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De ijzeren eeuw van Nederland.
John Lothrop Motley, The rise of the Dutch republic. London, 1856. 3
Vol.
De opkomst der Nederlandsche republiek, door J.L. Motley, met inleiding
en aanteekeningen van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink. 's Gravenhage,
1857.
I.
Zelden beleefde Europa gelukkiger en schitterender tijdperk, zelden was een tijd
rijker aan schoone vooruitzigten, dan het einde der vijftiende en het begin der
zestiende eeuw. De volken genoten eene matige vrijheid onder de vaderlijke
bescherming hunner geestelijke en wereldlijke overheden; het gezag der vorsten
bleef onaangetast; aan de wilde hervormingszucht van vroeger dagen was een
einde gekomen; ketters waren er niet meer, oproerkreten werden niet meer gehoord.
Kunsten en wetenschappen bloeiden; nieuwe uitvindingen van allerlei aard
bevorderden de nijverheid, de welvaart, het onderling verkeer der natiën; nieuwe
landen, nog ongekende gewesten, bewaarders van onberekenbare schatten
doemden op aan den Westerschen en Oosterschen horizont. De menschelijke
werkzaamheid, naarmate ze inwendig meer werd beperkt, scheen vleugelen aan
te schieten waar ze naar buiten zich bewoog; en vrolijk en frisch van zin begroette
de Europesche wereld haren jongsten, nog onbenevelden dageraad.
Zoo was de schijn der dingen toen de geleerde en smaakvolle Leo X het
werelddwingend Rome op nieuw tot de hoofdstad in de republiek der letteren verhief,
terwijl de Augustijner-monnik van Erfurt in ascetische afgetrokkenheid
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over vraagstukken zat te peinzen, wier beantwoording de hellenist op den panselijken
stoel reeds lang had leeren beschouwen als de ijdelheid der ijdelheden. Maar die
schijnglans hield eene bedroevende werkelijkheid verborgen; en de rozenkleurige
toekomst, welke de wereld zich droomde, lag nog diep achter donkere en bloedig
getinte wolken verscholen. Dat tijdperk, dat zoo schoon en zoo schitterend aan het
oog van den oppervlakkigen beschouwer zich vertoonde, was een tijd van diep
verval en van volslagen beginselloosheid, waaraan wel niet de aangenaamheden
des levens, maar daarentegen alle ernst en alle waardigheid ontbraken. Het was
een van die tijdperken van overgang, waarin het oude zich reeds heeft overleefd
eer nog het nieuwe gekomen is. Het kinderlijk geloof was voorbij, maar het regt der
vrije gedachte was nog niet erkend. Het wereldlijk en kerkelijk gezag had zijnen
goddelijken majesteitsglans verloren; maar de vrijheid, eene gunst, geen regt, en
nietig door de voorwaarden er aan verbonden, had zich als zelfstandig beginsel nog
niet gevestigd. Er was wapenstilstand voor 't oogenblik tusschen het middeneeuwsch
beginsel in kerk en staat en dat der nieuwere tijden. Er was geen onrust wel is waar,
maar ook geen leven meer in de zedelijke wereld. Eerst toen de groote
rustverstoorder van Wittenberg die wereld uit den slaap begon te schudden, toen
bleek het, welk eene klove er tusschen den schijn en de waarheid lag, en toen begon
ook de Europesche menschheid eenigermate te begrijpen, dat hare roeping nog
geen genieten, maar handelen en strijden was. De verdedigers der oude,
middeneeuwsche instellingen en begrippen, hunne tijdelijke zorgeloosheid
verwenschend, liepen te wapen ter bescherming van het aangerand gezag; de
voorstanders der nieuwe beginselen, partijtrekkend van de oogenblikkelijke
verslagenheid des vijands, togen aan 't werk om de bres te verwijden, welke hun
koene voorganger in den ringmuur van het despotisme geschoten had. De
banbliksems van Leo en de ketterplakaten van keizer Karel bragten dood en
vernieling over de kortelings nog zoo bloeijende en lagchende velden; maar
Wittemberg slingerde den banvloek naar het Vaticaan terug, en de vrede van Passau
plantte zegevierend voor het aangezigt van keizer en paus de banier van het verzet.
Dat waren de voorbereidselen tot den eigenlijken strijd; want bij den kamp op leven
en dood, bij

De Gids. Jaargang 22

3
den oorlog van allen tegen allen, die nu volgen moest, was de krijg tusschen Karel
V en de protestantsche vorsten van Duitschland slechts eene schermutseling
geweest. Strijdens en vervolgens moê, had keizer Karel vertroosting gezocht in het
klooster, en was troosteloos over het verval der oude wereld ten grave gedaald.
Paus Leo en zijne opvolgers hadden met diepe verslagenheid het ijdele hunner
pogingen, om den voortgang der revolutie te stuiten, ingezien. De magthebbers der
aarde waren ontmoedigd; de hervormers der eeuw rustten op hunne lauweren. Maar
een nieuw geslacht verrees, een nieuw geslacht van regenten en geregeerden, van
verdrukkers en verdrukten, bij vergelijking met bijkans alle vroegere en latere, een
ijzeren geslacht. Het begon in te zien, beter dan het vorige, dat geen vrede of bestand
tusschen de beide vijandige beginselen meer mogelijk was; en in die overtuiging
rustten beide partijen zich uit tot eene laatste, wanhopige worsteling, - de eene vast
besloten, alle dwangmiddelen, alle wreedheden, alle onmenschelijkheden aan te
wenden, welke menschelijk vernuft, gesteund door een grenzenloos fanatisme, in
staat is uit te denken; de andere evenzeer bereid, alles te verduren en alle
opofferingen zich te getroosten, maar tevens van hare zijde niets meer heilig te
achten, niets te sparen en niets meer te ontzien. Is het wonder, dat een strijd, zoo
aangevangen en voortgezet, in 't laatst niets menschelijks meer vertoonde, en dat
in 't eind de zenuwen van een geslacht als verstaalden, dat dag aan dag dingen
aanzag en ondervond, waarvan het verhaal alleen reeds het fijner gevoelig gestel
der tegenwoordig levenden schokt?
Deze dan was de ware gedaante dier eeuw, die onder zoo liefelijke, maar ook
zoo bedriegelijke vormen de geschiedenis was ingetreden. Niet Leo X en zijne
vrienden ware hare echte vertegenwoordigers, niet de academiën van Rome en
van Florence, niet de dichter- en schilderscholen van Italië hare wezenlijke
verschijnselen, maar Paulus Caraffa en Catharina de' Medici, maar Filips II en de
hertog van Alva, maar de Parijsche bloedbruiloft en de inquisitie, maar de Spaansche
furie en de Watergeuzen. Toch werd die eeuw veel belangrijker voor de geschiedenis
en behaalde grooter roem toen ze werd wat ze inderdaad worden moest, eene eeuw
van ijzer en graniet, dan wanneer ze gebleven was wat ze in den beginne scheen,
eene periode van sierlijke
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arabesken en fijn geweven kant. Vrede en rust hadden de menschheid geen stap
verder tot hare bestemming gebragt; de geduchte strijd, tot welken een ontwaakt
bewustzijn haar noopte, gaf haar de verbeurde en de verloren waardigheid, de
achting voor haar zelve terug, en drong haar verder voorwaarts dan zij zelve in den
aanvang had voorzien. Het laatste avondrood der middeneeuwsche beschaving
was in nacht en nevelen ondergegaan; dien nacht te verlengen tot aan het einde
der dingen, werd het welbegrepen streven van de bezitters der heerschappij. Zoo
dwongen zij de volken, te strijden en te worstelen om leven en licht. En toen de
moeilijke en ongelijke kamp was gesloten en het pleit beslecht, toen had de
menschheid zich te verwonderen over de vorderingen welke zij had gemaakt. Geen
oude regten alleen, geen overgeleverde vrijheden waren heroverd op geestelijke
en wereldlijke dwingelandij, maar het beginsel eener vrijheid was gevestigd, gelijk
vorige tijden ze nog naauwelijks hadden vermoed. Het licht was herrezen uit de
nevelen, en de morgen ook reeds aangebroken van een nieuwen dag.
Zoo geweldig intusschen de strijd en zoo veruitziend wat de gevolgen betreft, zoo
beperkt was daarentegen het tooneel waarop hij in het midden der zestiende eeuw
voornamelijk werd gevoerd. Aan het noordelijk uiteinde van het Europesche vaste
land, in eene smalle strook van moerassige velden, stonden een tijd lang de
legermagten der beide vijandige beginselen tegenover elkander, beide schijnbaar
slechts hakend naar eene tijdelijke en beperkte overwinning, beide in waarheid
dingend naar de wereldheerschappij. In een nietig deel van het kleine Nederland,
binnen de enge grenzen van Holland en Zeeland, hebben zij elkaâr geruimen tijd
en met wisselende kansen beoorloogd, - het eene vertegenwoordigd door den
magtigsten despoot der toenmalige wereld; een vorst, die zich in het bezit zag
gesteld van bijkans onuitputtelijke schatten, van de dapperste en meest geoefende
krijgsbenden en van de kundigste en meest beraden veldheeren; die onverzettelijk
in zijnen wil, niets en niemand spaarde, en daarvoor met de zegenwenschen der
kerk en de toejuichingen van half Europa overladen werd; - het andere verdedigd
en zegevierend verdedigd door een handvol burgers, in hunne kleine steden en
tusschen hunne dijken en poelen opgesloten, verstoken van
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alle hulp, verlaten van alle vrienden, door een beroofden en berooiden balling
aangevoerd, en met geene andere bondgenooten dan een hoop woeste zeeroovers,
het geweld der wateren en eigen vastberadenheid en moed. Lag de geschiedenis
van die bijkans ongeloofelijke worsteling niet vóór ons in al hare merkwaardige
bijzonderheden, en gestaafd door de getuigenis van honderden van geloofwaardige
getuigen, wij zouden geneigd zijn, ze tot die mythen en overleveringen van den
grijzen voortijd terug te brengen, waarin dwergen reuzen bevechten en gewone
stervelingen de overwinning behalen op de onderaardsche magten. Toch is de
mogelijkheid èn van den geduchten weêrstand door schijnbaar zooveel zwakkeren
geboden, èn van de zegepraal door hen gevierd, nog geenszins onverklaarbaar,
wanneer wij de velerlei oorzaken in aanmerking nemen, welke tot deze uitkomsten
hebben geleid en de eindelijke overwinning aan de onzen verzekerd hebben. Het
Nederlandsche volk, in getalssterkte gering, was niettemin onder het afwisselend
en veelal onrustig bestuur van meerdere vorstenhuizen tot een nijver, rijk en wakker
volk opgegroeid; een volk, moeilijk om te regeren, en dat reeds in zekere mate, lang
voor dat het van republiek en algemeene vrijheid droomde, de groote en moeilijke
kunst der zelfregering verstond. De Hollanders en Zeeuwen waren de koenste en
meest ervaren zeelieden van den tijd, en wanneer het hun gelukte, den vijand binnen
hunne landpalen te lokken, dan bezaten zij, ook tegen de beste legers, al de
voordeelen van een bekend terrein, dat bijkans naar willekeur van water in land en
van land in water kon herschapen worden. Zij streden, in hunnen Spaanschen
oorlog, voor eigene haardsteden, en tegen eene gehate nationaliteit; wraakzucht
over de gruwelen jegens hunne medeburgers gepleegd, hitste hen op tot bijkans
onmenschelijke woede; eene onwrikbare overtuiging, het helder bewustzijn van hun
goed regt, bezielde hen met geestdrift; een vast geloof aan godsdienstige
leerbegrippen, in welke zij de volstrekte en eenige waarheid meenden te
aanschouwen, gaf hun sterkte en steun; zij werden bestuurd en geleid door den
eersten staatsman van zijne eeuw, door den denker en den held, die de groote
gedachte van zijnen tijd verstond, terwijl zijne magtige, maar kortzigtige wederpartij
met hare brandstapels en kanonnen slechts voor een
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droombeeld, voor doode begrippen, voor schimmen van eene vroegere werkelijkheid
streed. En Willem kende zijn volk, Filips kende het niet. Filips had gemeend, dat
het volk van boter wel spoedig smelten zou bij den gloed zijner autos da fé: hij
ontwaarde met verbazing en schrik, dat het integendeel in 't vuur was verstaald.
Maar Filips begreep in het geheel niets van den tijd waarin hij leefde; hij zag in de
pogingen tot verzet tegen het gezag der kerk en tegen de majesteit der vorsten
slechts eene tijdelijke en voorbijgaande plaag, die de volken wegens hunne zonden
kwam treffen, en door krachtige middelen kon en moest worden uitgeroeid; hij
begreep niet dat daar twee perioden van de geschiedenis in botsing waren geraakt,
waarvan de oudere noodwendig voor de jongere wijken moest, en dat die beide
perioden juist door hem, met zijn ganschen ontzaggelijken en toch nog te zwakken
vervolgings- en verdrukkingstoestel, en door het kleine volkje daar aan de kusten
van de Noordzee met zijn opgeklaard verstand en ontembaar leeuwenhart,
vertegenwoordigd werden. Had hij dat alles ingezien, hij zou den waarlijk ongelijken
strijd nimmer hebben aangevangen.
Dan, geen wonder dat Filips het niet vatte. Zóó helder, zóó klaar als ons later
levenden dat alles voor oogen staat, begreep het in die dagen, met uitzondering
van één enkelen welligt, van den grooten Zwijger, nog niemand. Zoo waar het is,
dat de Nederlandsche vrijheidsoorlog de strijd was voor een denkbeeld, dat de
wereldgeschiedenis in twee lijnregt tegengestelde deelen zou splitsen en in vervolg
van tijd eene streep trekken over de wereldkaart, de grens tusschen leven en dood,
- zoo zeker is het ook, dat de Nederlanders zelve, toen ze voor hunne eigene
onafhankelijkheid en hunne bijzondere godsdienst vochten, zich die grootsche en
verhevene rol niet toekenden, welke zij inderdaad in de geschiedenis hebben
gespeeld. Zelfs hunne talrijke en anders teregt beroemde historieschrijvers
verklaarden zich slechts ten halve, wat die Spaansche krijg wel in de geschiedenis
te beteekenen had, en bleven ook voor het meerendeel die beginselen zelve uit het
altijd eenzijdig en bekrompen oogpunt beschouwen van bijzondere kerkelijke
leerbegrippen en bepaalde staatkundige regten. Aan onze dagen bleef het
voorbehouden, om, met hernieuwing van het onderzoek naar de geschiedenis der
Nederlanden in de zestiende eeuw,

De Gids. Jaargang 22

7
de diepere en meer wijsgeerige inzigten, welke onze tijd in den zin der wereldhistorie
heeft gewonnen, ook op die periode en die gebeurtenissen toe te passen. De
vrijwording der Nederlanden heeft voor ons opgehouden, enkel de roemruchtige
geschiedenis der vaderen te zijn; zij verschijnt ons thans in het schooner en
verhevener licht eener wereldgebeurtenis; zij is ons niet langer de zegepraal der
hervormde kerk over de katholieke, niet langer het ontstaan alleen van de Republiek
der Vereenigde Nederlanden, maar de eerste zegenrijke schrede der menschheid,
die de middeneeuwsche kluisters leert afschudden, die voor het eerst sinds
honderden van jaren weêr vermag te ademen uit vrije borst, en die met frisschen
moed en nieuwe kracht den eersten dag begint van een herboren bestaan.
Maar indien het dan ons voorregt is, dat een en ander zooveel beter dan vroeger
levenden te begrijpen, dan wordt het ook de roeping van den geschiedschrijver,
zijne tijdgenooten met die breeder en minder bevooroordeelde inzigten bekend te
maken, en ook hun deel te geven aan de winsten der historische wetenschap. Aan
die roeping intusschen voldeed tot heden geen Nederlandsch geschiedvorscher,
ofschoon velen zich in de laatste tijden hebben bezig gehouden met het onderzoeken
en ontginnen van de rijke bronnen, welke de onvermoeide nasporingen van binnenen buitenlandsche geleerden voor de geschiedenis der Nederlanden hebben
opgedolven. Aan een begaafden zoon dier nieuwe overzeesche wereld, die hare
wording en hare grootheid aan de beginselen der zestiende eeuw te danken heeft,
valt thans de roem ten deel, onze begrippen omtrent den opstand der Nederlandsche
gewesten eerst regt tot klaarheid te hebben gebragt, de resultaten der jongste
nasporingen daaromtrent, tot een welgeordend geheel te hebben bijeenverzameld,
en in de bevallige vormen der moderne historische kunst een uitvoerig, maar toch
altijd levendig en boeijend tafereel van ons groot geschiedkundig drama aan de
lezers van alle beschaafde natiën te hebben aangeboden. John Lothrop Motley,
vrijheid- en vaderlandlievend burger van de Vereenigde Staten, maar tevens
wereldburger genoeg om de verdiensten van andere volken op te merken, waar
ook zij den weg insloegen, dien het zijne sinds meer dan anderhalve eeuw heeft
bewandeld, gevoelde zich bij zijne omzwervingen op het gebied der historie bovenal
getroffen
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door de grootschheid van het feit, dat den aanvang uitmaakt van de geschiedenis
der Nederlanden als onafhankelijke Staat; de begeerte om zich nader met de
bijzonderheden dier gebeurtenis bekend te maken, dreef hem, gedurende zijne
Europesche reis, tot een naauwkeurig onderzoek van alle beschikbare bronnen,
van de Hollandsche, Fransche, Spaansche en Italiaansche schrijvers, van uitgegeven
en onuitgegeven oorkonden; en het verblijdend resultaat daarvan was het werk, dat
wij hier aankondigen: ‘De opkomst der Nederlandsche republiek.’
Lieten wij Nederlanders ons inmiddels de eer van zulk een geschiedkundig werk
in 't licht te geven ontnemen, nu een vreemdeling die taak voor ons heeft opgevat,
blijven wij althans niet achter, het voortbrengsel zijner pen ons met erkentelijkheid
toe te eigenen. Eene Nederduitsche vertaling van ‘The rise of the Dutch republic’
wordt tewoordig te 's Gravenhage onder toezigt van een onzer eerste vaderlandsche
geleerden, van den Heer Bakhuizen van den Brink, bewerkt, en zoo al niet met die
voortvarendheid, welke bij zoo belangrijken arbeid wenschelijk mogt schijnen, dan
toch met onbekrompen en zelfs hier en daar kwistige hand door de belangwekkende
aanteekeningen van dien smaakvollen geschiedvorscher verrijkt. Eene meer
gemakkelijke, schoon niet minder aangename taak dan de zijne, rust op ons: een
verslag te geven van het werk des Amerikaanschen schrijvers en van den nieuwen
vorm, in welken het thans den Nederlandschen lezer wordt voorgelegd.

II.
De wording onzer voormalige republiek, in hare algemeene beteekenis slechts te
begrijpen uit het karakter van den tijd, vindt hare nadere en meer bijzondere
verklaring vooral in de toestanden, uit welke zich het Nederlandsche volk tot die
zelfstandigheid en die eenheid ontwikkelde, die beide voor het behoud van een
vrijen en onafhankelijken staat evenzeer noodig zijn. Zonder de kennis van dat
krachtig gemeenteleven, dat in den nijveren handelsgeest
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der Hollanders en Vlamingen en in den naijver der Hollandsche graven op den
overmoedigen adel zijnen oorsprong nam, en de hoogste staatsmagt onder het
zwak en weifelend bestuur van het Beijersche huis zich feitelijk verzekerde, om door
de Boergoensche heerschappij en door keizer Karel V tot eene redelijke en
noodzakelijke onderwerping aan het beginsel der staatseenheid te worden genoopt,
- vermogen wij niet in te zien, hoe het verzet der Nederlandsche gewesten duurzaam
en vruchtdragend voor de toekomst van ons gemeenebest kon worden. Eerst
wanneer wij het gansche, zoo hoogst belangrijke en toch meestal zoo weinig bekende
en slecht begrepen tijdperk onzer geschiedenis, dat hoofdzakelijk met Floris V begint
en met Karel V eindigt, in een klaar en levendig tafereel vóór ons hebben, is het
ons ook mogelijk te begrijpen, hoe er eene Republiek der Vereenigde Nederlanden
in de wereldhistorie verschenen is. Die republiek was een nieuwe staat, uit revolutie
geboren, maar voorbereid door dien ouderen, die in de dertiende eeuw uit de
zamenwerking van vorst en burgers was gesproten, in de veertiende zich vrijelijk
ontwikkeld en naar buiten zich uitgebreid, in de vijftiende en zestiende zijne krachten
verzameld en tot eenheid verbonden had, in zekeren zin dezelfde staat, maar nu
tot vollen wasdom gekomen, ontslagen van het vaderlijk toezigt zijner voormalige
vorsten, en met een nieuw en wedergeboren leven bezield. De staten van Holland
zagen in de zelfregering geen bezwaar meer, toen het bleek dat geen Europesche
mogendheid het opperbestuur verlangde, of, het verlangend, slechts eigen voordeel
beoogde. Zouden zij er den moed en de bekwaamheid voor hebben bezeten, indien
niet de Hollandsche poorters sinds eeuwen geleerd hadden, ook des noodig op zich
zelven te staan en te betrouwen op eigen kracht? De steden van Holland en Zeeland
en vijf der overige gewesten van Nederland sloten en bewaarden tegen Filips een
vast en onverbroken verbond. Zouden ze, zaamgesteld uit de meest verschillende
bestanddeelen en met dikwerf tegenstrijdige belangen, tot zulk eene naauwe en
duurzame vereeniging in staat zijn geweest, als hunne vorsten ze niet tot eendragtige
zamenwerking hadden opgevoed? - Eene kleine en binnen hare enge grenzen nog
zeer beperkte streek was dat Holland en Zeeland, maar in die streek lagen, even
als in het magtige
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Vlaanderen, rijke en bloeijende handelssteden op elkaar gedrongen, en in elke stad
woonde een tal van burgers, trotscher op hunne vrijheden en regten dan koningen
op hunne magt. Die burgers had een Floris V, toen ze nog gering in aanzien waren
en nog sidderden voor het geweld der adellijke roovers, eerst beschermd, begunstigd
en gevleid; zijne opvolgers hadden met hen af te rekenen eer ze iets, ook het
geringste, durfden ondernemen. Zoo demoedig hun toon, zoo weerbarstig was hun
gedrag jegens hunne vorsten. De graaf, zoo heette het, was alles, bezat alles,
beschikte over alles; maar de lieven en geminden in de steden beslisten. Jan van
Avesnes ontving uit hunne hand de grafelijke kroon; hij droeg ze niet dan met hun
goedvinden en op de voorwaarden welke zij hem stelden. Willem III wedijverde met
hen in betuigingen van toegenegenheid, maar was zoomin in staat, door
lieftalligheden hen om den tuin te leiden, als Willem IV om ze tot onderwerping te
dwingen door list of geweld. En geen onderstand voor den oorlog, tot voldoening
aan eigene heerzucht door de graven gevoerd, dan tegen bewilliging van steeds
uitgebreider privilegiën en afstand van een deel der magt aan de gemeenten. Willem
V en Albrecht van Beijeren gaven zich dan ook naauwelijks meer moeite, een gezag
te handhaven dat van dag tot dag geringer werd en bijkans geheel hun ontglipte,
en terwijl de krachtiger vuist van Willem van Oostervant nog voor een oogenblik de
teugels van het bestuur wist zaam te houden en oproerigheden waar het noodig
werd, te straffen, verbleef het lot zijner ongelukkige dochter bijkans geheel aan
ontrouwe onderzaten, die haar, tot eigen nadeel voor 't overige, verlieten en hulpeloos
overleverden aan haren verdrukker, tevens in vervolg van tijd hun eigen
oppermagtigen meester. Want toen de gemeenten al wat ze konden in 't belang der
vorsten hadden verrigt, toen ze zóó wakker geholpen hadden om den onafhankelijken
adel te bestrijden, dat deze ten laatste het hoofd onder het vereenigde zwaard van
poorters en graaf had gebogen, toen de Amstels en Arkels voor altijd waren gevallen,
toen keerde zich de naijver van het eenhoofdig gezag tegen de voormalige
bondgenooten, thans vijanden geworden op hunne beurt. Menig eerlijk gekocht,
menig ten eeuwigen dage geschonken privilegie werd zonder gewetensbezwaar
door Filips van Bougondië
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en zijne opvolgers vernietigd; menige wettig verworven vrijheid werd op onregtmatige
wijze door hen besnoeid; menige ongeregtigheid door hen gepleegd. Maar van den
anderen kant werd ook de menigmaal despotieke heerschappij der Boergoensche
vorsten den Nederlanders van onberekenbaar nut. De zelfzucht, die de burgers niet
alleen tegen hunne natuurlijke vijanden, de edelen, maar dikwerf tegen elkander
had gewapend, zag zich perken gesteld; de wanordelijkheden, tot welke de gedurige
twisten der steden en der poorters onderling steeds aanleiding gaven, hadden ten
laatste uit; en, wat van het hoogste gewigt moest zijn, de Nederlanders begonnen
het geliefkoosd denkbeeld van Willem den Goede niet enkel te begrijpen, maar zelfs
van hunne zijde lief te hebben: de verbinding van al de Nederlandsche gewesten
tot één krachtig en groot staatsgeheel. Filips de Goede zocht dat denkbeeld het
eerst weder te verwezenlijken; Karel de Stoute bedierf de poging door zijne dwaze
veroveringszucht, die buiten zocht wat alleen door inwendige kracht te vinden was:
Karel V vatte het plan weder op en bragt het, onder de toejuiching van zijn volk, dat
nu inderdaad eerst één was geworden, ten uitvoer. Hij vooral wist den lossen band,
die de Nederlandsche gewesten aaneenreeg, tot een sterken keten te smeden; hij
sloeg den overmoed van sommige, al te magtige gemeenten, met geschikte
handgreep, de uiterste toppen af; hij dwong de zelfzuchtige en tegen het algemeen
belang weêrspannige leden van het staatsverbond mede te werken tot het welzijn
van allen. Door hem en zijne onmiddellijke voorgangers werden de Nederlanden
een staat; vroeger waren ze niet dan eene onzamenhangende vereeniging van
afzonderlijke stedestaten geweest. Ook nam, wèl beschouwd, de heerschzucht der
Bourgondiërs en die van Karel niet zoo geweldig een vaart, dat voor gemeentelijke
vrijheden en gewestelijke regten geen plaats meer overbleef. Wat ook die vorsten
zelf gewild en beoogd mogen hebben, zeker is het, dat zij geenszins, gelijk zoo vele
anderen omtrent denzelfden tijd, eene alleenheerschappij hebben gevestigd op de
puinhoopen van een voormalig gemeenebest. Daartoe ontbrak het hun vóór alles
aan de feitelijke magt. De aloude burgergeest, teregt waar hij tot uitspattingen
oversloeg door hen in toom gehouden, was hun doorgaans toch te krachtig waar
het de verdediging
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van werkelijke regten gold; buitenlandsche oorlogen trokken dikwerf hunne aandacht
af en noopten hen, de Vlaamsche en Hollandsche steden, wier geld zij tot den krijg
behoefden, te ontzien; de zwakke en onbeduidende regeringen eindelijk van Maria,
Maximiliaan en Filips den Schoone gaven den vrienden der vrijheid weder ruime
gelegenheid om de geledene schade te herstellen en krachten te verzamelen voor
een toekomstigen strijd. De uitslag althans van dat alles was, dat Karel, hoe magtig
en heerschzuchtig hij ook zijn mogt, hoeveel strengheid hij ook betoonde in het
straffen van werkelijke en gemeende oproerigheden, hoe goed hij in één woord de
moeilijke kunst van regeren verstond, toch nog altijd vrij wat omzigtigheid in de
behandeling zijner Nederlandsche onderzaten had in acht te nemen, en veelal niet
dan na eindeloos loven en bieden van hen verkreeg wat hij verlangde; terwijl elke
poging, hoe slim ook overlegd, om de voorregtbrieven der gemeenten te vervormen
of te vernietigen, op de vastberadenheid en het beleid der burgers en hunne
vertegenwoordigers bleef afstuiten. Hoe het verder zou zijn gegaan, indien eens
een andere Filips de Goede keizer Karel ware opgevolgd, is eene vraag met gronden
van waarschijnlijkheid niet te beantwoorden. Maar zij is ook van geenerlei historisch
belang. Genoeg, dat wij uit de vroegere staatsgeschiedenis der Nederlanders weten
kunnen, wie en wat zij waren toen Karels onberaden zoon hen poogde te
onderwerpen aan zijn Spaansch absolutisme en ze gelijk te maken aan zijne
kruipende Kastieljanen; genoeg, dat wij ze uit hunne wordingsgeschiedenis leeren
kennen als vrijgezinde zelfstandige burgers, niet zóózeer reeds gewend aan den
druk van een centraliserend bewind, dat ze geneigd zouden zijn, zonder slag of
stoot hunne bijzondere regten en persoonlijke vrijheid prijs te geven, noch ook zóó
bekrompen meer vasthoudend aan plaatselijke belangen, dat daardoor alle
eendragtige zamenwerking onmogelijk zou worden tot handhaving hunner
onafhankelijkheid tegenover vreemde overheersching en binnenlandsche
dwingelandij. Het meeste van dat alles hadden ze aan zich zelven, aan hunnen
wakkeren volksaard te danken; veel aan de natuur van hun land; veel ook aan hunne
vorsten; en dat laatste wisten zij wel te erkennen, zelfs in eenen Karel V. Filips
echter gunden zij de vruchten niet, welke hij als belooning
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voor het werk zijner voorgangers verlangde. Gedurende drie eeuwen hadden vijf
achtereenvolgende vorstengeslachten gearbeid, eerst om burgers, daarna om eenen
staat in 't leven te roepen, alles met het doel om zelf op te klimmen tot het toppunt
van aanzien en magt; toen de laatste in de rij overhaast eene begeerige hand
uitstrekte naar den prijs van zooveel inspanning en geduld, verloor zijne grafelijke
kroon het evenwigt en verdween in den afgrond, dien zijne voorgangers zelf haar
gedolven hadden. En toen de kuil weder gesloten was, waarin men de overblijfselen
der landsheerlijke waardigheid begroef, toen verrees op den gelijkgemaakten grond
een vrij en onafhankelijk gemeenebest.
Dit een en ander, breeder en beter dan wij hier het vermogten, uiteen te zetten,
was de eerste pligt van den geschiedschrijver, die de wording der Nederlandsche
republiek, niet alleen verhalen, maar ook verklaren wil. Niet in allen deele echter, wij moeten het erkennen, hoe ongaarne wij juist bij den aanvang onzer beschouwing
beginnen met te misprijzen, - niet in allen deele schijnt ons Motley aan die roeping
te hebben beantwoord. 't Is waar, hij schreef eene uitvoerige inleiding voor zijn boek;
maar, als de meeste vreemdelingen, die onze geschiedenis hebben behandeld,
blijft hij bovenmate lang bij de oudere, weinig belangrijke en ook over 't geheel
slechts bij overlevering bekende tijdperken stilstaan, en wijdt vervolgens aan de
eigenlijke staatsgeschiedenis der Nederlanden, die in waarheid eerst met de latere
Hollandsche graven een aanvang neemt, niet dan een betrekkelijk gering aantal
bladzijden. En had hij die staatsgeschiedenis, hoe beknopt dan ook, slechts goed
behandeld! Maar zijne beschouwing van de gebeurtenissen, die den opstand van
Filips voorafgingen, is veel te eenzijdig, dan dat zij eene verklaring zou kunnen
geven van de later gevolgde feiten. Gelijk vele andere schrijvers slechts prijzen wat
despotisch klinkt, en zich verontwaardigen zoodra ze een volk een weinig vrijheid
zien deelachtig worden, zoo beoordeelt omgekeerd de onze alle handelingen alleen
naar de vraag, of zij al dan niet in naam der vrijheid werden volbragt, en verliest de
noodzakelijkheid van tijdelijken dwang tot eendragtige zamenwerking der
staatsdeelen ten eenenmale uit het oog. Vandaar in zijne voorstelling miskenning
van het Boergoensche tijdvak en van de verdiensten in Karels regering. Vandaar
dat hij enkel
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een streven naar overheersching opmerkt, waar hij, naauwkeuriger toeziende, eene
nuttige wijziging van een bekrompen en op zijne beurt heerschzuchtig particularisme
had mogen aanschouwen. Om één voorbeeld te kiezen uit vele. De beteugeling en
bestraffing van het Gentsche oproer door Karel V schijnt Motley eene
onverantwoordelijke daad van willekeur en dwingelandij. Hij vergeet, dat het belang
van geheel Vlaanderen, dat juist de vrijheid der overige Vlaamsche steden dringend
de beperking der Gentsche willekeur eischte; dat toen ter tijd Karel alleen de magt
en het regt bezat om den overmoed van het Vlaamsche Amsterdam te fnuiken; en
dat de Nederlanders zelve, die waarlijk niet gewoon waren hunne vrijheden en
regten ligt te tellen, de onderwerping van Gent tot 's keizers verstandigste en nuttigste
regeringsdaden hebben gerekend. Maar over 't geheel veroordeelt onze schrijver
dan ook niet alleen het bestuur van Karel II, - teregt voorzeker waar hij onder anderen
de inquisitie en de ketterplakkaten brandmerkt, ten onregte waar hij het streven van
den oppergebieder naar meerdere centralisatie laakt, - maar hij miskent ook de
gezindheid der landzaten jegens hunnen vorst, waar hij bij voorbeeld het afscheid
van Karel eene ijdele, geheel bedriegelijke tooneelvertooning noemt. De droefheid
over het vertrek van den landsheer was niet geheel en al gehuicheld, maar
integendeel in vele opzigten wel geregtvaardigd: zijne onderzaten beseften ten volle,
dat zij in hunnen grooten landgenoot een kundig regent verloren, die beter dan een
zijner voorgangers hun den weg had gewezen naar aanzien en roem; en donkere
voorgevoelens van naderende onheilen, onder het bestuur van den trotschen en
norschen Spanjaard, verhoogden den indruk, door den troonsafstand des keizers
te weeg gebragt. Wat hiervan zij, de wrevel van den schrijver tegen alle vorsten,
die in waarheid eenig regeringsgezag in de Nederlandsche gewesten hebben
uitgeoefend, is oorzaak, dat hij, minder juist de noodzakelijkheid van dat gezag voor
die tijden begrijpend, een welsprekend pleidooi tegen het absolutisme in 't algemeen
heeft geleverd, maar geenszins eene inleidende verklaring der toestanden, uit welke
in latere dagen eene republiek der Nederlanden zich gevormd en ontwikkeld heeft.
Met reden zocht dan ook de geleerde schrijver der Hollandsche inleiding, door welke
de Engelsche bij de vertaling van het
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werk wordt vervangen, de aangewezen feil te verbeteren. Zijne beschouwing over
de vorsten uit het huis van Bourgondië en over de regering van Karel V, eene
beschouwing, waarin hij vooral dat streven naar staatseenheid op den voorgrond
stelt, dat ten laatste aan de Nederlanders en aan hunne gebieders gemeen begon
te zijn, werpt een helder en veelzins nieuw licht over dat latere gedeelte onzer
geschiedenis, en reikt volkomen uit, om de dwalingen te wederleggen tot welke
Motley bij zijne inleiding en zijn eerste hoofdstuk verviel. Eene andere vraag mag
het heeten, of nu op zijne beurt het voorwoord van den heer Bakhuizen aan de
eischen voldoet, welke wij meenden aan eene inleiding voor Motley's werk te mogen
stellen. Begrijpen wij de wording onzer republiek, wanneer wij in de hoofdzaak alleen
vernemen, dat de geschiedenis der Nederlanden in de vijftiende en zestiende eeuw
een streven naar volks- en staatseenheid vertoont; wanneer slechts hier en daar
en ter loops van volksgeest en vrijheidszin wordt gewaagd; wanneer van het ontstaan
en den krachtigen groei van het gemeenteleven in Nederland met geen woord wordt
gerept? Zeker, indien de inleiding des Amerikaanschen schrijvers ware behouden
gebleven, - ofschoon ze om meer dan ééne reden teregt werd verworpen, - de
tegenwoordige zou haar op uitnemende wijze hebben aangevuld, en beide
beschouwingen hadden dan te zamen althans eene volledige voorstelling der feiten
aan den Hollandschen lezer kunnen mededeelen. Thans wordt ons, wel is waar,
eene zeer belangrijke, zeer scherpzinnige en zeer fraai geschreven verhandeling
over de staatkunde der latere Nederlandsche vorsten aangeboden, uit welke wij
inderdaad veel leeren, veel nieuwe inzigten in onze staatsgeschiedenis putten; maar
van den anderen kant wordt ons de schildering der volkstoestanden weder geheel
onthouden. De Hollandsche inleiding, in één woord, scheen ons eene uitnemende
kritiek, op welke wij gaarne beslag hadden gelegd voor ons tijdschrift, - aan den
schrijver nog door oude, schoon thans, helaas! zeer los geworden banden verbonden,
- als inleiding op eene geschiedenis der Nederlanden in de zestiende eeuw kon zij,
- de hand in aanmerking genomen van welke zij komt, - ons niet in alle opzigten
voldoen. Had de heer Bakhuizen, ten volle gebruikmakend van de schoone
gelegenheid hem hier geboden, even treffend de opkomst
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van Neêrlands burgermaatschappij geschilderd, als hij thans alleen de wording van
het Nederlandsche staatswezen geteekend heeft, hij had ons eene meesterlijke
schets kunnen leveren van eene historia politica van Nederland, een werk, waarvan
zelfs de eerste grondtrekken ons nog ten eenenmale ontbreken. De heer Bakhuizen
heeft thans, gelijk wel eens meer het geval is, te veel van de kennis zijner lezers
veronderstellend, en door de neiging om iets geheel nieuws te zeggen verleid, al
wat te voren ook reeds door anderen was besproken, als overbekend ter zijde
gelaten. Doch ook uit dit oogpunt ten onregte, zouden wij meenen. Want het is de
vraag niet, of dat een en ander, of de verhouding van onze vroegere vorsten tot
hunne onderzaten, met name tot de gemeenten die onder hun oppergebied stonden,
door anderen reeds behandeld, maar of het goed door hen behandeld is. En dit
laatste is, gelooven wij, geenszins het geval. Het regte, met de geschiedkundige
werkelijkheid overeenstemmend midden tusschen de oudere Nederlandsche
staatsleeraren en de zoogenaamde historische, eigenlijk antirevolutionaire school
van Kluit, is tot heden nog niet gevonden, althans nog niet algemeen bekend. De
zorgen van den heer Bakhuizen, om ook dit gedeelte onzer geschiedenis, de vorming
en de ontwikkeling van het gemeenteleven in Nederland, op te helderen, om ook
dit, meer dan eenig ander gewigtig element van ons vroeger staatswezen uit het
net van dwalingen te ontwarren, waarin het nog steeds gevangen blijft, mogten
derhalve nog geenszins overbodig zijn te achten. Hopen wij intusschen van zijne
latere werkzaamheid en onverpoosden ijver voor de geschiedkunde des vaderlands,
wat thans reeds ons mede te deelen hem nog niet dienstig scheen. Het gezegde
strekke inmiddels ten bewijze, dat wij niet ontevrede waren met zijnen arbeid, omdat
hetgeen wij ontvingen niet goed genoeg was naar ons oordeel, maar alleen omdat
wij van dat goede nog niet genoeg ontvangen hebben naar onzen zin.
Gelijke eenzijdigheid als Motley den gewigtigen invloed der latere, meer
centraliserende regeringsbegrippen op onze staatsgeschiedenis deed miskennen,
heeft hem ook verleid, eene partijdige hulde te brengen aan één der volksstammen,
uit welke onze zoo zeer vermengde nationaliteit gezegd wordt te zijn zamengesteld.
De Nederlandsche vrijheid is hem slechts de voortzetting dier oude oorspronkelijke
Ba-

