kr,mers werd gezonden, is
van zijne hand. \\'as \Yillcl1Is tot dan toe (:e gid~ van allen gewee~t
op literarisch gebied, zoo lll'rnalll hij t1J:1m weer de leiding del'
stl\atkundige ij \'eI'DarS V<JUI' de mOldert:!a!. In de verschillende
vergaderingen, \\"a31'0[' lll~atl"'ël,i<lJ tel' verdediging der l\'ederl!tndselw taal wer'den bcra;,mcl, bekl,'cdde hij telkens den voorzitterszetel, waaI't'JC !tij ~«'cds di'OI' aJit'll ('lll zijne beradellheid, zjjne
bezadiglH,jd en zijlwn echt IJl':tdi,dll'n zin werd gCI'o<'pell. Iedereen
eerbiedigde zjjn gcz:Ig": de old:('suisdc hal't~to('ht('lijkheid der jongen
werd, als het p"ste, dOOl' hem in to,·m gehoud"ll, teI'wijl hij de
oude strijders Vl'rlïOIl\Hn ('r. ~t"lld\'a,,(i::dl('id wi8t in te IJoezemt'll.
Door de geleerdell vall I)l;it~chlalld ell de Npdcl'lmJ(!cn over de
moeilijkste vrallg!,II11ten tipI' GerIl:aal1sche oudheid en letterkunde
geraadpleegd, dour de klimpicellcn voor de Vlaamsche Zaak abaanvoerder erkend, 011 \'Cl'lllueid werkzaam in het aan 't licht brengen
van de rijke literari,ehe schatten, die de l\liddeleeuwen ons Lebben
bewaard, werd hij plotseling door eene beroerte aan de liefde zijner
stadgenooten en de bewondering van de huogscLatters zijner groote
gaven ontrukt.
Vijf en twintig jaren zijn sedert verloopen. Wij hebben den
strijd, dien Willems heeft lJegonnell, met dezelfde taaiheid voortgezet. Wij hebben gepoogd zijn voorbeeld te volgen, overtuigd dat
wij hem op die wijzc het beste kunnen vereeren. Hij heeft getracht
ons volk, dat op den boord van den afgrond der verbüstering
was ingesluimerd, het gevaar aan te toollen, dat zijne zelfstandigheid, zijn voortbestaan, bedreigde. Wij zijn hem uit ganselter
harten dankbaar, dat hij ons heeft aangewezen, welke baan wij
hoeven te bewandelen. Slaan wij de handen ineen: ons aller
krachten zijn noodig, om het groole, vaderlandsehe doel te bereiken, dat hij zich geheel zijn leven heeft voorgesteld: ontwikkeling
van het Vlaamseh(~ volk bij middel van het eenige werktuig,
dat daartoe geschikt is : de Moede?'laal! Willcms ziet ons van
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uit (lcn hooge; hij juicht onze pogingen toe. Laat ons niet
rusten, vooraleer wij de zegepraal onzer heilige Zaak zullen
hebben bekomen. Vlaanderen was diep gevallen: reeds heeft het
zieh ten halve opgericht. Volharding, volhul'ding en nogmaals
volharlt'ling zal het geheel opbeuren en aan zich zeI ven wedergeven!
Was bet eens groot in de geschiedenis der menschheid, het moet
ons onophoudend streven zijn, dat het zijnen vroegeren roem, zijnen
vroegeren luister herwinne! Dat was de levenstaak van den aanvoerder der Vlaamsche Beweging, van Willellls: dat moet insgelijks
onze levenstaak, onze vurigste, ollze laatste zucht wezenl Voor
moedertaal en vaderland I .

De Macht der Taal
(Heuo (c, opening vP.n het XXst. Nederland,ch Taol- en L.tterkundig Cong,.·: ,
16 September 188i)
DOOR

MR. H. P. G. QUACK('),

Ik heet u welkom in Amsterdam. III het Amsterdam onzer
dagen, het hart van ons land, waar statig en sierlijk de grachten
zich ronden, waar achter het groen der iepen de bruinroode
huizen sch uilen der handeldrij vende, voorwaarts schrijdende
burgermaatschappij; - in het Amsterdam del' XIXde eeuw, dat
u en ons des te meer waard is, omdat het nog altijd de trekken en
lijnen, de kleuren en schaduwen, bewaart van de stad der zeventiende eeuw, waar de reeders en kooplieden hun stoute zetten
waagden, waar der schepen vloten uitzeilden, waar àe mannen der
wetenschap hun denkkracht inspanden, waar de schilders tooverden met licht, waar Vondel zong.
Inderdaad, omdat het welhaast driehonderd jaren geleden is,
sinds Vondel het levenslicht Z<lg, z:jt Gij allen juist ltier gekomen,
om, bij het herdenken van het derde eeuwgetij van Joost van den
Vondel's geboortedag, hier het twinligste Nederlandsche taal· en
letterkundig Congres te hounen.
In Vondel's naam komen wij hier samen aan Amstel en IJ. En
over Vondel peinzende, denken wij aan OllZe taal, aan de veer·
(tl Quack (lIendrik.j>eter·Godfriefj) geboren te Zetten den 22 n Juli 1834,
achtervolgens hoogleeraur te l'trecht en hoogleeruar en secretaris der Neder.
lanrlsche Bank tI' Am~terd:lm. Yoornl bekend door zijne werken voor do
geschiedenis van het socialismo.
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kracht en frischheid, die zij in Vondel's mond brzat, en die zij God lof - behouden heeft en voor altijd bewaren kan.
'fer opening van dit Congres wenseh ik eeuige oogenblikken
uw aandacht te bepalen bij die taal. Ik wenseh eenige opmerkingen in het midden te brengen over haar macht. Wat de taal
vermag, doch tevens wat zij van ons eischt, is het onderwerp
mijner zecr korte tocsp. aal:.

r.
Wij gaan uit van de stelling, dat de Germaansehe taal, en dus
ook de onze, leeft, een eigen inwendig leven heeft. Wat wij
spreken of zingen is niet der naehtcg,den slag, altijd rein, altijd
zuiver, maar altijd dezelfde, sinds de eerste :l\Ieimaand de aarde
verkwikte. Neen, de klanken en woorden die van onze lippen
vloeien, vervormen zich telkens, ontwikkelen zich, en worden
welhaast, zonder dat wij bijna ons goed daarvan bewust zijn, een
eigen schepping, een eigen organisatie, een zelfstandige orde met
eigen samenhang en eigen levensvoorwaarden. lIet doet denken
aan de groeikracht der natuur: aan een woud, waar allerlei stammen oprijzen, allel'lei struiken en heesters bloeien, allerlei kruiden en planten in het mos schuilen of langs de stronken zich slingeren, en waar hoog in de lucht, op de tW:jgl'll, :Je vogelen zingen.
Steekt uw hoofd in dat bosch, in die levende bladerenkroon,
snuift den woudgeur op, proeft op de tong het bitlere sap e!l het
bloed der eikentakken. Gij zult u doordringen \an de gedachte, dat
gij tegenover zelfstandig leven staat. Zóó is het met de taal. Het is
geen verzameling van gemaakte woordl'n, geen kabinet VHn afgepaste en afgesloten klanken en vormen: neen, ddt alles leeft en
wordt en groeit. Vangt dat leven op uit den mond van het volk.
Hoort naar het eenvoudige volkslied, dat, in zijn natuurlijke
bekoorlijkheid en soms betooverendc kracht, door lonen en klanken
weet uit tc drukken, wat er in het diepst der ziel van een volk
omgaat. Nooit heeft Vondel fl'isseher dicht f!"eschreven, dan toen
hij zijn Wiltz"ng, zijn loflied op de vogels, afluisterde van de lippen zijner tijdgcnootcn :
Waer groeien eirken te Amsterdam
o kommerzieke Beurs ...•.•
'Wij vogels vliegen, warm gedost,
Gerust van taek in taek.
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Wij zaeien noch wij maeien niet,
Wij teeren op den Loer.
A Is 't koren in zijn aeren sch iet
Bestelt al 't lalld OIlS voel' ....•.
Wie nu een vogel worden wil
Die trecke pluimen aen.
Toea hij zulke liederen schreef, ging hij met volle gr'aflgte te
gast op de Nederlandsche taal. Hij zette de zwellellde v l'uchten:
de pel'Zik en de druif, aan den mond, en de droppelen van het
geurig sap stroomden hem langs knevel en lippen. Hij nnm de
woorden en spreekwijzen op, terwijl zij in groei waren. Hij plukte
ze van alle kanten. En onze eigenaardige woorden, ollze twil V"l'men,
onze klankschakecringen, LogelI zich als van zei ven naar hem toe.
Onze taal ontplooide zich voor hem in al haar rijkdom, haar gloed
en haar schoonheid. In vrije speling, in bonte mengeling, in
krachtvolle verseheiclellheid, uitte zich het lewn c1ier spraak.
In weelderigen, ja k wistigcn groei ging het voort. Soms drungen
de woorden in zwermen (lP bern aan en overvielen zij hem links en
rechts. Dan stelden zij zich weder samen en ontleenden aan de
verbinding soms geheel nieuwe Leteeker:ls. De taal zelve was voor
hem een bezielde, levende, groeiende, wordende schepping.
Trouwens in die taal ligt scheppend vermogen. E,'n natu urlijke
scheppingskracht, die sterker w"l'kt dan Lerekening of ovel'l"g van
kamergeleerden. Zeer zeker de taal is een historisch gewroeht en
ondergaat den invloed der tijden. Verouderde en verkalkte vormen
laat zij aehter zich. Doch het heden wortelt in het verleden en
wordt eerst door vroegel'e lotgevallen duidelijk. Maar de vormende
kracht, die in haar is besloten, drijft de taal voorllit. Het wordt
een levende, voorwaarts spoedende stI'oom, een immer vlietende
bron een er levende volksspraak, waarllit een ieder zich laaft.
En de veerkracht van die taal drangt het volk en kan de natie
ophoffen, Ziet dat volk dan om zich heen, wil het een oogenblik
nadenken, dan bespeurt het, welk een l'ijkdom het bezit in al zijn
woorden en vormen en zegswijzen. Het zijn wel geen tastbare
voorwerpen, die vlllchtige klanken, maar desniettemin beelden
van een onstoffelijken geest: en wel levende beelden. Zij zouden in
een galerij zijn op te nemen. En die wenseh, eerst haast onmerkbaar
gevoeld, wordt sterker en sterker. Wij allen hebben eht verlangen
gekend. Wij wilden onzen rijkdom weten en waardeel'cn. Wij
wilden bezitten cen schatkamer van onze taal.

]on -Dat heliben onze Cong-l'es,.;cn Iwgl'cpen, en als hoo{Yst,'. !'(' II ".;:' ste
taak gesteld: dt'[1 stoot te gc';cn ,,;111 het tOL stand bre!:gl~ll Viill een
\Voordenbo('k del' Xcdcl'hnlbehe '1'",,1.
Als zulk c. n w.)tellsr!iwpp,>lijk \\',,()['dr'nhot'k fU'l'C",] \';;', ;.:,');0men, zou eerst ['echt zichthaa[' en voe!hn:u' we/eli, welk C('H rijken
schat ons vlllk in zijn Nederlaudsr-Ite taal lt,·zat. Een museum zou
zijn opgebouwd van eVèn groote waal'de als het tooverachtig
Rijksmuseum hier tel' stedc, waal'in ome s"hiidel'werkeu der
17d • eeuw, onz'.) Rembrandt raet ai zijn eveHkllieën, zijn geplaatst.
In de galerijen van dit balmuseulll zoudell als dierbaarst kleinood,
dat onze lIatil) bezit, d,) kUllststukken ollzer taal vo['men worden
tentoongesteld. Ieder lecrgierige kon zich dan te goed doen aan het
bezichtigen en genieten van dien ri.Jkd(;m V,11I kunstgenot. lcdel'
ldeine burger zou dan lIet bnru-tzijn verkrijgen, dat hij van
goeden huize was, en dies mul \vat meer fierheid zijn weg gaan,
Gij wildet, M.H.II., dat d ie s<:Îlalk~lJ)lcl's \Vel'd(~n in orde gebracht.
Gij zaagt rond, of niet één uit uw Illid(;ell (J,. ,,'('cst kracht en den
moed zou Iwbben, om voor u ,dien het wer'k te doen. Velen boden
zich aan om in commis.,iën werkzaam te zijn: ieder wilde wel een
klein fragment bearlJ~iden. ~Lar gij zaagt uit naar éénen man,
die hier zou bevelen, die yoor allen zou optreden.
En ziet: een man wert! gevolldt'll, die uw aller opdracht ging
volvoeren, ca reeds cel! (:"~('I van dat werk, van dien bouw van het
taalm us.:?um, heeft vol il['al:ltt. \\ïj bu igen voor hem het hoofd.
lIet is onze ;,Iattltijs rlû Vri"3. Ellrbi,~di6 gl'oelen wij hem. Terwijl
wij allen rl!delleerrl"n, Cl! om:er het 1"'enot van een roemer wijn
feestdronken i n,telden, en j ui<:1t ten en kl'akeelrlen, eu wenschten
e:1 betuogd'~11 - deed hij heê wel'Je : eenvoudig-weg, als een gewoon
lid in ollm bu['gel'maatseÎtapi'ij, (lil' het hem opgelegde werk
volbrengt, zonrlel' om te zien. Hij gaf het yoorbeeld en torsohte
den last. Toclt :8 hij in geheel zijn wezen en omgang een der onzen.
Hij plaatst zieh niet tcr zijde, maar hij is in waarheid een dier
poorters, van wie Pietcr Corncli,zoon HO'lft in zijn glansrijke
gesehiede.nis spreekt, geen c edelllOostighe of riddermaatighe :t
mannen, ma:I]' in it··t ilL"ll1cen « kll'in achtbare» pel'sonen, met
burgerlijke zeden en gewoollten, doch die, zoodra het noodig was,
het musket grel'en en hun leven stelden in dienst van het land.
Trots allerlei trgelJwerking eener- in ons laud in dit opzicht zoo
kortzichtige staatkunde, heeft hij het w~rk kloekmoedig begonnen:
de grondslagen en m uIen \'all het ë'"Lou w verrijzen reeds boven
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den grond, en één eerste machtige zaal staat reeds in al haar
luister gereed, en schittert ons in de oogen.
Gij, Mijne Heeren, houdt niet op hem aan te moerligen, hem aan
te vuren, en uwe staatslieden te overreden, hem het werk gemakkelijker te maken. Want wat hij daar bij elkander brengt is de
ziel der natie, is de natie zelve. De natie zelve, in al wat zij gedacht,
gepeinsd, gedroomd, gevoeld, gebeefd, gezucht, gewanhoopt,
gejuicht en gejubeld heeft. Het ganse he innerlijke leven van onze
volken, zoo als zij dat in de taal hebben nitgedrukt, gaat tussehen
de kolommen van het woordenboek ons voorbij. Het geeft geen
regels, maar slechts vormen. Het zegt slechts bij uitzondering: zoo
moet het zijn. Maar gewoonlijk vermeldt het: zoo was het, zoo is
het. Voor de toekomst vertrouwe men op het scheppingsvermogen
der taal zelve, die even als de natu UI' blijft groeien, die als men
haar laat begaan, willekeur en grillen uitsluit. Van een wetboek
van afgepaste vormen en klanken, van afgesloten regels - zooals
onze Fransche naburen dat in den «Dictionnaire de l'Académie.
bezitt,m - is dus geen sprake. Onze taal draagt haar wetten in
eigen boezem, verruimt of krimpt de banden in, wanneer de levens·
omstandigheden zich wijzigen. Zij zet zich uit, zij laat nieuwe verbindingen toe, verdelgt nu en dan wat verdord of zonder gehalte
schijnt, zij strooit nieuwe levenskiemen, zij weeft altijd voort.
Teeder en met liefde zien wij haar zoo aan het werk. Met dankbaren eerbied treden wij haar te gemoet; wij noemen haar met den
schoonsten naam, dien wij kennen: moedertaal. En die moedertaal
is de u itdrukking en het onderpand onzer nationaltiteit. Wat ons
Vlamingen, en Hollanders, als twee zonen van één stam doet erkennen, d&t is de moedertaal. En voor ganseh EUI'opa, voor geheel de
geleerde wereld, willen wij het weten, dat wij broeders zijn. Ik
herinner mij een treffend oogenblik, waarin dat uitkwam, een
oogen blik, dat ik met des te meel' vrijmoedigheid even durf herdenken; omdat onze Matthijs de Vries ook toen een hoofdrol vervulde.
Het was in Februari 1875, in de Leidsche Senaatskamer. Alle
Hoogescholen van Europa kwamen dáál', door hun algevaardigden,
de feestvierende Leidsche Universiteit begroeten. Het was een
luisterrijke stoet. Het Duitsche rijk alleen had zich laten vertegenwoordigen door achttien Universiteiten. Geen land in Europa bleef
achter. En al die academies naderden nu één voor één, in de personen hunner afgevaardigden, hoffelijk dengenen, die dáár als
Prurector Leiden vertegeuwoordigde, rvIatthijs de Vries. Deze had in
13
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het. oud-latijn hun allen toegesproken, zoo bevallig, dat het was,
alsof zijn gedachten in een kleed van breed, zacht plooiend fluweel
waren gedrapeerd. Voor iedere natie had hij een woord gehad. En
die natiën kwamen hem danken, plechtig, statig, met rede en
perkamenten rol. Doch toen de stoet, die hem voorbijging, genaderd
was tot de groep, waar de Belgen stonden - zij werden geleid door
Nypels uit Luik en door Heremans uit Gent - hielden deze geen
rede; zij dankten slechts, in tegenwoordigheid van al die geleerden
uit Europa, den Prorector van Leiden, dat hij de kiesche beleefdheid
had gehad, bij de opnoeming der vreemde landen, die aan Leiden
professoren of studenten hadden gegeven, België niet tc noemen:
c want België en Nederland zijn - zoo spraken zij - één in geest,
één in liefde, al zijn zij staatkundig gescheiden.
Dit, Mijne Heeren, is ook voor een deel een uitvloeisel van de
macht der taal.
l)

IT.
Wat eischt nu onze taal van ons? Zij heeft slechts één eisch. Zij
verlangt dat wij zelven leven. Wij moeten leven, wil onze taal
waarlijk vooruitgaan en bloeien.
Het was Pieter Corneliszoon Hooft, die de uitdrukking gebruikte
van c de spraakmakende gemeente, en die, door dat kernachtig
woord, als met één trek het onderwerp omschreef en verd uideli jkte.
Inderdaad, al het denken en gevoelen, al het handelen en streven,
al het lijden en verblijden van elk tijdperk eener geschiedenis,
openbaart zich in de taal: het is telkens het volk van het oogenblik, hetwelk die uitdrukkingen, waarvoor de taal vatbaar is, die
de taal aanbiedt, opneemt en stempelt. Mits er dan slechts leven in
het volk zelf zij. De vluchtige onstoffelijke klanken krijgen eerst hun
waarde en beteekenis dool' het gebruik, dat het volk daarvan maakt.
Dan eerst worden de klanken waarachtig woorden. Volk en taal
werken dan beiden op elkander in. Het volk geeft zijn merk. \iaar
het volk, de gemeente, moet een bedrijvig, oorspronkelijk }.~olk
zijn: g"Elcst en gemoed hebben. Dommelt het in, en gaat het half
slapend', ,half wakend zijn gang, dan kwijnt ook de taal: haar
levenskiemen worden dan niet opgewekt, de woorden worden dan
geen scherp geslagen munten meer, het zijn de gladde afgesleten
sehellingen, waarvan Sterne spreek t. Is echter een geest van kloeken
noesten arbeid over een volk gevaren, dan is het verwunderlijk,
l)
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boe de taal in eens gaat bloeien en tieren. De woorden ondergaan
een ontwikkelingsloop. Ik wil nu niet eens spreken van uw Vlaamsche Iiedertm of onzen Geuzenzang . Doch denkt aan de dagen, toen
ons Noord· Nederlandsch volk in de zeevaart iets beteekende. Toen
toonde ook onze taal, dat zij leven had. Voor elke wending der
schepen, voor elke uiting der matrozen, had zij een woord. Op onze
zeilschepen klinkt nog steeds zuiver Hollandsch u in de ooren.
Het zout der wateren doortrekt de taal, en het zeesop schuimt
over den scheepspraat. Wat heeft H uygens in der tijd een
geestig gebruik gemaakt van die scheepspraat, toen hij in 1625
zijn groet aan Frederik Hendrik (<< moy Heintje,,) bracht, daar
Mouringh was te koy ekropen,
en wat is dat antwoord van dien Frederik Hendrik hartig en
teekenachtig :
Dutten? Wacht, dat most ick schutten
Bin ick angders dien ick bin;
'k Hebb' te 18.ngh om Noord en Zuijen
Bij den baes te roer estaen,
'k Hebb' te veel gesnor van buijen,
Over deuse muts sien gaen.
En boe heeft Cats al weder het hart van ons volk gestolen, toen
hij de zee bezong in tonen, hier en daar aan het eigen psalmgezang
der gemeente verwant:
Seebelden, wacker volk,- peckbroeken, rappe gasten,
Op, ruckt nu wederom de vlaggen van de masten ...
De see en haer gevolgh daer syt ge toe gewent,
Daer is uw eygen huys, uw eygen element ...
De see die heeft u eerst den vyant leeren slaen;
De see maeckt u gevreest oock by den Indiaen;
De see brengt voordeel in, en bout hier groote steden,
De see verryckt het land, en dat in verre leden:
De see maeckt dat het lant den vyant overwint,
0] daerom bout de see, zoo Gy het lant bemint.
De spraakmakende gemeente gaf zelve die woorden van pekbroeken, rappe gasten, van het bouwen der zee enz. aan de hand. De
dichters en schrijvers hadden hier slechts te volgen en op te rapen.
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Elders - terwijl een kloek volk bezig was de polders van Purmer
en Beemster dl'oog te leggen - kwam op het gebied van den
waterstaat en van het dijkwezen een geheel nieuwe oorspronkelijke
taal naar boven, die vlijtig dool' het volk werd gebruikt. Nog zijn
de regelen, die toen werden gestempeld, thans als leuzen in gebruik:
Ik herinner slechts aan het: « Dien het water deert, die het water
keert», en aan de menigvuldige variaties van den ouden feestdronk c Op de wielen, op de kielen. op den rand van het land ,..
Bilderdijk had die waterstaatstaal zoo zeer in merg en been
opgenomen, dat hij in zijn versbouw bijna met een waterbouwkundige kan worden gelijk gesteld. Onze Beets weet er iets
van, die al de dijk- en poldertermen zoo scherp en geestig heeft
afgeluisterd.
En let wel op, dat die gansehe vorming van zulk een taal voor
een grooten levenswerk kring - als bijv. den waterstaat - en haar
schikking of aanpassing op de verschillende voorwerpen en handelingen, bijna in stilte gaat, zonder geraas of geschal. Dat worden en
ontwikkelen van een taal gaat zoo rustig in het werk. Eensklaps,
zonder dat men het geboorte-uur heeft bespied, staat het woord
dáár voor U. Een woord vol leven en frischheid. Een woord dat op
pooten staat, een bezield iets, een schoon bewerktuigd lichaam
voor een gezonde levenskiem . De schrij vers en dichters hebben nu
niet anders te doen, dan die sappige en beenige volkstaal over te
nemen en te gebruiken. De spraakmakende gemeente was hun
slechts wat voor. Zij die schrijven - willen zij zei ven iets beteekenen - hebben de volksspraak slechts op den voet te volgen. Zij
moeten van die gemeente drie eigenschappen overnemen. Vooreerst
den een voudigen kinderlijken zin, die zich bepaalt de natuur af te
luisteren. Dit is niet zoo gemakkelijk als het schijnt. Wij spannen
ons in om te denken, doch zelden om te luisteren. Wij zijn allen in
onze gedachten en zinnen veel te conventioneel geworden: wij
heoben allen een min of meer gekleurden bril, wij zien zoo dikwijls
scheef en scheel: wij hooren zoo slecht, vangen ter nauwernood
fijnheden der taal of schakeeringen der klanken op, omdat ons
gehoorvlies aan allerlei geschetter gewend is. Doch de besten
onzer weüm ook weder goed te luisteren, en danken daaraan den
warmsten handdruk van hun volk. Ik noem slechts Conscience
en Cremer, beiden bij oogenblikken zoo t:·ouw, zoo zoet,'- Dan is
noodig volkomen oprechtheid en waarheid. Ook dit is weder niet
zeo gansch licht. In onze negentiende eeuw is een machtig
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element van taalbederving uit het oogpunt der waarheid: een
phyloxera in het groot : en dat zijn onze parlementen. Hun
geknutsel is gebouwd op schijn en vorm. Zij noemen dat werk
handelingen en compl'omissen. In waarheid is het modderen met
de taal. Zij spreken zoolang van c geachte :t leden, liefst als zij
volksvertegenwoordigers bedoelen, voor wie zij geen achting
koesteren: zij dringen zoo lang, zoo dikwijls allerlei fictiën en
formules zich op, dat zij allengs omgeven zijn van een spinneweb
van onware vormen en termen. 0 parlementen, 0 praat-colleges,
wat hebt gij -- en uw volgers en schildknapen de kranten - op
uw rekening, waar het de taal betreft! Uw fraaist Ciceroniaansch
gebabbel weegt niet op tegen een enkel koninklijk woord. Bij
wijlen doet uw rumoerig gebeuzel slechts naar ééne zaak verlangen
- ik spreek uit 't oogpunt van de taal - naar diepe stilte, hooghartig zwijgen. - En naast de oprechtheid moet er liefde of haat
zijn. Het volk weet dat: heeft lief of haat. Het wil kleur en
warmte. Niets heeft aan ons taalgevoel zoo veel kwaad gedaan, als
die vereffenings- en gelijkmakings-theorie, die een tijdlang nogwel
een kenmerk van bc>schaving heette. \Vat men werkelijk verkreeg
was een oppervlakkig droge toon, een dorre bekrompenheid, een
vale grauwe tint, en een onbevallige opgeplakte eenzelvigheid. De
rijkgekleurde wereld was gesloten. Doch de niet altijd goedige
spraakmakende gemeente wees op haar manier hier weder den
weg. Zij verjoeg met een verkropten vloek den bl'aven regelmatigen
verstandigen Hendrik en al zijn middelmatige consorten. Het volk
vraagt gevoel en desnoods drift.
In dien zin werken dan volk en taal op elkander in. Op die wijze
ontvangt de taal van het volk, dat haar hanteert, kracht en
stevigheid.
Maar meer nog is noodig. Om tot haar volledige ontwikkeling
en ontplooiing te komen, om waarlijk macht te hebben, heeft de
taal niet slechts nooelig een bedrijvig, werkzaam, energiek volk:
maar die taal roept telkens naar geesten van grooter afmeting, naar
eersten in rang, nl.ar mannen van hoog allooi, naar leiders.
De taal vraagt het leven in zijn sterkste spllllning, zijn diepste
innigheid, zijn breedstpn zwaai.
De taal vraagt - en die vraag heeft zoo krachtig melodieus
eens (in 1850) hier te Amsterdam geklonken, in deze zelfde zaal,
van deze zelfde plaats. Of! het tweede Ne(lprlllnd~ch Taal- en
Letterkundig Congres
zij vraagt: c Go::cC mij één groot man,
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één slechts; " Exoriare aliquis! " en ik zal U ontwikkeling van
spraak en letterk unde geven, »
Inderdaad: dien hebben wij noodig, Wij hebben noodig den man,
die een edelen hartstocht in de ziel van ons volk weet te wekken.
Dali komt al het andere van-zelf met hem. Dan is de stoot gegeven.
Dan verheffen zich alle vel'lUogens van de natie, dan weergalmt de
breede en vroolijke lach van den levenslust, dan schamen zich de
parlementen, dan worden zij weder eene goede volksvertegenwoordiging, dan voelen handel en verkeer o[Jwekking, dan heeft de krijg
bezieling, wijl het een offer voor het vaderland is, dat men brengt,
dan juichen kunsten en wetenschappen.
\Vant de groote man, die de taal tot haar hoogsten luister in een
tijdvak brengt, moet van zelf wezen een vertegenwoordiger van
zijn tijdvak, een man, in wien de rijkste eigenschappen van een volk
zich als het ware concentreeren en accentueeren, Hij is immers de
oorspronkelij kste man van het tijd vak: de man, die niet slechts
een schaduw is van het groote in het buitenland, maar die een
eigen zieleleven heeft mede te deelen, en de ziel van zijn volk weet
op te heffen.
Hij zij een denker: en zijn proz:! rukke vooruit als ecn leger,
dat met korte snelle stappen voortschrijdt. Volzinnen scharen zich
aanéén als gelederen. Woorden flikkeren als bajonetten in de zon.
De grond dreunt onder den gelijkmatigen stap. En het komt op u
aan, dat leger. Het kl'ijgvoerend pl'oza staat tegenover u, ontwikkelt zijn liniën, buigt zijn kolommen, z\\'enkt, overwint en maakt
u tot zijn volger. Want het zijn de goed geoefende soldaten der
gedachte: zij strijden tegen de dommelende middelmatigheid, tegen
het oppervlakkig nabauwen van buitenlanders, tegen moedeloosheid
en geblaseerdheid en scepticisme. Hoort., uit het prozaleger van
mijn held klinkt u tegen levensmoed en arbeidslust. Zijn forsche
greep houdt uw wankele schreden staande. Hij stapt voort als een
leeuw. Hij steunt, versterkt en staalt u. Zijn ernst komt over u, de
ernst der rede, getemperd door het gemoed. Hij overreedt u, om de
vadsige rust te haten. Hij zet u aan tot onrust, tot de werking en
strijd en wrijving van groote krachten, groote gedachten, groote
ondernemingen. Prikkelend, ontwikkelend en bezielend werken zijn
woorden. Hij schrij ft de taa.l, bij voorbeeld van het jaar 1637, der
Staten vertaling van den Bijbel, het schoonste, meest forsche en toch
soms teederste proza, dat ons land ooit heeft gehad. Hij spreekt, ja
hij spreekt, zooals ik, jonge knaap, mijn meester Martin us van
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der Hoeven op dit Congres in 1850 heb hooren spreken, toen stil
en bevend van aandoening allen als overweldigd nederzaten , bij het
hooren der ontvouwing, dat de Nederlandsche natie van binnen
zich moest hervormen en van binnen rijk en wel varend moest
worrlen.
Zoo spreekt de denker: en de dichter, dien onze taal oproept,
gaat nog veel verder. Hij poogt niet ons te overreden of te overtuig'.m : neen, met zijn reuzen armen omvat hij ons, en voert hij
ons als op vleugelen naar hooger sfeer. Zijn oogen schieten vuur.
Zijn woord is muziek. Zijn taal is " het reusachtig orgel, dat, beurtelings zingend, trillend, bruisend, kweelend, smeekend, smachtend,
~chaterend en klaterend, onweerend en onweerstillend , kermend en
j u belend, stervend en weder herlevend, in eindelooze melodieën al de
tonen van menschelijk gevoel en verbeeldingskracht doorloopt» (').
l\'laar dooL"loopt met een bepaald doel. Het is den dichter niet voldoende, om enkele stemmingen weér te geven; neen hij heeft iets
te zeggen, hij heeft gedachten, de hoogste gedachten, aan zijn volk
mede te deelen. Hij kent de hartstochten van zijn volk, om ze te
veredelen. Hij heeft de wanklanken gehoord, om ze tot een oplossing
te brengen. Hij beveelt schrik en medelijden, afschuw en bewondering. Hij openbaart de diepste en fijnste opvattingen van het schoone
en verhevene. Hij wil groote kunst. Hij brengt in vervoering en
sleept de geesten mede, naar boven. Hij bekommert zich niet om
volksgunst. Hij zweeft - adelaar die hij is - koninklijk over rots
en gebergte, over beemden en b:,sschen. En terwijl hij zijn roeping
volgt, blijkt hij meester te zijn van zijn taal, gelijk van zijn onderwerp, beheerscht hij de taal, zonder ooit haar geweld aan te doen.
Wat zoek ik te beschrijven? Wij gedenken hier het geboortejaar
van Vondel, den oudsten en rijksten van onze dichters. In Vondel
nu had onze taal in de zeventiende eeuw den dichter, dien zij liefhad. De adel van zijn karakter wedijvert met den rijkdom van zijn
genie. De gloed en liefelijkheid zijner dichtergave wordt begeleid
door zijn scherp vernuft en degelijke kennis. Maar niets haalt bij
zijn tooveren met de Nederlandsche taal. Hoe gevleugeld zijn de
woorden! Hoe frisch zijn de vormen, waarin de beelden bij hem zijn
vervat! Wat hu wt zich de klank aan de beteekenis zelve der woor·
llen. Men hoort en voelt de natuur leven en weven in zijne liederen
en reizangen. Heeft ooit in Nederlandsch dicht het water melodischer
(') Dil Cos la.
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geruischt dan in Vondels verzen? Gij denkt aan den rei uit den
Noach:
Zou het al zincken en verga en :
Waer bleef de zwaen,
Waer bleef de zwaen?
Hij grijpt in het gemoed van zijn volk. Heeft ooit een Nederlandsch dichter zijn volk zulk een blos in het gelaat gejaagd, als
toen hij zijn lied op Oldenbarneveld aanhief
Hadt hij Hollant dan gedragen
Onder 't hart .....
Toen deed de dichter de moedertaal getuigen tegen het verdwaasde
vaderland.

lIL
Moedertaal en Vaderland: tussehen die twee spillen beweegt zich
mijn toespraak. Maar het begrip « moedertaal» is toch nog van
wijder omvang. Zoovelen wij hier zijn, wijzen wij niet op hetzelfde
vaderland; maar allen hebben wij één moedertaal gemeen.
Den kring van die moedertaal uit te breiden is onze leus. Onzc
congressen hebben tot nu toe voor ieder duidelijk gemaakt, dat, bij
volle eerbiediging del' staatgrenzen, onze Dietsche stam in de taal
overal zich kan aanéénsluiten.
Mijn gansche betoog heeft geen andere strekking dan goed te doen
inzien, dat - indien wij werkelijk maar leven, indien er pit in ons
steekt - onze taal nog een schoone toekomst heeft.
Ons taalgebied is zoo klein niet. Staatsgrenzen zijn op dit gebied
waarlijk niet de lijnen of palen van afscheiding. De hoofdvraag is
slechts, of wij maar wakker blijven. Ons Noord-Nederland heeft
in dat opzicht historisch misschien een fout begaan, is zwakker
gebleven dan het behoefde. De Oranje's zagen het wellicht beter in
dan onze regentenfamiliën. Gij herinnert u, dat de Oranje's - de
vier groote eerste prinsen - altijd hun best gedaan hebben, ons
land zoo mogelijk aan de Oostzijde uit te breiden. Oost· Friesland
en het Kleefsch-Geldersche was een tijd l!mg in hun bezit. En
zeker: wanneer die politiek door de :Staten Generaal krachtig was
gesteund, zou er aan de landzijde een vrij wat steviger NoordNerlerland zijn gek 0 men. El' was daar aanleiding- genoeg, om onze
taai te doeu aauucmen. In de zestitmdc eeuw spI'ak men er biJna
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denzelfden tongslag. De wederdoopers uit Leiden en Munster
spraken dezelfde spraak. En twee eeuwen lang - in de..c~7· en
18" eeuw - zag men in die streken zoo zeer op tegen de ma~ht en
rijkdom der Republiek, dat onze taal gemakkelijk overheerschend
had kunnen worden. Ik herinner mij nog zeer goed uit mijn
kindsche jaren - ik woonde in Nijmegen - dat in Kleef het Hollandsch de taal der vermogende rijke lieden was. Dit alles is
verloren, omdat in de zeventiende eeuw onze regenten, tegenover
de landp,.litiek der Oranje's, de staatkunde der zee, de heerschappij
van den Oceaan, met het bezit der koloniën in het verschiet deden
zegevieren. Is het een dwaling geweest, dan is het de meeste
glorierijke dwaling geweest. een fout, die wij nog altijd weder
zouden begaan. Maar een feit is het, dat in Europa ons taalgebied
daardoor iets is verkleind. Daarentegen wierpen diezelfde regenten,
met den zwaai eens zaaiers, de kiemen van onze taal in Oost.lndiën,
in Noord-Amerika en in Afrika.
Het is heden mijn taak niet te ontleden, waarom Nieuw-Amsterdam niet heeft kunnen stand houden tegenover Nieuw-York: maar
wel is het mijn dankbare plicht u er op te wijzen, dat in Afrika dank zij de stoere, niet genoeg te waardeeren veerkracht der
Boeren in den 'fransvaal - de kansen weder schoon staan, om ons
taalgebied uit te breiden. Kon dáár in Zuid-Afrika een c gl'ooter»
Nederland stand houden, welk uitgebreid veld zou er dan voor onze
schoone en smijdige moedertaal zijn veroverd I Met spanning en
schaamtegevoel over onze eigen zwakheid en kleinzieligheid,
volgen wij in Noord-Nederland steeds de kloeke daden van onze
broeders dáár in Afrika. Hun scherpe schoten hebben dubbel doel
getroffen: zij hebben den Engelschen vijand tot staan gebracht, en
ons zelve opgewekt uit onze zeurige staatkundige atmosfeer, uit
den modder van onze zelfgenoegzaamheid. Godlof: enkele kloeke
mann~n hebben dit jaar onder ons voor het eerst wat practische
hulp, wat meer dan woorden, aan die Boeren kunnen aanbieden.
Ik geloof, dat onze taal de namen van die mannen zal onthouden.
Wanneer eens een groot vrij volk dáár bloeiend zal leven : wanneer
het scheppingsvermogen van onze taal dáár fier zich kan ontplooien:
wanneer een dichter dáár opstaat om de daden van dien volkstam
te bezingen: dan zal het ons duidelijk worden, wat wij - waarlijk
niet door eigen werken en inspanning - gewonnen hebben. De
macht der taal zal daar een triomf vieren.
Maar wat droom ik! Niet naar Alrika heb ik thans mijn blikken
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vrienden.
Ook gij hebt te strijden gehad, om in uw schoonste gewesten de
rechten van uw taal te doen handhaven. Er bedreigde u een vijand,
die, in naam del" staatkunde, u wilde beduiden uw trouwhartige
taal te verlaten, om de internationale diplomatentaal van het
fransch voor goed als een soort van nationale taal te gebruiken. De
politiek uwer regeering was over het algemeen een knappe vooruitzier de staatkunde, en er was eenig uitzicht, dat u w eerste koning
Leopold uw denkwijze ook in dit opzicht zou plooien. Zoo dachten
vóór veertig jaren de geleerden in Europa, die het volk niet kennen.
Hoe bedrogen zij zich! waar de moeèertaal ecns door het kind is
gestameld, door den jongeling en het meisje bij het ontwaken der
levenslente is gesproken, daar ruimt zij nooit de plaats. De taal
heet niet alleen macht: zij is een macht. Bij ons wist een Gerrit
de Clercq vóór veertig jaren de toekomst beter te duiden. c Dat in
een democratisch land als België - zoo schreef hij in 1847 - de
Vlaamsche beweging moet zegevieren, behoeft bijna geen betoog ».
Wij voegen er niets bij: slechts dit ééne : in Augustus 188ï sprak
voor het eerst uw truonsopvolger. de jonge prins Boudewijn, te
Brugge, de Vlamingen in het Vlaamsch aan.
Dit is een teeken des tijds, dat wij hier in Holland met groote
vreugde begroeten, De besten onzer waardeeren uw Vlaamsche
beweJing zeer hoog. Terwijl wij soms, wanneer wij aan zekere
eigenliefde toegeven, onze meer ingetogen karaktertl'ekken zouden
willen dekken door den naam van onzen grootsten sehilder Rembrandt, die wel is waar met het licht penseelde, maar overigens zoo
weinig kleuren op zijn palet gebruikte, die vooral in concentratie
van kracht zijn kunstgeheim zocht: - hebben wij steeds in u,
o Vlamingen, de zonen van den kleurrijken Rubens begroet. Hij is
altijd en in alles uw meester. Boven allen steekt hij bij u uit, de
veelzijdige, grandiooze, onstuimige, forsehe, gezonde, kwistige,
onuitputtelijke, ongedwongene, uitbundige, luisterrijke, lyrische,
zwierige Rubens. Bij hem ook wel de realistische trek: maar vooral
koloriet en glans: een zin, om de wereld en haar vreugde lief te
hebben, een zintuig, om het uitwendige, het uiterlijke goed op te
vatten en weer te geven. Al schildert hij keer op keer den hemel:
wat klampt hij zich vast aan de aarde, en maakt hij zich daarvan
meester! En die aarde is VOOI' hem Vlaanderen. Hij neemt dat
Vlaanderen in zich op met al de sympathieën, die zijn land in de
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zestiende en zeventiende eeuw had, met zijn catholieke overlevering,
met zijn eerbied voor vorstelijk gezag. Op alle punten onderscheidt
hij zich van zijnen Hollandsehen broeder en evenknie in het Noorden,
die van gansch andere beginselen in het leven uitgaat. Maar op zijn
beurt weet hij een even sterk oorspronkelijke bladzijde in het boek
der kunst te beslaan. Hij zet in zijn schilderijen alles in leven en in
gang. Als in hartstochtelijken rhythmus schijnt alles zich te bewegen. De teekening is even stout als breed. En in den volkomensten
overvloed en volheid worden kleur en licht over alles uitgegoten.
Daar is iets schallends in zijn schilderijen. Men meent er waarlijk
soms den klank van den klaroen in te hooren. Vergeeft mij deze
uitweiding. Ik wilde slechts even aangeven, in welk licht wij u hier
zien, vertegenwoordigers der Vlaamsche beweging: en tevens .. ls
met een trek verduidelijken, welke hoop wij op uw bouwen. Gij
zult niet tevreden zijn met den zoo Hinken aanloop, dien uw
letterkunde in de laatste vijftig jaren genomen heeft. Gij lult
voortwandelen op den weg, door Ledeganck, Conscience, T')ny
Bergmann, van Beers betreden, en gij zult nieuwe kleurrijke
beelden ons voortooveren. Uw letterkunde der toekomst moet een
lichtende streep der vreugde worden, der heerlijke vreugde, dat
men op Gods vruchtbare en schoone aarde mag leven. De tijden van
weemoed zijn voor u ook voorbij. Gij zijt krachtig geworden en
daarom zult gij zingen. In ons Holland is men wel soms ecnigszins
bang voor den luidruchtigen Vlaming, en gij Vlamingen zijt
ook wel eens bang voor den ietwat stemmigen Hollander. Wij
willen niet uitmaken wie gelijk heeft. Of neen: wij meenen, dat
beiden recht hebben, dat beide richtingen elkander aanvullen, en
dat de Noord- en Zuid-Nederlandsche geest naast elkander, elk
voor zich werkend, eendrachtig te zamen, het heerlijk kleed van
onze Dietsche taal zullen gaan ontrollen. De macht der taal brengt
beiden te samen, al blijft de staat hen scheiden. Als schoon
symbool der toekomst, heb ik begroet het tafereel, dat mijn oogen
hier.te Amsterdam in October 1883 zagen. Wij stonden op de bocht
van' 'cIe Heerengracht, waar die deftige huizen met het volle
geboomte zich het statigst in het water weerkaatsen. Daar schoot
een open hofrijtuig ons voorbij naar de Spiegelstraat, en in die
koets zaten naa,t elkander, vriendschappelijk sprekend, onze beide
koningen, van Nederland en van België, die, in hun houding, de
eendracht verzinnelijkten der roemrijke oude zeventien gewesten,
van Vlaanderen cn Holland.
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Wij in Holland hebben uw geestdrift voor onze taal soms zoo
noodig. Als in de armen der weelde opgevoed, versmaden wij soms
uit baldljdigheid en baloorigheid onze eigen schatten. Wij spreken
en schrijven soms slordig. Wat meer zegt: zien wij niet soms, dat
onze geleerden, om een ijdele populariteit na te jagen. in vreemde
talen gaan schrijven, nu eens Fra,nsch, dan eens Duitsch? Het doet
mij in de verte denken aan de smadelijke vel'ioochening van onze
nationaliteit door een Alma Tadema. En deze nu Engelsche schilder
verliest in allen geval niets van zijn kunstenaars-grootheid. Maar
niet alzoo de schrijvers. In vreemde taal zich uitend, geven zij
werken, die als de achterzijde van schoon tapijtwerk er uitzien.
Wij hadden een geestig geleerde in Leiden, die vóór een viertal
jaren gestorven is: wij bedoelen professor Dozy, den hoogleeraar
der geschiedenis. Hij was een man vol smaak en humor, overweldigend geleerd en toch tintelend van geest. Schreef hij soms stukken,
dan wist, men niet wat men meer zou bewonderen, zijn vast oordeel,
zijn zekeren blik, zijn bijtende satyre of zijn puntig Nederduitsch.
Welnu, ter wille van zekeren grootheidszin ging hij een zijner
degelijkste werken in het Fransch schrijven, en _. de zeer rijkbegaafde auteur moest weldra ondervinden, dat de geur van zijn
arbeid was vervlogen. Andere geleerden volgden hem toch nog na,
vergetend de gulden woorden van Staring. die ons opwekte, liever
zóó te schrijven, dat andere natiën ons moesten vertalen. Beteekent
het waarachtig iets, wat wij schrijven, dan zal men ons vertalen,
of nog liever onze taalleeren, om ons te lezen; gelijk men thans
weder Noordsch leert, om Ibsen en Björnson te verstaan. Maar
vernedert men zichzelf in zijn taal, dan gelooft niemand meer aan
onze eer en aan onze kracht. Ons eigen taal genie laat ons zelf in
den steek.
Want gij, 0 Nederlandsche taal-ook dit behoort tot uw macht weet u te wreken.
Wij echter willen, moedertaal, u blijven dienen met al ons ve!'>mogen. Wij willen uw wenken opvangen, aan uw frischheid ons
verkwikken, aan uw kracht ons sterken, aan uw teederheid ons
overgeven. Help gij ons, waar wij voorwaarts ons spoeden. Gij leeft
immers, frisscher en rijker, naarmate wij zei ven met wat meer
bezieling voortschrijden. Herinner OIlS, dat gij in uw bloeitijd ons
op elk gebied der letterkunde wist te verrassen. Dat geen bede te
innig, geen bevel te dringend, geen zucht te zacht, geen lach te
gul was, of gij wist een diepe, harsche, smeltende of schalksche
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uitdrukking daarvoor te geven. Herinner u, dat gij het vroolijke
oorspronkelijke lust- en blijspel ons gaaft, als verpoozillg na het
inspannend dageliJksch werk. En voorts: verblijdt ons allen weder
met zang en klank. In Vlaanderen en in Holland zal dan onder het
werk, aan den diseh, aan den huiselijken haard, uw taalmuziek
weèrklinken.