De Gids. Jaargang 22

17
taafsch-Germaansche onafhankelijkheid, waarvan Cesars commentariën en Tacitus'
Germania met zooveel roem gewagen; alle onderwerping van individuele willekeur
aan een algemeen bewind schijnt hem eene noodlottige bastaardvrucht van vreemde
dwingelandij. Ook hier wijst hem de Heer Bakhuizen met reden teregt, en bewijst
ons op onweêrsprekelijke gronden, dat er van het eendragtig verzet tegen Filips en
van den lateren Nederlandschen staat nimmer iets gekomen ware, indien geen
ander element in ons staatsbestuur gelding hadde verkregen dan dat zoogenaamde
Batavo-Germanisme, dat maar al te dikwijls, in zooverre onder dien titel de zucht
naar indivuele vrijheid verstaan wordt, niets anders dan een enghartig particularisme
bleek te zijn. Ook aan invloed uit het Zuiden, ook aan zuidelijke meeningen en
begrippen, die met de oorspronkelijk Germaansche niets gemeen hadden, komt
een deel van de eer toe, welke de noordelijke stammen door hun moedig en krachtig
volgehouden verzet hebben ingeoogst. Vele, dikwerf zeer zaamgestelde oorzaken
hebben zamengewerkt om ons tot een vrij volk te maken; dat wij het zijn geworden
danken wij niet enkel aan de traditiën van een kleinen volksstam, waarvan tijdens
den aanvang onzer eigenlijke staatshistorie naauw eenig spoor meer in de
geschiedenis was overgebleven. De mythe van de Bataafsche vrijheid behoort tot
die fantaziën, die de helden van onze Bataafsche republiek nog in verrukking mogten
brengen: ons laten ze koud, ons beweegt de wind niet meer, die vóór eeuwen in
Germanje's oude, eerwaardige bosschen woei. De lange tijd van ruwheid en geweld,
die tusschen deze gelukkige mytische periode en den eersten werkelijken aanvang
eener beschaving inligt, snijdt reeds alle mogelijkheid van geleidelijken historischen
overgang, van eene natuurlijke ontwikkeling der latere toestanden uit de vroegere,
ten eenenmale af; nog daargelaten, dat eene gevestigde burgervrijheid geheel iets
anders is dan de wilde zucht naar onafhankelijkheid van onbeschaafde, meerendeels
nog kinderlijke natuurvolken. Van den anderen kant zouden wij niet zóóver durven
gaan als de schrijver der Nederduitsche inleiding, wanneer hij in de voorbereiding
van onze revolutie door buitenlandsche vorsten en in het binnendringen van
denkbeelden en hartstogten uit het Zuiden de hoofdoorzaken van het ontstaan der
republiek meent te zien. Die hoofd-
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oorzaak was, - wij merkten het boven reeds op, - de krachtige werking van het
beginsel der zelfregering, dat, Germaansch in zijnen oorsprong of niet, zich
verwezenlijkte in ons gemeenteleven, en door de universalistische regeerbegrippen
slechts werd gewijzigd en naar een beter en edeler doel dan eene bekrompene, op
welvaart van landgenooten en medeburgers naijverige zelfzucht werd gerigt. Zonder
den waarlijk nationalen vrijheidszin onzer Nederlanders, had het zuidelijk
universalisme hier niets anders gewerkt dan de zegepraal der wereldlijke en
geestelijke dwingelandij, gelijk dit het geval was in Spanje, Italië, Frankrijk, waar
meerendeels de zucht naar vrijheid en zelfstandigheid door den overwegenden
invloed van het tegengestelde, echt katholieke beginsel was uitgedoofd. Het strenge,
tot uitersten gedreven individualisme was de stof, welke het monarchale stelsel hier
te lande te bewerken, te leiden en te rigten had; toen de monarchie ze wilde
vernietigen, bleek het, dat ze wel vervormd was, maar nog niets van hare
oorspronkelijke kracht van weêrstand had verloren: de monarchie verdween en de
grondstof, in hare nieuwe en betere gedaante, bleef.
Wat den strijd van het Germanisme en Romanisme in 't algemeen betreft, waarbij
de Heer Bakhuizen tegen het eerste, door Motley verdedigd, partij kiest, - eene
uitvoerige beschouwing over dat geschilpunt zou ons hier te ver verwijderen van
ons eigenlijk onderwerp, en eenige vlugtige opmerkingen brengen het vraagstuk
niet nader tot zijne beslissing. Wij laten het hier dus liever in 't midden, als niet
onmiddellijk tot de bijzondere geschiedenis, die ons thans bezig houdt, in verband
staande. Intusschen mogen we niet geheel onze verbazing ontveinzen, den Heer
Bakhuizen, in wien we anders nog geene katholiek-absolutistische neigingen
ontdekten, hier juist als voorstander van het Romanisme te zien optreden. Of zou
de gissing alligt niet te gewaagd schijnen, dat hij het hier juist niet in allen deele
even ernstig met de zaak heeft gemeend? Ten minste dat vermoeden vindt eenigen
grond, wanneer wij hem aan 't slot zijner algemeene beschouwing een paar
riviergoden hooren oproepen om zijne redeneringen met hun waterig zegel te komen
bekrachtigen. Was nu de gansche anti-germanistische uitval over 't geheel meer
eene aardigheid dan eene wezenlijke bestrijding, even als die schoone,
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maar eigenlijk niets ter zake afdoende vergelijking tusschen de altijd breede Schelde
en Maas en den fieren maar in 't zand smorenden Rijn, - dan erkennen wij gaarne
het geestige der polemiek, maar mogen toch ook de opmerking niet weerhouden,
dat de proefneming op het doorzigt van den gemoedelijken lezer wel wat hard is
geweest.
Eene gewigtige vraag, welke de Heer Bakhuizen zich stelde, - of de schrijver, bij
zijne gunstige stemming voor onzen volksgeest en ons volkskarakter, zich heeft
weten vrij te waren van alle partijdigheid, en het ongelijk niet te veel aan de zijde
van Spanje, het regt niet te veel aan de zijde der Nederlanders en aan het onsterfelijk
hoofd van den Nederlandschen opstand heeft geplaatst? - die vraag bleef in de
inleiding onbeantwoord en voor de nadere aanteekeningen op het werk zelf bewaard.
Voldoende kunnen wij wel is waar reeds uit die inleiding opmaken, dat het antwoord
niet in allen deele even gunstig zal uitvallen; eer het geheele werk afgeleverd is,
vermogen wij echter nog niet te beoordeelen, in hoeverre de schrijver naar den zin
van zijnen geleerden commentator aan de eischen eener geheel onpartijdige historie
heeft voldaan. Zonder nu de aanteekeningen te willen vooruitloopen, gelooven wij
hier evenwel eene plaats te mogen inruimen aan eenige algemeene opmerkingen
over de wijze, waarop de Amerikaansche schrijver historische feiten en karakters
heeft opgegeven en gewaardeerd. Wij willen beginnen met te erkennen, dat hij,
gelijk de Heer Bakhuizen zich uitdrukt, - somtijds, ‘waar de bronnen, welke hij
bestudeerde, in vlugschriften en pamfletten vloeiden, de hartstogten van den tijd in
zich heeft opgenomen.’ Bepaaldelijk geldt dit omtrent zijne karakterisering van Filips
II en de wijze waarop hij doorgaans de handelingen van dien vorst beoordeelt. Zeer
welsprekend, menigmaal bij uitstek scherp en satiriek, soms hartstogtelijk, bijkans
altijd medeslepend is zijne pleitrede tegen den Spaanschen dwingeland; of hij Filips
en velen der zijnen echter in het ware, zuiver historische licht heeft geplaatst, moeten
wij voor als nog betwijfelen. Zeker, wij vragen niet, zoo als sommigen in onzen tijd
gedaan, althans gepoogd hebben, of die Filips van Spanje welligt nog hier of daar
eenigen beteren karaktertrek heeft bezeten, welke door zijne vijanden onopgemerkt
bleef, of wel eenige
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ondeugd miste, die hem, met zoo vele andere, werd toegeschreven, of ook een
paar misdaden minder heeft gepleegd dan er op zijne rekening werden gesteld: een
zoo leelijk verschijnsel, als zijne persoonlijkheid aan de wereld heeft geleverd, is al
die moeite evenmin waard als de spin, die we vertrappen zonder na te gaan welke
mogelijke schoone hoedanigheden zij welligt nog kon bezitten; en hoogstens blijft
zoodanig verschijnsel uit een psychologisch oogpunt belangrijk, even als het insect
uit een natuurkundig. Maar wat voor de geschiedenis wel van belang behoort te
zijn, is de vraag, in hoeverre een Filips de ware vertegenwoordiger van een beginsel
is geweest, dat leefde en werkte in zijnen tijd; een beginsel, dat, schoon gelukkig
overwonnen, toch ook nu nog in zekere mate zijne voorstanders vindt. Dat Filips II
een slecht mensch is geweest, lijdt geen oogenblik twijfel; zijne weêrgâlooze
valschheid ook jegens zijne trouwste vrienden, zijne ondankbaarheid jegens zijne
ijverigste dienaren, zijne eindelooze dubbelzinnigheden, ook jegens een Granvelle,
zijne verraderlijke handelwijze jegens een Escovedo en een Antonio Perez, zijne
verhouding tot Eboli leveren daarvoor bewijzen te over; dat hij een ellendig koning
was, blijkt uit de treurige gevolgen van zijn bestuur in Spanje; dat hij niets beduidde
als staatsman, uit het volslagen mislukken van al zijne plannen, niettegenstaande
de grootste magt, de gunstigste omstandigheden en zijne eigene onvermoeide,
inderdaad verbazende werkzaamheid. Met dat al was hij noch slechter mensch,
noch onbekwamer vorst, noch verachtelijker staatsman dan menig ander koning
van vroegeren en lateren tijd. Eigenlijk ongodsdienstig was hij niet; zijne gelatenheid
in menig ongeval, in menige treurige omstandigheid, zijn vroom uiteinde zijn ons
daarvan althans eenige waarborgen; hij was eerlijk ten minste jegens zijne beginselen
en zijne overtuiging; zijne vermaarde uitspraak, dat hij zijn eigen zoon niet zou
sparen, indien hij van ketterij was besmet, kan geen huichelarij zijn geweest, en de
beschuldiging dat hij ooit gemiddeld zou hebben met zijnen godsdienstigen ijver,
is, wat ook Motley van de onderhandelingen over de keizerskroon moge aanvoeren,
ten eenenmale onbewezen. Toch staat die zelfde Filips, dien we anders met
minachtend schouderophalen, en zonder ons langer dan eenigzins noodig was met
hem te bekommeren, voorbij zouden gaan, als een
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monster in de geschiedenis gebrandmerkt. Hoe werd hij dit; hoe kon hij, die toch
eigenlijk de bekwaamheden miste om een regte duivel in menschengedaante te
zijn, dat worden? - ziedaar, wat ons belangrijk is te onderzoeken, en wat wij bij
Motley niet beantwoord vinden. De verklaring, zouden we meenen, is deze: - In
Filips werd volkomen en in zijne volledige uiting het beginsel vertegenwoordigd der
historische periode, die hare uitvaart stond te vieren, maar één oogenblik nog al
hare waarlijk geduchte krachten verzamelde tot een wanhopigen strijd. In Filips
vertoonde zich, gelijk nooit te voren en nooit daarna zich vertoond heeft, het streven
naar eenheid in de godsdienst der menschen, die in tijden van stellig geloof zich
verwezenlijkt zonder inspanning of moeite, doch in tijden van twijfel te vergeefs zich
poogt te handhaven ook door den meest geweldigen dwang. In Filips verscheen,
gelijk in geen vorst ooit verschenen is, het monarchaal beginsel als onmiddellijke
instelling van het goddelijk wereldbestuur, met al zijne onbeperkte magt, zijne
toomelooze willekeur, zijne volstrekte ongebondenheid en onverantwoordelijkheid.
En noch het een, noch het ander vertoonde zich in hem als een levend, maar
integendeel als een reeds gestorven, slechts voor een oogenblik uit het graf herrezen
element. Zijne godsdienst was niet langer de milde geefster van heilbrengende
zegengeschenken, maar een duister, vervolgziek, onmenschelijk wreed fanatisme;
zijn goddelijk vorstenregt trad niet meer op in purper getooid, en stralend van den
glans der majesteit, maar in de verachtelijke kleedij van den beul. In hem gingen
dan ook die beide begrippen van vroegere eeuwen te niet: zijne kerk hield op de
alleenzaligmakende te zijn, en het geloof aan de hemelsche waardigheid van
aardsche koningen ging verloren. Maar de onbeperkte heerschappij dier begrippen
werd niet verbroken zonder hevige worsteling, en hij, Filips van Spanje, stelde zich
tot levenstaak, die worsteling vol te houden ten einde toe. Van daar het abnormale,
monsterachtige in zijn karakter en in zijne handelingen: hij was eene schim uit de
onderwereld, een oogenblik op de aarde teruggekeerd om de levenden in te kerkeren
in het graf waaruit ze ter kwader ure was opgestaan; hij was de afgestorven eeuw,
die, spijtig over haar roemloozen en onbetreurden dood, nog eens terugkwam om
wraak te nemen op hare jongere, levenslustige
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en feestelijk toegejuichte zuster. Hoe kon zoo iets tegennatuurlijks, waar het
verscheen in een vorst, toegerust met eene magt gelijk weinig koningen ooit bezaten,
iets anders opleveren dan de meest tegennatuurlijke, dan onmenschelijke en
afschuwwekkende verschijnselen. Filips was geen dwingeland enkel uit zelfzucht,
maar bovenal uit beginsel. Hij wist zeer wel, dat hij niet zonder fouten was, dat er
veel aan hem ontbrak en dat hij niet altijd het pad der deugd bewandelde; maar hij
was ook volkomen overtuigd, dat veel hem zou vergeven worden, niet wanneer hij
veel lief had, maar wanneer hij veel haatte, wanneer hij de vijanden der kerk en der
vorsten zooveel kwaads mogelijk berokkende, zooveel ketters mogelijk verbranden,
zooveel vrijheidlievende burgers mogelijk uitplunderen en vermoorden liet. Alle
ketterij, alle denkbeelden van verzet tegen de gestelde magten uit te delgen, een
rijk te vestigen waar één zou denken en één handelen voor allen, waar de stilte zou
heerschen van het graf, en waar hij aan het hoofd van zijne priesters en
staatsdienaren, met zijnen grootinquisiteur ter regter- en den hertog van Alva ter
linkerzijde, ongestoord en ongehinderd mogt rondwandelen tusschen de zerken, dit, de droom van Adramelech, - was het ideaal van Filips II; een ideaal, waaraan
hij duizenden van menschen en millioenen schats heeft opgeofferd; waarvoor hij
de grootste laagheden en de ergste schanddaden heeft verrigt, en waaraan hij trouw
bleef zijn leven lang. Daarom, men veroordeele Filips niet, omdat hij tegen beter
weten een onmensch werd, maar om den geest van het voorleden, die in hem was
gevaren en die in het levend heden zich nog gelding zocht te verschaffen door hem.
En naar dien maatstaf behoort men ook de meeste zijner bondgenooten en
medehelpers, Spanjaarden en Nederlanders, te meten, onbewuste en onwillende
werktuigen dikwerf van dienzelfden reactiegeest; menschen, die op de
grensscheiding van twee eeuwen waren geplaatst, maar deels niet verlicht, deels
ook niet moedig genoeg om ze te overschrijden en van de oudere tot de jongere
over te gaan. Zóó nu heeft Motley noch Filips II, noch de zijnen beoordeeld; hij heeft
ze voorgesteld als menschen van onzen tijd, met onze begrippen, onze verlichting,
onze beschaving; als lieden, die met hem in zijn vrij Amerika geleefd hadden, maar
die, schoon den beteren weg kennende, toch den slech-
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teren hebben gekozen. Zulk een oordeel nu is niet alleen onbillijk, maar het verklaart
ook niets, en het geeft ons historische personen, die den indruk op ons maken van
menschkundige onmogelijkheden. Dat tijdgenooten, te midden van den meest
hartstogtelijken strijd, zich zoodanige voorstellingen maken, is hoogst natuurlijk; de
blik van den geschiedvorscher behoort kalm en bezadigd genoeg te zijn, om
onwillekeurige neiging van enkel boosaardig opzet te onderscheiden, en te weten,
wat toe te schrijven aan algeheele verdorvenheid van natuur, wat aan treurige
zelfmisleiding en bejammerenswaardige verblindheid. Zoo laag Filips II ook in de
geschiedenis staan moge, toch staat hij nog niet met een Vargas gelijk; zoo
verachtelijk een Viglius ook moge geweest zijn, toch kan hij nog met geen Perez
op ééne lijn worden gesteld.
Gansch anders zal ons oordeel moeten uitvallen over de wijze, waarop de schrijver
ons de wederpartij van Filips, de hoofden en aanvoerders van den opstand leert
kennen. Hier, zouden wij meenen, verliest de beschuldiging, dat hij de hartstogten
van den tijd in zich opnam, veel van hare kracht. Mogt hij ook hier in sommige
opzigten daarvan niet geheel vrij zijn gebleven, in de meeste gevallen weet hij zich
niet alleen boven die hartstogten te verheffen en ze van het streng historische
standpunt te beoordeelen, maar hij stelt zich hier zelf ver boven het meerendeel der
latere geschiedvorschers, die den opstand der Nederlanden beschreven of besproken
hebben. Hier geene onverdiende eer aan Egmond toegekend, geen vergoêlijking
van den dronken Brederôo, geen dwaze lauwerkransen voor de edelen gevlochten,
en allerminst het fanatisme en de kerkelijke onverdraagzaamheid dergenen geroemd,
die aan den brandstapel en de inquisitie slechts ontsnapten, om zelf aan den haat
tegen andersdenkenden bot te vieren; maar integendeel de onverstandige en
onhebbelijke drijvers naar verdienste, vooral in den waardigsten hunner
vertegenwoordigers, in hun Datheen, den losgebroken monnik, aan de kaak gesteld.
Dan, bewijst de schrijver in deze en in vele andere voorbeelden zijne redelijkheid,
waar het een noodzakelijk afkeuren van de handelingen der Nederlanders geldt,
zijn hooger standpunt komt daar vooral uit, waar hij goeden grond vindt om te prijzen.
Wel is waar, in het toezwaaijen van allezins verdienden lof aan de volharding der
Hol-
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landsche en Zeeuwsche burgers staat geen zijner voorgangers bij hem achter: zelfs
bij de ergste vijanden kon daaromtrent geen redelijke twijfel overblijven, en geen
wonder dus ook, dat vrienden niet spaarzaam in het lofzingen der Nederlandsche
heldenfeiten zijn geweest. Maar wat menig vriend en menig vijand tot op onze dagen
steeds miskende, en wat Motley boven alles goed begreep en in 't klaarste licht
heeft gesteld, is het karakter van den man, wiens uitnemende staatkunst de
omwenteling leidde, wiens geestdrift haar bezielde, wiens bijkans profetisch genie
haar de rigting schonk, welke zij in de geschiedenis te volgen had. Willem van Oranje
is lang miskend, en wordt ook nu nog slecht begrepen door velen. Of schermt men
niet van de eene zijde met de beschuldiging van ongodsdienstigheid en lage
zelfzucht? En zijn van den anderen kant ook nog heden niet velen gewoon, den
grooten vrijheidsheld als een bekrompen ijveraar voor eng omschreven regten en
instellingen en voor bijzondere, niet minder enghartige kerkbegrippen te
beschouwen? Werd zijn onsterfelijke naam niet in onze dagen nog aangeroepen
door kerkelijken en politieken factiegeest, en ter verdediging van godsdienstige
onverdraagzaamheid; werd niet het roemrijke ‘Je maintiendrai’ als eene
bezweringsformule tegen de vrijheid en regten des volks gewenscht? Maar om een
Willem den Zwijger te verstaan, wordt dan toch ook ruimer blik en grootere vrijheid
van vooroordeelen vereischt dan velen eigen schijnt te zijn. Die onbekrompenheid
van inzigt, die helderheid van zin is intusschen naar billijkheid te verwachten van
den vrijen en onafhankelijken zoon der Amerikaansche republiek, die niet kan
twijfelen en ook nooit getwijfeld heeft aan het noodzakelijke van individuële en
staatkundige zelfstandigheid, die geene kerkelijke onderscheidingen op staatkundig
gebied meer kent, en die van dag tot dag de doorgaans gelukkige uitkomsten
waarneemt van de volkomene gelijkstelling aller burgers en aller gezindheden voor
de wetten van den staat. Wie een Washington en een Franklin als zijne landgenooten
begroet, is ook het best in de gelegenheid om eenen Willem van Oranje te waarderen
en juist dien lof hem toe te kennen, welken hij bovenal verdient. En Motley heeft die
gelegenheid geenszins ongebruikt laten voorbijgaan. Zelfs verkeert hij naar zijne
eigene verklaring bijwijlen in de
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vrees, ze al te ijverig te hebben aangegrepen, en stelt hij zich meer dan eens de
vraag, of hij zich niet te zeer door zijne bewondering voor den grondlegger der
Nederlandsche republiek heeft laten medeslepen. Zeker, iets onnatuurlijks,
bovenmenschelijks had hij van den Zwijger gemaakt, indien hij, op voorbeeld van
sommigen, hem had voorgesteld als een toonbeeld van zelfverloochening en van
volkomen onbaatzuchtige opoffering voor eene zaak, die eigenlijk buiten hem, die
niet zijne eigene was. Zóó geteekend, blijft het karakter van Willem ons inderdaad
onverstaanbaar. Eerst wanneer men zich een mensch weet voor te stellen, wiens
geheele wezen en zijn zich oplost in het streven naar de verwezenlijking, eener
groote gedachte, en voor wien al het andere niets is bij dat ééne, eerst dàn leert
men ook begrijpen wat Willem van Oranje werkelijk is geweest. In een denkbeeld
toch, in eene grootsche idée leefde hij en ging zijn gansche wezen op: de stichting
van een vrijen staat en de vestiging van het rijk der godsdienstige verdraagzaamheid.
Dat hij alles voor dat denkbeeld overhad, geene opoffering, hoe groot ook, geene
arbeid en moeite, hoe zwaar zij ook zijn mogten, ontzag, om het te verwezenlijken;
dat hij rang en eer en rijkdom versmaadde, als ze hem niet dienen konden tot zijn
levensdoel; dat hij onomkoopbaar bleef voor geld en voor vorstelijk gunstbetoon, wat wonder dat alles in eenen man, die immers geen genoegen, geen levensgenot
had kunnen smaken, indien hem zijn roemrijk streven verboden of onmogelijk ware
geworden. Diep ongelukkig zou prins Willem zich gevoeld hebben, indien hij, bij de
grootste weelde en in den hoogsten maatschappelijken rang, tot werkeloosheid
gedoemd ware geworden; bij al zijne wederwaardigheden, daarentegen, en in
weêrwil van al zijne teleurstellingen, al zijne onophoudelijke en afmattende zorgen,
vond hij het eenige levensgeluk dat voor hem bereikbaar was. Talent, genialiteit,
aanzien en magt, groote daden zelfs maken een naam nog niet altijd onsterfelijk;
eerst wanneer die naam eene onvergankelijke gedachte vertegenwoordigt, eerst
dan blijft hij voor altijd aan de vergetelheid ontrukt. De republiek der Vereenigde
Nederlanden kon in vervolg van tijden te gronde zijn gegaan en met haar ook de
naam van haren stichter zijn verdwenen, maar wat onvergetelijk moet blijven, ook
al bestaat Nederland niet meer, is die eerste schrede, welke de Nederlanders van
vijftien
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honderd op de baan der vrije ontwikkeling hebben gewaagd; - en op dien weg ging
Willem van Oranje hun voor. Trouwens, dat hij hun vóórging was mede niet dan
natuurlijk; want Willem zag ook verder en ging ook verder dan zij. De roem van den
grondlegger der Nederlandsche vrijheid is niet alleen, het denkbeeld van zijne eeuw
begrepen en ten uitvoer gelegd te hebben, - de vernietiging van de
alleenheerschappij der katholieke kerk en de nederlaag van het vorstelijk
absolutisme; zijn roem is bovenal, zijne tijdgenooten drie eeuwen vooruit te zijn
geweest, de gedachte van onzen tijd geraden, ze wel begrepen, en haar zelfs een
begin van uitvoering gegeven te hebben in dagen, waarin ze nog eene
onmogelijkheid scheen; die gelijkheid van regten voor alle gezindheden, die thans
als een onomstootelijk beginsel door ons wordt gehuldigd en toch ook nu nog niet
eens door allen wordt begrepen, zag voor een oogenblik door prins Willem zich
reeds verwezenlijkt, toen verdraagzaamheid nog een wanbegrip heette en de
intolerantie door protestanten en katholieken beiden nog onder de christelijke en
maatschappelijke deugden werd geteld. Zóó ons Willem den Zwijger in zijn gansche
leven en werken te hebben geschetst, niet enkel als de held van het oogenblik,
maar bovenal ook als de ziener en de profeet der toekomst, is de groote verdienste
van onzen Amerikaanschen schrijver; en zóó hem voorstellend, heeft hij geen
dichterlijke fictie, geen beeld der fantasie ontworpen, maar, gelijk uit de
onloochenbare feiten blijken moet, de trouwe afbeelding gegeven van eene zuiver
historische figuur. Wat de meer bijzondere karaktertrekken van den prins betreft,
wij gelooven niet, dat Motley ons hier eenig bepaald nieuw inzigt heeft geschonken;
in zijne persoonlijke deugden en feiten kenden wij den Zwijger reeds lang, en niet
heden bewonderen wij voor het eerst, met erkenning trouwens van de waarheid,
dat het doel de middelen niet heiligt, zijne verbazende behendigheid en zijne
onvergelijkelijke ervarenheid in de Machiavellistische staatskunst zijner eeuw. Eene
bijzonderheid intusschen in 't karakter van den prins, naauw voor 't overige
zamenhangend met de zoo even besproken, meer algemeene waardering, is beter
dan door eenig ander door Motley in 't licht gesteld. Wij bedoelen de godsdienstige
overtuigingen van Willem den Eerste. Deze te leeren begrijpen en ze op den regten
prijs te stellen,
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bleef mede voorbehouden aan onzen tijd en aan een schrijver, die zich weet vrij te
waren van de vooroordeelen van vroegere dagen. Het is bekend, dat prins Willem,
na van uiterlijke geloofsbelijdenis te zijn veranderd, in 't laatst zijns levens de
calvinistische begrippen was toegedaan, maar dat hij niettemin, ofschoon voor 't
oog der wereld, en om geen aanstoot te geven, die kerkbegrippen huldigend, toch
den engen weg, door den Zwitserschen hervormer met groote naauwkeurigheid
afgebakend, nog geenszins als den eenigen ter zaligheid beschouwde, en in 't
geloofswetboek van den tijd nog in 't geheel niet de wetgeving voor alle eeuwen
meende te zien. Die omstandigheid heeft de regtgeloovige verdedigers van Willem
in geene geringe verlegenheid gebragt, vooral sinds zijne katholieke bestrijders er
eene beschuldiging van ongodsdienstigheid en indifferentisme uit geput hebben,
die van het regtzinnig standpunt inderdaad niet gemakkelijk te wederleggen viel.
En zelfs nu nog blijft het voor menigeen een moeilijk op te lossen raadsel, hoe
iemand een waarlijk godsdienstig mensch, een christen in den regten zin van het
woord kan zijn, zonder met hart en ziel aan de eene of andere secte te zijn
verbonden. Dat er slechts ééne waarheid, maar velerlei opvatting, ééne godsdienst,
maar veel verschil van uiting is, blijft zelfs heden nog eene verborgenheid voor
velen. Men heeft het bedoelde verwijt tegen den prins van Oranje dan ook gemeenlijk,
althans voor zooveel met voeg kon geschieden, ter zijde gelaten, en, uit aanmerking
van de diensten, welke hij dan toch aan de kerk had bewezen, zijn zoogenaamd
indifferentisme zoo goed mogelijk met den mantel der liefde pogen te bedekken.
Anders onze Motley, en te regt. Indien het gebruik van dien mantel noodig ware,
het mogt dan voor de tijdgenooten van Willem den Eerste, niet voor hem zelven
zijn. De bekrompenheid van de begrippen der zestiende eeuw is misschien te
verontschuldigen; doch te hooger staat dan ook de verlichte en eenvoudige, en toch
niet minder innige godsdienstigheid van den grootsten man dier eeuw, - eene
godsdienstigheid, omtrent welke, na de openbaarmaking van de meest geheime,
slechts voor huiselijke betrekkingen geschrevene brieven van Oranje, geen oogenblik
twijfel meer kan overblijven. Dat de prins geen dweeper en geen sectaris was, is
volkomen uitgemaakt; niet minder zeker is
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het tevens, dat hij een waar, vroom christen is geweest, - juist geen kerkelijk man,
maar toch een man, ook wat zijnen godsdienstzin betrof, zoo als elk onzer
tijdgenooten wenschen mogt er een te zijn. Hem ook uit dit oogpunt te waarderen
leert ons menige, tot heden nog weinig opgemerkte, in het verhaal van Motley teregt
op den voorgrond gestelde bijzonderheid uit zijn rusteloos werkzaam leven. Om
kort te gaan, den Amerikaanschen schrijver hebben wij dank te zeggen, niet alleen
omdat hij ons volk eene eerzuil heeft gesticht, maar ook omdat hij vóóraan op dat
gedenkteeken het goedgetroffen beeld heeft weten aan te brengen van den grootsten
en waardigsten vertegenwoordiger onzer natie, haren besten vorst en tevens den
meest voortreffelijken burger der Nederlandsche republiek.
En nu de eigenlijk gezegde regtskwestie in den opstand der Nederlanden tegen
Filips II! Heeft de schrijver ook hier het juiste oogpunt getroffen? Wij zouden meenen,
dat vooral deze vraag geheel ter zijner gunste beslist zal mogen worden, en dat wij
juist hier gelegenheid zullen vinden om ons te overtuigen, dat de bewering, in zijn
werk een boek te hebben ontvangen voor onzen tijd, geen overdreven lofspraak is.
Men weet, aan hoe groot een verschil van meening het bedoelde vraagstuk, - over
ons regt van verzet tegen Spanje en van Filips' afzwering, - in verschillende tijden
onderworpen is geweest. Toen de Republiek der Vereenigde Nederlanden op hechte
grondslagen was gevestigd, en er dagen althans van tijdelijke rust voor haar waren
aangebroken, begon men, nu het feit van den opstand tot geschiedenis was
overgegaan, ook den regtsgrond te onderzoeken, waarop dat feit berustte, en de
redenen op te sporen, die de Nederlanders mogten geregtigd hebben, hun vorst te
ontzetten van zijne waardigheid en zich zelven tot den staat van vrije en
onafhankelijke burgers te verheffen. De reden, in de akte van afzwering zelve
vermeld, - dat het volk niet om den vorst, maar de vorst om het volk geschapen is;
dat een vorst, zijne onderdanen als slaven behandelend, voor een dwingeland is te
houden, en dat de staten van den lande, als ware vertegenwoordigers van het volk,
geregtigd en verpligt waren zulk eenen vorst te verstooten, - deze reden, ofschoon
praktisch vrij wel afdoende, scheen den regtsgeleerden evenwel uit een

De Gids. Jaargang 22

29
wetenschappelijk oogpunt toch wat al te mager. Nu heerschte nog in dien tijd, gelijk
nog lang daarna, het valsche regtsbegrip, door Mephisto's satire zoo goed getroffen,
- dat alle regt op overlevering moet berusten, en dat eene instelling te meerdere
aanspraak heeft op voortbestaan of herstel, naarmate de dagteekening van haar
ontstaan verder is verwijderd. Van daar de, volkomen voor 't overige mislukte poging
onzer oud-Hollandsche juristen, om de regtmatigheid van den Nederlandschen
opstand uit een vroeger, oorspronkelijk regtsbeginsel in het Nederlandsche
staatswezen af te leiden. Van daar hun wanhopig streven om te bewijzen, dat de
oudste bewoners dezer landen, de Batavieren, hunne oorspronkelijke vrijheid
regelregt en als bij erfmaking aan hunne opvolgers, de Franken en Saxers, of hoe
de latere ingezetenen ook heeten mogten, hadden overgedaan, welke latere
bewoners de aldus ontvangene vrijheid weder vermaakt hadden aan hunne
Hollandsche nakomelingen, die ze in den beginne, onder de eerste graven,
ongeschonden bewaard, doch ten laatste door eigen nalatigheid en door de
aanmatiging, de list en het geweld hunner vorsten meer en meer verloren hadden;
uit welke fraaije beweringen dan ten slotte volgen moest, dat de Nederlanders, in
verzet komende tegen Filips, slechts gebruik hadden gemaakt van een aloud,
oorspronkelijk en onvervreemdbaar regt. Daarbij kwam dan nog de zonderlinge
fictie, dat de souvereine staten van het land de grafelijkheid onder zekere
voorwaarden aan de eerste graven hadden opgedragen, maar dat deze
constitutionele vorsten steeds meer en meer zich van die voorwaarden zochten te
ontslaan, totdat eindelijk Filips ze geheel verbrak, en, daarmede zijn deel aan de
souvereiniteit van regtswege verliezend, nu ook met reden gedwongen werd zijn
gezag aan de oorspronkelijke souvereinen terug te geven. Deze volstrekt
onhistorische theorie, in het fantazerend brein van anders gansch niet onverstandige
en ook met reden beroemde geleerden uitgebroeid, en door hen met groote
welsprekendheid tegen de ongeloovigen verdedigd, maakte, na een tijdlang geslapen
te hebben, weder verbazenden opgang in ons vaderland, toen men voorbereidselen
ging treffen voor de stichting der Bataafsche republiek, en de velerlei misvattingen
van Rousseau's wijsgeerige staatsleer ook in Nederland begonnen verbreid te
worden. Ongelukkig voor de Bataven van den dag, zat
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juist toen ter tijde de eerzame Kluit met noesten ijver in de oorkonden onzer
geschiedenis te pluizen, en toen zijn vervelend en soms hoogst eenzijdig, doch in
sommige opzigten zeer nuttig boek over de Hollandsche staatsregeling als de vrucht
van zijn onderzoek was in 't licht verschenen, bleek het, dat er bij den aanvang van
het graaflijk bestuur, wel verre van eene oorspronkelijke politieke vrijheid, naauwelijks
een vrij man buiten de edelen in deze landen was te vinden geweest, en dat er van
vertegenwoordigende staten, gezwegen nog van souvereine, vóór de dertiende en
veertiende eeuw geen spoor in onze historie was aan te wijzen. Daarmede echter
was nu tevens de gansche regtvaardiging van onzen roemruchtigen opstand
vernietigd, en al de zorgvuldig en scherpzinnig bijeenverzamelde regtsgronden uit
het verbreken der bestaande privilegiën losten zich eveneens in nevelen op, sinds
onmogelijk was uit te maken, of de privilegiën als herroepelijke gunstbewijzen van
den vorst, dan wel als wettig verworvene en onvervreemdbare regten waren te
beschouwen, en, al mogt het dan ook te bewijzen zijn uit de huldigingseeden van
den landsheer, dan toch altijd nog de onoplosbare vraag overbleef, of het schenden
van sommige der voorregtsbrieven eenen staatsregtelijken grond opleverde tot
feitelijk verzet en tot de eindelijke vernietiging van het vorstelijk gezag. De
moeilijkheid, waarin men zich bevond, was niet gering: werd de redenering van Kluit
in beginsel juist bevonden, - en daaromtrent bleef bij onbevoordeelden naauwelijks
eenige twijfel, - dan was de bedroevende en inderdaad onrustbarende gevolgtrekking
ook onvermijdelijk, dat de wereldberoemde Nederlandsche Republiek, na een
glorierijk bestaan van twee en eene halve eeuw, uit een juridisch oogpunt eigenlijk
op een zandgrond berustte, en uit een zeer betwistbaar regt, zoo al niet uit stellig
onregt geboren was. De goede Kluit zelf wist dan ook in 't geheel geen raad meer
met de zaak, en nam ten laatste zijne toevlugt tot een wanhopig redmiddel, tot de
wonderlijke bewering namelijk, dat de Nederlanders, ofschoon hun verzet
staatsregtelijk anders volstrekt ongeoorloofd ware geweest, evenwel in de gegeven
omstandigheden door den pligt van zelfbehoud tot opstand waren gedwongen.
Jammer maar dat Noord-Nederland eigenlijk alléén den opstand begon en dien
volhield, zonder dat de
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zuidelijke gewesten daarom nog te gronde gingen, en dat eene der volkrijkste en
bloeijendste steden van Holland, het reeds gewigtige Amsterdam, slechts door
revolutionair geweld van de Spaansche zijde kon worden afgetrokken; 't geen zeker
ook, indien wij 't van elders niet wisten, het vermoeden nog al komt versterken, dat
de opstandelingen nog wel iets anders en iets beters dan louter zelfverdediging in
't oog hadden. De verontschuldiging, - want meer was het niet, - waaraan Kluit zich
in een oogenblik van vertwijfeling vastklampte, is dan ook lang gebleken een
stroohalm te zijn geweest, en onmiddellijk reeds na de verschijning van zijne
redevoering over het afzweren van Filips, werd de behoefte aan een beteren
regtvaardigingsgrond voor de handeling der vaderen gevoeld en uitgesproken. Wat
evenwel zonderling mag heeten, - op de verbetering van zijnen arbeid, op een
waardiger en meer oordeelkundig betoog over de wettigheid van onzen opstand,
hebben wij tot deze laatste dagen steeds te vergeefs gewacht. 't Is waar, de
oud-calvinistische school, die zich de antirevolutionaire, soms ook wel eens de
christelijk-historische betitelde, had natuurlijk niet lang naar eene verdediging van
de Nederlandsche omwenteling te zoeken: eenmaal haar stelsel opgezet, moest
die verdediging er wel van zelve uit voortvloeijen: alle feitelijk verzet tegen de
gestelde overheid was misdaad tegen God, maar als de overheid zelve tegen Gods
wil handelde, - en Gods wil is natuurlijk aan het cal vinistische wetboek onderworpen,
- dan was verzet niet alleen geoorloofd, maar zelfs dure pligt. Welke waarde
intusschen dergelijke redeneringen, - wij zeggen niet, voor wie nog liefhebberen in
de regtzinnigheid, - maar voor den onbevooroordeelden regts- en geschiedkundige,
en in 't algemeen voor elk mensch van gewoon gezond verstand bezitten, vereischt
wel geen nader onderzoek. Het zonderlinge geval bleef zich alzoo ook tot op onzen
tijd nog voordoen, dat een volk, ofschoon volkomen van de regtmatigheid zijner
vroegere handelingen overtuigd, toch den eigenlijken regtsgrond dier handelingen
niet wist op te geven. En dat dit werkelijk het geval was, bewees onder anderen de
schrik, die ons om het harte sloeg, toen eenige ultramontaansche partijgangers, meenende daarmede een geduchten slag te slaan, - ons onder 't oog bragten, dat
onze protestantsche vaderen eigenlijk maar rebellen waren
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geweest, ja, dat de groote Willem van Oranje nog de ergste muiter van allen was
te noemen. In plaats van toen te glimlagchen en het verwijt, voor zoover 't er een
zijn mogt, naar behooren te wederleggen, maakten we ons integendeel erg boos
en liepen daarmede groot gevaar den bekende regel: ‘qui se fache a tort,’ te helpen
bevestigen. De geschiedkunde en de regtswetenschap hebben intusschen hare
vorderingen gemaakt, en men heeft hare resultaten slechts aan te grijpen en ze op
het hier besproken vraagstuk toe te passen, om zonder eenige inspanning den lang
gezochten sleutel voor het raadsel te vinden. Dat nog niemand tot op de laatste
tijden aan die toepassing had gedacht, was zeker niet aan onkunde bij onze
vaderlandsche geleerden te wijten, maar alleen aan zekere onverschilligheid omtrent
een toch gewigtig punt van historisch staatsregt, - of welligt ook bij sommigen aan
eene zekere traagheid van begrip en een nog behebt zijn met zekere vooroordeelen,
die de algemeene erkenning der nieuwere regtswetenschap nog altijd in den weg
plegen te staan. Zeer eenvoudig is trouwens de verklaring welke de tegenwoordige
wetenschap ons hier biedt. Het oudere regtsbegrip, dat alle regt op overlevering,
op iets dat vroeger aanwezig was, berust, is thans volkomen overwonnen. Teregt
heeft men ingezien, dat volgens die leer het ontstaan van nieuwe regtstoestanden
niet alleen onverklaarbaar en onmogelijk is, maar dat naar die theorie zelfs geen
regtstoestand hoe ook genaamd zich bij de volken kan hebben gevormd. Iets anders
derhalve dan een bestaand feit alleen, een intelligent, voor ontwikkeling vatbaar
beginsel moet ten grondslag liggen aan het regt, en dat beginsel wordt gevonden
in het regtsbewustzijn der volken. Naarmate het regtbewustzijn verandert en zich
ontwikkelt, verandert en ontwikkelt zich ook het stellig regt, en het oordeel over de
handelingen van een volk in een bepaalden tijd, hangt niet af van den feitelijken
toestand, waarin dat volk in het gegeven tijdperk verkeert of gedurende een vroeger
verkeerd heeft, maar alleen van den staat, in welken het regtsbewustzijn der natie
tijdens die handeling zich bevond. Alle geldend regt volgt, zoo niet onmiddellijk, dan
toch langzamerhand denzelfden weg, dien de beschaving zich baant: wat te voren
regt was, kan onregt worden in later tijd, en omgekeerd. Niet altijd evenwel en niet
overal geschieden die overgangen van den vroe-
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geren regtstoestand tot den nieuweren geleidelijk en zonder strijd. Soms ontstaat
er eene worsteling tusschen den feitelijk nog aanwezigen staat van zaken en het
regt, dat, wel is waar, in het volksbewustzijn zich reeds gevormd heeft en tot klaarheid
is gekomen, maar dat echter nog niet in werkelijk aanzijn is overgegaan. En dit
laatste nu was juist in het Nederland der zestiende eeuw het geval. De feitelijke
toestand was daar en in dien tijd ongetwijfeld de alleenheerschappij der katholieke
kerk en het absoluut, slechts door bijzondere regten van individuën en gemeenten
beperkt gezag van den vorst. Die toestand was vroeger, was zelfs nog in het begin
van Karels regering werkelijk een regtstoestand geweest. Toen Filips het bestuur
aanvaardde, had die feitelijke staat van zaken echter opgehouden de staat van het
regt te zijn. Het oppergezag, dat kerk en vorst zich nog poogden aan te matigen,
had den grond zijner regtvaardiging reeds verloren; een nieuw element was levendig
geworden in het bewustzijn des volks en eischte met reden erkenning door overheid
en wet: de vrijheid des gewetens, en de noodwendig daarmede gepaard gaande
staatkundige zelfstandigheid. Die beginselen te willen onderdrukken en vernietigen
was het onregt van Filips; ze te handhaven tegen hem, het regt van de Nederlanders
en van Willem den Eerste. Of bezat Filips de bevoegdheid om te beslissen, wat
voor het heden en de toekomst regt zou zijn in Nederland? Maar dan zoudt ge den
grond van alle regt in de willekeur van één individu verleggen. Of had hij werkelijk
te handhaven wat te voren regt was geweest? Maar dan had hij uit eigen beweging
en onmiddellijk bij zijne troonsbestijging reeds afstand moeten doen van de regering,
sinds er te voren toch ook een tijd was geweest, waarin geen landsheerlijk gezag,
hoe ook genaamd, bekend was. En een feitelijk bestaand regt, een jus constitutum
viel er niet te handhaven, eenvoudig omdat er bij de verandering in het
regtsbewustzijn des volks nog geen sprake zijn kon van een jus constitutum, eer
de vraag de jure constituendo in den zin des volks en volgens de eischen des tijds
was beslist. Had Filips in dien zin en naar die eischen gehandeld, het regt ware niet
alleen aan zijne zijde geweest, maar ook het volk, en in de historie ware hij geroemd
als een uitstekend vorst; nu Willem van Oranje de rol overnam, welke hij had
behooren te spelen, viel aan Willem ook de eer ten
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deel, die de zijne had kunnen worden, en verbleef ook aan genen het regt, dat tot
heden wel niet in zijn dieper liggenden grond werd begrepen en opgevat, maar hem
toch nooit door eenig verstandig en onbevooroordeeld geschiedkenner is betwist.
Wel is waar, met de beste bedoelingen had ook Willem zich kunnen vergissen
omtrent den waren stand der zaak; dat hij echter niet dwaalde en niet onvoorzigtig
en onberaden aan ijdele oproerkreten gehoor gaf, bewees de uitslag der
omwenteling: wat Filips als onregt bestreed, werd regt voor alle tijden en voor alle
beschaafde volken. Meer dan ooit was hier toepasselijk het beroemde woord van
Gamaliël, en wèl bleek hier de vox populi eene vox Dei te zijn. - Deze inzigten,
vlugtig hier ter neêr gesteld en uit den aard der zaak voor betere toelichting vatbaar,
bleven, gelijk wij opmerkten, tot op den tegenwoordigen tijd bijkans geheel aan de
meerderheid onbekend. Voor twee jaren uitte zich intusschen, - bedriegen we ons
niet, voor het eerst in dien zin - de Heer Bakhuizen van den Brink, door op
bovenvermelden, eenig redelijken regtsgrond de wettigheid der eerste onwettelijke
Staten-Vergadering van Holland in 1572 te verdedigen, en de Heer van Vloten sprak
sedert bij verscheidene gelegenheden in gelijken geest over de revolutie der
zestiende eeuw. ‘Het schrikbewind van Alva,’ - dus eindigde de Heer Bakhuizen
zijn even genoemd betoog, - ‘had doen gevoelen, in welk een afgrond van onheil
een staatsregt, zoo als in de Nederlanden aangenomen en regtens was, het volk
kon dompelen; het had het bewustzijn opgewekt, dat volk en individu's regten hadden,
die niet geschreven waren, maar met de geschreven letter in luide tegenspraak; het
had bewezen, dat die letter moest uitgewischt worden als ongeschreven, zoodra
het behoud van die letter te staan kwam op de welvaart des lands en op de veiligheid
en het leven van den ingezeten. Dat de Staten-Vergadering van Dordrecht, toen zij
Willem van Oranje als hoofd en beschermer des lands, als den Stadhouder van
Holland en Zeeland erkende, naar regtsvormen omzag om haar besluit een schijn
van wettigheid te geven, het was uit eenen prijselijken eerbied voor het van oudsher
bestaande, uit een heiligen afschuw voor de ordeloosheid, die in de Geuzerij zich
dreigende verhief; maar de wettigheid, waarop ze aanspraak maakte, was niet meer
dan schijn, was eene voortzetting van, eene aanknooping
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aan het werk der omwenteling in 1566 begonnen, en van hare handelingen kan
men zeggen: het was allerminst eene restauratie, het was niet eens eene reformatie,
het was eene revolutie!’ Ziedaar, zouden we meenen, het juiste standpunt voor de
beschouwing van den opstand der Nederlanden: die opstand eene revolutie, en
eene volkomen regtmatige revolutie, omdat zij een oud onregt vernietigde, en een
nieuw regt in 't leven riep. En dat is dan ook het standpunt, waarop de Amerikaansche
geschiedschrijver zich heeft geplaatst. Voor hem was die wijze van beschouwing
niet alleen niet moeilijk, maar zelfs niet anders dan natuurlijk. Geboren en getogen
in een land, dat in zijnen oorsprong reeds met alle overlevering had gebroken en
het eenige overblijfsel van oud-Europesche staatsbegrippen, door middel van
revolutie, van zich wierp; een land, waar ge aan bespotting u bloot zoudt stellen,
indien ge de leer van het traditionele regt er wildet verkondigen, heeft hij uit den
aard der zaak niet eens eenig begrip van dat ‘regt, dat zijn bestaan als eene
ongeneeslijke ziekte voortsleept, en den levende reden geeft om zich te beklagen,
dat hij een kleinzoon is.’ Regt is voor een Amerikaan wat redelijk is, en het onredelijke
is hem onregt. En zoo kan Motley zich ook niet ophouden met de vraag, of de
Nederlanders zich wisten te verdedigen uit een hoop bestoven perkamenten of uit
regtstoestanden, die lang voorbij waren gegaan, zoo min als hij er aan denken kon,
te onderzoeken of zijne landgenooten het regt om vertegenwoordigd te worden in
het parlement van het moederland, wel ontleenden aan de charters der Stuarts;
maar even als hij gewoon is de vrijverklaring van Amerika uit het miskend en niet
geëerbiedigd regtsbewustzijn der Engelsche kolonisten te regtvaardigen, evenzoo
stelt hij zich ook hier, bij de beoordeeling van onze omwenteling, op dat zelfde
standpunt van revolutionair regt, dat Washington en de dertien staten innamen
tegenover Engeland. Is zijne verdienste geringer, omdat het bestijgen der hoogte,
tot welke wij niet zonder inspanning opklimmen, hem minder moeite kost? De vraag
is zeker van weinig belang. Wat voor ons alleen van gewigt kan zijn, is het verblijdend
verschijnsel, dat ons hier een historisch werk wordt voorgelegd, waarin we niet
alleen genoegen scheppen door de herinneringen aan de roemrijke daden der
vaderen, maar
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waaruit we ter beoordeeling dier handelingen het regte oogpunt gewonnen hebben.
Een historisch politisch vraagstuk is daarmede voor ons opgelost, dat langen tijd
de wanhoop onzer regtsgeleerde schrijvers heeft uitgemaakt. Waren de resultaten,
tot welke de voorstelling van Motley ons voert, al niet ten eenenmale onbekend in
ons vaderland, het ging er mede, gelijk wij boven aantoonden, als met de velerlei
uitkomsten van de nieuwste geschiedkundige onderzoekingen omtrent de meer
bijzondere feiten onzer revolutie: zij bleven het deel van weinigen; het publiek trok
er nog geene winsten van. Welke dan ook de grond van Motley's inzigten, wijsgeerige en wetenschappelijke vorming, of invloed van verlichte nationale
begrippen, - wij hebben hem dank te zeggen, dat hij ze niet, in de strengere vormen
der wetenschap, uitsluitend voor de geleerde wereld heeft bewaard, maar, wat hier
vooral behoefte was, ze op uitnemende wijze heeft gepopulariseerd.

III.
Wanneer wij het derde deel van ‘the Rise of the Dutch Republic’ zijne plaats in onze
boekerij weder inruimen, en in groote trekken ons nog eens voor den geest trachten
te roepen, wat in dat geschrift ons al zoo werd medegedeeld, dan gevoelen wij iets
van de gewaarwordingen die ons vervullen, wanneer wij eene goede opvoering van
een welbekend tooneelstuk hebben bijgewoond. Wij kenden het stuk, maar nog
nooit namen we zooveel deel in de toestanden welke het ons vertoont, in de
ontwikkelingen waarbij het ons tegenwoordig laat zijn, in de wording en de
handelingen der karakters die het ten tooneele voert. Wij kenden de geschiedenis
van den opstand der Nederlanden tegen Filips II, zelfs, zoo we meenden, vrij
naauwkeurig en tot in velerlei kleine bijzonderheden; en toch, eer we Motley gelezen
hadden, wekte de Nederlandsche revolutie nooit zoozeer onze belangstelling als
thans. Met onzen schrijver hebben wij nog eens dat gansche merkwaardige tijdperk
onzer geschiedenis, niet doorloopen, maar doorleefd: wij leden met de
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Nederlanders der zestiende eeuw, onder den druk der tirannie; wij zochten naar
uitkomst, vonden die in eigen kracht, streden en overwonnen met hen. Wij droomden
met Willem van Oranje van vrede en verdraagzaamheid, van eenheid en
verbroedering onder de burgers van één vaderland; wij bedroefden ons met hem
over de dwaasheid en de bekrompenheid der menschen; maar wij leerden ook
standvastigheid van hem in het ongeluk en vertrouwen op de wijsheid van hooger
wereldbestuur. Wij hebben met Motley ons menigmaal in de plaats gesteld van
Hollands vaderen, en zijn soms hartstogtelijk geworden en eenzijdig met hen; en
we hebben dien hartstogt en die eenzijdigheid betreurd; maar we vonden toch ook
in de geschiedenis hunner roemvolle daden, - en dat berouwde ons niet, - de
bevestiging van het ware woord, dat het geloof, dat eene vaste, tot geestdrift
opgevoerde overtuiging, inderdaad bergen verzet. Dien indruk nu hier geheel weêr
te geven, is uit den aard der zaak onmogelijk: wat ware een verslag in dezen anders
dan een geraamte, waaraan alle gloed en leven ontbreekt? Welligt echter mogten
we den lezer, die nog niet met Motley heeft kennis gemaakt, een kijkje gunnen in
het libretto der opera. Maar hij belove ons, de waarde der laatste niet naar die van
het eerste te zullen afmeten. Anders toch bewezen we onzen schrijver inderdaad
eene slechte dienst.
Met de Nederlanders in den aanvang van het stuk afscheid nemend van keizer
Karel, zien wij Filips optreden voor de eerste en tevens voor de laatste maal, den
Spanjaard met zijn norsch gelaat en zijne trotsche, onbuigzame houding, die kroon
en schepter komt overnemen uit de bevende hand zijns vaders. Hij vertrekt uit onze
landpalen om er nimmer weer te keeren, maar toch met zijnen somberen geest als
de engel der verdelging te blijven rondwaren over deze gewesten. Geen droefheid,
ook geen vreugde over zijn vertrek, maar sombere voorgevoelens overal: toch
feestelijkheden onder het volk en festijnen voor de groote heeren; intogten, optogten,
spelen en vermaken, die getuigen van rijkdom, welvaart en levenslustigheid onder
de goede burgerij; woeste drinkgelagen vol weelde en overdaad, laatste treurige
trofeën van een tot hofdienst verlaagden adelstand. Vrolijkheid op den voorgrond;
maar daarachter de vlammen van den brandstapel en

De Gids. Jaargang 22

38
de martelwerktuigen der inquisitie - Spaansche of Nederlandsche, - omringd van
de priesters met hunne paternosters en crucifixen, en beschut door de ijzeren
drommen der Spaansche soudenieren. Het volk mort als de feesten weêr over zijn,
en rustige, nijvere burgers bij nacht en ontijde uit hunne woningen worden gesleept,
om aan palen te worden gebonden en levend verbrand, omdat er een bijbel in hun
huis is gevonden of omdat een ketter hun vriend was. De edelen worden buiten
betrekking gehouden, of, in betrekking, niet geraadpleegd; hun geld is verteerd: ze
zijn overladen met schulden. Adel en volk zijn trotsch, en met reden, op hunne
nationaliteit; en die nationaliteit wordt geminacht en ter zijde gesteld voor de gehate
Spanjolen. Egmont keert opgeblazen als altijd van de overwinning terug, de redder
des lands, als Witte van Haamstede voor dezen, de held van den dag, maar die
den staatsman wil spelen, waarvoor hij niet berekend is, en met moeite zijn toorn
verkropt, sinds hij bemerkt dat men niet veel om hem geeft. Donker ziet Margaretha,
de landvoogdesse, op haren reeds wankelen troon gezeten, de toekomst in, en
weet niet, wat te beginnen. Perrenot des te beter, maar juist verkeerd: hij, de
regterhand van Filips en dus juist de man om de zaken te bederven. En prins Willem
schudt het nog wel niet vergrijsd, maar toch al zoo diepdenkend en verstandig hoofd,
en voorziet, dat alles op een treurspel, misschien wel op een vreeselijk treurspel
zal uitloopen. Wat hij kan om het te voorkomen zal hij niet verzuimen, maar hij
verwacht niet veel goeds. Geen inquisitie! verzachting van de plakaten! roept het
volk. Uit Spanje waar Filips bruiloft viert met autos-da fé, luidt het antwoord: geene
verzachting van de plakaten, en wel degelijk inquistie, zelfs inquistie zooveel mogelijk
en nog veel meer gewetensdwang; de kerkelijke overheid kan het werk niet meer
af; er moeten meer bisschoppen zijn: zoo is ook het gevoelen van paus Caraffa. De
Spaansche soldaten gaan heen, - ook om nooit terug te komen? - maar de
gespanjoliseerde Granvelle blijft. Breêroo en zijne vrienden rigten feestmalen aan
en putten moed en geestigheid in den wijn. Tusschen hen en den vergramden
kardinaal begint een langwijlig gekibbel, van weêrszijden dag aan dag met tal van
hatelijkheden gevoed. Wie zal wijken, de minister des konings of de oppositie?
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Ditmaal zal het nog de minister zijn: Filips werpt den staatsman overboord, die hem
op zijne wenken heeft gediend. Daarentegen bevel tot afkondiging van de Trentsche
besluiten; strenge en trouwgevolgde instructien voor de inquisiteurs; Titelman in
zijne glorie. Alles ter eere en in den naam van den Heer der Kerk, - voorzigtige
bijvoeging bij de instructiën, sinds het gansch niet zeker ware, of de Heer, indien
hij eens weêr verschijnen mogt in het vleesch, niet terstond weêr zou gekruisigd
worden. Of een invloedrijk edelman, als Egmont, niet wel iets zou vermogen op den
koning die zooveel aan hem verpligt is? Mogelijk wel, als Egmont niet zoo ijdel was,
en zich niet liet omkoopen door vleijerij en vorstengunst, en als er in Spanje geen
beulen en geen gevangenissen voor gezanten waren, zoo als voor Montigny. Indien
echter Egmont niets uitrigt, de overige edelen zijn bereid, al feestvierende en grappen
makende de zaak van het volk en hunne eigene bij de landvoogdesse te gaan
bepleiten. Hun dreigend smeekschrift maakt niet veel indruk, maar Barlaymont laat
zich ter kwader ure eene aardigheid ontvallen, die het sein voor eene revolutie zal
worden. Vivent les gueux! - heet het op 't Culenburgsch banket, en daar beteekent
het nog niets; maar - vivent les gueux! - zal het ook heeten op de Zeeuwsche wateren
en langs het Hollandsch strand, en daar zal het zeer veel te beduiden hebben: daar
zal het beteekenen, dat Filips van Spanje de rijkste en bloeijendste zijner gewesten
verloren heeft. Inmiddels, terwijl de meerderheid der adelijke heeren zich beijvert,
door ribauderen en politieke programma's eene omwenteling tot stand te brengen,
om straks uit een te stuiven wanneer het wezenlijk gevaar nadert, of wel zich tegen
het volk te keeren als de volkszaak geen kansen meer oplevert, - berekent Willem
zijne plannen, en vorscht de geheimen uit van het Spaansche kabinet. Hij weet het,
dat zijn volk inderdaad rijp is voor de zelfregering; hij weet en vertrouwt, dat dit volk
de magt van Rome breken zal. Kan dat langs geleidelijken, vreedzamen weg, het
zal hem lief zijn; kan het niet anders dan met geweld, hij deinst ook voor revolutie
niet terug. Naast hem staat de dappere Lodewijk en de nog wel wat brooddronken,
maar in 't eind toch trouwe en standvastige Hoogstraten, en de heftige, strijdlustige,
steeds polemiserende Marnix, - een klein
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maar krachtig tal van krijgers, die Breedero en de zijnen aan 't hoofd der oppositie
goed zullen vervangen. Niettemin, de bemoeijingen der edelen zullen toch iets
hebben uitgewerkt: het project van moderatie. Het volk heeft er een gelukkig woord
voor, en noemt het moorderatie. Zou het volk er bevreesd door worden? Blijkbaar
nog niet, sinds het nog kan lagchen: maar gij moest ook niet van de hagepreêken
in Vlaanderen en Holland gehoord hebben, om te denken dat het Nederlandsche
volk zoo spoedig vrees wordt aangejaagd. Overal waren de speurhonden der
inquisitie rond, allerwege staan er brandstapels en galgen gereed, en ze blijven niet
ledig, voorwaar; en toch durven Modet en Peter Gabriel nog prediken, en duizenden
stroomen er naar het veld om te luisteren naar hunne hartstogtelijke, opgewonden
taal. Slechte tijding voor Filips dat een en ander. Hoe, de ketters lezen niet alleen
in den bijbel te huis, fluisteren niet alleen onder elkander over verboden dingen,
maar ze leeren zelfs openlijk voor den volke. Heet dat handhaving van de keizerlijke
plakaten, van de ware, alleen zaligmakende katholieke religie, dat uitdelging der
ketterij? En verrigten dan de inquisiteurs hun werk niet, en heeft de landvoogdes
geen soldaten om die hemeltergende gruwelen te keer te gaan? Geduld slechts;
daar zullen nog wel andere tijdingen overkomen naar Spanje, tijdingen waarbij de
Christelijke Koning van schrik zal verbleeken, en die hij mogt wenschen af te koopen
met een deel zijner kroon.
Het waren schoone en statige gebouwen de Vlaamsche kerken, en het was eene
indrukwekkende godsdienst de roomsch-katholieke, zoo als ze daar in die rijke
tempels, met hunne schitterende stalactieten, boetetranen van eeuwen, werd gevierd;
maar eene brandlucht had er den wierook vervangen en het priesterlijk koorgewaad
was met bloed bespat. Wie hadden schuld daaraan? Wie anders, dan die afgoden
daar in de nissen en kapellen, die slechts door menschenlevens te verzoenen
waren? Of ze ook onsterfelijk zouden zijn? of zou het hun eenmaal gaan als hunne
broeders en zusters van Griekenland en Rome, gevallen onder de bijlen der
christenen? De proef ware ligt te nemen. Een onbeduidend voorval, een twist
tusschen een paar schippers en een oud wijf, brengt eenige opschudding in de
groote kerk van Antwerpen te weeg, en lokt er een aantal men-

De Gids. Jaargang 22

41
schen, die wat rumoer maken, ‘Mayken’ wat plagen en daarna weêr aftrekken. Den
volgenden dag komen er meer menschen met dreigender houding, en den daarop
volgenden dag al weder meer en nog dreigender. - Vivent les gueux! - weêrgalmt
het door de gewelven, en de verschrikte magistraat trekt de hand, die het heiligdom
verdedigen moest, in vreeze terug. Straks valt de nacht in, en nu dringt door de digt
opeengepakte menschenmenigte een aantal mannen met ladders, touwen, bijlen,
en bij het flaauwe schijnsel van eenige kaarsen, en terwijl het orgel een psalm
aanheft, begint het werk der vernieling. Des anderen daags is er van den ganschen
prachtigen tempel niets meer over dan de muren, en staat er geen beeld of crucifix
in de kerken en straten van Antwerpen meer overeind. En waar in Vlaanderen en
elders het nieuws van den beeldenstorm wordt vernomen, daar zweept ook de
dwarrelwind door de heiligdommen en daar buigen ook de steenen goden het hoofd
onder den orkaan. Wie waren die mannen, die den beeldenstorm begonnen? Van
waar kwamen ze? Wie had ze gezonden? Niemand heeft het ooit geweten tot op
den huidigen dag. Maar het doet ook niets ter zake, of wij de personen kennen, die
de arbeiders ter verdelging hadden gehuurd. Wie ze inderdaad had afgezonden,
dat was de geest der eeuw, die nu eenmaal voor goed met het verleden breken
wilde; de geest der historie, die soms in roemrijke daden, maar ook wel eens in de
nachtelijke oproeren spreekt; de historie, die soms behangen schept in symbolische
handelingen, zinnebeeldige voorboden van eene groote omwenteling.
En nu is de teerling geworpen, en de Geuzen kunnen niet meer terug. Of prins
Willem zich al beijvert het oproer te stillen; of Egmont al tegen de ketters gaat
vechten; of edelen en stedelijke overheden en aanzienlijke Hugenooten hunne
onschuld al betuigen, het mag alles niet baten. De Nederlanders hebben hunne
schepen achter zich verbrand. Zoo begrijpt het ook Filips, als hij de ontzettende
mare verneemt, en tot zijne onuitsprekelijke woede moet aanhooren, dat Margaretha
zich tot de afschaffing der inquisitie en het toelaten van de godslasterende
calvinistische eeredienst heeft laten dwingen. De onderwerping van de oproerige
Geuzen, nadat de eerste schrik over is en de landvoogdesse met hulp van Aerschot
en Egmont hare

De Gids. Jaargang 22

42
legermagt heeft verzameld en Valenciennes vermeesterd, de wreedheden daar en
elders gepleegd, de hernieuwing van de godsdienstvervolging, het volkomen herstel
van het koninklijk gezag en de algeheele nederlaag van de zaak der staatkundige
vrijheid, - dat alles is in de oogen van Filips geen straf, maar slechts eene
zachtmoedige vermaning. Wraak moet er genomen worden over het baldadige
Nederland, vreeselijke, ontzettende wraak. Eene tuchtiging moet Nederland
ondergaan, zoo verschrikkelijk, dat de jongste geslachten er nog van zullen gewagen,
en in vervolg van tijd de bewoners dier gewesten den man zullen verzoeken uit
hunne landpalen te vertrekken, die hun spreekt van vrijheid en van
verdraagzaamheid. Grootsch en verheven doel, niet te begrijpen door den
kleingeestigen Ruy Gomez, maar te beter dan ook uit te voeren door het geweldig
zwaard van den hertog van Alva. En prins Willem kent het doel en het plan, en staat
gereed zijn land en zijn volk te verlaten, om in vervolg van tijd uit den vreemde den
binnenlandschen vijand te kunnen bespringen. Eene laatste zamenspraak met
Egmont, een stille traan aan de verblindheid van den vriend gewijd, en de prins
wordt balling; het verbond der edelen is opgelost, de oppositie weg, de baan voor
Alva geruimd. En nader en nader komt dan ook van over de Alpen het trompetgeschal
der Spaansche benden. Het voorspel van de groote tragedie, door Oranje's
profetischen mond voorzegd, is afgespeeld. Stil is het en doodsch geworden in de anders zoo levendige en bewegelijke
gewesten; het bloed is verstijfd in de aderen des lands; het volk wacht in bange
verwachting zijn gebieder, zijn regter en zijn beul. Aan het hoofd der zwaar
gewapende Spaansche veteranen, de beste, de moedigste, de meest geoefende
soldaten der wereld, trekt Ferdinand Alvarez de Toledo naar Brussel op. Hij is nu
in zijn zestigste jaar; in zijne jeugd was hij de echte ridder van de Kastiliaansche
romance; hij heeft met leeuwenmoed gevochten tegen den ongeloovigen Moor, en
dolle streken ter eere zijner dame uitgevoerd; thans is hij de eerste veldheer
geworden van zijne eeuw: de krijgskunst van den tijd kent hij door en door; sinds
de dagen van Demetrius Poliorcetes heeft niemand zooveel steden belegerd; sinds
de dagen van Fabius Cunctator geen legerhoofd zooveel veldslagen vermeden als
hij. Een staatsman is hij in 't geheel niet; van
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regeren heeft hij niet het minste begrip; plunderen heet bij hem een land besturen.
Als mensch heeft hij weinig ondeugden, maar die, welke hij heeft, zijn monsterachtig,
en deugden bezit hij geene. Hij is geen wellusteling en ook geen dronkaard, maar
zijne schraapzucht kent geen perken, en zooveel bittere gal en woeste wreedheid,
zooveel wraakgierigheid en bloeddorstigheid als in hem wordt gevonden, is nog
nooit aangetroffen bij het wilde dier en slechts zelden in eene menschelijke borst.
Hij is in Nederland gekomen om er de dubbele rol te spelen van een Tancred en
een Pizarro: om er de banier te planten van het kruis, en om er de goudmijnen te
ontginnen voor de Spaansche schatkist. Aan overijling in het werk, waartoe hij
gezonden is, zal hij zich intusschen niet schuldig maken. Hij heeft geen haast; hij
heeft den tijd; de prooi kan hem niet meer ontsnappen; hij speelt er nog eerst wat
mede. Hertogin Margaretha wordt beleefdelijk op zij gezet; maar tegen Egmont is
Alva vriendelijk en beminnelijk, zoo vriendelijk en beminnelijk als Alva zijn kan.
Egmont ontvangt waarschuwingen, maar slaat ze in den wind; hij staat immers hoog
aangeschreven bij Zijne Majesteit, al ligt ook zijn doodvonnis in Zijner Majesteits
kabinet gereed. Egmont blijft mitsdien en loopt in den val. En nu de baan schoon
is, - de landvoogdes verwijderd, Oranje weg, Egmont en Hoorne gevangen, - nu
kan men rustig tot de instelling van een hoog geregtshof overgaan, dat de schuld
of onschuld der Nederlandsche burgers beoordeelen, - neen, een gegeven aantal
Nederlandsche burgers, en een zeer groot aantal, naar het schavot zenden en
hunne schatten ten behoeve van Filips en Alva verbeurd verklaren zal. Met behulp
van den gedienstigen Viglius, den kruipenden advokaat van de kroon, advokaat niet
van slechte zaken, maar van ééne allerslechtste zaak, - is de bloedraad spoedig
zaamgesteld. Nederlanders nemen er zitting in: Barlaymont en Noircarmes zelfs
met genoegen; waar of wanneer vond het despotisme geene gedienstige geesten
zelfs onder het volk dat onderdrukt moet worden? Maar de groote man in den raad
is eigenlijk Vargas, menschenslagter van beroep, vrolijk en levenslustig altijd in de
uitoefening van zijn ambacht, even onbeschaamd in het radbraken van latijn als
gewetenloos in het vermoorden van zijne natuurgenooten. En eene grappige figuur
maakt er de slaperige Hessels.
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‘Ad patibulum, ad patibulum,’ is gemeenlijk zijn eerste woord, als hij uit zijn
middagdutje wakker wordt. En - ad patibulum gaan dan ook de beklaagden honderden van eerzame burgers, wier eenige misdaad hun rijkdom is. Voor den
raad wordt ook prins Willem met zijne vrienden geroepen. Vargas zal oordeelen
over Willem van Oranje, als over Egmont en Hoorne: een hoop gemeene
beulsknechten spreekt vonnis over de Vliesridders. Uit Spanje komt terzelfder tijd
een bijkans ongeloofelijk berigt, - iets ongehoords, men zou haast zeggen iets
belagchelijks, als er met Filips en Alva te lagchen viel: de Spaansche inquisitie heeft,
- niet een zeker getal Nederlanders, zoo als de bloedraad, - maar eenvoudig de
gansche bevolking der Nederlanden ter dood veroordeeld, en Filips laat in vollen
ernst dat vonnis afkondigen. Eene daad van krankzinnigheid, meent ge al ligt.
Volstrekt niet: het is niet anders dan eene oude gewoonte gevolgd, en die op
Spaansche en echt katholieke wijze toegepast: de graaf, de landsheer wederzegt,
nu niet meer de regten van eenige personen, eene stad, twee steden, een gewest,
maar kort en bondig van al zijne gewesten en al zijne onderzaten; ze zijn immers
alle schuldig: - ‘heretici fraxerunt templa, - heeft Vargas verklaard, - boni nihil faxerunt
contra, ergo debent omnes patibulari.’ Bovendien, welk eene vereenvoudiging in
de regtspleging: wien Alva gelieft te sparen, die ontvangt bloot genade; wien hij niet
spaart, dien behoeft hij niet eens meer te laten veroordeelen. En vrijelijk kan hij nu
putten uit de beurzen der rijke kooplieden: 't is immers alles het zijne, alles verbeurd
goed. Zonderling met dat al, dat hij later toch geen tiende penning kan bekomen,
en de beleefdheid zelfs zoo ver drijft van er nog over te twisten met de staten. Voor
't oogenblik heeft hij slechts te wenken, en alles gehoorzaamt. In Nederland geen
verzet hoegenaamd, en naauw eene gesmoorde klagt. Het volk laat zich hangen,
wurgen, branden, bestelen en - zwijgt stil; zijne overtuigingen zweert het af, en
smeekt slechts om een verachtelijk leven. Niet alzoo de moedige balling aan gene
zijde van den Rijn. Nu Filips volkomen in 't ongelijk is, nu, ofschoon in 't oogenblik
van het grootste gevaar, en ofschoon zijn land schijnt te wanhopen aan zich zelven,
nu werpt hij Filips den handschoen in het gezigt. Zijn beroep op het oordeel van
vorsten en volken is eene oorlogsver-
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klaring aan den koning, aan Alva, aan Granvelle, aan de inquisitie, aan alle wereldlijk
en geestelijk despotisme, aan heel het ancien régime van de zestiende eeuw. Met
groote opofferingen brengt hij een leger op de been, en ontwerpt invasieplannen
voor de Nederlanden. De Friesche togt gelukt in den aanvang, maar de overwinning
van Heiligerlee heeft geen ander gevolg dan eene beslissende nederlaag, en de
moord van de beide edelen, wier karikatuur-proces zoo lang hangende is geweest.
Arme Egmont! een tijd lang de aangebeden volksheld,nu martelaar voor eene zaak,
welke hij ter kwader ure hielp bestrijden. Het volksgeloof heeft hem lang vereerd,
de onpartijdige historie weet niet anders dan hem te beklagen. Zijn dood is inmiddels
de bevestiging van het Spaansche vonnis: nu zijn hoofd is gevallen, kan niemand
in de Nederlanden meer veilig zijn, en de dagelijksche ondervinding leert dan ook,
dat niemand het is. Eentoonig en vervelend wordt het verslag van de geregtelijke
moorden en van de wreedheden aan mannen en vrouwen, aan kinderen en ouden
van dagen gepleegd.
En ongelukkig als de Friesche inval, blijft ook de eerste veldtogt van den bevrijder.
Prins Willem betoont zich een held, maar tegen de meesterlijke taktiek van den
hertog vermag hij niets: tot een slag kan hij niet komen eer zijne strijdkrachten zijn
uitgeput; zijn leger stuift uiteen en mismoedig keert hij naar zijne wijkplaats terug.
Of de Duitsche broeders hem geen hulp wilden verleenen? Zij redeneren veel, als
naar gewoonte, schrijven lange brieven, voeren gerekte onderhandelingen, maar
doen, als gemeenlijk, niets voor de goede zaak. En de geloofsgenooten in Engeland?
Ze zouden mogelijk wel iets willen, maar de maagdelijke koningin is te voorzigtig
en te coquet om partij te kiezen; Filips zal haar bedanken voor hare beleefdheid,
door een plannetje om haar te vermoorden. Wie er onder dat alles een aangenamen
tijd beleeft, het is Alva. Hij bevindt zich thans in het zenith van zijne glorie; slaaf, het
is waar, van een nietswaardig despoot, maar onder dezen dan toch ook onbeperkt
beheerscher van de rijke en bloeijende Nederlanden, de schrik van die zelfde
hooghartige en onhandelbare burgers, die hunne vorsten durfden gevangen te
nemen en hun de wet voorschrijven als waren ze hunne dienaren geweest;
overwinnaar eindelijk in twee
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veldtogten tegen de rebellen. Toch is het nog niet voldoende, dat de tijdgenoot weet,
welk een groot man die Alva is: ook de nakomeling moet het vernemen, moet het
lezen kunnen in onuitwischbare letteren op een gedenkteeken des tijds. Jammer
maar, dat het dankbare Nederland nog niet erkentelijk genoeg is, om zijnen dierbaren
landvoogd zulk eene eerzuil op te rigten. Er blijft hem dus niets anders over, dan
zelf het verzuim te herstellen. Germanicus wijdde eens in de velden van Idistavisus
een eereteeken voor de overwinning aan Mars, aan Jupiter en aan Tiberius Augustus.
Alva doet beter: hij wijdt er een aan zich zelven. In Antwerpen's nieuwgebouwde
citadel verrijst een standbeeld van Alva, opgerigt tot Alva's eer, door Alva's hand.
Inderdaad het ancien régime speelt zijne rol uitmuntend: het is niet alleen hatelijk,
gruwelijk, verschrikkelijk, - het is ook belagchelijk. Hoe het inmiddels met het
doodvonnis gaat, dat de inquisitie tegen de Nederlanders heeft uitgesproken? De
uitslag beantwoordt nog niet geheel aan de verwachting. Galg en rad hebben
dagelijks volop werk, en Zijne Heiligheid de Paus geeft zijne goedkeuring te kennen,
door den landvoogd een hoed en degen te vereeren; maar toch, de arbeid vordert
langzaam; een volk is zoo gemakkelijk nog niet uit te roeijen; het bestaat uit te veel
hoofden en de wensch van den Romeinschen dwingeland van weleer was dan ook
van zijn standpunt nog zoo onverstandig niet. Wat echter wel iets vlugger van de
hand kon gaan, is de goudontginning in de Nederlanden. Alva begint in te zien, dat
hij inderdaad een slecht staathuishoudkundige is geweest, toen hij een ander Peru
in het verbeurdverklaren van goederen meende te ontdekken. Dat levert veel minder
op dan hij gedroomd had. Een nieuw middel dient er dus uitgedacht, en eene nieuwe
belasting ligt wel het naast voor de hand. Een honderdste penning zal er al opgebragt
worden; waarom ook geen tiende? Maar dat zou de dood zijn voor allen handel zeggen de raadsleden en de staten, ja zelfs Viglius, - het ware de volslagen
vernietiging van den bloei en de welvaart dezer landen, die al zoo schrikkelijk onder
de vervolging geleden hebben. - In 't geheel niet, meent de landvoogd, - de tiende
penning is anders niet dan de Spaansche alcabala, en die levert hem vijftig duizend
dukaten 's jaars in zijn eigen stad van Alva alleen. Dat argument is den man niet uit
het hoofd te pra-
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ten, de onmogelijkheid der invordering hem niet aan 't verstand te brengen. Is echter
de landvoogd koppig, de landzaten zullen 't nu ten leste ook eens zijn. 't Is inderdaad
of ze een flaauw overblijfsel van hunne vroegere geestkracht terugvinden, nu de
oude bedekwestie weer te berde komt. Maar er hangt ook zoo iets van de
tegenwoordige af. Oppervlakkig beschouwd veel minder dan van de
godsdienstvervolging en de proscriptie; in 't wezen der zaak veel meer. Want door
gene worden wel velen, maar toch altijd nog enkelen getroffen, door de tiende
penning allen; door gene wordt veel verloren, alles door deze. Aan gevangenis of
schavot kunt ge misschien nog ontsnappen: ge zijt onberispelijk in het geloof, al
meent ge er niets van; ge zijt gedienstig jegens iedereen die er een weinig Spaansch
uitziet; ge telt inquisiteurs en andere gouvernementsagenten onder uwe vrienden,
en die mogten er zelf eens bij verliezen indien ze u aanklaagden en uwe goederen
werden verbeurd verklaard. Maar de tiende penning ontloopt gij nooit, indien ze
wordt uitgeschreven, en de rijke bron uwer inkomsten droogt op: uwe handelszaak
is verloren, uwe fabriek staat stil, nijverheid en verkeer houden op. Geducht is dan
ook allerwege de tegenstand: Utrecht weigert ronduit en wordt streng gestraft, streng
zelfs naar den zin van Alva, en de landvoogd begint van amnestie te spreken, en
laat zelfs iets afkondigen wat dien naam draagt; maar hardheid noch zachtheid baat:
de belasting kan niet worden opgebragt. Men zal eindelijk uiterste middelen moeten
te baat nemen, en wat zijn uiterste middelen voor Alva? Is die man niet tot alles in
staat? De verbeelding weigert zich eene voorstelling te vormen van 't geen door
hem zal worden uitgerigt, wanneer hij tot uiterste middelen overgaat. En toch de
tiende penning kan niet doorgaan dan tegen vernietiging van alle bronnen van
bestaan; zou er dan wezenlijk verzet en een welligt nog gelukkig verzet tegen den
dwingeland denkbaar zijn? Terwijl de moedigsten onder de vreesachtigen er in
diepe stilte over nadenken, treft eene nieuwe ongehoorde ramp alle harten met
verslagenheid. De natuur, spottend met de zwakke wreedheid des menschen, geeft
Alva eene les in 't verdelgen, en komt Filips en de inquisitie te hulp: de losgebroken
oceaan eischt ook zijne prooi en vernielt in weinige uren meer menschenlevens en
meer schatten dan in jaren
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het ijverigst en meest onvermoeid fanatisme. Tegen het geweld der wateren kan, tegen dat van Alva durft niemand. Te vergeefs strekken de verdrukten de hulpelooze
handen naar den vreemde uit: niemand trekt zich hunner aan, niemand bekommert
zich meer om de zaak voor welke zij lijden. En Willem, ofschoon hij gansch niet
werkeloos zit, maar integendeel zich geen dag van ruste gunt, en, waar de
gelegenheid tot open strijd ontbreekt, den grond zelven zoekt te ondermijnen, waarop
Alva zijne tirannie heeft gevestigd, - Willem kan geen hulp bieden in het gevaarlijke
oogenblik, en, als de mijn gereed is om te springen, zal het mogelijk reeds te laat
zijn. Toch wanhoopt hij nog niet; hij wanhoopt nooit, ofschoon van alle hulp verstoken
en zelf van alles beroofd; want hij weet dat het zijn moet zoo als het is, en hij
vertrouwt ook dat het eenmaal beter zal worden. Maar niet ieder bezit zijne
gelatenheid, zijn onbegrensd betrouwen op de wijsheid der Voorzienigheid, zijn
onverzettelijken, nooit verslagen moed; en men kent ook niets van zijne geheime
plannen, men weet niet wat hij voorheeft, maar meent dat hij de zaak van het
vaderland heeft opgegeven, en de minachting van Alva voor den weerloozen muiter
schijnt menigeen gansch niet ongegrond. Het verderf van de Nederlanden is besloten
bij de Voorzienigheid zelve, en de Heer in inderdaad met Zijne Kerk en Zijnen
Gezalfden Vorst.
Dan, welke vreemde, verbazingwekkende mare komt daar uit het Noorden tot
Brussels burgerij, die in angst en bevinge zit af te wachten, wat de landvoogd in
zijne gramschap besluiten zal? Niemand gelooft het nog in 't eerste oogenblik; toch
is het waar, toch wordt de blijde tijding bevestigd: den Briel, de sleutel van Zeeland,
is ingenomen door de Watergeuzen. Wie zijn ze die onversaagden, die roekeloozen,
die in het aangezigt van den geduchten landvoogd zoo stout een bestaan hebben
gewaagd? Nederland kent ze nog niet, de arme, verachte ballingen, die slechts een
goed heenkomen schenen te zoeken, en hulpeloos en van alles verstoken daar
rondzwalkten langs Hollands kust. Het terrorisme van Alva heeft de harten van velen
met stille verslagenheid en doffe moedeloosheid vervuld; maar daar zijn er ook, bij
wie de bloedige onderdrukking, de gruwelijke wreedheid, de schandelijke vernedering
eene andere uitwerking te weeg hebben gebragt.
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Daar zijn er, die alles verloren, en waarvan er menigeen zijn gezin vermoord, zijne
schatkist leêg geplunderd, zijne woning eene prooi der vlammen zag; en geen
onderwerping, geen gehoorzaamheid, maar bloedige, vreeselijke wraak hebben zij
den tiran en zijne helpers beloofd. Zij die niets meer hebben te verliezen, en die
niets meer achten noch ontzien, zij wier woede schier tot razernij is gestegen, zij
zijn besloten ook niets meer te sparen wat des vijands is. En zoo alleen zal Nederland
dan ook bevrijd worden van vreemde dwingelandij. Edel en menschelijk is het gebod
van den prins, die kaperbrieven uitreikt aan zijn vlootvoogd van der Marck, doch er
de voorwaarde bijvoegt van genade voor den overwonnen vijand en van eerbied
voor de godsdienst eens anderen. Maar met edelmoedigheid en eerbiediging van
menschenregten valt de Spanjaard niet meer te bestrijden; het ongedierte moet
uitgeroeid, het land van de plaag gezuiverd worden. Zoo verstaan het Lumey en de
dolle Entens en hunne schepelingen: baard noch knevel zal hun worden geschoren,
eer Egmont en Hoorne gewroken zijn, en tal van Spanjaarden wordt er over de kling
gejaagd en menige kerk beroofd en menig weêrlooze monnik geslagt en menige
hoeve in brand gestoken en wreedheden worden er bedreven zonder eind, en nog
blijven de baarden en knevels groeijen, ten schrikverwekkend teeken dat de gelofte
nog niet is vervuld, dat de bloedschuld nog niet is afbetaald. Zoo zijn de veroveraars
van den Briel, de Geuzen van de Zee. Naar Vlissingen is nu de verdere togt bestemd.
Vlissingen vernam het welkom nieuws; Vlissingen is in opstand; de Spaansche
schepen zijn weggejaagd en de wilde bende van Lumey, met koorgewaden over
de stalen harnassen en miskelken van leêggeroofde tempels voor drinkbekers in
de hand, trekt binnen onder 't zingen van woeste geuzenliederen. En in een oogwerk
verspreiden zich de vonken, in Brielle en Vlissingen opgestooten. Middelburg wordt
belegerd, Medemblik, Enkhuizen en de meeste steden van Holland zijn gewonnen
voor de revolutie en kiezen 's prinsen zijde. Wèl kende de prins zijn land, wèl wist
hij dat de onderwerping slechts tijdelijk was, wèl was de grond ondermijnd, wèl
hebben zijne agenten voortreffelijk hun werk verrigt. De natie, een tijd lang gebogen,
springt ten laatste overeind en scheurt met één geweldigen ruk den keten, waarin
Fi-
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lips haar geklonken heeft. Brussel moge zich verbazen, Alva bersten van spijt,
Oud-Holland toont, dat het niet buigt, zelfs voor geen schrikbewind, en de toekomst
zal leeren dat het onverwinnelijk is. Als eene baak op de stormachtige zee, zal het
licht der vrijheid nog jaren lang van uit die smalle streek lands de worstelende
menschheid in Europa bestralen, en, waar despoten en hunne handlangers zich
beroemen op de overwinning en stoffen op hunne magt, daar blijven ten eeuwigen
dage de namen van Haarlem, Leiden, Alkmaar als hoongelach hun in de ooren
klinken. Den trotschen landvoogd treft thans slag op slag; men laat hem den tijd
niet om tot bezinning te komen. Op één morgen verneemt hij den opstand van
Enkhuizen en van geheel Waterland; twee uren later komt het nieuws van de rebellie
te Valenciennes. Als uit den grond verrijst de gehate Lodewijk van Nassau, dien hij
veilig te Parijs onder de hoede zijner agenten waant, en verrast, Nederlandsche
Bayard, het belangrijke Bergen. De rijke Lissabonsche vloot valt den Geuzen in
handen, en Medina Celi komt met een benaauwd gezigt, maar toch Alva tot last, te
Brussel aan. Ten tweedemale is Willem van Oranje in het veld, en overstroomt
tevens Holland en Zeeland met zijne opgewonden proclamatiën. Dordrecht houdt
eene revolutionaire staten-vergadering en Marnix van Sint Aldegonde ontvlamt er
de gemoederen tot geestdrift door zijne hartstogtelijke welsprekendheid. Prins Willem
wordt uitgeroepen als dictator; het eerste gebruik, dat hij maakt van zijne bijkans
onbeperkte magt, is, - Alva en Filips en alle despoten en absolutisten tot schande,
- zelf zijn gezag te omschrijven en te begrenzen, en, zeer tegen den zin van Marnix
en de Staten, religiedulding te bevelen voor de roomsch-katholieken. Geen wonder
voorwaar, dat Alva zich moedeloos gevoelt bij de zegepraal van den gehate, den
al te ligtvaardig geminachte. Men bespeurt dan ook zijne verslagenheid aan den
toon van zijne brieven aan den meester. Het volk haat hem, - meldt hij Filips, - het
haat hem om de kastijding, welke hij, schoon met alle mogelijke matiging, noodig
heeft geoordeeld; hij vindt geen sympathie in Nederland. Arme man! hoe hij miskend
wordt! Jaren lang heeft hij in Nederland gebrandschat en gemoord, en nog vindt hij
geen sympathie! Ondankbaar volk, dat voor zooveel goedheid niet de minste
erkentelijk-
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heid betoont! 't Is nu ook maar 't best, dat Alva heengaat, nu hij toch geen sympathie
schijnt te vinden; zijne zon heeft echter, ongelukkig genoeg, ook in Spanje
uitgeschenen: Filips kan nooit lang met dezelfde slaven teregt, vooral niet als ze
zelve wat trotsch beginnen te worden. Hoe intusschen de metalen Alva in de
Antwerpsche citadel moet staan lagchen, zoolang hij nog niet omvergeworpen en
tot kanonnen, tot Spanjaarden moordende kanonnen versmolten is! Een zoet tegengif
met dat al wordt bij den bitteren beker, dien Alva en Filips te leêgen hebben, het
welkom nieuws van de Parijsche bloedbruiloft. Eenige dagen lang is het feest in
Rome en in Madrid. De paus trekt in plegtstatigen optogt met zijne kardinalen naar
Sint Mark om God te danken voor de buitengewone genade aan de Kerk en aan
heel de Christenheid bewezen. En de koning, de stemmige koning van Spanje,
heeft ten aanzien van zijn gansche hof gelagchen, en is zoo opgeruimd als nog
nooit iemand hem gekend heeft. En de goede tijding van de laaghartigste daad, ooit
door menschen jegens menschen bedreven, komt dan ook niet alléén. Genlis is
verslagen; alle hoop vervlogen op verdere hulp van de Fransche Hugenoten; Bergen
heeft gecapituleerd, de capitulatie is er op de schandelijkste wijze geschonden, en
de beul van Valenciennes, de volstrekt niet fanatieke, maar door gouddorst
geplaagde Noircarmes, heeft er onmenschelijk onder zijne landgenooten gewoed,
zelfs tot vermoeijenis van de scherpregters toe. In de zuidelijke provincien is de
revolutie, voor zoover zij er was doorgedrongen, tot een eind; alle steden, die op
Hollands voorbeeld den prins hadden gehuldigd, haasten zich hem weder af te
zweren, en keeren tot de oude, gehuichelde en laffe onderdanigheid aan den
dwingeland terug. Tot dank geeft Alva het rijke en schoone Mechelen aan zijne
soldaten in betaling voor achterstallige soldij. De beeldenstormers rigtten er zes jaar
geleden groote schade aan, maar ze eigenden zich niets toe, en beleedigden
naauwelijks iemand; de Spanjaard spaart er man noch vrouw en laat er niets
roofbaars meer achter. En Alva juicht en wenscht zijn meester geluk met de wandaad
door hem gepleegd, terwijl den ultra-katholieken Richardot de haren nog te berge
rijzen bij de herinnering aan de tooneelen welke hij heeft bijgewoond. Zóó zullen
nog lang de goede en de slechte be-
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rigten elkaar afwisselen, èn te Madrid, èn in de legerkampen en wijkplaatsen der
Hollandsche patriotten; uitbundige vreugde en diepe verslagenheid, bitter en zoet
voor den christelijken koning en voor zijne kettersche rebellen avontuurlijk
dooreengemengd. Gelukkig voor het geplaagde menschdom dat in 't laatst toch de
alsem in s' konings beker bovendrijft.
De omwenteling, die een oogenblik zich over gansch Nederland schijnt te zullen
verspreiden, is weldra binnen hare oorspronkelijke enge grenzen teruggedrongen.
Het Zuiden is lang weder afgevallen, Zutphen onderworpen en uitgemoord; het
ongelukkige Naarden ontvangt den vijand binnen zijne wallen, en leert, doch te laat,
dat de Spanjaard niet enkel alle menschelijkheid, maar, bij al zijn gezwets van
ridderlijkheid, ook alle eergevoel verloren heeft. Maar van nu af wordt er dan ook in
Nederland geen oorlog meer gevoerd tusschen twee vijandige volken, maar een
kamp op leven en dood gestreden van man tegen man. Omtrent één punt begint
er volkomen overeenstemming te heerschen tusschen Spanjaard en Geus: dat men
elkander nergens en in geen geval meer sparen zal. In koelen bloede slagt men
voortaan elkaârs weêrlooze gevangenen; men drinkt, niet zinnebeeldig, maar
werkelijk elkanders bloed, en men wedijvert in 't uitvinden van martelingen. Neêrlands
vrijheid is in haar leger teruggejaagd; zij bereidt zich, den jager in in eene laatste
omhelzing te vermorzelen. Prins Willem, onder uitbundige toejuichingen in Holland
ontvangen, houdt het Zuidelijk deel, Sonoy, zijn stadhouder, het Noorden bezet.
Amsterdam, conservatief van nature, blijft Spaanschgezind, - de eenige stad van
gansch Holland, die geen deel neemt in de zaak van het vaderland. Van daar uit
wordt Haarlem, Hollands sleutel, door den Spanjaard bedreigd. Gevaarlijker ligging,
moeijelijker stelling is naauw denkbaar dan die der belegerde stad. Toch zijn hare
burgers besloten tot den strijd, ook tot een hopeloozen. En hopeloos inderdaad is
de worsteling, en vruchteloos blijven 's prinsen uiterste pogingen tot ontzet. Maar
al valt Haarlem, al vindt de kranke Filips genezing in het berigt, dat daar een paar
duizend zijner medemenschen op gruwelijke wijze zijn vermoord, de verdediging
van Haarlem slaat het hart van den Spanjaard met bangen schrik. Waar zal het
einde zijn van den oorlog, indien elke stad van Holland zóó moet gewon-
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nen worden, zooveel tijd, zooveel manschappen, zooveel geld moet kosten? En
werd nog maar elke stad vermeesterd in 't eind. Maar Alkmaar is niet eens te nemen;
het beleg van Alkmaar moet worden opgebroken. Zou het getij van het despotisme
inderdaad beginnen te verloopen? En is dan de koning en de kerk niet almagtig,
zoo als ze een tijd lang zich verbeeld hebben? Het schijnt wel zoo; het volk van
boter wil maar niet smelten, hoe goed ook Alva den oven stookt. Trouwens zijn
stoken is haast gedaan: hij gaat den weg van alle dienaren des konings, denzelfden
dien Granvelle ook ging, en hij verlaat de Nederlanden als gene, roemloos en met
verkropten spijt, en daarenboven nog, - maar dat deert hem minder, - beladen met
den vloek van duizenden. Waarom kwam die man ooit in deze gewesten? Waartoe
die ontzettende misdaden gedurende zijn bestuur gepleegd? Moesten gansche
menschengeslachten door het bloed waden om de zegeningen der vrijheid aan
hunne nakomelingen te verzekeren? Moest een Alva te vuur en te zwaard onder
een vreedzaam volk woeden; moest dood en verderf worden verspreid over een
gelukkig land, opdat de heldenstatuur van een Willem van Oranje als vlekkeloos
marmer uit mogt blinken tegen de donkere onweêrslucht?
En zoo heeft dan het schrikbewind een einde genomen. Immers Requesens komt
met een vertoon van zachtmoedigheid en vergevensgezindheid zijne hooge
betrekking aanvaarden. Het beulszwaard, dat nog al duur is, zal voor een oogenblik
met het masker en den kothurn des tooneelspelers verwisseld worden. Na de
Mokerheide nederlaag, maar al te goed door de volksdroomen voorspeld, komt
Requesens, terwijl hij Leiden gaat belegeren, met de lang beloofde amnestie voor
den dag. De Hollanders wenschen niets liever dan vrede; hoe dapper ook, zij zien
naauw uitkomst bij den ongelijken strijd. Maar ‘fistula dulce canit,’ - is het flinke
antwoord van Leidens burgerij. Zal de koning vrijheid van geweten dulden; zal hij
de regten en privilegiën eerbiedigen? De amnestie zwijgt er van. Maar dan is er ook
geen vrede denkbaar voor de Geuzen; ze uit te roeijen is mogelijk welligt, ze te
dwingen om weder in te gaan, nimmer. Overbodig is dan ook de vermaning van
den prins, overbodig zijne aanmoediging: de Leidsche poorters behoeven ze niet;
de heilige zaak der Haarlemsche en Alkmaarsche broeders is ook de hunne, en
voor haar
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zullen ze strijden, voor haar hebben ze goed en leven veil als zij. Wij kennen het
van onze vroegste jeugd, niet waar? - dat Leidsche drama, met zijne fantastisch
wilde decoratiën, zijne vreeselijke tafereelen, zijne velerlei verwikkelingen en zijne
schitterende ontknooping: een rustig en vreedzaam poortervolk plotseling herschapen
in ijzeren krijgers, strijdend met ontembaren moed, huiswaarts keerend van hunne
dagelijksche uitvallen met de afgehouwen hoofden der verslagen vijanden, spottend
nog te midden van het doodsgevaar, en Valdez' verleidelijke vredesvoorslagen
beantwoordend met tartend hoongelach; - een hopelooze toestand toch in 't eind
bij hongersnood en pest, en een oogenblik, maar ook één oogenblik slechts,
vertwijfeling; - de hoop, hoe flaauw dan ook, steeds gevoed door den wakkeren
Oranje, wakker altijd, en zelfs bij hevige krankheid in de zaak des vaderlands
onvermoeid; - de oceaan te hulp geroepen waar menschenkracht te kort schiet, en
de geduchte bondgenoot, nu gehoorzaam, dan onwillig, ten laatste toch partijkiezend
voor de verdrukten; - de schrik, de verbazing der overmoedige belegeraars als
Boisot over de ondergeloopen velden komt aanrijden met zijne vloot en zijne
gevreesde Watergeuzen - liever Turksch dan Paapsch; - de overwinning eindelijk
en 's vijands nachtelijke vlugt; - de triumferende intogt van den prins onder
zegepsalmen van het geloof en jubelkreten der geredde vrijheid; - dat alles, het is
ons over en over bekend, en toch, den besten Muzelman te schande, vernemen wij
het honderdmaal gehoord verhaal nog steeds met dezelfde belangstelling, waarmede
we voor de eerste keer het opvingen uit den mond van den vaderlijken onderwijzer.
Wèl ons met dat al: - een volk dat zich steeds met onverminderd welgevallen
herinnert, wat zijne vaderen groots en goeds voor de vrijheid hebben gedaan, valt
niet ligt aan het absolutisme ten offer; wie telkens de wandaden der vorstelijke
tirannie herdenkt, leert de vrijheid op prijs schatten en ziet toe ze niet te verliezen.
Daar zijn tongen en pennen in overvloed geweest om ons te onderhouden over de
buitensporigheden van het volk, wanneer het van tijd tot tijd losbreekt uit slavernij
en tot dolzinnigheid overslaat. En het is nuttig daarover na te denken. Maar de
keerzijde van het tafereel mag ook wel worden bezien. De dwingelandij, altijd jong
en altijd oud en altijd met hetzelfde ijzeren gelaat, met datzelfde ontzag-
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wekkend masker, dat ze sinds eeuwen droeg, kan nooit te naauwkeurig worden
gekend, nooit te veel worden ten toon gesteld. Na Leiden's beleg en ontzet en de redding van Zierikzee met den dood van
Requesens, begint de oorlogsgeschiedenis allengskens minder uitsluitend onze
aandacht bezig te houden. Schitterende wapenfeiten worden er nog van weêrszijden
bedreven, steden genomen en weêr opgegeven, veldslagen gewonnen en verloren,
alles vergezeld van de gewone gruwelen, die we kennen en waarvan we reeds meer
dan genoeg hebben; maar, zoo hagchelijk ook soms nog de kansen voor Nederland
mogen staan, met Leiden heeft de zaak van Nederland gezegevierd en de
verdrukkers zelve beginnen te wanhopen aan de vermeestering der revolutie. De
staatkunde treedt nu dan ook weder meer op den voorgrond. Uit de alras weêr
bedwongene golven en te midden van de nog rookende en bloedige puinhoopen
der vernielde en geplunderde steden, verrijst langzamerhand de jeugdige republiek.
Aan haar hoofd staat de held, die thans ook toonen zal staatsman te zijn. Gemakkelijk
gaat de unie tusschen Holland en Zeeland van de hand, naauw verbonden als die
gewesten reeds zijn door gemeenschappelijk belang, door voortdurende
zamenwerking, en, wat nog wel haast het meeste geldt, door eenheid van
godsdienstige begrippen. Moeilijker is de regeling van het inwendig bestuur. Aan
de traditie der vaderen trouw, schoon anders revolutionair genoeg, toonen de
vertegenwoordigers der gemeenten zich niet alleen ijverzuchtig op verkregen regten,
maar beijveren zich steeds nieuwe magtig te worden, zóó zelfs, dat de prins zich
dikwerf niet weinig in zijne bewegingen ziet belemmerd. Ook geven de staten niet
gaarne geld, ofschoon ze voor 't overige liever de vijfde penning aan Willem betalen
dan de tiende aan Alva. Ernsstig luidt 's prinsen klagt; haar gevolg is de opdragt
van een bijkans onbeperkt gezag, 't welk de voorzigtige staatsman zich echter wel
wacht te misbruiken. Ook heeft hij beter en schooner voornemens in 't hoofd, dan
op zijne beurt den dwingeland te spelen onder het pas vrijgevochten volk. Een nieuw
verbond, eene grootere, verder zich uitstrekkende eenheid, dan van de twee kleine
gewesten, houdt hem thans bezig. ‘Ras Seeventien Provintiën stelt u op eenen
voet!’ - zal eerlang, hoe kortstondig dan ook, het meest
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populaire volkslied zijn; het is nu steeds het referein van prins Willem's gedachten.
De eenheid der Nederlanden, het grootsche plan van Hollands drie roemrijkste
graven, maar nu grootscher nog dan één hunner het kon vatten, of het ook gewild
zou hebben: de eenheid der vrije Nederlanden! Voor een oogenblik komt de vijand
zelf te hulp. De Spaansche furie in Vlaanderen, - laatste, onvermijdelijk gevolg van
het terroriserend absolutisme, dat zijne huurlingen zoo lang aan misdrijf en
geweldenarij heeft gewend, tot het zelf alle bedwang over hen verliest en slechts
een naamgezag over bandieten voert, - werpt heel het Zuiden, bij gebrek aan een
krachtig bestuur te Brussel, in de armen van den prins. Of hij zich haast de schoone
gelegenheid aan te grijpen, en de Gentsche pacificatie, zijn meesterstuk, tot stand
te brengen! Veel te goed echter, veel te onbekrompen, veel te weinig vooroordeelen
eerbiedigend is nog voor die tijden dat verbond. De kettermeesters en de
geuzenpredikers zullen 't dan ook spoedig genoeg weêr uiteen doen spatten. De
Nederlanders zijn wel in staat zich vrij te vechten van vreemde overheersching,
elkaâr te verdragen hebben ze nog niet geleerd. Dat komt, omdat alle godsdienst,
protestantsche zoowel als katholieke, nog absoluut is in die dagen, en zich uitgeeft
voor de volstrekte en eenige waarheid. Daarom kan het Zuiden, weêrgekeerd tot
den schoot der moederkerk, geen vrede houden met het protestantsche Noorden;
daarom wordt Oranje zelfs door Marnix nog niet begrepen, als hij dulding voor
roomschen en anabaptisten eischt; en daarom kan Datheen, de demagoog, het
volk nog opruijen, als hij op den kansel staat te bulderen tegen den redder van het
vaderland. Andere moeijelijkheden doen zich ter zelfder tijd, bij de komst van Don
Juan in de Nederlanden, op. Wat in de zuidelijke provinciën met den nieuwen
landvoogd aan te vangen? Het veiligst ware, zoo mogelijk zijn gezag een weinig te
besnoeijen en hem gebonden te houden aan zekere voorwaarden. Zou dat inderdaad
veilig zijn? De held van Lepanto zal u wel toonen, dat hij door een hoop ellendige
wevers en marskramers zich de wet niet laat stellen, - trouwens tot zijne eigene
schade. Allerlei intriges worden er te Brussel op touw gezet; de poging echter, om
prins Willem om te koopen en de patriotten te vangen, mislukt. De verraderlijke,
maar gelukkig ook onvoorzigtige Don Juan moet wijken voor zijn slimmen, maar
dan ook grooten