Ir.

RECHTERLIJKE WELSPREKENDHEID.
Het paviljoen van Haarlem koning Lodewijk'g
bijzondere eigendom
(Brok uit het pleidooi ten voordeele van Lodewijk Bonaparte in de zaak 'fBn he'
Pniljoen van Haarlem) (I)
DOOR

J. D. MEYER (2).

Na alzoo het verschil te hebben aangewezen tusschen de domeinen
van den Staat, die van de Kroon en de bijzondere eigendommen
van den Vorst in het algemeen, zal het nu onze taak zijn te betoogen
dat het paviljoen, hetwelk de heer Eischer thans terugvordert,
gedurende den tijd, toen hij koning van Holland was, geworden
is zijn bijzonder eigendom en erfgoed; en de veel vuldige bewijs(I) Lotlcwijk Bonaparte, Napoleons broeder, hMI geuurenue zijne regesring als koning van Holland een buitengoed :wngckocht, het Paviljoen van
lIaarlem genaamd. Jaren nauat hij afstand hau moeten uoen van zijne kroon,
cischte hij dien eigendom, welke immiudels door koning \Villem I in
gebruik was genomen, terug, als hem persoonlijk toehehoord hebbende en
nog ten zelfden titel toebehoorende. De 1egenpartij hield van hare zijde
staande, dat het paviljoen 's lands eigendom was onder Lodewijks regeering
en dit na zijnen afstand en na Napoleons val immer gebleven was. Het gerechtshof deelde deze laatste zienswijze.
(2) Jokrr,lInes Daniel Meyer werd den 15" September 1780 te Arnhem
geboren. Reeds in 1797 promoveerde 11Ij tot meester in de rech ten te Amsterdam, alwaar hij zich toen als advokaat nederzette. Gedurende cenigen
tijd nam hij het ambt van rechter van instructie waar. In 1813 werd hij tot
lid van het voorloopig bestuur van Amsterdam benoemd en rlroeg in die
hoedanigheid iJverig bij tot de bevrijding zijn;; vaderlands. Kort daarop werd
hij benoemd tot lid der commissie tot het vervaardigen eener grond wet.
Niet alleen werd hij hoog'geacht in zijne onmi,ldellijke omgeving' om zijn
talent en gC'aardheid, maar door zijne rechtskundige geschriften verwierf
hij zich eenell EUl'opeeöchen naam. Hij stierf den 6 n De~cmiJer 1834.
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gronden, die wij voor die stelling- hebben, laten zich gev0egelijk
brengen tot drie onrlerscheidene soorten, dewelke ieder afzonderlijk kunnen worden beschouwd, te weten:
10 Onmiddellijke stellige bewijzen.
2° Onmidrlellijke ontkennende bewijzen.
3' Middellijke ot kunsthewijzen.
Wij zouden tot de eerste soort op dcn voorgrond kunnen plaatsen
de stellige verklaring deswege door den heer Eischer gegeven, 200wel in den last, door hem op den 30" December 1810, uit Gratz in
Stiermarken, aan den Heer Twent gezonden, als in den hrief, waarmede hij mij uit Rome den 8" januari IS!!:) heeft vereerd; wij
zouden ons gerust durven verlaten op den indruk, dien deze opgave
op 's Rechters gemoed zou maken van de zijde van iemand, die, als
de heer Eiseher, zoo doorslaande bewijzen heeft gegeven van de
nau wgezetste angstvalligheid in het houden en vervullen van een
gegeven woord en wiens plechtige verzekering aan geenen zedelij ken twijfel kan onderworpen zijn; dan de heer Eischer belang
hebbende bij dit geding, willen wij deze zijne opgave, welke ook in
gemoede hare overtuigende hacht zijn moge, liefs!. geheel ter zijde
gesteld hebben; en beroepen ons alleen op bewijzen buiten zijne
betuiging voorhanden.
Als het eerste der onmiddellijke en stellige bewijzen voor den
bijzonderen eigendom van den heer Eischer op de onroerende
goederen, samen het paviljoen met deszelfs aaJ~hoorigheden uitmakende, gronde ik mij op de benaming in de overdrachten
gevonden van hem, op wien het recht van eigendom overging, en
dien wij overal vinden opgegeven: Lodewijk Napoleon, Koning 'Dan
Bolland, Connétable 'Dan Frankrijk. Waartoe de vérmelding van
eenen eigen naam, zoo het eigendom aan het Rijk, of aan de Kroon
ware overgedragen? Was er dan iets natuurlijker dan dat de
overdrachten waren gedaan aan den Koning? \Vas het niet en
met den aard der zaak, en met de bedoe\ilJg del' handelende personen, en met den eerbied verschuldigd aan de hooge waarrligheid
door den heer Eischer destijds bekleed meer overeenkomstig, dat
er in al die stukken geen eigen naam was vermeld geworden.
tk weet zeer wel, dat men hier te lande in den jare 1808, weinig
bekenu met hetgeen een eenhoofdige rege,'ring~vorm medehrengt,
ook dikwerf tegen den hoofsehen stijl en de zoogenoemde étiquette
zondigde; ik weet. dat zelfs thans, na een zooveellanger koninklijk
be~tuul', de eerste Staatsdienaren en wachten des Rijks zouuen
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meenen den eerbied jegens den koning te Kort te doen, zoo zij
Hoogstdenzelven anders dan met al zijne titels zouden begroeten,
terwijl integendeel een behoorlijk nadenken deze bijvoeging van
titels als een min eerbiedig toeschrift moet doen aanzien; ik weet
dat geen Franseh, geen Engelseh, geen Pruisisch onderdaan zijnen
eigenen Vorst anders dan de Koning in het afgetrok kene noemt,
doch de bijvoeging van den koning van Frankrijk, van Engeland,
van Pruisen alleen voor den vreemden vorst behoudt, terwi,il men
hier de gewoonte heeft zich bij verzoekschrift te wenden tot den
Koning der Nederlanden, evenals of een ander Koning in dit Rijk
nevens Z. M. regeerde, en men ter onderscheiding den titel vermelden moest, van hem, wiens gunst men vraagt; dan ik kan in
de echte stukken, die de overdracht van eigendom in deze zaak
bewijzen, de naamsvermelding niet aan bloote onkunde in hetgeen
behoorde toeschrijven, eensdeels omdat gcene misvatting kan
worden ondersteld of vermoed, tenzij daarvoor ten minste eenig
gewichtige grond pleite j anderdeels omdat bij dergelijke gelegenheden de onderscheiding, die wij thans maken, met de meeste zorgvuldigheid is in acht genomen.
Toen de heer Eischer in den jare 1807, en d us, hetgeen bijzondere
opmerking verdient, vroeger dan zijne eigendoms-verkrijging van
dit paviljoen, den zetel der Regeeri[lg naar Utrecht verlegde, en
ten einde aldaar een koninklijk paleis te bouwen, een aantal
huizen werden aangekocht j geschiedde die aankoop niet voor zijne
bijzondere rekening. Wij moeten hier dadelijk deze aanmerking
bijvoegen, dat wij niet willen zeggen, dat deze huizen of gebouwen
in derzelver plaats gesteld een eigendom, hetzij van het Rijk of
van de Kroon zouden zijn gebleven. Wij spreken, namelijk, niet
over hetgeen naderhand daarmede is voorgevallen, noch ook over
dengenen, wien thans het recht van eigendom op dezelve toebehoort, maar h8-t eenige waar het hier op aankomt, is derzelver
eerste bestemming ten behoeve van het domein. En wanneer nu de
rechter gelieft in te zien den opdrachtsbrief, dien wij hebben over~
gelegd, zal hij bevinden, dat die niet is geschied aan Lodewijk Napoleon, Aoning ~an Holland, noch ook met eenige vermelding" van
eigen naam, maar blootelijk aan Zijne Majesteit den Koning ~an
Holland, eene omschrijving, die kennelijk in den geest van den
regeeringsvorm met eene kleine weglating behoort te worden
verbeterd, en gelezen aan Zijne Mafe~teit den Koning, omdat hier
van geenen anderen vorst kon worden gesproken.

-- 213 -Wat is dan het noodzakelijk gevolg van deze Ilangewezene verscheidenheid P Zoud<l men in 1808 hebben vergeten hetgeen men
in 1807 geweten had P Zoude men aan de willekeur en de grilligheid
van den steller der opdrachtsbrieven hehben overgelaten de bepaling, door wien de eigendom werd verkregen P Of zoude daarentegen niet eerder uit het verschil der uitdrukkingen eene onderscheidene bedoeling moeten worden afgeleid P Is l.iet de eerste
rcgel van uitlegkunde, dat men de woorden in derzelver gewonen
zin en naar het taaleigen moet opnemen P En welken beginner in
de eerste gl'onden der spraakk unst is het verschil tusst'hen het
nomelt appell'ltirJ1tnt en proprium, tussehen het eigen en het algemeen naamwoord, onhek('nd P
Als een tweeden grond, die tot de onmiddellijke stellige bewijzen
van den bijzonderen eigendom vlln dell heer Ei~cher behoort, meen
ik te mogen aanvoeren de hoedanigheid der per:,onen, die namelIs
den Eischer de opdrachteu hetoh.'n aangenomen der onroerende
goedercn, thans het ()nd~rwerp uitmakende van dit. geding. Geene
openbare Ri)ks-Alllbtenar'eu, geene personen door het Rijk betaald
tn ll1 desll'lfs eed of pIJ. ht komen in de overge1t>gde opdrachtsJ·rieven als aannemers voor: het is of de Intendant van het pavilJoen en bijzondcr dienaar des Konings, of een gemachtigde van
den heer Elsr;her, die gt'heel ambteloos is, den'elke in die bl'ieven
worden vel'meld, en die niet eens de bevoegdheid zouden gehad
hebb.en VOOI' en in naam hetzij van het Rijk, hetzij van de Kroon
oenig eigendom te aanvaarden,
Een deruc niet minder onmiddellijk en stellig bewijs van den
bijzonderen eigendom van den heel' Eiseher vind ik daarin, dat,
blijkens den opdraehtsbrief van het voornaamste stuk van dit
paviljoen, de vool'malige hofstedo Welgelegen, de handeling van
koop en verkoop derzeI ve is gesloten door den Heer W illiams Hope
als verkooper, en Z, Exe, den Heer Intendant-Generaal van de
Kroon als kooper, en dus al wederom door iemand, die niet was
een R.ijks-Ambtenaal', maar in deu bijzonderen dienst van den heer
Eischer, en die dus ook alleen voor den heer Eischer als bijzonde,'
pel'soolt een verdrag kon aangaan,
Behalve deze drie gronden, die op den inhoud der overdrachten
berusten, tref ik twee even duidelijke en onmiddellijke bewijzen voor
de stelling, die ik thans verdedige, in den uiterlijken vorm diE'l'
zelf,le opdraehtsbl'ieven, In de vierde plaats namelijk, zijn dezelve
'Drij 'Dan zeg?l, Iliet krachtens de algemeene wet destijds geldende,
U
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dewelke alle stukken, die het gemeene land raken aan de belasting
van het zegel onttrok, maar uit hoofde van eene afzonderlijke
koninklijke decisie van den 27 n September 1808. Niet alleen nu dat
deze stukken niet zijn voorzien van het OPSChl'ift 1700r het land,
hetwelk in plaatse van het zegel gesteld werd op die bescheiden.
die het land aangaande, van de belasting war'en vrijgesteld, waaruit
dus ook volgt, dat de geheele opdracht werd gerekend den lando
vreemd te zijn, maar ook zoude geen afzonderlijk besluit noodig
zijn geweest, om de opdracht van eigendommen aan den Staat of
aan de Kroon vrij te stellen van eene belasting, waaraan dezelve
volgens de wet niet onderhevig waren.
Evenzeer tel ik als eenen vijfden stelligen bewijsgrond van den
bijzonderen eigendom van den Heer Eischer, dat in de overdracht
der huizen en tuinen van den Heer Scholting voorkomt het navolgende beding: dat
« de q uitantiën der anticipatie der verponding over het laatste
« jaar niet zijn geëxhibeerd, daar volgens de koop.conditie voor
« rekening van den kooper die verponding is loopende, en het
«
«

nog niet gedecideerd is. of Z. M. 017er deze huizen f!erponding
schuldig is. »

lntusschen wal'en de eigendommen van den staat bij de wet op
het middel der verponding van den 21 nApril 1807 en het besluit
ter invoering van die wet van den 20· Mei 1807 art. 80, lett. A, van
alle verponding vrij~esteld, en de onzekerheid, Lij den opdrachtsbrief, die van den 12" Mei 1810, en dus drie volle jaren later,
gedagteekend is, vermeld, bewijst ontegenzeggelijk, dat de goederen
daarin bedoeld, geenszins, als eigendommen van het Rijk worden
beschouwd.
Ik onderzoek niet, of naar de toenmalige beperking van 's Konings macht, hij het recht had zich in zijne bijzondere zaken van
onderscheidene belastingen als zegel en verponding vrij te stellen,
de tegenwoordige grondwet heeft zich daaromtrent uitdrukkelijk
verklaard, en den Koning zoowel als de Prinsen en Prinsessen van
zijn huis onderworpen aan de betaling van het zegel, als onbeschreven middel, en van de verponuing. terwijl alleen die gebouwen
die 's Rijks eigendom zijnde tot derzelver gebruik zijn bestemd, en
alzoo volgens art. 32 ook door het Rijk worden onderhouden, van
die hetaling vrijgesteld zijn. Maar wat daarvan ook zijn moge, al
ware den Heer Eiseher destijds verkeerde onderrichting gegeven,
want ook toen gold op hem het beginsel, dat de Koning niet feilen
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kan, dan nog zou de noodzakelijkheid een el' afzonderlijke beslis~ing
over het zegel en de twijfel over de verponding genoegzaam doeJl
zien, dat deze goederen niet anders werden aangemerkt, dan als
deszelfs bijzoJlder erfgoed.
Vele zouden nog de ollmiddellijke en stellige bewijzen van dezen
bijzonderen eigendom geweest zijn, die wij UI., MM. HH., hadden
kunnen voorleggen, bijaldien wij hadden mogen toegang hebben tot
de registers van de besluiten der gevestigde machten, of ook maar
tot die stukken, die de bijzondere verrichtingen vitn den Heer Ei~eher,
de uesluiten door hem genomen, de verantwoording van hen, welke
in zijnen afzonderlijken dienst waren, bevatten, ja indien Nederland
hetzij toen, hetzij nu, eene behoorlijke en op hoog gezag uitgegevene
verzameling bezat van alle besluiten, die voor derden kunnen van
helang zijn, waarvan het Fransche bulletin des lais een der volkomenheid nabijkomend voorbeeld oplevert, hetwelk in dllt Rijk niettegenstaande de allergrootste staatsverwisselingen, die hetzelve in de
laatste jaren heeft ondergaan, is bijgehouden. Dan het heeft ons niet
mogen gelukken zelfs inz~ge te bekomen van die stukken, die wij
konden aanwijzen als voor ons van nanbelnng: als daar zijn de
Koninklijke decisie van den 27° September 1808, die deze opdrachten
van het zegel hpeft vrijgesteld, de volmacht door den Heer Eischer
in Utrecht den 30· September 1808 op den Heer J. Seholting
verstrekt, krachtens welke de opdracht van het buitengoed van den
Heer \Villinms Hope is aangenomen, de last aan den Heer Intendant
van het paviljoen tot gelijke e:nden omtrent andtre goederen gegeven, de veralltwoording v&n hen, die, met het beheer van den Heel'
Eischers peJlningen belast, de betaling hebben gedaan, het besluit
der stad Haarlem, ten gevolge waarvan een gedeelte van den weg
aan den Heel' Eischer is opgedragen, en meer dergelijken. Al deze
stukken zijn in handen van 's Rijks bestuur, wij kunnen niet
daarover beschikken en ons is niets anders kennelijk, dan hetgeen
uit openbare registers blijkt en volgens de wet voor eenieder
toegankelijk is.
Van geen minder gewicht Jan deze stellige bewijzen zijn die, welke
ik als eenetweede soort heb aangewezen, en die onmiddellijk slaande
op de vraag, welke ik mij thans ter beantwoording voorstel ,evenwel
meer als ontkennend moeten worden beschouwd; en hiertoe reken
ik in de eerste plaats het verdrag van den 24n Mei 1806, bij welks
derde artikel die goerleren worden om8chreven, welke het Domein
van de Kroon van Holland moeten uitmaken, z(·nder dat daarbij
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worden vermeld, als eerst verscheidene jaren later de eigendom
van den Heer Eischel' geworden, en door denzelven op den tegenwoordigen voet ingericht, terwijl die g'oederen destijds geen geheel
uitmaakten en aan onderscheidene bijzondere ingezetenen der steden
Amsterdam en IIaarlem als eigenareu waren toebehool'cnde.
Het is wel WHar dat, behal ve het Paleis in 's Gravenhage, het
Huis iu het Bosch aldaar en het Domein van Socstdijk, in dat
artikel met lIanle uitgedrukt, ook nog daarin wordt gesproken van
onroerende goederen, niet bijzonder aangegeven, een inkomen van
500,000 J opleverende: maar wie zegt, dat immer zoodanige
goederen van de algemeene Domeinen afgezonderd zijn? Wie zal
daaronder het veel later aange kocht pa viljoen te Haarlem begrijpen?
Wie zal aan dit verdrag eenen voorspellendell geest toeschrij ven
en hetzei ve uitstrekken op goederen zoo langen tijd daarna verkregen? \Vie zal aannemen, dat een gebouw eu aanhoorigheden,
slechts te onmiddellijken gebruike beschikt en zonder dadelijke
opbl'engsten, behoort onder zoodanige goederen, dewelke alleen
wegens het bedrag van het détaruit gebeurde Ïllkomen worden
aangewezen? Wie zal stellen dat wellicht dit paviljoen in plaats
van vroeger aangewezene en vruchtdragende goederen, dewelke
verkocht mochten zijn, zou zijn gegeven en aangenomen, zood at
het naar den aard dier verruilde goederen zoude moeten worden
beoordeeld? 'Vie zal dit alles aannemen, zonder dat van eenige
bepaling of verruiling een bewijs voorkomt, zonder dat daarvan op
eenige wijze melding is gemaakt? En dit te minder, daar in alle
andere gevallen de wet wil, dat, wanneer onroerende goederen in
plaats van andere worden gesteld, daarvan bij den koop en verkoop
uitdrukkelijk blijke.
Deze eer~te grond wordt vermeerderd dool' eenen tweeden, dien
ik insgelijks als een ollmiddelliJk hoezeer ontkennend bewijs meen
te mogen aanvoeren, dat, wanneer dit p!lviljoen voor het Rijk ware
aangekocht, hetzij als een Domein, waarvan de inkomsten in 's Rijks
schatkist moesten vloeien, hetzij ten gebruike van den Koning en
alzoo ten behoeve der Kroon, die koop niet zou hebben kunnen
geschieden, dan na voorafgaande machtiging van het hooge bestuur
nadat de uitgave der clal'lrtoe loenoodigde pellllingeu op het budget
waren toegestaan j alsdan had die koop door eenen alIJ btenaar des
Rijks, althans onder deszelfs toezicht moeten worden gesloten;
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nlsrian had de betaling uit 's Rijks kas moeten worden gedaan. En
omtrent dit alles is geen het minste blijk in de opdrachtsbrieven.
Geene melding wordt er gemaakt van eenige wet of andere machtiging onder goedkeuring van het wetgevend Lichaam, volgens
welke de koop zou zijn gesloten; en evenwel is dit verdrag aangegaan; geeue aanwijzing gedaan van penningen tot de betaling; en
evenwel zijn die voorhanden geweest: geen Minister vall Financiën
ofander RUks-Ambtenaar heeft over den koop gestaan; en evenwel
is de7.elfde voltt'okken : geen Rijks-Betaalmeester of ontvanger is
wegens de betaling van den kuopprijs gekeud; en evenwel zijn de
verkoopers ten volle bevI'edigd; geen ontvanger heeft deze uitgave
op zijne rekening gebracht; en evenwel zijn die g~ldell opgeschoten.
Hoe is dit alles mogelijk, zoo niet de Heer Eischer dit paviljoen
uit eigen vrijen wil, tot zijllen bijzonderen eigendom, uit zijne van
's Rijks schatkist geheel vreeemde penningen, had gekocht en
betaald? Zoo niet personen in zijnen huisdienst of bijzonder door
hem gemachtigd d~ koopen hadden gesloten, zijne eigen betaalmeester den koopprijs hadden voldaan?
Hierbij voegen wij nog in de derde plaats, dat ZWEdelheid, die
am btshal ve belast is met de verdediging van het gevoelen door
's KOI!ings raadslieden aan Z. M. voorgesteld, die derhalve zijnen
last ontvangt van hen, dewelke toegang hebben tot al die staatsstukken, waarvan wij geen kennis kunnen hebben, een diep stilzwijgen omtrent dit alles bewaart. Wij kunnen slechts zeggen, en
op gvede gronden waarschijnlijk llIaken, dat er geene Wet bestaat,
die den aankoop van dit paviljoen voor 's Rijks rekening toestond;
dat hetzelve buiten eenig'e tusschenkomst van 's Rijks-ambtenar'en is
gekocht; rJat het niet uit 's Rijks schatkist is betaald; dat het
nimmer is in de plaats gesteld voor andere Domeinen van de Kroon;
dllt er geen enkele daad bestaat. waarbij dit paviljoen als Rijks
ûigendom of domein is behandeld; maar al deze ontkentenissen
kunnen voor geen dadelijk bewijs vatbaar zijn: het stilzwijgen
alleen van hem, die zoodanige halldelingen zou kunnen aanhalen
en bewijzen, zoo dezelve aanwezig waren, geeft bier eene volledige
zekerheid. Ja wat rueer is, nadat ZWEdelheid bij een vroeger
pleidooi den beweerden eigendom van den Heer Eiseher met de
berJaming van ongerijmde onde1'stellil1g had bestempeld, heeft hij
zelf bij nadere stuk ken dezen eigendom niet kunnen tegenspreken;
eene zeer merkwaardige erkentenis, die wij daarom onzerzijds door
het 'Dragen van acte, onhenoepelijk hebben gemaakt, doch wa~rover

- . ?18 -wij eerst in het laatste gedeelte van dit pleidooi opzettelijk zullen
moeten handelen.
Bi, al deze onmiddellijke bewijsgronden, die den bijzonderen eigendom van den Heer giseher, hetziJ door stellige daden, hetzij door het
achterblijven van andere, dewelke met een tegenovergesteld denkbeeld noodzakelijk zouden hebben moeten plaats vinden, aantoonen, beroepe ik mij op ccnc derde soort, die ik middellijke of
kunstbewijzen noem. De aard en inrichting van het paviljoen
toonen reeds op zich zelve aan, dat het niet anders was, niet anders
zijn kon, dan een bijzonder eigendom van den Heer Eischer. Gijl.
allen toeh, l\1M. HH., en zoovele mijner hoorders als de Stad
Haarlem nu tien jaren geleden, hebben gekend, herinnert U, dat
ofschoon destijds het paviljoen alhier tot een Koninklijk verblijf
bijzonder des zomers, werd gebruikt, nimmer daarom de zetel van
het bestuur naar Haarlem verlegd was: Gijl. herinnert U, dat,
ofschoon de Heer Eischer zich hier ophield, al de takken van het
bewind te Amsterdam waren en bleven gevestigd; dat de hoogste
Staatsdienaren niet te Haarlem woonden j dat voor hen op het
paviljoen geen verblijfplaats was; ja dat zelfs de Sekretaris van
Staat, dat gedeelte van het hoog be,tuur, hetwelk 's Konings
persoon het minst verlaten kan, zich niet in Haarlem bevond.
Intusschen was ook het paviljoen geen jachtslot, dit bracht de
ligging der plaats niet mede, en de orde, die op de paleizen werd
in acht genomen, wilde dat op de kasteelen te Soestdijk en op het
Loo al de Ambtenaren tot het Hof behoorende, dat zelfs de eerste
Staatsdien;lren in een zoogenoemd jachtgewaad waren uitgedoscht
doch hetwelk op dit paviljoen onbekend was. Het lusthuis in den
Hout alhier was niet anders, dan eene oogenblikkelijke wijkplaats
waar de Heer Eischer de min zuivere lucht der Hoofdstad ontvlood, en zich ter verpozing ophield.
Hoe uitnemend schoon dit gebouw ook voor deszelfs oorspronkelijke bestemming zijn moge j hoeverre uitstekende boven de
gewone lusthuizen van bijzondere ingezetenen dezer land:m, welke
ook hun stand in de maatschappij, hunne geboorte, hun rijkdom
zij; hoeveel eer hetzeI ve den Heer Hope moge maken j welke
ook deszelfs ges~hiktheid zij voor de verblijfplaats eener Vorstin,
die haren rang op eene zoo edele als aangename wijze ophoudt:
de eerste benoodigdheden van een Koninklijk paleis, tot bestendig
verblijf van een regeerend Vorst dienende, zal men wel met mij
instemmen, dat daarin geheel ontbreken. En was niet de smaak
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van den Heer Eischer, was niet zijne bekendheid met hetgeen zijn
rang vorderde, was niet de uiterlijke pracht van zijn Hof, was
niet de navolging der hoofsche gebruiken in Frankrijk genoeg
blijkbaar om uit de geheele inrichting, zelfs reeds uit de benaming
van het paviljoen te besluiten, dat het voornemen nimmer had
bestaan, hetzelve als een eigenlijk gezegd en Koninklijk paleis
te beschouwen?
Ook de tegenwoordige bestemming van het paviljoen bevestigt
deze aanmerking. De hooge personage, die hetzelve bewoont, 8n
voor welke wij niet gaarne eene gelegenheid laten voorbijgaan dien
diepen eerbied te betuigen, die meer nog dan haar hooge rang en
geboorte hare persoonlijke en uitstekende hoedanigheden allen
inboezemen, die de eer hebben haar te naderen, de Koninklijke
Moeder van onzen geliefden Vorst, gebruikt het paviljoen, als eene
zomerwoning, aan haren staat geëvenredigd, doch zonder daarin
die ledige ruimte over te laten, die het gemis van aandrang van
bezigheden bij eenen regeerenden Vorst, natuurlijk zoude doen
verwachten, bijaldien het gebouw tot een Koninklijk paleis ware
ingericht geweest.
\Vanneer het dan erkend is, dat het goed, welks teruggave de
H()er Eischer thans vordert, nimmer is beschikt geweest, hetzij
als een Rijksdomein den lande eenige inkomsten op te brengen,
hetzij als eigendom der Kroon ten nutte of ten gebruike van den
Koning als zoodanig te dienen, dan vraag ik, wat hlijft er na de
opdrachten, aan den Heer Eischer gedaan, over, dan hetzelve te
beschouwen als zijnen bijzonderen eigendom, als zijn erfgoed, uit
zijne eigene penningen, te zijnen bijzonderen gebruike aangekocht.
Ik behoef niet in eenig onderzoek te treden omtrent de verkrijging
van den eigendom zeI ven : behalve een enkel stuk land zijn de
goederen door den Heer Eischer gekocht; dit stuk land hem door
de stad Haadem ten geschenke aangeboden; beide deze oorza ken
van eigendoms·overgang zijn naar de toen geldende wetten en
gebruiken van behoorlijke opdrachten gevolgd, en ik vlei mij dus
meer dan genoeg te hebben doen zien, dat de Heer Eischer tijdens
hij Koning van Holland was, eigenaar van het paviljoen en aanhoorigheden is geworden, en dat deze goederen, om mij te bedienen
van de woorden van raden en rekenmeesteren der Domeinen van
Z. D. H. den Prins Erfstadhouder, hem zijn aangewonnen door
aanl,oop of op eeni!}e andere wijze, alles yeliJk die del' particulieren,
'ü.: {a/l(,iheerer, de~er provillcio.
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Inleiding der pleitrede in de zaak vsn hef:
Paviljoen van Haarlem
(Brok uil de pleitr.de .oor an' w~"rd te.en Lodewij k Bonaparle'. eischl
D()OH

i\1. W. DE JONGE (1).

Wanneer WIJ, Rechters I in onze verbeelding slechts weinige
schreden teruggaan op de loopbaan vail ons leven, dan duizelt ons,
als het ware, het hoofd bij de tallooze gebeurtenissen, die wij
elkander daarin zien vervangen en als verdringen; dan vinden wij
jaren, die meer hebben opgeleverd dan niet zelden van eene eeuw in
de geschiedenis staat opgeteekend; dan danken wij van het veilige
strand den Bestuurder van ons lot, dat wij dit tijdperk van onrust
en orkanen zijn duorgeworsteld. Nog geen derde van eene eeuw is
het geleden, dat denkbeelden en beginselen, in de afgetrokkene
bespiegeling schoon en aanlokkelijk. door de wijsgeeren tot gevaarlijke stelsels gebracht, en met al de tooverkracht van welsprekendheid en dichtkunde aangeprezen, op de onberadenste wijze ten
uitvoer en in toepassing gebracht werden bij het lJestuur del'
volken. Weldra waggelden daardoor de meest gevestigde tronen
van ons werelddeel, en de banden van Godsdienst en burgerplicht
dreigden zich allerwegen te zullen ontbinden. Een naburig volk
zagen wij toen. tot aller schrik en verbazing, alsof het tot razernij
was vervallen, op eens alle de pijlers omrukken, waarop deszelfs
staatsgebouw rm;tte .• Zij" om met Sallustius, alsof hij voor dien
tijd had geschreven. te sprel,en «die den staat daar beroerden,
, deden dit onder de eerlijkste en heiligste namen; zij wilden de
, rechten des volks verdedigen; zij veinsden het geluk des vader(1) Marin"! Wil/em de Jonge flan Campen!nieuwland werd geboren te
Zierikzee den 28" Maarl 1786, sludeerde te Leiden, werd den 26" ~ep
tembel' 1807 tot doelor in de rechten gepromoveerd en zette zich te
's Gravenhage als advocaal neder. In 183:J werd hij tol raadsheer in het
Hoogger~chtshof aldaar benoemd en in 1838 lot ondervoorz:tter van het
Provinciaal gerechtEhof van Holland. Sedert 8 Juli 182fl vertegl'nwoordigde
hij de provincie TI"llrllld in de tweede Kamer der Staten-Generaal, "an
weille Kamrr hij in 183d-lR3!1 voorzHler was. In 1839 werd hii tot lid van
den raad van State ben()emd, en was minister van justitie van"1 Augustus
184.4 tot IQ Maart 1848. All< ambteloos burgl'l' leefde hij ~e(lert dien, totdat
hij den 11" September 1858 overleed. Hij was niel alleen p.en grondig
rl'chtsgeleerde, maar inzonderheid ook een indrukwekkend redenaar in
pleit- en raadzaal.
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lands te zoeken, maar ~Ilen streden voor eigene macht en groot" heid; niemand kende daarin maat of breidel, en elke overwinnaar
« bezoedelde door nooit gehoorde wreedheid zijnen triomf. 'b Het
volk, dat zijn koning gevoclloos had geslacht, zelf zich badende in
tranen en bloed, bracht weldra de eigene ourust en slavernij, met
het zekerste verderf, over de natiën.
Ons vaderland, onder den gematigdsten I'egeel'ingsvorm, waarvoor het ook zoovele krachten had ingespanncn; die ook door
zoovele opofferingen van het voorge~lacht was gekoeht; ons vaderland, in het bezit van alle die vrijheid, welke eene natie verdragen
kan wil zij gelukkig zijn, maar helaas! verscheurd door pHrtijen,
deelde in den algemeenen val; het was niet bestand, dHar de Eendracht het niet meer machtig maakte, om, als in vurige eeuwen,
de vermogendste Rijken te wederstaan ; en de aanlokselen eener
s(!hoonsch ijnende vrij heid L(~gooeheldcn het ook als door een zwijmeldl'ank. Gelukkig dat nog het meer gematigd volkskarakter en de
meerdere zedelijkheid, gelukkig vooral dat de tijdige val van een
gedrocht in Frankrijk, den naam van menseh onwaardig, ons vaderland bewailrd hebben voor eene navolging, die het onherstelbaar
zoude hebben onteerd!
Maar ook dat tijdperk der geschiedenis van Frankrijk heeft de
proef bevestigd, die de geschiedenis van alle eeuwen had opgeleverd,
dat altijd op eene uitgelatene vrijheid de matelooze slavernij volgt.
Na weinige jaren zag men daar, uit de woelingen der partijen, en
gerugsteund door den krijg, een reuzengevaarte oprijzen ontzaglijk
genoeg om de vertWijfelende volken weder aan de mogelijkheid
eener wereldheel'schappij te doen denken. c De misdaad 'b zoo
schetste dit Nederlands eerste redenaar " door de overwinning
c gekroond, in ool'logsroem gehuld, boezemde ontzag in meer dan
« afgrijzen; aan haar zich te ondel'\verpen scheen hetzelfde te zijn
c als den verborgen wil des Hemels te eerbiedigen; haar tegen« stand te bieden gelijke d waashci(J als tegen Gods bestellingen
" te kampen. Het was, of door hare hand de Voorzienigheid kl'onen
'< uitdeelde, en oude stamhuizen m(~t haren vloek wilde treffen, om
" nieuwe dynastiën in derzeh'er plaats te scheppen. ~
Nog klopt het echte, het niet vervreemde Nedel'iandsche hart,
wanneer het zich herinnert den schok, die het gevoelde, toen voor
het eerst in Nederland de mare gehoord werd, dat een troon voor
een vI'eemden vorst zou wOI'den gesticht, daar, w~ar men, om
vI'eemde heerschappij te ontgaan, tachtig jaren had gestreden; en
«
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gedwongen werd een vreemden vorst te vragen, en dien als een
geschenk van Frankrijks keizer te ontvangen.
Maar de kelk der smarte was, voor ons vaderland, toen slechts
aangevat, nog niet geledigd; die moerassen, door Hollands vlijt in
een paradijs herschapen, werden den Nederlander in het aangezicht
weldra op de verachtelijkste wijze slijk en uitvloeisel van Frankrijks
rivieren genoemd; des keizers broeder, gelukkig van hem in aard
en karakter geheel onderscheiden, én wiens hart en gezindheid de
altijd rechtvaardige Nederlander niet had miskend, moest spoedig
van dien troon stijgen, waarop hij voor weinige jaren slechts was
geplaatst geweest; en door een woord van den geweldenaar (de
geschiedenis meldt niets daarmede te vergelijken I) werd dat Hl}lland,
de parel eens van keizer Kare!'s kroon, weleer zoo moedig in het
veld, zoo geducht op de zeeën, zoolang het wonder onder de natiên,
dat zich zelven had geschapen, en door dapperheid, beleid en deugd
tot reuzenkracht had opgevoerd; door één woord werd dat Nederland ingelijfd in Frankrijk! Die dat nog heden, nu het leed ift
gedragen, zonder aandoening hoor en of zeggen kan, slaat geen
eerlijk hart in den boezem 1
Doch, tot heil der menschheid, heeft de zucht tot eere en overheersching nooit hare maat of palen. Aan den overheerscher stond
het zijnen laatsten nieuwen krijg te beginnen, maar de aanvang
daarvan bestemde nog niet deszelfs einde. en dat einde moest eens
afhangen yan den overwinnaar 1 Uit het Noorden ging weldra voor
Europa de dageraad der vrijheid op. Door zijne teekenen riep van
daar de Monarch der Schepping de volken ter ontwaking; in het
schoonste verbond vergaderd, vingen zij aan, doorworstelden,
volbrachten den heiligen] strijd; en het herboren Europa, rijk in
zelfgevoel, en sterk door overwinning, leide eindelijk den breidel
der Natie aan, die zoomin eigene vrijheid had kunnen verdragen,
als het geluk en de rust van anderen eerbiedigen.
Neen, mijn Vaderland 1 om in dat verbond te deelen, hebt gij,
ofschoon van alle hulpmiddelen beroofd, ofschoon uitgeput van
krachten, niet gewacht tot dat vreemden U tel' hulpe snelden en
uwe banden braken Neen 1 uw leeuw is zelf opgestaan en heeft
zelf zijne vrijheid hernomen 1 Dank hebbe uw Hedenaar, dat hij,
door het trelIendste beeld en met de levendigste kleuren, in zijn
Gedenkschrift van u we herstelling. voor het nageslacht die eigene
moedi~e bevl'ijding aldus onnavolgbaar afteekende. , Binnen het
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verloop van weinige, niet jaren, noch maanden, maar weken zag
men eene Natie verdrukt door de wreedste o\-erheersching, ver« nederd, zoo diep zij vernederd kon worden; ja uitgedelgd en ver« nietigd, wier ongeluk men nauwelijksdurfde beklager., omdat men
.. vreesde haar te moeten verachten; binnen weinige weken zag men
« haar uit die schande en dat niet verrijzen, hare ketenen afwerpen,
« en haren rang onder de volken hel'llemen. Gelijk somtijds het
" menschelijk lichaam, in den bloei der jaren en krachten, door
« een ras toenemend bederf wordt aangetast, zoodat de kranke van
« erger tot erger, van banger tot banger lijden voortgezweept,
" eindelijk afgestreden roerloos daar neder ligt, gereed om naar
« het graf gedragen te worden: maar de kwaal heeft uitgewoed;
« diep verborgen glimt nog eene enkele levensvollk; de weldadige
« n:ltuur heeft het beletsel verwijderd, dat haar onderdl'ukte; nu
« gl<Jort zij weder op, ontvlamt en stort nieuwe levenswarmte in
• aderen en vaten; kracht, werkzaamheid, bloei, alle" keert met
" suelheid terug; en de uitgeteerde prooI des grafs staat, ver« jongd, metfrissche sappen, blozend van leven en gezondheid, als
« een wonder voor onze oogen! niet anders was de veege staat
« V:1ll Nederland, niet. anders deszelfs herstelling! '"
Nederland was dan nu hersteld! maar toen mocht zich ook de
Nederlander met recht voorstellen, dat men in het Vaderland, nu
Mil deszelfs oude onafhankelijkheid teruggegeven, nu onder het
bestuur gekomen van eenen Vorst uit deszelfs oud en doorluchtig
stamhuis, nu eindelijk verlaten van de vreemden, die sedert bijna
twintig jaren zooveel beroering op deszelfs grond hadden veroorzaakt; dat men in het bevrijde Vaderland van die vreemden voortaan niets meer hooren zoude; dat deze, tevreden met hetgeen het
Vaderland aan hen, tot de uitputting waarlijk toe, verschaft had,
niets meer daarvan vorderen zouden, en dat ten minste zeker niet
de Nederlandsche Rechtzalen nog van hunntl vorderingen zouden
wedergalmen.
Uit dat oogpunt beschouwd heeft zeker, Mijnt: Heeren! de zaak,
voor UI. te behandelen, eeno bevreemdende zijde. Maar zeldzamer
wordt zij nog, als wij voor ecnc Nederland,che Rechtbank hem zien
optreden, die gedurende weinige jaren hier op den troon zat; als
wij dien zien optreden tegen den Koning zelven, die thans over alle
de Nederlanden den schepter zwaait; hem dezen zien betrekken
voor eene Rechtbank in zijn eigeIl Rijk; hem van dezen zien opvor«

deren goederen, door den Nederlauder, rechtlUutig opgestaan,

221 krachtens het oorlogsrecht op deszelfs overheerschel' verkregen;
goederen toen in het bezit van Napoleon voor zijne kroon in
Holland; goederen nimmer door hem opgevorderd zoolang Napoleon
regeerde, ja omtrent welke geene enkele daad van voorbehoud door
hem tegen Napoleon is verricht! ... Moet de verontschuldiging
daarvan gezocht worden in de geheel gefnuikte vrijheid ondel'
Napoleon's regeering, of in zijne gewoonte cn instclling van aan
den Rechter, omtrent onderwerpen, die hem ongevallig waren, het
rechtspr'eken te verbieden, dan komt hier uit den mond des voormaligen Konings eene lofspraak op Nederlands tegenwoordige vrijheid, die het goed is voor den Nederlander te vernemen; dan word t
bij de tegenwoordige Rechtsmacht, tot welke deze zaak door Nederlands Koning zeI ven is verwezen, een tegenhanger uit het vorig
Bestuur overgeplaatst, die opgemerkt verdient te worden, en die
gevoelig doet bespeuren onder wat dwang wij gezucht hebben,
onder welk bestuur wij thans adem mogen halen!