De Gids. Jaargang 22

57
tegenstander. Pas echter is hij door eigen schuld en door de handigheid van de
wederpartij uit 's lands bestuur gedrongen, of daar komt weêr een nieuwe kink in
de kabel: de statengeneraal moeten volstrekt een vorst of zoo iets hebben, onder
voorwaarde altijd van zelf te regeren; en nu roepen ze daar een jong mensch uit
Weenen, om, titulair ten minste, de Nederlanden te komen besturen. De keuze blijkt
voor 't overige zeer gelukkig: aartshertog Matthias is een volstrekte nul; in zijn naam
regeert de ruwaard van Braband. Hatelijke toestand voor den hooghartigen
koningsbroeder, voorwaar! Het kruis, met zooveel roem in 't Oosten gehandhaafd,
onder den voet gehaald in de Nederlanden; het koninklijk gezag miskend en openlijk
bespot; geen kracht van wapenen, geen list bij magte om de rebellen tot
onderwerping te brengen; en hij zelf, de overwinnaar der ongeloovigen, opgesloten
in een kasteel aan 't uiteinde van 't rijk, terwijl de gevloekte prins daar in Brussel het
land zit te regeren, met een keizerlijk aartshertog tot griffier. Hij, de roemruchtige,
aangebeden Don Juan, overal met achterdocht, met wantrouwen, met nijdige oogen
aangezien, terwijl de straten, die de prins van Oranje doortrekt, van toejuichingen
voor vader Willem weêrgalmen. Maar welk eene tegenstelling dan ook tusschen
den werkelijken en den romantischen held. De laatste der kruisvaarders heeft,
schitterend avonturier, jagt gemaakt op roem en dien verworven door overwinningen,
waarvan de faam wijd en zijd wordt verkondigd; Willem arbeidt langzaam en onder
eene reeks van nederlagen aan de vrijwording van een land. Hij en Don Juan
betoonen evenveel minachting voor gevaar: hij bij het vormen eener republiek en
het verbroederen van landgenooten, Don Juan bij slavenjagten en tooneelen van
vernieling. Te midden van bloedige slagvelden en door de fijn gesponnen web van
kronkelige intrige, vervolgt 's keizers dappere en listige zoon, slechts zijne eigene,
zelfzuchtige oogmerken: veroveringen tot eigen voordeel, onmogelijke kroonen om
ze zelf te dragen, zijn de prijzen die hij zoekt. Hij is gejaagd, grillig, hartstogtelijk.
‘Saevis tranquillus in undis,’ versmaadt de vader des vaderlands het diadeem, dat
voor hem geen zin en geene bekoorlijkheden bezit. De schoone lieveling der
ridderschap gelijkt een knaap op een en dertig jaar. Lang, mager, eenvoudig gekleed,
met vriendelijk maar bleek gelaat, en slapen kaal
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geworden door zorgen, zoowel als door den druk van den helm, ernstig en ingetogen,
‘calvus et calvanista,’ is Willem van Oranje op drie en veertig een oud man. - Droevig
wordt trouwens het uiteinde van den gevierden ridder; niet eens vindt de held een
heldendood; hij sterft, dood getreurd of door vergif, op een armoedig leger in het
gehate land: om, voor de goedkoopte, in stukken naar zijn geboortegrond
overgevoerd te worden, en daar eindelijk, na weêr in elkaâr gezet, gebalsemd en
fraai aangekleed te zijn, eene rustplaats te vinden naast zijnen keizerlijken vader.
Schooner en krachtiger rol speelt zijn gelukkiger, maar ook verstandiger opvolger.
De Waalsche provinciën vallen Farnese toe, en de Spaansche heerschappij staat
nu ten minste in de Nederlanden weder op vasten grond. Niet lang, of de helft van
de verloren bezitting is heroverd, teruggegeven aan Spanje, door de dwaasheid,
de weekelijkheid, de katholieke dweepzucht der Zuid-Nederlandsche, de
protestantsche onverdraagzaamheid der Noord-Nederlandsche natie. Had Oranje
dien afval kunnen voorkomen? Welligt, indien hij meer persoonlijke eerzucht had
bezeten, indien hij de kroon had aangenomen, welke men hem aanbood. De
gelegenheid gaat verloren door het inroepen van den nietswaardigen Anjou, ter
kwader ure door hem en door Elisabeth begunstigd; hij laat ze ten tweede male
ontsnappen, nadat Anjou het masker heeft afgeworpen en zijn nieuw verworven rijk
heeft verspeeld. Of intusschen de eenheid niet welligt ten koste van de vrijheid ware
gekocht, indien eene nieuwe rij van souvereine vorsten gedurende een reeks van
jaren en eeuwen misschien de heerschappij over de zeventien provinciën hadde
gevoerd? De waarschijnlijkheid, de analogie der historie pleit voor de gissing. Beter
derhalve, zoo als het werkelijk is geweest. Wordt de eenheid verbroken, een volk
in twee gedeeld, een groot rijk tot een kleinen staat teruggebragt, de
onafhankelijkheid daarentegen blijft gehandhaafd, en de kleine staat zal tot
wereldmogendheid zich verheffen door eigen, inwendige kracht. De tijd is nu dan
ook gekomen om den hoeksteen te leggen tot het grootsche gebouw, waarvan
Willem zoo menigmaal op zijne omzwervingen in den vreemde heeft gedroomd, toen een luchtkasteel, nu eene levende werkelijkheid. Die hoeksteen is de Unie van
Utrecht, minder schoon voor 't oog, maar hechter en steviger van maaksel dan de
lang verbroken pa-
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cificatie van Gent. En nu mogen ook ten laatste, na de mislukking van den Keulschen
vredehandel, en den banvloek tegen den prins, waarbij de sluipmoord tegen den
magtigen, triumferenden rebel wordt ingeroepen, waar geweld noch omkooperij van
dienst kan zijn, - nu mogen ook de staten des lands tot den gewigtigen en lang
bedachten maatregel overgaan, tot de vormelijke verklaring van 't geen feitelijk reeds
is geschied: dat Filips, koning van Spanje, in deze gewesten is vervallen van zijne
landsheerlijke waardigheid. Natuurlijk, maar voor den tijd niettemin verbazend
antwoord op de wederzegging van den vorst. De geest der middeneeuwen wordt
nu wel degelijk ter aarde besteld; of men er nog aan twijfelen mogt, daar staat een
volk op tegen zijnen heer, van wien het alles heette te ontleenen, door wien en in
wien het alles heette te zijn, en dat volk verbloemt, vergoêlijkt zijne wandaad niet;
- integendeel: het verkondigt met luider stemme zijn stout en ongehoord bestaan,
het roemt er op, het heet, o gruwel! den opstand een natuurlijk regt. Wat ook uit
oude gewoonte 's lands staten nog van goddelijke vorstenregten mogen kallen, hoe
ze een tijd lang nog bedelen mogen om een nieuwen souverein, de majesteit is toch
van haren hemelschen troon gestort, en staat daar nu vóór ons in de gedaante van
een gewoon sterveling en van een zeer onbeduidend en zeer verachtelijk sterveling
ook. Nog eene wijle en daar zullen er meer komen als Filips van Spanje, en wien
het erger vergaan zal dan hem. Nederland geeft het sein; het revolutionaire tijdperk
der geschiedenis vangt aan: het zal nog vele zoenoffers eischen, ook onschuldige.
Eerst echter moet aan den geest van het verleden, moet aan de reactie, aan de
contra-revolutie nog een kostbare bloedprijs worden betaald. Is Filips onttroond,
Willem valt, op echt Spaansche wijze, door de hand van den gehuurden moordenaar.
Het ideaal van Filips is in rook verdwenen, dat van Willem verwezenlijkt voor zoover
de tijdgeest het vergunt; katholicisme en monarchisme vieren hunne uitvaart in
Nederland; en, gansch ander gedenkteeken dan dat der Alva's en Tiberiussen, verrijst daar de grootsche stichting van Oranje: een vrije, onafhankelijke burgerstaat.
Of dat niet meer dan voldoende mogt zijn voor Willems eer en roem? Nog niet; nog
ontbreekt hem de martelaarskroon, en Filips heeft zorg gedragen dat ook deze hem
niet ontging. De zwakke wraak, de laatste toevlugt

De Gids. Jaargang 22

60
van den magteloozen tiran, wordt tevens de laatste dienst aan de nagedachtenis
van zijnen grooten tegenstander. En eene vergissing bovendien. Want Filips dacht
hem te dooden, dien Balthazar het leven nam; maar nog leeft Willem van Oranje in zijn volk en door zijne ideën. Wat hij voor Nederland gewild heeft, dat is
werkelijkheid geworden voor Nederland drie eeuwen na zijnen dood; wat Marnix in
in hem afkeurde, dat heeft de nakomeling in hem geroemd; wat de patriot van de
zestiende eeuw nog niet begreep, maar Willem reeds voorzag, dat heeft de patriot
der negentiende verstaan en ten uitvoer gelegd: de algeheele scheiding van kerk
en staat; de volkomene vrijwording der menschelijke gedachte, de geestelijke
zelfstandigheid van het individu, als eerste voorwaarde der burgervrijheid, en van
de handhaving van billijkheid en regt. Bij het sterfbed van den Zwijger is de gordijn gevallen. Of ze op den wenk van
den voortreffelijken impressario nog eens zal opgaan over andere tafereelen, over
de schitterende van onze wordende grootheid, weelde en magt, over de bedroevende
onzer onregtvaardigheden, onzer dwaasheden, onzer periode van verval en over
de meer verblijdende van ons langzaam herstel, van onze herlevende welvaart, van
onze tegenwoordige, meer ontwikkelde en beter begrepen vrijheid? Hebben wij, na
de schildering van de opkomst onzer republiek, ook van de hand des schrijvers nog
eene schets van hare verdere lotgevallen te wachten? Wij meenen de verzekering
te kunnen geven, dat zijne geschiedenis der Nederlanden niet bestemd is om met
den dood van Willem den Eerste een einde te nemen, maar in die gebeurtenis
voorloopig slechts een rustpunt vindt. De voortzetting van den loffelijk aangevangen
arbeid zal, vertrouwen wij, wel niet minder dan het thans afgewerkte deel onze
belangstelling waardig zijn. Mogt de lezer, wien het besproken werk tot dusver alleen
uit onze aankondiging bekend werd, in deze gunstige verwachting en over 't geheel
in ons aanprijzend oordeel eenige overdrijving meenen te zien, wij kunnen in dat
geval niet anders dan de betuiging herhalen, dat onze vlugtige afschaduwing van
Motley's geschiedverhaal slechts een zwak, misschien wel geheel mislukt streven
naar gelijkenis met het oorspronkelijke vertoont. Zij beantwoordt voor 't overige
volkomen aan het oogmerk indien zij eene aanleiding tot vergelijking met het laatstge-
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noemde wordt. De spoedige uitgave van de goed begonnen Nederduitsche vertaling
met de belangrijke aanteekeningen van den heer Bakhuizen brenge weldra, bij
algemeene belangstelling in de vrucht van die onderneming, den inhoud van dit
gedeelte onzer aankondiging in vergetelheid.

IV.
Met regt is meermalen de periode van onze geschiedenis, welke wij hier voor een
oogenblik ons in 't geheugen zochten terug te roepen, de schoonste, de roemrijkste
bladzijde onzer historie genoemd. Zulke perioden komen eenmaal soms voor in de
levensgeschiedenis van een volk; zij keeren nimmer terug, en met andere dulden
zij, wat den uitwendigen glans betreft, geene vergelijking. Met dat al, de wezenlijke
waarde van een historisch tijdperk voor de innerlijke ontwikkeling der natie is niet
altijd afhankelijk alleen van het geruchtmakende, het veruitziende, het
veelomvattende der handelingen; ook stiller, vreedzamer dagen brengen den staat
soms heilrijke vruchten. Daarom is het dan ook verkeerd, later gevolgde toestanden,
met name den tijd waarin wij zelf leven, bij het voorleden achter te stellen, alleen
omdat dit laatste vleijender voor de nationale roemzucht is geweest. Even als de
zeventiende eeuw van hoog belang was voor de staatkundige en maatschappelijke
vorming van ons volk, en derhalve ons geen minder nut dan de zestiende heeft
aangebragt, even zoo kan de negentiende eeuw hare verdienste, hare werkelijke
waarde bezitten, al verbaast het hedendaagsche Nederland de wereld niet meer
door ongehoorde krijgsbedrijven, en al regeert het de wereld niet meer op de wijze
van onze voormalige republiek. Wat meer zegt, het onbevooroordeeld onderzoek
kon wel eens tot de uitkomst leiden, dat dit nieuwe Nederland, zoo als wij het nu
kennen, nog geenszins voor het oudere behoeft onder te doen, al is zijne verdienste
eene geheel andere, eene minder schitterende voor het oog van den oppervlakkigen
beschouwer. Wij hebben de wording van ons onafhankelijk volksbestaan
gadegeslagen, en de grondleggers dier onafhankelijkheid
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zien strijden voor een groot, een geheel nieuw beginsel, dat, even als de staat der
Nederlanden zelf, toen nog in zijne kindschheid, in zijne eerste ontwikkelings-phase
was. Gewetensvrijheid heette het voorname doel van den strijd en was het ook
werkelijk; en toch stelden de Nederlanders der zestiende eeuw nog kerk tegenover
kerk, priestergezag tegenover priestergezag. Was dat niet anders mogelijk in die
tijden; was de overgang van den toestand der slavernij tot dien der volkomene
vrijheid ondenkbaar zonder tijdelijken middenterm; werd er eenheid en welligt zelfs
eene gedwongene vereischt om met goed gevolg de eenheid der roomsche kerk
te kunnen weêrstaan? Wij betwisten dat een en ander voor 't oogenblik niet: het
geldt hier een van die moeilijke, bijkans onoplosbare vragen, wat gebeurd zou zijn
indien iets anders niet ware voorgevallen; maar, welke dan ook de oorzaken en
gronden voor de beperking der vrijheid, die beperking was er in vijftien honderd en
nog lang, zeer lang na dien. En is het nu geen verdienste juist van onzen tijd, van
het laatst der achttiende en het midden der negentiende eeuw, die gewetensvrijheid
waarop zich de mannen der zestiende en zeventiende, maar nog met gebrekkig
regt beroemden, van een woord tot daad gemaakt, en het beginsel, waarvoor zij
streden, maar dat ze zelve nog niet wisten te verwezenlijken, tot eene levende
waarheid verheven te hebben? Wel was hunne worsteling tegen de middeneeuwen
‘de eerste dag eens nieuwen levens,’ maar meer dan een eerste dag toch ook niet.
Zonder den strijd der zestiende eeuw zouden wij dat leven zelf zeer zeker niet
deelachtig zijn geworden, en het ware ondankbaarheid jegens de nagedachtenis
der vaderen dit te miskennen; maar daarentegen nu te stellen, dat wij niet verder
op den weg der beschaving zijn gevorderd dan zij; te beweren, dat we hen niet verre
in onbekrompenheid van zin, in vrijheid van vooroordeelen, in het ware en volledige
begrip der menschelijke zelfstandigheid zijn voorbijgestreefd, ware even dwaas,
even onverstandig als Grieken en Romeinen boven christenen, als den katholieken
der middeneeuwen boven de protestanten van later dagen den voorrang in
ontwikkeling en zedelijke beschaving toe te kennen. Wat het meer bepaald
staatkundige betreft, de Nederlanders van vijftien en zestien honderd verdienen
ongetwijfeld hoogen lof, omdat zij,
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van ouds aan monarchale instellingen en vormen gewend, ook zonder deze een
krachtigen onafhankelijken staat wisten te stichten, en het beginsel van zelfregering,
waarvan hun vroeger staatswezen de kiem bevatte, tot grondslag van hunne nieuwe
staatsinrigting verheven hebben; maar dwaasheid ware de bewering, dat het
tegenwoordige constitutionele Nederland niet verder op den weg van staatkundigen
vooruitgang ware voortgeschreden dan de voormalige republiek. Om zoo
gedrochtelijk eene stelling vol te houden, zou men ten eenenmale onbekend moeten
zijn met de eindelooze en geweldige, somtijds zelfs bloedige twisten tusschen de
verschillende staatspartijen, met de onophoudelijke wisselingen, de gestadige
belemmeringen, de schromelijke verwarringen in het bestuur, met het volslagen
gemis aan vaste en stellige regelen van regering, met het hoogst gebrekkige der
vertegenwoordiging in de algemeene en bijzondere staten en in de besturen der
gemeenten, gelijk zich dat alles onder de Republiek der Vereenigde Nederlanden
vertoonde, totdat het ten laatste eene algeheele omkeering van zaken, de
onderwerping aan vreemde heerschappij en eindelijk, de oude bedorven geest nog
niet geheel overwonnen zijnde, eene even dwaze als verderfelijke restauratie ten
gevolge had. En men zou dan tevens moeten voorbijzien, hoe de tegenwoordige
staatsorde, bij noodzakelijke centralisatie van het algemeen bestuur, toch nagenoeg
al de waarborgen aan de individuele vrijheid verzekert, welke deze in billijkheid
verlangen kan; hoe eene verstandige regering, die de beginselen en de talenten
van den tijd op hare zijde heeft, uit den aard der zaak eene krachtige moet zijn, en
geenerlei beslissende tegenwerking, geenerlei noodelooze belemmeringen van de
zijde der vrij gekozen vertegenwoordiging heeft te vreezen; terwijl aan den volkinvloed
al die regten blijven toegekend wier vrije uitoefening de eerste en voornaamste
waarborg is voor een bestuur overeenkomstig de wezenlijke belangen en behoeften
van het land. Van zulk een stelsel van regeren hadden onze roemzuchtige vaderen
zelfs geen flaauw begrip. 't Is waar, indien Willem de Zwijger in onzen tijd had
geleefd, dat stelsel ware het zijne geweest, gelijk het dat van Willem III, den
grondlegger der constitutionele vrijheid in Engeland, was.
Valt dit een en ander niet te ontkennen, dan mogen we
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ons wel verbazen over de drogredenen, ons door dezulken opgedischt, die de
Nederlanders der zestiende eeuw aan ons ten voorbeeld willen stellen, alsof het
onze bestemming ware, te denken en te handelen als zij, en alsof we ons niet
gelukkig hadden te rekenen, dat ons oordeel verlichter, onze wijze van handelen
redelijker vermag te zijn. En toch, hooren wij niet dagelijks herhalen, hoeveel beter,
wijzer, verstandiger die mannen zijn geweest, die geen vrede konden bewaren met
hunne katholieke, doopsgezinde, remonstrantsche landgenooten, en in 't eind slechts
eene kleingeestige dwingelandij in de plaats wisten te stellen voor het gevallen
absolutisme? Zooveel beter en wijzer dan wij, die verdraagzaamheid als eersten
burger- en christenpligt beschouwen, en de gelijkstelling van allen voor de wet als
den hoeksteen van het staatsgebouw willen gehandhaafd zien! Wat de onnoozele
menigte in de laatste tijden niet al werd opgewonden met zoogenaamd historische
herinneringen, verwrongene, halve, in den grond valsche herinneringen! Wil men
den strijd tegen Spanje en tegen het overheerschend katholicisme terugroepen in
de geheugenis van het volk, men vergete dan ook de vervolgingszucht tegen
andersgezinden niet, eene vervolgingszucht alleen tijdelijk door prins Willem
tegengehouden, en men herdenke ook den alligt te verontschuldigen, nooit te
verdedigen haat tegen roomsch-katholieke Nederlanders. Noem Lodewijk van
Nassau, maar ook Lumey; noem Aldegonde, maar ook Datheen. Maar bovenal
misbruik den naam van den grooten Willem van Oranje niet, om het onheilig vuur
van godsdiensttwisten aan te blazen, dat hij zoo gaarne voor immer had uitgedoofd.
De laster, de hatelijke en ongegronde aantijgingen van ultramontanen tegen de
bestrijders van Filips II dreven, - wij erkennen het gaarne als eene verontschuldiging
voor velen, - de wederpartij tot eenzijdigheid, en ontnamen haar voor een tijd alle
onbevangenheid van blik. Maar de geschiedenis, die alleen de waarheid wil en de
groote daden weet te prijzen zonder dwalingen te verbloemen, heeft tusschen beide
partijen beslist, en, beide in 't ongelijk stellend, ook, waar ze tegen beter weten
spraken, beide streng veroordeeld.
De bewering, dat er niets, dat er niet veel nog van de grondleggers der
Nederlandsche vrijheid voor ons te leeren valt, zal wel niemand, na al het vroeger
gezegde, ons te
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laste leggen. Niets ware dan ook verder van onze bedoeling. Integendeel mogten
we eer vreezen, welligt te groote ingenomenheid met de groote daden van ons volk
te hebben betoond. Wat we echter niet mogen nalaten hier met een enkel woord te
herinneren, is, dat de leering, welke men uit de ervaring der geschiedenis meent te
putten, dikwerf juist het tegenovergestelde van de echte resultaten der historie blijkt
te zijn, en dat eene goede pragmatische behandeling der geschiedenis wel zeer
nuttig, maar de valsche, door partijbelang gedrevene, ook zeer gevaarlijk worden
kan. Wilt gij les nemen bij de vaderen, leer van hen kracht en moed en edele
geestdrift voor beginselen, voor eene overtuiging, al hebben de beginselen welke
zij voorstonden in den loop der tijden zich ontwikkeld, gezuiverd en beschaafd, en
al heeft de overtuiging, voor welke zij streden en aan welke zij alles ten offer bragten,
zich in eene betere, in eene hoogere opgelost. Maar de vaderen te willen navolgen
in hunne geheele denkwijze en in al hunne handelingen, is niet alleen verkeerd,
maar ook onmogelijk. Zij waren zonen der veertiende en vijftiende eeuw, wij zijn de
kinderen der achttiende; zij bestreden ééne allesoverheerschende kerk, een
werelddwingend geestelijk gezag, wij hebben te kampen tegen de inmenging van
eene menigte van kerken in zaken van staat, en tegen de beperking der
gedachtevrijheid onder allerlei vormen; zij hadden een geheel nieuw staatsgebouw
op te trekken, wij kunnen voortbouwen op de grondvesten van drie eeuwen; hun
geloof bleef nog gebonden aan gezag, het onze is vrij geworden van priester- en
letterdienst; het hunne bewoog zich binnen de enge muren der kerk, het onze heeft
tot outer het heelal en tot tempel het menschelijk hart. Of we toch eindelijk eens
leerden inzien, dat geschiedenis verandering, ontwikkeling, gestadige wording, geen
stilstand, veelmin teruggang is. Indien prins Willem en de zijnen zich tot navolging
van de daden hunner vaderen hadden bepaald, en de begrippen van hunne vaderen
onveranderd hadden overgenomen, dan zeker hadden ze wel nooit eene Republiek
der Vereenigde Nederlanden gesticht, en dan dagteekende ook van hunne eeuw
geen nieuw tijdperk in de geschiedenis.
P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER.

De Gids. Jaargang 22

66

Spanje onder Karel III.
Ferrer del Rio, Historia del reinado de Carlos III en España. 4 tomos.
Madrid. 1856.
Geen land is er, dat zoozeer door aanhoudend wanbestuur heeft geleden als Spanje.
In den tijd van drie eeuwen (van Karel V af tot en met Ferdinand VII) heeft het twaalf
koningen gehad, - en elf (waaronder twee of drie, die half of geheel krankzinnig
waren) hebben verkeerd geregeerd. Sinds eene halve eeuw heeft het nu eenige
meer of minder liberale en meerendeels doodgeborene constitutiën gehad, met zulk
een ontzettend groot aantal ministeriën, dat men ze evenmin tellen kan als de dorre
bladeren die door den herfstwind worden voortgezweept; en mogen er ook al onder
die ministeriën eenige weinige geweest zijn, die de belangen des lands eenigzins
ter harte namen, de overige verwaarloosden ze jammerlijk en dachten alleen aan
het verrijken van zich zelve en hunne creaturen ten koste der schatkist en der
schuldeischers van den Staat.
Ééns evenwel heeft dat ongelukkige land eene goede regering gehad. Het was
in den tijd toen de meeste vorsten en ministers hunne staten trachtten te hervormen
en ze te zuiveren van de misbruiken, die òf nog uit de Middeleeuwen waren
overgebleven, òf in lateren tijd waren ingeslopen; in den tijd toen vooruitgang in het
materieele zoowel als in het intellectueele, maar in streng monarchalen zin, de
algemeene leus was. Het tijdvak van Pombal en Joseph II, van Struensee en Gustaaf
III, is ook dat van Karel III.
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Nog leeft hij in de harten der Spanjaarden, de door en door brave en vaderlijke
vorst; onder alle standen der maatschappij is zijne nagedachtenis in zegening
gebleven. En geen wonder voorwaar! Veel van wat in Spanje goed en schoon is,
is zijn werk; telkens wordt men er aan hem herinnerd, nu eens door een welig
akkerveld, dat vroeger eene woestenij was en dat hij vruchtbaar heeft gemaakt, dan
weder door een weg dien hij heeft doen aanleggen, door eene brug, eene
armenschool of een dorp, die hij heeft doen bouwen. Over hem spreken de ouden
van dagen het liefst, en als zij bij het flikkerende kaarslicht wonderen verhalen van
den Souverein, die in hunne kindschheid of jongelingschap op eene heilrijke wijze
over twee werelden heerschte, bemind door zijne onderdanen, door de andere
mogendheden geacht en ontzien; als zij de wijze raadslieden roemen, die hij had
gekozen om hem behulpzaam te zijn in het groote werk dat hij ondernomen had, dan spreken zij met het vuur van een jongeling over het lieve vaderland; dan is het
alsof zij den rampzaligen tijd vergeten zijn, die op die schoone dagen volgde, den
tijd van den wulpschen Godoy, van de vreemde overheersching, van den afval der
uitgestrekte en rijke bezittingen aan gene zijde van den Oceaan, van de
burgeroorlogen, van het bloedige spel der Cortes, - en de jongeren, die gretig hunne
woorden opvangen, slaken dan de bede: Heere, ontferm u over het rampzalige
Spanje en schenk ons weder zulk een Koning!
Bij die groote en verdiende populariteit moet men zich inderdaad verwonderen,
dat de Spaansche geleerden meer dan eene halve eeuw hebben laten voorbijgaan,
eer zij er aan dachten eene geschiedenis te schrijven van eene zoo eervolle en
uiterst heilzame regering. De vreemdelingen, zooals de Napolitanen, Karels
onderdanen eer hij den troon van Spanje beklom, deden ten minste iets: Gaetani
schreef eene lofrede op Karel III, Becattini eene geschiedenis van dien vorst. Een
andere vreemdeling, William Coxe, handelde ook over hem in zijne ‘Memoirs of the
Kings of the House of Bourbon,’ die hij in 1813 uitgaf en waartoe hij vooral gebruik
maakte van de diplomatische briefwisseling der Engelsche gezanten aan het
Spaansche hof. Maar de nalatigheid der Spaansche schrijvers werd door den arbeid
dier vreemdelingen niet vergoed. Gaetani en Becattini ge-
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ven niet veel meer dan wat in een gewoon dagblad te vinden is. Coxe is voor de
buitenlandsche politiek vrij volledig; met de binnenlandsche aangelegenheden
daarentegen, die veel belangrijker zijn, was hij weinig bekend. De Spanjaard Muriel,
die Coxe's boek in het Fransch vertaalde en er eenige hoofdstukken bijvoegde,
heeft getracht dit gebrek eenigzins te verhelpen; maar zelfs de omwerking van Coxe
door Muriel, ofschoon dan nog het bruikbaarste werk dat er tot nu toe over Karel III
bestond, is zeer onvolledig en vol misslagen.
Het was dus een nuttig en schoon plan, dat Ferrer del Rio opvatte, toen hij besloot,
het schoonste gedeelte zijns levens aan het schrijven eener geschiedenis van Karel
III te wijden. Zijn uitgebreid werk ligt thans voor ons. Met noeste vlijt heeft de auteur
de geschriften van dat tijdperk, zoowel de gedrukte als de ongedrukte, gelezen en
geëxcerpeerd; in het archief van Simancas, waar hij vele maanden heeft doorgebragt,
heeft hij onder anderen acht-enveertig deelen met eigenhandige brieven van Karel
III aan Tanucci naauwkeurig bestudeerd, en door die menigte van nog door niemand
gebruikte bouwstoffen is hij in staat gesteld, een nieuw licht te doen opgaan over
een groot aantal gebeurtenissen, die tot nu toe in den sluijer des geheims waren
gehuld. Op zich zelve is dit reeds eene groote verdienste, maar het is de eenige
niet, waardoor zich het boek van Ferrer del Rio onderscheidt. Eene edele
vrijmoedigheid en onpartijdigheid bekoort ons op elke bladzijde, en verrast ons soms
in een boek dat door een regtzinnigen katholiek geschreven en aan den
tegenwoordigen Koning van Spanje is opgedragen. Ook aan de eischen der kunst
beantwoordt het in allen deele; het is een model van historische compositie. Wat
den stijl betreft, ik erken gaarne, dat een vreemdeling daarover slechts tot zekere
hoogte oordeelen kan; het ligt in den aard der zaak, dat hij voor kleine gebreken
evenmin gehoor en gevoel heeft als voor kleine fijnheden in de uitdrukking; maar
de groote hoedanigheden van den stijl maken toch ook op hem indruk, en als wij
op dien indruk mogten afgaan, dan zouden wij niet aarzelen te zeggen, dat het boek
meesterlijk geschreven is. De schrijver weet iederen toon te vatten, zoowel dien
van het gedrongene en gespierde overzigt, als dien van het uitvoerige of naieve
verhaal. In de Spaansche letterkunde der twee
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laatste eeuwen zal men waarschijnlijk te vergeefs naar een boek zoeken, dat naast
dat van Ferrer del Rio verdient genoemd te worden; wat meer is, menig ander volk
zou er trotsch op zijn, zulk een werk te bezitten; wij, bij voorbeeld, bezitten niets dat
er mede zou kunnen wedijveren.
Het zal dus, hopen wij, aan de lezers van dit Tijdschrift niet ongevallig zijn, als wij
hen met den inhoud van dit uitmuntende werk, maar dat waarschijnlijk niet voor een
ieder toegankelijk is, nader bekend maken, en wel met dat gedeelte, dat over de
binnenlandsche geschiedenis van Spanje handelt. Vooraf echter moeten wij nagaan,
in welken toestand dat Rijk door het Oostenrijksche Huis en door de Bourbons
gebragt was.

I.
Eene schoone toekomst scheen, in 't begin der zestiende eeuw, voor Spanje
weggelegd: het huwelijk van Isabella en Ferdinand had Kastilië en Aragon tot één
Rijk vereenigd, de overwinning aan den Garigliano had daar een nieuw koningrijk
bijgevoegd, de stoute reis van Columbus eene nieuwe wereld. Maar de schoone
verwachtingen die men koesterde, werden te leur gesteld. Een vreemdeling, een
Gentenaar, kwam aan de regering. Als souverein der Nederlanden, als keizer van
Duitschland, als veroveraar van Lombardijë, als pretendent op Bourgondië, sleepte
hij Spanje mede in eindelooze oorlogen, die dat land niet aangingen, en schonk
aldus aan het Schiereiland een rijken oogst van lauweren, maar tevens eene lange
reeks van rampen. Zijn zoon, Filips II, verspilde eveneens de krachten en
hulpmiddelen van Spanje in de Nederlanden en in Italië. Daarop volgde de regering
der eerste ministers. Karel en Filips hadden zelve geregeerd; hunne ministers heetten
secretarissen en zij waren inderdaad niets meer; maar de monnikachtige Filips III,
de aan zijne genoegens verslaafde Filips IV en de ziekelijke, half onnoozele Karel
II lieten het bestuur aan trotsche, schraapzuchtige, oneerlijke en onbekwame
ministers over. Lerma bekommerde zich weinig om den staat, maar voor zijne beurs
zorgde hij zóó goed, dat
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hij, alleen aan het stichten van kloosters, meer dan een millioen ducaten kon
besteden. Olivares zag de rampen en hoorde de weeklagten van Spanje met een
opgeruimd gelaat, alsof hij eene tooverroede bezeten had, waarmede hij het leed
in vreugde kon herscheppen. Altijd beducht dat de eene of andere klagt tot de ooren
van zijn souverein zou doordringen, bedwelmde hij hem door eene aaneenschakeling
van feesten; hij liet hem een groot stierengevecht zien op het oogenblik dat de asch
van een vreeselijken brand nog rookte en dat verscheidene lijken nog onbegraven
lagen onder het puin. Lang trachtte men te vergeefs Filips IV (wien de lage vleijerij
den bijnaam van den Groote gaf, terwijl zijn broeder, de Kardinaal-Infant, aan zijn
hongerend leger in Vlaanderen geen brood kon uitdeelen) van zijn ellendigen minister
te bevrijden; te vergeefs zeide zijne oude voedster tot hem: ‘Hoe! Hebt gij op uw
zes-en-dertigste jaar nog een voogd noodig!’ Eindelijk kwam de koningin, met tranen
in de oogen en met haar kind aan de hand, tot hem. ‘Als gij, zeide zij, den Minister
niet verwijdert, die de monarchie op den rand van een afgrond heeft gebragt, dan
zal uw zoon nog om eene aalmoes moeten bedelen.’ Toen had de groote koning
den moed - van zich stil uit de voeten te maken en naar het Escuriaal te gaan, nadat
hij aan zijne gemalin de volmagt gegeven had, Olivares uit het paleis te jagen.
Daarop volgde de tijd van Karel II, die voor den Spanjaard de droevigste herinnering
is uit de jaarboeken van zijn ongelukkig vaderland; van Karel II, die onder den
purperen mantel zijn lijkkleurig gelaat trachtte te verbergen en zijne ontwrichte
ledematen en zijn door kanker aangetast ligchaam; die gekweld werd door de vrees
van te sterven eer hij een opvolger had benoemd, terwijl intusschen vreemde
monarchen op eene trouwelooze wijze zijn erfdeel reeds verbrokkelden en zijn Rijk
onder elkander verdeelden.
Zucht naar verovering was de karaktertrek en de erfzonde geweest van het Huis
van Habsburg. Jaar in, jaar uit, had Spanje zijne soldaten en zijn goud in Italië, in
de Nederlanden en in Duitschland begraven. Om de oorlogskosten te dekken waren
de belastingen telkens verhoogd. Reeds onder Filips II schreef de Venetiaan
Contarini: ‘De lasten zijn zoo buitensporig hoog, dat het land uitgeput is
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en spoedig niet meer zal kunnen betalen. Maar hoe hoog zij ook zijn, aan de
behoeften voldoen zij op verre na niet.’ Inderdaad, de schatkist was altijd ledig.
Wanneer Karel V nog bij zijn leven de regering nederlegde, het was, indien men
een der staatsdienaars van zijn opvolger gelooven mag, omdat hij geene kans zag,
langer de uitgaven te bestrijden; want hij was genoodzaakt geweest leeningen te
sluiten tegen 30 pCt., en in den regel was het inkomen zijner staten naauwelijks
voldoende om den interest der schulden te betalen. Filips II, die zich beklaagde dat
er nooit een dag was, waarop hij zeker was, genoeg geld te hebben om den
volgenden dag te kunnen leven, verpandde en verkocht wat hij maar verpanden en
verkoopen kon. Het baatte niet. In 't laatste jaar zijner regering moest hij eene
schaalcollecte doen houden aan de huizen zijner onderdanen en eene aalmoes
afsmeeken voor de schatkist. Filips III verklaarde aan de Cortes, dat hij zoo arm
was als zijn armste onderdaan. De moeder van Karel II moest, toen zij regentes
was, verscheidene dagen lang met een schapenbout haar middagmaal doen, want
zij had geen geld om er eenige toespijs bij te koopen.
Niet alleen de schatkist, het geheele land was bankroet. De Cortes van 1594
hadden het reeds gezegd: ‘Landbouw, veeteelt, nijverheid, handel, alles vervalt. Er
is thans geene enkele plaats in het Rijk of zij heeft gebrek aan inwoners. Vele huizen
zijn gesloten en onbewoond. Het land is genuïneerd.’
De schuld lag niet alleen aan de veroveringszucht en het wanbestuur der
monarchen; zij lag ook aan de Spanjaarden zelve, aan hunnen trots en aan hunne
minachting van den arbeid. De akkers bebouwen, zich op de nijverheid toeleggen,
handel drijven, dat hadden immers vroeger de Joden en de Mooren gedaan; zou
een echte Spanjaard zich met die verachte rassen gelijk stellen? Was een Spanjaard
geen Edelman, en mogt een Edelman werken? Daarenboven, waarom zou men
werken en zich afslooven, waarom zou men bezorgd zijn voor den dag van morgen?
Gebrek lijden behoefde immers geen enkele Spanjaard; in het ergste geval kon hij
altijd nog wel eene riem vinden op de galeijen van Genua, een musket in Vlaanderen
of eene cel in een klooster; hij kon naar Amerika gaan, of, nog gemakkelijker, aan
de vromen de gelegenheid aanbieden, een
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goed werk aan hem te verrigten. Zoo nam de emigratie jaarlijks toe; het aantal
monniken vermeerderde op eene schromelijke wijze; onder Filips III telde men reeds
32,000 Dominicanen en Franciscanen, en alleen in de beide bisdommen Pampelona
en Calahorra 20,000 geestelijken. De monniken kon men nog tellen, de bedelaars
niet. De arbeidende bevolking verminderde natuurlijk in dezelfde mate als de niet
arbeidende vermeerderde; in het jaar 1600 waren er in het bisdom Salamanca nog
8000 boeren; negentien jaren later was dat getal tot op de helft verminderd. Handel
en nijverheid geraakten in de handen van vreemdelingen, die betere en goedkoopere
waren dan de Spanjaarden leverden. In 1610 telde men in Spanje 160,000 vreemde
fabriekanten en kooplieden; het waren meerendeels Genueezen.
Met de land- en zeemagt zag het er even rampzalig uit. Het Spaansche leger in
Europa telde naauwelijks 15,000 soldaten meer; soldaten, die niet wisten wat
krijgstucht was; voor wier onderhoud en kleeding zoo weinig werd gezorgd, dat zij
met mantels op schildwacht stonden - het was het eenige kleedingstuk dat zij hadden
- en dat zij, om niet van gebrek om te komen, genoodzaakt waren, de voorbijgangers
om eene aalmoes aan te spreken. Schepen moest men van Genua koopen, terwijl
men ze vroeger aan Genua verkocht had; om de Algerijnsche zeeroovers te keer
te gaan, moest men schepen van Engeland huren. En hoe was het gesteld met de
wetenschappen en het onderwijs! Er waren wel is waar niet minder dan
twee-en-dertig universiteiten in Spanje, die niet minder dan vierduizend hoogleeraren
telden; maar op die universiteiten bepaalde zich alles tot dorre en scholastieke
disputatiën. De eenige kunst was, paradoxen met spitsvindige bewijsredenen te
verdedigen. De wijsbegeerte bestond in formules; de godgeleerdheid was een
doolhof van twisten geworden; in de regtsgeleerdheid had men het vaderlandsche
regt vergeten; de wis- en natuurkundige wetenschappen hadden noch meesters,
noch leerlingen. Verbazend was dan ook de onwetendheid onder alle standen der
maatschappij. Ten aanhoore van de meeste Granden, die hun tijd in dierlijke
losbandigheid doorbragten, kon men Duitsch, Italiaansch, Latijn of Fransch spreken,
zonder dat zij de eene taal van de andere konden onderscheiden. Een hunner vroeg
eens aan
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den gezant des Keizers of Aleman͠a eene schoone stad was. en of er in zijn land
ook schapen waren zoo als in Spanje. Over bijgeloof en bekrompenheid zullen wij
liever zwijgen, want waar zouden wij beginnen en waar eindigen, als wij die punten
wilden aanroeren? Slechts één voorbeeld, om te toonen, hoe daardoor zelfs iedere
louter materieele verbetering onmogelijk gemaakt werd. Onder Karel II was er
voorgesteld, den Manzanáres bevaarbaar te maken, ten einde alzoo een waterweg
te verkrijgen tusschen Madrid en Lissabon; maar na rijp beraad had daarop de Raad
van Kastilië geantwoord: als God had goedgevonden, dat die rivier bevaarbaar zou
zijn, dan had hij ze zoo kunnen maken zonder hulp van menschen; derhalve was
zulk een voorstel eene goddelooze poging om Gods werken te verbeteren!....
Gelukkig was het ergste nu voorbij. De Bourbons kwamen op den troon en onder
hen ging het land langzamerhand eene betere toekomst te gemoet.
De vorsten had men daarvoor niet te danken, want de twee eerste Bourbons (wij
tellen de korte regering van Lodewijk I niet mede) geleken zoo sprekend op hunne
voorgangers, dat men hen voor Spaansche Habsburgers zou aanzien, als men het
niet beter wist. Op mannelijken leeftijd was Filips V reeds een grijsaard; toen
Saint-Simon den negen-en-dertigjarigen koning zag, herkende hij in dat lange,
onbeduidende gelaat en in die gekromde gestalte den hertog van Anjou niet meer,
dien hij vroeger te Versailles gezien had. De vorst verviel in vlagen van zware
droefgeestigheid, die aan krankzinnigheid grensde. Nu eens bleef hij zes maanden
achtereen te bed; hij wilde zich dan niet doen scheren, zijne nagels niet laten
afknippen, noch schoon linnen aantrekken; dan weder weigerde hij maanden lang
hardnekkig naar bed te gaan, en sliep in zijn armstoel. Bij felle koude wilde hij geene
kleederen aantrekken; hij kon dàn geen vuur verdragen en deed de vensters
openzetten; bij brandende hitte deed hij ze sluiten en sliep onder drie wollen dekens.
Soms dacht hij dat hij dood was en vroeg waarom men hem niet begroef. Na dagen
achtereen een somber stilzwijgen te hebben bewaard, vloog hij plotseling op, gilde,
sloeg zijn biechtvader of zijn geneesheer en krabde de koningin. Alleen het gezang
van Farinelli kon zijne droefgeestigheid verdrijven. Zijn zoon
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en opvolger, Ferdinand VI, en diens gemalin, de Portugeesche prinses Barbara,
vervielen ook dikwijls in dezelfde melancholie; muziek en zang werkten dan ook op
hen, en Farinelli bleef onmisbaar aan het hof van Madrid.
Groote ministers hadden Filips en Ferdinand ook niet. De regering van den eerste
was de tijd van de vreemde gelukzoekers van beiderlei geslacht; van de trotsche
camarera mayor Prinses Orsini, eene la Trémouille van geboorte; van Alberoni, den
tuinmanszoon uit Parma, die zijne fortuin te danken had aan zijne kunst van grappen
te vertellen en van lekker te koken, en die, toen hij in Spanje eerste minister was,
aan den Regent van Frankrijk voorstelde, hem dat land in handen te spelen; van
den Groningschen Edelman Ripperda, den winderigen plannenmaker en intrigant,
die zich zelven ten val bragt, door een ieder te willen bedriegen.
Als men nu nog in aanmerking neemt, dat sinds de troonbestijging der Bourbons,
de Jezuieten veel meer invloed verkregen dan zij vroeger bezeten hadden; dat al
de biechtvaders van Filips V Jezuieten waren; dat de Jezuieten bij de keus van alle
beambten eene overwegende stem hadden, en dat zij de opvoeding, vooral die der
Edelen, geheel aan zich trokken; - als men dat alles overweegt, dan verwondert
men zich te regt, dat Spanje, in plaats van al dieper en dieper te zinken,
langzamerhand ontwaakte en herleefde. En toch, dit geschiedde werkelijk. De
frissche geest der achttiende eeuw deed zich zelfs in Spanje gevoelen. Het licht
drong overal door, men weet niet hoe, tot zelfs in de stikdonkere cellen der
Spaansche kloosters. Daarenboven, ofschoon Filips V en zijn zoon den lust en de
bekwaamheden misten om de beginnende beweging met krachtige hand te leiden,
zij waren toch, in spijt van hunne biechtvaders en de vlagen van zwaarmoedigheid,
waarin zij meermalen verkeerden, aan die beweging niet vijandig. En wat hunne
ministers betreft, een onder hen, ofschoon hij als mensch geene aanspraak heeft
op onze achting, was ten minste een man van talent. In een land dat sinds eene
eeuw niet in staat was zijne eigene grenzen te verdedigen, schiep Alberoni, als door
een tooverslag, geld tot den oorlog, een leger van 30,000 goed gedisciplineerde en
goed betaalde soldaten, en eene vloot van dertig linieschepen, zoodat de Engelsche
ambassadeur Stanhope, die Spanje in de
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rampzalige dagen van Karel II gekend had en die zijne oogen niet gelooven kon
toen hij zag wat er nu gebeurde, uitriep: ‘Als Spanje op die wijze voortgaat, dan zal
geene mogendheid in staat zijn haar tegenstand te bieden.’ Wij ontkennen geenszins
dat Alberoni beter gedaan had met zich uitsluitend te wijden aan de ontwikkeling
van Spanjes stoffelijke en zedelijke belangen, in plaats van er aan te denken, aan
dat land plotseling zijn vroegeren rang onder de Europesche staten terug te geven,
hetgeen onmogelijk was; maar toch, de ‘kolossale kardinaal,’ zooals de Italianen
hem noemden, had getoond dat Spanje nog op eene betere toekomst mogt hopen,
en dàt was, in de gegevene omstandigheden, reeds veel.
Twee edele en schrandere Spanjaarden bereidden die toekomst voor; wij bedoelen
den fiscaal-generaal Macanaz en den Benedictijner monnik Feijoó.
Macanaz, een opregt katholiek, maar tevens een vijand der Jezuieten en een
regalist, dat is te zeggen, een ijverig verdediger der koninklijke regten tegenover de
aanmatigingen van den Heiligen Stoel, stelde aan Filips V een uitvoerig plan van
hervorming voor, dat de Koning goed opnam, maar niet uitvoerde. Wij moeten
evenwel de hoofdpunten dier Memorie hier aanstippen, zoowel omdat zij op zich
zelve een belangrijk stuk is, als omdat later Karel III veel van hetgeen Macanaz had
voorgesteld, ten uitvoer bragt.
De fiscaal-generaal wilde de magt der inquisitie beperken, haren werkkring tot
geloofszaken bepalen (zij bemoeide zich sinds lang nagenoeg met alles), haar alle
wereldlijke jurisdictie ontnemen, en haren hoogen raad onder de contrôle van twee
leden van den Raad van Kastilië plaatsen. Het aantal kloosters wilde hij verminderen;
alleen meerderjarigen en die drie jaren in 't leger gediend hadden, zouden als
monniken mogen worden opgenomen. De kloosters zouden niet meer goederen
mogen bezitten dan tot hun onderhoud volstrekt noodig was, en die goederen zouden
bestuurd moeten worden door leeken; de overtollige zouden het eigendom worden
der schatkist. Al de monnikorden, die gesticht waren na de hervorming der kloosters
door Ximenes, zouden moeten worden opgeheven, met uitzondering van diegene,
die door Spanjaarden gesticht waren. De Jezuieten vielen in de laatste categorie;
maar desniettemin
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beschouwde Macanaz de leden dier orde als ‘hardnekkige vijanden der
bisschoppelijke waardigheid en van den Staat.’ Hij meende dat, als men zich ‘op
een en hetzelfde oogenblik’ van hunne archieven en papieren in het geheele Rijk
meester maakte, men daarin overtuigende bewijzen zou vinden ‘van hunne eerzucht,
kwaadwilligheid en verderfelijke beginselen,’ en hij voegt er dit bij: ‘Als men in die
papieren iets vond, dat een komplot aanduidt tegen den Koning of den Staat, hetgeen
niet onmogelijk zou zijn, dan zou men zoodanige maatregelen moeten nemen als
geëvenredigd zouden zijn aan de misdaad.’
Verder wilde Macanaz dat er een nieuw wetboek werd zamengesteld, hetgeen
inderdaad in Spanje eene groote behoefte was en is, want alle wetboeken van den
tijd der Westgothen af, zijn er nog van kracht, hetgeen eene schromelijke verwarring
veroorzaakt. Om een leger te verkrijgen, stelde hij de conscriptie voor; hij drong aan
op subordinatie, op prompte betaling der soldij, op bevordering naar verdienste en
niet naar geboorte, op menschlievende behandeling der soldaten, aangezien de
ruwheid waarmede zij behandeld werden, aanleiding gaf tot desertie en veroorzaakte
dat de dienst aan een ieder afschuw inboezemde; eindelijk op het bepalen van
pensioenen voor de veteranen. Wat de financiën betreft, zoo drong hij vooreerst
aan op eene naauwkeurige statistiek, waaruit het aantal der belastingschuldigen,
benevens de aard hunner bezittingen en inkomsten, zou moeten blijken. Was die
gereed, dan rekende hij het voor de welvaart niet schadelijk als men alles wat belast
kon worden met 10 pCt. belastte. De accijnsen wilde hij afschaffen.
Niet den arbeid in de goud- en zilvermijnen, die, zooals hij te regt aanmerkte,
Spanje verarmden en andere volken verrijkten, wilde Macanaz aanmoedigen, maar
den landbouw, de nijverheid en den koophandel. Als middelen daartoe stelde hij
voor, wegen aan te leggen, kanalen te graven, scholen voor de zeevaart en arsenalen
te bouwen, waartoe de ter dood veroordeelde misdadigers zouden kunnen gebruikt
worden. Om het vooroordeel tegen te gaan, dat er tegen den handel, alsof die iets
onedels was, bestond, moest de Koning zelf de eerste koopman worden in zijn Rijk;
hij moest verder fabrieken oprigten en die dan later aan particulieren overdoen. In
sterk bevolkte plaatsen moesten er ‘patriotische
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gezelschappen’ worden opgerigt, die zich met nijverheidsondernemingen zouden
belasten. Vreemde kunstenaars, geschikt om de inboorlingen te onderrigten, moesten
naar Spanje worden gelokt. Zoo veel mogelijk moesten de landbouwers en
handwerkslieden van de krijgsdienst vrijgesteld en ten opzigte der belastingen met
verschooning behandeld worden; de uitvoer van grondstoffen moest verboden
worden; de regering moest handelstractaten sluiten; degenen, die nuttige uitvindingen
deden van welken aard ook, moesten mild beloond worden; jaarlijks moest de Koning
drie of vier vertrouwde personen door Europa doen reizen, met den last om mannen,
die uitmuntten door hunne kennis der staatswetenschappen, naar Spanje te lokken,
ook al mogt dit nog zooveel kosten veroorzaken, daar die door den raad en de
voorlichting van dergelijke mannen rijkelijk vergoed zouden worden.
Als men op den tijd en het land let, waarin zij werden voorgesteld, dan zal men
de meeste dezer plannen even stout als voortreffelijk moeten noemen; maar in zijn
ijver zag de verlichte Macanaz de moeijelijkheden voorbij, waarmede men bij de
uitvoering zou te kampen hebben. Eer een dergelijk veelomvattend plan in praktijk
kon worden gebragt, moesten eerst eene menigte vooroordeelen worden uitgeroeid;
eer het goede zaad wortel kon vatten en opschieten, moest de akker worden
omgeploegd. Dat begreep de Benedictijner monnik Feijoó, wiens naam, zoo als
Ferrer del Rio te regt zegt, onder de Spanjaarden in eere zal blijven zoo lang de
Spaansche natie eene beschaafde natie zijn zal. In een afgelegen hoek van de
provincie Orense geboren, maar door een edelen geest bezield en van een
standvastig karakter, stelde hij zich voor, terwijl hij te Oviedo in zijne cel leefde, de
dwalingen en vooroordeelen zijner landgenooten te bestrijden, op het gevaar af van
den haat op te wekken zoowel van de bedriegers, wier looze streken hij aan den
dag bragt, als van de bedrogenen, wier onnoozelheid hij ten toon stelde. In zijn
beroemd ‘Teatro crítico’ bestreed hij het geloof aan spooken, heksen en
tooverkunsten, aan den invloed der eclipsen en kometen op hetgeen hier beneden
voorvalt; op vele even krachtig als vloeijend geschrevene bladzijden trok hij te velde
tegen valsche mirakels en profetiën. Hij drong aan op verbetering van het onderwijs,
en deed zien wat daarin overtollig was en wat
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er aan ontbrak. Hij zeide flinkweg, dat, al had men alles geleerd wat onder den naam
van wijsbegeerte op de Spaansche hoogescholen onderwezen werd, men zoo goed
als niets wist. Hij bestreed het misbruik der disputen in de gehoorzalen, waar men
kwam met het vooraf opgevatte voornemen, nooit aan zijne tegenpartij gelijk te
geven, hoe goed diens gronden ook waren. Hij verzette zich tegen het
autoriteitsprincipe, en hield vol dat, in wetenschappelijke zaken, zelfs het gezag der
Heiligen slechts in zooverre gelden kan als het op gronden berust. Hij huldigde de
ervaring als de groote leermeesteres. Hij klaagde over de weinige kennis der
wiskunde, die men in Spanje bezat, waar, zeide hij, zelfs de zoogenaamde geleerden
onbekend waren met de meest gewone kunsttermen dier wetenschap. Met kracht
verzette hij zich tegen het gezag van Aristoteles, van den pseudo-Aristoteles, wiens
rijk in het overige Europa reeds lang uit was, maar die over de Spaansche scholen
nog even tyranniek heerschte als hij in de Middeleeuwen over al de scholen van
het Westen geheerscht had, en die in de kloosters van dat land ten minste evenveel
gezag had als een kerkvader. Hij prees het systema van Copernicus en dat van
Newton. Hij wilde Spanje, wat wetenschap en letterkunde betreft, in aanraking
brengen met het overige Europa, en bestreed diegenen, die, uit vrees voor alles
wat zij nieuwe wetenschap noemden, de katholieken vrees aanjoegen voor ‘de
verpeste lucht van het kettersche Noorden.’ Hij verlangde verder, dat men den arbeid
zou eeren en den lediggang tegengaan; daarom wilde hij minstens vijftien
heiligedagen in 't jaar afgeschaft hebben, waardoor, zeide hij, Spanje vele millioenen
zou winnen.
Veel zoude hier nog bij te voegen zijn, want Feijoó's ‘Teatro crítico’ is vol verlichte
en nuttige denkbeelden; maar hetgeen wij vermeld hebben zal reeds genoeg zijn
om zijne pogingen op hare regte waarde te doen schatten. Bedaarde vooruitgang
was in alles zijn stelregel; hij zelf zeide: ‘Men hervorme, maar met zoo langzame
schreden, dat het volk naauwelijks de beweging voele; uit vele kleine verbeteringen
moet de groote en algemeene verbetering ontstaan, die men beoogt.’
Zoo trachtte Feijoó, langs een anderen weg, hetzelfde doel als Macanaz te
bereiken. Het pleit voor de twee eerste Bourbons, dat zij beide mannen tegen hunne
mag-
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tige vijanden beschermeden. Feijoó, die vooral door de monniken werd aangevallen,
werd door Ferdinand VI tot hofraad benoemd; wat meer is, de Koning legde aan de
tegenstanders van zijn beschermeling het stilzwijgen op, daar hij hun verbood,
pamphletten tegen Feijoó te doen drukken. Macanaz, die door de inquisitie en de
Jezuieten van ketterij werd beschuldigd, werd wel uit Spanje verwijderd; maar Filips
V bleef hem zijne gunst schenken, deed hem regelmatig een jaargeld toekomen,
vroeg hem meermalen om raad en belastte hem zelfs met verschillende belangrijke
onderhandelingen.
In het algemeen ging Spanje onder de Bourbons vooruit. Er kwam eenige
verbetering in de financiën, in het leger en vooral in de zeemagt. De Habsburgsche
dynastie had slechts vier vermolmde linieschepen en zes kleinere vaartuigen
nagelaten; bij den dood van Ferdinand VI telde de Spaansche zeemagt weder
vier-en-veertig linieschepen en negentien fregatten. Nieuwe fabrieken en
handelmaatschappijen waren er opgerigt. Door Filips V ondersteund, had men eerst
de Koninklijke Spaansche Academie, toen de Koninklijke Academie der Geschiedenis
gesticht. De oprigting eener groote Academie van Wetenschappen was voorbereid.
Madrid had, vooral door toedoen van Macanaz, eene Koninklijke Bibliotheek
verkregen. Eenige tijdschriften, waarin over landbouw, kunsten, handwerken, marine,
handel en geschiedenis gesproken werd, waren in het licht gekomen. In één woord:
ofschoon Spanje nog niet op die hoogte was waarop Macanaz en Feijoó, die hunnen
tijd ver vooruit waren, het wilden brengen, zoo konden zij er zich toch mede geluk
wenschen, dat het door hen uitgestrooide zaad reeds welig opschoot en schoone
vruchten beloofde. De kloostergeest week meer en meer, en de zucht om de
verlichtere volken in te halen en zoo mogelijk op zijde te streven, vermeerderde van
uur tot uur.
Zoodanig was Spanje toen Karel III den troon beklom.
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II.
In 1716 te Madrid geboren, genoot Don Carlos, de oudste zoon uit het tweede
huwelijk van Filips V, eene zorgvuldige opvoeding. In aardrijkskunde, geschiedenis
en wiskunde maakte hij goede vorderingen; behalve zijne moedertaal leerde hij
Latijn, Italiaansch en Fransch. Van zijne vroegste jeugd af aan toonde hij eene even
edele als zachte en gevoelige geaardheid. De eer van zijn vaderland lag hem naauw
aan het hart. Toen hij als knaap het tweede deel van Feijoó's ‘Teatro crítico’ in
handen kreeg, waarin de Spanjaarden zeer aan de kaak worden gesteld, riep hij
verontwaardigd uit: ‘Men moet dat boek verbranden!’ Later evenwel, toen hij Feijoó
persoonlijk leerde kennen, vatte hij voor hem de hoogste achting op, en van zijnen
kant was Feijoó met den toen veertienjarigen Infant zóó ingenomen, dat, toen hij
hem het vierde deel van zijn werk opdroeg, hij hem begroette als de hoop van
Spanje, als dengeen, die de beschermer zou zijn van beschaving en verlichting.
Na drie jaren over Toscane, Parma en Piacenza te hebben geregeerd (1731-1734),
besteeg Karel den troon der beide Siciliën, onder den naam van Karel IV. Het was
voor de inwoners dier landen een groot voorregt, dat zij eindelijk weder een Rijk op
zich zelf vormden en een eigen Koning hadden. De Spaansche onderkoningen
hadden Napels behandeld, zoo als zij Milaan en de Spaansche Nederlanden
behandelden, als een wingewest, welks inwoners niet te vertrouwen waren, zoodat
men er alleen op bedacht moest zijn, hen in bedwang te houden en hun geld af te
persen, zonder dat men voor hunne belangen behoefde te zorgen. Alleen de twee
hoogere standen, die men vreesde, had men door toegefelijkheid zoeken te winnen,
en men had daardoor veel kwaad gesticht, want daardoor kwam het, dat de leenen
zeer in omvang waren toegenomen, de regten der baronnen zeer waren uitgebreid,
en de privilegiën der prelaten eene buitensporige hoogte hadden bereikt. Op het
beklagenswaardige volk drukten alle lasten; door den adel onderdrukt, door de
geestelijkheid uitgemergeld, had het daarenboven nog onbeschrijfelijk veel
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te lijden van de onderkoningen, die telkens willekeurige maatregelen namen, en die
er steeds op uit waren, den haat der armen tegen de rijken aan te wakkeren, ten
einde op die wijze hunne eigene magt te grondvesten op de tweedragt der
inboorlingen. Onder zulk een bestuur - wanneer die onderdrukking een bestuur
heeten mag - waren de Napolitanen diep ongelukkig geworden en menigmaal had
de wanhoop hen tot hevige oproeren doen overslaan. Op de Spaansche heerschappij
was de Oostenrijksche gevolgd; dat is te zeggen, dat men van Scylla op Charybdis
vervallen was.
Met de troonbestijging van Karel begon nu voor Napels een nieuw tijdperk. Hij
koos tot zijn vriend en raadsman een man van talent, geleerdheid en ondervinding;
het was Tanucci, die vroeger te Pisa hoogleeraar in de regten geweest was, en dien
Karel tot minister van Binnenlandsche Zaken en van Justitie benoemde; eene
waardigheid, die Tanucci vijf-en-twintig jaren lang tot heil van Napels bekleedde;
want hij bragt dáár ten uitvoer wat zijn geestverwant Macanaz in Spanje slechts had
kunnen voorstellen. Hij beperkte de magt van den adel en zorgde dat het zwaard
der geregtigheid alle misdadigers trof, hoe aanzienlijk hunne geboorte of hoe
uitgestrekt hunne bezittingen ook waren. Te vergeefs zochten verscheidene Edelen
een opstand te bewerken tegen den minister, die hunne buitensporige privilegiën
besnoeide, en den vorst die hem beschermde: zij werden gestraft en tot
gehoorzaamheid gedwongen. Eveneens werden de te groote privilegiën der
geestelijkheid beperkt. Napels telde toen 112,000 geestelijken, monniken en nonnen;
na lange onderhandelingen gelukte het eindelijk aan Tanucci een concordaat met
den Heiligen Stoel te sluiten, waardoor dit aantal verminderd werd en vele der met
een goed bestuur strijdige voorregten der kerken, der kloosters en der geestelijkheid
werden afgeschaft. Even als de adel gedaan had, morden ook niet weinige monniken,
toen men hen gedeeltelijk aan de burgerlijke regtspraak onderwierp; maar hunne
superieuren werden voor den Staatsraad geroepen, die hun te kennen gaf, dat de
monarch vast besloten had, alle onruststokers streng te straffen, en dat de
kloosterlingen zich moesten herinneren, dat het juist hun pligt was, het voorbeeld
van gehoorzaamheid te geven.
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Door heilzame maatregelen maakte in korten tijd de ellende voor welvaart plaats.
Een verbeterd belastingstelsel schonk aan de schatkist aanzienlijke voordeelen en
aan de belastingschuldigen eene groote verligting. De bepalingen, die de monopoliën
begunstigden, werden afgeschaft en de uitoefening van iedere soort van nijverheid
vrij verklaard. Met alle Staten, zelfs Turkijë niet uitgezonderd, werden
handelstractaten gesloten. Men vormde het plan de Middellandsche zee met de
Adriatische door middel van een kanaal te verbinden, opdat de schepen niet langer
genoodzaakt zouden zijn, geheel Italië om te zeilen. De Koning deed de haven van
Napels, die door zorgeloosheid zoo goed als onbruikbaar geworden was, weder in
goeden staat brengen. Hij rigtte handelmaatschappijën op. Hij opende zijne Staten
voor het handeldrijvende volk, dat Ferdinand en Isabella eenmaal uit Spanje hadden
verdreven, en gaf hun verlof synagogen te bouwen. Op zijn bevel werden er breede
en schoone wegen aangelegd op plaatsen, waar vroeger alleen steile of moerassige
voetpaden bestonden. De prachtige brug over den Volturno te Torcino verwezenlijkte
eene hoop, die men voor ijdel gehouden had. De hoogeschool te Napels, die de
Oostenrijkers in eene caserne veranderd hadden, werd aan hare oorspronkelijke
bestemming teruggegeven en verrijkt met de Bibliotheca Farnesiana, die de Koning
op zijne kosten uit Parma deed komen. Voor de handelswetenschappen werd er
een nieuwe leerstoel opgerigt.
Maar, ofschoon de stof rijk en schoon is, wij zouden ons bestek te buiten gaan,
als wij alles wilden opsommen wat Karel voor Napels deed, gedurende de
vijf-en-twintig jaren, dat hij over dat land heerschte. Uit hetgeen wij gezegd hebben
blijkt reeds genoegzaam in welken geest en met welken uitslag Karel dat land
geregeerd had, toen, in het jaar 1759, de dood van zijn ouderen stiefbroeder,
Ferdinand VI, die geene kinderen naliet, hem op den troon van Spanje plaatste. Hij
stond toen de kroon van Napels af aan zijn minderjarigen derden zoon Ferdinand;
maar het bestuur bleef in handen van Tanucci. Toen hij zijn paleis verliet om zich
naar de haven te begeven, waar hij zich zou inschepen, volgde hem eene ontelbare
menigte van allerlei rang en stand, en met tranen in de oogen zagen de Napolitanen
den monarch vertrekken, die hen met wijs-
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heid en vaderlijke liefde had geregeerd, en die hen nu verliet om nimmer terug te
keeren.

III.
De partij in Spanje, die den vooruitgang was toegedaan, koesterde groote
verwachtingen van den vorst, wiens regering voor Napels zoo heilzaam geweest
was, en zij vleide zich met de hoop, dat er nu groote veranderingen zouden plaats
hebben. Die hoop werd wel niet geheel en al te leur gesteld, want Karel bragt
verbeteringen in eenige takken van het bestuur, maar geheel verwezenlijkt werd zij
toch ook niet. De koning scheen met eene zekere schroomvalligheid te werk te gaan
en de zaken zoo veel mogelijk te willen laten zooals zij waren. In plaats van dadelijk
een nieuw ministerie in den progressieven geest te benoemen, liet hij het ministerie
zijns broeders bestaan, dat zeer weinig geschikt was om in dien geest te arbeiden.
Richard Wall bleef minister van Buitenlandsche Zaken en van Oorlog. Hij was een
Ier van geboorte, en zijn levensloop levert een nieuw bewijs op, dat Spanje toen
een land van belofte was voor vreemde gelukzoekers. In Spaansche dienst had hij
eerst op zee, toen te land gestreden. Daar het hem noch aan moed noch aan talent
van zich in te dringen ontbrak, was hij eerst kolonel van een regiment dragonders
geworden; daarna was hij met eene belangrijke zending naar de Antillen belast;
later, bij de onderhandelingen te Aken, was hij geheim agent van Spanje; in dezelfde
hoedanigheid was hij eenigen tijd te Londen, totdat Ferdinand VI hem tot
ambassadeur bij het kabinet van St. James benoemde, en eindelijk was hij minister
van Buitenlandsche Zaken geworden. Hij was een man van verstand en vooral een
man van de wereld; zijne jovialiteit en zijn vernuft verlieten hem evenmin in de
officieele conferentiën als in het dagelijksche gesprek; maar daar hij reeds bejaard
en zijne eerzucht voldaan was, zoo beschouwde hij zijn post als eene eervolle en
lucratieve sinecure, en kwam er opregt voor uit, dat hij al het werk aan de hoofden
zijner bureaux overliet. De minister van Binnenlandsche Zaken
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en Justitie, Campovillar, was een vrij onbeduidend persoon, die zijne verheffing aan
de koninklijke biechtvaders te danken had en die de nieuwe denkbeelden vijandig
was. Hetzelfde was het geval met den minister van Marine en Koloniën, Arriaga,
een man die ijverig arbeidde, maar altijd onder den invloed der Jezuieten. Slechts
eenen minister ontsloeg Karel, dien van Financiën, en hij benoemde den Siciliaan
Esquilache (zoo schrijven de Spanjaarden den Italiaanschen naam Squillace) in
zijne plaats.
Wat schroomvalligheid scheen, was wijsheid. Het oproer van 1766 bewijst dat
Karel gelijk had, toen hij meende dat, als men een land als Spanje hervormen wilde,
een land waar de voorstanders van het oude talrijk waren en grooten invloed hadden,
men langzaam en omzigtig moest te werk gaan. Het is zoo, een man als hij kon met
een ministerie als datgene was hetwelk hij aan het roer vond, op den duur niet
arbeiden en regeren; maar van nature uiterst goedhartig, en dus afkeerig, aan oude
staatsdienaars smart te berokkenen door hen te ontslaan, rekende hij daarenboven
op den tijd. Geen der ministers was onder de zestig jaar; volgens den loop der natuur
zouden zij dus weldra òf sterven òf de noodige krachten verliezen. Dit was dan ook
het geval. Richard Wall nam zijn ontslag en Campovillar stierf. Nu kwamen er andere
mannen aan het bestuur. Esquilache werd minister van Oorlog, terwijl hij het
ministerie van Financiën behield; de Italiaan Grimaldi werd minister van
Buitenlandsche Zaken, en Roda van Binnenlandsche Zaken en Justitie. Van den
laatsten, een even braven als verlichten Aragonees, maar een regalist, zeide Karel
zelf, dat hij twijfelde of zijne verheffing wel aan Rome behagen zou.
Karel zelf behaagde aan eene zekere factie in het geheel niet. Met wantrouwen
had die factie hem den troon zien beklimmen. Het is waar, hare vrees was even
weinig verwezenlijkt als de hoop van hen, die eene plotselinge verandering
verwachtten; maar toch, Karel had het een en ander gedaan, dat haar niet
aangenaam was, en zij vreesde voor erger. Dadelijk na zijne troonbestijging had
de Koning er bij den Paus op aangedrongen, dat de geschriften van den
eerbiedwaardigen prelaat Palafox zouden worden goedgekeurd, en hij had zijn doel
bereikt; - vroeger, gedurende de soort van tusschenregering, die door de
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langdurige ziekte van Ferdinand VI ontstaan was, hadden de Jezuieten weten te
bewerken, dat die geschriften openlijk verbrand werden. Zoodra Palafox in zijne eer
hersteld was, werd er gefluisterd dat de Koning en zijne ministers ketters waren en
dat de godsdienst gevaar liep; er werden geheimzinnige profetiën verspreid, volgens
welke de regering en het leven van Karel III niet langer dan zes jaren zouden duren;
‘eene soort van oppositie, zegt Ferrer del Rio, die toen reeds tamelijk versleten was,
maar die toch nog eenigen invloed had op de menigte.’ Eenigen tijd later was de
biechtvader des Konings gestorven. De Jezuieten verwachtten, dat een hunner die
betrekking zou verkrijgen; maar Tanucci, die zelf altijd een Jezuiet tot biechtvader
had, omdat hij meende dat dit aan een particulier niet schaden kon, had aan Karel
den stelregel ingeprent, dat een monarch, ‘om redenen te veel om te noemen’ (por
infinitas razones), nooit iemand uit die orde tot biechtvader hebben moet. Karel
dacht aan die waarschuwing en koos geen Jezuiet. Sedert dien tijd werden van de
predikstoelen oproeren voorspeld, en die voorspellingen werden bewaarheid in
Maart 1766, op denzelfden tijd dat de voornaamste Jezuieten hunne vergaderingen
hielden.
Het wachtwoord der oproerlingen was: het hoofd van Esquilache!
Esquilache, een man van lage geboorte - zijn eigenlijke naam was Leopold de
Gregorio - maar die reeds te Napels minister van Financiën, van Oorlog en van
Marine geweest was, miste vele eigenschappen die een staatsman noodig heeft.
Zwijgen kon hij niet; hem een geheim toe te vertrouwen was even goed als het aan
de geheele wereld te vertellen. Ten einde diegenen, die hem zouden kunnen
schaden, te winnen, deelde hij onder hen jaargelden en andere gunstbewijzen uit,
waardoor hij, daar hij niet zijn eigen geld, maar dat van de schatkist weggaf,
gemakkelijk den naam van mild verkreeg. Hij zelf weigerde wel is waar elk materieel
bewijs van dankbaarheid, in de hoop van aldus ook den naam van onbaatzuchtig
te verkrijgen; maar zijne vrouw, die, als eene echte dochter van het handeldrijvende
Catalonië, zeer geldgierig was, stelde zijne hoop te leur, daar zij zonder schroom
beide handen opende voor de geschenken van sollicitanten en begunstigden.
Evenwel, Esquilache had ook goede hoeda-
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nigheden. Hij was zeer werkzaam en aan ondernemingsgeest ontbrak het hem niet.
Zijn finantieel bestuur was dan ook heilzaam geweest. Zonder de belastingen te
vermeerderen of leeningen te sluiten, had hij, zes jaren achtereen, alle uitgaven
weten te bestrijden, hetgeen nog nooit gebeurd was, noch onder de Habsburgers,
noch onder de Bourbons. Hij had het getal zijner ondergeschikten verminderd, en
om de aanblijvenden in staat te stellen eerlijk te zijn en te blijven, had hij hunne
bezoldiging vermeerderd. Den graanhandel had hij vrij gemaakt. Vooral voor Madrid
had hij veel verrigt; hij had gezorgd voor de bestrating en reinheid dier stad; hij had
verordend, dat zij van half October tot half April behoorlijk verlicht werd; hij had
aangename wandelingen doen aanleggen; kortom, hij had geene moeite gespaard
om Madrid in alle opzigten te verfraaijen. Toch was hij niet bemind onder de inwoners
der hoofdstad. De voorstanders van den ouden kloostergeest beschouwden hem
als een nieuwigheidszoeker en als een regalist; het volk had van hem een afkeer,
omdat hij een vreemdeling was. Velen waren jaloersch op de gunst, waarin hij met
zijne familie bij den Koning stond. Die gunst was inderdaad groot, te groot, wij
erkennen het, want zijn oudste zoon was eensklaps van luitenant-kolonel tot
maréchal-de-camp bevorderd; zijn tweede zoon, ofschoon nog zeer jong, genoot
reeds de inkomsten van een zeer rijk aartsdecanaat; zijn derde zoon, die de wieg
nog naauwelijks had verlaten, was reeds administrateur der douanen van Cadix.
Hij zelf was luitenant-generaal, zonder ooit gediend te hebben.
Intusschen was de oogst twee jaren achtereen mislukt, zoodat het brood twee
cuartos was opgeslagen, en daarenboven was de winter van 1765 op 1766 zeer
streng. Ofschoon nu noch het een noch het ander de schuld van Esquilache was,
en ofschoon hij zijn best deed, de ellende van het volk te verminderen, door graan
uit Sicilië te doen komen, zoo werd toch het volk meer en meer tegen hem verbitterd,
en hoe kon dit anders, daar het telkens van vele kansels met straffen hoorde
bedreigen, die het zouden treffen wegens de zonden der regenten?
Terwijl er dus reeds gisting in de gemoederen was, had de Regering de
den

onvoorzigtigheid, op den 10
inwoners van Madrid,

Maart 1766 het bevel uit te vaardigen, dat alle
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zonder onderscheid van rang en op straf van gevangenschap of boete, kleine mantels
moesten dragen, in plaats van groote, en steeken in plaats van hoeden met breede
en slappe randen.
Hoe zonderling deze verordening ook klinken moge, op zich zelve beschouwd
was zij geenszins af te keuren. Het was eene poging om de rust en de veiligheid
van Madrid te verzekeren; eene stad, die altijd berucht was geweest door het groot
aantal moorden, die er straffeloos gepleegd werden. Ieder inwoner, die eenigzins
onder de rijken kon geteld worden - getuigt Louville in zijne ‘Mémoires’ - had minstens
honderd bandieten in zijne soldij, en onder de regering van Karel II schreef Villars,
toen ambassadeur aan het Spaansche Hof: ‘Iemand dien men haat te vermoorden,
is hier zoo gewoon, als dat men drinkt wanneer men dorst heeft, en niemand wordt
ooit gestraft.’ Maar niemand kon gestraft worden, zoolang het oude kostuum bewaard
bleef; zoolang mantel en hoed de gelaatstrekken zoo volkomen verborgen, dat de
zoon den vader, de broeder den broeder niet herkennen kon, was het aan de policie,
als er een moord gepleegd was, ten eenenmale onmogelijk, den schuldige op te
sporen. Karel III was dan ook van de noodzakelijkheid eener verandering van het
kostuum zoo zeer doordrongen, dat hij, zes jaren vroeger en nog eer hij zijne intrede
in Madrid hield, de dragt van groote mantels en hoeden aan de beambten der
regering verboden had. Dit verbod werd nu op allen toegepast; maar het oogenblik
waarop men dit deed was ongelukkig gekozen.
De ordonnantie wekte dadelijk groot misnoegen, vooral onder be bewoners der
armere wijken, die om zeer vele redenen aan de nationale dragt gehecht waren, en
weinigen gehoorzaamden aan het gegevene bevel. De alcaldes de corte vermaanden
eerst het volk met zachtheid; toen dat niet hielp, grepen de geregtsdienaars de
weêrspannigen, en deden door kleêrmakers hunne groote hoeden in steeken
veranderen en hunne lange mantels in korte. Eindelijk werd de gewapende magt
met de uitvoering der ordonnantie belast; de invaliden werden daartoe gebruikt, die
zich wel wisten te doen gehoorzamen door personen, die alleen waren, maar niet
door de volkshoopen. Als iemand zich stoutmoedig tegen de invaliden en de
geregtsdienaars ver-
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zette, kreeg hij spoedig hulp, en de vertegenwoordigers der autoriteit werden dan
op de vlugt gedreven. Telkens als de ordonnantie aangeplakt werd, werd zij ook
afgescheurd en vervangen door spotschriften en oproerige plakkaten, waarin onder
anderen te lezen stond, dat drieduizend Spanjaarden besloten hadden, den wijden
mantel en den grooten hoed te verdedigen, en dat zij wapenen in overvloed hadden
voor allen, die zich aan hen wilden aansluiten.
Zoo stonden de zaken, toen op Palmzondag (23 Maart) van het jaar 1766, omtrent
vijf uur na den middag, een persoon met mantel en hoed zich op de Plazuela de
Anton Martin vertoonde, en langzaam en in eene uitdagende houding voor den daar
staanden wachtpost voorbijging. Verontwaardigd over die onbeschaamdheid, riep
de officier hem toe: ‘Hoor eens, vriend! kent gij de ordonnantie des Konings niet?’
- ‘Ik ken die,’ antwoordde de ander. - ‘Welnu, waarom gehoorzaamt gij er dan niet
aan, en waarom maakt gij geen steek van dien hoed?’ - ‘Omdat ik er geen lust in
heb.’ Beiden trokken daarop den degen; de officier riep zijne soldaten te hulp, maar
de ander floot, en op dat teeken kwamen eensklaps uit eene straat dertig
gewapenden te voorschijn, die de soldaten zoo plotseling aanvielen, dat zij hen
zonder slag of stoot ontwapenden. Na die zoo gemakkelijk behaalde overwinning
plaatsten zij zich op eene rij en trokken de straat van Atocha door, onder het geroep
van: ‘Leve de Koning! leve Spanje! Esquilache sterve!’ Vrijwillig of gedwongen sloten
zich degenen, die zij tegenkwamen, aan hen aan. Toen de troep bij de Plazuela del
Angel gekomen was, kwam er eene berline, met twee muilezels bespannen,
aanrijden. Het rijtuig hield stil, en degeen die er in zat verdeelde eenige vliegende
blaadjes onder de oproermakers. ‘Volgt den haas, want die zal spoedig moede zijn,’
zeide hij met luider stem, en dadelijk daarop reed de berline in vollen galop weg.
De uitgedeelde blaadjes waren exemplaren van een geschrift, dat aan het volk
voorschreef wat het doen moest. Voorzigtigheid en gehoorzaamheid aan de bevelen
der hoofden werden daarin aangeraden; er moest niet gestreden worden dan
wanneer men aangevallen werd; allen moesten den Koning met daverend gejuich
begroeten, als hij de verzoeken toestond; talmde hij daarentegen daarmede, dan
moest men er op aandringen, dat
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hij zich aan 't volk vertoonde; zonder ophouden moest men het hoofd van Esquilache
eischen; de huisgezinnen der behoeftigen en van diegenen, die gevangen genomen
mogten worden, zouden verzorgd worden, maar degeen die zich aan plundering of
moord schuldig maakte, zou met den dood gestraft worden.
Toen de bende bij het paleis kwam, was zij reeds tot drieduizend personen
aangegroeid. De hertog van Medinaceli, opperstalmeester des Konings, een zeer
populair man, zocht de menigte tot bedaren te brengen; maar zijne stem werd
versmoord door het geschreeuw om het hoofd van Esquilache. De oproerlingen
verlieten echter weldra den omtrek van het paleis; het scheen hun beter toe,
Esquilache in zijn hôtel te gaan verrassen; zij begaven zich dus daarheen; maar zij
vonden er alleen de bedienden; de markies had zich, zoodra hij kennis had gekregen
van den oploop, langs een anderen weg naar het paleis begeven, en zijne gemalin
had de kostbaarheden in veiligheid gebragt. Het volk brak de deur open, stormde
de kamers binnen en wierp de schoonste meubelen de vensters uit, die vervolgens
op straat verbrand werden. Eenigen stelden voor, ook het hôtel in brand te steken;
het geschiedde evenwel niet, omdat anderen deden opmerken, dat dit onbillijk zou
zijn, daar het hôtel niet aan Esquilache toebehoorde, maar aan den markies de
Murillo, een onschuldige en een Spanjaard van geboorte. Na de eetwaren, den wijn
en den tabak, die zich in het hôtel bevonden, duchtig te hebben aangesproken,
begaf zich het volk naar het hôtel van den minister Grimaldi, waar het de ruiten
insloeg. Uit haat tegen Esquilache, die het eerst voor de straatverlichting gezorgd
had, werden ook de lantaarns stuk geslagen; maar daar het reeds laat werd en het
volk òf te vermoeid òf te beschonken was om nog meer baldadigheden te verrigten,
ging het te middernacht uiteen, nadat het op de Plaza Mayor Esquilache in effigie
verbrand had.
Den volgenden morgen nam het oproer een nog veel dreigender aanzien.
Ofschoon het gerucht liep, dat er aan de policie en aan de militaire magt order
gegeven was, met gestrengheid te werk te gaan, waren de oproermakers nu veel
talrijker, en er bevonden zich ook een groot aantal vrouwen en jongens onder hen.
Zij begaven zich wederom naar het paleis. De troepen waren genoodzaakt
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eenige malen op hen te vuren, en ofschoon zij met opzet te hoog schoten, ten einde
vrees aan te jagen zonder bloed te doen stroomen, werden toch eenigen uit het
volk gewond of gedood. De Waalsche gardes du corps zochten van hunnen kant
de oproermakers door sabelhouwen uiteen te jagen, en een hunner verliet het gelid,
doodde eene vrouw en wondde eene andere. Nu werd het volk woedend; het wierp
den Waal een touw om den hals, wurgde hem, en al vlugtende sleepte het het lijk
mede tot aan de Puerta del Sol, waar een piket was, dat ook uit Walen bestond,
maar dat niets deed, daar het te vergeefs op bevelen van den officier wachtte. Een
ander officier, die op de Plaza Mayor stond en ook Walen onder zijne bevelen had,
was minder langmoedig: hij gaf bevel, de geweren gereed te maken. ‘Schiet maar!’
riepen daarop de voorsten en stoutmoedigsten uit den hoop; ‘het doet er niet toe,
dat eenigen vallen!’ De soldaten gaven vuur; eenigen uit het volk vielen; maar de
overigen raapten steenen op - men was toen juist bezig met dat plein te bestraten,
- joegen spoedig de soldaten uiteen, vervolgden ze en vermoordden degenen, die
hun in handen vielen, onder een oorverdoovend gejuich.
Toen het reeds bijna op het midden van den dag was, kwamen Medinaceli en
Arcos aan het volk in naam des Konings beloven, dat, als het weder tot rust wilde
komen, alles wat het eischte zou worden toegestaan. Maar men luisterde naauwelijks
naar hen, en zij moesten onverrigter zake naar het paleis terugkeeren, waar zij
berigtten, dat de zaken een hoogst gevaarlijken keer namen. Korten tijd daarna
deden de alcaldes de corte aan de hoeken der straten aanplakken, dat de prijs der
levensmiddelen was afgeslagen, hetgeen op dat oogenblik niet baten kon, daar de
oproerlingen reeds de winkels der broodbakkers en wijnkoopers hadden geplunderd
en er daarenboven onder hen geld werd uitgedeeld, zooveel als een ieder maar
hebben wilde. Geen wonder derhalve, dat het volk zelf de aangeplakte biljetten
afscheurde, en dreigde dat geheel Madrid gedurende den nacht zou verbrand
worden.
De nacht begon te vallen toen Yecla, een monnik, die gewoonlijk op straat predikte,
zich aan een venster vertoonde, op het oogenblik dat het volk weder naar het paleis
wilde gaan. Zijn gelaat was streng en eerbiedwekkend;
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hij droeg eene doornenkroon om de borst, een touw om den hals en een crucifix in
de hand; zijn hoofd was met asch bestrooid; en toen hij zich onverwachts aan de
menigte vertoonde, werd deze zoo getroffen, dat zij eensklaps stil stond, terwijl de
woeste kreten verstomden. Gebruik makende van het gunstige oogenblik, begon
de monnik het volk toe te spreken; maar eene stem uit de menigte deed het tooneel
in eens veranderen. ‘Houd op met voor ons te preêken, vader!’ riep er een, ‘want
wij zijn goede Christenen, God zij dank, en wat wij vragen is billijk.’ Met gejuich
werden deze woorden begroet, en toen bood de monnik zich aan om de verzoeken
van 't volk aan den monarch over te reiken. Het aanbod werd dadelijk aangenomen;
iemand, die de kleeding van een geestelijke droeg, stelde in een winkel de verzoeken
op schrift, las zijn opstel voor, en daar het naar den smaak van 't volk was,
onderteekenden het verscheidenen, de een op den rug van den ander. Het
verzoekschrift, in den naam der Drieëenigheid en van de Maagd Maria opgesteld,
bevatte de volgende eischen: verbanning van Esquilache en van zijne geheele
familie; ontslag van de vreemde ministers en hunne vervanging door Spanjaarden;
afschaffing van de commissie voor de levensmiddelen; vertrek uit Madrid van de
Waalsche garden; de vrijheid voor het volk om zich te kleeden zoo als het wilde, en
prijsvermindering van de onmisbaarste levensmiddelen; - alles onder voorwaarde,
dat de Koning op de Plaza Mayor zou komen om daar te verklaren dat hij de eischen
toestond, en onder bedreiging, dat, als hij ze niet toestond, Madrid in dien nacht
zou verbrand worden. Met dit geschrift begaf zich Yecla naar het paleis.
Toen de Koning kennis genomen had van het verzoekschrift, wilde hij daarover
de meeningen zijner generaals vernemen, nadat hij hun op het hart had gedrukt,
dat zij rondborstig voor hun gevoelen moesten uitkomen. Zoo zegt althans een
relaas, dat door een voorstander van het oproer is opgesteld, en dat ook misschien
toen in omloop is gebragt om de gemoederen nog meer te verhitten. Volgens dat
relaas, stelde de hertog van Arcos (chef van eene kompagnie koninklijke gardes)
in die vergadering voor, de troepen in de straten en op de pleinen te verdeelen, en
al degenen, die tegenstand boden, over de kling te ja-
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gen, daar het vernederend was voor de koninklijke majesteit, met onderdanen te
capituleren. De markies van Priego, een Franschman en colonel der Waalsche
troepen, was van dezelfde meening. De graaf de Gazzola, een Italiaan en
kommandant-generaal der artillerie, wilde het volk met kanonnen tot gehoorzaamheid
brengen. Toen, vervolgt het relaas, legde de grijze en verdienstelijke markies de
Casa-Sarria zijn bevelhebbersstaf aan de voeten des Konings neder, knielde en
zeide: ‘Eer er verlof gegeven worde, de wreede maatregelen ten uitvoer te leggen,
die door de drie raadgevers, welke het eerst gesproken hebben, zijn aangeraden,
zal ik aan de voeten der Majesteit mijne ambten, eereposten en dezen staf
nederleggen, en ik zal de eerste zijn, die zich verzet, opdat de harde maatregelen
het eerst op mij worden toegepast.’ Daarna opstaande, vervolgde hij aldus: ‘Ik ben
van meening, dat men aan het volk alles toesta wat het vraagt, want zijne verlangens
zijn billijk, en het vertrouwt op het welwillende, zachte en vaderlijke gemoed uwer
Majesteit. Ziedaar mijne meening; behaagt zij niet, zie hier dan mijn hoofd!’ De
commandant der invaliden, de graaf van On͠ate en de kapiteingeneraal graaf van
Revillagigedo, spraken in denzelfden geest; een hunner zeide, dat het nu tijd was
zonder omwegen te erkennen, dat het volk regt had zich te beklagen over de
dagelijksche ongeregtigheden van Esquilache, en dat buitendien de raad om het
volk met geweren en kanonnen tot rust te brengen wel te pas kon komen in landen
waar afgodendienaars en tyrannen heerschten, voor wie het een lust is, stroomen
bloeds te zien vloeijen, maar niet in een christelijk land, waar een souverein regeerde,
die van nature tot goedertierenheid geneigd was.
Tot zoo ver het relaas. Ferrer del Rio vindt daarin ‘enkele kleinigheden
onwaarschijnlijk.’ Ik voor mij zou verder gaan en meenen, dat het stuk zeer weinig
of liever in 't geheel geen vertrouwen verdient. Welk bewijs is er, dat de onbekende
schrijver in staat was te weten wat er voorviel in eene vergadering, wier leden
ongetwijfeld tot geheimhouding der deliberatiën verpligt waren? Geen enkel. Hoe
theatraal en onwaarschijnlijk is daarenboven de rol, die de schrijver den markies
de Casa-Sarria laat spelen, en hoe opgesmukt ziet het geheele verhaal er uit! Naar
het mij voorkomt is het stuk niets anders dan een
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verzinsel, een pamphlet, dat ten doel had, de drie vreemdelingen in Spaansche
dienst, Arcos, Priego en Gazzola, in een hatelijk daglicht te stellen. Uit eene zoo
troebele bron mag men, mijns inziens, niet putten. Het is dus beter, ronduit te
erkennen, dat wij niet weten wat er in de bedoelde vergadering voorviel - als er
werkelijk eene dergelijke vergadering heeft plaats gehad, want zelfs dit kan nog niet
als zeker worden aangenomen: er is geen ander bewijs voor dan het relaas. Het
eenige wat wij weten is dit: de Koning besloot, zich aan de menigte te vertoonen en
haar al hare eischen toe te staan.
Pater Yecla verliet het paleis en maakte het volk met het besluit des Konings
bekend. Tien of twaalf personen traden toen vooruit tot aan de poort van het paleis,
waarna de Koning zich vertoonde, omringd door zijn biechtvader, zijn
opperhofmeester en alle dienstdoende edellieden. In de vernedering der Majesteit
berustende, ten einde bloedstorting te vermijden, had hij het engelachtige geduld,
zooals Ferrer del Rio zegt - wij zouden liever zeggen, de laakbare zwakheid - de
eischen aan te hooren, welke hem werden voorgelezen door een ontsnapten
galeiboef, die een rood vest zonder buis aan had en een ouden witten sombrero op
het hoofd droeg. Alleen de eisch, dat alle niet-Spanjaarden uit het ministerie zouden
verwijderd worden, was weggevallen; naar het schijnt, had Pater Yecla weten te
bewerken, dat die althans werd doorgeschrapt. De overige stond de Koning toe,
waarna hij weder in het paleis terugkeerde, maar als hij meende dat alles nu
geëindigd was, dan bedroog hij zich. De belhamels riepen, dat er op eene concessie,
die alleen op 's Konings woord steunde en nog daarenboven met geweld was
afgedwongen, niet te bouwen viel. In plaats van op te houden, vermeerderde nu
het tumult; de Souverein moest zich ten tweeden male aan het volk vertoonen; de
eischen werden een voor een weder voorgelezen, en de inwilliging van elke daarvan
door den Koning, werd door pater Yecla opgeschreven.
Nadat de onrust den geheelen nacht voortgeduurd had, verspreidde zich den
volgenden morgen (25 Maart) het gerucht, dat de Koning het paleis verlaten had.
Dit gerucht was gegrond: door onderaardsche gangen was de Koning des nachts
met zijne familie, Medinaceli, Arcos, Esquilache en den opperhofmeester Losada,
naar de poort
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van San Vicente gegaan, waar zijne koetsen hem wachtten, en op het oogenblik
dat zich het gerucht van zijne vlugt verspreidde, was hij reeds te Aranjuez. Eerst
was men nu zeer ongerust, dat hij zijn woord zou breken; maar hij hield het: de
Waalsche garden verlieten de hoofdstad, Esquilache keerde naar Italië terug en
men droeg weder vrijelijk groote mantels en hoeden. Desniettemin bleef Madrid
onrustig; ook in andere steden braken onlusten uit, zooals te Cuenca, te Saragossa,
te Barcelona en in de anders zoo rustige Baskische provincie Guipúzcoa, en het
bleek meer en meer, dat aanzienlijke en hoog geplaatste personen er de hand in
hadden, zooals de bisschop Rojas, gouverneur van den Raad van Kastilië. Van
zijnen kant zag Karel III in, dat hij de toegefelijkheid te ver had gedreven en begon
hij nu eene andere gedragslijn te volgen. Hij zond aan Rojas bevel, Madrid binnen
drie uren te verlaten en zich naar zijn diocese (Cartagena) te begeven; te gelijker
tijd benoemde hij den graaf van Aranda tot kapiteingeneraal van Nieuw-Kastilië en
tot Voorzitter van den Raad.
Het gepeupel van Madrid had zijn meester gevonden.