Vrijheid vaD Drukpers (I)
Pleidooi nitgesprolreu
DOOR

S. P. LIPl\f A N (ij

De appellant, aangeklaagd van het wanbedrijf van laster in een
gedrukt geschrift, heeft tot zijne verdediging in eerste instantie
gemeend, zich voornamelijk té moeten bepalen tot de ontkentenis,
dat hij de schrijver zoude zijn van het geïncrimineerde geschrift.
Een onderzoek van desk u ndigen is verorderd, en dat onàel'zoek,
wel verre van die ontkentenis te bevestigen, heeft integendeel elke
buer van het aan de deskundigen 0nderworpen schrift, voor reke(t) De marquis de Thouars was door kapitein Pauw in rechte betrokken, als hehber;èe hij in een geschrift, getiteld " Merkwaardigheden voor
de geschiedenis van den Belgischen opstand, » op bJadz 67 de volgende
woerden gehezigd: " Naauwelijks echter een eind wegs op den Ringdijk
gevorderd zijnde, beginnen de Belgen op hen (Kapitein Pauw met de
zijnen) te vuren; op het eerste sellot reeds staat het geheele detachement
stil; er vallen nog eenige schoten - en Kapitein Pauw waakt l'ecktsomkeert en zet het op een loopen, •. » Als verdediger van den gedaagde sprak
M' S. P. Lipman voor het hof van heroep het volgende pleidooi uit.
(t) Samuel-PhiliJljlus Lipmtln, geboren te Londen den 27 r April 1802, stud. Arde te Leiden en was practiseel'ènrl afhoraat te :\ mstel'd(\m en in den H:!ag
vaD :!:Sl::G tot 186'Z. Hij hield zich op het einde zijns levens veel met godgeleerde
studiën bezig en stierf te Hilversurr. den 7" Juli 1871.
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ning gesteld van den appellant. l\Iilar nu bleek weldra ontegenzeggelijk, dat die deskundigen, met alle hunne kunst en kennis,
grovelijk hadden gedwaald, en dat zij den appellant 113dden erkend
als den schrijver, waar anderen zonder aarzeling het ,ciJrift voor
het hunne verklaarden; ja, dat de onkunde dier deskundigen
in hetgeen eene gelukkige hand van het parket had ter neder
geschreven, de onz~lige hand van de bank der beklaagden had
l'ntwaard; met een woord, dat die lJeriti in arte eene hersenI'chimmige wetenschap bcoefrnm, en dat derhalve dr Justitie, in
deze eeuw van beschaving, zich even weillig op cene dergelijke
proefneming mag verlaten, als op de vuur- ot' waterproef der
middeleeuwen.
Men erkende - mcn moest wel, wallt daal' "'<iS de onwederstaanbare kracht der klaarblijkelijkheid - men erkcllde de dwaling
der deskundigen, Maar wat nu? Erkende men in die dwaling de
onzekerheid \'an dat. voorgewen<!e b"wijsl1liddel? l\'ccn, luen verving de experten, rr:en hield zich aan d'l expertise.
El' weru"n ar.dere >,chriflgelcerden benoemd, en deze, hetzij door
het lot IJ u nner V00l'gungel's gewaal'seh u wd, iJ etzij met meerder
beleid bestuurd en voorgelicht, brachten een orakel uit, hetwelk
ingang en geioof vond.
Evenwel zal het geoorloofd zijn te \',"gcn, of het tweede SleI \an
schrijfkumtenareu UIt meer brave, IJl cel' kundige, llIeer onpartijdige
manr.en was samengesteld dan het cerste, en of zij del'halvcll meer
geloofwaardig waren dan die, wiel' or"kel men nJet rechtmatig
ongeloof had vel'worpen. Men kan geru,telijk de namen dier eel'ste
letterzlel:er~ aau een toets onderwerpen \ wij zeggen het rond bol', tig,
ofschoon ook zij ons veroordeelden), 1l1ell zal niets dan goede trouw
er. goede faam ontdekken. En indien zij, bij den besten wil en de
meeste kennis, op die g'libberige baan struikelen, welken wa~rborg
hebben wij voor de uitspl'a~k hunner opvolgers?
Tegenover de nieuwe verklaring der deskundigen, bleef de
ontkentenis van den beklaagde bestaan; doch de rechte!', dool'
het voorbeeld der eerste expcrt€ll niet afgeschrikt, verwierp die
ontkentenis, en hechtte aan het oordeel der nieuwe experten een
oTlbegrensd en on voorwa" rdeliJ k geloof.
De beklaagde werd aldus, als schrij ver van het geïncrimineerde
geschrift, veroordeeld, en het is die \'croordeeling, welke hij thans
aan uwe hoogere uitspl'<l<lk onderwel'pt.
Vreest echter niet, Mijne 11ee1'0 .. ! dat het onze bedoeling is,
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met U ons in dien doolhof van onzekerheid te begeven. het 'lJisum
1'cpertum dier pedagogen te recenseeren, en over den vorm en de

organisatie der letters te redekavelen.
De appellant ontkent volstandig en bij voortduur, de schrijver
te zijn van het geïncrimineerde geschrift. Zijn verdediger in eerste
instantie heeft die ontkentenis m'3t warmte omhelsd, en met kracht
aangedrongen in eene welsprekende rede, welke gedurende twee
terechtzittingen de aandacht van den rechter boéide.
Wat mij betreft, 1\1. H.! ik zal mij in dit opzicht eeniglijk
bepalen, om die voortreffelijke pleitmemorie UI. aan te bieden,
opdat gij, zulks Iloodig oordeelende, dezeI ve kunt inzien en daaruit
uwe overtuiging ontleenen. Want ik ben niet gezind, een enkel
woord, tot sta1!ing 'lian die ontkentcnis, in het midden te brengen.
Het is echter daarom te meer noodig, dat ik het standpunt,
waarop deze verdediging IUiJ plaat,t, nauwkeurig bepale. Verre
van mij, dat ik mij in tegenspraak zoude stellen meL hem, voor
wien ik het woord voer; dat ik zoude erkennen hetgeen hij ontkent,
en voor waarheid aannemen hetgeen bij als logen bestrijdt. Ik
betuig integendeel plechtig, dat mij de schrijver van het geïncrimineerde volstrekt onbekend is, en Ik behoeve u niet te zeggen, dat
de expertise voor mij geen middel oplevert, om mijne overtuiging
daaromtrent te bepalen.
Maar de verdiensten dier ontkentenis en de onzekerheid der
expertise daarlatende, was het mijne bedoeling, ons boven alle die
kleingeestige letterzifterij te verheffen; tot een hooger, en voor de
maatschappij gewichtig beginsel op te klimmen, en aan te toonen,
dat men, wie ook de schrijver moge zijn, het geschrift ten onrechte
heeft veroordeeld. Het is hier alzoo niet meer een geschil over den
naam van eenen schrijver, maar over een hoog maatschappelijk
beginsel.
Daarom alleen heb ik mij verplicht geacht, op mijnen gewonen
regel, die mij van de behandeling van liJfstraffelijke en correctioneele rechtsgedingen verwijdert, in de onderhavige zaak eene uitzondering te maken. Indien de Marquis de Thouars een stellig
bewijs had, dat hij de schrijver niet was (he1geen van hem trouwens
niet kan gevergd worden, omdat niemand verplicht is het negatief te
bewijzen, en omdat geen beklaagde gehouden is zijne onsclwld te
staven), maar indien hij zoodanig bewijs had, zoude ik voor hem
niet zijn opgetreden. Maar nu het de vrijheid nel' drukpers betreft,
mo<:ht ik, als ad yocaat, als burger en als schrlJ ver niet aarzelen,
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en ik reken het een geluk, het woord te mogen voeren tot die
rechtbank, welke nog onlangs een ander, bij de grondwet gewaarborgd beginsel, heeft erkend en gehuldigd.
Ik vlei mij, UI. met weinige woorden te zullen kunnen overtuigen, dat het geïncrimineerde geschrift de wettige grenspalen
der drukpersvrijheid geenszins overschrijdt, en dat men derhalve
hetzelve niet heeft kunnen veroordeelen, zonder inbreuk te maken
op het Nederlanrlsche Staatsrecht. ..
Schier alle Nede1'landsche gesehiedschrijvers onderscheiden zich
door de vrijmoedigheid, waarmede zij hunne veelal zeer uiteenloopende gevoelens uiten. Men ziet overal het kenmerk, dat ook zij,
evenals Tacitus, het voorrecht genieten, zonder hetwelk de historie
eene gedwongene lofrede wordt, rara temporum Jelicitate, ubi

sentire

qUfB ~elis,

et qUff. sentias dieere /ieet.

Ja, Mijn"l Heeren! de vrije mededeeling zijner gedachten is voor
dlln historieschrijver onontbeerlijk. De geschiedenis is niet bij
uitsluiting bestemd om goede -voorbeelden aan de bewonrlering der
nakomelingschap over te leveren; zij bekoort niet alleen door de
opteekening van heugelijke gebeurtenissen; zij schetst niet alleen
deugden; zij vereeuwigt niet alleen overwinningen.
En indien zich hiertoe eeniglijk hare roeping bepaalde, indien zij
alleen de schoone zijde van de menschheid moest voorstellen, dan
voorzeker zoude zij geene drukpersvrijheid behoeven, zoude zij niet
het voorrecht behoeven, in welks genot Tacitus zich verheugde,
zoude zij niet aan het vrije Nederland boven andere landen de
voorkeur gaven. Want ook te Constantinopel zal het niet li'trafbaar
zijn, zegezangen en lofgedichtpn te vervaardigen, en den Sultan met
alle de leden van den Divan in wijsheid met Salomo, in macht met
Mahomet gelijk te stellen.
Maar de geschiedenis heeft ook hare scha(luwzijde; zij treft en
verbetert door waarschuwende voorbeelden aan de afkeuring van
het nageslacht over te leveren; zij bewaart het aandenken aan
volksrampen ; zij vereeuwigt de dwalingen, de ondeugden en de
gebreken, en zij verzwijgt niet de nederlagen.
Deze is de reden, waarom de gesehiedschrij ver alleen in een vrij
land zijne roeping kan vervullen. Dáár, waar men zonder vreeze
voor straf de dwaling van eenen Minister of de nederlaag van
eenen kapitein niet vermelden mag, is geene geschiedenis denkbaar.
Deze is de vrijheid, waarvan alle onze geschiedschrijvers van
noegeren en lateren tijd ruimschoots hebben geLruik gemaakt.Eell
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enkel voorbeeld zal toereikende zijn: van Kampen, terwijl hij (le
uitstekende daden van dapperheid vermeldt, die den tiendaagsehen
veldtocht en de verdediging van het kasteel onderseheidden,
verzwijgt ook niet de gel ukkig sehaarsche voorbeelden va n ontrou w
en lafhartigheid, en hij stelt naast den moed en de zelfopoffering
van den onsterfelijken Luilellant, de lafhartige vlucht van eenen
Schout bij Nacht.
En inderdaad, M. H. ! wat zoude de nakomelingschap van onze
zelfbegoocheling moeten oordcelen, indien wij onze l\linistcrs voorstelden als onfeilbaar, onze krijgslieden als onoverwinnelijk;
indien onze jaarboeken geene andere portretten behelsden dan van
krijgshelden, geene andere tafereelèn dan van overwinningen?
Zoude de nakomelillgsc:llap in de aldus geverniste gesehiedenis onzer
tijden iets anders ontwaren, dan de versierde faLel van rucmzuchtigen eigenwaan?
En nochtans, indien het stelsel der bcschulding doorgaat, indien
dl' 7 0 :-ectie van het 1- hoofdstuk van den 2 den titel 3· boek van het
Code Peual toepa~selijk is, niet alleen op het privaat leven maar ook
op het openbaar leven, op het volksleven, met één woord, op de
geschiedenis; indien de historieschrijver verplicht is zich te onthouden van feilen, gebreken, misslagen te vermelden, tenzij hij een
yonnis tot staving der historische waarheid kunne inroepen, dan
voorzeker zullen voortaan onze gest:hiedschrij vers (indien bij zulk
eene leer nog ges~hiedschrijvers bestaan kunnen) vcclcer door het
tafereel van utopiallnsrhe volmaaktheid, hetwelk zij zullen hchtJen
te schetsen, behagen, dan vcl'!rouwen inboezemen door de geloofwaardigheid van hunne verhalc1l1, ten ware dat onze gescbiedschrijvers de zonderlinge neiging moch ten gevoelen, hunne historische
vrijmoedigheid in een tucht- of wel'khuis te boeten.
Gode zij dank! er zal niet lichtelijk in dit vrije land iemand
worden gevonden, om eer.e zoo slaafsche leer te verdedigen, om de
vrijheid der drukpers wPg te cijferen, om te beweren, dat Bilderdijk
misdadig ",erd, toen hij de aanmatigingen en vergrijpen eener
machtigf: staatspartij laakte, of dat van Kampen zieh aan wanbedrijf
schuldig maakte, tuen hij de eerlooze vlucht van een Vlootvoogel
met alle de gee.,;tdrift eeuer edele verontwaardiging en met
IIollandsche rondborstigheid besehreef; om te gelooven, dat de
onafhankeliJke rechter den voortrc'{l'elijkcn geschiedschrijver als
lasteraar zoude gestraft hebben, indien iemand het gewaagd had
hem \vegens :éij!1 !Jist·~r;sC')l vcrh8al vou!' de \'il'!'"clw'l' te dagc·lJ.
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Het is deze vrijheid van de drukpers in het algemeen en v~n den
geschiedschrijver in het hijzonder, welke wij hier met vertrouwen
inroepen.
Te vergeefs zal men de bedenking opperen, dat de bek laagde
geen geschiedschrijver, maar een dichter is. Wij zouden hier het
gezegde kunnen bezigen van den Romeinsehen redenaar, toen ook
hij voor eenen dichter het woord voerde, wien men het burgerrecht
wilde ontzeggen:
« Omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, ltabent quoddam
commune 'Dinculum, et quasi cOflnatione quadam inter se continentUI". »

Doch, M. H.! ik verdedig niet den onbekenden schrijver, maar
het geïncrimineerde geschrift, en dit geschrift is ongetwijfeld van
historischen aard. Het moge niet uitmunten door de schoonheid en
deftigheid van den stijl, door de juistheid van den wijsgeerigen
blik, door de regelmatigheid en volledigheid der samenstelling dit alles behoort tot het gebied der kt-i liek - Illaar het genie heeft
geen privilegie voor de wet, en hetgeen aan Stuart, Bilderdijk of
van Kampen vrijstaat, kan geen w,1I1bedrijf zijn in de blHden van
den kronijks('hriJver of in de « 1\1(,I'k wH<1rdigheden voor de geschiedenis van den Belgischen 0l'stHlId, »
Heeft die vrijheid dan geene palen? God verhoede, dat ik immer
zulk eene leer zoude prediken! Ik verdedig cen beginsel, maar vrijheid zonder paal of perk is wetteloosheid, beginsdloosheid, en
indien mij de keuze wierd gelaten tusschen de onbeperkte losbandigheid der drukpers en hare volstrekt slaafsche onderwerping, zoude
ik tusschen die beide kwaden niet weten voor welke ik mij zoude
verklaren. Het is dus verre van mijne bedoeling, de wettige grenspalen der drukpersvrijheid te overschrijden, en aan de openbare
bcloordeeling te onderwerpen, hetgeen billijk daaraan moet worden
onttrokken.
\Vaar het privaat leven cenen aanvang neemt, daar is de grens
van het openbaar leven, daar ook eindigt het gebied der geschiedenis.
Het openbaar onderzoek doorloope vrij dit uitgestrekte veld, maar
eerhiedige hetgeen daar buiten ligt, en wachte zich van te dringen
in den kring onzer huiselijke betrekkingen, in den schoot onzer
familie, in het geheim van onze bijzondere daden en lotgevallen,
in de beoordeeling van onle individueele zedcn en karakters. Daar
eindigt bet recht en begint het misbr'uik. Daar, daar alleen is in een
vI'ij land de rubriek van calomnie toepasselijk.
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Het is in dien zin, dat de Fl'ansche schrijvet's ons leeren : La 'Die
pritJée doit être murée. La 1Jie privée est à Z' abri de toute in'Destigation, et ne peut dans aucun cas être soumise à tezamen public,
Maar welke overeenkomst is er tusschen bet afgepaalde privaat
leven, dat elks bijzonder eigendom en heiligdom is, dat eenieder
verplicht is in anderen te eerbiedigen, dat eenieder recbt heeft voor
zich zei ven aan de nasporing van vreemde onbescheidenheid te
onttrekken, en het openbaar leven, dat aan allen toebehoort, de
handelingen onzer staatsmannen, waaraan bet algemeene heil verbonden is, de voor- of tegenspoed onzer wapenen, waaraan wij allen
deelnemen, de krijgsverrichtingen onzer legers, waarvan de veiligheid van het vaderland afhangt, de verdiensten of de misslagen van
onze wetgevers, welke op het lot van allen eenen beslissenden
invloed ui toefenen ?
Hoe! wil men ook dit groote historische gebied afpalen, ons
verbieden de nederlaag van eenen bevelhebber of de vlucht van
eenen Kapitein te vermelden, en het openbaar leven aan de
openhare beoordeeling onttrekken? Ik verzoek dan den tolk van
het Openbaar Ministerie ons te zeggen, wat hij in eenen constitutioneelen staat onder vrijheid van drukpers verstaat, en welke
rol hij aan den geschiedschrijver wil overlaten. Want ik behoeve
voorwaar hier niet te betoogen, dat, 7.00 de grondwet meer is dan
eene schaduwe, de vrijheid der drukpers meer moet zijn dan een
ijdele klank; dat die vrijheid niet in naam, maar metterdaad moet
bestaan; dat zij iets moet beteekenen; dat zij binnen behoorlijke
palen iets moet veroorlooven, hetgeen zonder kaar verboden zijn
zoude. En nu vraag ik met vertrouwen het Openbaar J\Iinisterie,
welks roeping h~t is de wetten, en boven alle wetten de grondwet te
handhaven; nu vraag ik, welke is dan de beteekenis der drukpersvrijheid, welke zijn dan de palen, tot welke zij zich uitstrekt, indien
het den geschiedschrijver niet meer vrijstaat, de vlucht van eenen
kapitein te verhalen?
Ik kan mij zonder moeite voorstellen, dat, in het gebied van bet
de~potismus, de onzalige, die de nederlaag van eenen bevelhebber of
de vlucht van eenen kapitein vermeldt, zich aan gestrenge straffen
blootstelt. Ik kan mij zelfs verbeelden, hoe, toen de mare van de
vermeestering van Varna door de Russen Constantinopel bereikte.
de eersten, tot wie die tijding was doorgedrongen, voor de bloot
Oll willekeurige wetenschap terugdeinsden, .dsof zij daardoor alreeds
zich medeplichtig maakten aan hoog'verraad. Maar ik kan mij niet
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verbeelden, dat onder een constitutioneel regeeringstelsel het een
plicht zoude zijn, de nederlaag onZET wapenen, waarvoor God ons
hoede, te verzwijgen; of dat het onder eenige omstandigheden eene
wandaad zijn zoude, de overgave van eene vestillg. het verlies van
eene stelling, de vlucht of verstrooiing eener krijgsbende te melden;
en ik verklaar niet te weten, waartoe zelfs de vrijheid der drukpers
ons zoude baten. indien zij niet dool' de grondwet zelve als eene
waakzame en getrouwe wacht geplaatst is, om het l~nd te waarschu wen, waar gevaar of plichtverzuim bestaat, en bij yoorkeur die
daden en gebeuI'tenissen ter kennis der natie brengen, die aan
derzei ver bedrijvers eer of oneer verschaffen, maar met het belang
van allen in een nauw en onafscheidbaar belang staan.
Vooronderstellen wij, in stede van eene daad van grootheid en
zelfopoffering, welker herinnerir;g nog steeds onzen boezem doet
gloeien, een voorbeeld van schande en lafhartigheid. Vooronderstellen wij, dat de edele krijgsman, die den dood boven de gevangenis koos, den bodem hem toevet'trouwd zonder tegenkanting en
zonder noodzakelijkheid aan den vijand had overgegeven. Hoe!
zoude dan de geschiedschrijver, die thans zijne glorie vereeuwigt,
niet die daad van eerloosheid hebben mogen verkondigen? Zouden
dan de dagbladen, welke van zijn roem vervuld waren, zijne schande
niet hebben mogen melden? Of zouden zij met lijdelijk geduld hebben
moeten afwachten, of het bewind goed moeht vinden, de daad
officieel te brandmerken, om daarna eerst in de officieele berisping
van ontrouw en lafhertigheid een werkdadiger deel te nemen? En
dit, dit zoude vrijheid van drukpers zijn?
Wij herinneren ons nog, hoe gedurende den Russisr'hen veldtocht,
welks uitkomst de olldergang was van de Napoleontische wereldheet'schappij; wij herinneren ons, hoe gedurende dien veldtocht de
Keizerlijke bulletins ons overwinning op overwinning meldden, toen
alreeds het treurig overschot van het groote leger geen ander heil
meer hoopte, dan eene wijkplaats in Polen te vinden, en hoe wij, op
die bu lIetins afgaande, geheel Rusland aan de Fransche wapenen
onderwot'pen moesten wanen, toen er reeds in Rusland geen Fransche krijgsman meer was, dan in boeien.
Zulk eene gesteldheid van zaken, zulk eene geheimhouding van
gebeurtenissen, die het algemeen betreffen, was het natuurlijk uitvloeisel van het despotismus, dat de onderdanen van alle deelneming
in de openbare belangen uit,loot, en het rien par Ze peuple tot leus
had gekozen. Maar die geheimhouàing is volstrekt onvereenigbaar
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met eene orde van zaken, welke aan de burgers een grondwett.ig
deel in het op.mbaar leven vel'zekert, is volstrekt onbestaanbaar met
onze zeden, met onze herinneringen en met onzen regeeringsvorm.
Zoolang de drukper6vrijheid zich binnen dien wettigen kring
bepaalt, en, wel verre van de grenspalen des huiselijken levens
omver te werpen, nooit den drem pel der bijzondere woning betreedt,
heeft ook inderdaad de vrijheid haar nut, en het misbruik geen
gevaar. Want de openbaarheid heeft haar eigen natuurlijk correctief;
daar moet de waarheid in het uiteinde zegepralen; geen laster kan
die zegepraal stuiten, door zoovele getuigen gewaarborgd, en het
eenige middel om de nakomelingschap te bedriegen is de historische
vrijheid te besnoeien. Wat zoude de geschiedkunde waarheitl, wat
zoude de roem des vade!'lands er bij verliezen, indien een onzinnige
goed moeht vinden, de zegepralen van Hasselt en Leuven te
loochenen? Maar onderwerp bladen en boeken aan eenen despotischen dwang, en van dat oogcllblik eerst wordt alles onzeker, en er
bestaat geen onder~eheid meer tusschen de legerberichten van den
Prins van Oranje en de bulletins van Napoleon.
Zoodanig zijn de waarborgen, die het openbaar leven voor de
kennis der waarheid oplevert, en die ons daar lastert, kan alleen
zich zei ven onteeren, waar getuigen in menigte de waarheid kunnen
staven. Maar die ons bijzonder leven aantast, cette "ie qui doit être
murée, die daar onze neigingen miskent, onze eer hoont, ons karakter misvormt, onze handelingen verdraait. onzen naam bezwalkt,
vindt ons daal' in ons heiligdom, weerloos en buiten machte den
laster afte weren en onzen goeden naam te handhaven.
Daar moet de wet voor ons waken, en zij heeft voor ons gewaakt.
Zij heeft den lasteraar de onmogelijke verplichting opgelegd, de
waarheid van de blaam door een rechterlijk vonnis te bewijzen,
Hij heeft de praesumtio juris tegen zich, quia in re illicila 'Oersatur,
en hij kan die rechtspraesumtie alleen wegnemen, door te bewijzen,
dat zijne imputatie op een rechterlijk vonnis berustte. Doch dit alles
heeft geene de minste betrekking op het opeubaar leven; daar verseert de onderzoeker niet Ï1' re illicita; hij maakt slechts van zijn
recht gebruik, dat recht, hetwelk de drukpersvrijheid geeft; hij
beoordeelt jure suo de handelingen der open bare. machten; hij vermeldt de daden van Staatsmannen, van Ministers, van Krijgsbevelhebbers. En wie, wie gaf aan Kapitein Pauw eenen vrijbrief? •••.•
Nemen wij thans de wet in de hand, en onderzoeken wij wat het
gevolg zijn zoude, indien de art. 367 en volgg. Cod. Pé1/,. op de daden
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men den historieschrijver aldus tusschen de waarheid en de straf
wilde plaatsen.
Wanneer het stelsel van het Openbaar Ministerie 7.egepraalt,
mag waarlijk de historieschrijver, bij de lezing dier artikelen, zich
over de vrijheid onzer dagen verblijden, met Tacitus uitroepen:

o raram temporum f'elicitatem, ubi sl'ntire quiZ fJelis, et quOJ sentias
dieere lieel?
Men zal dus eenen \Vagenaar, eenen Bilderdijk, eonen van
Kampen kunnen noodzaken, elk historisûh feit met l'en correctioneel of crimineel vonnis te staven. Deze zal voortaan de vrijheid
van den geschiedschrijver zijn. De correctioneele griffie wordt de
eenige bron der historie. Het Openbaar Ministerie arbeidt voor de
nakomelingschap, en het Hof van Assises wordt in een historisch
collegie herschapen.
Het is verre van mijne bedoeling te boerten. Het ondE'rwerp is
daarvoor te ernstig, te gewichtig. Maar het tafereel, hetwelk ik
geschetst heb, is eene getrouwe voorstelling van de gevolgen der
verderfelijke en inconstitutioneele leer, welke men thans door uwe
uitspraak wenscht bekrachtigd te zien.
De vermaarde Kant zocht langen tijd te vergeefs naar het
criterium der waarheid. Voor de historie is hetzelve gevonden, en
het kenmerk van alle historische waarheid ligt voortaan opgesloten
in art. 370 van het Fransche Code Pénal.
Ik ken slechts eene enkele bedenking, welke men tegen de door
ons \'erdedigde stelling zoude k unnell opperen.
Men zal niet wagen, de vrijheid des geschiedschrijvers in beginsel
te betwisten, maar men zal wellicht beweren, dat de historie zich
niet tot levende personen uitstrekt, en dat het recht der beoordeeling
eerst met de nakomelingschap begint.
Het zoude waarlijk geenen bijzonderen ijver voor de grondwet
verraden, indien men de drukpersvrijheid als eene relikwie voor de
nakomelingschap wilde bewaren, en den tijdgenoot van derzelver
gebruik uitsluiten. Maar men zegge mij dan, waar die nakomelingschap begint.? Men zegge, waarom die nakomelingschap bevoorrecht
zal zijn? Men zegge vooral, van waar die nakomelingschap de kennis
der feiten z;tl ontleenen, indien derzelver opteekening den tijdgenoot
ontzegd is? Men zegge, waarom thans in de toepassing een recht zal
betwist worden, hetwelk onze meest uitmuntende geschiedschrijvers
uitgeoefend hebben en nog uitoefenen? Maar ditl voorgewende
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regel zelve is ten eenenmale verwerpelijk, omdat dezelve de aanranding tot het tijdstip verwijdert, wanneer de verdediging niet
meer mogelijk is. Dezel ve verraadt niet minder g(·brek aan gevoel
en menschelijkheid, dan aan moed en kordaatheid. Daarboven verdient verre de voorkeur het de mortuis nihil nisi bene,. en het is tot
heden niemand ingevallen, om, in goeden ernst en met rijpheid van
oordeel in stede daarvan de laffe spreuk aan te nemen de vi'Dentibus
nihil nisi bene, ofschoon het uiet te betwisten valt, dat men niet
minder gewoon is, de levenden te v leien, dan de afgestorvenen
te vergeten.
Ik vertrouw, M. H.! door het aangevoerde, het eonstitutioneele
beginsel der drukpersvl'ijheid genoegzaam te hebben toegelicht, en
ik ontveinze niet, dat ik, niet alleen als Ad vokaat en als burger,
de zegepraal van het beginsel ten hoogste wenschelijk achte, maar
tevens, als zelfs naar mijne geringe krachten de geschiedkunde
onzer dagen beoefenende, in uwe beslissing het levendigste belang
stel, daar het tot de mogelijkheden behoort, dat ik zelf, voor het
derde deel van mijne geschiedenis der staatkunde, voor ulieder balie
de grondwettelijke vrijheid zoude moeten inroepen, welke ik thans
ten behoeve van eenen andere verdedig.

Hane 'Deniam petimusque damusque vicissim.
Ik zoude nu de taak vervuld achten, welke mij door de gebiedende
~tem van mijne gemoedelijke overtuiging werd opgelegd, indien ik
in het onderhavig geval tegen de toepa:;sing van de strafbepaling
mij slechts op de grondwet kon de beroepen; met andere woorden,
indien het geïncrimineerde geschrift, hetwelk ik tot nog toe uit
een constitutioneel gezichtspunt heb verdedigd, inderdaad, volgens
de inconstitutioneele letter des Franschen Strafwetboeks, eene
calomnie bevatte.
Maar ofschoon ik hoop en vertrouw, dat de onafhankelijke
rechter niet schromen zal, eene andere onzer grondwettelijke vrijheden tegen elke aanranding te beveiligen, zoude Ik mij slechts ten
halve van mijnen plicht hebben gekweten, indien ik in gebreke bleef
te bewijzen, dat het geïncrimineerde geschrift, ook volgens het Code
Pénal, geen spoor van calomnie draagt.
Ja, M. H.! al konden wij op het openbaar leven in onzen grondwettelijken staat de Fransehe leer van calomnie toepassen, al
moesten wij inderdaad den geschiedschrijver aan de zonderlinge
verplichting onderwerpen, om de waarheid der historische feiten op
deu eersteu eisch door vonni$sen ti;) ~ewijzelll al ware uiet in ZOQ-

-

235-

verre aan bet Code Pénal door de latere grondwet gederogeerd, dan
nog bevat het geïncrimineerde geschrift niets, volstrekt niets, om
eene aanklachte als de onderhavige te wettigen.
Wanneer men over de strafbaarheid of on strafbaarheid van eenig
boek te beslissen heeft, zal het wel een eerste regel zijn, dat men het
boek in zijn geheel beoordeele. Daar geldt, meer dan immer, de les
van den Romeinschen rechtgeleerde : incifJile est, nisi tota lege

perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare 'Del relpondere.
Het zal dan ook uwe aandacht niet ontgaan, dat deze brochure
welke uit 91 bI. bestaat, niet dan ter zake van een gedeelte van
bI. 67 wordt geïncrimineerd, zoodat het O. M. zelf moet erkennen,
dat het onderhavige geschrift voor omstreeks 99 pCt. onschuldig en
onstrafbaar is, hetgeen in het stelsel van het O. M., bij verre na
niet van alle historische werken kan gezegd worden, en ik houde
mij vooraf overtuigd, dat ulieder vonnis mij het 1 pCt. zal toestaan,
hetwelk het O. M. weigert.
Het geschrift, in zijn geheel beschouwd, heeft niets, volstrekt
niets, dat bijtend, hatelijk of hekelend is. Integendeel, het zondigt
veeleer door het tegenovergesteld uiterste, door overmate van lof.
Niet minder dan vijftig brevetten van onsterfelijkheid worden daarin
aan krijgslieden van onderscheiden rang, met vrijgevige hand,
uitgedeeld. Wij vinden er niets dan helden van den echten stempel,
ja, indien ik, met de poëtische geestdrift van mijn cliënt vervuld,
het zeggen mag, niets dan halve goden. Het werk is vol van den
roem onzer dappere strijders, en geschikt om in dit opzicht de onmatigste begeerte volkomen te verzadigen.
Deze is de strekking van het geïncrimineerde geschrift, el1 waarlijk, die het geduld heeft hetzei ve van het begin tot het einde te
lezen, zal den onbekenden schrijver het recht laten wedervaren, dat
er uit zijne pen zoo weinig gal of bitterheid is voortgekomen, als
in de redevoeringen van den voortreffelijksten onzer volksafgevaardigden wordt gevonden.
Indien wij echter de gestrengheid zoo ver drijven, dat wij, zonder
acht te slaan op de strekking van het geheel, de geïncrimineerde
plaats op zich zelve beschouwen, welk feit is het dan, dat van den
Kapitein Pauw wordt verhaald? Kapitein Pauw is voor den vijand
geweken! \Vaarlijk, velen :lijn vóór hem geweken, en het is hun
niet tot schande ger'ekend. Napoleon, de grootste veldheer van onzen
tijd, ontvlood uit Egypte, zijn leger !tc4terlatende ter proo~ aan het
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Turksche staal en de niet minder doodelijke pest. Napoleon ontvlood,
twaalf jaren later, uit Rusland, de overblijfselen zijner krijgsmacht
overlatende aan de wol ven der Russische woestijnen en de nog meer
bloeddorstige Kozakken. Voor de dcrde maal ontvlood Napoleon
van de velden van Waterloo, om zijn leven op eene rots van den
oceaan te eindigen. En wie is er nochtans, die zijne glorie als krijgsman durft betwisten? En indien de roem van keizer Napoleon door
deze drievoudige vlucht niet heeft geleden, zal (ik waarborg het met
gerustheid) ook de eer van Kapitein Pauw niet lijden door het
verhaal van zijne vlucht aan de oevers der Schelde.
Toen onlangs een der voortreffelijkste Fransche Maarschalken,
niet dan ter nauwernood zijn leger c!oor de vlucht aan de woede
van den Arabier onttrok, was geheel Frankrijk vervuld van het
gerucht dier nederlaag, en duizend dagbladen en vlugschriften
(die Arabieren der beschaving) grepen de gebeurtenis aan als een
onderwerp van redeneering , of als eene stoffe voor partijschap. Op
verschillende wijzen werd dit feit beoordeeld, door dezen als een
meesterstuk van krijgskunde geprezen, door genen als een bewijs
van onkunde en lafhartigheid gelaakt. De Maarschalk heeft niet
gemeend het recht te hebben, eenen enkelen van alle die schrijvers
voor de correctioneele Rechtbank te dagvaarden; heeft niet gemeend
hun de bevoegdheid te kunnen betwisten, om over een feit, dat
zijT' openbaar leven betrof, te redekavelen; heeft niet gemeend
(en hij had groot gelijk), dat zijne eer door het geschrijf iets had
geleden, of door eene gerechtelijke vervolging iets zoude winnen.
Dit is derhalve het lot, dat Kapitein Pauw gemeen heeft met
l\'apoleon en Clausel, en er is in dat gezelschap niets, dat eenen
dapperen kapitein zoude kunnen onteeren. Een krijgsman, die nooit
voor den vijand heeft moeten wijken, is als een advokaat, die nooit
een proces, of een geneesheer, die nooit een patient heeft verloren.
"
"
"
"

Die in den veldslag komt te sneven,
Zal nooit een nieuwen strijd beleven;
Maar die de nare dood ontsnelt,
TArt eens op nieuw het krijgsgeweld. "
Shakespeare.

Indien wij echter het verhaal meer van nabij beschouwen, vinden
wij geenen zweem van hetgeen werkelijk het delict van calomnie
daarstelt tegen den Kapitein Pauw.
Wij Pl'kenllen het, de uitdrukkingen zijn niet altijd even kiesch;
de stijl h"ert,niets van de sierlijkheid, welke eldolrs deze brochure

-

237-

kenmerkt; zij heeft niets van dat gezwollene, hetwelk de moeielijk
te bevredigen kritiek somtijds in de dichterlijke voortbrengselen
van mijnen client heeft gelaakt; niets doet ons denken aan den
Marquis de Thouars. Het schijnt veeleer, dat de een of andere
medewerker van de Utreeht,cbe Courant zich hier met glosseeren
en inlasschen heeft bezig gehouden, want het is de kennelijke
schrijftrant van dat dagblad, het zijn zijne geliefk(losde uitdrukkingen, zijne beelden, zijn vernuft. Doch de wet straft niet, de
Rechter beoordeelt niet de meerdere of mindere onkieschheid der
bewoording, de mindere of meerdere platheid van den stijl.
Maal' te zeggen, dat Kapitein Pauw geloopen beeft, is, uit een
zuiver juridiek oogpunt beschouwd, geene calomnie, ook dan,
wanneer hij zoude kunnen bewijzC'll, dat dit het geval niet is,
geweest. Homerus prijst den held der Ilias als snel in het loopen,
en de grootste meester in het vak heeft ons geleerd, dat de kunst
van den oorlog in de voeten best~at. Wanneer wij den onbekenden
schrijver door zich zelven verklaren, vinden wij, hoe weinig het
denkheeld loopen bil hem iets hat.elijks heeft. Zoo lezen wij bI. 84:
t1lJee huren 1cilden elkander de eer der over1cinning bestmisten,
en liepen om strijd. om hef. eerste met den TJijand handgemeen is
morden.
De~e

Er zijn inderdaad voorbeelden van de best gedisciplineerde en
meest beproefde legers, die, plofseling door schrik bevangen,
zonder verklaarbare oorzaak, aan het loopen gaan en vluchten.
Van daal' de naam van panillken schrik, omdat de ouden een zoo
zonderling verschijnsel niet altijd kunnende verklaren, hetzelve
aan den onmiddellijken invloed van eene hoogere macbt toeschreven,
en Pan als de oorzaak beschouwden. In den Italiaansehen oorlog,
waarin de FI'anschen onder Napoleon zoovele lauweren plukten,
trof dit lot een regiment, hetwelk zich altijd door dapperheid en
krijgstucht bad onderscheiden, maar in den volgenden slag werd
de eer van zijne vaandels door bewonderenswaardige daden van
krijgsmoed op den vijand heroverd.
Maar in de onderhavige zaak kan geene blaam den Kapitein
treffen. Het verhaal meldt, dat op het eerste scbot der Belgen het
detachement stilstond, en onrlel' deze omstandigheden moest de
Kapitein wel 'rechtsomkeer maken, omnat het onmogelijk is, met
een stilstaand detachement voorwaarts te marcheeren. Hier is wel
eene spotternij, welke in het privaat Icven op zijn hoogst als eene
injure zoune kunnen aangemerkt wOl'den, maar hoever verwijderd
is dit van het delict van calomnie! I!

- 238Veroorlooft mij nog eene aanmerking, alvorens ik van dit
onderwerp afstap. Men heeft de Fransche leer van calomnie, welke
ik nu geheel afgescheiden van de vrijheid der drukpers beschouw,
wel eens zeer verkeerd toegepast en nog meer verkeerdelijk beoordeeld. In het algemeen heeft men aangevoerd, en dit voorzeker
niet zonder grond, dat het eene ongerijmdheid was, tot bewijs
eener aantijging in atle gevallen een vonnis te vorderen. Het gevolg
daarvan zoude zijn, dat eenieder, die eenen andere iets verwijt,
hetwelk uit den aard voor geene gerechtelijke vervolging, en alzoo
ook voor geene rechterlijke veroordeeling vatbaar is, altijd een
calomniateur zoude zijn. Er zouden dus geene ondankbare, geene
onzedelijke menschen, geene dronkaards meer zijn, want ondankbaarheid, onzedelijkheid, dronkenschap zijn geene onderwerpen van
rechterlijke uitspraak. Men zoude daarenboven den beklaagde als
lasteraar moeten veroordeelen ook dan, wanneer de aanklager de
waarheid van hct verwijt e r k e n d e . ,
.\1aar dit, M. H.! is niet dan aan eene verkeerue opvatting. v,an
des wetgevers bedoeling toe te schrijven. De wetgever zegt all~'e~,
welke species van bewijs uitsluitend zal worden aangenomen,
1vanneer er beJvijs gevorderd 1Dordt. Doch dit bewijs wordt niet
gevorderd, dan alleen, wanneer ket jeit ontkend 1Dordt. Zoolang er
geene onkentenis bestaat, is alle bewijs overbodig, en geen wanbedrijf van laster denkbaar. Dit stelsel verdedig ik niet heden voor
het eerst; het is alreeds vroeger door mij ontwikkeld, en bij
rechterlijke uitspraak aangenomen.
Houden wij derhalve ons aan den regel, dat het bewijs eerst
dan te pas komt, wanneer er eene ontkentenis plaats heeft. De
klager echter heeft het feit nooit ontkend, en dus, ook uit dit
gezichtspunt beschouwd, bestaat hier geene calomllie.
Indien werkelijk de beklaagde de schrijver van de geincrimineerde plaats is, kan er geen animus calumniandi in hem worden
verondersteld. Hij had nimmer eenige betrekking met Kapitein
Pauw gehad; hij had nooit met of onder hem gediend; zij behoorden
tot twee verschillende wapens; zij kenden elkander geheel niet;
geene vijandschap, geene wangunst, geene wraakzucht kan zijne
pen bestuurd hebben.
Ik heb uwe aandacht lang gevergd, maar vergunt mij ten slotte,
nu ik het geïncrimeerde geschrift heb verdedigd, een woord te
spreken van den man, wien men, niettegenstaande zijne ontken.
tenis l voor den schrijver wil houden. Men heeft goedgèvonden,

239 hem tot eenen martelaar te kiezen van de drukpersvrijheid,
wellicht op dezelfde wij7.e als in Le Médecin malgré lui van l'Ilolière
Sganarelle tot geneesheer wordt bevOl'derd. Het Bestuur had's mans
ontkentenis behooren te eerbiedigen, zoolang die niet bij een
rechterlijk eindvonnis was verworpen. Het Bestuur behoorde geene
inbreuk te maken op de vrijheid der verdediging, door den beklaagde naar de rechtbank te zenden onder den last van de vermoedens, welke zijn ontslag tegen hem heeft opgewekt. De invloed,
welken die ontijdige en voorbarige maatregel op de beoordeeling
der zake en al zoo op het lot van deu beklaagde konde uitoefenen,
behoorde de Regeering te hebben weerhouden, van de rechterlijke
beslissing vooruit te loopen. Doch dit is geschied, en het daaruit
voor den beklaagde geboren onheil is onherstelbaar. Indien hij
werkelijk de schrijver van het geïncrimineerde geschrift ware.
zoude hij daardoor alreeds overvloedig gestrnft zijn. Één geluk is
hem slechts overgebleven, de onafhankelijkheid van den Rechter,
die over zijn lot beslist.
Mijne Heeren! dezelfde getrouwheid aan de grondwet. welke UI.
een vroege!' vonnis van de Rechtbank van Utrecht heeft doen vernietigen, zal ook hier uwe uitspraak brpalen. 'l'usschen de beide
beginselen van gewetensvrijheid en vrijheid der, drukpers bestaat
een nauw verband. Ik verbeide uwe beslissing met vertrouwen.

TIl.

PARLEMENTAIRE WELSPREKENDHEID.
Ha.ndelsvrijheid.
(RedeTOeriDg uitg8lprokeD op 28 September 1816, over eeD nie ... tarief 9m Inkomende
en Ditgaande rechten)
DOOR

D, I!'. VAN ALPHEN(')

Ik begin met te bekennen, dat dezer dagen niets moeielijker is
dan om de denkbeelden, de instellingen, de wijze van zIen den
geest van den verleden tijd met dien van den tegenwoordllPlID
overeen te brengen, te verbinden en te vereenigen , mltsgader' om
in den tegenwoordigen toestand van zaken, de toepassin~ er VII' tI'
maken. Een tijd verloop van 25-jal'ige onlusten, van een gedurIger,
staat van oorlog, van omverwel'ping van alles, van teUl!e;vlerID~
van alle hartstochten, van roofwcht, geweld, omkooplng ell ver
laging; maar tevens van roem, van werkzaamheid en vso geest.kracht, van ontwikkeling van nieuwe denkbeelden. zoodsmg

(1) ])aniel François van AlpMn, g-eboren te Utrecht, den 30° Angllstos
1174, was een zoon vall den I!ekenllen dichter Hieronymus van A .pheo
Toen bij in 1791 te Leiden in de rechten stlllleer(le, vertrok hij nMr Oo~t
Indië als cadet bij de marine, ell bleef daar als ambtenaar en lIUtt~t.'iiJk al~
resident van Som'abaya tot in 1808, toen hij in oneenigheld met generaal
Daendels geraakt zijnde, naar Europa terugkeerde. Op dezen terugtocht
werd hij door de Engelsehen gevang-en genomen en begaf zich naaI' NoordAmerika, wanr hij tot in 1810 verbleef. Dan keerde hij naar Ncderlnnd terug
waar hij b"proettle Jam en onderhoorigheden, door bemiddeling van Engeland, onder het bestuur van den prins van Oranje te brengen Hij werd in
lllJ5 tot lid dcr Staten-Generaal benoemrl en mocht dit voorrecht bij vernieuwing genieten. In deze betrekking- onderscheidde bij zich door hoog-e
geest beschaving en pchtrl staatkundige welsprekendheid. Hij overleed te
Voorschoten den 16 n October 1840.
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tijdsti p plaatst zich steeds tusschen het verledene, waar van men
zich een al te lachend tafereel vertoont, en het tegenwoordige, dat
somtijds zeer veel hinrlernissen oplevert, dat ons zoo veel onvervulde
hoop, zoo veel verdwenen begoocheling, eenige grondstoffen van
verdeeldheid, die alsnog gisten, zoo veel zelfsliefde en onbeschaamde
vorderingen, zooveel uitersten, zoowel van geestvervoering en
onverschilligheid, als van angstvalligheid en verachting van alle
zwarigheden, van alle belet-elen, voor den geest brengt.
Het is dan niet te verwonderen, dat de in verlegendheid geraakte
wetgever niet weet, waar een punt te vinden, hetwelk alles moet
ovel'eenbrengen, tep. einde den eene tot bedaren te brengen, den
andere gerust te stellen, en allen den waren weg te wijzelI, die tot
het algemeen welzijn leidt. Achterwaarts te treden, en de eeuw te
doen achterwaarts treden, is evenzoo gevaarlijk als denzelfden weg,
die tot vernieling leidt, te volgen; zich op verleidende bespiegelingen
te betrouwen, is evenlOO gevaarlijk als alle stelsel, gl'ondbeginsel
of algemeenen regel te mistrouwen.
Hoe dil handelingen van eertijds met den geest der tegenwooc'dige
tijden, hoe de grondbeginselen van den vroegeC'en tijd met de zelfsliefde van tegenwoordig oveL'een te brengeil ? Hoe kan men lessen
van zedekunde trekken uit het brandpunt van zedenbederf en
geweld? Hoe het vertrouwen (niet in woorden, maar in de daad)
doen herboren worden, in de plaats van het systematisch en zedenbedervend wantrouwen, hetwelk zooveel tot onze rampen heeft
toegebracht? Welk is dan het eenige middel, om van alle ondervinding, zonder onderscheid, gebruik te maken en tot eene gelukkige
uitkomst te geraken, ten einde aller belangen in evenw;~ht te
brengen? Het is dat van te trachten, om alle uitersten te vermijden,
en om de rechtvaardigheid, gematigdheid en zedeiiJkheid op den
voorgrond te stellen; van het gezond verstand en de ondervinding
in al hunne rechten te herstellen. De geest schittert, het vernuft
schept en verheft, doch de gematigdheid en het gezond verstand
behoeden cn bevestigen de Rijken. Gelukkig dat het tegenwoordige,
hetwelk groote zwarighcden oplevert, ons tevens een groot goed,
een zeker en zeer geruststellend rustpunt oplevert; wij vinden dat
in het doorluchtige opperhoofd van ons Gouvernement, dat alle
inlichting met go.edheid ontvangt, en waarvan wij alle overtuigd
zijn dat het rechtvaardig en wel willend is; hetwelk, zoo het niet
eensklaps al het goedc kan verrichten, dat zijn hart verlangt te
doen. ten minste zoovec\ kwaad hc<;ft afgeweerd, als bewezen was
afguw.: ..a·J tu .... Wl.:J.I.lJl WvJ.· ... uJl.

- 242 Ik heb mijn gevoelen over de Indirecte Belastingen vrijmoedlb
geuit. Ik heb vooral stilgestaan bij haren invloed op het handelssystema, dat thans het onderwerp der oelibcratiën dezer Kamer uitmaakt, en kan mij niet ontveinzen, dat zij niet meer volkomen vrij
zijn. Ik zal echter, evenals waren zij zulks nog, trachten het onderwerp, dat de vergadering bezig houdt, uit een juist en onpartijdig
oogpunt te beschouwen, geen belRng verachtende, en van alle
ondervinding gebruik makende. Ik wil geenszins het voorbeeld
volgen van sommigen, die, de opgekomen verandering vergetende,
blindelings de instellingen en reglementen van den goeden ouden tijd
op den tegenwoordigen staat van zaken \\ illen toepassen, noch van
anderen, die, wel is waar, doen of zij die bewonderen, doch geheel
en al zoowel den geest als de grondbeginselen er van miskennen;
daarin gelijkende naar den man, die in oen schouwburg in oe handen
klapte, doch tevens uitriep: c Hoe slecht, hoe afschuwelijk' "
De handel is misschien van alle onderwerpen, die de gemoederen
in den tegenwoordigen tijd bezig houden, het belangrijkste en een
der zoodanigen, op welke het tafereel, dat ik ge;:chetst en de aanmerkingen, die ik gemaakt heb, het meest toepasselijk zijn. Over het
algemeen is men het eens, dat de staat daarvan zeel' veel veranderd
is; dat hij meer algemeen is verspreid; dat de vooroordcelen tegen
de afscheiding van het corps der kooplieden niet meer bestaan j dat
het vertier van verscheidene voorwerpen, die niet van eerste noodzakelijkheid zijn, over het algemf'en zeer verminderd is; en dat de
goede trouwen het erediet nog niet hersteld zijn. Waaruit dan ook
het gevolg zoude kunnen afgeleid worden, dat er meer kooplieden
zijn dan er bandel is, en meer gefabrikeerde goederen dHn er
verbruikers zijn; dat, daarenboven, de wisselvalligheden van een
langdurigen oorlog den geest van speculatie meerdere activiteit,
meerdere middelen tot gevaarlij ke ondernemingen, grooter en
spoediger werkende kansen beeft verschaft en er een hazardspel van
gemaakt bebben, welks noodlottigst gevolg geweest is, van weerzin
in te boezemen tegen regelmatigen en actieven handel, die zich met
matige, langzaam inkomende voordeel en vergenoegt, en op goede
trouw, soliditeit en de nauwgezetste woordhouding IJ,erust; alsmede,
dat door oneindige, overal gestelde hindernissen, de kunst van
smokkelen tot eenen trap van hoogte en van onbeschaamdheid is
gebracht, dat het bijna evenzoo bespottelijk geworden is, om
gemoedelijk daarin te zijn, als het over 25 jaren bespottelijk was
godsdienst te hebben.
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Verre van mij het denkbeeld. dat eene lage en vernederende ijverzucht op ons oordeel invloed zou kunnen hebben, of dat men zou
kunnen gelooven, dat door het aanhalen van den g~cst van het
Bestuur en den voorspoed der voormalige verecnigde Provinciën
men zulks zou trachten te doen ten koste van de waardigheid. van
de hoedanigheden, en van alles, wat onze nieuwe broeders uit het
zuiden werkelijk gelden, welker vruchtbare grond en genie voor
den landbouw en de nijverheid ons zulke goede grondstoffen opleveren, om den echten grondslllg van onzcn aanstaanden voorspoed
en van onze aanstaande macht daarop te vestigen. Nog verder van
mij dat ongelukkig denkbeeld van eenen koperen muur, die niet
bestaat en waarvan de gedachte voor altijrl verbannen moet worden.
Alleen door elkander hoog te schatten, kan men el' toe geraken, om
somtijds verschillende gevoelens overeen te brengen, om belangen
te vereenigen, die dikmaals tegenstrijdig schijnen te zijn, omdat de
begeerlijkheid en de zelfsliefde, doof voor de stem der rede, anderen
willen overtuigen, gelijk zij zei ven overtuigd zijn, dat hunne persoonlijke wel vaart met de wel vaart van anderen niet kan worden
overeengebracht. Ik zal mijne redevoering in drie deelen verdeelen.
Het eerste gedeelte zal ten onderwerp hebben den handel in het
algemeen; het tweede gedeelte handelen over het ltandels-systema
van 1725, en het derde, over den tegenwoordigen staat van zaken
en de onderhavige conceptwet.
De handel is, uit een algemeen oogpunt beschouwd, de groote
agent van arbeid en nijverheid, waaruit de macht, het welzijn, de
inkomsten var. den staat en van de bijzondere personen ontspruiten;
hij is sleeht3 daarvan de eommi~sionnair, het middel, om die te doen
gelden. Behalve dat hij zelf werkt, schikt, sorteert, en somtijds de
laatste hand aan de koopmausehappen legt, zoo is hij het, die deze
uit de hand van den landbouwer, van den fabrikant, bij de eerste
aflevering, overneemt en ontvangt, om ze door de circulatie en het
transport, tot gerief te doen strekken en meerdere waarde te doen
verkrijgen: hoe uitgestrekter deze circulatie is, hoe gemakkelijker
dit transport zal zijn. hoe meer waarde de voortbrengselen van den
handel zullen hebben. Van daar dat het wezen des handels in eene
vrije circulatie bestaat, omdat alle heffing van rechten niet alleen
eene belasting op het voorwerp is, maar een tienmalen zwaardere
impost op het transport der voorwerpen, welk dikwijls meer bedraagt dan de waarde van het voorwerp zelf. Alle heffing van rechten derhalve, welker te hoog beloop, formaliteiten, hindernissell
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en last veroorzaakt, is een stellig kwaad, dat men niet dan met
vrees, met voorzichtigheid, en in de overtuiging moet naderl'n, dat
het niet kan worden toegelaten, dan daar, waar nog zwaardere
ongelegen heden het volstrekt onvermijdelijk maken.
Over het algemeen is men van het denkbeeld teruggekomen, dal
de landbouw en de fabrieken of de arbeid, en de har.del, die hun
agent is, geheel tegengestelde belangen hebben, EI' wordt vrij algemeen erkend, dat beiden alle systema van hindernissen en van verbod terugstootelI. Het komt mij ',oor, dat, indIen hunne wezenlijke
belangen dezelfde zijn, het eigenbelang, dat slechts op het tegelJwoordige ziet en alle opofferingen schr'oomt, 21.\I..S bezwaarlijk zal
erkennen, omdat deze beide helangen, uit t.UtlLCa 81l!'d, eene tegenstrijdige strekking hebben, en dat de mensr.I,('Ia o'Yer het algemeen
eerder die strekking rlan hun wezenlijk bebr.!l' volr:-en. De fabrieken
verlangen de monopolie van den ar·IJ ..'i.J OoltlT eer. steeds toenemend
debiet te bekomen De handel zou insgoljjk~ yerlaugen het uitsluitend
agentschap del' nijvcrbeirl te t.ebht.IO, IQ~gellJks de COI!CUITentie
deswege met vreemde markt~[. s(hrou;er;oe, Hdt oenige middel om
deze belangen overeen te hrt'l.gen. !ndlen b~t Goor alle gouvernementen werd aang-enorncn, wu ZIJr., OOl t,elé~r. van het monopolie
Ilfstanr. te laten doen. In alle gevI\:ler, ~ou het gOI;\',;mement, dat
deze waarheid erkent, hel laten varen "lW alle mOllopolie moeteu
regelen op eene wijze, dat <:le plotscilnge ;nvQcl'Ing ,'au een stelsel
van vrijheid niet schadelij k '1an het. al~t'mt'en be!ang ware, Het
grondbeginsel eenmaal erkend ;;iJnde, ~teekt er geell g1'('ot kWl1ad
in, om opofferingen aan den t.egen woo.rdlgen tijd te doeh, doch de
toekomst geheel aan het tegen \\ oOl'dige op te offeren, is en de toekomst en het tegen woordige verwaarlol)zen.
Het stl'ijdt tegen den aard der zaken,om den buitenlandschen handel van den binnenlandschen te willen afscheidcil Zij zijn ~lechts
één, kunnen niet en zullen nimmer van elkander worden afgescheiden; dewijl beide de agenten van clen arbeid zijn, is het hun plich I
en belang dien overal met voordeel aan den nwn te helpen, waar de
hoogste prijs er VOOI' te bekomen is; het kleinste voorwerp, over dl>
grenzen eens lands, zoo wel een kwartier uurs, als duizend uren vcr,
of binnenslancls,'in omloop gebracht, dat alles is gelijkelijk het doei.
des handels. lUen moet zich de gedachte ten volle eigen maken, dat
iedere handeb·operatie in uit- en doorvoer, eu vice, versa bestaat;
dat alle hindernis of hooge redlten bij den in voel', wanneer de
voorwerpen, die daarmede bezwaal'll worden, iu Slü;;t aantal zijn,
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van den invoer afkeerig maken, en dat men zelden ûen zal, dat de
vreemdeling specie aanbrengt, om cenige goederen, van welken
aard ook, uit te voeren. Wanneer men daarenboven de inwoners
van een land dwingen wil, om zich met de voortbrengselen van
hun eigen land te voeden, te kleeden en op te sieren, dan
voert men met dwang een systema van eenvormigheid in, in de
behoeften, den smaak en de grilligheden, die de voedingstoffen der
nijverheid zijn en welke verlangen naRr hetgeen men haar verbiedt.
Ik zeg: met dwang invoeren, want een gouvernement heeft, zonder
dat, middelen genoeg, om de hartstochten, de grillen, de gebreken
der onderdanen aan het algemeen belang dienstbaar te maken, en
de nationale nijverheid te bevorderen, door het invoeren van dat
stelsel van eemormigheid daar, waar een gedeelte der onderdanen
door den staat gehuisvest, gevoed en gekleed worden. Dit zou zijn
een goed door een ander goed bewcrken j terwijl een algemeene
dW8ug slechts een kwaad is, om ons tegen een ander kwaad te
beschermen. Ik zal geen woord meer over dat onderwerp zeggen,
want de onmogelijkheid, om al het mogelijke goed tevens te
bewerken, is mij bekend; ik acht mij gelukkig cr te kunnen
bijvoegen, dat de wil en de wensch daartoe in het hart onzes
Konings liggen.
De vel'deeling des handels in twee deel en was het grondbeginsel
van het continentaal systema. De ijzeren hand en het verstaalde hart
van hem, die alléén het kon willen en ten invoer brengen, zijn
gevallen j doch het systema zelf, waarvan hij de uitvinder niet eens
dacht te zijn, maar dat hij slechts tot een buitensporig punt van
hoogte opvoerde, bestaat nog en heeft steeds min of meer bij alle
natiën bestaall, het minst in de Vcreenigde Provinciën. Ieder
gouvernement, dat den maatstaf zal te buiten gaan, welken de aard
der zaken van zelfs aanwijst, zal eindelijk falen. Indien het niet uit
zich zelf meer en meer daarvan afziet, alsdan zullen hooge prijzen
van alle noodwendighedcn voor den vertiefder, van de werkloonen
des arbeids, waarvan de vereenvoudiging zelfs groote nadeelen
veroorzaakt, en het nut gemist wordt als de middelen bekend zijn,
alsdan zal eene volstrekte afzondering, die gedurig strenger maatregelen vereischt, die de afgunst en rechtmatige représailles van
andere natiën uitlokt, de eindelijke gevolgen er. van wezen, en de
toestand v~n zlIlk eene natie zal gevaarlijk en steeds aan zw~rc
schokken blootgesteld zijn. Wanneer de uitgestrektheid van een
dergelijk lalJd groot is j wanneer zijne plaatselijke ligging voor die
16
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afzondering voordeelig is; wanncer het, door zijne oppermachtigheid
en groote krachten, de gebeurtenis,en kan dwingen en zich steeds
nieuwe délJouchés openen, zal hct dien staat lilng,'r volhouden. Doch
indien zijne uitgestrektheid minder; inrlien de ligging er van zooèanig is, dat de maatregelen van bcdwang niet in hare volle kracht
kunnen worden gehandhaafd, dan zal men zich, door zoodanig een
~telsel, alle mogelijk k waad toebrengen, zonder dat eenig goed het zal
Yerzaehten, wantde smokkelhandel wRakt cn loert om tot tegenwicht
te strekken en zoodanige oogmel'ken tegl'n te werken; hoe sterker
de maatregelen daartegen zijn, des ie meer groeit en bloeit hij,
organiseert zich, krenkt en vernielt ten laatste den regelmatigen
handel, welke, meer en meer aan het kwijnen ger:>.kende, eindelijk,
om zoo te spreken, in den smokkelhandel overgaat, die het dan
slechts in naam is, wanneer hij op het algemeen helang rust. Ziedaar, waarom Bonaparte, met al zijne legers van douaniers en zijne
wapenen van geweld, bezweken; dewijl hij, den handel den oorlog
aandoende, wezenlijk tegen de welvaart cn voorspoed van elk en een
iegelijk krijg voerde.
1\1en heeft het argument, dat eene meerdere concurrentie op den
verbruiker moet drukken, welke alles duurdcr zou moeten betalen, beantwoord met het aanhaien van het voorbeeld eener naburige
lJat~e, bij welke eene buitensporige duurte "an alles geen kwaad is,
nmdat die slechts betrekkelijk zijnde, het evenwicht hersteld is
geworden, en aldaar deze duurte met overvlocd en welvaart samen
gaat. Ik zal hierover niet uitweiden, maar alhier aanmerken, dat het
argument niets afdoet; waar is het, dat deze staat van zaken eenen
lijd lang geduurd heeft, maar het is tevens ook klaarblijkelijk, dat
deze duurte een wezenlijk kwaad is, zood ra de betrekkingen van
eene dergelijke natie zich uitstrekken tot volken, die met haar in
nijverheid en hulpbronnen wedijveren.
M\Jct ik bij deze gelegendheid de gevolgen van het continentaal
stelsel, dat is van de gedwongen seheiding van den buiten- en
binnenlandsehen handel, te binnen brengen; de algemeene ellende
bij ons en overal; de luiheid, de omkoopbaarheid van alle geëmployeerden, die werktuigen waren, en eindelijk een regel- en doelmatig plunder-systema tot onderhoud van den staat, en zulks in
weerwil der fraaie aanspraken en rapporten van zijn al te ijverige
dienaren, omdat de arbeid zonder loon, en de werkman zonder
arbeid was.
Ik heb slechts de bron van het kwaad aangetoond, wanneer het
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de maat te buiten gaat, om te betoogen hetgeen ik gezegd heb, dat
men het niet dan s('hroomvallig, met kennis van den aal'd, de
strekking tot allengsche meerdere uitgebreidheid, en van de ge\'olgen
moet toelaten en naderen. Het is mij geoorloofd er het volgende
nog bij te 'Voegen.
Niets tegenstrijdiger tegen de wetten der na tuur en tegen die van
gezonde staatkunde, maar vooral tegen den geest des christendoms
dan het gedwongen afzonderen del' natiën; hetwelk meer of min het
gevolg is van ieder stelsel van hooge rechten en van veruoel, Laat
ons de ondervinding der eeuwen raadplegen: zij zal ons Europa
aantoonen, eertijds in natiën verdeeld, die geene gemeenschap
onderling hadden, dan om elkander teD onder te brengen en te
vernielen; deze natiën., sommige in vorstendommen, andel'9 in
heerlijkheden verdeeld, ieder haren souverein, elk verschillende,
somtijds tegenovergestelde belangen hebbend<::. Het Christendom
verwerpt ten sterkste deze afzondering, en, sinds zijn geest betel
begrepen wordt en meer verspreid iS f zijn de leenroerige rechten
verdwenen; de kleine sOIJvereinen zijD in groote Rijke .. versmolten,
en de opperhoofden dezer Rijken sluiten zich niet meer in hunne
paleizen op, maar houden vrijelijk g'emeenschap onderling, trachten
meer en meer hunne belangen evereelI te brengen, welke in de daad
niet zoo tegenstrijdig zijn zeuden: dan ten gevolge van maatregelen
van bedwang on van verbod, die steeds door de ulinde begeerlijkheid
en zelfsliefde wor'den ingegeven. Zoodanig was de loop der zaken
:n de staatkundige orde; en zou dan de handel, die groote drijfveer
,'an arbeid en nijverheid, die zoo zeer de beschaving bevordert, niet
tevens met de verlichting van zijne eeuw denzelfden ~tap houden?
Neen, dit zal niet zijn :. de wijsheid, d~ zelfsopoffering van onzen
wuverein staan mij daar borg voor'. Laten wij trachten daartoe
mede te werken, door het ware ",an het valsche te onderscheiden,
en de vorderingen der begeerlijkheid, zoowel als de te ver gedreven
vrees tot gerustheid en gematigdheid terugbren2en. Vóór alle dingen moet men rechtvaardig zijn, men kan niet in alles tevens voorzien. Men moet het verledene raadplegen, over het tegenwoordige
'Waken en de toekomst voorbereiden, door het vergelijken van alle
bedenkingen, die tot het onderwerp behooren.
Ik zal trachten zulks te doen, door de volgende stellingen als
fondamenteele grondbeginselen op te geven.
Men gaat de maat, die in het oog gehouden moet worden, niet te
buiten, bij het toelaten van een stellig kwaad, dat tegen den aard des
handels stI'ijdt, "anneel' men:
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loDen hflndel eene belasting doet betalen. geëvenredigd aan de
bescherming welke hij geniet en aan de behoeften van den staflt,
mits de rechten, welke men dezen oplegt, niet of ten minste niet
veel hooger zijn, dan de premie van assurantie, welke de smokkelaar betaalt ;
2° Wanneel' men den hanrlel nan het algemeen belang onderwerpt,
hetwelk voor €en tijd eenige pal'tieele opofferingen kan gelasten,
mits de staat deze niet hooger noch langer vordere, dan volstrekt
noodzakelijk is;
3° 'Vanneer men dezen (lan een toezicht ondcrwerpt, hetwelk tot
g~ondbeginselen moet hebben om zijne operatiën zoo min mogelijk te
beletten of hinderlijk te zijn; dat moet weten te beschermen, ten
cinde de hindernissen, die opgelegd worden, goed te maken; dat de
rechten ontvangt, in plaats van deze te vorderen, en waarvan het
tarief veranderlijk moet wezen; opdat het naar de omstandigheden
en naar da behocften der nijverheid gewijzigd zij.
HetGouvernementder Vereenigde-Provinciën heeft, door hd reglement van koophandel op deze drie grondbeginselen te vestigen, dat
schoone gebouw van nationaal geluk en voorspoed opgericht, aan
hetwelk alle natiën van het Heelal hare schatting van hulde en van
bewondering hebben toegebracht, en dit brengt mij tot het tweede
punt mijner redevoering, namelijk het hllndelssystema van 1725.
De geest daarvan was :
10 De gematigdheid in het belnng van den handel, ten einde dflar·
door overvloed in alles en aan allen te bezorgen;
2" Zedelijkheid, of liever wering van alles wat de immoraliteit in
de hand werken moet;
3° Wijsheid in de keuze van de voordeclen der geographische ligging van het land, van den aard der inwoners, in één woord, voor·
keur van natuurlijke, eigenaardige, boven kunstige en gedwongen
middelen.
Gematigdheid door den minst mogelijken hinder, de geringst
mogelijke rechten en zoo weinig mogelijk verbod daar te stellen.
Zedelijkheid, door de klasse der heam bten in de verschillende
ambtsbezigheden van het bestuur (lel' Cnnvooien en Licenten zoo
eervol mogelijk te maken. En zulks is een bel~ngrijk punt bij alle
wetgeving. Hoe verder men van dat stelsel van gematigdheid is
afgeweken, des te meer heeft men de beambten verlaagd. welke,
werktuigen van hindernissen en verbod, en ontvangers van hooge
helastingen zijude, beginnen met ten onrechte gehaat te worden,
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de zedelijkheid door het bestuur, hetwelk over den handel waakte,
volstandig in het belang van eerlijkheid en van braafheid te doen
werken.
Toegevend en inschikkelijk voor den eerlijken koopman, was
men slechts gestreng jegens den smokkelaar; en daardoor bracht
het belang- mede een eerlijk man te zijn, en deze was in staat
gesteld, om met den smokkelaar te kunnen markten.
De inschikkelijkheden, die ik bedoel, bestonden:
10 In het aannemen van requesten, om de lading der vaartuigen in
de massa te mogen declareeren; deze requesten bestonden in gewone
requesten, welke, bij de wet van 1725 werden toegelaten (zie artikel 40, 41 en 42) en in buitengewone requesten, of verzoeken om
tauxatie, door van wege het bestuur benoemde makelaars, ten einde
het gevaar der voorzorgen te voorkomen; een maatregel, dien men
niet kan bezigen. Willlneer men van zijne beambten niet zeker is;
2" In het beschermend recht, dat men veilgeld of beveilingsgeld
noemde, hetwelk alleen ten doel had, om den inlandsehen koopman
te bevoordeelen en den buitenlandsehen koopman een weinig meer
te doen betalen ten voordeele van den commissionair, die daardoor
zijnen principaal,of den buitenlandsehen eigenaar,minder commissiegeld in rekening bracht en daardooI' de consignatien tot zich trok.
Een gebruik, dat reeds van 1645 af had plaats gehad en van hetwelk
de consignatie niet onbewust was.
Men vergeve het mij, dat ik in alle die bijzonderheden ben getreden,
ter zake van mijne liefde voor mijn vaderland, ter zake van het
Ilandenken aan zijnen ,'oOl'spoed en aan het geluk der ingezetenen,
waardoor inboorlingen en vreemdelingen aan eenen door de natuur
weinig beweldadigden grond verkleefd werden. Herinneringen, die
mijn hart steeds met aandoening vervullen, en die ik met zoo veel
genoegen in verscheiden vreemde landen heb aangetroffen, alwaar
al degenen, die eertijds onzen gastvrijen boden bewoond hebben,
mij eenparig het getuigenis hebben gegeven, dat zij nergens, in
geen land der wereld, zooveel welvaart, zooveel voorspoed, overal
en zoo algemeen verspreid en verdeeld gevonden hadden als in
het, onze.
Ongelukkig is het goede ook nooit vrij van kwaad, en was zulks
ook niet in de Vereenigde-Provinciën. Ik zal mij bepalen tot het
aanhalen van die kwalen, welke tot het onderwerp, dat ik thans
Nhuiluel, behoorcil ; zij sproten uit tie 'vwtleelin" v,au een reeds zeer
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gering territoir in nog kleiner souvereiniteitenj uit den partijgeest, die dik wijls weigert opofferingen voor het algemeen belang
te doen; uit eenen naijver van inschikkelijkheid, welke de gematigdheid in zwn kheid deed ontaarden, hctgeen ons het verwijt op
den hals haalde, dat, alhoewel een systema hebbende, wij er geen
volgden; met één woord, van alle die oorzaken. welke gewoonlijk
de gevolgen zijn van eenen hoogen graad van rijkdom en voorspoed, welke ons eene zoo belang-rijke verbintenis, eene zoo
openhartige vriendschap verschafte, dat deze ons meerdere rampen
heeft veroorzaakt. dan de onverzoenlijkste haat ooit zou hebben
kunnen doen.
Het is eene uit de geschiedenis bekende en bewezene daadzaak,
dat de fabrieken, die zelfs in grooten gdalle in de 17" eeuw, en
gedurende de grootste vrijheid van den handel, bestonden, zich
staande gehouden en gebloeid hebben. Het verval, waarin verscheidene geraakt zijn (want eL'n volstrekt verval is geheel met de
waarheid strijdig), is niet veroorzaakt geworden, dool' de al te min
bepel'kte vrijheid van het handelstclsel; dat is een valsch oogpunt,
uit hetwelk de staat van zaken beschouwd wordt. De ware oorzaken
er van waren, dat de gematigde rechten, die men tot onderstand
der fabrieken bepaald had, niet ingevorderd werden, uit hoofde
van dien naijvel' van inschikkelijkheid, die in slapheid ontaardde;
door een systema van belasting. dat al te zeer op de duurte der
arbeidsloonen, invloi'd had; door eenen hoogel'en trap van nijverheid in fabriekwezen van onze naburen, die deze door Pl'emiën
aanmoedigden; en eindelijk door eene misschien al te snelle vermeerdering van rijkdommen ()n van specie, ont.staan uit omstandigheden, welke daartoe schencn mNle te werken en bij te
dragen.
De laatste opgenoemde oorzaak is misschien wel de voornaamste;
ho.! menigvllidiger het geld wordt, des te sterker vermindert zijne
betrekkelijke waarde, in evenredigheid tot voorwerpen, die steeds
in prijs stijgen. c Wordt weder arm, ,. zegt een zeer geacht
~chrijver, « en gij zult middelen vinden, om uwe fabrieken weder
te dOèn bloeien.,. Dit middel, hetwelk destijds niet beviel, zal
lledendaags, nu men het minder nootlig heeft, nog minder bevallen;
en ik schroom niet de fabriekanten gerust te stellen, door te
voorzeggen, dat een zoo spoedig aanwas van rijkdommen niet meer
te duchten is, dewijl het nagenoeg onmogelijk is dat een zelfdo
samenloop van omstandigheden kan terug komeJl.
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Indien de afscheiding der zeventien Provinciën geen plaats had
gehad, dan zouden de Nederlanden, met dezelfde grondstoffen van
voorspoed, met de zwarigheden niet te worstelen gehad hebben,
welke oorzaak zijn geweest, dat de eene na de andere een vernederend en schandelijk juk hebben moeten dragen. De Noordelijke
Provinciën zouden niet bij uitsluiting de voordeelen genoten hebben, welke de natuur voor alle bestemd had, en zij zouden, met
meerdere middelen tot onaf hankelijk heid voorzien, elkander
ondersteund hebben, en de wetgeving zou zeer zeker dezelfde
voor alle geweest zijn; want alle wetgeving van een vrij en wijs
en onafhankelijk volk, is steeds iu overeenstemming geweest met
zijn karakter, de plaatselijke ligging en voortbrengselen van zijnen
g'rond. Dat men slechts de geschiedenis der Zuiderlijke Provinciën,
in hare afscheicling, opensla, en men zal zien, dat, ten allen tijcle,
dezelfde geest al de zeventien Provinciën bezield heeft, welke haar
steeds aandreef, om vrijelijk gemeenschap met alle natiën te
houden; men zal zien, dat overal welvaart verspreid en de vorsten
steeds machtig in aanzien en rijkdom boven anderen verheven
waren.
Ik ga thans tot het derde gedeelte mijns vertoogs over, hetgeen
ik niet als het minst belangrijke beschouw, en zal het in drie vragen
indeelen:
10 Kan de geest en het grondbeginsel van onze vorige wetgeving
op clen handel, op den tegenwoordigen staat van zaken toegepast
worden?
2° Behelst de onderhavige conceptwet de toepassing van de grondbeginselen en den geest der ordonnantie van 1725? en
80 Is de onderhavige conceptwet met de algemeene belangen des
Koningl'ijks overeenkomstig?
De eerste kwestie beantwoord ik, volgens mijn eer en geweten,
met ja. Ja, ik ben van oordeel, dat, onder onzen goerlen Koning,
die de rechtvaardigheid, die de gematigdheid, die de zedelijkheid,
waarvan hij het voorbeeld geeft, wil, de wet van 1725, in haret1
geest vermeerderd en gewijzigd, alsnog het stelsel zou kunnen
vormen, hetwelk aan ons geheel I(oninkrijk dien trap van welvaart zou verzekeren, waarnaar de tegenwoordige omstandigheden
van Europa ons zouden veroorloven te dingen.
Ik ga verder: zijn stand vastiger, sterker bestuur, handelende
zonder de hinderpalen, die steeds dat der Vereenigde-Provinciën
in den weg stonden, zou al het mogelijke goed, heLwelk uit dat
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stelsel moet voortvloeien, bewerken, zonder die zwakheid in de
uitvoering, dat overwicht van den partijgeest, dien grooten invloed
van bijzondere belangen, te duchten te hebben.
Misschien zal men hier tegen werpen, dat ik de, sinds dien tijd,
opgekomen veranderin~-en, in de omstandigherlen, in het nationaal
karakter, en in den handel zelven, niet heb in het oog gehouden.
Ik antwo)rd, dat het juist met opzicht tot die veranderingen is,
dat een systema van gematigde, nauwkeurige, met inschikkelijkheid, doch zonder zwakheid, ingevorderd wordende, in het belang
van den eerlijken koopman en tegen den smokkelaar gelegde rechten, misschien het eenig middel is, de eenige weg, om, door
vereenigiug van ons wezenlijk en moreel belang, ons bestaan te
bevesti grn.
'Vat de tweede kwestie aangaat, hoe hartelij k gaarne wenschte
ik die in denzelfden zin te kunnen beantwoorden; doch ik kan
mij zei ven niet overtuigen, dat de geest en de grondbeginselen der
onderhavige cO~lceptwet in verhouding tot het tarief, niet met die
van 1725 strijdig is. Ik zal in geene bijzonderheden treden, zooals
die van het tabellen-recht, de vel'hooging van rechten op koopgoederen, die niets met fabrieken gemeen hebben, en alleen aanhalen, dat de noodzakelijkheid van het daarstellen der entrepots,
als eene verzachting in alle systemas van hooge rechten voor het
belang van den handel, doch dat bewezen is veel meer het belang
der smokkela~rs te bevorderen, daarvan een beslissend bewijs
oplevert. Want zood ra vermenigvuldigde hooge rechten ce ne dergelijke instelling noodzakelijk maken, die de vrijheid des handels
in grondbeginsel en oorsprong aanrandt, dan vormt men een
uitsluitend stelsel; zoodanig een aan te nemen, is even zooveel, als
alle hartstochten op te wekken, om vorderingen van deze te doen
geldrn, welke geen Gouvernement ooit heeft kunnen voldoen, en
die des te gevaarlijker zijn, omdat de rechtmatigste al dikwijls het
minst mogen gesteld worden; het is dezelfde strekking tot monopoliën en privilegiën, waartegen in andere gevallen met zooveel
gron<Lgeijverd is geworden, terwijl hierbij nog in aanmel'king
komt,-dat de volmaakte menschelijke kennis nog somtijds te kort
zal schieten en niet altijd kan voorkomen, dat een grooter belang
aan een kleinel' opgeofferd worde; dit gevaar, hetwelk mijn plicht
mij gebiedt te doen kennen, wordt steeds grooter,·naarmate men
de rechten verhoogt, en alle strekking wint in kracht naarmate
men er aan toegeeft; en wie l~an zich op eene gllbuL'rjge uaan, door
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het eigenbel~ng voortgedl'even, inhouden, stilstaan en terugkeeren,
wanneer hij wil? Zelfs de landbouw, die het meest bloeit bij
onbelemmerden uit- en invoer, kan bij dit stelsel nimmer zeker
zijn, dat dit zijn levensbeginsel niet aan andere belangen telkens
worde opgeofferd; en ware dit het eenig bewijs, dat ik tegen alle
stel~els van hooge rechten zoude kunnen aanvoeren, het zoude,
dunkt mij, moeten gelden, en de schaal doen overslaan ten voordeel
van die gematigdheid, die rijken voorraad en overvloed van alles
en aan allen verzekert.
Ten einde de derde quaestie weer grondig te behandelen, zal ik
den tegenwoordigen staat van zaken, met betrekking tot het
voorgedragen systema, onderzoeken.
Wij bezitten al de grondstoffen van voorspoed, die een volk in
zich vereenigen kan; een landbouw, die tot een zeer hoogen trIJp
van volmaaktheid gebracht is, die in alle onze behoeften kan
voorzien, en die zelfs eenen overvloed oplevert, wIJarvoor overal
een redelijke prijs te maken is, bijaldien men de middelen daartoe
gemakkelijk maakt; een landbouw, die geene concurrente te
vreezen hebbende, geen ander belang heeft, dan de vrijheid eener
uitgestrekte circulatie, die deze zelfs vraagt, doch die bij een meer
of minder prohibitief stelsel, insgelijks rechtmatijSe vorderingen te
doen gelden zou hebben. Wij bezitten zeer rijke mijnen, waarvan
de opbrengst in de behoeften van het vertier kan voorzien, voor
welker onderstand eene gematigde beschermende belasting genoegzaam zou zijn. Ik zeg gematigd, want zood ra de verbruiker bewijzen
kan, gelijk het ten opzichte van het ijzer bewezen is, dat eene al
te hooge beschermende belasting, zooals de eigenaars der smederijen
dit op valsehe voorgevens gevorderd hebben, tegen het algemeen
belang der ingezetenen zou strijden, dan moet de invoer van het
vreemde ijzer niet te zeer bezwaard worden. Ook hebben wij nog
de visscherij , die thans begint te herleven, die zoovele personen
aan voedsel helpt, en die, als een tak van den handel zijnde, geen
ander belang, dan de ha ndel heeft.
De fabrieken, welke de voortbrengselen van den grond bearbeiden, leveren het meeste voordeel op ; zij hebben, als nationale
etablissementen, groote aanspraak op de bescherming des gouvel'·
nements, Sommige verzoeken het verbod van uitvoer der grondstoffen, doch daal' zulks met het belang van den landbouw strijdt,
zoo moeten zij zich aan dezen onderwer'pen. Zullen zij deze opoffering vergoed "ien door de COllCUt'l'entic van deu vreemdeling- te)
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weren of bovenmatig te belemmeren? Ik geloof van neen, en dat
een gering recht, gevoegd bij de voordeelen, die ze werkelijk
bezitten, voldoende zal wezen om haar te beschermen; die bescher,·
ming ten koste van den handel te verkrijgen, zoude tegen haar
eigen belang strijden, daar het de handel en niet de üonsumtie lil,
die de waarde aan hare gefabriceerde goederen verzekert.
Andere fabrieken, die vreemde grondstoffell bearbeiden, gevoelen
voor het grootste gedeelte eene gebiedende behoefte tot. eenen
grooten uitvoer. Zij bevinden zich derhalve in eenen hachelijken
toestand, hangen dubbel van dim koophandel af, hebben het grootllt(·
belang er bij, om dien te begunstigen, en trachten. niettemin het
meest om monopolie te bekomen. Zij vreezen nog meer den smok,
kelhandel dan de concurrentie met den vreemdeling; ik IUUl
derhal ve niet gelooven, dat haar wezelllijk belang hooge beschermende belastingen vereischt. Zij hebhen V1'ij hooge rechten "Ter.
kregen, vragen nog hoogere j verre van mij, dat ik dezen belaogrijken tak van onze industrie zoude weigeren ondersteuning all
bescherming j ik kan maar niet gelooven, dat het voldoen a.an
hare eisehen het doel zoude bereiken, dat zij zich voorstellen, -omdat ik de innerlijke overtuiging heb, dat hooge rechten op
vreemde waren nimmer eene fabriek st~ande gehouden hebben;
- matige rechten, getrouw voldaan, zullen meer uitwerken; de
bloei van de grootste fabrieken hangt altijd meer af van debiet
buitenslands, dan van ver'tier in het land zelf j dat debiet buitenslands te bevorderen kan voor haar v~n nut l':ijn, maar zal nimmer
verkregen worden, door den inlandsehen verbruiker te dwingen
de voortbrengselen van eigen nijverheid te gebruiken.
Onze in verval geraa.kte scheepvaart is een zeer belangrijke tak
van nijverheid j deze heeft onwedersprekelijke rechten op de
bescherming des gou vernements bij ieder meer of min prohibitief
stelsel. Intusschen is de buitenlandsehe vaart, uit hoofde van het.
algemeen belang, slechts met zeer matige rechten bezwaard i zij
kan hare rechtmatige vorderingen niet opofferen, dan ten voordeele van een algemeen systema van gematigde rechten.
Behalve al deze voordeelen, en op dit belangrijke punt roep ik
de bijzondere aandacht van U Erlelmogenden in, verzekert de
bezitting van het Koninkrijk der Nederlanden ons eene plaatselijke
ligging, die eenig in hare soort is, om verscheiden algemeene
markten daar te stellen, ten einde alle voorwerpen te doen gelden,
die, in de eerste plaats, alle omliggende landen van het noodige
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voorzien, en, ten tweede, al de voortbrengsel()fi tot zich trekken
welker transpol't gemakkelijk en weinig kostbaar is, voornamelijk
door mirldel der groote rivieren, hetwelk den rivierhandel daarstelt
en, vervolgens. do1l' middel der zeeën, hetwelk den buitenlandsehen handel veroorzaakt. Indien de geografische ligging van ons
land zulke kostbare punten van vereeniging voor den handel van
het Zuiden en van het Noorden, van het Oosten en van het
'Vesten, als ook van het inwendige van Europa oplevert, dan is
het algemeen belang van den Staat, om daarvan de meest mogelijke
partij te trekken.
Bijaldien de handel in zoodanig een land, van alle kanten toevloeiende, een gunstig onthaal geniet, indien de goede trouw, de
vlijt en bijzondere voorzorgen aan alle koopwaren een zeker en
gemakkelijk deuiet aanbieden, dan worden dergelijke markten,
uit den aard der zaak zelve, entrepots van den algemeenen handel.
Deze entrepots zijn zeer veel waard, doen de voorwerpen hunnen
prijs gelden en verspreiden zeer verre rondom zich wel vaart en
overvloed; zij verschaffen der nijverheid alle mogelijke aansporingen en leveren al die hulpbronnen op, welke den voorspoed van
eenen staat hoog opvoeren en bevestigen. \Vanneer de sou vcreinen
van dergelijke markten weinig of geen grondgebied hebben; indien
zij hunnen handel te ver uitbreiden; zoo zij zich te zeer in de
geschillen hunner buren mengt'n, dan zullen zij zich in cenen
gevaarlij ken toestand bevinden: en zullen zich te zeer aan schokken en verliezen bloot,telIen; doch zullen illle dergelijke buitensporigheden nimmer bewijzen, dat een wezenlijk voordeel niet een
groot goed is, dewijl men het kan misbruiken. Al de rampen, die
uit de door mij opgenoemde oorzaken zijn ontsproten, en die de
Vereenigde Provinciën hebben gedrukt, zijn in den t<'genwllordigen
staat van zaken niet meer te duchten. Ten einde dit groot goed,
dat onze plaatselijke ligging ons, en aan zeer weinigen zooals aan
ons, oplevert, te bekomen en te verzekert>n, behoeven wij slechts
een stelsel van gematigheid, in het belang van den eerlijken koopman, en niet meerdere belemnH'rilJgen in te willigen dan volstrekt
J,oodig zijn. Ik zeg, niet meerdere, want de handel is gewoon die
overal te vinden, en weet wel, dat hij het eenig, voorwerp in den
maatschappelijken staat niet kan wezen, dat gcene'lasten te dragen
heeft. Indien men de maat niet te buiten gaat, die in acht genomen
moet worden bij het toelaten van een stellig kwaad, dat onmogelijk
kan worden vermeden, dan zal mell een zoo groot goed, als eene
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markt van rivier- en zeehandel kan opleveren, niet verliezen. Ook
blij ven er nog wel middelen over, om de al te groote strekking
naar dat k waad te verminderen, middelen van belooning en aanmoediging van nijverheid, door premiën van uitvoer, waarvan ook
wel misbruik kan gemaakt worden, doch welke desniettegenstaande
met de meeste nadeelen nog geringer kwaad zullen daarstellen,
dan tiat, hetwelk hooge en vermenigvuldigde rechten onafscheidelijk
verzelt. Het gouvernement kan, onder anderen, eene hulpbron in
de koloniën vinden, wanneer die bestuurd worden in het belang
van het moe:lerland en in dat der nationale fabrieken, ann welke
zij, bij tijd en wijle, een toenemend voordeelig débouché kunnen
opleveren. Bij deze gelegenheid acht ik mij verplicht, om eene
vrijwillige of onvrijwillige dwaling te keer te gaan, welke de
onwetendheid of kwaadwilligheid heeft verspreid, te weten: dat
de koloniën, die ons zijn teruggegeven, minder zouden waard zijn
dan die, welke wij verloren hebben. Dat is valsch en onwallr;
want Java alleen, is tienmaal meer waard dan alles, wat ons niet
is teruggegeven; een Brazillië voor den landbouw, vereenigt dit
onschatbaar eiland, door zijne ligging in den Indi~chen Archipel
welke van hetzelve afhangt, zijne rijke voortbrengselen, prachtige
havens en eene bevolking van vier en een half millioen zielen,
hulpmiddelen, die geene kolonie ter wereld zal te boven streven.
Het doorluchtig Opperhoofd van ons Gouvernement weet dit,
schat het naar waarde, en zal deze bezitting dienstbaar maken aan
het belang van het moederland, waaraan het zeer verkleefd is, en
dat geen gevaar loopt het nogmaals te verliezen, want de oude
Hollandsche naam van wijsheid, gematigdheid en goede trouw
behoudt nog onder de Oostersche volken eenen machtigen invloed.
Zijn de voordeel en van onze geographische ligging, bij het
systema, dat ons is voorgelegd, beschel'llld, naar waarde geschat
en verzekerd? - Ik oOl'deel van neen. - Te zeggen, dat wij een
dergelijk systema moeten aannemen, omdat onze naburen een
dergelijk aangenomen hehben, komt mij niet beslissend voor. Wij
moeten vooraf in aanmerking nemen het ,onderscheid van karakter,
van hulpbronnen, van middelen om het stelsel ten uitvoer te
brengen, de meerdere of mindere hindernissen, die men zal te
bestrijden hebben, en vooral niet vergeten het gevaar der concurrentie van andere naburen, die een minder belemmerend handelsystema zullen volgen.
Indien de natuur, met opzicbt tot de plaatselijke ligging, ons

-- ?'57 -alle voordeelen hecft aan de hand gedlian, om een weInIg beperkt
handelstelsel te hebbcn, zoo heeft zij ons al de zoodanige geweigerd,
die een uitsluitend "j'~iema vergoeden, in stand houden en l,illijken
kunnen. Met een vijfde g-edeelte uitgestrekheid voor het vertier,
zal ons land meer gl'ondg. b:ed tegen den smokkelhandel te bewa ren
hebben dan Frankrijk, en niets bewijst meer de onwetenrlheid Vi'n
hen, welke het voorbeeld eener andere naburige natie aanhalen,
dan dat zij die met ons vergelijken; hare ligging is anders, haar
handel is verschillend, hare hulpbronnen zijn veel grooler, en nog
heeft zij al hare macht en al hare vaderlandsliefde noodig, om
menig nadeel, dat haar systema haar tegenwoordig veroorzaakt, te
verhelpen; zij heeft middelen om daariu te genlOet I,e komen, eu,
daar zij geen meester is om haar stelsel ieder oogen IJlik te veranderen, zoo behoudt zij het, en weet partij te trekken van alle
voordeelen, die de volmaaktste kennis harer belling!'n haal' ual! .:I'~
hand geeft. Hare natu urlij ke af;!ezollderdheid is, juist tegen .1nze
geografische ligging oyergesteld. Twee andere gro:Jte natiën in
plaats van in het midden punt der nij vere beschaafde llatiën +,e
liggen, zijn aan het einde van Europa of in een allder werelddeel
gelegen, en gehoorzamen, bij eelle olltzagliJke uitgestrektheid van
grondgebied, slechts aan eene gebiedende behoefte, om, door alle
middelen, hare fabriceerende nij verheid te doen ontstaan en te
bevorderen.
Het maatschappelijk lichaam is als het men"chelijke; vrije
omloop van vochten is een vulstrekt vereisl:hte, maar kall niet
afgescheiden worden van vrije ademhaling' ; waar die belemmerd
wordt, bederven de sappen, en physieke en moreele krachten nemen
af en kwijnen. Dit is zeker juister dan het abstract denkbeeld, van
een huisgezin, dat niet bij vreemden zijn geld brengt, als het zich
zelf door arbeid helpen kan. Noch de verkoopel', die den hoogsten
prijs zoekt, noch de kooper, die het beste verlangt voor weing
geld, noch de handel, die hun agent is, werken op dat princiep; en
van een beginsel uit te gaan, dat niet be~taat, is ons wedel' terugbrengen tot afgetrokken theoriën, die bewezen zijn geworden
schoon schijnende idealen, maar slechte richtsnoeren van bestuur
te zijn.
Ik oOI'deel het, tot besluit van mijn Letrog, genoegzaam, er nog
het volgende bij te voegen.
Wanneer ik in de flan onze deliberatiën onderworpen conceptwet
en tarief eene al te gl'oote strekking tot een te vcr gedreven
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uitsluitend stelsel zie, wanneer ik daarin rechten van invoer
bespeur, van 8,10,12, 15 ell 20 pct., en zulks in groote getallen,
dan vraag ik aan degenen, die deze hebben daargesteld, niet, of zij
de verliezen berekend hebben, welke deze hooge rechten aan andere
takken van ,nijverheid zullen veroorzaken j ik vraag hun niet, of
zij het gewicht der hindernissen, die zij veroorzaken, de waarde
der opofferingen, welke zij vorderen, naar waarde geschat hebben;
maal' ik noodig hen, om den smokkelhandel, den grootsten geesel
van alle eerlijke kooplieden en fabricantcn zeI ven, over hunne
wezenlijke belangen te raadplegen. Zoo zij in cel' en waarheid
meenen, dat de tegenwoordige staat der zedelijkheid zoodanig is,
dat de bc'geerlijkheid zich in belangloosheid, de dorst tot goud in
verachting voor de rijkdommen, zal veranderen j zoo zij gelooven,
dat de smokkelhandel ooit hindernissen gevreesd heeft, dan heb ik
niets meer te zeggen. Doch wanneer ieder eerlijk man van het
tegendeel overtuigd is, raad ik hen, om, alvorens, ten voordeele
huns ergsten vijands, eene vermeerdering van lokaas en van
voedsel, voor de begeerlijkheid in te roepen, den smokkelaar
zeI ven te vrag-en, hoe hoog de premie van assurantie zijn zal, welke
hij betaalt of betalen zal, om van het welshlgen zijner ondernemingen verzekerd te zijn. Indien de smokkelaar antwoordt, dat,
aangezien de voordeelen, welke de plaatselijke ligging des lands
hem verzekert, aangezien de hulpbronnen, welke algemeene instelling der entrepOts en van het transito, waarvan hij het verbod zoo
zeer schroomde, deze premie niet zeer hoog zlll zijn, en nimmer de
helft der hoog gestelde rechten zal overtreffen j indien deze bekentenis door eeniegelijk, die met kennis van zaken oordeelt, bevestigd
wordt, dan meen ik de eerlijke nijverheid te moeten afraden, om
maatregelen in te roepen, die hun doel missen zullen j die de
kostbare voorrechtèn, welke de natu ur het vaderland geschonken
heeft, zullen vernielen j die zonder eenig voordeel de medeburgers
onzedelijk zullen maken, en welke meer zullen verlagen die talrijke
klassen van achtingswaardige beam blen, welke slechts in verachting gevallen zijn, sedert zij, door den vijand des handels,
gedwongen zijn geworden, om het algemeen belang tegen te werken.
Zoodanig is de staat der zaken, g-elijk die zich voor mij vertoont,
en waarvan ik getracht heb een trouwen onpartijdig tafereel te
schetsen, na alle berichten te hebben ingewonnen, die het mij
mogelijk is geweest te bekomen. Ik wil ill geene hijzonderheden
treden; de conceptwet kan niet geheel afzonderlijk van lJet tarief
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beschouwd worden, en dit moet onder een algemeen oogpunt
worden overwogen.
In de overtu 'ging, dat de geest van het stelsel niet overeenkomt
met de bijzondere belangen van hen, die hun heil vruchteloos van
hooge rechten zullen verwachten, noch met het belang van den
verbruiker en den handel, noch met het moreel belang van het
Koninkrijk, een belang, waarvan de verachting en verwaarloozing
zoovecl ellende heeft op den hals gehaald, een belang, waarvan de
behartiging meer krachten schept dan alle andere hulpmiddelen
kunnen voortbrengen; in die overtuiging meen ik den Souverein,
dien ik met geheel mijn hart eerbiedig, en mijn vaderland, dat ik
hemin, te dienen, lDet tegen het ontwerp te stemmen.