IV.
Vast en onverzettelijk van karakter - zoo als zijne landslieden, de Aragonezen,
gewoonlijk zijn - maar tevens voorkomend en beleefd zelfs omtrent den geringste,
was Aranda reeds te voren evenzeer gevreesd als bemind te Madrid. ‘De graaf van
Aranda is een man van groot verstand, die straft zonder aanzien des persoons,’
schreef een pater, die een vurige voorstander van het oproer was, in een brief aan
zijne zuster, en wie weet hoe zijne hand beefde, toen hij die woorden nederschreef!
Binnen vier-en-twintig uren na zijne komst in de hoofdstad (8 April), zond Aranda
aan het ministerie een zeer uitvoerig en naauwkeurig verslag omtrent het oproer,
waartoe hem onder anderen twee belhamels uit de voorsteden de bouwstoffen
hadden verstrekt. Daarna zuiverde hij Madrid zoowel van eene menigte vagebonden
als van een aan-
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tal priesters, die er niet te huis behoorden en er niets te doen hadden. Elke poging
tot storing der orde strafte hij streng. Een korporaal had in dronkenschap geroepen:
‘Leve de Koning! Esquilache sterve!’ - Aranda die zijne dronkenschap als eene
verzachtende omstandigheid beschouwde, want anders had hij hem doen ophangen,
liet hem door de spitsroeden loopen. Een persoon van fatsoenlijke afkomst, die
gezegd had, dat het bloed der Bourbons stroomen moest, werd opgeknoopt. Het
gepeupel werd bang en hield zich rustig.
Intusschen bleef het hof afwezig. Het gerucht liep, dat het niet terug zou keeren,
maar eene andere stad, Sevilië of Valencia, tot residentie zou kiezen, en dit gerucht
wekte eene groote ontsteltenis onder de burgerij, want als het bevestigd werd, dan
was deze, die alleen door het Hof bestaan kon, geheel en al geruïneerd. Van die
bezorgdheid maakte Aranda gebruik; hij gaf aan de burgers een wenk, en nu stelden
zoowel de gilden als de edellieden van Madrid petitiën aan den Koning op, waarin
zij te kennen gaven, dat de concessies, door den Koning gedaan, niet aan erkende
ligchamen, die dergelijke concessies niet verlangden, maar aan het oproerige
gepeupel, geene waarde hadden, weshalve zij hem verzochten, die weder in te
trekken. De Koning gaf daarop te kennen, dat, daar hij partij was in de zaak, hij
daarin geen regter wilde zijn, en dat hij dus de beslissing aan den Raad van Kastilië
overliet. In een gemotiveerd en uitvoerig advies verklaarde daarop dit achtbare
ligchaam de gedane concessies voor niet geldig. De Raad betoogde onder anderen,
dat de zamenloop van volk op den dag van het oproer geene wettige vergadering
was geweest, omdat het volk van Madrid nooit als corporatie was erkend; dat
daarenboven de eischen, aan den Koning gedaan, niet konden beschouwd worden
als de uitdrukking van het verlangen der stad, nademaal een groot gedeelte der
inwoners, namelijk de edelen, de kooplieden en de handwerkslieden, in hunne
petitiën verklaard hadden, dat zij de handelwijze van het gepeupel afkeurden en
verfoeiden, en dat zij met de concessies geenszins waren ingenomen; dat door de
concessies veranderingen waren teweeg gebragt, die van algemeen belang waren,
en dus tot de competentie van de Cortes of van den Raad van Kastilië behoorden,
enz.
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Daarmede was het lot van het oproer beslist. Terwijl Aranda zorg droeg, het volk
met stierengevechten en andere openbare vermaken bezig te houden, kwamen
den

den 6 Julij de Waalsche garden te Madrid terug; zij vertoonden zich op alle straten
en pleinen, en niemand waagde het, hen te beleedigen. Evenwel de groote mantels
en hoeden bleven nog de algemeene dragt; ook dat laatste spoor van den opstand
den

moest worden uitgewischt. Aranda wachtte tot den 16 October; toen deed hij de
vertegenwoordigers der drie en-vijftig lagere gilden bij zich ontbieden, en sprak tot
hen, niet op den toon van iemand die verzoekt en smeekt, noch op dien van iemand
die dreigt, maar met de kalme waardigheid en overredingskracht van iemand die
vermaant maar tevens bevelen kan. Ieders hart liet zich winnen door de beleefdheid
en vriendelijkheid van den President; de afgevaardigden beloofden alles te doen
wat in hun vermogen was, ten einde de koninklijke ordonnantie te doen nakomen,
sten

en hoe goed hunne pogingen geslaagd waren, bleek op den 1
December, toen
de Koning eindelijk weder te Madrid terugkeerde: toen was de menigte, die hem
met oorverdoovend gejuich begroette, ontelbaar, maar allen hadden korte mantels
aan, en al de hoeden, die in de lucht werden gezwaaid, waren driekant.
Zoo had de Regering, na eerst een bewijs van betreurenswaardige zwakheid te
hebben gegeven door met eene woeste bende oproerlingen te capituleren, toch
weder de overwinning behaald. Maar zij achtte hare taak nog niet geëindigd. Het
was haar meer en meer gebleken, dat de gebeurtenissen van Maart, die wij wel
verhaald, maar nog niet opgehelderd hebben (want er was inderdaad veel
geheimzinnigs in), geheel iets anders waren dan een volksoploop, door toevallige
omstandigheden te weeg gebragt. De ware schuldigen waren nog niet gestraft, en
als zoodanig beschouwde de Regering, niet het volk, dat zich had laten misleiden
en medeslepen, maar eene magtige geestelijke orde, die, naar hare meening, uit
Spanje verwijderd moest worden, wanneer in het vervolg de rust van het land zou
bewaard blijven.
R. DOZY.
(Wordt vervolgd).
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Twee republikeinen.
Eugène Cavaignac - Daniele Manin.
I.
Quelque chose, qui tenait à la fois du fer et du roseau, tel était l'homme,
que la constituante avait investi, momentanément du moins, du pouvoir
dictatorial.
L'homme illustre et modeste, qui se nomme M a n i n , eût été le
Washington des États-Unis d'Italie, si l'année 1848 n'eût pas avorté.
In de nieuwere geschiedenis staan twee jaartallen opgeteekend, die een diep en
onuitwischbaar spoor hebben gegroefd in de ontwikkeling en gestaltenis der
Europesche staten: 1789 en 1848. Twee jaartallen, die elkander de hand reiken
over de kleine spanne van reactie en despotisme, van bascule-regering en
democratisch-verniste dynastiepolitiek, die er tusschen ligt; twee jaartallen, die zich
bloedig afteekenen op het zwarte gordijn der tijden, hoogrood als de morgengloor,
die het rijzend licht verkondigt; twee jaartallen, gewigtig van beteekenis en van
gevolgen; oplossing en ontknooping van een verleden, maar kiem tevens van eene
toekomst; zegepraal op verouderde vormen, maar niet minder nederlaag van dwaze
fantasmen en tegennatuurlijke utopiën; opwekking en waarschuwing beide voor de
dagen, die komen zullen; opwekking tot kracht, tot vertrouwen en volharding;
waarschuwing tot omzigtigheid, tot matiging en eerbied voor onveranderlijke wetten.
Het jaar 1789 (geboortejaar dier moderne uitvinding, welke men met den
technischen term van a n t i r e v o l u t i e pleegt aan te duiden) wordt in zijne
beteekenis thans door zeer weinigen meer miskend. Het heeft als staat-
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kundige omwenteling de ernstige gedachte verwezenlijkt, welke er aan ten grondslag
lag; het heeft den genadeslag gegeven aan het stuiptrekkende feodalisme en de
moderne maatschappij voor goed gevestigd, met gelijkheid van allen voor de wet.
- De Godin der Rede is vergeten, of wordt slechts met spot en verontwaardiging
herdacht; de regering der massa's, of liever de regeringloosheid is voorbij; het
schrikbewind is begraven; al de uitspattingen en onzinnigheden, die de revolutie
vergezelden, zijn met het verdiende brandmerk gestempeld; maar de nieuwe
gedaante der maatschappij is gebleven; het duur verworvene regt voor altoos
verzekerd. Het jaar 1848 daarentegen is voor velen en in velerlei opzigt nog een raadsel en
wordt dan ook op zeer verschillende, meest zeer ongunstige wijze herdacht en
beoordeeld. - Wij zouden dat oordeel noch willen onderschrijven, noch een ander
daar tegenover stellen; de tijd voor de uitspraak schijnt ons toe nog niet gekomen
te zijn; lof en blaam beide zijn in ons oog voorbarig en onrijp; het jaar 1848 is nog
verre van zijn laatste woord te hebben gezegd. Men moge van lieverlede helderder
zien in de oorzaken, die de jongste groote omwenteling teweeggebragt, en in de
omstandigheden, die haar voorbereid hebben; men moge hier en daar eene harer
karaktertrekken hebben bespied, maar men mag zich nog niet vermeten een juist
en volkomen beeld van haar te ontwerpen, veel minder nog over hare gevolgen een
beslissend oordeel te vellen. Ééne algemeene opmerking voorop! - Het blijkt weinigen gegeven te zijn geweldige
omkeeringen of revolutien zonder toorn en vooringenomenheid te beoordeelen, en
met kalmte en onpartijdigheid het gronddenkbeeld, dat ze deed ontstaan, na te
speuren. De taak is voorzeker ook geene gemakkelijke en vereischt een vasten en
onbenevelden blik, welke door de uiterlijke verschijningen en de bijkomende
omstandigheden weet door te dringen tot de idee, die als kiem in die gistende stoffen
schuilt. - Bij iedere hevige beroering toch bruist het drab en de onreinheid, die op
den bodem ligt, naar boven, en men is maar al te zeer geneigd naar die onzuivere
en ongure oppervlakte den strijd en de wieling af te meten, die de wateren in
beweging hebben gebragt. Maar laat de strijd volstreden en de stroom weder tot
rust gekomen zijn, en men zal ontwaren, welke
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gewigtige veranderingen onder die chaotische oppervlakte zijn gewrocht; hoe hier
de bedding verbreed is en de stroom zich ginds binnen enger grenzen heeft
teruggetrokken, om het achterblijvende slib zich tot vruchtbare weilanden te doen
vormen; hoe bij deze kronkeling de steenbrokken, die de vrije vaart belemmerden,
zijn weggeslagen, en hoe bij gene slingering de vroegere bogt tot eene regte lijn is
hersteld. Bij iedere revolutie - maatschappelijk of staatkundig - drijft op gelijke wijze
het schuim der maatschappij boven, en het mag geen verwondering wekken, dat
de voorstander van orde en wet, de man van fijne beschaving met walging het hoofd
afwendt van het schouwspel, dat de eerste losbarsting der reeds lang werkende en
woelende elementen aanbiedt. Hij wachte zich echter zijn oordeel door die
noodzakelijke uiterlijke verschijning te laten verkloeken; maar hij zoeke den oorsprong
der beweging en hij vrage zich af, of 't mogelijk zoude zijn, op eenmaal eene rustige
maatschappij om te keeren en in hare naven te doen trillen, indien die maatschappij
niet reeds sedert geruimen tijd in eigen boezem een kiem van bederf had
omgedragen?
Wie de geschiedenis meer dan alleen in hare chronologische volgorde kent, zal
het denkbeeld als eene dwaasheid verwerpen, dat het van éénen individu, hoe sterk
en magtig hij wezen moge, zoude kunnen afhangen eene revolutie te doen geboren
worden of haar te voorkomen. Waar geene ontvlambare stoffen aanwezig zijn, kan
geen brand ontstaan, en waar de massa met het bestaande tevreden is, daar kan
geene onwenteling worden te voorschijn geroepen. De uitbarsting moge verhaast
of vertraagd kunnen worden; haar teweeg te brengen, wanneer geene gisting bestaat,
of haar geheel te beletten, wanneer het inwendig niet rustig en kalm is, vermag
niemand. Daar is slechts één middel om revolutiën te voorkomen, maar dat middel ligt alleen
in het bereik van vrije volken: het tijdige voldoen door de regeringen aan de zich
openbarende nieuwe behoeften der maatschappij, het medeleven van het leven
des volks, ten einde te geschikter ure passende vormen te geven aan hetgeen er
omgaat in zijne gedachten en er tot overtuiging is geworden. Maar dat middel is,
gelijk wij zeiden, alleen ter beschikking van vrije volken, omdat zij alleen het regt
hebben en de bevoegdheid bezitten hunne wenschen en verlangens mede te deelen,
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op de bevrediging hunner nieuwe behoeften opmerkzaam te maken en hunne
gedachten en hunne overtuiging te openbaren. Geen regering heeft gemakkelijker
taak en veiliger stelling dan die van een vrij volk.
Evenmin als eenige andere, zou de omwenteling in Februarij 1848 door Louis
Philippe en zijne ministers op dien oogenblik kunnen zijn belet. Zij had een te diepen
grond, dan dat ze met geweld had kunnen worden gekeerd. Noch in Frankrijk, noch
in Duitschland of in Italië zou eenig persoon bij magte zijn geweest eene uitbarsting
te voorkomen, die sinds jaren was voorbereid.
Het jaar 1848 vertoont zich aan ons in een dubbel licht, in het licht eener
omwenteling op sociaal gebied en eener revolutie voor nationaliteit. In beide opzigten
is zij mislukt en heeft ze voor als nog geene tastbare vruchten gedragen; of ze
evenwel geheel onvruchtbaar is geweest, wagen wij te betwijfelen, al onthouden
we ons van een oordeel over hare mogelijke gevolgen. Sociaal van strekking in
Frankrijk, beoogde ze opbouwing of herstel van nationaal volksbestaan in
Duitschland, in Hongarije, in Italië, in Sleeswijk-Holstein. De fransche maatschappij was krank. Onder eene regering, welke meer het belang
der dynastie dan het welzijn des volks voor oogen hield, waren omkoopbaarheid
en veilheid doorgedrongen in de rangen der dienaren van den staat; erger nog! in
de rijen der volksvertegenwoordigers. Titels en waardigheden, ambten en fortuinen
waren te behalen door het uitbrengen van eene welgezinde stem. Het
protectionistische stelsel deed lasten heffen van het volk ten behoeve van een of
anderen begunstigden tak van handel en nijverheid; agiotage en tripotage deden
millioenen winnen en verliezen in een oogwenk, en, verbonden aan politieke
ondersteuning, zag men als met een tooverslag fortuinen verrijzen van fabelachtigen
omvang. Eene slechte verdeeling en heffing der belasting deed den middenstand
hoe langs zoo meer kwijnen; eene zedelooze maatschappij, welke verteerde boven
hare kracht en uitgaf wat zij niet bezat, en zich eene weelde veroorloofde, welke zij
niet kon betalen, kwam aan de ongelijke drukking der lasten nog ter hulpe. Zóó
dreigde het volk zich van lieverlede te splitsen in twee deelen: millionairs en
proletariërs. Een algemeen malaise had zich sinds het Spaansche huwelijk in
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Frankrijk geopenbaard; de dood van den edelen en populairen hertog van Orleans
had het volk nog meer van de regerende familie vervreemd; de maatregelen door
het gouvernement voorgedragen en door eene schijnvertegenwoordiging - het ideaal
van kortzigtige en onbekwame ministers, welke achter allerlei schoonschijnende
leuzen zich aan hunne portefeuilles vastklemmen en des noods het geheele land
zouden demoraliseren om hunne zetels te behouden - goedgekeurd, deden meer
en meer wrevel en misnoegen bij de burgerij ontstaan. Een heirleger van jonge
advokaten, zonder klienten en zonder processen, dat zich in de hoofdstad had
opgehoopt, had in tijdschriften en dagbladen bijgedragen om den geest van
ontevredenheid te voeden en droombeelden voor te spiegelen van eene betere
verdeeling der maatschappelijke rijkdommen en lasten, waarbij aan alles was gedacht
behalve aan de onveranderlijke wetten der natuur. Er was reden voor hun aanval
en hunne afkeuring; het gouvernement van Louis-Philippe heeft zich op
staathuishoudkundig en financiëel gebied zeer achterlijk getoond, en zijn onwrikbaar
protectionisme te midden der toenemende overtuiging der deugdelijkheid van vrijen
handel, had menig helderdenkend staatsman van hem vervreemd. Voeg hierbij de
weigering tot verandering van het kiesstelsel, waaraan het bederf der
vertegenwoordiging teregt werd toegeschreven; de misoogst en de schaarschte,
die ten onregte der regering werden geweten; de weinige sympathie, die het kabinet
betoonde voor de regeneratie van Italië, waarvoor het volk met geestdrift was bezield,
en men zal eenige der oorzaken kennen, welke de omwenteling van 24 Februarij
hebben teweeg gebragt.
‘De verantwoordelijkheid er van,’ zegt Joseph Garnier - ‘moet te gelijker tijd rusten
op de gouvernementen, die onverstandig dijken tegen die wateren hebben
opgeworpen, op de mannen van invloed, die bijgedragen hebben om den stroom
uit zijne oevers te doen treden, en ook op de volken zelve, wier opvoeding nog zulke
lessen schijnt te behoeven. Zeker is het echter, dat het kanon niet het laatste noch
het eenige middel van overtuiging is. Het geneesmiddel is te vinden in de studie
der maatschappelijke huishouding en der wetten, die bij het leven der volkeren
voorzitten. Men zal de rij der omwentelingen niet sluiten, zoolang de volken nog
doortrokken zijn van monsterlijke economische vooroordeelen; zoolang de regeringen
en
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de minderheden stijfhoofdig de meening der meerderheid zullen blijven miskennen.’
Sociaal was de fransche revolutie van 1848. Utopiën op utopiën, de eene nog
dwazer en doller dan de andere, werden luide, soms met talent, steeds met warmte
en geestdrift verkondigd en door een opgewonden en onverstandig volk, als het
fransche zonder eenige vleijerij mag worden genoemd, met graagte aangehoord
en geloofd. - Hier heette het organisatie van den arbeid; ginds waarborg van werk
aan elken burger; straks werd de oprigting van groote nationale werkplaatsen
aanbevolen; later de afschaffing der rente en de uitgifte van papierengeld, eene
‘planche aux assignats’ als eenig redmiddel voorgesteld. - De grondslagen der
maatschappij werden met vermetele hand aangetast en tot een onderwerp van
discussie gemaakt; aan eigendom, erfregt en familie getwijfeld, ja zelfs de leer
verkondigd, dat eigendom diefstal is. - Nationale werkplaatsen, steeds werk voor
allen, gelijk loon, matige werkuren; maatschappelijk vereenigingen, phalanstères;
regelmatige indeeling van het menschdom in een zeker aantal arbeiderskoloniën,
zonder acht te slaan op aanleg of ijver, op rang en vermogen, op regten en
verpligtingen, op de wetten van vraag en aanbod en van voortbrenging; eene
kunstmatige organisatie van boven af, welke welligt in eene maatschappij van
marionetten of looden soldaten uitnemend zou zijn toe te passen geweest, maar
geheel in strijd was met het wezen eener menschen-maatschappij, ziedaar de
idealen en de panaceën, die de woordvoerders der socialistische school aan het
gapende volk voor oogen hielden. - Maar al die jammerlijke verbijstering en
hersenontsteking van de socialistische en de meer consequente communistische
school, waaraan waren zij toe te schrijven? Waren zij niet het gevolg dier monsterlijke
economische vooroordeelen - zoo als Garnier zegt - waarvan het volk doortrokken
was; dier miskenning van de wetten, welke het leven en de verhouding der
maatschappijen regeren? - Het groote woord moet ons van het hart, al wordt een
ernstig wenkbraauwfronsen ons loon: de moeder van al die onzinnige theoriën is
.... de protectie. Het stelsel van bescherming heeft in Frankrijk en overal, waar het
wordt toegepast, de denkbeelden omtrent arbeid en rijkdom vervalscht en bevat in
zich de kiem van aanranding van den
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eigendom; iedere schrede verder op dien weg der tegennatuurlijke regeling van
handel en bedrijf moet tot de ongerijmdste en gevaarlijkste handelingen leiden; de
wettelijke spoliatie moet uitloopen op openbare berooving door een ieder, wien het
goeddunkt. - Maar wij hebben ons reeds te lang voor den bescheiden omvang dezer
bijdrage bezig gehouden met de sociale zijde der jongste revolutie. Men moge het
den onden economischen zuurdeessem wijten, die in ons schuilt. In vlugtiger trekken
zij het streven der rassen en volkeren naar eenheid en nationaliteit in 1848 herinnerd.
De duitsch-deensche hertogdommen Sleeswijk en Holstein staan in de voorste
rijen der volken, die om een zelfstandig bestaan tegen een overheerschend vreemd
element kampten. - Duitschers van geboorte, van taal en zeden, drong de maagschap
hen tot eene naauwere aansluiting aan het vaderland, tot eene losmaking der
banden, welke hen met Denemarken verbonden. Het moge voor Holstein gelden;
voor Sleeswijk, waar de groote helft der bevolking van deenschen oorsprong is,
heeft voorzeker de beweging eene pressie van buiten ontvangen en is zij geene
zuivere stemme des bloeds geweest. - De eenheid der beide hertogdommen, die
sten

het volk op den 24
Maart 1848 te wapen deed snellen, en voor welke Hanover,
Pruissen en Brunswijk het zwaard tegen Denemarken hebben getrokken, is nog
thans eene dier hagchelijke vraagstukken, door welker behandeling de diplomatie
teeken van leven geeft. Het goede regt van Holstein op eene zuivere verhouding
tot den duitschen Bond erkennende, kan echter de billijkheid der deensche
aanspraken op Sleeswijk moeijelijk worden voorbijgezien, en wij wenschen in het
belang van dat kleine, maar krachtige rijk, dat zoovele bewijzen geeft van kalmen
en gestadigen vooruitgang op den constitutionelen weg, dat de kwestie te zijnen
gunste moge worden beslist.
In Duitschland droeg de omwenteling mede een nationaliteits-karakter. Het feit
heeft zijne beteekenis, dat het sein er toe werd gegeven door eene bijeenkomst van
sten

publicisten te Mannheim op den 27
Februarij. Één eenig Duitschland was de
leuze, van noord tot zuid, van oost tot west herhaald met geestdrift en met wijsgeerige
weelderigheid van woorden. De omwenteling in Weenen en de val van het ministerie
Metternich; de opstand te Berlijn, ge-
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volgd door concessie op concessie van den geleerden en romantieken vorst; de
troonsafstand van Lodewijk van Beijeren; de bijeenkomst van het Vorparlament te
Frankfort; nieuwe onlusten te Weenen; zamenroeping van constituërende
vergaderingen te Weenen en te Berlijn en van het Duitsche parlement te Frankfort;
de verkiezing van den Aartshertog Johann van Oostenrijk tot Rijksbestuurder en de
officiële ontbinding van den duitschen bondsdag; de woelingen in Baden en de
abdicatie van den oostenrijkschen Keizer ten behoeve van zijn neef Franz Joseph,
zijn zoovele phasen van het streven naar eenheid bij onze oostelijke naburen. Hoe
dat streven, aanvankelijk met zege bekroond, eindelijk is mislukt; hoe al die schoone
grondwetten als scheurpapier zijn verstrooid op den adem van denzelfden wind,
die ook de geschondene eeden medevoerde, ligt te versch in aller herinnering om
meer dan vlugtige aanstipping te behoeven. En toch zal het jaar 1848 ook voor
Duitschland niet onvruchtbaar zijn geweest, wanneer 't onzen bespiegelenden
stamgenooten mogt hebben geleerd, hoe eene omwenteling niet moet worden
geleid; zoo het hen mogt hebben overtuigd, dat de daad, de eendragtige, krachtige
en snelle daad, meer geldt dan bergen van redevoeringen en abstracte
staatsregelingen.
Bij al de weeën in eigen boezem, werd Duitschland nog in zijne meest kwetsbare
buitenlandsche betrekkingen aangetast. Zijn uniteitstrijd had strijd voor
onafhankelijkheid der verschillende rassen uitgelokt, die de lappendeken der
oostenrijksche monarchie vormen. Hier het Slawische element, dat in Praag de vlam
deed uitslaan en waaraan het Roumanische zich te Bucharest aansloot; ginds de
magyaarsche nationaliteit, die het hoofd in Hongarije opstak en in Kossuth haar
woordvoerder vond; ten zuiden eindelijk dat dichterlijke schiereiland-volk, dat den
kamp aanvaardde voor zelfstandig volksbestaan. Schoon en ongelukkig Italië!
zuchtende onder de roede van den duitschen plakmeester, vreemd aan uwe zeden,
vreemd aan uwe liefelijke taal en uw warm gemoed; vreemd aan uwe kleuren, uwe
reliquiën, uw hemel! Schoon en ongelukkig Italië, versnipperd in magtelooze staten,
waar gij geen buitenlandsch gezag moet huldigen, of aan een vorst uit het geslacht
der Bourbons, wiens naam met bommen en granaten is vereenzelvigd,
gehoorzaamheid pleegt; schoon en ongelukkig Italië, dat niet ster-
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ven zult, omdat gij met het zwaard in de hand zijt gevallen, wat waart ge in 1848
der vervulling uwer wenschen nabij!
Lombardije in opstand en Milaan door de Oostenrijkers verlaten, Venetië
vrijgevochten, Sardinië aan het hoofd der beweging met zijnen ridderlijken Carlo
Alberto tot leidsman, een middenpunt gevonden voor hen, die zoekende en tastende
waren; onder schooner voorteekenen had zich nooit een onafhankelijkheidsoorlog
aangekondigd! Maar ook daar bleef de strijd een onvruchtbare; verdeeldheid en
naijver maakten de behaalde zegepralen tot niet. Het Lombardijsch-Venetiaansche
koningrijk keerde onder den scepter der Habsburgs terug; de Paus betrok weêr het
Vatikaan; Napels bleef onder zijn stamhuis en Sardinië zag zijne oude grenzen
hersteld. Evenwel wanhopen wij aan Italië's toekomst niet; de eerste poging moge
mislukt zijn, eene tweede of derde kan beter vruchten dragen.
Magyaarsche en Slawische en bovenal Roumanische en Italiaansche nationaliteit!
onze beste wenschen voor u. De kaart van Europa vertoont lijnen en grenzen, waar
de natuur er geene heeft gesteld, en heeft afscheidingen weggevaagd, waar de
natuur ze had getrokken. Zoo de kaart mogt worden herzien - en die herziening kan
vroeg of laat niet uitblijven - dan, Magyaarsche en Slawische en bovenal
Roumanische en Italiaansche zelfstandigheid! worde u uwe plaatse gegund.
De Fransche republiek had in de weinige maanden van haar bestaan reeds de
jammerlijke uitwerking ondervonden der socialistische theoriën en praktijken, welke
hare eerste leiders hadden gepredikt en ingevoerd. Zij meende adem te mogen
den

scheppen, toen op den 4 Mei 1848 de constituerende nationale vergadering, bij
algemeen stemregt op 23 April gekozen, hare eerste zamenkomst hield en zeven
dagen later een uitvoerend bewind werd benoemd, bestaande in François Arago,
Marie, Garnier-Pagès, Lamartine en Ledru-Rollin, ter vervanging van het provisionele
sten

gouvernement, dat op den 24
Februarij het roer van den staat in handen had
genomen.
Die uitvoerende commissie droeg echter reeds de kiem
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van ontbinding in zich; hare heterogene bestanddeelen vertoonden geene enkele
krachtige persoonlijkheid, welke een middenpunt had kunnen vormen; de sociale
en democratische republiek had er een van hare vertegenwoordigers behouden,
en zij, die heetten de partij van orde en gematigdheid voor te staan, waren te zwak
om hun overwigt te doen gelden en weêrstand te bieden aan den drang der onzalig
opgewekte socialistische eischen. Een droomend en ijdel dichter, met meer
verbeelding dan verstand begaafd, en zich met welgevallen wiegelende op de
kadans zijner eigene phrases; een geleerde, die proeven nam op het ligchaam der
maatschappij en zich in een laboratorium in plaats van op het staatstooneel waande;
een man van de beurs, plotseling tot wetgever en bestuurder, neen! tot hervormer
gestempeld; ziedaar de mannen, die geroepen waren het ontwrichte werktuig weder
in elkander te zetten en met krachtigen arm de regering van orde en wet te herstellen
en aan waanzinnige utopisterij den bodem in te slaan.
Indien de dichter had gewild; indien hij sterkte en karakter genoeg had bezeten
om zijne persoonlijkheid op den voorgrond te stellen en te breken met iedere
eerzucht, die der zijne in den weg stond; indien hij zich had weten los te maken van
al de mannen, die in de bedwelming des oogenbliks zich met hem op het Stadhuis
tot de bestuurders van Frankrijk hadden opgeworpen; indien Lamartine in één woord
niet Lamartine ware geweest, zijne populariteit dier dagen zou hem eene schoone,
hooge en eenige stelling mogelijk hebben gemaakt. Thans ging hij onder in
afmattende woordenwisseling met zijne ambtgenooten, minder populair en edel,
maar krachtiger dan hij.
Maar nog een ander gevaar bragt de zamenstelling dier commissie met zich. Hare
leden waren allen benoemd uit de provisionele regering. Welke reden bestond er,
om Marie en Garnier-Pagès te behouden, en Crémieux en Dupont de l'Eure te
verwijderen; waarom Ferdinand Flocon, waarom Louis Blanc te weren, waar men
Ledru-Rollin toeliet? Gevaarlijke naijver, gekrenkte eerzucht moesten er het gevolg
van zijn. De geëlimineerde leden verzuimden dan ook niet lang, om hunne
den

gevoeligheid op bloedige wijze te openbaren. Den 11

Mei werd de uitvoerende

den

commissie op het Luxembourg geïnstalleerd en den 15
oproer in de straten van Parijs en werd de con-

Mei woedde een nieuw

De Gids. Jaargang 22

107
stituërende vergadering door de bevolking der nationale werkplaatsen en der clubs
en geheime genootschappen bedreigd. De hand van Louis Blanc was in deze
beweging maar al te duidelijk zigtbaar, en al werd zij ook voor den oogenblik
bedwongen, in het duistere vervolgde de socialistische factie haren weg, en nooit
was Parijs vruchtbaarder in zamenzweringen dan in het korte tijdsbestek, dat
tusschen 15 Mei en 22 Junij verliep.
de

Het was de 17 Mei, toen een fiacre stilhield vóór het ministerie van oorlog en
een man in burgerkleeding er uitstapte en verzocht toegelaten te worden. Die man
was de generaal Cavaignac, van Afrika gekomen met toestemming der regering,
om zijne plaats in de nationale vergadering in te nemen als vertegenwoordiger van
het departement du Lot. Die volksvertegenwoordiger werd dienzelfden dag door de
uitvoerende commissie tot minister van oorlog benoemd en zijne verschijning in de
constituërende vergadering scheen haar als met een electrischen slag te slaan en
een vorm te geven aan verwachtingen, welke reeds lang in haren boezem hadden
geschuild. En voorwaar, de man, die daar in zijne dubbele betrekking de zaal der
vertegenwoordiging binnentrad, was wel geschikt om dien indruk teweeg te brengen
en eene nieuwe toekomst te beloven.
Louis Eugène Cavaignac verscheen in 1848 te Parijs, omstraald door den glans
van een moedig verleden, van zijne afrikaansche heldenfeiten, zijn eerlijk gemoed
en zijne republikeinsche antecedenten. Werpen wij een blik in dat verleden en volgen
wij de ontwikkeling van den man, die een oogenblik het lot van Frankrijk, welligt van
Europa, in zijne hand heeft gehad.
den

Cavaignac werd den 15 October 1802 te Parijs geboren uit ouders, met hart
en ziel den republikeinschen regeringsvorm toegedaan. Zijn vader Jean Baptiste
Cavaignac had zich in de dagen der Conventie als een harer warmste aanhangers
doen kennen; zijne moeder Julie Marie Olivier de Corancez deelde, aristocrate van
afkomst als ze was, in de staatkundige gevoelens van haren echtgenoot en behoorde
tot eene girondinsche familie. De zin der ouders openbaarde zich reeds vroeg in
de kinderen, bovenal in den oudsten zoon Godefroy, die met Armand Carrel vóór
en na 1830 tot de edelste en talentvolste kampvechters behoorde dier ordelijke
republiek ‘aux allures aristocratiques,’ welke
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in Europa tot het gebied der idealen is blijven verwezen. Minder voortvarend en
vurig van aard als zijn oudere broeder, had daarenboven ook beider bestemming
er toe bijgedragen bij den eenen te ontwikkelen, wat bij den anderen als sluimerende
vonk was verborgen. Godefroy werd man van letteren; Eugène werd voor het zwaard
sten

bestemd en betrad den 1
October 1820 de polytechnische school, welke hij twee
jaren later als élève souslieutenant verliet om de lessen bij te wonen aan de École
d'application d'artillerie te Metz, alwaar hij drie jaren bleef. Zijne militaire loopbaan
de

begon hij als sous-lieutenant bij het 2 regiment genie, en weldra bood zich voor
hem de gelegenheid aan, het handwerk van den soldaat door de ervaring te leeren
kennen. Tot luitenant bevorderd, werd hij in 1828 naar Morea gezonden met het
fransche leger, dat Griekenland ter hulpe kwam in zijnen onafhankelijkheidsoorlog
tegen Turkije. Onze ouderen van dagen herinneren zich nog het philhellenisme van
dien tijd, en gelukkig mogt de jeugdige krijgsman zich prijzen, die geroepen werd
deel te nemen aan eenen strijd, waarbij de geestdriftige sympathie van het geheele
beschaafde Europa hem volgde, en hoeveel meer een krijgsman, met zulke
vrijheidlievende gevoelens bezield als Eugène Cavaignac!
Tegen het einde van 1829 in Frankrijk teruggekeerd, vernam hij de tijding der
Julij-omwenteling in zijn garnizoen te Arras. Zijn broeder Godefroy, die in de
omverwerping der Bourbons eene gewigtige rol had gespeeld, was evenwel verre
van ingenomen met den loop der zaken en zag met leede oogen Louis-Philippe den
ontruimden troon bestijgen. Zijn invloed sleepte ook Eugène in de geheime werkingen
dier republikeinsche propaganda, welke bij de vorming der ‘vereeniging voor de
nationale verdediging’ voorzat, en meer dan ooit bewoog deze zich in de spheren
sten

der politiek. Door het gouvernement van den burgerkoning op den 1
October
1830 tot kapitein bevorderd, verloochende hij echter zijne staatkundige gevoelens
niet, en hij werd gerangschikt onder die officieren van de oppositie, welke in het
zwarte boek waren aangeteekend. Zijne biographen deelen ons een onderhoud
mede, dat zijn kolonel zich verpligt achtte met hem te voeren.
‘Indien het regiment optrok tegen de legitimisten,’ vroeg de kolonel, ‘zoudt gij
mede vechten?’
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‘Ja, kolonel!’ antwoordde Cavaignac.
‘En indien wij optrokken tegen de republikeinen?’
‘Dan zou ik niet vechten, kolonel!’
Het antwoord was niet geschikt de regering met hem te verzoenen; hij werd op
disponibiliteit gesteld, en niet dan met veel moeite gelukte het den maarschalk Soult,
een vriend van zijn oom, hem wederom in de dienst te doen plaatsen. De regering
had echter destijds een uitmuntend middel om zich van die soort van lastige officieren
te ontdoen; zij zond hen raar Afrika. Ook aan Cavaignac viel die bestemming ten
deel, en weinig voorzeker vermoedde het gouvernement, dat de straf, die het
oplegde, de grondslag zou worden der verheffing van den te radikalen krijgsman.
In 1832 op Afrikaanschen bodem overgeplant, vond Cavaignac daar het
geschiktste tooneel voor zijne werkzaamheid en voor de ontwikkeling der gaven,
die hem waren bedeeld. Zijne koelbloedigheid en bedaardheid, zijn onuitputtelijk
geduld en onvermoeibare volharding, zijn zin voor orde en regelmaat, het
bevelhebberstalent, dat in hem lag, deden hem moeijelijkheden te boven komen en
daden van moed verrigten, waarvoor menig vuriger krijgsman zou zijn teruggedeinsd
of bezweken. Krachtig en streng in de handeling, muntte hij niet uit door zijn scherpen
blik of door eene medeslepende heldengeestdrift, maar overtrof hij anderen in het
onwrikbaar stand houden te midden van uitputting en ontbering en in het
onverschrokken braveren der hinderpalen, die hij ontmoette op den weg, hem door
den pligt afgebakend.
Als genieofficier gekozen om den aanleg der versterkingen van Oran en der
strategische wegen in die provincie te leiden, vond hij al aanstonds gelegenheid
zich door de degelijkheid zijner kennis te onderscheiden, terwijl de veldtogt bij
Mascara in 1834 niet minder getuigde voor dien kalmen moed, welke een der
schoonste eigenschappen van Cavaignac mag worden genoemd. Niettegenstaande
bleef hij tot 1836 zonder bevordering. Toen echter werd hem een post opgedragen,
die aan geene geschiktere handen had kunnen worden toevertrouwd; na de inneming
van Tlemcen namelijk, belastte de maarschalk Clausel hem met de bewaking van
den mechouar van die plaats aan het hoofd van vijfhonderd vrijwilligers, en schonk
hem voor-
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loopig den rang van bataillonschef. Dáár, te midden eener vijandige bevolking,
geheel afgescheiden van het fransche leger, zonder middelen van gemeenschap
en met een handvol soldaten, omringd door een woestijn en blootgesteld aan al de
aanvallen van Abd-el-Kader's benden, bleef Cavaignac opgesloten, als
vertegenwoordiger van Frankrijk en verantwoordelijk voor zijne vlag. Hij hield vol
zes maanden lang, toen de maarschalk Bugeaud der uitgeputte bezetting nieuwen
toevoer van levensmiddelen en ammunitie bragt; hij hield vol wederom tien maanden
langer, tot hij eindelijk in 1839 werd afgelost. Die zestien maanden met al hare
ontbering en hare treurige verlatenheid, had de krijgsman besteed in het afslaan
der vijandige aanvallen niet alleen, maar in het doen van herhaalde uitvallen, ten
einde zich van tijd tot tijd van proviand te voorzien en het moreel zijner soldaten op
te houden; hij had ze besteed in het aanleggen van nieuwe vestingwerken, in het
oprigten van gebouwen en kasernen en in het vestigen van een hospitaal. De taaije
volharding van den pionnier werd eindelijk beloond; hij kreeg zijne vaste aanstelling
als bataillonschef, maar hij weigerde haar, zoolang niet aan al de officieren, die de
bezetting hadden uitgemaakt, eene evenredige bevordering was toegekend. De
edele wensch van den overste werd bevredigd en hij nam bezit van zijn nieuwen
rang. Maar niet straffeloos worden ontberingen verduurd, gelijk hij ze in die 16
maanden had gekend. Zijne gezondheid was geschokt en hij ontving een verlof om
naar Frankrijk te gaan. De tijd van rust werd besteed aan het schrijven van een
werk: de la Régence d'Alger, dat met geestdrift ontvangen en allerwege met lof
beoordeeld werd.
De rusttijd was echter van zeer korten duur. Het zoogenaamde traktaat van de
Tafna was door Abd-el-kader verbroken en de oorlog met den stoutmoedigen Emir
op nieuw ontvlamd. IJlings verliet Cavaignac het vaderland en begaf zich naar
Cherchell, welke plaats hem ter bezetting was aangewezen. Twaalf dagen lang
weêrstond hij de wanhopige aanvallen der Kabylen van Dahara, waarbij hij zelf eene
ernstige wonde ontving; eindelijk daagde de hulp op; het was meer dan tijd; de
levensmiddelen waren alle verteerd. In het jaar 1841, in veldtogt op veldtogt; bij het
terugtrekken van Milianah aan het hoofd der achterhoede, waarbij hij op nieuw werd
gewond; bij de engten
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van Oued-fodda en bij al die tallooze ontmoetingen met de Arabieren, gaf Cavaignac
op nieuw de schitterendste bewijzen van zijn moed en vastberadenheid. Eene
den

schoone belooning wachtte hem; hij werd den 11 Augustus 1841 tot kolonel van
het regiment Zouaven benoemd als opvolger van Lamoricière. De naam van dat
beroemde regiment maakte de eere der aanvoering dubbel groot.
Op een ander gebied werd Cavaignac weldra geroepen zijne bekwaamheid ten
toon te spreiden. De maarschalk Bugeaud, groot voorstander van volkplantingen,
besloot op drie verschillende punten posten aan te leggen, die den grondslag
moesten vormen van toekomstige steden. De stichting van den post bij Ess-nam
werd aan Cavaignac opgedragen, die aan het hoofd van 2500 man naar zijne
bestemming vertrok en te midden der wildernissen eene stad begon te bouwen,
welke den naam van Orleansville ontving en de vallei van Chelif moest bedwingen.
Kasernen en arsenalen, hospitalen en woningen voor kolonisten, eene kerk en eene
waterleiding ontstonden als met een tooverslag onder de leiding van den voormaligen
genieofficier; de terreinen werden afgebakend, de wouden omgehakt en dat alles
in denzelfden tijd, waarin een voortdurende oorlog moest worden gevoerd tegen de
den

naburige stammen, die alle tot onderwerping werden gebragt. Den 16 September
1844 tot maréchal de camp verheven, werd Cavaignac aan het hoofd der subdivisie
van Tlemcen geplaatst, maar spoedig van zijnen vreedzamen arbeid afgeroepen
om deel te nemen aan den geduchten strijd tegen Abd-el-Kader, die in 1845 den
heiligen oorlog had uitgeroepen. Hij woonde de ontmoetingen bij Medeah, la Mitidja
sten

en El-Harboug en den togt in het Atlasgebergte bij, welke spoedig - op den 30
Maart 1846 - door de onderwerping van de stammen van den woestijn van Angad,
en in 1847 door de gevangenneming van den Emir zelven werd gevolgd.
Het ligt niet in ons bestek, den krijgsman te vergezellen bij al zijne togten; wij
kunnen volstaan met de mededeeling, dat hij in 1845 of 1846 den titel ontving van
brigadegeneraal en met het kommandement der provincie Oran werd belast, in
welke betrekking hij de werkzaamheden van militaire volkplanting en ontginning kon
voortzetten, die hij met zoo gunstig gevolg te Orleansville had begonnen. In
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den korten tijd van zijn bestuur ging de provincie met snelle schreden in ontwikkeling
en bebouwing vooruit en werden onderscheidene groote werken aangelegd, die
nog thans met bewondering worden genoemd.
Eene lange rust scheen echter voor den generaal nimmer te zijn weggelegd.
den