Over ue afkoopbaarheid der tienden(l)
(Redevoering, uiigesproken, den 19n

~"velllber

1859, in de Tweede Kamer

d~r Btaten~

r.ên~raa').

DOOR DE:\' HEER

SLOEr OLDI-IUIS.

Laat het bid ik u, Mijne Heeren, in uwe oogen allen schijn van
parlementaire aanmatiging missen, als een uwer medeleden, gehoor
gevende aan de algemeene roepstem, ik zou bijna zeggen den
noodkreet van den Vaderlandschen landbouw, het wagen dorst een
voorstel van wet te doen, waardoor de opheffing van den tiendenlast mogelijk gemaakt wordt, welke nu meer dan duizend jaren
op de lalllibouw-prodllctie in Nedcrlan,\ drukt; want was ik bij mij
--------.- - - - (1) In den zittijd van IH55-I856 en namelijk op den 2" Mei 1856 diende de
heer Sloet tot Oldliu1s ('ene rnissh'e bij do Tweede Kamer in, bevattende
een wetsontwerp tot lukoopbaarheid der tienden.
In hoofzaak lJepaal'le het, dat alle tienden afknophaar zouden verklaard
wor,len, dat tiondlwtfer ot tiendplichtige de verwi~,eling- in growlrente kon
eischen; de jaarlijl,sche g-emiddelde ophrengst der twintig laatste jaren zou
als maatstaf dienen, md weglating der twee voortleeligste en der twee
nadccligste jaren.
Dit voorstel werd toen niet in hehandeling genomcli.
In de zitting van IHi>G-1851 werd het ûp nieuw aanhangig gemaakt en
verslag ,Iaaroyer nitl!ehl'll<'ht
In de zitting van 1'li>Î-IH5H yerselwen ,I'l memorie tot beantwoording en
wijzigde de voorsteller cenigszins zijn wetsontwerp.
In de zitting van h,i>8-183\) kwam het cind"lijk t(>r spraak. Toen sloegen
de heeren Thorbecke c. s. eenige amcndcml!ui.~[\ voor, waar':J (!l' he<.lr Sloet
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zelven overtuigrl van de zuiverheid mijner beiloelingen, als zijnde
noch tiendheffer noch tiendplichtige en daardoor op een onpartijdig
~tandpunt geplaatst, zoo was ik er echter verre van af mij boven
iemand uwer eenige bijzondere parlementaire begaafdheid voor deze
gewichtige taak toe te schrijven. 0 neen, maar ik zal u zeggen, wat
mij daartoe den parlementairen moed gaf, en dat was het, waar het
bier voornamelijk op moest aankomen: ik rekende op uw staatkundig
beleid, waarvan de nieuwere wetgeving in ons land zoovele schoone
blijken draagt, en dat gij voorzeker iu dezegroote aangelegen heid, op
een tijd, die ons, zooals de laabte spreker opmerkte, de bevrijding
van het Fransche juk herinnert en daarom juist voor alles wat
groot is stemmen moet, wel niet verzaken zult. Ik rekende op uwen
ernstigen wil om den Vaderlandschen landbouw van alle hinderpalen in zijne ontwikkeling te bevrijden, en ik wist dat dit hoofdbedrijf van ons volksbestaan u allen even lief was als mij. Ik rekende
niet het minst op uw zedelijk gevoel in eene richting, welke den
maatschappelijken vooruitgang zoude verbinden aan de opheffing
van eene voortdurende oorzaak van haaten nijd, van twisten bedrog
en van eindelooze rechtsgedingen. Ik wist het, dat gij uwe roeping
als vol ksvertegenwoordigers op hal',m waren prij~ zoudt stellen,
waar hd een maatregel gold, die een nieuwen luiste!' zoude bijzetten
aan de Regeering van den derden Koning uit bet geliefde stamhuis
van Oranje, wiens hooge belangstelling in den landbouw zoo veel
heeft bijgedragen om zoowel dat bedrijf als den geheel en landbouwenden stand in de algemeene denk wijze op te heffen. Ik wilde
Zijne Mnjesteit zoo gaarne over tiend vrije onderdanen laten regeeren. Neen, het is onmogelijk, Mijne Heeren, dat ik door u in dezen
parlementairen moed beschaamd zou worden. Hoe verschoonlijk
ook de eerzucht als de bron van onze handelingen moge zijn,
wanneer zij een gl'oot en nuttig doel voor oogen heeft, zoo was het
toch niet hare verleidelijke lokstem, die mij noopte tot het nemen
tot Oldhuis zich aan~loot pn wuunun h,,! C01'stC uldll~ luidde: " ,\1\0 vóór
de invoering van lwt Burgerlijk wetboek gevestigde Fdmlrlplichtighei(] van
tienden of van eenige andere evenredige hoeveelheid van vruchten, het zij
in deze, het zij in geld te voldoen is op de vordering van den plil'htige afkoopbaar. "
Het voorste! wcrfl behandeld van 17 tot 23 November 1858 en op dien
laatsten dag- met 42 teÇ"cn J9 stemmen nnngfnomen
Den 15 Augustus 1860 verwierp de eerste Kamer het echter met 27 stemmen tegen 11.
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van het initiatief, want ik wist twee zaken, namelijk dat
tegenwoordig tegen,Jver ('ene parlement~jre zegepraal zeer gcm~k·
kelijk, ja zelfs met eenige waarschijnlijkheid eene parlementaIre
nederlaag kon staan. Ik had het 'voorbeeld van den Eng'3lschen
staatsman lord Althorp voor mij, wien eene dergelijke poging allO
de mijne in 1833 was mislukt.
Ik wist bovendien, dat, wat ik deed, ieder uwer kon doen. Maar
het mocht bij mij niet de vraag zijn wat anderen zouden willen of
kunnen doen, maar wat ik zelf oordeelde, dat mijn plicht als volksvertegenwoordiger van mij vorderde. Eindelijk wist ik van dev.
aanvang af, dat het denkbeeld tot dit initiatief bij mij rijpte.. dat,
welk voorstel aan u gedaan werd en wie het voorstel zou doen, d1
gedachten wisseling tusschell de Karnet' en mij ln eene zaak, waarin
zoo menigvuldige belangen betrokken zijn. waarin zoo menigvu Idig~
en verschillende recht~uei'chouwingen plaats grijpen, noodwendig
zou leirlen tot opoffering van eigen denkwijze, Ik wis f" dat, welk.!
grondslagen ik voor mijn voorstel aannam en wie dat v{lorstel rn')ch~
doen, het vele en verschillende wijzigingen zoude ondervinden. Ü
wist, l\1ijne Heeren, dat mijn voorstel de vuurproef van de Ilmendementen zou moeten doorstaan, en dat, evenals andere wetten en zeIL;
die van een man uitgegaan zijn, dien wij als een van rle grootst.; pu ..
blicisteu van ons land en van onzen tijd beschouwen, ook mijn voor·
stel de litleekens van dat recht van amendemEnten zou dragen.
Maar wat doet zu Iks af, wanneer men niets ander~ wil dan de bereiking van een nuttig doel, en geen bevordering Vlm Ideingeestige
eigenliefde? Zoo is ook het laatste wetsont.werp, dat ik (Ie eer heb
gehad u voor te stellen, het is vcrandrrd en gewijzigd naar he~, ge ..
"o,~len en de inzichten van de meerderheid in deze Kamer, zooals die
in het Eindverslag uitgedrukt zijn. En wanneer d~araan de hooge
eer tE' beurt mocht vallen, dat het tot wet verheven wierd, dan z.ou~
den niet aan mij, maar aan u, MijlIe Heeren, de lof en de dank van
de Nederlandsehe landhuishonding toekomen van haar de grootste
weldaad van alle bt'wezen te hebben j eerje weldaad, wai,rnaar
zij sinds 1795 smachtend uitziet en die zij van uwe ooconomische
inzichten, van uw staatkundig beleid, van uw zedelijk gevoel in dit
beslissend oogenblik Gotm,;edig vraa~t, ja dringend afsmeekt, en
laat ik er bijvoegen, o0k stellig vcrwacl! t !
Ik noem het een beslissend oog,'nLlik, want wallrliJk, Mijne
IIeeren, ontveinst het u niet, het is Ihans in uwe handen gesteld, of de Nederland~che land!Juishuuding op de breede heirbaan
17
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der ontwikkeling fier de kruin omhoog zal steken, dan wel of zij
in den fellen strijd der mededinging aehteraan zal blijven hillken
en verkwijnen. f
Ik bedank de Regeering voor de verklaring in deze discusûd
afgelegd. Zij heeft verklaard, wat zij alleen verklaren kon. Zij
weet niet, of wellicht door amendementen verkregen rechten
geschonken zouden kunnen worden; dit moet zij afwachten. Voor
mij is het genoeg, dat zij zich (,nbcwimpeld met het doel en de
strekking van het voorstel heeft vcreenigd. Ik bedank die geachte medeleden dezer Vergadering, welke mij tot op dit oogenblik
zoo krachtig hebben ter zijde gestaan. Zij hebben daardoor mijne
taak aanmerkelijk verlicht. Ik zal daardoor korfer in mijn antwoord kunnen zijn, en mocht ik soms in htI·hllling 'vervallen
van hetgeen bereids is aangevoerd, chlll zal dat alleen zijn om de
indrukken samen te vatten. Ik bedank ook niet het minst mijne
tegenstanders voor de heusche wijze, waarop zij mij bejc'g<'I1d
hebben; ik beloof gaarn hun voorbeeld daarin na te volgen.
Maar vóór dat ik tot de algemeene beschouwing overga, hcb
ik nog een enkel woord te richten tot hen, die met mij van den
aanvang af het middel van eonver~ie beschouwden als het meest
afduende, als het snelst werkende middel. Ik kan mij zeer goe"
begrijpen, dat de voordracht van dit laatste outwerp voor hen
eene teleurstelling moet geweest zijn; maar wij willen hetzelfde.
Ik Illag verwachten, dat zij geene mindere toegevenheid jegens
het gevoelen der meerderheid aan den dag zullen leggen dan de
voorsteller zelf. Het is in het parlementaire leven niet altijd de
vraag, wat men subjectief voor het wenschelijkste houdt; maar
wat men het meest met onze wenschen over·cenkomstig van
het parlement verkrijgen kan; en dan moet ik toch zeggen, dat
werkelijk de afkoopbaarheid zulk kl'achteloos middel niet is als
ik in deze vergadering heb hooren verkondigen.
Men zal zich her;nneren, dat op het eiucle van het jaar 1856
reeds voor Illeer dan 15 tuil gouds aan tienden van het kruonen staatsdomein zijn afgekocht, en wanneer men daarbij voegt
den afkoop der twee volgende jaren en den afkoop van de
domeinen van Zijne Hoogheid Prins Frederik, dan zal dit gezamenlijk de som van twee miljoen verre overtreffen. Het zou mij
hard vallen, nl.\ al de moeiten, die ik mij in deze zaak gegeven
heb, na buiten deze Kamer in openbal'e geschriften aan zoovcle
miskenningen bloot gesteld te zijn geweest, indien ik mij nu op
dit pas vedaten zag van mijne oudste en ijverigste voorstanders.
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Maflr, l\fijne herren, wat gaat u mijn persoon afln? Stel (1('11
persoon uit UW\) gedachte! Het zou hedroevend zijn voor de
scboone zaak, wanneer de voorstanders van de afsthaffing zich
in twee tegenovergestelile kampementen verdeelden, waarvan
de een de conversie, de andere de afkoopbaarheid yoorstond.
Het gevolg daarvan zou zijn dat deze aangelegenheid voor eene
onbeperkte tijdsruimte zou worden verschoven; in den geest en
richting van hen, die van oordeel zijn, dat de tienden van natUl'tl
bestemd zijn om voor alle eeuwen op den Kederlandsehen grond
te moeten blijven rusten.
Wat ik vermoedde. is geschied. Men is bij de algemeene
beschouwingen op het eigendomsrecht teruggekomen. Men heeft
daaruit een bezwaar gemaakt. Zulk eea bezwaar verdIent eei'bied
in eene Nederlandsche volksvertegen wool'dlging, en a:s r.ij daarover heen kon glijden, zou zij hare roeping 'l)isk~r.nm, Naea,
zij moest uit den aard der zaak di!. bezwa'ir nier. licht tèileE ~ll
van alle zijden beschouwen. Dit l(l geschied. Ik zon kunnen.
volstaan met te wijzen, in de eerste nlaHts, üp hetgeen óa!lrvan
in de verslflgen der Kamer gezegd wordt, waa:' dit hezwllai' me~.
meer logische kracht ïs opg-elost geworden, d!1Tt ~(aart.oe ik mij in
staat gevoel. Ik zou kunnen wijzen op d,) re-hr'focrio:5'e:t Ytl;1 ~oo··
vele uitstekende mannen, di~ in deze discu/isiè die 7. aa k, h:obhzn
behandeld. Ik wil er slechts ~enc beschouwing b:jvoegen.
Van wcderzijden bestaat, bij de kleine fracti0 l.n .,:e7.0 kam~r wi<1
dit bezwaar drukt, en den voorsteller. rlezeifdB ;le~bied '?VOl den
eigendom; van weerszijden dezelt'd,~ dchl'oolll''TallighCld ,)W den
eigendom. den grondslag van de ma~tsçha)Jpij) ~en() vorder' Q";- der
rede, dool' den godsdienst geheiUgd ..lll het minste te schok keil.
Het verschil bestaat echter alleen in het begr;.p ,an den eIgendom,
Dit zui ver redebegrip - als zoodanig moet men h(~t elgl'lldom'l·
recht heschouwen - doorloopt in zijne ontwikkl>ling al de phases
van de ontwikkeling der burgermaatschappij. Het ondervindt daar·
van den invloed, het wordt daarnaar geregeld, i!Ct wordt daarna;!r
gewijzigd, het moet daarmede gelijken tred houden Andel's vertoont zich het eigendomsrecht bij de wilden, die geen kunstvlijt,
geene kapitalen, bijna geenen maatschnppelijken band bezitten,
anders in eene vergevorderde en industriëde maatschappij, waarin
de verhouding van de menschen tot elkander duizendvourligis
vermenigvuldigd en gewijzigd. Ik vra:lg bet u, is bet burgerlijk
reeht voor het grootste gedeelte wel iets anders dan eene regeling,
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een WIJZIging, eene beperking? Ja, Mijne Herren, laten wij het
woord maar uitspreken, eene 'IJè'l'korting van heL eigendomsrecht;
want daarop vestig ik uwe bijzondere aandacht, dat, hoezeer men
met woorden ~pelen wil, iedere regeling, iedere wijziging van het
eigendomsrecht niet anders is dan eene verkorting van dat recht.
Het is altijd eene beperking van het vrije genot, van de vrije beschikking. Welke andere stI'ekking toch hebben de bepalingen in
het lJurgelijk recht omtrent de donatiën, de testamenten, de huwelijkscontracten, de huur en verhuur, den koop en verkoop? Wanneer men nu het eigendomsrecht zoodanig wil beschouwen, dat
daarmede de wetgever niets te m~ken heeft, dat het aan zijne macht
en gezag onttrokken is, o! Mijne Heeren, dan is de burgerlijke wet
wel de grootste schennis van den eigendom, waar zich ooit het
mensehdom aan heeft schuldig gemililkt j dan kunnen wij althans ons
wetboek van bUI'gerlijk recht zeer inkorten, dan behoeven wij in
plaats daarvan maar eene alr,:erneene bepaling te stellen: laat
donateeren, laat legateeren, laat. contracteeren, laat huren, verhuren, koop en en ver'koopen wie wil, zooals men wil, voor
zooveel men wil en wallneer men wil.
r.Iiine Heercn zoodil:lig is niet meer het begrip van den eigendom in de maatschappij, waarin God ons geplaatst hed't; zoodanig
is het eigendomsrecht nooit opgekomen in de wijsbegeerte van
het recht, doch alleen in die verlepte, ouderwetsehe l'echtschool,
waaruit (Ie vool'zitter van de Hollandsche maatschappij van landbou \V, ons geacht medelid, den heer van Hall, voortgetreden is.
Zoo is het nooit opgenomell, Mijne Heeren, in de wetgeving van
eenig beschaafd volle :\1 ij ne Heeren, ik houd niet veel van aanhalingen j ik steun liever op de kracht van argumenten dan op
het gezag van anderen, maar vergunt mij toch u eene aanhaling
te doen. Zij, is van een man, die voor eenige jaren met al de
kracht van het talent de gevaarvolle stellingen der socialisten
en communisten bestreed, van den bel'oemden hoogleeraar in het
Burgerlijk recht. te Geneve, den heer Cherbuliez, Deze zegt:
« Ondertusschen is, zoovel' ik weet, de instelling van den
eigendom nergens ter wereld aan de wel'!{Îng der wet onttrokken;
nergens ter wereld zijn de wetten, die den eigendom regelen,
voor onveranderlijk verklaard, nrrgens ter wereld onder do
bescherming eener macht gesteld, die boven den wetgever geplaatst
was, of tot een godsdienstig dog'ma verheven. In het wezen del'
zaak is cr geen gedeelte van het burgerlijk recht, dat meermalen
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zoo is omgewerkt en gewijzigd als het rcch t van eigendom; en
terwijl dit feit niet betwist wordt noch betwist kan worden, zie ik
niet iJ}, waarop dezulken steunen, die beweren, die zouden willen
volhouden, dat de eigendom, als instelling, als beginsel en wijze
van verkrijging van stoffelijl\C voorwerpen voor physieke en
moreele wezens, waaruit de maatschappij samengesteld is, niet
onderworpen zoune zijn aan de wet en niet van den wetgever
zoude afhangen. »
Mijne H.eeren, de beseholl wing van Cherbuliez is de bewhouwing
in den tegen woordigen tijd van de beroemdste pu blicisten en legisten
in alle landen van Europa. Het is dat standpunt, waarop de
Engelsche staatslieden, sir Robert Peel, lord John RusselI en
anderen zich hebben weten te plaatsen, toen zij de tienden hebben
afgeschaft, en dat in een land, waar men meer dan in eenig land
van de wereld gehecht is aan de verkregen rechten.
Een voorbeeld is mij benomen door den geachten afgevaardigde
uit Deventer, den heer Thorbecke. Ik vraag met hem: wanneer
dan het eigendomsrecht in zulk een zin moet worden opgevat, dat
alle vorder'ingen der beschaving daaraan onderworpen zijn, met
welk recht zult gij dan toch eerlang de slaven aan hunne meesters
ontnemen? De slavernij wordt op dit oogenblik beschermd door
de instelling en wetten van den Staat. Slaven zijn trek vee,
roerende have; zij staan gelijk met buffels en paarden. Het zijn
bezielde zaken, zegt men; ja, maar toch altijd zaken in den burgerrechtelijken zin. Misschien antwoordt men : « Doven de slavernij
zweeft een hooger, zedelijk beginsel, waaraan die afschuwelijke
instelling onderworpen is. l> Maar zoo erkent gij toch, dat er nog
iets hooger is dan het eigendom,recht en dat is juist, wat ik wil.
Ik beweer ook boven dit tiendrecht zweeft een hooger beginsel
van rechtvardigheid, een hooger zedelijk en maatschappelijk
beginsel, waaraan die verderfelijke instelling der tiellden moet
onderworpen worden.
Gij verbiedt - vergunt mij het voorbeeld wat scherp te nemende verkoopbaarheid van het ar;:enicum, het eigendom van den
apotheker, waarvan hij het vrije genot heeft, waarover hij onbeperkt moet kunnen beschil,kcn. Gij verbiedt het te recht; wnnt
het verspreidt dell dood in de adel'en van het menschelijk gestel.
Ik vraag u nu de afkoopbaar/leid van de ti('nderi, het arsenicum
van den landbouw, dat de levensvonken en kiemen van ontwikkelinG' in onzen bodem uitLluscht en doodt.
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De tienelen dagteckenen, zooals mijn geleerde vriend uit Waarfum, de heer Westerhoif, zoo juist iu zij ne belangrij ke rede heeft
uiteengezet, van de Frankische vorsten; maar onze maatschappij
is niet meer de maatschappij van Karel Martel en Pepijn van
Herstal, en de afschaffing der tienden is een postulaat van de
bescha ving geworrlcn.
Om te bewijzen, dat bij ons alleen een verschil over eigendomsrecht en niet over bescherming van den eigendom bestaat, beweer
ik, dat juist mijn voorstel het laatste op het oog heeft. Eigendom toch wordt in het burgerlijk wetboek gedefiniëcrd, als een
recht op eene zaak, om daarvan het vrije genot te hebben, daarover
op de volstrekste wijze te beschikken, mits men aan de rechten van
derden geen nadeel toebrengt. l\Iaar nu vraag ik : Is het vrij genot
van zijn grond, dat, warilleer men dien grond wil droog leggen;
wanneer men, om de vruchtbaarheid te verhoogen, uit eet! verat~
gelegen werelddeel meststofflm aan voert; wanneer mell daarvoor
kostbare werktuigen aanwendt - dat dan de tienheffer met een
glimlach op het wezen tot u 7.Cgt - zoo bij het al zeg', - I( pas op j
weet ,vat ge doet; want wanneer daarvan eene grootere opbrengst
komt, om het even of gij renten van uw kapitaal. trekt, of niet,
ik zal het tienrle heffen van uwe meerdere opbrengst. Nu vraag
ik, niet aan reehbgeleerden onder ons, maar aan hen, die aan
andere nut.tige studiën of bedrijf hunnen levenstijd en de krachten
van hunnen geest gewijd Ilebben, of zij wel eene ergere schending
van het eigendomsr('cht kennen dan dit, dat men maait, waar men
niet gezaaid heeft. Gelooft gij niet, dHt het meer dan tijd is geworden,
dat de wetgever hiel' tussehen beiden trede?
Ik weet wel, men voert mij het slot van de bepaling van art. 625
van het Burgerlijk Wetboek legt'n: mits mengeene sehade toebrenge
aan de rechten van anderen. Men zegt, het tiendrecht was niet in
zijn geheel, het was beperkt door het recht van den tiendheffez· i en
gij moogt den tienoheffer dat recht niet afnemen, anders verko!'t. gij
zijn recht, dat evell heilig is als het recht van den grondeigenaar
zclven. Ik antwoord hierop: Als die verbetering niet tot stand komt,
die eene verhoogde productie wu teweeg brengen, omdat de tiend het
verhindert, welk onrecht wordt dan aan den ti,mdheffer gepleegd,
wanneer hem zijne tiend lIaar de tegenwoordige gemiddelde opbrengst
daarvan afgekocht wordt?
Ik vraag Illet den geuehte afgevaardigde naast mij gezeten, den
heer SdlÏmmelpenninck van der Oye, wieus rede zulk cenen gl'voten
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indruk op de vergadering heeft gemaakt, is er een grooter schennis
van eigendomsrecht denkbaar, dan dat men de vruchten trekke van
eens anders vlijt en overleg, van eens anders arbeid en kapitaal? Dan
ware te vergeefs in het Romeinsche recht die regel geschreven, dat
niemand zich verrijken mag ten koste van een ander. Maar al stond
ook die regel niet geschreven in het schoonste gedenkteeken van den
menschelijken geest, - in het Corpus Juris - hij staat gegrift in
het hart van de menschheid zcl ve. \Vij hebben den geachten afgevaardigde, die op het oogenblik uit de ZI1I1 k wiJkt(den heer Van Hall),
hooren uitgalmen: « Er is ~poliatie. » Mijne Heeren, men neemt
hier geen recht af van den tiendheffer, want men geeft hem eene
schadeloosstelling op zeer voordeelige vocrwaarden, eene schadeloossteling die in elk geval ver overtreft datgene, waarop zijn
oorspronkelijk recht hem aanspraak geven kan.
Ja, Mijne Heeren, wij moeten om het oorspronkelijk recht van den
tegenwoonligen tiendheffer te leeren kennen, langs den langen draad
der tijden opklimmen tot de eerste auteurs, tot de tijden van de
lable ronde. Kal'el Martel en Pepijn vl1n Herstal hebben nooit een
woord hooren reppen van guano, van Bing's mest, van draineer·
l!Uizen, van extirpators, ondergrondsploegen, en van vele nieuwe
wel'ktuigen, en zooveel andere uitvindingen van den laatsten tijd.
llie zelfde gronden, welke thans twee oogsten in een jaar opleveren,
moesten toen jaren achtereen brlak blijven liggen. Nu vraag ik :
Hebben de tiendheffers in die duizend jaren ooit een tiend bijgedragen? En wanneer men nu die tiendheffers hunne tienden afkoopt, tegen eene waarde berekend naar de verbeteringen, die in
onzen tijd in den landbouw zijn tot stand gebracht, dan moet ik
vragen of men dan onbillijk jegens die tiendheffers handelt?
Mijne Heeren, mochten immer of ooit die anti-sociale beginselen
van het socialisme en van het communisme over onze grenzen komen
- hetgeen Godlverhoede! -laat ons dan pal staan voor den eigendom,
Jaat ons dan vereenigd op het altaar van het vaderland den eed zweren, om desnoods ons bloed voor den eigendom veil te hebben; maar
een ding moet ik u verzoeken (het spijt mij wedel'<lm dat de geachte
voorzitter van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw deze zaal
verlaten moest) - een ding moet ik u verzoeken, laat ons niet
d1lJeepen met den eigendom, want dat is het gevaarlijkste van alles;
dweepen is altijd eene beneveling van het helder menschenverstand,
en waarlIjk wij zijn goed op weg om met het eigendomsrecht te
d \Veepen, als wij eeno instelling, die de vuorwaarde is van allen
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maatsehappelijken vooruitgang, omscheppen in een eeu wigd urenden
!Iinderpaal voor die ontwikkeling. Laatons, als ware staatsmannen,
die eene gezonde huishouding van staat op het oog houden, het
tiendrecht in verband br\mglJll met de vorderingen van de beschaving
en van den land bou w. Dit is de beste bescherming van deze soort
van eigendom, van allen eigendom, en ik roep het luid uit: wij,
voorstanders van de afschaffillg van de tienden, zijn de ware beschermers van den eigendom.
Tot nu toe heb ik mij bijna uitsluitend op een zuiver theoretisch
standpunt bewogen. Laat ons nu eens zien wat flJitelijk op het
gebied van de wetgeving zelve is geschied. Ik l.ad plan om u te
wijzen op al hetgeen voorgevallen is bij de grund wetsherziening,
maar dit is zoo juist en zoo bondig uiteengezet door den geachten
afgevaardigde uit Nimegen, dat ik uwe aan.lacht daarmede niet
verder zal beziZ houden.
De afgevaardigde uit Zeeland (de heer van Danise) heeft gewezen
op hetglJen voorgevallen is bij het opmaken van het Burgerlijk Wetboek. Hij heeft ons daarvan een verhaal gedaan. Ik acht het van
veel belang,dat men woordelijk en letterlijk wete, wat er toen heeft
plaats gehad.
Er bestond eene commissie van redactie en deze commissie stelde.
volgens de toenmalige wijze van behandeling van wetten, vraagpunten, waal'op dan de kamer, in centraal-comité vergaderd, haar
gevoelen uitbracht. Nu lees ik het Verslag van de handelingen
van de Kamer van dien tijd: « Art. lG. De volgende vragen zijn
gesteld geworden:
" Behooren er in het Burgerlijk \Votboek bepalingen te zijn betreffenrle de thans besUlanrle tienrlen? » Dit is zonder tegenspraak
Oll t kCllll.

Let wel, Mijne Heeren, het is zonder tegenspraak ontkend of
namelijk het tiend wezen, zoodanig als het toen bestond geregeld of
veranderd moest wOl'den.
Verder: c Zal de wensch geuit worden, dat de koning eene afzonderlijke wet \'oorstelle omtr0nt de bestaaande tienden?" Hierop is
geaTJtwoord : ja. bij eene meerderheid van 52 tegen 13 stemmen.
Eindelijk: c Zal men vragen, dat deze wet eene bepaling behelze
omtrent de afkorJpbaarheid der tienden tegen ecne billijke schadeloosstelling? :0 Dit i, duor 47 leden toestemmend, door 18 leden ontkennend beantwoord.
Vo ~eachte afgevaardiodo uit Deventer, vertegenwoordiger van
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mij verklaard heeft, dat zi jne tegenwoordigheid op dit oogen blik
elders gevorderd werd, heeft gezegd, als ik hem wel verstaan heb:
,ia, dat alles mag alzoo wezen, maal' de grondwetgever, namelijk de
Dubbele Kamer, had, toen zij het beginsel omhelsde, dat de gewone
wetgever dit moest regelen, niet mijn voorstel op het oog. Ik stem
dit volkomen toe, mijn voorstel bestond niet j het denkbeeld daartoe was zelfs nog niet geboren, maar nu begrijp ik volstrekt de
kracht van die argumentatie niet. Wat moet ik er uit afleiden '1
Het is mij duister. Eene omstandigheid echter, die mijns inziens
afdoende is, en waarop men van den kant der oppositie tegen mijn
voorstel maar niet schijnt te wilen letten, is deze. Reeds heeft de
gewone wetgever bij de wet van 6 Juli 1840 het novaal tiendrecht
conversibel gesteld en wat eigendomsrecht betreft is het novaat
tiendrecht volkomen gelijk aan het gewone tiendrecht. Dit heeft
men in 1840 gedaan. 0 I die revolutionaire Kamer van 1840, eenmaal uitgekreten als eene vergadering van de meest verharde, de
meest aristocratisdw voorstanders van het behoud I En welke
achterwaartsche stappen wil men ons thans laten doen? Hoe laat
wijst de uurwijzcl' des tijds in Nederland? Ik behoef om deze
4.uaestie te beslissen, hier niets meer bij te voegen. Wij zijn
genegen om de tienden, particulieren of (!orporatiën toebehoorende,
te brengen in een gelijken toestand, als waarin de tienden van de
kroondomeinen en van den Staat gebracht zijn. De Grondwet wil
gelijkheid. Ik durf het gevoelen van den geachten afgevaardigde
uit Deventer, zoodanig als het geuit is, niet in alle opzichten tot het
mijne maken, dat namelijk de rechtvaardigheid boven de Grondwet
staat, want het begt'ip van rechtvaardigheid is dikwijls een zeer
subjectief begrip. Maar, wanneet' ik een algen18enen regel van uitlegkunde voor de Grondwet wu moeten stellen, dan zou ik zeggen:
legt de Grondwet uit in dien zin, in dien geest, als het meest met
de beginselen der rechtvaardigheid overeenkomt.
Mijne Heeren, er is een bezwaar, dat velen drukt, en geloof ik
eenigermate tegen het voorstel inneemt, zoodanig als het naar gevoelen van de meerderheid dezer' Kamer is gewijzigd. Het is de
kostbaarheid van de tusschenkomst des rechters, en een geacht
lid dezer vergadering, heeft mij buiten de Kamer de vraag
gedaan: hoe men er clan toch toe zou komen om de tienden af te
koopen't Ik bon hem daarop een antwoord schulrlig en zeg: men
behoeft dil; tuss:.;heLlk()lu~t niet nood wondiG' in te 1'oe1Jen j maar
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alleen in geval van geschil, - niet van verschil over de afkoopbaarheid door de wet beslist - maar wanneer men zich niet over
de hoegrootheid der schadeloosstelling kan verstaan. Ik geloof, dat
men zieh in het algemeen wel zoo veel mogelijk daarover zal trachten
te verstaan zonder de tusschenkomst des rechters. Evenals in
Duitschland zal men ook hier afzonderlijke handleidingen in het
licht zien verschijnen voor de taxatie der tienden, zoogenaamde
TIENDBEREKENINGEN , die van lieverlede een vast llorma voor de
tiendpartijen, de deskundigen en de rechters zullen uitmaken.
Men zal zeggen: het staat niet altijd in de macht van den menseh
ofhij procedeeren wil of niet. Er zijn vele harrewarrige, lastige mensehen in de maatschappij: en de voorsteller zelf heeft daarvan veel
ondel'vinding op zijnen levensweg. Maar wanneer men nu ged wangen
wordt om eene procedure te voeren, dan moet men opmerken, dat
de kosten door het wegvallen van zegel en regi~tratie, die daarvan
gewoonlijk 2/3 uitmaken, aanmerkelijk verminderen zullen; dat
bovendien de onderliggende partij de kosten moet bet~len. Dit zal
de straf zijn voor onrerlelijke vorderingen, waaraan anderen zich
wel zullen weten te spiegelen.
Maar, Mijne Heeren, ik meen een eenvoudig middel gevonden
te hebben om de proeeduren te bekorten en daardoor de kosten
belangrijk te verminderen. Ik zal de vrijheid nemen daaromtrent
een nieu \\" wets-artikel voor te stellen. Zooals de zaak n u is, zou
men, in geval, dat men zieh niet verstaan kan, een procureur
stellen; de andere partij zou hetzelfde doen. Men zou elkander
stukken insinueeren en eindelijk dagvaarden met den eisch, dat
de rechtbank in de eerste plaats deskundigen benoemen en na de
benoeming van deskundigen de afkoopsom definitief betalen zou.
Maar nu geloof ik, dat men dezen geheelen kostbaren omslag zou
kunnen vermijden door de bepaling in deze wet te lasschen, dat het
verzoek om taxatie door deskundigen bij bloot request aan de
betrokken rechtbank zal kunnen gedaan worden.
Mijne Heeren, men heeft ook in deze beraadslaging het denkbeeld
van 1'ecipl'ociteit geworpen, en wie zou haar niet verlangen. als de
toestanden van weerszijden gelijk waren. Maar reciprociteit is
hier bovendien feitelijk onmogelijk. Dat was mogelijk bij mijn primitieve voorstel van conversie; maar hoever men nu juridische
nctiën moge drijven, men kan niet fingeeren, dat iemand kapitaal
bezit voor den afkoop, wanneer hij het niet bezit. Waarom spreekt
men wel van die reciprociteit? Omdat men namelijk vreest, dat de
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tiendschultlige, de slechte jaren, de jaren van lage graanprijzen,
zal afwachten en dan de tiend zal afkoopen. \Vij moeten hier, mijne
Heeren, elkander klaar water schenken. Maar nu moet ik mij
onderwerpen als patroon van den tiendplichtige, en vraag ik, of dan
alle voordeelige kansen voor den tiendheffer moeten zijn? Is dat de
maat, waarmede gU wilt meten? Een geacht afgevaardigde in
deze vergadering (de heer de Poorter) heeft de verklaring aan mij
gedaan en mij vergund, op mijn verzoek die te mogen mededeelen,
dat hij in het jaar 1842 eene aanzienlijke hoeveelheid tienden van
staatsdomein had gekocht, maar dat hem uit de opbrengst dier
tienden in het volgend jaar de koopsom reeds dubbel ver'goed is, en
dat hij daarom te rade is geworden om zijne tienrlen afkoopbaar te
stellen voor een lageren prijs dan ik in deze wet heb voorgesteld.
Het is de verklaring van een eerlijk, cdelmoedig tiendheffer, een
voorbeeld Vdor alle tienrlheffers ifl Nederland.
Maar Ik geloof het niet, dat de tiend plich tigcn zoolang zullen w8.chten met hunne tienden af te koopen; men is ·'at tiendreeht mocde,
erg moede, onze landbouwende stand is in den laatsten tijd zeer
vooruitgegaan, zoowel in welvaart als in verstalld. De landbouwers
komen bij elkander, zij lezen in de meestfl oorden van het land de
LandboU1lJ-COurant, de Vriend des L1wdmails; zij silreken met
elkander over hunne belangen en daard0tlr is hun afkeer van de
tienden hoe langer hoe hooger gesteg-en. Ik lierinner mij, dat een
landman, sprekende van een stuk !;md. dat tierldplichtig was,
tot mij zeide, dat op dat stuk !;'nd nog de schande van de tiend
kleefde. ZÓÓ ver is het gekomen, dat mt'n het tiendrecht als eene
schande beschouwt. In de laatste tijden heeft men waargenomen
over de gansche uitgestrekheid van ons land, - en ik beroep mij
hier op de geachte heeren notari5sen - dat de boeren in alle provinciën huune hypotheek en hebben afgelost.
Nu hebben zij nog de miil.lelen, nog het geld in kas om de tienden af te koopel!, en ik houd mij overtuig I, dat zij er een levendig
gebruik van zullen maken, en dat zU niet zullen wachten tot de
slechte tijden, als zij weder hypotheeken zullen moeten opnemen
om de tienden af te koopen. Ik wijs u op het voorbeeld van dat
groot aantal tiendplichtigcn in Nederland, die in de laatste dure
tijden voor meer dan twee millioen aan tienden hebben afgekocht.
Ik geloof dus, dat de tiendheif<!rs zich in deze geheel ten onrechte
beangstigen.
MIjne Heeren, men heeft nog een ander denkbeeld in dezo ver·

-

2i:2,-

gadering geworpen, een denk beeld, dat tot n0ti toe weinig bijval heeft
gevonden, dat in geen land ter wereld wordt gevolgd en door geen
enkelen schrijver van het vak aanbevolen, om namelijk de taxatie
niet bij de wet te regelen, maar geheel aan den rechter over te laten.
Hiel' moet ik weder optl'eden als patl'oon del' tiendheffers, want
inderdaad, ik zou hen bekbigen, indien zij in de materie "an hun
tiendrecht, bij den geest van afkeer, die daartegen bestaat, aan oe
willekeur, al is het dan ook altijd te goeder trouw, aan het wanbegrip van den re('hter waren blootgesteld. Een maatstaf, Mijne
Heeren, is een waarborg voor den tiendheffer, het is een maat~taf
beneden welken oe tiend niet kan afgekocht worden.
Ons geacht medelid uil Tiel (de heer de Kempenaer) heeft in eene
aangename rede bdoogd, dat het decreet van 22 Januari 1813
nog van kracht is. Die verklaring deed mij zeer veel genoegen. Ik
zie daaruit, dat ik dien afgevaardigde miskend heb, door hem voor
een onbepaalden tegenstander van de af,ehaffmg del' tienden te
houden, want in dat geval zou hij deze bewering niet gevoerd hebben.
of daaromtrent het stilzwijgelI h(>bben bewaard en ZO) vlei ik mij
nog altijd zijnc stcm voor dit voorstel tè winnen, waarop ik zulk
ecn llijzolldeI'clI [l1'1;S stel.
Gisteren is mij op het einde van de disr'u"sie gevraagd: hoe denkt
gij over de ver'bindende kracht van dat decreet? Zouwel uit innige
over'tuiging al5 uit eerbied VOOl' zulke befaamde recht::geleerden, als
hierover het woord hebbell gevoed, moet ik verklaren, dat ook
naar mijlIe mccliing het deel'eet van 22 Januari 1813 nog van
kracht is. l\la,1l' wat beteekent het, dat die beroemde rechtskundige
minnen, wier b('zit in ons midden wij zoo hoog waardeel'en, dat ik
en anderen in dat gevoelen deelen? Wat zou het beteekenen, indien
dez' gdleele vergadering daal'omtrellt een-temmig dacht? Buiten
deze ver'g:ldering zijn el', die daaromtrent wedel' een geheel ander
gevoelt'n koesteren, waal'voor, zoo men rechtvaardig wil zijn, wel
een en andel' te ze!gen valt. Maal' zegt men, de Hooge Raad heeft
een arrest gewezeu, waarbij de wettelijke kracht van het deel'eet
wordt gehandhaafd jen meu kan opnieuw het gevoelen van het
h'logste reeh tedijke college inwinnen. 'Vanneer nu al de Hooge Raad
dat decreet van krm'ht vel'ldaarde, wat wij willen veronder~tellen,
wat wa~rborgt ons, dat dat zelfde college niet na ecnigen tijd van
meening kau I'era [uleren nv el ongelukkig, dat wij goene eigenlijke
jurisprudentie bezitten, waar'dool' alles wat twijfelachtig in onze
wetö'()vioQ' is, twijfdachtig moet blijven. Gij ziet dus, dat er hier
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geene spra ke van bekrachtiging van dat kpizrrlijk decreet b n zij n.
Da t bekrachtigen behoort ook in een en geheel verouderden staat van
zaken te huis. Vroeger hadden de Staten van den lande de f,Yewoonte
om van tijd tot tijd plakkaten, die in onbruik geraakt waren, te
vernieuwen door die op nieuw tc bekrachtigen; d~ stads- en maJ'ktbesturen volgden dit na in hunne keuren en ordonnantiën. Z"o
bekrachtigde men in het oneindige, maar wij kennen dat middel niet
meer; - en hovendien zouden wij hier gevaar loopen van iets te
bekrachtigen, waarvan men niet meer weet of het be~tpat. Dat
denkbeeld van bekrachtigen komt mij daarom geheel onaannemelijk
voor. En er zou nog eene groote hinderpaal tegen bestaan. \Vat wil
dat decreet? Het verandert de tienden in grondrcn ten, in redeTJanee
foncière. Dat wil deze kamer juist niet; hoc men ook denke over de
juistheid van het Eindverslag, dit mag men toeh als volkomen juist
aanmerken; de meerderheid heeft er zich tegen verklaard, en in
welke inconsequentiifn wil men u dan laten vervallen ':
Nog eene opmerking moet ik daaromtrent in het midden brengcn.
Onderstel dat de 1/Jeltelijke of de verbindcn,!e kracht van dat bcsluit
boven allen twijfel verheven ware, dan waren er grondrenten, die
'J"achetables, afkoopbaar zouden zijn.
Maar nu zouden die niet afkoopbaar zijn volgC'ns den Code N apoléon, maar naar het tegenwoordig burgerlijke wetboek. De maatstaf
tot afkoop nu, die daarin aangenomcn i~, is juist dezelfde, die in
mijn voorstel voorkomt, zoodat er toevallig toch nog altijd eenige
harmonie tussehen den grooten man des gewelds en den vreedzamen
voorsteller van dit ontwerp bes iaat.
Ik heb bemerkt, nat ondanks al hetgeen daaromtrent in de gewis·
selde stukken voorkwam, er toch nog altijd gevonden worden, die
de tienden zoo schadelijk nid achten. Zij zeggen: gij overdrijft die
schadelijke zijde. Dat is eene soort van optimisme, dat moeilijker te
wederleggen is dan een logisch vertoog; ik zal èr mij dan ook nict
aan wagen. Maar ik wil alleen vragen aan hen, die in dat optimisme deelen, of zij dan toch niet eenigermate in hun gevoelen over
de onschadelijkheid dier werking geschokt worden, als zij zien, dat
zoovele mannen van praktijk en van wetenschap diewerJs.ing hoogst
sch8de,lijk achten? Een Turgot, een Say in Frankrijk~,~en Adam
Smith; Arthur Young, Macculloch in Engeland, een Thaer en Rau
in Duit'chland, een Hogendorp en \Vttewaal in ons land, om niet
van vele thans levende land- en staath uishoudk undigen te gewagen.
Ja, zal men zeggen, dat wa['~n tkeoristen. Ik. weet niet in hoeverre
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men zeggen kan, dat mannen, als bijv. Young, Thaer, Wttewaal
enz., die zeI ven den landbouw uitoefenen, in die verworpen klasse
van theuristen te huis behooren; maar zeker is het, dat ik te heusch
ben om de practische inzichten v~n die mannen in de weegschaal
te willen leggen tegen de practische inzichten van eenige mijner
geachte medeleden. Eilieve! hoe zal men dan het verschijnsel verklaren, dat. bij iedere omwenteling, die sinds 1789 de verschillende
landen m Europa geschokt heeft, altijd de eerste leus is geweest:
af5chaffing van de tienden. Waarin nam die afkeer zijn oorsprong,
zoo niet in het gevoel van den druk dier schadelijke werking? Ik
weet, dat men daartegen kan aanvoeren: dat was een revolutionnaire
waan; het zat in de lucht. I\'Iaar dan vraag ik toch: van waar zijn
die kwade dampen ontstaan, die deze besmetting in de atmospkeer
teweeg gebracht hebben? En dan vraag ik, of al die tiendplichtigen,
welke in de laatste jaren voor twee millioen aan tienden bij ons heb·
ben afgekocht, dwazen of revolutionnairen zijn geweest? Ik vraag u
of de Koninklijke maRt~('happij van landbouw, of de Hollandsche,
Zeeuwsehe, Ovel'ijselsche en Geldersche maatschappijen van landbouw, of al die congressen door een revolutionnairen Wi'an zijn aangestoken geweest, toen zij, in een tal van adressen hunne adhaesie
aan de strekking van mijn voorstel u kennelijk gemaakt hebben?
Mijne Heeren, ik geloof, dat ik oe meeste bezwaren, tegen deze
wet aangevoerd, althans eenigermate heb aangeroerd. Ik doe hulde
aan hetgeen door zoovele voorstanders van mijn voorstel, zooveel
beter als ik het zou ooen, in het midden is gebracht. Maar ik mag
daarom mijne rede niet besluiten, vóór dat ik het wenschelijke betoogd heb, dat er voor de tiendheffers zelven in Nederland in gelegen
is, dat mijn voorstel tot wet verheven worde. Hen bedreigt, in
mijn oog, tweederlei gevaar. Het eerste is van een zuivf'1' meonomischen aard, en in de waarschijnlijkheid gelegen van een normalen lagen graanprijs in de toekomst. Bij den zeer middelmatigen
oogst in de drie laatste jaren hebben wij sommige graanprijzen viln
eene enorme hoogte zien dalen tot op de helft, terwijl de prijzen van
het vee, de boter en de kaas zich hebben staande gehouden. \Vaaraan
is dit anders toe te schrijven dan aan eene nieuwe uitbreiding van
de graanteelt in de oorden der wereld, waal' men zich vroeger
aldaar niet aan wijdde? Ollder de republilk, en ook nog in later
tijd, was Polen de voonaadsc!Juur valJ Europa; Polen zette uitsluitend den priJS der gr;.lD(>JL 1\13111' I·oe is dit vt'rHlldll'd ? S];,an wij
het oog op Noord-Amerika, dan grenst alles wat ons vêln de graan-

-- 275 productie in Chicago vermeld wordt, aan het fabelachtige. De
geschiedenis van den landulJuw, van den vroegcren tijd van het
menschdom af, levert geen voorbeeld van zulk eene snel toenemende
voortbrengst op. Wat zullen toch wel de voorraadschuren van Jozef
te beduiden hebben gehad bij de korenmagazijnen in Chicago? Voegt
daarbij, Mijne Heeren, dat men ten gevolge van de stoomvaart en
de betere kennis van den golfstrooom in de wereldzee, thans nagenoeg
in denzelfden tijd de reis uit Engelsche havens naar Noord-Amerika
heen en weer doet als vroeger onze logge graan schepen noodig hadden om eene lading uit eene verwijderde haven van de Oostzee te
halen. Vestigt uw aandacht dan toch, tiendheffers, op die onmetelijke
steppen in Hongarië, eenen maagdelijken kleibodem, welke voor
de teelt van alle soorten van graan geschikt is. In Hongarië is de
emancipatie van den boerenstand tot stand gekomen. Sinds 1848 is
de lijfeigenschap, zijn de heerendiensten en tienden afgeschaft.
De regeering van Oostenrijk doet het onmogelijke voor de binnenen buitenlandsche gemeenschap. De Russiche halsband is aan den
mond van den Donau ontrukt en de vaart op den Donau is thans
vrijer dan die op den Rijn. Een sl,oorweg is in aanbouw om de
binnenlanden van Hongarië rn de vor,-tent:ommen \Vallachië en
Moldavië, alsmede uitstekende graanlanden, in verbinding te
brengen met de havens !tan de ZWHrte Zee. Ziet op Rusland, waar
onder het verlichte bestuur van den tegenwo"rdigeu Cluar de
binnenlanden, een onmetelijk gra~ngebied, evenzeer donr spoorwegen met de Zwarte Zee vereeuigJ worden. Stelt u eene handelsvloot zoo groot gij wilt, in de haven van OJes.-a, voor bij ledige
magazijnen, en in weinige dagen zou men uit het Steppen land ,
op een telepraphisch bericht, genoegzame hoeveelheden voor de
bevrachting kunnen bekomen. Let op de toenemende productie in
Egypte en zelfs op die der Barbal'ijsclIe Staten, die tegenwoordig
granen uitvoeren. Ik voeg er bij, dat het gebruik van rijst in de
Europeesche landen in den laatsten tijn al Illeer en meer is toegenomen, zoodat in het afgeloopen jaar er in dit kleine land 16 miljoen
aan rijst is ingevoerd, terwijl de aanvoer van granen in hetzelfde
jaar, na aftrek van den uitvoer, bedragen heeft 20 miljoen. DIt
is alzoo te zamen een invoer van 36 miljoen. Kan het nu anders,
of dit alles moet zijnen invloed op de graanprijzen in het vervolg
uitoefenen?
Ziedaar uw verschiet, tiendheffer- in Necl(Tlann! G~looft mij, het
zal de vraag niet zijn, of gIj uwe tieuden van lieverlede in waarde
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zult zien dalrn, ma~r of gij over 25 jaren nog wel iets van uwe
tienden zult trekken, want er verbindt zich aan het reconomisch
verschijnsel, dat ik u voorgehangen heb, een ander merkwaardig
feit, dat men volstrekt niet uit het oog moet verliezen. De zuivellanden, die ons liet vee, de boter en de kaas geven, zijn beperkt:
zij hepalen zich in Europa tot Ierland, Denemarken, Sleeswijk-Holstein, de alluviale strook langs de Noordzee en de valleien van
Zwitserland. De graan\;mden daarentegen zijn onbegrensd. Wat zal
hiervan het gevolg zijn? Dat de graanprijzen laag zullen blijven,
terwijl de hooge prijzen van vee, boter en kaas zich zullen wetell
staande te hou,jen. En wat zal daarvan weder het gevolg worden?
Geen ander, Mijne Heeren, dan een veranderd lanclbouwstelsel. De
kleilanden zal men ver,lllderen in weilallden, de hooge zandgronden
zullen tot den aar!lJouw van voedergewassen worden aangelegd;
een verschijnsel, dat nu reeds in verschillende streken van het land
wordt waargenomen. Wij heblH'n op het laatste landhuishouukundig
congres daaromtrent zeer be\:;ngrijke mecledeelingen ontvangen (I).
l\1isschien noemt men zulk cene verandering van stelsel eene hersen·
schim. Men kan zieh niet voorstellen, dat een groot gedeelte onzer
landbouwers op eens zullen zeggen: wij worden van landbouwers
veetelers. Ik wijs u, Mijne Heeren, op het voorbeeld van Ierland,
waar in de l~atste tien jaren de akkerbouw ver:aten is voor de veeteelt, zoodat Ierland thans zijn ouden klassieken nHam van het groene
Erin hernomen heeft. Wij behoeven de voorbeelden niet zoo ver te
halen. Ik ken eell rivierpolder, waar in de laatste jaren de bouwlanden voor 2/3 gedeelten verminderd zijn. Hetzelfde wordt in
andere polders waarg~nomen. Ik wijs u op het voorbeeld van de
provincie Groningen, waar men omstreeks het jaar 1ii5, ten gevolge
van eene veeziekte, plotseling van stelsel veranderd is en de
weilanden in akkerlanden heeft hervormd. Zoo stel ik mij ook voor.
dat, wanneer het tiendrecht behouden blijft, de provincie Zeeland
binnen eene halve eeuw van kleiland weiland zal zijn gewerden,
waarop alsdan misschien de talrijkste en schoonste kudde vee van
Europa grazen zal.
Mijne Heeren, als de tienden blijven moeten, dan meen ik ook aan
de landbouwrrs in Zeeland geen beteren raad te kunnen geven, dan
zonder dralen van stelsel te veranderen. Begrijpt het wel, dat daar(I) EI' di"I,! Ij,;, t'nnj:!'( n:01'kt, "U>I .J" ti0nr!,'n in !\cclerlnnd nlier·n çche\'cn
,,'cl'<lcn van akkenl'lIchteu, UI <lat de wei<lell t!1I~ van nature tien<l\J'ij waren.
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voor slechts een enkel gelukkig vlIlIl'i,celd noodig is, om dat voorbeeld de algemeene regel te doen worden.
Begrijpt het ook hoeveel wij voor de veeteelt boven andere landen
vooruit hebben; de vruchtbaarheid van onzen bodem, welke noch
voor dien van Lombardië, noch van Valencia behoeft onder te doen
en beide misschien overtreft. Wij hebben de schoonste veerassen van
het vasteland, die op de tentoonstellingen in den vreemde met
zekeren eerbied worden beschou wd j wij hebben een beschaafden en
ordelijken boerenstand, zooals men rlien te vergeefs in de meeste
landen van Europa zou zoeken. Wij hebben bovenal de nabijheid
van de Engelsche markt en ik kan er bijvoegen van de Fransche en
Duitsche markten, die al meer en meer ons vee trekken; alle verschijnselen om de prijzen van het vee, de boter en den kaas voortdurend te verhoogen. Laat het zich dan niet aanzien, dat van
lieverlede de veeteelt bij ons de overhand bekomen zal? En nu vraag
ik: moeten de tiendhefl'èrs mij niet dankbaar zijn, wanneer door het
artllnemen van dit voorstel de algemeene afkoop van tienden, waarvoor de zin thans opgewekt is, en waartoe de middelen aanwezig
zijn, in ons land zal aanvangen, en elie van blok tot blok, van akker
tot akker zal overslaan? Zijn zij thans bedrukt bij de herinnering
aan 'le groote voordeelen, in de laatste jaren genoten; zullen zij
daarna geene reden van verheuging hebben, dat zij op de voorgestelde voorwaarden zich van hun tiendrecht hebben kunnen
ontdoen? Ik mag d walcn, Mij ne Heeren, maar ik kan u de oprechte
verzekering geven, dat ik spreek uit de volle ovel'tuiging van mijn
gemoed.
Een der sprekers heeft gewezen op ccn anner, op een politiek gevaar. Ik kan dat niet geheel voorbijgaan, ofsdlOon lIIen er liever vau
zou zwijgen. Geenszins is mijne bedoeling om daarmede vrees aan te
jagen, maar ik wensch den tiendheffers in Nederland de (ogen te
helpen openen omtrent den rechtstoestand, waarin hunne tienden
verkeeren. Mag men voor watersnooden en llndere natuurlijke rampen waarschuwen, waarom niet voor politieke gevaren! De tijd,
dien we beleven, heeft genoegzaam de wankelbaarheid van alle
politieke toestanden leeren kennen. De oudste monarchiën, wicr
wortels in de middeleeuwen voortsehicten, zijn geschokt op hare
grondvesten. Gaat men de oorzaken daarvan na, Mijne Heeren,
gelooft mij, voor het grootste gedeelte waren die oorzaken ook daarin te zoeken, dat men in die ~taten het eigendomsrccht niet genoeg'
in verband met de vorderingen van de uesehavilJg heeft gebracht.

ia
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Nederland bezit vele waarborgen van inwendige rust. Het geniet
eene gezegende welvaart; het bezit grondwettige vrijheden, die in
't hart van het volk geworteld zijn: het uezit een bemind Vorstenhuis, waarmede het opgegroeid, bloeiend en gelukkig geworden is.
Het Nederlandsche volk is gehecht aan maatschappelijke orde,
maar bij eene kleine natie als de onze hangt het behoud van de
maatschappelijke orde niet altijd van haar zei ve af. Er zijn nog vele
brandstoffen in Europa opgestapeld en één ademtocht kan een urand
verwekken, die onbeteugelbaar als een lavastroom of als een tropische bos<!hbrand wel niet aan onze grenzen te stuiten zijn zal.
Tiendheffers! wat denkt ge dan wel, dat er van uwe tienden zal
worden? Ik zal mij hier bedienen van de dichterlijke uitdrukking
van den geachten afgevaardigde uit Nijmegen: uwe tienden zullen
weggeveegd worden cvenals de bladeren, welke de gure herfstwind
in het Haagsche busch heinde en ver over de duinen verspreidt. Ik
herhaal, Mijne Heeren, wat ik gezegd heb, ik voer het alleen aan
om de tiendheffers van het cataract te lichten. Ik moet hun, of ze
willen of niet, het gevaar van hunnen reeh tstoestand doen kennen;
ik moet hen storen in den aangcnamen droom cener eeuwigllurende
tiendheffing, zij moeten het leercn begrijpen, dat een gehate rechtstoestand, waartegen zich de publieke opinie hoe laugeI' hoe meer
verzet, nooit een blijvende rechtstoestand kan zijn. Ik zeg, dat de
publieke opinie in Nederland zich hoe langer hoc meer verzet tegen
dien toestand. En dit kan niemand bevreemden. Nederland, dat de
beste huishouding van staat van eenig volk in Europa bezit, dat de
meest mogelijke handelsvrijheid geniet, welks industrie van de
gilden, van keuren eu te gelijk van eene gevaarlijke en valsche
bescherming is verlost, welks belangrijke visscherijen entslagen zijn
van den boei der reglementen, - dat Nederland, hetwelk in ware
volksbeschaving voor geen enkel land ter wereld behoeft onder te
doen, ziet zijnen schoonen en belangrijken landbouw altijd door
de tienden gedrukt, van welken last, zooals reeds in deze vergadering
gezegd is, de landbouw in Staten als Spanje en Portugal, is verlost.
De Sultan vanTurkije heeft bij zijn laatsten tauzimat de.tienden van
de rajahs, die nog wel steunden op den Koran, in zijn illlmetelijk
gebied in Europa, in Azië en Afrika, in eene vaste grondbelasting
veranderd, en wanneer die maatregel zijn volledig beslag in Turkije
zal erlangd hebben, dan zullen er, Mijne Heeren, nog twee gevestigde
::;tatell op de wereld over zijn, waar men tienden zal aantreffen in Nederland en Marokko I
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MijneHeeren, kan dit zoo? Mag dit zoo? De landbouw roept u op
dit oogenblik toe: ik ben het die u voedt; ik ben het, ciie grondstoffen aan uwe nijverheid geeft en vracht aan uwe schepen; ik ben
het, die de krachtigste zonen levert voor de verdediging van het
Vaderland; Nederlandsche volksvertegenwoordigers, voltooit het
werk, dat gij zoo schoon zijt begonnen: de hervorming van dc
Nederlandsche staatshouding, door de emancipatie van den Nederlandschen grond!
Mijne Heeren, ik heb daartoe, uaar mijn gering vermogen, het
mijne gedaan, doet gij het uwe.
Grondeigendom en vrije arbeid in Nederlandsch Indië (1),
(Red.voering uitgesproken op 11 Mei 1866 in de tweede Kamer der l:itaten-Goneraal)
DOOR DEN IIEER

\VINTGENS.

Hij, die zich gehouden acht over deze voordracht van wet zijne
inzichten aan deze vergadering te onderwerpen; hij, die zich wellicht zijns ondanks verplicht rekent zijn oordeel daarover uit te
spreken, en die niet volgt het voorbeeld van mijn geachten vriend
uit de hoofdstad, die zich tot vragen bepaalde, de zoodanige bevindt
zich in een eigenaardigen, moeielijken toestand. Het onderwerp
toch, dat wij hier te behandelen hebben, het terrein onzer tegenwoordige beschouwing heeft bijna geen grenzen. Dat onderwerp
levert stof op tot eene zoo groote menigte van gezichtspunten, het
een al belangrijker dan het ander, dat men zich moet bepalen tot
eene keuze, tenzij men misbruik zou willen maken van het geduld
en de aandacht der vergadering.
(1) Op 2 October 1865 diende eene koninklijke boodschap een wetsontwerp in " tot vaststelling der grondslagen, waarop ondernemingen van
landbouw en nijverheid in Nederlandsch Indië kunnen gel'est.igd worden. "
Dit wetsontwerp werd gewijzigd in April 18/16 en luidde alsdan in zijne
bijzonderste bepalingen, aangaande den grondeigendom:
Art_ l. Aan den inlandsehen bezitter wordt de eigendom toegekend van
dien grond, dien hij bij de invoering dezer wet in in<lividuëel en erfelijk
gebruik bezit.
Art. 2. Insgelijks behooren in eigendom aan de gezamelijke geërfden
toe de bebouwde dessa- of gemeentegronden, waarvan zij gewoon zijn het
tijdelijk genot onder elkander te verdeden.
Art. 9. De in art. 2 bedoelde gronuen, worden tussch"n ue l'Cdltb(jb·
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Ik meen daarom - en dat is eeniger mate op het voetspoor van
den vorigen geachten spreker - mij te moeten bepalen tot een paar
hoofdpunten, llOofdbestallddeelen heeft hij ze genoemd, van de voordracht: de organis<ltie van den eigelldom, zonder daarbij, evenmin
als de vorige spreker, in bijzonderheden te treden, en de organisatie
van den arbeid.
De organisatie van den eigendom, dat is hetgeen ons hier wordt
voorgedragen ten aanzien van het eigendomsrecht van den grond,
dat voortaan op Java gelden zou j de organisatie van den arbeid,
waardoor ik versta, de opheffing van hetgeen daar tot hiertoe
bestond, de bela~,ting in al'beid van den Javaan, om die te vervangen
door wat men noemt den fJrijei' arbeid en door belasting in geld.
Ik moet al dadelijk bekennen, dat in die twee hoofd punten, in die
twee hoofdbestanddeel en van deze voordracht voor mij een onoverkomelijk bezwaar gelegen is, en dat ik die verwerp zoowel in het
belang van het moederland, als in dat van de Javaansche bevolking.
Het is om dit te ontwikkelen, dat ik reeds nu het woord heb
gevraagd.
Ik zeide, ik zie er bezwaar in in het belang van het moederland
en in dat van de Javaansche bevolking. Die belangen heb ik meermalen van deze plaats getracht te verdedigen als een en dezelfde j
ik heb ze steeds te zamen voorgestaan als één en ondeelbaar, omdat
ik overtuigd ben, dat, wanneer beide belangen wel worden begrepen
en naar waarheid worden betracht, het en het moederland en de
Ja vaansche bevolking wel gaat.
Maar daar is een derde belang, dat. zich tegenover de lauwheid,
die maar al te zeer ten aanzien van de andere belangen wordt waargenomen, steeds met kracht heeft doen gelden. Dat belang steekt
met klimmende stoutheid het hoofd omhoog. Dat belang is het
bijzonder belang. dat zich door kapitaal en industrie wil stellen op
benden verdeeld, zoodra de meerderheid van hen het verlangt, Aan iederen
verkrijger wordt van den lwm toehccJeelclen kavel een eigendolllflbcwijs
uitgereikt.
Do wet wCl'cl hosl'roken van 1 tot 17 Mei l8GfJ. Dien dag werd een amendement van den heer Poortman met 43 stemmen tegen 28 nnngi'nomen,
luidende nltlus: Aan den inlander, die bij <ie invoering dezer wet ;!rond in
individuëel en erfelijk gebruik bezit, wordt het recht op dat gebruik gewaarborgd, Ilen 17 n Mei verklaarde de heel' Fran~cn van de Putte, lllini~tcr
'-an kolonii'll, na verwerping \'an art. 1 der rcgeerino;, dat deze het wetsontwerp introk.
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de plaats, die aan de beide andere belangen, die ik noemde: moederland en Javaansehe bevolking, toekomt.
Ik zeide, dat ik bij meerdere gelegenheden getracht heb mijne
stem daartegen te verheffen. Ik heb getracht de steeds stoutere
eischen van bet particulier belang te bestrijden. Ik heb meermalen
gewezen op de maar al te merkbare vruchten, die dat streven reeds
heeft afgeworpen en waarin men met den dag verder gaat. Ik heb er
op gewezen, dat die richting aan het land zijne inkomsten - met
den vorigen geachten spreker zeg ik zijne rechtmatige inkomsten onthoudt: en aan den Javaan zijne welvaart en zijn geluk beneemt,
zonder dat echter de drijvers van dat particulier belang de voordeel en van hun streven ondervonden; voordeelen, die ook enkel
gelegen zijn in hunne verhitte verbeeldingskracht.
Wat is het resultaat van dat gedurende meerdere jaren waar te
nemen streven geweest? l\'len ziet het reeds in de finantiëele
resulta ten, in den finantië( len teruggang voor Nederland; men ziet
het in de droevige vruehtelJ, die de zoogenaamde vrije arbeid voor
de Javanen heeft gedragen. Herinnert u daarbij tevens, MijDIl
Heeren, de woorden van den tegenwoordigen Minister van Koloniën,
gesproken bij de behandeling der begrooting van 1865.
c Het is op Java niet couleur de rose. Er heerscht malaise in de
kolonie. ,. Uit die drie waar te nemen kenteekenen kan men de
balans opmaken van de richting, die ik heb aangeduid, en die maar
al te zeer gedurende de laatste jaren op onze koloniale politiek haren
noodlottigen invloed heeft uitgeoefend.
De vraag nu is : of hetgeeu hicr wordt voorgesteld geschikt is om
in dien toestand verbetering aan te brengen? Men wil den eigendom
van den grond organiseeren, de rechten van den eigenaar regelen.
Men wil hetgeen rechtens voor het grootste gedeelte van Java omtrent het grondbezit bestaat, in de grondslagen geheel veranderen.
Er bestaat daar een gemeenschappelijk grondbezit en het streven
is dat bezit te vervangen door een invididuëel eigendomsrecht.
Ik behoef niet te zeggen, dat in eene gev~~tigde maatsehappijgeen
meer ingrijpende maatregel denkbaar is, dan zulk een ommpkrer
in hare grondslagen.
Ik meen ook te mogen beweren, dat niemlmd mij zaltegenspreken,
dat integendeel allen het daaromtrent eens zijn, dat dààr, waar op
Java zoodanig gemeenschappelijk grondbezit bestilat, geene ellendige
armoede en ook geen zoogenaamd proletariaat gevonden wordt.
Die patriarchale de ss a's strckken hUllne beschermende hand uit
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over allen, die daartoe hehooren ; evenals de bijen in den korf heeft
daar elk zijn recht en zijne aanspraken waaraan wordt voldaan. Elk
krijgt zijn bescheiden deel en niemand lijdt gebrek. Gode zij gedankt
dat de kanker der Europeeschc maatschappijen, het proletariaat en
het daaruit volgende pauperisme, in die gezegende streken nog
onbekend is.
En nu betwist ik aan wien ook, en zeer zeker aan eene natie tegenover hare koloniën het recht- en ontken ik haar de bevoegdheid
om bij decreet - en niet langs den natuurlijken weg, niet van
lieverlede maar op eens in dergelijken toestand verandering aan te
brengen door dat gemeenschappelijk bezit te vervormen in indivi.
duëelen eigendom.
Die toestand daar ginds is het werk der eeuwen j hij heeft zich
van oudsher ontwikkeld; daaraan mag geene vermetele hand
worden geslagen, al ware het alleen omdat uit de bevolking zelve
geene enkele stem is opgegaan om in dien toestand wij7.iging te
verlangen.
Wie drijft daarheen? Wie verlangt dien ommekeer? Het is dat
derde belang, waarvan ik sprak, niet het belang van het Moederland, niet het belang van den Javaan. Het is dat derde belang, dat
zijn voordeel beoogt; dat langs dien weg den bodem van Java in
eigendom wil verwerven j dat zich niet bekreunt om den toestand,
die daaruit zal voortvloeien voor den Ja vaan, maar dat alleen zijn
eigen voordeel op het oog heeft; - het is dat de:'de belang, dat..
juist daarin ziet een middel om door de te verwachten armoede en
ellende der bevolkingen, deze aan zijn belang te beter te onderwerpen en dienstbaar te maken,
De toestand van een sinds eeuwen bestaan hebbend en gevestigd
gemeenschappelijk grondbezit, acht ik te zijn een heilig recht van
den Javaan, waaraan zonder zijn initiatief, zonder zijne bepaalde
verklaring niet mag worden geraakt, omdat daarin voor de Javaansche natie tegenover ons de waarborg ligt voor hare vrijheid, voor
al hare I'echten, voor al hare belangen, in een woord, voor haar
geluk op deze wereld.
Door dien gemeenschappelijken hand wordt zij tegen alle inbreuken op hllre rechten beschermd, daardoor wordt nan allen de zekerheid van hun bestaan gewaal'borgd. Die zwakke, die kinderlijke
natie, welke ook intellectuëel nog maar weinig ontwikkeld is, vindt
in dien krachtigen band der a~sociatie, in hare dessa's, in haar
~emeenschappelijk grondbezit eell sehild, een afdoend en kraC!htig
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verdedigingswapen tegen de inbreuken van den begeerigen industriëel, die op hare krachten en eigendommen loert. Die primitieve
Oostersche natie vindt daarin tegen den geweldigen aandrang
van Westersche hebzucht afdoende bescherming; zij vindt daarin
beveiliging tegenover de macht van het ka pitaal , bescherming tegen
de overmacht van meer ontwikkelden geest; in een woord tegen
de niets ontziende eisehen en begeerten van den Europeeschen
kolonist.
Elke Javaan, hoc klein en nederig ook geplaatst, weet, dat hij
door dat gemeenschappelijk bezit in zijne de~sa den grond vindt, die
hem voor zijn klein gedeelte toebehoort; dat dáár, waar hij gewonnen
en geboren is, voor zijne nederige behoeften in de toekomst is voorzien, en hij weet ook dat hij recht heeft op dien grond, een recht,
waarmede hij geboren is en opgegroeid, en dat men hem niet ontnemen mag.
Gaat men echter den weg op, die ons hier wordt aanbevolen, dan
moet het gevolg daarvan wezen, dat het ongelukkig kind Viln den
I'rJletariër zich zijn bodem van lieverlede, ja zelfs zeer spoedig door
maehtiger dan hij zal zien ontnemen. ja meer, dat deze in zijne
ellende, in zijne onderdrukking een middel zal vinden voor zich
zei ven om al rijker en machtiger te worden.
Men bedenke wel, het geldt hier een sinds eeuwen bestaan hebbenden toestand, een gevestigde mMltschappij, die niet omzwerft
gelijk de Arabieren, die nu hier en dali daar hunne tenten opslaan,
maal' eene op de plaats zelve gewortelde bevolking.
De vergelijking van mijn geachten vriend uit de hoofdstad met
den toestand van Algerië is gewichtig; maar zij klemt te meer, als
men bedenkt, dat wij hier niet te doen hebben met een nomadisch
volk, met herderstammen, maar met eene natie, die op hare eigene
gronden woont en daar verkiest te blijven en van geen zucht naar
verandering heeft doen blijken.
In hun kring is alles naar hunne voorvaderlijke gewoonten en
instellingen geregeld en geordend en dat heeft plaats gehad als een
gevolg van de natuurlijke ontwikkeling van den bodem.
Men vindt dat zeer juist uiteengezet in eene belangrijke nota
over den grondeigendom op Java door den vroegeren resident van
Djokdjokarta, den heer J. J. Hnsselman, die nunwijsi, ho~ een del'
grondoorzaken van het gemeenschappelijk bezit in de rijstcultuur,
waarvan de Javann leeft, is gelegen. Hij toont aan. hoe de reden
van het gemeenschappelijk sawah-Lezit in de deFsa's in de cultuur
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van dat voedingsmiddel bestaat. Die cultuur, zegt die oud-resident,
slaagt het best op gronden, die kunstmatig met levend water
kunnen worden besproeid. Om een stuk bij v • van 500 vierk. roeden
dat voldoende is, om in de behoeften van een gezin te voorzien, af
te zonderen en daarvoor eene afzonderlijke waterleiding aan te
leggen, zou in den regel onuitvoerbaar zijn. Voor het aanleggen
eener waterleiding, die in staat is om de velden van één of meer
dorpen te besproeien, worden meestal de gezamenlijke krachten en
hulpmiddelen van de bevolking van één of meer dorpen vereisch1
en reeds in dit opzicht vordert de eigenaardigheid der rijstcultuur
gemeenschappelijke daarstell ing.
De waterleiding eenmaal daargesteld en het gebruik van het
water voor de rijstvelden van elk dorp bepaald zijnde, kan het
gemeenschappelijk handelen niet ophouden.
De landbouwers der dorpen zijn genoodzaakt, om zich bij de
bewerking en beplanting der rijstvelden onderling te verstaan, want
de rijstvelden van éen dorp zijn zoodanig daargesteld , dat ze niet
broksgewijze jU1men worden bewerkt. Verklaarde zich dus elk
indi vidu absoluut eigena~r van het hem toegedeeld gedeelte rijstveld
en wilde hij zich niet >chikken naar de landbouwers van onmiddellijk aan de zijne grenzeuue rijstvelden, dan zou hij zijn rijstveld
moeten afscheiden. in dier voege, dat het een eigen waterleiding
had en dat het zich daarvan ten alle tijde kon bedienen, zonder met
de bebouwers van omliggende velden in botsing te komen. Dit zou
zeer moeilijk, zoo niet onuitvoerbaar zijn. Stel, bijv., dat de padie
op een gegeven stuk rijstveld aan het rijpen is, wanneer op het aangrenzend rijstland van een ander pas is geplant. De padie, die staat
te l'ijprlD. mag niet in het water staan, terwijl de padie, die pas
geplant is, volop water moet hebben, dat gestadig op- en afloopt.
Waar moet nu het water heen van een veld, dat pas geplant,
doch omringd is van velden, die reeds staan te rijpen I Er is
hiervoor, in het gesteld geval, geen uitweg.
Het is duidelijk, dat, wanneer elk individu zijn rijstveld op zich
zelf wil behandelen, hij dan ook ten alle tijde meester moet zijn,
niet alleen over het water, maar bovendien alles zoo ingericht
behoort te zijn, dat elk indi vid u zelfstandig handelen kan, zonder
dat de een den andere benadeelt of wat erger is, het planten
finaal onmogelijk maakt.
Hat gemeensehappelijk bezit der rijstvl'lrlen is dan ook een
noodwendig gevolg van de wijze van aanleg en bewerking der
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rijstvelden, die door besproeiing met levend water bestaan of
worden daargesteld. De dorpen, waartoe deze velden behooren,
maken de meerderheid uit en zijn in den regel het rustigste en
welvarendste.
Met welk recht zouden wij nu daarin een ommekeer brengen?
Met welk recht zullen wij gaan veranderen dat eeuwenheugend
feit op Java, dat gemeenschappelijk grondbezit der Javanen? Ik
vraag bepaaldelijk, met welk rerht zal men daarin verandering
brengen zonder den Javaan te kennen, met welk recht zullen wij
hier in onze wijsheid bepalen, dat alles moet worden opgeheven en
vervangen door individuëel grondbezit?
Het doel van dit voorstel is, en het gevolg zal zeer zeker
daarvan wezen, dat de gronden in eigendom zullen overgaan aan
Europeanen of Chineezen of inlandsche grooten en hoofden, en
het gevolg zal ook zijn en is bij sommigen het erkende doel,
om daardoor te scheppen op Java een proletariaat.
De nederige Javaan wordt op die wijze in zijn recht op den
bodem en in zijne maatschappelijke vrijheid, in zijn gansche bestaan
bedreigd en aangetast.
Volgens dit voorstel, zal reeds dadelijk eigendomsovergang
kunnen plaats hebben van den gemeenschappelijken grond van
dell Javaan aan zijne inlandsche hoofden; terwijl over "ijf jaren
Europeanen en vreemde Oosterlingen, volgens art. 12, ook zullen
kunnen worden toegelaten tot het verkrijgen van individuëelen
eigendom.
Van die verkrijging van den grond door de inlandsche hoofden, hebben wij reeds een voorsmaak genoten in hetgeen mijn
geachte vriend u straks heeft voorgelezen uit een stuk, van de
Regeering zelve afkomstig, uit bijlage A tot den toelichtenden
staat op hoofdstuk 11 van de Indische Begrooting. Daarin lezen
wij, hoe het er is toegegaan in Probolingo; hoe het daar met
den individuëelen grondeigendom gesteld is. c Inlandsche hoofden
en ambtenaren zijn daar in een apanage-bezit op uitgebreide
schaal gekomen. Voor eenige jaren bleek, dat bijna een vijfde
gedeelte der sawahs in de residentie Probolingo in apanage werd
bezeten door inlandsche boofden. Door ongeoorloofde praktijken
en 10illelleurige toeëivening bij overlijden of verhuizing van den
rechtmatigen eigenaar - in Prubolingo bestaat individuëele grondeigendom - waren inlandsche hoofden en ambtenaren aldaar
in bet bezit gekomen van apanages van 40, 50 tot 70 Louws
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sowahs, welke zij te hunnen behoeve door landbewoners, die
geen grond bezitten, lieten bewerken voor een zeer gering loon
of aandeel in den oogst. »
Wij zien daar alzoo zeer duidelijk wat de kleine man tegenover
de machiigen der aarde vermag en naar dit voorstel te wachten
heeft.
De molenaar van Sans-Souci wordt op Java nog niet Aangetroffen; men herinnert zieh het bekende « on respecte un moulin,
on 'Dole une province. » De molen wordt daar niet geëerbiedigd
zoom in als ook nu nog de provintie in Europa.
Wil men daarentegen een tafereel van hetgeen de toestand
wordt, wanneer individuëel grondbezit zal zijn verkregen, men
vindt dat in diezelfde nota. van den oud-resident Hasselman,
waar hij op schilderachtige wijze den toestand in Bantam beschrijft, alwaareenigermate zoodllnig individuëel grondbezit bestIlat,
hij zegt daarvan: « Door een bekwaam inlandsch hoofd is mij verklaard, dat vroeger de vorsten van Bantam aan hoofden, bedienden,
gunstelingen. enz., veel gronden in vruchtgehruik hehben gegeven
en dat velen die gronden in troebele tijdcn in bezit hebben weten te
houden .
• Hieruit zou het zoogenaamde individuëel grondbezit in Bantam
voortgevloeid zijn. Het berust dus niet op wettige titels van eigendom, maar op geheel willekeurige toeëigening' en aanmatiging. Nu
is de vraag: wat zijn de gevolgen hiervan? Want, hoe onrechtmatig ook, cr bestaat dan ook een soort van individuëel gl'ondb('zit,
van eigendom. Ik zeg, een soort van eigendom, omdat ik mij
overtuigd houd, dat de inlandsehe bezitters zich tegenover den
souverein niet anders beschouwen dan als erfpa(·hters. Ik heb die
zoogenaamde individuëele eigenaars van gronden dikwijls voor mij
geh~d, doch kan er niet veel goeds van zeggen. l\len erkent ze aan
het dragen van een lange chitse kabaai (waardoor zij den btinaam
van lang-jurken hebben gekregen) en aan een brutaal uiterlijk. De
sawah's, die zij bezitten, en hier komt het voornamelijk op aan,
worden niet beter bewerkt, zijn niet productiever dan anderen, die
men gemeenschappelijk bezit. Deze zoogenaamde individuëele
bezitters vinden in het bezit geen spoorslag om ijveriger te zijn, om
de bebouwing der rijstvelden te verbeteren; integendeel het zijn de
luiaards bij uitmuntendheirl, die hunne rijstvelden door koelies laten
bewerken tegen een gering loon .
• \Vanneer men de bevolking van een dorp uit Bantam voor zich
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krijgt, rangschikt zij zich als voll!'t : voorop een zeker getal bezitters
vltn sawah's met lange kabaaien, vervolgens het dorpshoofd, de
priester en eenige mindere hoofden en eindelijk een betrekkelijk
groot getal koelies, die niets bezitten en het werk moeten doen. De
bevolking van een dorp, aldus gerangschikt, geeft een afdruk van
de hierarchie der dorpshouding in Bantam. Het dorpshuishoofd, dat
meestal geen grondbezitter is, heeft weinig gezag. Het is eigenlijk
geen hoofd, maar meer een figurant, die men voor alles laat optornen
doch overigens in de dessa's weinig te zeggen heeft en geheel onder
den invloed der bezitters staat. Er heerscht dan ook in de dessa's
in Bantam niet die eenheid, die band, die men op Oost-Java bij het
gemeenschappelijk bezit aantreft. De bevolking der dorpen aldaar
door middel van de dorpshoofden te leiden, is moeielijlc De dessahoofden staan in het algemeen zoo laag aangeteekend, dat men ze
Mandor noemt; ze hebben schier geen gezag noch invloed. Dit maakt
alles onveilig en er hebben vele misbruiken, overtredingen, ja,
misdaden plaats, die men niet te weten komt. De koelies zijn ongel1tltkige mensche1~. Willen zij in Bantam blijven, dan hangen zij
grootendeels van de genade der grond bezitters af. Willen zij of
kunnen zij dat niet, dan is hun eenige toevlucht Batavia, waar zij
met koeliewerk den kost verdienen. Da; zulke nietsbezittende en
rondzwervende meliSchen voor een land gevaarlijk zijn, ligt in den
aard der zaak, en Bantam, hoe zeer ben;ol'recht met, een individuëe:
bezit, is de cenige residentie, Waar men altijd op zijl: qui ûr!e moet
zijn en waar steeds nu en dan op"tauden plaats griJpen. In weerwil
del' nabijheid van onze militaire hoofdmacht.
c Bantam is in 't algemeen zeker de minst aangename residentie
van Java. De gouvernements-cultuur·ondernemingen zijn er meest
Illlen mislukt; alleen de koffie- en pepercultures zij 11 er, geloof ik, in
~tand gebleven. De particuliere ind ustrie of de vrij-arbeiders
vertoonen er zich niet, omdat zij er zich, ik ben er van overtuigd, niet veilig zouden gevoelen. Is de familie Camphuis op
het particuliere land Tjik~ludie niet verllloord ? Heeft er naderhand
nog niet éen opstand op gou vernementsgebied plaats gehad? De
algemeene welvaart laat er veel te wenschen over en ik moet
betuigen, dat al hetgeen men in Bantam ziet juist zeer afschrikkend
is voor het individuëel bezit. Door Multatuli heeft Bantam overigens vermaardheid genoeg gekregen om er niet meer van te
zeggen. ,.
Ik vraag de Kamer verschooning voor dit lange citaat; llIaar ik
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vond het te belangrijk en te gewichtig, om het niet in zijn gehtlel
mede te deelen.
Als men nu op dat alles let, mag men dan op geheel Java overplanten wat van deze regeling het gevolg moet zijn; het proletariaat
van de inlanders? Mogtm wij een stelsel bevorderen zooals dit, dat
maar al te zeer strekken zal om, glllijk de toestand thans in Europa
dreigt, de menschen te verdeelen in rijken en armen, in groote
uezitters en in niet-bezitters, in bedelaars en in millionairs? Mag
men dat stelsel aan Java inenten, mag men dat ook daar gaan
kweeken en bevorderen? Mag men de Javanen begiftigen met een
systeem, dat dien band van associatie, waarbij zij zich wel bevinden, die hen vereenigt en beschermt, zal losmaken en wegnemen?
Mag men de Javanen, aldus verdeeld en verspreid, onteigenen van
hun gemeenschappelijken eigendom om hen, daardoor zwak en arm
en behoeftig geworden, des te beter te onderwerpen aan den wil der
groote ondernemers? Mag men ze inderdaad langs dien weg maken
tot slaven van den zoogenaamden vrijen arbeid?
Mag men dit vooral in den tegenwoordigen oogenbIik, als wij de
blikken rondom ons heen slaan in Europa en dl1ar juist eene tegenovergestelde richting waarnemen; als wij daar zien, hoe juist in
Engeland en Duitschland, in dien heiIzamen band der associatie
bescherming wordt gezocht voor den kleinen man tegenover de macht
der grooten, tegen de overmacht van het kapitaal; en hoe vooral
in Duitschland, ondel' de leiding van Schultze-Delitzsch en anderen,
in dien band van associatie heil en hulp gezocht wordt voor de
minderen tegen de overweldiging van de machtigen van den tegenwoordigen tijd? Hier zouden wij, juist in eene tegenovergestelde
richting te werk gaan en eene vermetele, eene roekelooze, laat ik
het maar zeggen, eene misdadige hand slaan, aan datgeen, waarover
wij niet te beschikken hebben, aan de gemcellschl1ppelijke bezitting
der Javanen, die heilig behoort te wezen in ons oog.
Er is een schrijver, een publicist, dien ik hoog waardeer, vooral
om zijne groote openhartigheid, een man, die altijd zegt, wat hij
meent en al wat hij meent; die niet pronkt met huichelachtig vertoon, die niet opkomt met den godsdienst of de zedeleer of de
barmhartigheid op de lippen bij z~ken, die in hun wezen louter
eigenbelang ten grondslag hebben; die ook niet zegt, dat alles moet
worden getoetst aan de nnantiën van het moederland, aan de belangen der schatkist; die zich geen masker maak t van philantropie, want ook in de philantropie ontbreekt het niet aan Tal'tuffes -lIij
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behoort daar niet toe; een man, die zegt wat hij wil en al wat hij wil.
Die man heeft in het laatst van 1862 in het tijdschrift de Gids
geschreven over de cultullrwet, die ons toen was voorgedragen en
over de gevolgen, die zij hebben zou voor de fi nantilSn van Nede!'·
land, voor het batig slot. Die schrijver heeft toen vele illusiën ont·
nomen. Denk daar niet verder aan, zeide hij, dat moet, dat zal
ophouden. Men noemde toen dien publicist een enfant terrible; maar
missehien is zijn openhartig, rondborstig be tong niet vreemd geweest
aan het programma, dat eenige dagen daarna door de regeer i ug hier
werd geopenbaard ('n dat ik gemeend heb onlangs bij de laatste
begrootingsdiscussiën te mogen herinneren.
Destijds is ons bij de begrootingsdiscussiën voor 1863 dwr de
Regeering medegedeeld, dat de gou vernements-cultures zouden
worden gehandhaafd; dat men zich om het tijd~tip van art. 56
n r 6, niet behoefde te bekommeren; dat dit nog lag in de verre
toekomst; dat onze finantiëele positie die instandhouding mede·
bracht; dat men ze zou verbeteren, dat de produetiviteit verhoogd
wierd; dat men zou hervormen en verbeteren, zonder afstalJd te
doen van de kolo~iale baten, en dat bij dit gouvernement de finan-.
tiëele toekomst van Nederland geen gevaar liep, voor zoo ver de
koloniale politiek betreft. Die geruststellende verzekeringen volgden
toen op het onrustwekkend betoog van den sehrijver in de Gids.
Maar wie had gelijk? Hij of de Regeering?
Nu heeft dezelfde man op nieuw zijn woord over deze cultuurwet
gesproken, en zulks wederom up eene allermerkwaardigste wijze.
Hij heeft dat woord in het Bataviaasch Handelsblad van 27 September 1865 gezegd, toen hij besprak de behoefte aan arbeiders van den
spoorweg, waarbij die arbeiders ontbraken. Wat zegt daarvan die
schrijver?
Het mag verwondering baren, dat in een land van mee!' dan
13 miljoen zielen, tegen goed loon geen voldoend aantal arbeiders
te bekomen is, zoodat de o:J.derneme!·s zieh na vele vergeef~clie
pogingen genoodzaakt zien elders hunne toevlucht te zoeken. Een
deswege ingesteld onderzoek heeft ons bevestigd in de overtuiging,
dat op Java geen waarlijk vrije arheid op groote schaal kan bestaan,
zoolang 1° ket oommunislisclle ,ql'ondbezit de 'Oorming eene?' 1titgebreide "ûasse '!)an dafJlooners onmogelijk maakt; 2° de kleine
inlandsche hoofden genoodz~akt zijn in de onbeloonde diensten der
bevolking de aanvulling te zoeken eener geheel ontoereikende
bezoldiging! (Dat laatste is, zoo het sehijnt, niet, onopgemerllt
gebleven, blijkens de nu onlangs genomen maatl'~gelcn,)
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En nu volgt verder dit merk waardig betoog: «Grondeigendom
en spoorwegen zullen tot zekere gevolgen hebben: de eerste,
verbetering der cultuur en vermeerdering der productie; de tweede,
snelle en onkostbare mededeeling van den overvloed der eene aan
de behoeften der andere streek; en deze beide uitkomsten vereenigd
zullen onder andere leiden tot dit resultaat, dat slechts een gedeelte
der bevolking voor den rijstbouw en rijstoogst benoodigd en een
ander gedeelte ten alle tijde voor ondernemingen tlan fJersckillendm aard beschikbaar blijven zal; dat ook op Java die vaste klasse
van daglooners zal ontstaan, waarmede de tegenwoordige orang
menQempang en de boedjaaf/I slechts hier en daar, in zekere tijden
van het jaar en onder zekere omstandigheden, gelijk te stellen zijn;
de vaste klasse van daglooners, zonder ander middel van bestaan
dan hun dagelijks te verhuren arbeid, 'Daarop ieder onde,.nemer
moet kunnen rekenen, en zonder welke geen ontwikkeling der maatschappij boven een zeer laag standpunt te bereiken is. Het schrikbeeld van fJuasi-pltilanthropisclte behouders - de uitbreiding van
wat zij noemen het p1'oletariaal op Java - moet worden verwezenlijkt. c Proletariër " is eelt 1Doord, even als landbouwer, maar
het is zeker, dat de daglooner in Engeland, Frankrijk of Amerika
in den regel vrij wat welvarender dan de sawahbezitter of de orang
menoempang op Java is; en het is ook zeker, dat uit die klasse van
daglooners zich voortdurend een aantal werkzame of schrandere
lieden tot de burg~rklasse verheffen, terwijl geen sawahbezitter of
orang menoempang ooit iets verder dan zijn vader komt. Laat ons