Den 2 Maart 1848 vernam Cavaignac de eerste tijdding der revolutie. Zij trof
hem pijnlijk, want hij wanhoopte, na het gebeurde in 1830, aan de zegepraal der
republiek. ‘Helaas!’ zeide hij, ‘binnen 6 maanden hebben wij Hendrik V!’
Die republiek, waaraan hij niet geloofde, had echter aan hem geloofd, en het
eerste berigt van haar ontstaan bragt hem tevens de benoeming tot
gouverneur-generaal van Algerië en den titel van divisie-generaal. Het geslacht der
Cavaignacs had zij niet vergeten, en de broeder van den vurigen Godefroy, die in
1845 was gestorven, was de man, aan wien zij hare dankbaarheid betoonde.
Wij hebben tot dus ver den krijgsman gezien; thans treedt de staatsman op het
tooneel.
Het debut van den gouverneur-generaal was niet gelukkig; zijne eerste handeling
bestond in het verwijderen van het standbeeld van den Hertog van Orleans. Het
was eene fout; de zonen van Louis-Philippe waren op den afrikaanschen bodem
bemind en de nagedachtenis van den oudsten was, als 't ware, door zijnen tragischen
dood geheiligd. De bevolking gaf luide haren wrevel te kennen en Cavaignac beging
zijne tweede fout: het standbeeld werd weêr opgerigt. Weinige dagen daarna deed
hij op aandrang van eenige heethoofdige republikeinen eene jacobijnenmuts
ophangen aan de takken van een vrijheidsboom, maar hij bespeurde weldra, hoe
weinig de bevolking van Algiers met het schouwspel was ingenomen, en wederom
voegde hij een misslag bij den anderen: de phrygische muts werd weggenomen.
Men ziet het, de nieuwe staatsman had zijne republikeinsche antecedenten en
zijn weêrzin tegen de familie der Orleans niet vergeten. Aan overijver valt echter bij
hem niet te denken; zijne vroegere en latere handelingen hebben getoond, dat hij
zich niet door een vurig en geestdriftig karakter onderscheidde; zijn vertrouwen op
de republiek was niet zeer groot, zoo als uit de woorden blijkt,
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die hij bij het vernemen der omwenteling sprak. Wat bewoog hem het standbeeld
weg te nemen en de vrijheidsmuts op te hangen, en het standbeeld te herstellen
en de muts naar beneden te halen? - Het karakter van den generaal Cavaignac
openbaart zich in deze handelingen; hij was een man zonder vastheid van wil,
onbepaald en dobberende in zijne gedachten, die onder het strengste uiterlijk eene
voortdurende weifeling verborg en slechts in de uiterste ure tot doortastend handelen
overging. Hem ontbrak de grootste eigenschap voor een staatsman: karakter; hij
wantrouwde zijne eerste opwellingen en vertoonde eene mengeling van eerlijke
overtuiging en vlottende besluiteloosheid. Zijne onervarenheid op staatkundig gebied
moge gedeeltelijk dat wantrouwen verklaren, maar bij vastheid van wil, zou dat
wantrouwen spoedig zijn verdwenen. Zijne weinige menschenkennis droeg het hare
bij, om hem steeds te doen tasten en wikken en wegen, waar hij slechts den geest
en de stemming om zich heen had gade te slaan, om te weten wat men van hem
wenschte. Zijne fiere houding, zijn kalme, doch koude blik, zijn ernstig gelaat, zijne
gebiedende bewegingen, zijne kort afgebrokene en snelle wijze van spreken duidden
voorzeker den man aan, gewoon om te bevelen, om te heerschen; maar men
bedroog zich, wanneer men daarin ook het bewijs meende te zien van zijne
geschiktheid om te besturen. Discipline, regels en vormen vereerde hij boven alles;
hij had het bewustzijn van kracht, maar niet van magt en gezag. Streng en hard in
de uitvoering, was hij in het beramen en besluiten langzaam en onzeker en zijne
onbuigzaamheid was meer een gevolg van stijfhoofdigheid dan van vastheid van
wil.
Malitourne heeft hem niet onjuist een ‘Grandison militaire’ genoemd, en het woord
van den generaal Changarnier aan Napoleon schildert voortreffelijk het karakter
van onzen held. ‘Lamoricière,’ zeide hij, over de kansen van weêrstand bij een coup
d'état sprekende, ‘partira trop tôt, et Cavaignac partira trop tard!’
Ziedaar den man zonder initiatief, zonder plotselinge, edele opwelling, zoekende
naar hetgeen hij doen moet, maar het met kracht ten uitvoer brengende, wanneer
hij het eenmaal weet, naar de natuur geteekend. Wilt ge een ander portret, gij zult
vinden, dat het op het eerste gelijkt. Het is door de la Guéronnière geteekend,
misschien met
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wat meer affectatie en kleur dan de vlugge schets van Changarnier.
‘Cette physionomie du général Cavaignac, imposante comme un devoir, mais
froide comme une règle, sans défaut, mais sans rayonnement aussi, sans écart,
mais sans élan, sans vulgarité, mais sans éclat, cette physionomie austère et honnête
est sans contredit le type le plus beau et le plus pur du protestantisme (?) politique
et militaire. Qu'on mette la statue sur le piédestal, le parti républicain applaudira
sans doute; mais la France passera respectueuse et indifférente.’
Maar wij stellen ons aan het gevaar bloot, door het uitbreiden der karakteristiek,
de gebeurtenissen vooruit te loopen. Als staatsman is de generaal Cavaignac eerst
na zijne optreding als minister van oorlog, en juister nog. na de Junijdagen in zijne
totaliteit te beoordeelen. Wij kunnen ons thans vergenoegen met opmerkzaam te
maken op de zwakheid en weifeling, waarvan zijne eerste daden als
gouverneur-generaal blijk geven en welke de vergelijking wettigen ‘qu'il tenait du
fer et du roseau.’
In tijden van revolutie leeft men snel en veel; de gebeurtenissen volgen elkander
met duizelenden spoed op en naauwelijks is de eene betrekking aanvaard, of zij
moet met eene andere worden verwisseld. Zoo ging het ook Cavaignac. Door het
provisionele gouvernement al aanstonds tot gouverneur-generaal van Algerië
benoemd, uit vrees dat de Hertog van Aumale en de Prins van Joinville op den
afrikaanschen bodem eenigen staatsgreep mogten beproeven, was niet zoodra de
vrees van die zijde door het onverwijlde, vrijwillige vertrek der prinsen verdwenen,
of men meende, dat zijne diensten te Parijs nog beter zouden kunnen worden
gebruikt. Het gouvernement gevoelde toen reeds behoefte aan een krachtigen arm
om het te verdedigen, en het had het oog gevestigd op den afrikaanschen held. Op
sten

den 20
Maart werd hem de portefeuille van oorlog aangeboden, welke Cavaignac
óf regtstreeks weigerde, óf onder zekere voorwaarden (de onmiddellijke terugkeer
van het leger binnen Parijs) aannam, die der regering ongevallig waren. Wij zijn niet
in staat den sluijer op te heffen, die over deze weigering hangt; maar zelfs, wanneer
wij aannemen, dat het aanbod onmiddellijk door Cavaignac werd afgeslagen, dan
nog kunnen wij ons niet scharen bij hen, die daarvan de reden zoeken in verre-
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gaande, berekenende voorzigtigheid. Vele andere oorzaken kunnen hem daartoe
hebben bewogen; de liefde voor het land, dat zoo vele jaren het tooneel was geweest
zijner overwinningen; wantrouwen aan eigen kracht, welligt nog versterkt door den
ongelukkigen uitslag zijner eerste regeringsdaden; onzekerheid omtrent de rol, die
hem zou kunnen worden opgelegd, en afkeer bovenal van den anarchistischen
vorm, waarin de zoo lang gewenschte republiek in het leven was getreden.
De weigering werd door de provisionele regering met kwalijk verborgen spijt
ontvangen, en niet zonder reden; de man toch, die zich vermat hare vereerende
opdragt af te slaán, was aan haar zijne verheffing verschuldigd, en behoorde door
afkomst en antecedenten der republiek toe. Magteloos als ze toen reeds was, vond
zij echter geen ander middel om hare gevoeligheid te openbaren, dan door den
gouverneur-generaal het overtollige bevel te doen toekomen, op zijn post te blijven.
Cavaignac bleef dus voorshands te Algiers; maar het fransche volk had den
afrikaanschen held niet vergeten, wiens naam een symbool was geworden van
rustigen moed. Bij de verkiezingen van 23 April werd hij door twee departementen
tot volksvertegenwoordiger gekozen; door dat der Seine en dat van de Lot. Hij nam
het mandaat van het laatste aan.
De politiek, die hij sedert zijn vertrek naar Algerie scheen te hebben vaarwel
gezegd, trok den ouden republikein thans met onweêrstaanbaren drang weder aan.
Chassez le naturel, il revient au galop! De broeder van Godefroy ondervond het in
1848; al zijne vroegere droombeelden kwamen op eenmaal terug, en hij meende
zich geroepen om mede te werken aan de verwezenlijking van zijn ideaal. Daar zijn
er, die beweren, dat hij, bij het sterfbed van zijn broeder in 1845, zich op plegtige
wijze aan de zaak der republikeinsche propaganda had verbonden, en dat de soldaat,
die zich vroeger weinig of niet om staatkundige vormen en instellingen had bekreund,
sinds dien tijd eerst met volle kracht den erfelijken karaktertrek der Cavaignacs
ontwikkelde.
Hoe het zij, hij verzocht en verkreeg van het provisionele gouvernement vergunning
zijn post te verlaten en zijne plaats te gaan innemen op de banken der
vertegenwoordigers.
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den

Wij hebben gezien, hoe hem, den 17 Mei te Parijs aangekomen, nog dienzelfden
dag op nieuw de portefeuille van oorlog werd aangeboden, welke hij vroeger had
geweigerd, doch thans aanvaardde. Wat mogt hem van besluit hebben doen
veranderen? Dezelfde onbestemdheid van wil, welke zijn karakter ontsierde? Welligt!
Maar misschien waren ook edeler drijfveeren daarbij in het spel, en achtte hij zich
toen verpligt uit liefde voor zijn vaderland de zware taak op zich te nemen, waaraan
hij twee maanden vroeger meende zich te mogen onttrekken.
Werpen wij een blik op den toestand van Frankrijk, op den oogenblik dat de
generaal Cavaignac weder den vaderlandschen bodem betrad.
(Wordt vervolgd).
JOH. C.Z.
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Béranger's vaarwel.
O Frankrijk! 'k sterf, ik voel mijn adem glippen;
Vaar, aangebeden moeder! wel. Och, duld
Uw heil'gen naam op mijne veege lippen;
Wien hebt ge als mij het gansche hart vervuld?
Eer 'k lezen kon, deed ik uw lofzang rijzen,
Mijn leven lang! en eer de dood mij vell',
Wenscht u mijn mond, schoon stervend, nog te prijzen;
Gun zoo veel liefde een traan ten loon. Vaarwel!
Toen vorst bij vorst, tien tegen één verbonden,
In gruw'bre zege u 't lijf te pletter reed,
Toen rafelde ik hun haarband voor uw wonden
Tot pluksel uit, waarin mijn balsem gleed;
Doch 's Hemels gunst deed u in tranen zaaijen,
Opdat een oogst van heil den volken zwell'
En de eeuwenreeks u zegene onder 't maaijen,
Als eens gelijkheid schoven bindt. Vaarwel!
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Een enkle beê vóór mij de wade omhuive:
Wees steun en staf voor wie ik heb geblaakt!
Dat, Frankrijk! zijt ge schuldig d'arme duive,
Die in uw beemd nooit goud heeft buit gemaakt!
Opdat die wensch gehoord worde allerwegen,
Hield ik, die 't hoofd vast bukke op Gods bevel,
Den voet in 't graf, de zerk een wijl nog tegen,
Maar de arm wordt moede en zwaar de steen. Vaarwel!
W.D - S.
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Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Sich ein Charakter in dem Strom der Welt.
Göthe.

I.
Biographiën zijn zeldzaam, autobiographiën zeer zeldzaam in onze letterkunde,
schoon de engelsche in hare e s s a y s van de eerste voortreffelijke voorbeelden
oplevert; schoon de fransche in hare m é m o i r e s van de laatste tot verschrikkens
toe overvloeit; - maar wat, in welke litteratuur ge wilt, het zeldzaamst van alles heeten
mag, dat schijnt ons eene autobiographie, die alle biographiën, dezelfde stoffe
behandelende, beschaamt. Het is eene weelde, die we aan Béranger hebben dank
te weten. Dagbladen, vlugschriften, maandwerken hebben ons in den jongsten tijd
belangrijke, talentvolle, allergeestigste vertoogen geleverd over het leven en de
werken van dien dichter; doch als ware de gelukkige voorbestemd geweest zelf om
zijne terp den schoonsten krans te vlechten, overtreft hij zijne lofredenaars; en
vermaakt de man, bij wiens muze de vinnigheid voorzeker de vrolijkheid opwoog,
ons ten aandenken het bescheidenst, het beminnelijkst boek, vol van talent en van
tact.
Zie hier hoe de zestigjarige het zeventien jaren geleden begon:
‘Wat ligt er den grooten dichters aan gelegen, dat de geschiedenis van hun leven
der nakomelingschap worde overgeleverd? hun leven schuilt geheel in den duur
hunner werken, en dikwijls winnen zij slechts bij de legenden, waarmeê de volken,
wanneer stellige waarheden ontbreken, zoo gaarne de wieg als het graf hunner
lievelingsdichters opluisteren.
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Een liedjeszanger, de meer of min getrouwe weêrgalm van zijnen tijd, mag zich met
zulk een stralenkrans niet vleijen. Indien zijne liedjes hem, bij toeval, eenige jaren
overleven, kan het volgend geslacht, om die goed te begrijpen, behoefte gevoelen
aan mededeelingen, welke omstandigheden, welke individueele aandoeningen meer
bijzonder hunnen auteur hebben bezield.
Immers, deze was de meening van vele mijner vrienden, die er op aandrongen
dat ik gedenkschriften zou nalaten, een wensch, lang door mij te keer gegaan, met
het antwoord: “Wat droomt ge toch van de geschiedenis van een man die niets
geweest is, in eene eeuw waarin zoo velen iets zijn geweest, of ten minste geloofd
hebben iets te zijn?” Het mogt niet baten. “Uwe biographie,” hernam men altijd,
“door u zelven geschreven, kan de beste toelichting worden voor uwe liedjes.”
Mijne luiheid liet zich eindelijk gezeggen en ik bewaar in deze bladen menige
persoonlijke herinnering. Ik moet echter mijnen lezers dadelijk verwittigen, dat mij,
ofschoon tijdgenoot der grootste gebeurtenissen in eene halve eeuw, die zooveel
heeft voortgebragt, de aanmatiging vreemd is, mijne verhalen en mijne opmerkingen
uit te strekken tot buiten den kring, mij door mijne loopbaan als liedjeszanger
aangewezen. Onophoudelijk en vóór alles vervuld van de belangen van mijn land,
heb ik zonder twijfel menige vraag van algemeen bestuur onderzocht; staatkundige
van aard, moge ik misschien bij meer of min belangrijke ondernemingen van raad
hebben gediend, maar in deze schets moeten slechts feiten, die mij bijzonder
betreffen, een plaatsje vinden; feiten van weinig waarde en dikwijls zeer alledaagsch.
Wat den zweem van invloed betreft, dien mijne betrekkingen mij op de bedrijvende
staatkunde hebben gegeven, ik laat het den geschiedschrijvers over er van te
getuigen wat hun lust, indien er mogten gevonden worden van zins dien na te sporen
in de jongste gebeurtenissen, waarvan Frankrijk het tooneel is geweest.
Onder het lezen dezer herinneringen, zal men tot de overtuiging komen, dat ik,
ten gevolge van mijn overpeinzenden aard, zelden eene andere rol dan die van
toeschouwer vervulde. Wat was dus natuurlijker, dan dat ik, toen ik op vijftigjarigen
leeftijd het gezag van nabij kon gadeslaan, mij met een kijkje in het voorbijgaan
vergenoegde, zoo als ik mij, in mijne behoeftige jeugd, aan eene groene tafel met
goud overdekt, vermaakte met de kansen van het spel op te merken, zonder hen,
die de kaarten in handen hadden, te benijden. Er school noch versmading, noch
wijsheid in dat gedrag; ik vierde slechts mijn aard bot. Niemand ergere er zich dan
ook aan, dat de opmerkingen, die mijne mededeelingen zullen afwisselen, blijk
dragen van dat leven laag bij den grond. Laat de
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groote dingen en de groote verhalen voor de groote mannen bewaard blijven! Deze
is maar de geschiedenis van een liedjesmaker.’
Opmerkingen en aanmerkingen zijn zusters, beweert men; wie van beide hoort
gij spreken in de volgende gedachte, door den aanhef hij ons gewekt?
Zoozeer nieuweling is wel niemand in de letterkundige phraséologie, dat hij al die
betuigingen van zedigheid voor goede munt aanneemt; maar toegegeven, dat er
bij onzen biograaf dikwijls een beetje coquetterie uit den mouw kwam, wie heeft den
moed er hem hard over te vallen? Als wij allen maar krom hout zijn, is die bogt nog
de ergste niet. Het is een knobbel, het is waar, zoo wat tusschen ‘hoogmoed, die
voor dwaasheid behoedt,’ en, ‘ijdelheid, die lachlust wekt,’ in, - doch populair te
worden zonder weêrga, en de populariteit niet lief te krijgen, tot zwak wordens toe,
van wien vergt gij het in hem? Van een legerhoofd, dat slechts tucht waardeert?
Van een staatsman, die boven volksgunst staan moet? Helaas! neen, van een dier
vernuften, wier prikkelbaarheid aan het grillige grenst, en die door een broeder van
den gilde zoo geestig zijn geschetst als gegispt in de regels:
Voor eens dichters oor
Gaat nimmer vleijerij te loor!

Coquetterie, het is iets leelijks, wat erger is, iets laakbaars tevens; maar het greintje,
dat onze aanhaling tooit en tint, valt eer door de vingers te zien, dan zoo menige
andere eigenaardigheid van heele, halve, en wie weet hoe klein gedeelte van geniën,
welke wij bij den regten naam zouden noemen, als wij uit school mogten klappen.
Leven wij niet in eenen tijd zoo ziek aan zelfvergoding, dat ook de alledaags-bedeelde
zich op zijne begaafdheden te goed doet, en men de minste dorpsvermaardheid
voor eene mijn aanziet, waardig te worden ontgonnen, al is zij inderdaad niets anders
dan drooge, dorre hei? Hier volstaat een glimlach ten bewijze dat wij ons niet beet
laten nemen, - dáár maakt ge u boos, - en wat baat het?
Een dichter van verhevener stempel, dan dien waarmede wij ons bezig houden,
heeft hem gelukkig geprezen, die zijn jok in zijne jonkheid draagt, - zoo ooit dit woord
waar is gebleken, het deed dat bij Béranger; - ook bij hem leidde eene weêrspoedige
jeugd tot degelijke ontwikkeling en vruchtbaren ernst. Dank zij het liedje: ‘de
Kleerenmaker en de Fee,’ was het lang vóór de verschijning van deze biographie
den

wereldkundig, dat hij den 19 Aug. 1780 te Parijs in de schamele woning van zijn
grootvader werd geboren, dat hij beurtelings herbergsjongen, boekdrukkersleerling
en commies van expeditie aan de keizerlijke Universiteit is geweest. Voor deze
bladen echter bleef het bewaard, die vlugtige omtrekken schetswijze op te wer-
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ken, en ons te overtuigen, hoe zeer Pierre Jean de Béranger regt had te zingen:
Waarom zoo vinnig mij verweten
Dat voor mijn naam een van blijft staan?
Ik zou van adel willen heeten!
Mijnheeren! maar hoe komt ge er aan?
Geen van de aeloude ridderhoven
Dat mijn blazoen u toonen kan.
Ik roep van harte: Frankrijk boven!
'k Ben burgerman, zeer burgerman!

Schoon eersteling van den echt zijner ouders, geeft het kind geene aanleiding tot
eene bekoorlijke groep; vader en moeder waren reeds goedschiks gescheiden, toen
hij het levenslicht zag! Boekhouder geworden van een kruidenier, in de straat
Montorgeuil, na eerst klerk van een notaris in de provincie te zijn geweest, ‘had mijn
vader,’ vertelt onze dichter, ‘bijna dertig jaren bereikt, toen hij Parijs slechts ter woon
verkoos om er zaken te kunnen doen; een huwelijk scheen er hem geen kwaad
begin van. Alle morgen tripte een levendig, aardig meisje van negentien jaar, dat
er waarlijk goed uitzag, de deur van den kruidenier voorbij, om naar het
modemagazijn te gaan, waar zij werkte. Mijn vader werd er op verliefd, en vroeg en
verkreeg haar van den ouden kleeremaker Champy, die buiten haar nog zes kinderen
had. Hij gaf haar geen anderen bruidschat, dan dat hij den jongen man kennissen
bezorgde, waarvan deze partij had kunnen trekken; maar na zes maanden
verkwistens scheidden de echtgenooten, hij om zich naar België te begeven, zij om
weder bij hare ouders in te gaan.’ Er is Parijsche luchthartigheid in de opmerking,
niet dat zij weêr modemaakster werd, maar dat zij naauwelijks de afwezigheid van
een man beklaagde, ‘voor wien zij nooit groote genegenheid had gevoeld, schoon
hij goedaardig was, beminnelijk, vrolijk en van een aangenaam uiterlijk.’ Intusschen,
geen gelukkig gesternte lichtte over de wieg; de moeder had bij zijne geboorte haast
het leven ingeboet, en wel mogt de man, wiens zelfwantrouwen hem later in de
meeste dingen zwarigheid deed zien, van zich getuigen, dat niets ter wereld hem
gemakkelijk was geweest, niet eens om er in te komen.
Mogten er moeders onder onze lezeressen zijn, hoe zij het hoofd zullen schudden
bij de verzekering, dat het kind, in de buurt van Auxerre bij eene minnemoêr gedaan,
het er ‘wèl had, zeer wèl, zonder dat iemand der zijnen er zich een omzien over
bekommerde, hoe het hem ging.’ Men wast op, ook bij gebrek aan melk in de
allereerste maanden; - naar Bourgondische manier verving dikwijls een stukje broods
in wijn gedoopt het vleeschnat, dat hem had moeten laven, - en Béranger erkent er
niet minder dankbaar om, hoeveel
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teêrheid en zorg die vreemde vrouw voor hem had, wier kostgeld zoo ongeregeld
werd gekweten.
Zooveel over het kind; was het knaapje gelukkiger?
Eerst zien wij hem, de bedorven lieveling dier grootouders, maar van jongs af
door ondragelijke hoofdpijnen gekweld; een jongske, dat eerst laat school ging, zoo
het school gaan heeten mogt, er in vijf jaren twintig malen te zijn geweest; een
jongske, dat het liefst stil in een hoek des vertreks figuren zit te knippen of mandjes
van kersenpitten te maken, door het gezin en zijne gasten bewonderd aangestaard.
Hoe echt fransch zijn die oude luidjes: grootmoeder in de romans van Prévot en de
werken van Voltaire verdiept, grootvader met luider stemme het werk van Raynal
toelichtende, in die dagen populair bij het groote publiek, - die goede best vooral,
die altijd Monsieur de Voltaire op de lippen had, en haar kleinkind toch op St.
Sacramentsdag zoo trouw mede ter kerke nam! - Er komt verandering in den
toestand, maar of het verbetering heeten mag? De moeder, die het ouderlijk huis
had verlaten, om zich in de buurt van den Temple te vestigen, neemt van tijd tot tijd,
als het kind haar eenige dagen komt bezoeken, ons jongske naar een der
schouwburgen van de boulevards, naar een bal of op een uitstapje in de omstreken
mede; ‘ik luisterde veel en sprak weinig,’ zegt onze autobiograaf; ‘ik leerde allerlei
dingen, maar lezen leerde ik niet.’ Eindelijk keerde zijn vader, dien hij in die negen
jaren maar eens of tweemalen, als hij soms te Parijs kwam, had gezien, voor goed
in de hoofdstad terug, en in het begin van 1789 werd er besloten, dat het jongske
in de voorstad St. Antoine op eene kostschool zou worden gedaan. En wat leerde
hij er? Hoog op het dak van het huis geklommen, zag hij er hoe de Bastille werd
ingenomen; ‘het was alles waarin ik er onderwezen werd,’ voegt hij er bij, ‘want het
heugt mij niet, dat ik er eenige les in lezen of schrijven heb gekregen. En toch,’ laat
hij er op volgen, ‘had ik reeds de Henriade met noten en varianten gelezen, en eene
navolging van het Verlost Jeruzalem door Mirabaud, geschenken van een oom, die
even als mijn grootvader kleermaker was, en er prijs op stelde, dat ik plezier in
boeken zou krijgen. Hoe had ik leeren lezen? Ik heb het mij nooit kunnen verklaren.’
- Wederom wisselt het tooneel af; zal er ten leste eene liefderijke hand zijn, die in
dat gemoed de zaden van alles wat goed en groot is strooit? Het leed niet lang, of
de vader, die notaris te Durtal was geworden, gevoelde geen lust meer het weinige
kostgeld voor zijn zoon te betalen, en zond ons jongske naar Péronne, de stad in
wier omstreken de man in eene dorpsherberg geboren was, een onloochenbaar
feit, dat hem echter volstrekt niet belette er aanspraak op te maken van adelijke
afkomst te zijn. ‘Hoe hij die staande hield,’ lacht Béranger in zijn vuistje, ‘door dolle
ge-
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slachtsoverleveringen, waaraan ik in mijn doopceel dat féodale woordje verpligt
ben, waarmeê hij zich altijd tooide, en waarop mijne moeder, al was zij maar
kleermakersdochter, even verzot was als hij. Tot zijne regtvaardiging moet ik zeggen,
dat het de manie was van de hoofden onzer familie, eene zotheid, in Frankrijk
volstrekt niet ongemeen. Immers heb ik een picardeesch burgerman gekend, die
stijf en sterk staande hield aan het Bourbonsche Huis vermaagschapt te zijn. Dat
was ten minste de moeite waardig zich illusie te maken.’ Maar het gaat ons als den
auteur; we vergeten om eene bijzaak zijne reize naar Picardije, den togt naar
Péronne, werwaarts zijn vader hem aan een zijner zusters zond, eene weduwe
zonder kinderen, die hij niet eens van de komst van het jongske had verwittigd. Hoor
hem zelven; wie moet niet wanhopen karakteristieker te vertellen dan hij? ‘Ik zie
ons,’ zegt hij, ‘ik zie ons, want er was eene oude nicht bij mij, die me brengen zou,
nog aankomen in de kleine herberg “de Koninklijke Degen,” die mijne tante in eene
der voorsteden van Péronne hield, en die al haar vermogen uitmaakte. Ik kende
haar niet, zij ontvangt mij aarzelende, zij leest den brief, waarin mijn vader mij
aanbeval, en zegt tot de nicht: “Het is mij onmogelijk er mij meê te belasten!” Hoe
me het oogenblik nog heugt! Mijn grootvader, die door eene beroerte getroffen was
en met een ontoereikend inkomen zijne zaak had opgegeven, kon mij niet bij zich
houden. Mijn vader wierp den last verre van zich en mijne moeder bekreunde zich
geen zier over mij. Ik was maar negen en een half jaar oud, maar ik voelde mij door
allen teruggestooten. Wat zou er van mij worden? Het zijn tooneelen van dien aard,
welke het verstand vroeg doen rijpen dergenen, bij welke het ooit uitbotten zal,’ en
wat Béranger er zelven niet bijvoegen kon, het harte met vereelting bedreigen, tenzij
eene voortreffelijke inborst daarvoor bewaart!
‘Opwassende,’ gaat onze autobiograaf voort, ‘opwassende ben ik leelijk geworden,
maar ik moet een mooi kind zijn geweest, en heb dikwijls tot mij zelven gezegd, dat
ik er der Voorzienigheid niet dankbaar genoeg voor wezen kon. Geheel ons volgend
leven kan den invloed ondervinden van het bezit of het gemis dier eerste schoonheid,
welke slechts iets aanvalligs is, - een glimlach, die hulpe waarborgt, een oogopslag
die inneemt. Het zij verre van mij, de goede daad mijner tante te willen verkleinen,
maar nog zie ik haar mij met toegeknepen oogen gaslaan, daarop bewogen,
verteederd, mij in hare armen drukken, en hoor ik haar schreijende zeggen: “Arme
verlatene! ik zal u eene moeder zijn!” Nooit heeft iemand trouwer woord gehouden.’
Er wordt verloochening vereischt, om van de vijf jaren, welke ons jongske bij de
goede vrouw doorbragt, slechts met weinige woorden
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te gewagen, al zou het verblijf te Péronne eene alleraardigste studie kunnen leveren.
Als wij onze lezers mogten hebben uitgelokt, zelve kennis met het boek te maken,
dan toeft hun eene verrassing in de brave tante. Velerlei vrouwenbeeldjes zijn er
door onzen zanger geleverd, vrolijke, dartele, geestige bij de vleet, maar weinige
zoo belangwekkend als die der picardeesche waardin, voor wie haar neef de dichter
geen passender grafschrift wist te kiezen, dan wat zij zich zelve koos: ‘Zij was nooit
moeder en liet toch kinderen na, die haar beschreijen.’ Het is onze taak, naar het
ontluikend vernuft om te zien, de bloem in den knop ga te slaan; maar nog botte zij
niet. De jaren in Péronne doorgebragt waren onschatbaar voor zijne zedelijke
vorming; tot zijne dichterlijke ontwikkeling droegen zij weinig bij. Een oude
schoolmeester leerde er hem regelmatiger schrijven en rekenen, dan hij het zich
zelven had geleerd; hij had het der tante dank te weten, dat hij eindelijk begreep,
waartoe de medeklinkers dienen, hij, die twee heldendichten schier van buiten kende
en echter nog slechts met de oogen las; wiens stem nog geen twee lettergrepen
wist zaam te vatten. ‘Verstandelijk,’ zegt hij, ‘ging hij tot zijn twaalfde jaar vlug vooruit;
het gebeurde bijwijle, dat de meesteresse het gevoelen van haren kweekeling inwon.’
En hij kan zich niet weêrhouden er bij te voegen: ‘Zoo heb ik dan reeds bijna vijftig
jaren lang anderen raad gegeven en schijnt het wel dat ik voorbestemd was tot dat
dwaze beroep, waardoor even weinig hij die neemt als hij die geeft wordt gebaat.’
Indien het: hoor en wederhoor, zoowel bij karakterstudie als bij regtskwestie geldt,
vergunne men ons hier eene opmerking in te lasschen, die meer van vernuft dan
van vriendschap getuigt, maar daarom niet minder waar kan zijn. ‘Béranger,’ schrijft
Sainte-Beuve, ‘heeft ergens gezegd: “een der middelen om van zich zelven te
spreken, die men zelden verzuimt, is raad te plegen.” Zou men van de rol van
raadgever, mits men er slag van hebbe, niet hetzelfde kunnen zeggen? onder
voorwendsel zich met anderen bezig te houden, schuift men zich zelven zachtkens
op den voorgrond, stelt men zich ten voorbeeld. Béranger kan dier verzoeking geen
weêrstand bieden; hij geeft raad quand même.’ Het laatste woord verblijve onzen
grijsaard; ontschuldigt het al niet, het vergoêlijkt toch. ‘En dat vroeg ontwikkeld
verstand, vraagt men mij misschien, behoedde het u zelven dikwijls te struikelen?
Helaas! neen; maar het deed mij van jongs af heugenis houden mijner minste
gebreken, en daaraan ben ik het genoegen verpligt mij nog heden, zonder te groote
beschaming, de lessen mijner onderwijzeresse te kunnen herinneren.’
Koorknaap, die het latijn radbraakte, - herbergsjongen, die te grootsch was om
achter tafel te staan en te zwak om in den stal
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dienst te doen, - horlogemakersleerling, die een meester trof vol van zijne
liefdeshistories, - spring in 't veld van een notaris, die vrederegter was geworden, scholier eener inrigting voor gratis-onderwijs, gesticht door een man die met
Rousseau dweepte en als Lycurgus burgers wilde vormen, al droeg hij het harte
van Fenelon in den boezem om, - eindelijk twee jaren lang gezelle ter boekdrukkerij
van Laisnez, gezelle, die in de spelkunst maar geen meester wilde worden; wij
wippen dat alles over, om met onzen vijftienjarige in zeventienhonderd vijf en
negentig naar Parijs terug te keeren. Doch wat wij niet mogen verzuimen, het is
minder onzen lezers vergeving te vragen, dat wij om den wille van het jongske met
geen enkel woord repten van de omwenteling, die in de dagen zijner jeugd de wereld
schokte - louter de jaartallen spreken genoeg! - het is aan te stippen, dat onze
autobiograaf even karakteristiek sober als karakteristiek sterk is in de mededeeling
van indrukken uit dien veelzijdigen tijd. Als de vervolgzucht van het schrikbewind
ook tot in Péronne doordringt, neemt zijne opvoedster de gelegenheid te baat hem
eene les van staatkundige verdraagzaamheid te geven, welke hij nooit vergeten
zal. Als des avonds, voor de deur der herberg gezeten, de nagalm van het geschut
van Engelschen en Oostenrijkers, Valenciennes belegerende, ook der vrouw en
den knaap, die beide belangstellend luisteren, ter oore komt, dan groeit zijn afgrijzen
van die indringers dag aan dag. Als de republiek eene overwinning heeft behaald
en de blijde mare den volke wordt medegedeeld, hoe hoort hij ademloos toe! Daar
davert het kanon, Toulon is herwonnen, en bij ieder vreugdeschot klopt zijn hart zoo
hevig, dat hij, op den wal van het stadje, verpligt is zich telkens een oogwenk in het
gras neêr te zetten; - deed hij het niet, hij zou stikken.
Er is schier geen sprake van wat de vrijheidsbegrippen voor ons, later geslacht,
verhevenst hebben; maar van afkeer van vervolging, van weêrzin in den vreemde,
van liefde voor den roem des te meer. Wel was die knaap vader van den man, en
hoe treffend gelijkt de grijsaard op beide. Of verlangt gij grooter harmonie tusschen
voorbeschouwing en nabetrachting, dan wij u in de volgende proeve aanbieden?
Het zijn eenige regelen uit een der liedjes van de laatste verzameling, waaraan,
hetzij in het voorbijgaan gezegd, meer dan de wijs ontbreekt om ze te zingen, - het
is een woord des dichters tot zijne vrienden, op een zijner jongste geboortedagen;
hij vertelt wat zijn goede engel hem bij zijne wieg voorspelde:
Mijn schutsgeest blijft ellend verkonden:
Een schrikbre lange strijd breekt aan;
Een vrijheid, als een droom verzwonden,
In winterneevlen schuil gegaan;
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Eene eeuw ontluikt die niets zal stichten;
De roem besterft zijn droef verval!
Ach, waarom moest de dag mij lichten?
Mijn vrienden! staakt uw feestgeschal!

Toulon - de roem - er treden in de geschiedenis gestalten, of wilt ge liever, geesten
op, van welke de wereld de behoefte voorgevoelt, - welk een gelukkige greep zou
Carlyle bij dit onderwerp hebben gewaagd. De ‘olijfkleurige, stilzwijgende student
in de mathesis heeft de school van Brienne reeds lang achter den rug, - chef de
brigade bij de artillerie geworden, heeft zijn rusteloos turen door den verrekijker in
Fort l'Eguillette de kwetsbare plek van den vijand gevonden, - en de Engelschen
mogen beproeven het overschot der fransche vloot in de lucht te doen vliegen,
ongedeerd blijft het schip, dat hem naar Egypte brengen zal, hem, - aan wien de
keuze zal staan tusschen het Oosten en het Westen, - hij Napoleon Bonaparte!
We zijn echter eerst in 1795, en in plaats van verzen treffen wij cijfers aan: in
stede van een dichter dreigt onze knaap - laat ons liever jongeling zeggen, het is
anders al te dwaas - een financier te worden! ‘De weêrspoed der tijden,’ zoo verhaalt
de zoon, ‘bragt mijn vader in allerlei bedrijf. Ieder weet, hoe moeijelijk het in die
dagen was zaken te doen, en in welke verwarring, door de afwisselende
gebeurtenissen, alles wat naar disconto en bank zweemde, werd gebragt. Mijn vader
zag er een redmiddel uit zijn berooiden toestand, zag er eene bezigheid voor zijn
rusteloozen geest in,’ en zij werden geldschieters op allerlei panden naar het schijnt.
Trots alle crisis zet het handeldrijvend Europa onzer dagen groote oogen op, wanneer
de rentestandaard in de Vereenigde Staten tot twee of drie per cent 's maands stijgt;
maar bij de daling der assignaten moet het er in Frankrijk nog boozer hebben
uitgezien; ‘ons huis nam, tot de hoogste der straks aangegeven interessen, geld
op, en verdiende er nog aan. Kind, als ik schier was, vermaakte dat bedrijf mij in
het eerst, misschien om het verstand, dat ik er tot verbazing mijns vaders in kon
ontwikkelen;’ want alweder ongeschikt de aangenomen regelen te volgen, had
Béranger zijn eigen weg gevonden, en rekende hij met wonderbaarlijke vlugheid uit
het hoofd. ‘Echter duurde, als te voorzien was, het vermaak, dat ik er in schiep,
slechts kort. Weldra wist ik er te veel van, dan dat de zaken, welke wij deden, mij
niet tegen de borst zouden staan. Mijn vader, verbijsterd door den omvang dien ons
bedrijf spoedig nam, was noch hebzuchtig, noch wantrouwend, en zijn gerievende
goedheid maakte hem ten speelbal van den eerste den beste, die kon zuchten of
vleijen. Ik trachtte hem dus te overtuigen, dat hij niet voor zijn beroep was geschikt.
Ik zag er mij weldra niet minder om verpligt, zeven-
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tien jaren oud geworden, alleen de leiding dier zaken op mij te nemen.’
Arme dichter! arme zoon voorzeker! zijn vader wikkelde zich in eene
koningsgezinde zamenzwering; het was de zoetste droom van dien man geweest
ons jongske paadje van Lodewijk XVIII te zien; hij werd in hechtenis genomen. Luttel
tijds te voren was Béranger's moeder gestorven; het kind vergoêlijkt haar gedrag
jegens hem zooveel hij vermag.
‘Gedurende zijne gevangenschap gedwongen mijn vader te vervangen, zette ik
bijna tweemaal honderd duizend franken om. Verrukt over mijne finantieele
begaafdheden, voorspelde hij mij, dat ik de eerste bankier van geheel Frankrijk zou
worden. Het vertroostte hem in zijne teleurstelling dat hij mij nooit paadje van
Lodewijk XVIII zou zien.’ Béranger vermaakt zich in het schetsen eener politieke
karikatuur, in het opvoeren van een Chevalier de la Carterie, die de Bourbons zijner
dagen voor bastaarden hield, die geloofde dat het IJzeren Masker wettige
afstammelingen had nagelaten; maar, ‘als menschen van zaken, blijven wij een oog
houden op ‘ons huis.’ ‘Verbeelde men zich echter niet,’ zegt de bankier in den dop,
‘dat ik hier van eenige aanzienlijke betrekkingen, ons door ons bedrijf bezorgd,
slechts hebbe opgehaald, om wat het verdrietigs en onaangenaams had te
bemantelen. Wij kwamen slechts te zeer in aanraking met de mindere standen en
met de ongelukkigen. De toestand der schatkist, de bijna waardeloosheid der
papierenmunt, het geld, dat voor alle zaken weder eene dringende behoefte was
geworden, waren zoo vele oorzaken, waardoor de Bank van Leening, - die instelling,
welke, beter ingerigt, den behoeftigen nuttiger wezen zou - had opgehouden de
toevlugt van den arme te wezen. Wat ander middel bleef den werkman over dan
zich tot die geldschieters te wenden, welke het bestuur wel verpligt was te gedoogen,
en die hun de onontbeerlijke munt duur genoeg verkochten? Al ware ik hardvochtig
van aard geweest, ik zou meêwarig zijn geworden bij het zien van zoo velerlei
ellende, als wij moesten doen aangroeijen, haar te hulp komende. Hoe gelukkig
gevoel ik mij, mijnen vader - weder uit de gevangenis ontslagen - ten minste het
regt te mogen doen, dat hij er mij volkomen vrij in liet, dien rampspoed te verzachten,
en er mij zelven dikwijls het voorbeeld van gaf. Er zijn vele ongelukkigen onze woning
uitgegaan, bij het geld, dat zij er kwamen halen, ook de schamele plunje
meêdragende, waarvan zij zich tot pand wilden ontblooten! Mijne oude grootmoeder
Champy, die mij in die dingen een handje hielp, zeî me soms: “Men neemt je beet!”
Het is een woord, dat ik sedert nog dikwijls heb moeten hooren, welke ondervinding
ik ook mogt hebben opgedaan; maar het heeft mij nooit de ooren voor de
verzuchtingen van mijns gelijken doen sluiten.
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Onder het groot getal dier ongelukkigen...’ maar, lezer! sla zelf de aandoenlijke
vertelling op, Moeder Jary getiteld; het is een meesterstukje, waarin eenvoud en
gevoel om den voorrang dingen en welks weêrga in de fransche letterkunde te
vinden is, ja, maar toch onder de zeldzaamheden behoort.
Wat gij intusschen reeds vreesdet, bleef niet lang uit: ‘In 1798 ging ons huis fout,
en het ongeluk, dat ik voorzien had, bragt mij een der hardste slagen toe, waaronder
ik ooit gebukt heb gegaan.
Opgevoed door mijn tante in de beginselen der striktste eerlijkheid, dreigde ik
ziek te worden van wanhoop bij de gedachte aan eene ontknooping, die ik slechts
in staat was geweest te vertragen, en waarvoor ik vreesde dat ik verantwoordelijk
schijnen zou. Inderdaad, de geldschieters waren er aan gewoon geraakt mij voor
niet weinig in aanslag te brengen bij het vertrouwen dat zij in het huis stelden, al
had ik reeds voor langer dan een jaar opgehouden er werkzaam in te zijn. De
meesten achtten zich geregtigd mij verwijten te doen, die ik volstrekt niet verdiende.
Zoo mijn vader, verkwistend van aard, te veel verteerde, ik was geen zware last
voor zijne kas geweest: ik woonde op eene vlieringkamer zonder stookplaats, waar
sneeuw en regen dikwijls mijn zeelten rustbank deden druipen. Ook waren mijne
uitspanningen niet duur; ik had voor kleeding geen zin, en het spel trok mij niet aan.
“De voorspoed van uw vader zal van korten duur zijn,” was de wenk mijner tante
geweest, en ik had mijne levenswijze naar dat woord ingerigt. Ofschoon leelijk en
van een ziekelijk voorkomen, hadden de vrouwen mij geen geld gekost; zij alleen
zouden in staat zijn geweest, mij dure dwaasheden te doen begaan.’
Ongelukkige achttienjarige! waarom zou het nog lang duren, eer gij van u zelven
zoudt mogen zeggen:
Verslagen om mij blikkend'
Arm, leelijk, ongesteld,
Schier in de menigt' stikkend
Die slechts den groote telt,
Was 't of mijn droeve klagte
Ten hoogen hemel ging
En God mijn leed verzachtte:
‘Zing, arme kleene! zing!’