derltaZtle zonder schroom erkennen, dat de intloerinf/ fJan den indif)iduHele1t grondeigendom el' haar 1l00d1Del,dig getlolg, de tlerdeeling
f)an den arbeid, ket proletariaat uitbreidel' zal, en dat die 1tit~rei
dinf/ als een llOof/st 1vensckelijke zaak moet 1Dorden besclwu1Dd .•
Zoo sprak die op~Jlhartige publicist. In een later nummer van zijn
blad, van 15 December 1865, komt hij op datzelfde thema terug.
Hij verdedigt daarin deze cultuurwet en rangschikt zich onder de
koloniaal radicalen; dat zijn zij, die eene geheele omkeering wensehen in de verhouding van Indië tot Nederland. Deze voordracht
aanprijzende, herhaalt hij hetgeen hij vroeger reeds in andere
woorden verklaarde, en zegt nader: c dat tot de ontlDiUeling fJan

de Jaf)aansclte maallCkappij en tot de 1Jorming en instandhouding
f)an f/roote ondernemingen op JaM eene klasse f)a1' zoodanige proletariHrs onmisbaar is. ,.
Dat betoog heeft voorZektH' het voorrecht van ollJubLclûnnigheid.
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Nu ben ik verlangend te zien, of ook in deze Kamer openlijke
verdedigers van zoodanig proletariaat zullen olJtreden j ik ben
tevens benieuwd, of, evenals in December 1862, zij, die thans tot
de Regeoring behooren, wederom aan de Jpenhat·tige steUi ngen
een logenstraffing zullen geven, dan of in de Kamer ook leerstellingen zullen worden verkondigd van soortgelijk gehalte tot aanbeveling van het proletariaat der Javanen.
Dat is dan eene nieuwe soort van cultuur, die men in plaats der
gesloopte cultures op Java zal kunnen invoeren, de cultuur van
het proletariaat, van de armoede, ten einde \t groote ondernemingen;> te bevorderen.
Wat mij betreft, ik schroom niet te zeggen, dat ik zulks acht
eene hemeltergende thesis en ik g-eloof niet, dat hier iemand den
moed zal hebben ze te verdedigen.
Maar ik wil nu van hiel' aan dien publicist op Java eenc vraag
riehten~ of hij wel bedacht heeft, Jat dat proletariaat, dat hij verdedigt, soms een eonectief vond, even als andere maatsehaplJeltjke
rampen en kwalen. Het proletariaat is eene zaak reeds in do
oudheid bekend. Te Rome was I'eeds die proletariër, die man, die
niets had dan zijn kroost. zijne kinderen, zijne proles j die werken
moest ten behoeve van \t groote ondernemingen. en <lich moest
onderwerpen aan al de voorwa~rder" die men hem stelde, wilde hij
met de zijnen althans blijven leven.
Welnu - ook iu die maatschappij had dat kwaad een correctief.
Nadat men ook dààr die theol'iën tot een uiterste had gebracht:
nadat men ze ook daar gebruikt had voor de buitensporige bevordering van het eigenbelang, zijn die Rumeinsehe lazzaroni, die
« misérables » der oudheid, somtijds veranderd in hetgeen Cicero
noemde komines agrarii, en dat waren te recht zeer gevreesde
personen, die op kunne beurt theoriën gingen verkondigen, en de
land€,ll, die men hun had ontnomen, terugeischtcn, en op hunne
beurt de Zeges a{frarÏte proclameerden, Cll de gronden op nieuw
aan eene vel'deeling onder·wierpen.
En nu wcnsch ik dien publicist te vl'agen: zou het zoo geheel
ondenkbaar wezen, dat ook eenmaal op Java een Graechus of een
SlJartacu~ opstond, die die weldoeners van Java, met hunne fraaie
theoriën, 'als een schadelijk en ziekelijk exantheem van den schoonen
bodem van Java verjoeg?
De publicist, dien ik bedoel, heeft ongetwijfeld de vrl'diende van
openhartigheid. Maar zijne stellingen zijn niet wenschcliJk j zij zijn
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niet weldailig - zij zijn van gewelddadigen aard. Bedenkt toeh de proletariër, dien men vormen zou, zou de natuurlijke vijand van
de maatsehappij worden, als hij zou inzien, dat hij ontzet was vart
het lanrl zijnez' vaderen, ten behoeve van hén, die dat voor zich
zelven begeerden; en daarenboven dat hij dien toestand te danken
had aan hen, die hem ill ditm staat gebracht hadden om zich te gemakkelijkC'r dool' :r.ijn dwangarlJeid, die in die artikelen met ronde
woorden wordt gepredikt, te verrijken.
Er is eenmaal een waar woord gezegd: « Quand dans un État Ze

grand nombre est sans propl'iété, Ze vol de1)ient Ie 1)am général. ,
Ook dat kan zijn het treurig correctief viln hetgeen ik niet anders
beschouw dan als ce ne ontvreemding, als ce ne onteigening van een
anders rechtmatig fezit.
Zonderling is het, hoe het eigenbelang de oogen verblindt en de
zaken anders doet beschouwen dan ze zijn.
In het adres del' kamer van koophandel van Samarang wordt met
wezenlijk naïeve woorden dit gezegd : « lIet karakter van onteigenin:J
ten algemeenen nutte, kan daaraan onzes i nziens in zekere mate
niet worden ontzegd. Immers, gaat het kapitaal van de suikerindustrie verlorf'n, zoo is dit een veriirs voor de geheele maatschappij.
een vedies ook voor de schatkist. dat door andere belastingen zal
moeten worden aangevuld, De reddin'l '/Jan kel kapitaal mag als een
algemeen belang worden beschouwd.
c Die onteigening ligt trollw(~ns in het plan dr~ Ministers. Neemt
men daarmede aan, dat. er aanleiding tot onteigerJing be,taat, dan
kan er ook teçeno1)I!/' den, inlrtnrl,lchen rec'tthebhende geelt om'echt

in fleltgen zijn om den eigendom ge/teel aan den .Ettropeeschm
ondernemer O1)er te dl'agen. »
Zoo heeft men het oog op het verkrijgen van dien eigendom, dat
daar zelfs als een al.qemeen belang mag worden beschouwd.
Mij komt die maatregel hoogst gevaarlijk en onrechtvaardig voor,
Maar is hij mogelij k ?
Men gevoelt, wij staan hier tegenover een groot vraagstuk, voor
hetgeen ieder noemt een sociale omkeering; de eene spreekt van eene
sociale hervorming, de andere van eene sociale revolutie.
Nu herinner ik de woorden van de kamer van koophandel van
Soerabaya, die in hare memorie aan den Gouverneur· Generaal zeide:
dat wij hier te doen hebben met « een geschiedkundifl feit tot ?oellls
,'ijpinq eeU10en 'Zijn noodig gel/Jeest. » Dat feit zullen wij hier omverwerpen.
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Die kamer voegt er te recht hij: « dat het eene hersenschimmige
en tevens eene gevaarlijke ondel'neming is, eene sociale omwenteling"
te improviseeren en door constitutiën of decreten te willen daarstellen hetgeen alleen het gewrocht kl'ln zijn van tijd en omstandigheden. " - Ook daarvoor deinst men niet terug. Men zal eenvoudig
een nieuw recht decreteeren, dat op eens den nieuwen toestand zal
beheerschen.
Wij staan hier op hetzelfde standpunt als Louis Blanc in 1848,
die zeide: c Si la soeiété est mal [aite, 1"e[aites-la. » Men weet
welke de gevolgen van zijne pogingen zijn geweest.
Thans zegt men, dat, wat volgens het iuheemsche, het Javaansche
of Mohammedaansche recht, recht was, geen recht meer zal
zijn, maar vervangen zal worden door het Europeesch recht. En
wanneer de verbaasde inlander zegt: dat begrijp ik niet, dat is eene
onmogelijkheid, gij kunt mijn recht niet veranderen, dan zullen wij
in dien eigenaardigen toestand geraken, als welke voorkomt in
eene der comediën van Molière. Nadat iemand daar in zijne hooge
wijsheid verk laard heeft, dat het hart van den mensch niet aan den
linker maal' aan den rechter kant zit, wordt de daartegen gemaakte
bedenking dOOl' hem beantwoord met het eenvoudig zeggen: «Nous
af)ons ekallflé tout cela. » Ook onze empirici zullen kunnen zeggen:
wij hebben dit alles veranderd; -- maar ik meen desniettemin, dat
het een ijdel vertoon zal blijken te zijn, omdat. het recht zich niet
aldus laat verzetten, evenmin als het hart.
Ziet men het ontwerp uit het oogpunt van de burgerlijke rechtsbeginselen, dan moet men ontwaren, dat het strijdt met de tot
hiertoe steeds geëerbiedigde wetten, instellingen en gebruiken der
inlanders. De Javaan heeft recht, dat men jegens hem zijne wetten,
instellingen en gebruiken in acht neemt. Dit is hem verzekerd bij
art. 75 van het regeeringsreglement.
En nu vraag ik : is er een meer ingrijpende maatregel denkbaar
dan dat men eene Oostersche bevolking, met hare gevestigde rechten en instellingen gaat onderwerpen aan eene Europeesche legislatie, aan de bepalingen, die daarin omtrent eigendom en bezit
worden aangetroffen.
Stelt u eens vour, Mijne Heeren. dat omgekeerd hier iemand
kwame, oukeen hervormer, die op eennHlal verkoos onze indi viduëeJe
rechten te veranderen in een gemeenschappelijk bezit; zou men zich
iets meer despotieks kunnen denken? En zou hier dergelijke vermetele poging niet afstuiten op het onvermogen van den herrormer?
Hl
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\Velnu, ook in Indiii , waar het maar eene kinderlijke bevolking
geldt, zal men stuiten op den algemeenen onwil der natie.
De kamer van koophandel te Batavia beklaagt zich te recht in
haar adres, dat c de bevrediging van de wenschen en eischen eener
partij in Nederland, op hooger prijs is gesteld dan de voorlichting
van hen, die hunne meerdere kennis van plaatselijke toestanden
voorhebben en met de belangen van handel, landbouw en nijverheid
in Indië, door veeljarige ondervinding, vertrouwd zijn. 7>
Zoomin men, in het belang eener partij handelende, de wettige
organen, als de kamers van koophandel te Batavia, Soerab~ya en
Samarang, heeft geraadpleegd over de industl'iëele en commerciëele
quaestiën, evenmin heeft men rechtskundigen raad ingewonnen.
Bij de koloniale rechterlijke macht zijn geene inlichtingen gevraagd,
althans ze zijn niet te onzer hnnis gebraf'ht. De rechtsk undigen uit
de kololliën hebben zich in afkeurenden zin uitgelaten, onder andere
in eene brochure, waarin de verkeerde richting en onuitvoerbaarheid
van dit wetsontwerp uit dat oogpunt wordt betoogd.
Zou, als men daar advies had gevrangd, van die zijde niet zijn
opgemerkt, dat tot hiertoe steeds de godsdienstige wètten, instellingen en gebruiken van den inlander zijn gehandhaafd? Zou men
niet hebben gewezen op de vroegere wetgeving, de Batavirlsehe statuten, welke de aloude rechtsinstellingen en overtuigingen als een
heiligdom eerbiedigden en ze niet wilden hebben aangeroerd,
volgens welke de inlander steeds zou leven onder zijne voorvaderlijke wetten? Zou men er niet. op hebben gewezen, hoe in 1847,
toen de Nederlandsche wetboeken in Indië werden iugevoerd, dat
zelfde beginsel onaangetast bleef? Zijn in de sedert geschreven
bepalingen niet vele blijken voor handen, dat men die bestaande
rechten wilde hebben geëerbiedigd, tenzij de inlander zich geheel
vrijwillig aan hel Europeesch recht onderwierp.
Hoe kan men zich voorstellen in gindsche maatschappij eene
verandering te brengen, in Europeeschen geest, daar, waar de per~onen zelfs geene behoorlijke naamsaanduiding hebben, waar geen
burgerlijke stand, noch een kadaster bestaat, waar de meerderjarigheid niet is geregeld?
Ik weel wel, dat in § 8 der Memorie van Beantwoording tegenover
het bezwaart dat deJa vanen niet behoorlijk bij namen zijn aanged uid,
het denkbeeld wordt geopperd om hen van nummers te voorzien.
Dit is eene uitvinàing van Raflles, met wien mell tegenwoordig zeer
is ingenolllen, om deze moeielijkheid te ondervangen. Ik erken
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daarin veel vindingrijk vernuft, maar geef toch in bedenking, of
het wel beter zou zijn dan de tegenwoordige aan wijzing, tenzij onze
moderne philantropen den Javanen op onuitwischbare wijze zoodanig nummer wisten aan te hechten?
Mijn vriend uit de hoofdstad heeft ook daarop gewezen, dat de
Landraad, zooals die samengesteld is, volstrekt niet bij machte is om
te voldoen aan de hem opgelegde taak; ook hiervan maakt men zich
af met een kwinkslag; men zegt; is elders overal de rechterlijke
macht zoo volmaakt?
Het een noch het ander is eene waardige oplossing van eene
ernstige bedenking, die de praktische in voering van dergelijke plan·
nen onmogelijk maakt. Ik meen te mogen verklaren, dat ook op die
wijze niet met het lot der natiën mag worden gespeeld.
En thans moet ik nog een woord zeggen over het ander hoofdbestanddeel dezer wet, eveneens eene omkeering, welke men beoogt,
die naar mijn gevoelen niet minder gevaarlijk is dan de andere,
Men wil de afschaffing van de belasting in arbeid, die thans den
Javaan is opgelegd, en deze vel'vangen door belasting in geld en
door den zoogenaamden f!rijen arbeid. Geene beschikking meer van
staatswege over den arbeid van den inlander, dit is eene tweede ons
in beginsel voorgedragen regeling, die ik almede hoogst bedenkelijk vind.
Evenals met het vorige, beoogt men daarmede eenen geheelen
ommekeer van den toestand.
Ik moet opmerken, dat ook hier weer, zooals meermalen, zooals
ook met dien zoogenaamden vrijen arbeid, de woorden de zaken
niet uitdrukken, en de benamingen met de wezenlijkheid worden
verward. Men spreekt altijd van dloangcultuur, van den staat als
industriëel en dergelijke meer. Dit is in mijn oog niet overeenkomstig met den waren toestand. Het geld t hier: betasting in arbeid .. de
staat is geen industriëel, maar belastinghefler in den vorm van
arbeid; wat de staat eischt, dat doet hij omdat hij i, de staat; hij
doet dat niet ex jure prifJato maar ex jure publico. De ware naam is
dus belasting in arbeid, en die wil men opheffen. En nu meen ik te
mogen beweren, dat nog bewijzen bijgebracht en feiten aangevoerd
moeten worden, om aan te toonen, dat bij die dienstprestatie aan
den lande, bij die heffing van belasting in arbeid misbruiken plaats
hebben gehad, die men in de verste verte zou kunnen vergelijken bij
hetgeen gebleken is ten aanzien van den vrijen arbeid,~ uit de
gebeurtenissen in Cheriuon, ill Rem bang, op Sim bang en overal, waal'
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omtrent den vrijen arbeid het gordijn voor deze Kamer werd opgehaald. Ik kom op tegen die verkeerde benamingen, die velen in hun
verzet versterken, als men wat belasting in arbeid is met een geheel anderen naam bestempelt, dien zij niet verdient .
. Ik acht juist een belastingstelsel van dien aard, eene belasting
in werk aan de ingezetenen opgelegd, wanneer dit behoorlijk
geregeld is, eeniglijk bestaanbaar in eene dergelijke primitieve
maatschappij als de Javaansche. Ik acht, dat daar heteenig mogelijke,
het eenig goede belastingstelsel. Ik wensch tot staving van dat
gevoelen mij te bedienen van een citaat van iemand, die zeker niet
van oudgasterij zal worden besch uldigd, van Jean-Jacq ues Rousseau,
in zijne beschouwingen over het gouvernement aan Polen te schenken. Hij maakt daar deze, mijns inziens, zeer juiste opmerking:
c Je f)oudrais qu'on imposilt toUjOU7S les bras des hommes plus que
leurs bourses; que le.~ chemins, les ponts, les édiflces publies, Ze
serf)ice du prince et de l'Htat, se flssent par des corf)ees et non point
à pri3i d'argent. Cette sorte d'impót est au fond la moins onéreuse,

et surtout celle dont on peut Ie moins abuser j car l'argent disparaît
en sortant des mains qui Ie paient, mais chacun voit à quoi les
hommes sant employés j et l'on ne peut les sur~hargel' à pure perte.
Je sais que cette méthode est impraticable ou règnent Ie luxe, Ie
commerce et les arts j mais ri en n'est si facile chez un peupltl sim ple
et de bonnes mceurs, et rien u'est plus uWe pour les con server
telles j c'est une raison de plus pour la préférer. l>
Welnu, dat is Java's toestand. Daal' heft de staat belasting in
arbeid-direct !Jij de heerediensten, indirect door het cultuurstelsel.
Daardoor is dat cultuurstelsel de oplossing, rle in mijn oog geniale
oplossing van hd groote koloniale vraagstuk - hoe de belangen
van moederland en Javanen - hoe de 011 wikkeling en vooruitgang van beiden kunnen worden vereenigd.
Ik ken weinig staatstukken, waarin meer ware staatsmanswijsheid doorblinkt dan in de beroemde Memorie van den Commissaris Generaal van den Boseh van 25 Januari 1834, waarin hij de
gronrlslagen van zijn stelsel met zoo veel klaarheid, eenvoudigheid
en diepzinnigheid tevens heeft ontwik keld.
Ik lees daar onder andel'e een woord, dat velen mogen behartigen:
« De vel'waandheid alleen kan het zich veroorloven, metgeringschatting neder te zien op datgene wat door ervarene mannen, met eene
langdurige ondervinding verrijkt, is daargesteld, maar het gezond
verstand zal bestendig g,megell lijn de wij"heid daar te zoektm,
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waar de uitslag bewezen heeft, dat de middelen wel gekozen zijn. ,.
Het ware te wenschen, dat de opvolgers van van oen Bosch meer
die wenken van dien grooten staatsman behartigden, en dat er meer
wierd gelet op den uitslag van hetgeen door zijn werk tot hiertoe
verkregen is. Die uitslag heeft gesproken in den voorspoed van
Nederland, in de welvaart van zoovele klassen in Nederland, in de
rust en den vrede en de welvaart van den Javaan.
Van den Bosch heeft bij het nederleggen van zijn bestuur een
schoon woord gezegd van zijn stelsel, dat niet mag worden uit het
oog verloren, ook niet door mijn vriend uit de hoofstad, die zooveel
van hem heeft aangehaald: ., Beter geen producten, dan die met

krenking der verplichtingen, die loij aan de bevolking verschuldigd
zijn, te verkrijgen. »
Dat moet de gedachte zijn, die het cultuurstelsel doordringt en
die in de voorschriften en instructiën van van den Bosch was omschreven.
Die hoofdbeginselen waren: 1° Opleiding van de Javaansche
bevolking in het vercenigd belang van moederland en kolonie;
2° Die opleiding moet worden bevorderd door opwekking der
arbeidzaamheid, door ecne doelmatige leerrijke besturing van den
arbeid en door de belooning zoo te bepalen, dat de:,:elve steeds
zooveel mogelijk geëvenredigd zij aHn den te presteeren arbeid en
ook aan de waarde, die daardoor wordt voortgebracht; een en ander
in dier voege, dat de bevolking daarin een prikkel en eene aanmoediging vindt om hare taak voor den souverein met graagte te
volbrengen en het daarbij ontvangen voorbeeld voor zich zelve na
te volgen;
3° De Javaansche bevolking krachtig in bescherming te nemen
tegen knevelarij en willekeur in 't algemeen en in het bijzonder van
hare hoofden, en haar zooveel mogelijk te handhaven en te beschermen in hare persoonlijke vrijheid en eigendom.
Wanneer het cultuurstelsel uit dat oogpunt wordt beschouwd,
dan ligt daarin nog eene schoone toekomst. En het is roekeloos
dien weg te verlaten en te gaan zeggen: «nous allon, changer
tout cela, la société est mal faite, refaisons-Za; » waar de uitkomst
bewezen heeft, dat die middelen wel gekozen waren en het nu
voorgedragene niets dan bittere teleurstelling voorspelt.
En dit brengt mij van zeI ve tot een ander punt. Mijn geachte
vriend uit de hoofstad heeft eene rede gehouden met twee aangezichter., het eerste rechts, het tweede links gericht. In het eerste
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en inzonderheid aan de specialiteiten onder hen. Ofschoon ik mij
volstrekt niet daaronder rangschik, vermeen ik hem toch een antwoord te mogen geven op zijne vragen: Wat wilt gij? Wat beoogt
gij 1 Waar moet het heen in de toekomst? - Welnu, ik wil hem
daarop antwoorden met zijne eigene woorden, en mijn citaat zal
frisschel' wezen dan de zijne van woorden van Baud of van den heer
Pahud. Hij zeide eenmaal: «Wij noemen de Kamer en de natie
behoudend, wanneer het de instandhouding geldt van een stelsel,
dat de heerschappij van het moederland schraagt, en daardoor
ook de rust en de veiligheid in IndIë waarborgt; een stelsel, dat
bovendien aan het moederland groote directe en indirecte voordeel en oplevert, terwijl het in Indië aan den arbeid, die eerste en
voorname bron van alle welvaart, eene krachtige impulsie heeft
gegeven. »
Verder: « Eene eerste behoefte voor Indië, het wordt nauwelijks betwist, is een krachtig eenhoofdig gezag. Wil men dat, dan
moet men ook aan dat gezag de middelen geven om zich te handhaven; dan moet men het niet willen binden aan vormen, die er
alle kracht aan ontnemen; dan moet men het beveiligen tegen
aanvallen, die zelfs in eene geregelde maatschappij nauwe!ijks
zouden worden geduld. De ware liberaliteit bestaat niet in het
doordrijven van heginselen, op zich zelve waar en goed, maar
welker toepassing op een gegeven oogenblik en in een bestaanden
toestand groote overwegende belangen in gevaar brengt. »
En eindelijk: c Indië moet blij ven wat het nu is, eene Nederlandsche bezitting· Hiermede willen wij niet hebben verstaan, dat Indië
uit~luitend ten voordeele van het moederland behoort te worden
geëxploiteerd. Ook Indië heeft zijne behoeften, en daaraan moet
worden voldaan. Het is goed en billijk, dat een gedeelte van den
rijkdom, daar voortgebracht, aan Indië worde overgelaten. Het is
goed en billijk, dat meer en meer gelet worde op hetgeen daar de
wel vaart en zedelijke verbetering kan doen toenemen. al moesten
ook daardoor de uitkeeringen. aan het moederland te doen, verminderen. Het is goed en billijk, dat men er zich op toeleggp de voornaamste grieven tegen het cultuurstelsel weg te nemen, en dat aan
de sluimerende krachten, die zich naar vrije industrie uitstrekken,
een uitweg' worde gegeven. Maar dat alles kan geschieden
zondel' het stelsel zelf aan te tasten en zonder toe te laten dat het
zijdelings worde ondermijnd. Dat alles kan geschieden, zonder dat
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werden het gezag en het aanzien der inlandsche hoofden op zeer
bedenkelijke wijze aangetast, en werd er eene kolossale greep van
miljoenen uit de schatkist gedaan om de uitgaven, die door dit alles
noodig zijn gemaakt, te dekken. Bovendien werden de uitgaven op
de Indische begrooting, onlangs door ons onderzocbt in de sectiën,
op eene inderdaad buitensporige wijze opgedreven en zijn deze
ontzaglijk toegenomen,
Als ik die verschijnselen zie, berhaal ik: In cltaos antiquum
confundimur; wij worden teruggevoerd tot den vroegeren toestand
van verwarring, tot den ouden chaos, die vóór het cultuurstelsel
bestond, toen geene winsten werden bebaald en men er over dacht
de kolonie te verlaten; toen daar geldgebrek heerschte en leeningen
moesten worden aangegaan; toen onrust, spanning en oorlog Java
verwoestte - Eripe jlammis. si quid adhuc superest! ontruk aan
de vlammen wat er nog overschiet, en red wat er nog te redden
is I - Et re rum consuZe summte, zorg voor het algemeen belang,
voor de Nederlandscbe natie, voor de Javanen, voor het algemeen!
Die ,umma rerum, daar komt bet hier op aan. Die summa salus
reipubZlCte, daarop wordt te weinig gelet. De zorg voor het algemeen
belang beheerscht, helaas, de tegenwoordige toestanden niet meer.
Het is een droevig kenmerk van onzen tijd, niet alleen in ons land,
maar ook elders, dat niet meer bet algemeen belang de drijfveer is.
Ik heb bier meermalen daarvoor den strijd gevoerd, en de Regeering heeft mij op 24 Juni 1863 en andere keeren geantwoord:
c De Regeering staat bet algemeen belang voor; zij waakt voor het
algemeen belang. Maar bet algemeen belang is bij baar de som
(summa rerum) van al de particuliere belangen. Dus al de particuliere belangen als in één bundel vereenigd. Met dat regeerings
maxime zegt zij op bare beurt: rCl'um consule 8Ummte, en zij behartigt al die particuliere belangen te zamen.
Ziedaar den toestand. Ik veroorloof mij daal'tegenover te stellen
een ander, een vertrouwelijk woord, een woord van een zoon tot
zijn vader gesproken, niet om het publiek te maken. Dat vertrouwelijk woord, dat niet verdacht kan worden van eenig bij belang
of nevenbedoeling, is geschreven in eene memorie van een nu overleden lid van het Hooggerechthof in Indië, aan zijn vader gericht.
Hij zegt daarin: c Men kome in 's Hemels naam liever rond voor de
zaak uit en zegge: «« Het heeft lang genoeg geduurd, dat het
gou vernement die groote voordeelen van Java getrokken heeft; het
wurdt tijd, dat de goede burgerij ook eens aan de beurt komt: Ote-toi
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de gouvernements-cu ltures behoeven te wijken voor bijzondere ondernemingen, of dat de staat zonder com pensatie afstand zou
behoeven te doen der voordeelen, die hij nu van het cultuurstelsel
geniet, om die aan particulieren weg te schenken. Wij vertrouwen,
dat de Kamer, en althans zeker de natie, den weg, die tot zulke
uitersten leiden zou, niet wenscht in te slaan. »
Die woorden heeft mijn geachte vriend met zijne goedkeuring
bekrachtigd j zij waren het koloniaal programma, waarmede de
Regeering, van welke hij deel uitmaakte, den 23 0 April 186lin deze
Kamer optrad.
Ziedaar mijne meening, en, voor zooveer mijn standpunt het
medebrengt, geef ik hem dat antwoord op zijne vraag.
Verbetering, voortgaande verbetering, zui vering van misbruiken,
herstel en hand ha ving van het gesloopt gezag, herstel vooral van
het gesloopt vertrouwen en het gesloopte krediet; geene reactie,
maar restauratie van het stelsel in den goeden zin van het woord,
in I et belang van het moederland, van de Javanen en ook van de
Europeanen op Java: ziedaar wat ik verlang.
Mijn geachte vriend vraagt ons programma. Ik kan dit in twee
dichtregelen gcven :
" rn chaos antiquum confundimur : Eripe tlammis,
Si quid adhuc superestj et rerum consule summro. "

De vergadering herinnert zich onder welke omstandigheden de
Romeinsche dichter die regelen heeft geschreven. Er was in den
fabeltijd iemand, die den zonnewagen had bestegen en daarmede het
luchtruim was ingerend, geloovende, dat hij het statu quo volkomen
zou hunnen handhaven, evenals de Minister van Koloniën op 10 Juni
1863. Hij reed de hemelpoorten uit, maar de paarden gevoelden alras
de teugelf: niet meer en werden weldra den menner te sterk, en
gingen dan eens rechts en dan eens links, en wat aan den eenen
kant van de hitte verzengde, verstijfde aan de andere zijde van
koude. De verdere gevolgen zijn u bekend, Mijne heeren.
Zoo hebben wij na die verzekering van den l\1illister van Koloniën
op 10 Juni 1863 gezien, aan den eenen kant, dat een aantal cultures,
die toch de wet zeide, dat in stand moesten gehouden worden,
vervielen of opgegeven werden, terwijl andere onhoudbaar werden
gemaakt. De cultuurpercenten, t<,recht genoemd een hoofd~pil van
het cultuurstelsel, werden weggenomen. Aan den anderen kant
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de là afln tJue je m'y mette. » Dat is. geloof ik, eigenlijk het
geheim van het kluchtspel (de ~chrijver noemt het een lûuchtlpel!)
dat er thans in Nederland gespeeld wordt, waarbij belangstelling in
het lot van den Javaan als leuze gebl'uikt wordt en de welvaart van
Nederlandsch Indië en van het moederland op het spel staat. » Helaas I Mijne Heeren, die woorden zijn in mijn oog eene maar al
te treurige waarheid, zij leggen den vinger op de wond, op den
kanker, die aan ons volksgeluk knaagt. Het is maar al te waar, dat
de particuliere belangen meer bevorderd worden dan het algemeen
belang.
Ik eindig ook met het oog op dien toestand, met de aanhaling van
een woord gesproken in de Fransche Kamer, op een datum, die de
aandacht in hooge mate verdient. Op den 27° Januari 1848, sprak
daar een man, die ook niet meer tot het rijk der levenden behoort,
de Tocqueville. Hij sloeg een profetischen blik in de toekomst en
schilderde den toestand van Frankrijk aldus: « les mdJurs publiques
s' altèrent,. elles sont déjà profondément altérées,. eUes s' altèrent de
plus en plus tous les jours,. de plus en plus, aux opinions, aux sentiments , aux idées communes succèdent des intéréts particuliers, des
'Disées particu!ières, des points de 'Cue empruntés à la 'Die et à l'intérét
privés. l>
De som der particuliere belangen vormde ook daar het algemeen
belang.
Hij liet er op volgen: « c'est parce que fintérêt a remplacé dans

la 'Die publique les sentiments désintéressés, que l'ir,ztérêt fait la loi
dans la vie pri'Dée. »
Die spreker vond toen geen bijval in de vergadering; men achtte
zijn betoog overdreven en niet overeenkomstig met den werkelijken
toestand. Hij sprak zóó in Januari 1848 en de Kamer weet, wat in
de daarop volgende maand Februari gebeurd is. Toen zijn de proletariërs van Frankrijk opgestaan en hebben recht willen doen op
hunne wijze over die private visées en over die som der particuliere
belangen, waarop de Tocqueville gewezen had. Toen hebben zij den
troon van koning Lodewijk Philips omvergeworpen en de Republiek
ingevoerd. 'Toen wilden zij weldra nog verder gaan en de maatschappij in hare grondslagen aantasten, 1'efaire la société malfaite.
Het heeft ongehoorde inspanning, en veel bloed en tranen gekost
om op dat vernielingswerk terug te komen. En de toestand van de
proletariërs in Frankrij k, dien de openhartige publicist ook voor
Java aanprij4, had een niet gering aandeel in hetgeen in Februal'i
1848 is voorgevallen.
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onderzoeken wat ten onzent al private belangen in verschillende
richtingen werkzaam zijn in banken, maatschappijen en wat dies
meer zij. Laat ons de vraag beantwoorden, of de woorden van de
Tocqueville ook thans niet op hunne plaats zijn. En laat ons tevens
zorgen, dat de Javaansche proletariër, niet eenmaal ook zijn recht
in handen neme en een toestand op Java doe ontstaan, die misschien
hetgeen in Frankrijk is gebeurd in gruwelijkheid nog verre zou
overtreffen.

Para.sitische Politiek
(Uit een.

r.~en\ering

van December 1860 in de Tweede kamer der Staten Generaal tegen
de. miniolar van Hall.)
DOOR TJ.lORBECKE(l)

Wanneer ik mij vinde tegenover eene politiek, die niet op de
goede eigenschappen, maar op de zwakheid en karakterloosheid
der menschen bouwt;
Eene politiek, die zich met alle elementen en stelsels, hoe ongelijksoortig, vereenigt; even bereid om dienares te zijn van reactie,
als, wanneer de omstandigheden het medebrengen of de berekening
van een vermoedelijk succes het vordert. dienares van vooruitgang;
Eene politiek, die ik parasitische politiek zou willen noemen,
omdat zij zich slingert om elk gezag, om elk incident, om elk belang,
om eiken volksilldruk, ten einde naar boven te komen;
Eene politiek zonder gestadigheid, zonder waal'borg voor den
dag van morgen, zonder zedelijken in vloed, maar van een zeer
(I) Thorbecke (Jan Rudol1) gehoren te Zwolle den 14n Januari 1798 promoveerde in 1820 te Leiden in de beide Rechten, bezocht daarna verscheiden
Duitsche Universiteiten 'Hl werd in 1825 tot buitengewoon hoogleeraar in de
staatkundige en diplomatische historie en in de statistiek aan de hoogeschool
van Gent benoemd. De OlD\wnteling van 1830 deed hem Zuid-Nederland
verlaten; hij werd Ie Leiden tot professor in Nederlandsche staats- en rechts·
geschiedenis benoemd. In 1840 werd hij tot lid der Staten Genernal gekozen.
Maar eél·st in 1848, als lid (Ier Commissie der Grondwetsherziening, begon
het belangrijkste deel zijner politieke loopshaan. Driem:wl stond hij aan het
hoofd van een Iiheraal Minii't"rie en geen man oel"ende er meer beslissenden
invloed op de Staatkunde van zijn vaderland uit rlan hij. Als spreker onderscheidde Thorbccke zich vooral door zijne pittige tnal ell forsch hamerende
redeneering. - Hij overleed te 's Gravenlwge dell 4n J lIDi 1872. Zijne parlementaire redevoeringen zijn uitgegeven in zes doelen.
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ruim geweten, van alles los behalven van den machtstitel ;
En die politiek heet te regeeren: - Wanneer ik mij vinde
tegenover zulk een politiek, hetzij in mijn kamp, hetzij in dat
mijner tegenstanders, die politiek stem ik af.

Over het stenographisch verslag der Ka.mer
(Redevoering gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal den 19n .April 1863. De
Commissie voor de Slenographi. had, in een gewijzigd Reglement voorge.teld de redovoering nie\ meer, ter corr~ctie. aa.n de leden te Zendf:'D.)

DOOR

M.

G. GROEN VAN PRINSTERER(l).

Ik 'Wensch bij de gronden der vorige sprekers nog iets te voegen
tot bestrijding van het voorstel der Commissie. De wijziging is
onvereenigbaar met het systeem, dat tot dusver omtrent het optee.
kenen is gevolgd. Ik ben niet zeer bekend met de inrichting der
stenographie in andere landen, maar meen toch dat elders veel
wordt gehecht aan de re'Disie. De stenographen moeten de geheele
discussie, waarvan zij een gedeelte opteekenen, bijwonen, terwijl
hier vooral op de uitnemendheid van het machinale der kunst
rekening gemaakt en woordelijke opteekening verlangd wordt.
Ik heropen den strijd niet, die, eenige jaren geleden, ook hier
de parlementaire wereld verdeeld hield tusschen tachygraphen en
slenographen. Maar wanneer de taak der stenographie is letterlijke
teruggaaf, beweer ik dat juist door woordelijke opteekening te meer
verandering noodzakelijk zijn zal.
Vooral door weglating. Gij wilt opteekening totidem 'DerlJis. Laat
ons zien; is de onvoorwaardelijke toepassing van uw stelregel denk.
baar? Ik heb wel gehoord dat het yerlies van den titel van Bdel
Mogende Beeren beklagenswaard was, ook omdat men bij het voor
de vuist spreken in den langgerekten titel een soort van rusten steunpunt bezat. Het nu meer en meer usueel geworden Mijnheer
de Voorzitter kan ons dezelfde dienst bewijzen. Maar ~tel dat de
(1) Groen "an Prinsterer (\Villem) g<,borer. teYoorburg den 21 n Augustus
1801, promoveerde te Leiden in de Rechten en in de Letteren ell werd tot
Secretaris van het kabinet del' Iwnings ber..oemd. Dit ambt stelde hem in
staat zijn belangrijk werk" Al'chives de la maison d'Orange-Nassau n uit te
geven. Hij was herhaaldelijk lid der Staten-Generaal, waar hij als leider (Ier
Conservatieve partij een hoofdrol vervulde. Hij schreef tal vnn politieke
studiën. Zijne A dviezen in de tweede I,amor der Staten-Generaal, waaruit het
voorliggende stuk genomen is, verschenen in twee reeksen, elk van twee
deelen. Hij overleed te 's Gl'avenhage den 19 n Mei 1816.
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spreker, in een moeijelijk onderwerp. zich, door het menigwerf
uitspreken van dergelijken titel l,!esterkt en opgebeurd had, en
de stenograapb dit met de uiterste n:tauwkeurigheid telkens had
opgeteekend, zou het den spreker niet geoorloofd zijn de nutteloos
geworden staatsie te schrappen? Ik ga verder. Gij zult, hoop
ik, niet eischen dat alle vergissingen in het Bijblad worden geconstateerd; zoodst, indien ik. in plaats van Gal/us MaUkitB,
Galli Mattkia, gezegd heb, het volk van Nederland moet weten
dat ik een lapsul lillflUtB begaan heb? - Er zijn vele parlementaire spreekwijzen, die men gewoonlijk met den term van aanloopen
bestempelt. Bij voorbeeld : ~ daar ik toch aan het woord ben, 7.00
zal ik dit of dat zeggen;» " ik was niet voornemens in deze beraadslaging het woord te voeren; ,. c ik beloof aan de Kamer, dat ik
de meest mogelij kc kortheid in acht zal nemen .• Het weglaten van
dergelijke zinsneden, die buiten de Kamer doelloos zijn. mag. bij
het nazien, van den spreker worden verlangd. Het gebeurt mij
althans dikwerf, dat ik in eene periode verval veel te lang,
te omslagtig en die door de Vergadering wellicht alleen door
de hulp van stembuiging en gebaren verstaanbaar gemaakt
werd. Mag ik nu den omhaal van woorden niet in twee of drie
zinsneden splitsen? - Er is meer. Bij het improviseren, Dlet enkel
in poözie, zijn eene menigte van zoogenaamde stopwoorden onmisbaar, onder het uitspreken waarvan men hetgeen volgen zal componeert. Wanneer de staketsels uitgediend hebben, moeten wij ze
dan niet afbreken? Dit geld t niet alleen woorden, maar geheele
fragmenten, die soms geen ander doel dan dergelijke verademing
hebben. Ik neem een voorbeeld uit de wijs waarop ik zelf, gisteren
het woord richtende tot den Minister voor de Hervormde Eeredienst,
mijne toespraak begon: c ik wil den heer Minister in de gelegenheid stellen om met meer uitvoerigheid en nauwkeurigheid weder
de argumenten op te nemen, die door hem omtrent de Hervormde
Kerk zijn aangevoerd; want ik moet erkennen, door die redenen
niet geheel overtuigd te zijn geworden." Toen eerst kwam ik tot
het punt, dat ik eigenlijk in het oog had. Ieder gevoelt dat de
sleep van woorden aan het voorbereiden van den aanval dienstbaar
gemaakt werd. Moet zoodan:g k01'S-d'tBU'ore blijven staan.? Door een
spreker moet dikwerf. duidelijkshalve, in eenigzins gewijzigde
woorden, twee en drie keeren hetzelfde worden herhaald. Zoo nu de
stenog-raaph, volgens trouwen plicht, de drie voorstellingen geeft,
mag van den spreker de terzijdestdling van t1I;ee niet worden ver-
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wacht? Ik althans heb mij volijvcl'ig van dergelijke verplichting
gdkweten en wel eens een derde van het mij toegezondell geschrapt.
Wel verre dat ik daarvan eenig berouw zou hebben, meen ik gehandeld te hebben in het belang van den lezer, zoo mij een lezer
te beurt valt, en ten voordeele der schatkist.
Tot dusver ging ik uit van het denkbeeld, dat het gesprokene
woordelijk voorgelegd wordt; maar wanneer de stenograaph het
gezegde niet verstaan of gevat, en de denkbeelden en den stijl van
den sprcker met eigen denkbeelden en stijl vermengd heeft, dan
begint, indien wij in juistheid der opteekening en eenheid van
uitdrukking belang stellen, een veel moeielijkel' wcrk. En dit
zeg ik niet alsof de bekwaamheid en ij ver van de stenographen
door mij miskend wierd : doorgaans is het gebrekkige niet aan hen
te wijten. Wij drukken ons dikwijls lIiet duidelijk uit, we spreken
te zacht; het minste dat er in de Vergadering gebeurt geeft aanleiding, dat het een of ander hun ontvalle. Er is een lid, die om
der gezondheids wille eene kleine wandeling door de zaal maakt;
er is een ander die, ter afteiding, na gerekte discussie, eenigzins
met levendigheid een gesprek met den nabuur aanknoopt: er is een
derde die, uit loifelij ke belangstelling in de aangelegenhden van
den dag, een krakend nieuwspapier ontplooit. Genoeg reeds, in
elke dezer eventualiteiten. om de geregelde communicatie van spreker en stenograaph te beletten. Welnu! is dan de spreker niet
genoodzaakt om in de velerlei leemten zelf te voorzien!
Aldus, zegt men, geeft gij groote vrijheid, en van die vrijheid
kan misbruik worden gemaakt. Ik erken het, Mijnheer de Voorzitter, wallt elke vrijheid kan worden misbruikt; maar ik stel op
den voorgrond dat alles moet worden tcruggegeven wat wezenlijken
invloed op de beraadslaging gehad heeft; een woord, door een lateren spreker opgevangen, moet letterlijk blij ven staan; de loop der
redeneering moet met juistheid worden teruggegeven; geen bijvoeging worde geduld: de vrijheid moet geen middel zijn om eene
geïllustreerde uitgaaf te bewel'ken. En hebben wij dan geene genoegzame controle in de nauwgezetheid van de sprekers en in de
Vergadering, die tot in de minste bijzonderheden oorgetuige was?
Eerst door het gebruik dezer vrijheid, zullen wij di~soort van
nauwkeurigheid verkrijgen, welke in constitutioncele . landen op
prijs gesteld wordt. Mag ik mij bedienen van eene vergelijking?
Het stelsel van woordelijke teruggaaf is de daguerréotype; ofschoon
zij de natuur terllggeeft, dik wcrf zegt men: c ja hij is het, en tod.l,
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hij is het niet j • men verlangt dat een bekwaam schilder een portret make, die daarbij het geven der gelijkenis ten doel heeft,
en wiens kunst hierin blijke dat het portret beter gelijke dau de
daguerreotiep.

Het Vlaamsch in het Onderwijs.
(Redevoering uitge8proken in zitting van 16 Mei 18i6 de. Uemeenteraads nD
Antwerpen. (I)
DOOR

JAN VAN BEERS.

Mijne Heeren,
Bij de mededeelitIg , die ons gedaan wordt van de petitil!n, door
den Liberalen Vlaamsekelt Bond, den Van Maerlantd.1·ing, den
(1) In 1876 zou de stad Antwerpen betalende jongensscholen openen. Vier
maatschappijen zonden te dier gelegenheid een verzoekschrift aan den
Gpmeenteraad, vragende. dat het stedelijk bestuur, bij het opmaken der programma's van die scholen, wel zou willen bepalen:
1° Dat de bestuurlijke taal er het Vlaamsch moet zijn.
2° Dat alle leervakken bij middel van het Vlaamsch en van Vlaamsehe
leerboeken moeten onderwezen worden.
So Dat er met het aanleeren der Fran~che taal slechts zal aanvang gemaal(t worden, wanneer de leerlingen behoorlijk Vlaamsch kunnen lezen.
en de eerste en algemeene begrippen der spraakkunst in laatstgemelde
taaL op voldoende wijze bij hen werden gesticht.
4" Dat de Fransche taal en spraallkunst bestendig in vergelijking met en
door vertaling uit de moedertaal zullen onderwezen worden, en dat er tot de
uitdrukking van eigene gedachten in het Fransch slechts kan worden overgegaan, wanneer de leerlingen, door gemelde oefeningen, der Fransche taal
en harer regelen genoegzaam machtig zijn geworden.
5° Dat er, te beginnen van het jaar, waarin het Fransch wordt aan geleertl, tot het einde toe, een gelijk getal uren zal besteed worden aan het
ontlerricht in de Vlaamsche en Fransche talen.
6° Dat, in de twee laatste jaren der studie, de leerlingen, bij wijze van
herhaling, zullen geoefend worden. om zich ook in het Fransch, mondelings
en schriftelijk, uit te drukken over de voornaamste leervakken, welke hun
in het Vlaamsch werden onderwezen.
De heer van Beers steunde de vraag. in dit verzoekschrift uitgedrukt, en
sprak de bovenstaande redevoering uit.
Na hem gehoord te hebben besli~te de raad,dat de redevoering zou gedrukt
en het voorstel tot onderzoek naar de schoolcorrmissie verzonden worden.
Aldus geschiedde en bij het opmaken der prngramma's van de nieuwe scholen
werd van punt tot punt gevolg-d wat de vier maatschappijen en de heer
Yan Beers met hen gevraagd hadden.
Spreker had de goedheid de eerste uitgaaf "ijner redevoering voor deze
verzameling te herzien en ze op zekere punten te verbeteren.
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Olijflalt. en het Willemsfonds aan het stedelijk Bestuur toegezonden, acht ik mij verplicht met eenige woorden de gegrondheid en billijkheid te doen uitkomen van hetgeen daarin wordt
gevraagd.
Breed zou er over dit onderwerp kunnen uitgeweid worden; en,
bij de hooge belangen, die er mcde verbonden zijn, zou wel niemand, gcloof ik, zich tegen eene volledige behandeling daarvan
verzetten willen; echter wil ik trachten, voor den oogenblik
althans, uwe aandacht niet te lang in beslag te nemen, en u zoo
bondig mogdijk te zeggen, wat ik, uit innig plichtbesef, er over
zcggen moet.
Wanneer wij nagaan, Mijne Heel'cn, lwc, in de meeste officiëele
en niet officiëele scholen voor de burgerklas ingericht, het onderwijs gegeven wordt, dan bevinden wij, dat aldaar, op welmge
uitzonderingen na, het voornaamste doel, dat men beoogt, het
hoogste ideaal, is : Fransck te leeren.
Ik, Mijne Hceren, - en 'k hou er aan u dit, op voorhand en zoo
uitdrukkelijk als ik kan, te verklaren, - ik heb er niets tegen,
dat onze Vlaamsche burgel'jeugd, dat alwie ten onzent bestemd is
om iets meer dan het hoogstnoodzakelijke lager onderwijs te genieten, Fransch leere; ja, het bcter en degelijker leere dan thans
over 't algemeen het geval is. Wij zijn een tweetalig land, en het
wederzijdsch aanleeren der talen, dool' de beide rassen, die onzen
Staat uitmaken, gesproken, is het machtigste middel, dat men bedenken kan, om de verbroedering, de nationale samensmelting op
duurzame wijze tot stand te brengen en in de toekomst te bevestigen.
Maar, dat men, onder voorwendsel van ons der Fransche taal
beter machtig te maken, den eigenaardigen vorm van ons denken
en voelen in ons uitwiseht en doodt, dat men den Vlaming verstandelijk in Waal of Franschman hervormen wil, dat noem ik
eene ramp, die, zoo men ze niet in tijds weet af te keeren, voor
onze geestelijke ontwikkeling en beschaving, zoowel als voor
ons nationaal bestaan, de beklagelijkste gevolgen zal na zich
sleepen.
In zij ne Pkysiologiscke brieren zegt earl Vogt: « De taal is een
Qnmiddcllijk voortbrengsel van den l;cheppenden geest eens volks,
zij staat in innige betrekking met zijne wijze van denken. Ieder
bijzondepJing heeft eene zekere manier van zich uit te drukken, die
in verband ~taat met zijn karakter en zijne wijze van zijn, evenals
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met den graad zijner verstandelijke ontwikkeling, Zoo is het ook
met de volkeren, Hun karakter en de vorderingen, die zij maken,
vinden hunne uitdrukking in de bijzonderheden en de vorderingen
hunner taal. De volkeren, bij wdke eene vreemde taal zich om zoo
te zeggen op eenen verschilligen nationalen stam is komen enten,
en wier karakter in tegenspraak is met de taal, zijn tot onvruchtbaarheid gedoemd, In den Elzas (bij voorbeeld), waar het Fransch
en het Duitsch in worsteling zijn, wordt het Framch door de
hoogere klassen gesproken, terwijl het Duitsch de taal des volks
blijft; welnu, daar kan geene oorspronkelijkheid ontstaan, omdat
een der elementen het andere versmacht, •
Jacob Grimm, de grootste taalgeleerde, dien onze tijd heeft
voortgebracht, heeft vóór hem gezeid ; I Een volk, dat df' t.aa, ?:iJner
vaderen verlaat, verliest allengs alle zelfstandigheld,en on~l1ardt
En nochtans, hoevele jaren is men niet alreed~ aalt het werk OIO
ons, Vlamingen, onze zelfstandigheid af te nemen, ho() lang reeds
worden wij aldus ontaard?
Verfranseken noemt men da\ misdadig werk, het,well: rot:, ons
wordt gepleegd, Echter is dit woord onjuist" '( Is e~rdel' deqermaniseeren, ontdietschen, o1lt1)laamscnen, wat men diende te zeggen,
Want de uitslag dier beweI'king is iet.s gansch negatiefs. Men outneemt aan een ras zijnen eigen geest niet, om dien 'Ian cen ander
ras in de plaats te stellen; men schiet zijne ziel zoo maar niet uit,
en trekt er eene andere aan, gelijk men doet met een kleed. Dl)
natuur maakte ons tot wat wij ZIjn, zooals zij paerden tot paerden
en eiken tot eiken vormde. 'Vat de mensch ook kunstmatig knoeien
en knutselen moge, het innerlijk wezen van dier of Loom ver'anderen, kan hij niet; en evenmin geluk t het hem een r~s van zijn
geslacht in een ander ras te herscheppen, Hier zoowel als rJaal'
beeft de natuur hare vaste en onwrikbare ontwikkelingswetten ;
en, waar die tegengewerkt of gekrenkt worden, daar wreekt zij
zich, daar slaat zij het wezen, dat men aId us in een ander omscheppen wil, met onmacht, met verbastering, met verk wiJning en dood.
En zoo gaat het ook met ons, Vlamingen, die ons naar geest en
karakter in Gallen pogen om te werken; ook op ons wreekt. zich
de natuur! \\Tant het beste en edelste wat in ons is, onze eigenaal'digheid, onze zelfstandigheid, schieten wij bij dien tegennatuurlijken arbeid van herschepping in, de ontwikkeling onzer verstandelijke vermogens wordt er bij verlamd en gekrenkt, onze wetensehappe!ijke vorming belemmerd en bez waard, en van heel ons

- Bononderwijs plukken wij, over 't algemeen, niet dan de schraalste,
armzaligste vruchten.
Hoe dit alles zoo mogelijk is P vraagt gij wellicht, Mijne Heeren.
Zoo wel als ik weet ge waarschijnlijk, hoe ziel- en onderwijskundigen beweren, dat de menschelijke geest in de eerste kinderjaren zijnen aanzienlijksten arbeid van opnemen en in-zich-verzamelen verricht. Als dus een kind van zes of zeven jaar ter sc hole
gezonden wordt, dan heeft het reeds eene gansche waereld van
voorstellingen, begrippen, verbindingen, aftrekkingen, oordeelen
en besluiten in de voorraadskamer zijner zielopgezameld. De
taak der school is natuurlijk deze waereld voort op te bouwen, met
duizendvoudige fmalysis en synthesis te ordenen en te voltrekken,
en met toevoer "Van allerlei zakelijke kennis te verrijken.
Maar deze waereld bestaat in de kinderliJke ziel niet anders dan
innig verbonden, samengegroeid en vereenzelvigd met de kL.nken,
die gediend hebben om ze tot stand te brengen. Het verstand des
kinds is één met zijne taal, en zijne taal één met zijn verstand.
Elk kan hieruit, zonder verder "Vertoog, opmaken, wat er wordt
van de verstandelijke ontwikkeling onzer in 't Vlaamsch opgebrachte kinderen, wanneer ze worden overgeleverd aan eene
school, gelijk helaas! de meeste onzer burgerscholen zijn, waar
alles, of llagenoeg alles, in en door het Fransch wordt onderwezen.
Het is geen roortvormen, het is lte'l'- of liever misvormen wat daar
wordt gedaan, Heel de kleine \erstandelijke waereld, die het kind
reeds heeft ·JïJgcgaard, )/ordt YeJ'stoord en verwoest; door al de
Hchatten, die h6t el'zamelde, wordt de spons gevaagd; men legt
den kleine, r.l..<! tware, up nieuw in de wieg, om, van de meet
ataan, in het Fransch en op zijn Fransch herbusseld en herbakeld
te vorden.
Ook. Jlocft men de Dogen slechts te openen en om zich heen te
blikken, om overal en in ;:;.1Ie8 de wrange uitwerkselen van dit
onderwijsstelss.i. gade te i'laan.
OppervlaKkigheid, middelmatigheid, onmacht,- die voorloopers
en wegbereiderl! Y8ll wat Grimm verliel! van zelfstandigheid en
volksontaarding noemt, - - zijn er de bijzondere kenmerken van.
Ik zal IDij niet bezig houden met u aan te toonen, hoe deze gansch
negatieve hoedanigheden zich in het geestesleven onzer gegoede
Vlaamsrhe burgerklassen openbaren, juist in dezelfde maat als de
ontvlaamsching el' dieper inwoekert en zich ....erder verbreidt.
Wij zijn op het terrein van 't onderwijs en daarop wil ik blijven.
20
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Gij weet het, Mijne Heeren, een aanzienlijk geileelte mijns levens
heb ik in het onderrichten onzer Vlaamsche jeug.l doorgebJ'at:ht;
en met de grootste oplettendheid heb ik steeds den in vloed' der
vroegere verfransehing op de ontwikkeling der jongelingen, dk
mij door de hand gingen, gadegeslagp.n en bestudeerd. Welnu, de
uitslag mijner waarnemingen, bestendig met gewetensvolle oprechtheid en goede trouw doorgezet, is de volgende:
Bij den aanvang der middelbare studiiin, hebben de leerlingen,
die hun lager onderwijs groo:endeels of geheel in 't Fl'ansch ontvingen, op de zuiver Vlaamsche jon,;ens zekere voordeel en vooruit.
Het onderwijs wordt in de Staatsscholen, ongelukkig~ ! geheel
in 't Fransch gegeven, en dit valt laatstgenoemden, vooral in den
beginne, vrij lastig. Doch deze toestand verandert weldra. Tegen het
einde of zelfs in 't midden van 't eerste schooljaar, ziet men ze de
anderen inhalen of zelf~ voorbijstreven, om voorts, gedurende den
loop der verdere studiën, bestendig den voorrang op hen te behouden.
Slaat men nu diegenen, bij wie de Vlaamsche grondslag geheel
of gedeeltelijk werd uitgewischt, in hunne werkzaamheden gade
dan bevindt men, dat ze, bij de m.mdelingsche uitleggingen in de
klas, innerlijk meestal volkomen olldadig, bloot pa~sief blij ven.
Zich te gewennen aan zelfstandig nadenken ovel' hetgeen zij
hooren, overwegend meegaan met den geest, schijnt velen moeielijk, sommigen onmogelijk.
Hunne schriftelijke arbeiden dl'agen over 't algemeen den stempel van oppervlakkigheid, overhaasting, en bij niet weinigen van
onbegrijpelijke slordigheid. Doorgronden wat hun door de hand
gaat, blijkt hier even onmogelijk, als bij 't aanhooren van 's meesters levende woord.
Al wat afgetrokken is, wil er bij de meesten bezwaarlijk in; van
daar dat, zelfs in oe hoogste klassen, waar ik naar die dingen somwijlen wel eens onderzoek doe, de e1cmeutairste spl'aakkulldige
begrippen in vele koppen niet dan gansch verward, of hoegenaamd
niet aanwezig zijn.
Voor het leeren van Germaansche talen hebben ze weinig aanleg, en sommigen flansen bestendig Duitsch, Engelsch en Nederlansch op de zotste wijze door elkaar. In 't Fransch, waarvoor
nogtans heel hunne verstandelijke vorming werd opgeofferd, worden ze eveneens door zuivere Vlamingen, maar bij wie de eerste
studie der Fransehe taal aan de moederspraak werd vastgeknoopt,
al spoedig overvleugeld en vool't;",h"ald.

-

3ll-

In de hoogere klassen, waar de uitdrukking van eigen gedachten
hoofdzaak wordt, zijn hunne opstellen, zoo Fransche als andere,
door den band gekenmerkt door:
Volslagen gebI'ek aan alle oorspronkelijkheid;
Armoede aan zakelijke kennis j
Alledaagschheid en kleurloosheid van stijl;
En ja. zelfs bij velen, grove en onuitroeibare feilen tegen de
eenvoudigste taal- en ;:.pellingt'rgels.
Kortom: I.aast (-'eht-Vlaamsche jongens, en vooral tegenover die,
welke uit onze gemecntrlijkc volksscholen atkoDlstig zijn, doen ze
zich onder verstandelijk opzicht voor, alsof ze bepaald tot een min
goed bewerktuigd. tot een lager menschenras behoorden.
Verdenkt ge mij wellicht van eelJzijdigheid of overdrijving?
Welnu, dan rer'klaar ik u, dat ik honderden mahm dool' mijne collega's in 't, onderwijs hetzelfde oordeel h"b hooren uitbrengen. Wat
meer is, :k heb jaren lang deel gemaakt van de jury's gelast met
het onderzoek der ,1aarliJksche wedstrijden tussehen onze gestichten
van middelbaar onderwiJs. en hoorde daar telkens, uit den mond
der meest bevoegde mannen, de Litterste klachten over de leègheid
aan grdaehtcn. de fictschheid "all stijl en de onvergeeflijke ta.alfou ten,
wflardoor zich het grootste deel der compositiën, vooral van de leerlingen uit onze Vlaamsche provinciën onderscheiden. Ja, ik zou u
woorden kunnen aanhalen opgevangen uit den mond der hoogst
geplaatste personen, van dichtebij met het onderwijs van heel ons
land bekend, en welke den beklagenswaaI'digen toestand del' ver:;talldeljke ontwikkeling bij onze Vlaamsche jeugd, veel krachtiger
dan ;k het thans doe, hrandmerkten.
Ook. zoo dikwijls cr in onze wetgevende Kamers van onderwijs
ppl'ake is, hoort men hoe daar sind~ jaar en dag altijd dezelfde jeremiasklachten weergalmen: Ze niveau des études baisse! Het peil
der letterkundige, der wetenschappelijke, der verstandelijke ont.
wikkeli ng daalt! is eeuwig en erfelijk wat daar de klok slaat. En, om die daling te stuiten of te voorkomen, stelt IJlen hier een
exaam in of schaft daar een exaam af, men schrabt een beetje links
of lapzalft een beetje rechts. Maar, onderzoeken of er in den grondslag zelf van ons onderwijs geene kiemen van verbastering aanwezig zijn',-of daar geene krenking der onkrenkbaarste natuurwetten, geen zielenmoord gepleegd wordt, - daaraan denkt men
niet! Of, zoo een onbescheidcne er uit de verste verte van gewaagt,
dan ovel'bl uft men hem met groote woorden, of... men doet gelijk
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de struisvogel; men steekt den kop in 't zand, om het gevaar 'k wil zeggen de waarheid - niet in hare eenvoudige naaktheid te
moeten zien ...
Doch, wat heb ik noodig, Mijne Heeren, u mijn beweren met
het gezag, hetzij mij ner eigene ondervinding, hetzij met dat van
anderen, hoe beteekenisvol ook, te staven? Gij zijt praktische
mannen, vertegenwoordigers eener bij uitstek praktische stad;
gij houdt van cijfers; nu ook in cijfers kan ik u de proef op de
som toedienen.
Zooals gij weet, Mijne Heeren, grijpen er jaarlijks tusschen al
de 2\liddelbare scholen des lands prij~kampen plaats. Voor de
gestichten van tweeden graad worden telkens de hoogste klassen
opgeroepen, en de wedstrijd loopt over al de vakken, zoo van wetenschap als van letterkunde, in het programma vervat. Er bestaan 40
Middelbare scholen 'van 200 graad in de Waalsclle en 32 in de
Vlaamsche provinciën. De staat der prijzen of eervolle benoemingen,
jaarlijks door beiderlei gestichten behaaid , is als volgt:
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Hierbij zal ik u doen opmerken, dat Brussel bij de Vlaamsche
steden gerekend werd, hoewel hier het 'Vaalsch of Fransch element

313 voor een :umzienlijk gedeelte in aanwezig is; dat er onder de
benoemden uit de Vlaamsche gewesten vele zijn, wier namen
ontegenzeglijk eene niet Vlaamsche afkomst verraden; en dat de
onderscheidingen, aan Vlamingen te beurt gevallen, zelden of
nooit aan het hoofd maar meestal acht<'l'aan, in het staartje, te
vinden zijn.
Grondt men zijne berekening op het getal leerlingen, tot de Waalsche of de Vlaamsche scholen behoorende, welke jaarlijks aan de
wedstrijden deel namen (ik heb deze berekening op de vijftien laatste
jaren gemaakt) dan komt men tot denzelfden uitslag.
Dus: de wetenschappelijke en literaire ontwikkeling, het verstandelijk peil der Vlaamsche jeugd uit om:e middelbare scholen,
staat tot dat der Waalsche ongeveer als 5 tot 10 !
Is dit doorslaande, of liever, doorslaande genoeg? ... En was ik
gerechtigd te zeggen: oppervlakkigheid, middelmatigheid, onmacht,
- ziedaar wat de ontvlaamsching hoofdzakelijk in het geestesleven
onzer Vlaamsche burgerklassen sticht.
Doch, mij dunkt, ik hoor u zeggen: c Nu ja, tegen dit alles valt
weinig of niets in te brengen; maar wat wilt ge er aan doen? In
een land gelijk het onze, moeten onze kinderen toch Franseh, en
goed FranscÎl kennen! •
Mijne Heeren, ik heb het u reeds in den aanvang gezegd, en ik
herhaal het hier nogmaals; ik ook houd er aan, dat onze burgerjeugd Fransch leere, ja, het beter, degelijker leere dan nu.
Want, - en dit zal u wellicht niet weinig verwonderen, - bij
al wat er om den wille van het Fransch wordt opgeofferd en geslachtofferd; bij de ontelbare uren, die er in onze middelbare gestichten,
ten koste van andere vakken en talen, worden aan besteed en verspild, - is het onderwijs van het Fransch er over 't algemeen
slecht, doorslecht! Ware het zulks niet, hoe zouden jongelingen,
wien het, gedurende vijf of zes jaar lager en even veel middelbaar
onderwijs werd ingepompt, na 't voltrekken hunner studiën nog onbekwaam zijn om een ordentelijken brief in die taal op te stellen?
En op de tien zijn er zoo vijf, dat zeg ik u!
Bij de methode, die voor 't onderwijs van 't Fransch in onze
Vlaamsche gewesten wordt aangewend, verwondert mij dat geen
zier. De allereerste regel der paedagogie: c knoop het onbekende
immer 'Oast aan 't bekende,. wordt hier doodeenvoudig onder de
voeten vertreden; men zoekt naar 't onbekende langs den weg van
't onbekende, rucn tracht X op te lossen bij middel van X !
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En waarom die ongerijmde, dwaze handelwijze? Wat weet ik
het! Om redenen van staat misschien! ... Om niet te moeten
bekennen, dat Vlamingen Vlamiug0n zijn, en dus van natuurWé~e
anders dan Walen dienen onderricht te worden I
O! een aardig, - dikwijls een treurig schouwspel - is het te
zien, hoe, vooral in de lagere afdeelingen sommiger middelbare
scholen, de Fransche les gegeven wordt. Aldus bij voorLeeld, er valt
dit of dat stuk van eenen Fl'an~chen sehrij ver uit te leggen. Drie
vierden der leerlingen verstaan er nagenoeg niets van. Gij of ik, of
zelfs de eerste boer de beste zou zeggen: l(0maan, laat ons het hun
verdietsehen, overzetten in hunne moedertaal, zoo zullen er de
jongens klaar in zien. Maar hola! dat gaat hier zóó niet 1 Tusschen
de dertig leel'lingen zitten er misschien een paar Walen; en bijgevolg ... alles in 't Fransch ! X door X opgelost! En de Jecraar
legt uit, verklaal't, dicteert, stapelt nota's op nota's, omschrijvingen
boven omschrijvingen. En de groote hoop der jongens verstaan uitleggingen, verklaringen en omschrijvingen dik wijls nog minder dan
den tekst zelf; noch ze pennen en hibbden el' maat' op aan, klinkt
het niet, zoo botst het!
Niets grappiger dan SOJllS zoo'n cahier van nota 's en uitleggingen.
Lest viel er me bij toeval een in de hand. Ik sloeg het juist open
op een gedeelte, waar de leeraat' zijn volkskea had willen aan 't verstand brengen wat verschil er bestaat tusschen [ui, .fois en joie,
Met te zeggen foi ueteekent geloof, [ois = keer en foie = lever,
ware 't ding geklonken geweest. De Vlaming, die deze drie gelijkluidende woornen niet verstond, hallde er eens en vooral een helder
begrip van verkregen; de Waal die ze wel verstond, hadde er in passant een kladdeken Vlaamsch bij opgedaan, wat toch ook nooit kwaad
kan: maar, -- kort, eenvoudig, natuurlijk zijn .. , ge weet, dat mag
niet in zekere schoolkringen. Dus, er diende uitgelegd, gedikteerd.
Bij de twee eerste wool'den stonn dan ook eene soort van tamelijk
abstracte omschrijving; bij 't derde was 't bondiger: Fom: 'Discère
du corps Itumain, was er waarsl!hijnlijk opgegeven; maal' de
jongen, bij wien er dat 'Discère waal'sehijnlijk niet goed binnen
wilde, had flink weg geschreven: visière met 'llen duchtigen tikkel
op de i. Wat denkbeeld hij zich nu maakte van dit lichaamsdeel, en of hij ovel'tuigd was ie vers in zijn lijf eene klep gelijk
aan zijne klak om te dragen, zulks weet ik niet!
Maar, wat ik wel weet, is, dat bij zOI)'n onpaedagogisch, tegen-

natuurlijk ondenvijs de boste koVPcu onvcl'miJdclijk stomp ,en bot
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worden; dat de leerlingen zich aan dat half of verkeerd verstaan
allengs gewennen, en er in mismoed of walg het hoofd bij nederleggen ; dat er voor heel hunne volgende studiën voor gansch hun
leven misschien over al hun weten en denken gelijk een sluier,
een nevel van onvastheid en onzekerheid hangen blijft; - wat ik
wel weet, is dat de meeste gebroken hooger door mij aangestipt,
gewoonte van ondadige lijdelijkheid bij het luisteren, onnadenkendheid en slordigheid bi.i het zelf-werken, voor het grootste gedeelte
hunnen oorsprong in dergelijke lessen nemen.
En met het olldel'richt in taal en spraakkunstregels is 't niet veel
beter gesteld. Hoofdzakelijk bestaat hier 't werk in : het maken van
analyses, waarbij men, honderden malen, gelijk een mekaniek dat
atloopt, hetzelfde te herhalen heeft; - of wel er worden den leerling woorden opgegeven, waarvan hij afleidingen en samenstellingen
te zoeken heeft, die, nota bene! meestal nooit in zijne hersenpan
aanwezig waren; of wel, het zijn hecIe zinnen, waar een cursief
woord in staat, op hetwelk een regel moet worden toegepast, en.
oat dus bijna uitsl uitelijk zijne aandacht trek t zonder dat hij zich om
het overige van den zin bekl'eunt. Alles vervelend, en in de meeste
gevallen geestverstompend werk, dat ja, bij 't bestudecren van
eigen taal soms van eenig nut wezen kan, maar bij het leeren van
geheel of gedeelte 'ijk vreemde talen, vo:>r het ~telsel van overzetting
of vertaling onder alle opzichten moet onderdoen.
En dit is licht te begrijpen. De arbeid der vertaling vestigt niet
alleen de aandacht op dit of dat afzonderlij k punt: hij geeft heele
zinnen en dus volledige gedachten met al hunne be"tanddeelen en
tij nste verbindingen te verwerken en over te brengen; hij roept
böstendig de aandacht
iedere gelijkenis en ook op ieel"r verschil,
dat de twee talen aanbieden; hij neemt al de vermogens der ziel:
geheugen, oordeel, inbeelding, gevoel, smaak, gedurig en gelijktijdig
in aanspraak, en hij is de natuurlijkste en beste voor"ereiding, die
men kan uitdenken, om tot de zuivere uitdrukking van eigen
gedachten in·eene andere taal over te gaan.
Te meer; - ik heb het reeds gezegd, - wij zijn een tweetalig
land. Dit is soms een nadeel, maar ook dikwijls een voordeel. Wij
bezitten in onze twee talen de sleutels, die ons toegang verleenen
tot de twee groote beschavingen, tot de twee g-edachtenwaerelden
in welke Europa is verdeeld. Wij hebbell slechts te willen, en ons
landekell wordt het brandpunt, waarin al het licht, dat in de Germaansc4e l met al dat I wat in de Rümaanoche wacrclct 0llgaat, te
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zamen stro()mt en tot één versmelt. Het 7/8 gedeelte der Engelsche
taal is van Saksischen oorsprong, en behoort dus ook ons toe. De
woordenschat van Hoogduitsch en Nederlandsch is voor het 9/10
gedeelte gemeen. De verandering van klinkers en medeklinkers
van de eene taal in de andere geschiedt volgens vaste, mathematische wetten, en kan in eenige regels worden vervat. De
spraakleer, behalve eenig ver~chil in het stelsel der verbuiging, is
voor beide talen volkomen dezelfde. Hoogduitsch leeren is VOOI'
eenen Vlaming, die zijne taal kent, een kinderspel.
In ons internationaallandeken zou alle taalonderricht met bestendige vergelijking en vertaling moeten gegeven worden; dat springt
in 't oog. Maar helaas! men is en blijft hierin, gelijk in zoo vele
andere zaken, hardnekkig en moedwillig ziende blind.
Ook zijn de mannen van het vak, welke door eigenbelang noch
vooroordeel verbijsterd zijn, daarvan innig overtuigd. Zoo werd, in
den loop van verleden jaar, het professoraal korps van ons Athenaeum door het staatsbestuur geraadplcrgd over zekere punten van
taalkundig onderwijs; en bij die gelegenheid is er door ons voorgesteld geworden, om in de lagere klassen der Vlaam~che Atheneën
de moedertaal tot grondslag te nemen van alle spraakkundig
onderwijs, en, onder andere, ook het Fransch hoofdzakelijk aan
te leeren bij middel van vertaling in en uit het Nederlandsch. Dit
voorstel, Mijne Heeren, ging niet uit van mij, niet van eenen
flamingant, zelfs niet van eenen Vlaming; - de man, die het deed,
is een Wael van gebool"te.
Ik voeg geene rle mimte bedenking bij dit feit; het spreekt
luid genoeg van zich zelve!
Mijne Heeren, ik zou hier kunnen besluiten. Gij zijt, hoop
ik, met mij overtuigd, dat het stelsel van verfransching aller.
noodlottigst is voor de verstandelijke en wetenschappelijke
vorming onzer Vlaamsche jeugd. Laat mij echter toe hier nog
eene enkele beschouwing van eene eenigzins hoogere orde bij te
voegen.
Het is 11 bekend, Mijne Heeren, wat de jongste wetenschap aangaande het ontwikkeling~proces van alle leven onderwijst. Hoe
men ook over de leer, door Darwin verkondigd, in hare bijzondere
toepassingen denken moge, ééne der grondstellingen, door hem
vooruitgezet, moet ontegenzeggelijk door ieder, 't zij voor- of tegenstander, worden beaamd; en deze stelling is : AI wat leeft op onze
aarde strijdt om zijn bestaan. In dien strijd wordt het zwakkere of
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min goed bewerktuigile gedoemd tot verkwijnen en uitsterven,
terwijl het sterkere of betere georganiseerde er door gehard en
gelouterd wordt, en tot hooger stijgende zelfvolmaking gedijt.
Zóó gaat het in ,Ie plantenwael'eld, zóó in het dierenrijk, en zoo
ook tusschen ons, menschen, hoogste en edelste organismen hier op
aarde. Maar die strijd van man tegen man, van volk tegen volk,
wordt gel ukkiglijk niet enkel op stoffelijk, maar ook op zedelijk,
en vooral op verstandelijk gebied ge.:ltreden; en, wie naar lijf, en
gemoed, en verstand de sterkste is, dien behoort als hij wil, het
ruimste aandeel in 't bezit der aarde.
Dit leert, de wetenschap, el! beel de geschiedenis des menschdoms
bevestigt deze leer.
Op straffe vaD verval, is dus ieder volk, evenals ieder bijzonderling: gehouden te zorgen, dat elke kracht, waarmee de natuur hem
heeft toegerust, zoo volledig mogelijk ontwikkeld worde. En, daar
de mensch vooral. dool' zijne geestelijke vermogens boven al de
andere hem omringende wezens verheven is, zoo rust ook op bem
de verplichting, i,n de eerste plaats voor de normale, harmonische,
algeheele ontwikkeling dezer vermogens bezorgd te zijn. Want,
waar het zedelijke en '{erstandelijke verwaarloosd wordt, daar
.omt ook ::..1 spoQdig in bet stoffelijke stilstand, verkwijning en
verval.
Vragen wij nu ons zalven af, in hoe verre er voor ons volk,
en inzonderheid voor ons Vlaamsch volk aan deze eischen van de
wet des vooruitgangs wordt voldaan, dan zouden wij wel moedwillig blind moeten wezen om niet te herkennen, dat de toestand,
waarin dit volk verkeert, onder dat opzicht oneindig veel te wenschen overlaat.
Reeds hebik u aangetoond, Mijne Heeren, hoe er ttln gevolge eenel'
tegennatuurlijke inrichtingvan ons onderwijs, hoe er, door de
ziekelijke zucht tot ontvlaamsching bij onze hoogere klassen en bij
onzen burgel'stand ingeslopen, voor die klassen zei ven verslapping
en ontzenuwing der verstandelijke krachten is ontstaan. Doch als
men nagaat wat er uit die ontvlaamsching der bovenste klassen voor
de lagere, voor de zooveel talrijker massa van landbouwers en
ambachtslieden voortspruit, - dan kan men niet zonder angstige
beving des harten de toekomst te gemoet zien, welke voor ons land,
voor ons Vlaamsche volk is weggelegd.
Ik zeide zoo even: normale, harmonische algeheele ontwikkeling
der geestelijke vermogens, schrijft de natuurwet voor. Dus moeten

318 ook de onderste lagen onzer maati'chappij, in de maat hunner
behoeften, hun aandeel hebben in den zonneschijn der beschaving.
Doch van waar zal die z:mneschijn, - licht Voor den geest en
warmte voor het hart, - van waar zal hij over de lagere massa's
uitstralen, zoo niet van de daartoe door de 8amenleving aangestelde, bevoorrechte hoogere klassen? Voor die is het plieht,
heilige,onvervreemdlJare plicht te zorgen, dat de gloed, dien zi.i
zoo ruimschoots genieten, ook nederdale op al wie zich lager
bevindt.
En - gebeurt zulks bij ons? Dra3gt de hoogere klasse, zooals
het hare plicht is, den zielelast van de beschaving der lag'H'e?
Tusschen de duizenden, die uitf/e$tude~rd heeten, voor wie de schatkamers der kennis op elk gebied tot in hunne geheim,te hoekjes
ontsloten werden, - hoevelen zijn el' ten onzent bl!k waam om van
al die schatten een genietbaar dropje, een kruimel te laten vallen
op den armen hoop, die beneden staat, en schreeuwt van hongel'
des geestes en van durst des gemoeds?
Ja! velen heb ik er, en dikwijb ontmoet, brandende van lidde
tot het volk, lliet heter wenschende dan met volle handen uit te
str.>oien wat ze met lang werken, en denken, en zoeken hadden
vergaard; maar helaas! de verstandelijke toegang tot hun volk
was hun afegsneden; de taal, waarin zij t5"eleerd hadden hUllne
denkbeelden te omkleeden, was niet de taal, die 't volk verslaat!
En ze stonden daal', on bek waam om goed te stieh ten, en de machteloJsheid vervloekende, waar,oe de domme inrichting van OD6
onderwijs hen had gedoemd! - Ik heb el' zoo gezien, Mijne Hee-,
ren, - en er zetelen el' misschien van onder u! - die, bij een
plechtig oogenblik, waar 't cr op aan kwam, een hartig, krachtig
woord tot de menigte te spreken, gloeiende van overtuiging vooruitstormden, en - plotselings stil IJleven en bedachten: ik kan de
taal des volks niet genoegzaam om uit te drukken wat ik wil en
vod! - en zwijgend huiswaar'ts keerden, tranen schrl'iende van
spijt en razernij .... ,
Mijne Heeren! sll1at de oogen op de landen, die ons omringen
vuoralop die Vlln Germaansehen stam zijn gelijk wij! Jaar in jaar
uit braakt Cl' de drukpers eenen stroom van boeken, vrUl:hten van
de beste koppen en de edelste harten, om ell voor het volk geschreven; ziet onder andere Holland, even onbeduidend op de wacreldkaart als wij: in eenvoudige dOl'pen, vindt ge el' den boekhandel
betel' çn volledigel' d&u !lier in ouze ~tad Y~ql Ani WCl'llell inQ'c.
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richt! En, als ge daal' dan bestatigd hebt, hoe onverpoosd het dagblad, het vlugschrift, en vooral het boek licht van boven naar
beneden over allen uitspreidt en gloren doet, - komt dan terug en
bezoekt ons Vlaanderen. Wat vindt ge daar, zelfs in steden? .....
voor een bedompt vensterken, tusschen paternosters en offerkaersen, hier en daar een kerkboek ... en dat 's al!. ..
Mijne Heeren I een man, dien gij allen hoogacht, een der hoofdleiders van de vrijzinnige partij in onze stad, - Edouard Pécher
heeft onlangs bij eene plechtige gelegenheid gezegd: c Niet anders
dan in de Vlaamsche taal kan men het licht vel'spreiden in het
Vlaamsche land! »
Dat woord, Mijne Heeren, uit den mond -ian di6i1 miln, zegt
geno~g, zegt alles!
Ja, licht moet er stroomen over 't Vlaamsche land! ... Maar,
opdat het er stroomen kunne, is het de eer~te en hoogste plicht
van degenen, van wie dit licht moet uitgaan, van hoogere kla~ en
burgerstand, te zorgen, dat ze niet langer onbekwaam gennwkt
worden het woord des volks te spreken in zijne zuivere, onvel'dorvene, volle kracht I - Thans heeft de verfr'ansching tusschen de
hoogere en lagere klassen als eene wolk van duisternis gest'hoven.
Eene wolk, boven welke gebrek aan oorsprvnkelijke geesteskracht,
karakterloosheid, miskenning van het eÏi;ene, napraterij en uaäperij van al wat vreemd is, benevens ijdele verwaandheid en dom
gezwets den boventoon kraaien: - en onder welke onwetendheid,
bij- en wangeloof, verdierlij king, verbastering en ellende van allen
aard voortwoekeren, en altijd dieper inkankeren ...
Welnu. die wolk moet weg!
Licht over 't Vlaamsehe land! In het VlaallBch eu door het
Vlaamsch, licht overal
Mijne Heeren 1 Gij, die reeds zoo veel voor 't onderwijs van het
volkskind gedaan hebt, gij wilt ook voortaan dat van het burgerkind, van uwe eigene kinderen, onder uwe hoede nemen.
.
De liberale Vlaamse/te Bond, de ~an Afaerlantdring, de Olij/ta"
en ket Willemsfollds vragen u, dat de lagere burgerscholen, die
gij stichten gaat, zouden worden ingericht op Vlaamsehen voet,
zoo gelijk u we volksscholen het zijn, welke reeds voovele heerlijke vruchten voortbrachten, en overal als ware modelscholen
worden geroemd. Zij vragen u insg'elijks, dat er de Fl'ansche taal
degelijk, cu iu vCl'Qdijkill~ mot de moedertaal zou onderwezen
wo,'dcll.
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Gij zult u, ik twijfel er geen oogenblik aan, eenpariglijk aanslui•.
ten bij deze zoo eenvoudige, zoo billijke vraag.
Het is waardig van het praktische Antwerpen, waardig van u,
aan gansch Vlaamsch-België dit voordeel van gezond paedagogisch
verstand, van verlichte bezorgdheid voor de toekomst te geven.Alwie een oprecht Vlaamsch, een vaderlandsch hart in den boezem
draagt, zal u toejuichen, en het nageslacht u dank betuigen voor
het in schijn zoo gering, maar in wezentlijkheid zoo grootsch werk,
dat gij zult hebben verricht.
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