(Wordt vervolgd.)
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Koloniën, Kolonialpolitik und Auswanderung. Von W. Roscher. 2
Verbesserte und stark vermehrte Auflage. Leipzig und Heidelberg,
Winter'sche Verlagshandlung. 1856.
Door volksverhuizing en volkplanting is het menschelijk geslacht over den aardbodem
verspreid. De eerste heeft plotseling en in massa, de andere allengs en bij gedeelten
plaats. De eerste laat zich vergelijken bij de magtige plutonische werkingen, die aan
de oppervlakte onzer planeet eensklaps eene andere gedaante geven; de andere
met de langzame, maar aanhoudende werking van het water, die ten slotte geen
minderen invloed op de vorming der aardkorst oefent. Stelt men zich de bijzondere
volken als zoo vele bijzondere organismen voor, dan is de volksverhuizing als eene
verplaatsing van het gansche organisme te beschouwen; de volkplanting daarentegen
te vergelijken met het ontstaan eener nieuwe plant door stekken of afzetsels, of,
gelijk Roscher zich uitdrukt, met de vorming dier dieren, die niet anders zijn dan een
lid, 't welk zich van het stamligchaam heeft afgezonderd, om voortaan een zelfstandig,
maar aan dat van het stamligchaam gelijkvormig leven te leiden.
Wanneer wij in onze dagen van koloniën spreken, dan denken wij daarbij in den
regel alleen aan de volkplantingen, door de natiën van het hedendaagsch Europa
in vreemde werelddeelen gesticht, en slechts weinigen zal daarbij de gansche rij
van gelijksoortige gebeurtenissen, die van de vroegste eeuwen af den grootsten
invloed op het lot der menschen geoefend hebben, met eenige volledigheid voor
den geest staan. De verschillende gewesten der oude wereld zijn zeker in het groot
meer door massale verhuizingen van zwervende en door andere zwervende volken
voor zich uitgedreven stammen, dan door afzondering van bijzondere leden van
eenigen stam bevolkt. Intusschen is dit in vele gevallen, en vooral waar wij tot de
voorhistorische tijden opklimmen, niet wel te bepalen. Wie, b.v., zal ons zeggen, of
wij de Arische stammen in Hindostan als koloniën der bevolking van het Hoogland
van Iran, of als zelfstandige, maar dan toch met deze verwante volksstammen, die
in hun geheel naar Indiën verhuisd zijn, te beschouwen hebben? Is het menschdom
van één paar afgestamd - eene stelling die, hoe ook betwist, door vele physiologen
nog niet is opgegeven, - dan zou men zelfs kunnen beweren, dat alle verspreiding
der menschen in ruimeren zin volkplanting kan heeten, daar allen in den grond tot
één en denzelfden stam zouden behooren. Maar dit daarlatende, blijft toch altijd het
onderscheid voor de historische tijden vaststaan: de volken, die de eerste schemering
van het licht der geschiedenis ons in staat stelt op den aardbodem te onderscheiden,
zien wij deels zich in massa naar
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andere, vaak ver verwijderde streken verplaatsen, terwijl een ander deel, die alsdan
reeds vaste woonplaatsen hebben ingenomen, zich als veelarmige polypen door
kolonisatie in verschillende rigtingen uitstrekken, ofschoon de kern des volks op
den bodem, waar hij eenmaal zijne wortels schoot, gevestigd blijft. Het zijn, gelijk
van zelf spreekt, vooral de beschaafde volken die koloniseren; de verhuizing in
massa is alleen eigen aan het nomadische tijdperk, dat op den laagsten trap der
beschaving staat.
Onder de koloniserende volken der oudheid nemen de Pheniciërs en Grieken de
eerste plaatsen in. Coleridge maakt ergens de fijne opmerking, dat het verloop der
geschiedenis eene treffende overeenkomst heeft met dat eener symphonie. In beide
vergezelt, naar mate zij worden afgespeeld, een gevoel van herkenning meer en
meer het genot der nieuwheid zelfs in de oorspronkelijkste passages: het
tegenwoordige herroept niet enkel wat is voorbijgegaan, het hernieuwt het in anderen
vorm, het is iets anders en toch hetzelfde. Zoo zien wij ook de verschijnselen van
het koloniseren der nieuwere volken in de geschiedenis van de koloniserende volken
der oudheid eenigermate als in een spiegel teruggekaatst; maar het is een spiegel
die de proportiën verkleint, de kleuren wijzigt, de trekken hier en daar verdraait. De
Middellandsche Zee is voor die oude volken de Oceaan, welks kusten en eilanden
zij met hunne volkplantingen bezetten. Spanje is hunne Nieuwe wereld, waarheen
vooral de glans der edele metalen de hebzucht te lokken weet. Afrika is hun tropisch
gewest, waar onder de brandende zon van Cyrene het silphium door negerslaven
gekweekt werd. Voor de zucht der nieuwere volken, om den handel der
gekoloniseerde gewesten te monopoliseren, doet die Phenicische schipper niet
onder, die, bemerkende dat hij door een Romeinsch schip gevolgd werd, het zijne
met opzet op het strand liet loopen, opdat de gevreesde mededinger den gezochten
weg niet vinden zou. Treffender overeenkomst dan tusschen de grondregelen der
Karthaagsche koloniale politiek en der hedendaagsche Nederlandsche, kan men
zich, bij het groot verschil van tijden en omstandigheden, naauw denken. ‘Die
Karthager hielten ihre Koloniën in so strenger Abhängigkeit, dass sich keine von
ihnen losgerissen hat. Fremden war jeder Besuch derselben untersagt, zum Theil
bei Todesstrafe; aller Handel der Kolonien durfte nur über Karthago, und zwar unter
Aufsicht und Garantie der Regierung, stattfinden.’
Het is eene groote verdienste van Roscher in het door ons aangekondigde werk,
dat hij op die parallellen wijst, en ons in de verschijnselen der nieuwere kolonisatie
en koloniale politiek eene gewijzigde herhaling van gelijksoortige verschijnselen in
de oudheid en de middeleeuwen doet opmerken. Wij komen daardoor tot het besef,
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dat de kolonisatie hare eigene wetten volgt, en dat gelijkheid van toestand in het
leven der volken gelijkheid van uitwerkselen te weeg brengt. Onze nieuwere tijd
streeft er naar, de verschijnselen van het maatschappelijk en volksleven naar de
methode der natuurkundige wetenschappen te behandelen. Of en in hoeverre dit
volkomen en in alle opzigten geschieden kan, hangt af van de beslissing van den
strijd tusschen determinisme en vrijheid, dien wij dezer dagen op theologisch gebied
in ons Vaderland zagen hernieuwen. Is vrijheid, en daarmede willekeurig ingrijpen
in den gang der historische ontwikkeling van de maatschappij denkbaar, dan kan
hier aan geene strenge, altijd geldende wetten, in den zin der natuurkundige
wetenschap gedacht worden. Nogtans kan, onzes inziens, in het belang der
wetenschap niet beter gedaan worden, dan dat men zooveel mogelijk trachte na te
gaan, in hoeverre ook in het leven der volken gelijkheid van gegevens tot gelijkheid
van uitkomsten voert, al ware het slechts om daardoor den invloed der vrijheid te
bepalen. En dat aandeel, ofschoon genoeg om ons verantwoordelijk te stellen voor
onze daden, kan, wat zijne uitwerking betreft, zeker niet groot zijn. Geen historicus
kan het betwijfelen, dat de menschelijke zamenleving in het groot een vasten en
regelmatigen gang van ontwikkeling heeft, en zelfs de mystische godgeleerden der
middeleeuwen waren daarvan zoozeer overtuigd, dat zij de goddelijke Voorzienigheid
den Oppersten Harmonist noemden, omdat zij ook de vrije daden der menschen
zoo leidt en bestuurt, dat zij de wet, die aan de geschiedenis is voorgeschreven,
niet kunnen verstoren.
Deze opmerkingen zullen, vlei ik mij, kunnen strekken om den lezer voor te
bereiden op de, voor ons Nederlanders althans eenigzins ongewone wijze, waarop
Roscher de gewigtige belangen van het volkplantingswezen beschouwt. Wij zijn
gewoon die quaestiën van de praktische zijde aan te vatten, te vragen wat het
oogenblik eischt, en ons daarbij dikwijls al zeer weinig om de lessen der geschiedenis
te bekommeren; en menigeen zal in een boek als dit, wat daar over de volkplantingen
van Griekenland en Rome, van Phenicië en Karthago, van de kruisvaarders in
Palestina en van de Duitsche orde in Pruissen voorkomt, als misplaatste geleerdheid
beschouwen, die ons weinig leeren kan aangaande de wijze om koloniën voor het
moederland nuttig te maken en duurzaam daaraan te verbinden en aan de
landverhuizing eene leiding te geven, waardoor het algemeen belang het best
bevorderd wordt. Een Nederlander of Brit zou niet ligt op het denkbeeld zijn gekomen
om zulk eene algemeene natuurleer der koloniën te ontwerpen, als door Roscher
gedaan is: zoo iets mogt men alleen verwachten van den Duitscher, die, in het
midden van ons werelddeel wonende en niet onmiddellijk betrokken in de groote
belangen van het oogenblik, die de aandacht der landen van den omtrek
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gespannen houden, wat op dit gebied voorvalt met kalmen en omvattenden blik kan
overzien, en aan ons en anderen, die tot handelen geroepen zijn, de lessen der
ervaring van alle tijden en plaatsen als een spiegel kan voorhouden.
Wij vertrouwen dat het niet noodig zal zijn, een schrijver over staathuishoudkunde
van zooveel naam en gezag als Roscher, bij onze lezers in te leiden, en bepalen
ons dus geheel tot het hier aangekondigde werk. Het verscheen aanvankelijk in
de

1847-48 onder den titel: ‘Untersuchungen über das Kolonialwesen,’ in het 6
de

en

7 Deel der nieuwe volgreeks van Rau's en Hanssen's ‘Archiv der politischen
Oekonomie.’ De nieuwe zelfstandige uitgave is met een aantal nieuwe opmerkingen,
statistieke opgaven uit de jongste jaren, en een geheel nieuw hoofdstuk over de
duitsche landverhuizing vermeerderd, welk laatste in 1848 onder den titel:
‘Nationalökonomische Ansichten über die Deutsche Auswanderung’ in de ‘Deutsche
Vierteljahrschrift’ afzonderlijk verschenen was. Het is hoofdzakelijk slechts van den
kant der landverhuizing, dat de koloniale quaestiën voor Duitschland een praktisch
belang hebben, en de voortreffelijke behandeling van dit onderwerp moet dus de
waarde van Roscher's onderzoek voor zijne landgenooten in hooge mate
vermeerderen.
Het gansche werk van Roscher is in twee hoofdafdeelingen gesplitst, waarvan
de eerste de Grondtrekken eener natuurleer der koloniën, de tweede de Hoofdstelsels
der nieuwere koloniale politiek bespreekt. De eerste afdeeling bevat de volgende
hoofdstukken: I. Hoofdsoorten der koloniën. II. Hoofdoorzaken der kolonisatie. III.
Verhouding der regering tot de kolonisatie. IV. Materiële ontwikkeling der koloniën.
V. Intellectuëel en moreel karakter van het leven in koloniën. VI. Landhuishoudkundig
karakter van het leven in koloniën. VII. Koloniale omwentelingen. De tweede afdeeling
bespreekt: I. De koloniale politiek der Spanjaarden, II. de koloniale politiek der
Engelschen, III. het vrije koloniale stelsel, IV. de Duitsche landverhuizing, V. de
politische handelmaatschappijen. Deze beknopte inhoudsopgave zal reeds eenig
denkbeeld geven van den veelomvattenden inhoud van dit werk, welks schrijver
een scherpen blik met eene uitgebreide belezenheid en eene groote klaarheid van
voordragt met praegnante kortheid der uitdrukking vereenigt.
Dat het werk van Roscher, bij alle voortreffelijkheid, ook zijne leemten en gebreken
heeft, zou eene onnoozele opmerking zijn; dat die leemten nergens meer dan ten
onzent moeten in het oog vallen, is eene opmerking die de Nederlandsche referent
onmogelijk kan achterwege laten. Noch in de algemeene natuurleer, noch in de
beschouwing der bijzondere stelsels, wordt van ons tegenwoordig koloniaal stelsel
met een enkel woord gesproken. Alles wat den kolonialen handel en de kolonisatie
in de dagen onzer republiek
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betreft, alles waaromtrent Saalfeld en de ‘Richesse de Hollande’ den schrijver konden
voorlichten, wordt op zijne plaats behoorlijk vermeld, en de hollandsche Oost-Indische
Compagnie neemt in het laatste hoofdstuk eene zeer ruime plaats in. Maar in alles
wat sedert 1816 ten aanzien der nederlandsche koloniën in O.-Indië is voorgevallen,
in alles waartoe, zoo hij niet op het kompas van partijdige engelsche berigten zeilen
wilde, de raadpleging van nederlandsche geschriften ware noodig geweest, schijnt
Roscher een volslagen vreemdeling te zijn. Hoe ware het anders mogelijk, dat hij
geheel het stilzwijgen had bewaard over zoo eigenaardige inrigtingen als het
Kultuurstelsel en de Handelmaatschappij, over de zoo bijzondere betrekking tot de
koloniën van een Gouvernement, dat voor eigen rekening en door dwangarbeid
koloniale producten op groote schaal doet planten, en het niet minder bijzonder
monopolie van een handelsligchaam, alleen begunstigd met het uitsluitend regt om
die producten naar het moederland te vervoeren en daar te gelde te maken. Die
zoo geheel eigenaardige afwijkingen van alle koloniale stelsels als onbeduidend
voorbij te gaan, is ongerijmd, zoowel uithoofde der verbazende voordeelen, die zij
aan de schatkist hebben opgeleverd, als uithoofde der gewigtige vragen omtrent
het ware belang der bevolking van Java, waartoe zij hebben aanleiding gegeven.
Hoe gaarne zouden wij het oordeel van een man als Roscher over die eigenaardige
inrigtingen en de hervorming waarop thans, in weêrwil der nog steeds stijgend
gebleven voordeelen, van verschillende zijden wordt aangedrongen, vernomen
hebben. Nog vleide ik mij, dat Roscher eene gelegenheid gevonden zou hebben,
om ons tegenwoordig koloniaal stelsel in een der laatste hoofdstukken te bespreken,
toen ik in eene noot aan het slot van het tweede hoofdstuk der tweede afdeeling de
woorden las: ‘Das holländische Kolonialsystem, in seiner Blüthenzeit ganz und gar
auf privilegirte Handelsgesellschaften begründet, hat allerdings sehr bedeutende
Eigenthümlichkeiten, wovon tiefer unten.’ De lezing dier laatste hoofdstukken heeft
mij echter geheel teleurgesteld. Roscher schijnt ons tegenwoordig koloniaalstelsel
enkel als de voortzetting of liever wederopneming van de Oost-Indische Compagnie
te beschouwen. Dit blijkt uit het eenige woord, dat hij zich over onze koloniale
inrigtingen na den val der Compagnie laat ontvallen, namelijk in de noot op blz. 389.
Hij bespreekt de strekking der voormalige op monopolie rustende maatschappijen,
om door lage inkoops- en hooge verkoopsprijzen, bij betrekkelijk kleinen omzet van
waren, groote winsten te behalen, en zegt dan: ‘die holländisch-ostindische
Maatschappij, gestiftet 1823 unter Leitung und Garantie des Staates, beruht noch
jetzt auf einer ähnlichen Tendenz.’ Schever oordeel is niet wel mogelijk, en meer
fouten in zoo weinig woorden kan men moeijelijk begaan. Eene oostindische
Maatschappij is in onze tegenwoordige
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staatshuishouding geheel onbekend, en de Nederlandsche Handelmaatschappij
die de schrijver schijnt te bedoelen, werd niet in 1823 maar in 1824 gesticht. De
bevordering van den handel in zijn geheelen omvang en niet uitsluitend van het
verkeer met Oost-Indië werd aan dit ligchaam opgedragen, dat echter - wij erkennen
het - lang zijn natuurlijken dood zou gestorven zijn, zoo het niet door het vervoer
der Gouvernements-produkten was staande gehouden en énorme voordeelen
behaald had. Met den inkoopsprijs der koloniale produkten heeft de
Handelmaatschappij weinig te maken, daar, wat zij naar Europa vervoert, door
gedwongen arbeid tegen vastgestelde prijzen aan het Gouvernement wordt geleverd,
en of zij hooge verkoopsprijzen bedingen kan, hangt eenvoudig van den toestand
der markt af; want artikelen, die zoo geheel in hare magt zijn, dat zij den prijs daarvan
kan dwingen, gelijk vroeger de O.I. Compagnie werkelijk ten aanzien der specerijen
vermogt, zou men zeker bezwaarlijk kunnen aanwijzen. Nog ééne plaats bevestigt
mij in de overtuiging, dat onze tegenwoordige koloniale inrigtingen aan Roscher
volstrekt onbekend zijn. ‘Man würde sehr uurecht thun,’ zegt hij op blz. 421, ‘wollte
man den Zustand der englisch-ostindische Compagnielande met dem der
holländischen zusammenstellen.’ Maar inderdaad, zoo doende, zou men meer
ongerijmd nog dan onregtvaardig doen. Nog wordt Britsch-Indië door de engelsche
Oost-Indische Compagnie bestuurd, hoewel het schijnt dat dit ligchaam thans zijnen
val nabij is; de hollandsche Compagnie viel in het laatst der vorige eeuw, en niemand
heeft er ooit aan gedacht haar weder op te rigten. En hoe kan men nu, van den
tegenwoordigen tijd sprekende, eene gelijkstelling der Britsche en Hollandsche
Compagnielanden ook maar denkbaar achten, als sedert lang geene hollandsche
Compagnielanden meer bestaan? Klaarblijkelijk kan de schrijver slechts zoo spreken,
omdat hij zich voorstelt dat alles bij ons bij het oude gebleven is, en, schoon hij het
niet uitspreekt, het aangehaalde gezegde impliceert toch, dat al het kwaad, 't welk
de Oost-Indische Compagnie der inlandsche bevolking heeft aangedaan, nog
voortduurt. En zoo wordt dan ‘die wohlmeinende Absicht’ der anglo-indische
Compagnie, op grond van inrigtingen die in vroeger tijd in Nederlandsch-Indië
bestonden, maar lang gewijzigd of opgeheven zijn, ten koste van ons Nederlanders
verheven. Ik mag het lijden, dat men zelfs tegenover het stelsel der pachten, het
zoutmonopolie en de kultuur van het opiumvergift, ‘die wolhmeinende Absicht der
angloindischen Regierung’ handhave. Ons zou het niet betamen de gebreken van
het anglo-indische bestuur breed uit te meten, zoolang in ons eigen koloniaal bestuur
nog zooveel te hervormen is: dat zou zijn den splinter in het oog des broeders zien,
en den balk in eigen oog niet gewaar worden. Maar dien lof geloof ik toch, dat wij,
hoevele
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misgrepen en verkeerdheden ook begaan zijn, ook voor de Nederlandsche regering
mogen vragen, dat zij ‘was die wohlmeinende Absicht betrifft, von den besten
eingeborenen Herrschern gewiss nicht übertroffen worden ist, und hoch über dem
Durchschnitte der letzteren steht.’ Wanneer wij een geleerden vreemdeling, die
anders al de schatten der oudere en nieuwere letterkunde heeft doorzocht, om zijn
onderwerp volkomen meester te worden, alleen aangaande onze koloniale
aangelegenheden zooveel onkunde zien verraden, dan worden wij genoopt ons af
te vragen, of wij dan geheel van de beschaafde wereld zijn buitengesloten, en het
vooroordeel onoverwinnelijk is, dat wij niets kunnen praesteren, 't welk op
kennisneming aanspraak heeft.
Zelfs op de algemeene natuurleer der koloniën, die in het eerste deel bevat is,
oefent Roschers onbekendheid met onze koloniale aangelegenheden eenen
nadeeligen invloed. Ofschoon hij - altijd engelsche berigten volgende - aan de
nieuwere geschiedenis van Suriname meermalen voorbeelden ontleent, heb ik te
vergeefs naar een enkel gezocht, waarbij hij het oog heeft op onze tegenwoordige
verhouding tot Java en den Indischen Archipel. Wanneer hij op blz. 15 over de
stichting van Singapore spreekt en daarbij eenige woorden van Raffles aanhaalt,
verzuimt hij zelfs den uit vijandigen geest gesproten en met opzet beganen misslag
van den gewezen luitenant-gouverneur van Java te verbeteren, als ware het werkelijk
het oogmerk der Hollanders geweest, het oude monopolie der Compagnie in volle
kracht te doen herleven. Verre is het van mij om de handelspolitiek van het herstelde
nederlandsch gezag te verdedigen; maar indien wat strenge maatregelen genomen
werden, om de concurrentie der Engelschen op de markten van den Archipel te
beperken, zij bleven ver van eigenlijk monopolie verwijderd, en werden, ten deele
althans, op dat oogenblik geregtvaardigd door den lethargischen toestand, waarin
onder de fransche heerschappij de nederlandsche handel vervallen was, en waaruit
hij zonder tijdelijke maatregelen van bijzondere bescherming nimmer had kunnen
ontwaken.
Roscher onderscheidt in de classificatie der koloniën, die in het eerste hoofdstuk
van zijn eerste deel bevat is, de volgende hoofdsoorten: 1. Veroverings-koloniën,
of dezulken, waarin de kolonisten hun voordeel niet zoozeer uit eigene productie
als uit de politieke en militaire overheersching der inboorlingen trekken; 2.
Handəlskoloniën, die óf onmiddellijk in zoodanige landen worden aangelegd, waar
veel te koopen en te verkoopen is, maar om welke reden dan ook het gewone vrije
verkeer niet kan plaats hebben, óf, als tusschen-station, om den handel met zeer
vergelegen gewesten gemakkelijk te maken; 3. Akkerbouw-koloniën, die verhuizing
op groote schaal met vrouw en kind, have en goed, en inburgering in het vreemde
land vorderen, en daarom oorzaak zijn van het lang-
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zaam ontstaan van nieuwe volken, die zich veelal vroeger of later van den
moederstaat afscheiden; 4. Plantaadje-koloniën, waarbij de kolonisten de
voortbrenging van artikelen van weelde (de zoogenaamde koloniale waren) door
middel óf van den vroonarbeid der inboorlingen óf van den arbeid van gekochte
slaven beöogen. Bij elke der drie eerste hoofdsoorten wordt nog eene gewigtige
bijsoort besproken, bij de eerste de militaire-kolonie, bij de tweede de
visscherij-kolonie, bij de derde de veeteelt-kolonie; de door Heeren zelfs als eene
hoofdsoort (in plaats der veroverings-kolonie) genoemde bergwerk-kolonie wordt
door Roscher geheel verworpen, omdat de mijnarbeid te weinig zelfgenoegzaam
is, om, gedurende langer tijd, het hoofddoel der kolonisten te wezen. Nogtans zou
zich zeker, met het oog op de Chinesche nederzettingen op Banka en Borneo's
Westkust, wel iets tot behoud der bergwerk-kolonic, althans als bijsoort, laten zeggen,
en dat Roscher daar zoo luchtig overheen stapt, schijnt mij weder alleen uit zijne
mindere bekendheid met den Indischen Archipel verklaarbaar. Ook voor de oude
nederzettingen der Egyptenaars in het Sinaïetisch schiereiland, in de nabijheid van
den berg Serbâl, schijnt het graven van koper de hoofdzaak geweest te zijn. Echter
moet men het Roscher toegeven, dat eene kolonie slechts onder zeer bijzondere
omstandigheden op den duur bergwerk-kolonie blijven kan, wanneer namelijk in de
levensbehoeften der kolonisten door de inboorlingen des lands of door regelmatigen
aanvoer van elders voorzien wordt. Doch het is hier de plaats niet om dit verder te
ontwikkelen.
Blijkt ons reeds uit dit voorbeeld, dat Roschers classificatie der koloniën in
volledigheid nog wel iets te wenschen overlaat, 't zou, dunkt mij, niet moeijelijk zijn,
dit ook door nog andere voorbeelden te bewijzen. Mij althans gelukt het niet, onder
eene zijner vier hoofdklassen die gedwongen overplaatsing van het aanzienlijkst
deel van overwonnen volken te brengen, die in de oude geschiedenis van Azië zoo
gemeen was, en waarvan de overbrenging der Israëlieten naar Assyrië en Babylonië
en die der Chutheërs naar het gebied van Samaria wel de meest bekende, maar
geenszins de eenige voorbeelden zijn. Doch dat het natuurlijk systeem der koloniën,
door den Schrijver in groote trekken ontworpen, nog voor eenige aanvulling vatbaar
is, kan in eene zaak van zoo ingewikkelden aard geene verwondering baren. Over
het geheel zal men, bij dieper onderzoek, aan de juistheid der indeeling meer en
meer zijn bijval schenken, en erkennen, dat, waar de classificatie niet meer schijnt
te voldoen, dit alleen daaraan te wijten is, dat de verschillende vormen van koloniën
zich met elkander vermengen of in verloop van tijd in elkander overgaan. Zoo waren
onze nederzettingen op Java oorspronkelijk handels-koloniën, maar hebben
langzamerhand een zeer gemengd
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karakter aangenomen, daar het land, ofschoon voor een groot gedeelte zonder
tusschenkomst van wapengeweld, politiek en militair door de kolonisten werd
overheerd, en tevens de gedwongen arbeid der inboorlingen aan het kweeken van
koloniale producten werd dienstbaar gemaakt. Wij vinden dus hier de attributen van
handels-, veroverings- en plantaadje-kolonie met elkander op het naauwste
verbonden, zoodat men onze nederzettingen op Java onder drie hoofdklassen
tevens moet rangschikken.
Maar er bestaat, en hierop wilde ik vooral komen, in Roschers verdere bespreking
der plantaadje-koloniën eene leemte van nog al eenig gewigt, die ik weder alleen
uit zijne onbekendheid met het nederlandsche koloniale stelsel verklaren kan. Zijne
voorbeelden zijn schier uitsluitend aan West-Indië ontleend, en schoon hij van den
vroonarbeid van inboorlingen in het voorbijgaan gewag maakt, schijnt hij in het
algemeen de namen slaven-kolonie en plantaadje-kolonie als nagenoeg van gelijke
beteekenis te beschouwen. Nu heeft het kultuurstelsel wel inderdaad op Java den
stempel eener plantaadje-kolonie gedrukt, en het is daarvan misschien wel het
grootste en glansrijkste voorbeeld, dat de geschiedenis der volkplantingen kent.
Doch geen enkele slaaf werkt op Java op de akkers, en het bestaan dier kolonie
logenstraft geheel Roschers woorden, op bl. 31. ‘Die bisherigen Pflanzungskoloniën
haben fast gänzlich auf der Negersklaverei beruhet. Diese Grundlage wird jetzt
Gottlob immer unhaltbarer, und ob eine neue an die Stelle treten kann, ist sehr
zweifelhaft.’ Maar wat meer is, niet enkel door gedwongen arbeid worden koloniale
waren op Java geteeld. Sedert lang bestaat er, nevens de gedwongen teelt voor
het Gouvernement, de vrije teelt voor europesche planters, door vrijwillige
overeenkomsten met de inboorlingen, die, Godlof! de strekking krijgt om zich meer
en meer uit te breiden. Wat Roscher op de aangehaalde woorden volgen laat: ‘Das
Bedürfniss freilich wird fortdauern; aber die Zeit ist vielleicht nicht mehr fern, wo es
von freien Negern oder Indianern, nur unter Leitung weiszer Kaufleute und mit Hülfe
weisser Kapitalisten, befriedigt wird,’ is een wensch, die in de Nederlandsche koloniën
reeds ten deele is verwezenlijkt. Zet voor ‘Negers en Indianen,’ Javanen, en de
voorspelling is een vaticinium post eventum geworden. Naarmate die gezegende
verandering meer en meer wordt doorgezet, zal Java zijn tegenwoordig koloniaal
karakter allengs gewijzigd zien, zonder daarom in onderscheidene wezenlijke punten
de attributen eener plantaadjekolonie te verliezen. Het is dus reeds, en zal meer en
meer worden, eene tusschensoort van plantaadje- en akkerbouw-kolonie, en zoo
welligt eenmaal, bij het zegepralen der beginselen van vrije industrie, ook de
landverhuizing op grootere schaal derwaarts wordt toegelaten, en de in het gebergte
door europesche landbouwers aangelegde tarwe-
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velden de sawahs en koffijplantaadjes der lagere streken afwisselen, zal Java alleen
al de verschillende phasen doorloopen hebben, die zich in het geheel in het
volkplantingswezen voordoen.
Over de vraag, in hoeverre landbouw-kolonien in de tropische landen mogelijk
zijn, eene vraag, die, na langdurigen pennestrijd, in ons Vaderland tot een opzettelijk
onderzoek van regeringswege heeft aanleiding gegeven, geeft Roscher slechts
weinig licht. Dat de keerkringsgewesten zich niet in de eerste plaats daartoe
aanbevelen, is duidelijk. De landbouw-kolonie vordert, zal zij slagen, verhuizing op
eenigzins uitgebreide schaal. ‘Da für jede massenhafte Auswanderung ein langer
Reiseweg zu den grössten Hindernissen gehört, da ferner die Producte des
Ackerbaues insgemein schwer zu transportiren sind; so leuchtet es ein, weshalb
diese Art von Kolonien am meisten bemüht sein muss, dem Mutterlande
verhältnissmässig nahe zu bleiben.... Auch das Klima der Ackerbaukolonien darf
von dem einheimischen nicht allzu verschieden sein: so ist die Hochebene von
Mexico unter allen Theilen Amerikas Castilien am ähnlichsten, und eben darum der
Hauptsitz der spanischen Macht, ein wahres Neuspanien, geworden.’ Treurige
waarheden voor ons, die de Kaap, die Nieuw-Nederland, en daarmede de gunstigste
gelegenheid, om onze nationaliteit in levende afdruksels te verspreiden, verloren
hebben. Wie levendig beseft, welke oneindige waarde dat voor een volk heeft, zal
wel geneigd zijn voor van Harens weemoedigen uitroep:
Verzuimd Brazil, o rijke stranden,
Bedekt met diamant en goud!

de klagt over het verzuimd Nieuw-Nederland in de plaats te stellen, dat ons in vollen
vrede op de onregtvaardigste wijs door Britsch wapengeweld werd ontrukt en bij
den vrede van Breda werd opgeofferd met eene ligtvaardigheid, die duidelijk bewijst,
hoe weinig men het gewigt er van besefte. Ware Nieuw-Nederland langer aan ons
gebleven, al hadde het zich ook tegelijk met de britsche koloniën in Noord-Amerika
van het moederland losgemaakt, de landverhuizers die wij thans naar Amerika zien
vertrekken, zouden niet geheel voor Nederland verloren zijn: zij zouden een tweede
Vaderland met nederlandsche taal en nederlandsche zeden vinden aan de overzijde
van den Oceaan, en met Nederland voor beiden even weldadige betrekkingen
onderhouden, gelijk dit, in weêrwil der britsche heerschappij, nog altijd eenigermate
het geval is met de langer nederlandsch gebleven Kaap, en in toenemende mate
het geval schijnt te worden met de vrije republieken, die nederlandsche
afstammelingen, wien het britsche juk onverdragelijk was geworden, in Zuid-Afrika
gesticht hebben. Niets is er - en te regt - dat Roscher in
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de duitsche landverhuizing zoozeer betreurt, als de ontduitsching waaraan de
duitsche kolonist, bij de aanraking met het zooveel krachtiger voorwaarts strevend
Anglo-Saxisch ras is blootgesteld. De nederlandsche nationaliteit moge langer en
krachtiger weêrstand bieden, maar ook zij moet onfeilbaar bezwijken, waar zij zoo
geheel als in Noord-Amerika, in Britsch-Guyana, in Ceylon en onze voormalige
bezittingen in Hindostan overvleugeld wordt. Maar bij de geringe getalsterkte van
ons volk, heeft de ontnederlandsching van zoovele verspreide elementen ons zeker
nog oneindig meer kwaad gedaan. Doch wat baat het over het verlorene te klagen?
trachten wij liever te doen wat onze hand nog vindt om te doen. Is het denkende en
dichtende Duitschland bij de verdeeling der landen van Oost en West te laat
gekomen, ons is nog een kostbaar deel overgebleven van hetgeen onze vaderen
verworven hadden, en wat wij in latere jaren in de oostersche eilanden aan
grondgebied hebben gewonnen, is meer dan alles te zamen, wat vreemd geweld
ons heeft ontrukt. Ons koloniaal rijk was nimmer uitgebreider, compacter, beter
verdedigbaar en voor het moederland voordeeliger, dan thans, ook niet in de dagen
van den grootsten luister onzer republiek; want ook hier, gelijk in schier ieder ander
opzigt, geldt de even juiste als bemoedigende opmerking van Macaulay, dat Holland
wel relatief, in vergelijking met den snelleren voortgang van andere landen, is
teruggebleven, maar in waarheid nog altijd is vooruitgegaan. Zorgen wij slechts dat
door dralen en aarzelen de voordeelen niet verloren gaan, waarin wij ons nog mogen
verblijden. Daartoe is het aanleggen van landbouw-koloniën in onze oostersche
eilanden een eerste vereischte, en mogen de omstandigheden niet de gunstigste
zijn, men bedenke hoe de betere vervoermiddelen de afstanden hebben verminderd,
hoe Java zelf reeds dadelijk eene goede markt voor de van eigen consumtie
overschietende landbouw-produkten aanbiedt, hoe de bezwaren van het klimaat
minder wegen op de hooggelegen plateau's, die men bij voorkeur voor de kolonisatie
zal moeten bezigen. Niet dat ik het oordeel der staatscommissie wil vooruitloopen
over de uitvoerbaarheid van een plan, waarvan ik de bezwaren zelf reeds voorlang
1
zoo levendig gevoeld en elders met zooveel nadruk uitgesproken heb, tot welks
ondersteuning ik mij slechts noode en door de kracht van in mijn oog hoogst
gewigtige argumenten heb doen overhalen. Maar mogt dat oordeel op goede gronden
gunstig uitvallen, dan zij er in de uitvoering geene aarzeling, geene zwakheid; dan
zij het ons ernst ons van ons eigen grondgebied in waarheid meester te maken en
eene tweede nederlandsche natie, ‘another and yet the same,’ in de oostersche
eilanden te planten, gelijk de Vereenigde Staten een tweede, een

1

In mijn werk over Borneo's Westerafdeeling, Dl. II, bl. 649, v.v.
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jengdiger Engeland zijn, en een derde in Australië opwast. Koesterde eens Willem
III de grootsche gedachte, om, liever dan voor de fransche heerschappij te bukken,
de gansche kern onzes volks naar den Indischen Archipel over te brengen, het
nageslacht moge ze met liefde omvatten en met kracht ten uitvoer leggen voor
zooverre, thans wel niet het behoud onzer nationaliteit, maar het behoud en de bloei
onzer overzeesche bezittingen, die uitvoering nu nog wenschelijk maken. Maar men
wachte zich bij deze quaestie voor het voet geven aan illusiën, als b.v. dat het
pauperisme in Nederland door landbouw-koloniën in Indië grondig zou te genezen
zijn. De uitkomst zou dien waan logenstraffen en de waan zelf het pauperisme
voeden, zooals Roscher overtuigend getoond heeft. Men zoeke hier het zwaartepunt
slechts waar het werkelijk te vinden is; anders zou het gansche gebouw welhaast
waggelen en omstorten. Voor eene natie intusschen, die zulke plannen koestert, is
een werk als dat van Roscher van onschatbare waarde; moge het door allen, die
in koloniën en kolonisatie belang stellen, vlijtig beoefend worden, en van de lessen
der ervaring, die het ons voorhoudt, geene enkele voor ons verloren gaan!
P.J. VETH.

Voorlezingen over de vier Evangeliën, ter beschouwing en onderlinge
vergelijking van deze viervoudige getuigenis aangaande de verschijning
van onzen Zaligmaker Jezus Christus, door Dr. T.K.M. von Baumhauer,
Predikant te Zutphen. Te Zutphen, bij A.E.C. van Someren. 1857.
Hoe best van zulk een boek eene billijke beoordeeling gegeven? Zeker zou het
hoogst onbillijk zijn, als men bij die beoordeeling met de eischen der wetenschap
optrad, en vorderde dat het de zaken, die er in behandeld worden, tot meer
helderheid bragt of ze van een nieuw standpunt leerde beschouwen of nieuwe
wegen opende, langs welke men uit den doolhof van meeningen en onderstellingen
kan geraken, waarin wij bij de beschouwing en vergelijking, waarmeê de Heer Von
Baumhauer zijne lezers bezig houdt, zoo ligt verdwalen. 't Is immers een populair
boek; 't zijn voorlezingen, gehouden voor wel geoefende, maar daarom toch geen
geleerde christenen; voorlezingen, die nu in druk aan nadenkende lezers der H.
Schrift worden aangeboden. De auteur wil hun ‘de vruchten van dat deel der
godgeleerde wetenschap, dat met den naam van Inleidingswetenschap bestempeld
wordt, met betrekking tot onze euangeliën aanbieden.’ Wij hebben hier dus enkel
resultaten van

De Gids. Jaargang 22

142
de nasporingen der wetenschap te wachten. En ziedaar het standpunt aangewezen,
van 't welk dit boek moet beschouwd worden. Men zoeke er geen geleerd onderzoek
in, maar de aanwijzing van datgene, wat wij als de vrucht van het geleerd onderzoek
naar den aard, den oorsprong en de onderlinge betrekking van de vier euangeliën
mogen beschouwen.
Vinden we nu zulke resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied
ons hier aangewezen? Wordt nu voor den belangstellenden bijbellezers verklaard,
hoe het komt dat de euangeliën, vooral de drie eerste, meermalen op zoo
verwonderlijke wijze met elkander overeenstemmen, maar dan ook weêr in het
verhaal van hetzelfde feit zoo aanmerkelijk van elkander verschillen; dat Johannes
zoo geheel andere woorden en daden van den Heer verhaalt dan de drie eerste
Euangelisten, vermeldt wat bij de anderen niet gevonden wordt, en zooveel verzwijgt,
wat bij de drie eerste gelezen wordt? Ik aarzel niet op die vragen een ontkennend
antwoord te geven. Trouwens de auteur zelf erkent meermalen, dat hij dat een en
ander - en het zijn toch de zaken waarop het hier vooral aankomt - niet verklaren
kan. De wetenschap heeft hier nog geene stellige resultaten. Wat zij heeft uitgemaakt,
is veelmeer van ontkennenden dan van stelligen aard. Ik spreek niet van de letterlijke
Ingeving, met de harmonistische kunsten die daarbij hooren. Dat men daaraan niet
meer gelooft, is de schuld niet van de ‘ongeloovige’ wetenschap, hoe veel zij ook
op hare rekening hebbe: ook de ‘geloovige’ wetenschap wil er niet meer van weten.
Maar dat de drie eerste, zoogenaamd synoptische euangeliën niet zijn bewerkingen
of omwerkingen, door wie weet hoe veel handen, van een oorspronkelijk euangelie,
dat niemand ooit gezien heeft, maar waarvan de uitvinding zoo groote inspanning
heeft gekost, dat men ten laatste er niet meer aan twijfelde of het bestaan had; dat
die zelfde euangeliën, hoezeer ze ook op elkander lijken, niet in zulke betrekking
tot elkander staan dat het een de omwerking zou zijn van het ander, door hier wat
weg te laten, daar wat bij te doen, elders wat te veranderen; dat het euangelie van
Johannes niet geschreven is met het doel om de verhalen der overige Euangelisten
aan te vullen, maar dat het van de drie eerste geheel onafhankelijk is en op zich
zelf staat; - dat een en ander en nog meer, wat men van tijd tot tijd met betrekking
tot het ontstaan van de euangeliën heeft voorgesteld en aangenomen, is door de
wetenschap als onjuist en onwaar bewezen. Maar wat heeft zij nu daarvoor ons in
plaats gegeven, dat wij als stellige uitkomst van haar onderzoek mogen beschouwen
en aan de gemeente meêdeelen?
Dr. Von Baumhaner heeft in zijne voorlezingen natuurlijk niet
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kunnen geven wat er niet is. De wetenschap is, met betrekking tot hetgeen ik daar
opnoemde, nog altijd aan het zoeken. Men gist, men combineert onderscheidene
feiten, men vormt hypothesen, men bestrijdt elkander, men wijst aan dat onzeker,
onwaar, onhoudbaar is wat door dezen of dien, vaak met groote geleerdheid en
scherpzinnigheid, is voorgesteld, en ten laatste blijft men, op de vraag naar het
ontstaan en de onderlinge betrekking van de vier euange liën, in de ontkenning
steken. Neem maar b.v. deze vraag: hoe laat zich de groote overeenstemming en
verscheidenheid van de drie eerste euangeliën verklaren? Onze schrijver zegt
daarvan met eene niet onaardige vergelijking: ‘het is met deze vraag gegaan als
met een slot, waarop men, nadat de ware sleutel verloren is geraakt, reeds menigen
anderen gepast heeft, zonder dat er nog een gevonden is die volkomen wel past.’
Och ja, men zoekt nog altijd dien sleutel, en als iemand den regten meent gevonden
te hebben, straks komt een ander die hem bewijst dat hij het mis heeft, want dat
niet alle raadselen er meê ontsloten worden. - Het is niet anders waar het de vraag
geldt naar de betrekking van het euangelie van Johannes tot de drie synoptische
euangeliën. Wat al raadselen, als wij ons de zaken voorstellen zoo als ze in de daad
zijn! Waar hetzelfde door alle vier de Euangelisten wordt verhaald, wat al
verscheidenheid; b.v. het uitdrijven van de koopers en verkoopers uit den tempel,
dáár aan het einde van 's Heeren openlijk optreden, hier in 't begin. En de opwekking
van Lazarus, dat verbazend wonderwerk, door Johannes alleen en zoo uitvoerig
vermeld, door de drie overige met stilzwijgen voorbijgegaan, terwijl toch Lucas van
de betrekking van Jezus tot het huisgezin te Bethanië heeft geweten! En daarentegen
de verheerlijking van Jezus op den berg door Johannes niet vermeld; en dat paste
zoo geheel in zijn verhaal, zouden wij zeggen. Ik noem maar enkele voorbeelden,
maar er is veel meer van dien aard. Vragen wij hier naar het hoe? en waarom? wij weten het niet.
Waarlijk, de wetenschap heeft omtrent deze zaken met al haar onderzoek nog
tot geen stellige resultaten geleid, en de schrijver van deze voorlezingen heeft meer
beloofd dan hij geven kon, toen hij zijnen hoorders voorstelde, dat hij hun ‘de
vruchten’ zou meêdeelen ‘van dat deel der godgeleerde wetenschap, dat met den
naam van I n l e i d i n g s w e t e n s c h a p bestempeld wordt.’ Want waarop komt ten
laatste neêr wat ons hier wordt aangeboden? Ik wil gaarne erkennen, dat de auteur
op voortreffelijke wijze het eigenaardige van elk euangelie in 't licht heeft gesteld.
In dit opzigt behelzen de voorlezingen veel wat lof verdient; en vooral over het
euangelie van Johannes, dat het uitvoerigst is behandeld, vinden wij hier veel wat
met oordeel is bijeengebragt. Maar in menig opzigt kunnen deze
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voorlezingen de strekking hebben om moeijelijkheden en zwarigheden te doen
uitkomen, ten minste veel sterker te doen uitkomen dan ze zich vroeger ooit aan
menig gemoedelijk bijbel-lezer hadden voorgedaan, terwijl de oplossing van die
moeijelijkheden ontbreekt of gegeven wordt op eene wijze die den nadenkende
zeker maar weinig kan bevredigen. Een paar voorbeelden: ze betreffen zaken van
belang, die wij schier de hoofdzaken van het werk mogen noemen. De schrijver
meent het er voor te moeten houden, dat de overeenstemming tusschen de drie
eerste euangeliën daarin haren grond heeft, dat de schrijvers gebruik hebben
gemaakt van dezelfde opteekeningen, die al zeer vroeg van de verhalen der
Apostelen in de Jeruzalemsche gemeente zouden gemaakt zijn, maar dat zij daarbij
de mondelinge verkondiging van de euangelische geschiedenis, die in diezelfde
gemeente zekeren vasten vorm zal hebben aangenomen, in hunne geschriften
hebben weêrgegeven. Zoo laat zich de overeenstemming van de onderscheidene
Euangelisten verklaren, eene overeenstemming die soms letterlijk is, zoowel in het
meêdeelen van de woorden van Jezus als in het voordragen van historische
bijzonderheden. Zoo kan het tevens niet zoo heel vreemd voorkomen dat de een
wat meer, de ander wat minder gaf; dat zij van tijd tot tijd in verschillende orde
verhalen; ook dat zij de zaken op eenigzins verschillende wijze voorstellen. Immers
dat hing daarvan af hoe zij het in de aanteekeningen, waarvan zij zich bedienden,
verhaald vonden, of zij wat meer of wat minder van die aanteekeningen hadden,
enz. Maar nu komt men aan de toepassing van deze voorstelling op de afzonderlijke
euangeliën. Bij Lucas gaat het goed; hij schijnt zelfs in hetgeen hij in de vier eerste
verzen van zijn euangelie geschreven heeft die voorstelling te begunstigen; ten
minste als men die vier verzen niet al te naauwkeurig beziet. Bij Marcus gaat het al
minder goed. Immers de gansche oude kerk wijst eenstemmig op de prediking van
Petrus als de bron van dit euangelie. Ook Dr. Von Baumhauer neemt die eenparige
getuigenis der oudheid aan, zoo zelfs dat naar zijne verzekering de indruk, dien de
aanschouwing van Christus op Petrus had gemaakt, zich door de prediking van
dezen Apostel in het hart van den Euangelist heeft geprent (bl. 152). Maar was dan
Petrus, de getuige van het leven van Jezus, bij zijne prediking zoo afhankelijk van
de overlevering, of had die overlevering zoo groot gezag verkregen, dat zelfs zulk
een boezemvriend van Jezus, waar hij de woorden en daden van zijnen Meester
verhaalde, dit in dien eenmaal vastgezetten vorm moest doen? Of kon Marcus, in
weêrwil van den zeer diepen indruk, door de prediking van Petrus op hem gemaakt,
niet anders dan in dien vorm zijn euangelie schrijven? Toch was hij, ook naar de
meening van onzen auteur, zelfstandig genoeg om op zijne voorstelling van de
verschijning des
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Heeren aan zijne eigene persoonlijkheid zeer merkbaren invloed toe te staan! Maar
allervreemdst is de toepassing van de voorstelling onzes schrijvers aangaande den
oorsprong der drie eerste euangeliën op dat van Matthcus. Ook dit is, volgens de
derde voorlezing, even als dat van Lucas en dat van Marcus, uit de overlevering
gevloeid, en volgens de vierde voorlezing is een Apostel, een leerling, een bestendig
volger van Jezus, ten minste gedurende den langsten tijd van diens openbaar leven,
de schrijver van dit euangelie; en dan wel een schrijver, die het heeft zamengesteld
op geheel eigenaardige wijze, overeenkomstig met zijn bijzonder karakter, waarvoor
zeer treffende bewijzen worden bijgebragt. Is het niet vreemd dat zulk een schrijver,
als hij verhaalt wat hij zelf heeft bijgewoond, niet geheel, vrij en zelfstandig meêdeelt
wat hij zelf heeft gezien en gehoord, maar gedeeltelijk uit schriftelijke berigten van
anderen, gedeeltelijk uit de mondelinge overlevering zijn verhaal zamenstelt, zoo
dat het niet op enkele maar op zeer vele plaatsen bijna letterlijk overeenstemt met
de berigten van dezulken, die wat zij van de verschijning van den Heer meêdeelen
van anderen moesten ontvangen? Wie in staat is om zelf te schrijven - en dat was,
volgens onzen auteur, Mattheus allezins; hij kon het zelfs zoowel in 't Grieksch als
in 't Arameesch - die ontleent het berigt van de dingen die hij zelf heeft beleefd en
gezien en gehoord niet van elders, maar beschrijft ze naar eigen ondervinding en
aanschouwing. Hoe kon dan het euangelie, geschreven door den Apostel Mattheus,
uit de mondelinge overlevering of uit vroeger geschreven diëgesen zijn gevloeid?
Of waren de Apostelen zoo ten eenenmale onder de heerschappij van die
overlevering? Hoe dan Johannes? Of heeft die alleen er zich van kunnen losmaken?
Of had zij voor hem, op zijn hoogen ouderdom, haar beheerschende kracht verloren?
Maar waartoe meer gevraagd? Onze auteur heeft zeker op dit punt den nadenkenden
onder zijne hoorders geen licht gegeven, en de lezers kunnen er ook niet wijzer
door worden.
Wilt gij een ander bewijs dat onze schrijver de zwarigheden, die bij de vergelijking
van onze euangeliën zich voordoen, wel heeft doen uitkomen, maar in het oplossen
van die zwarigheden zeer te kort schiet: ik ontleen het aan hetgeen hij omtrent de
betrekking tusschen de drie eerste euangeliën en dat van Johannes in het midden
brengt. Trouwens aan het slot van de laatste voorlezing verklaart hij zelf openhartig
dat hij op vele vragen die hieromtrent geopperd worden, geen voldoend antwoord
kan geven. Of het nu wel noodig was daarop den strijd tusschen de synoptici en
Johannes, met betrekking tot den sterfdag des Heeren voor te stellen en ter
beslechting er van de verklaring door Prof. Scholten gegeven meê te deelen, daaraan
zou men kunnen twijfelen. Om deze geheele zaak
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wel te doen begrijpen en het belang er van voor den apostolischen oorsprong van
het euangelie van Johannes te doen gevoelen, moet men in historische
ontwikkelingen komen, die natuurlijk hier niet konden gegeven worden. Het gevolg
moest zijn dat de zaak waarop het eigenlijk aankomt, weinig duidelijk wordt
voorgesteld, en dus ook de hoorders of lezers de oplossing van de zwarigheid kwalijk
kunnen vatten. Immers de quaestie wordt op blz. 404 met het Joodsch Christendom
in verband gebragt, terwijl in het voorafgaande niet is aangewezen welk dat verband
zij. Doch dit is het punt niet waarop ik eigenlijk het oog heb. Ik bedoel iets anders.
De Heer Von Baumhauer heeft zeer teregt zich verklaard tegen het gevoelen dat
het euangelie van Johannes zou geschreven zijn met het oogmerk om de weinig
volledige verhalen van de drie overige Euangelisten aan te vullen, en heeft in zoo
verre de zelfstandigheid van het vierde euangelie gehandhaafd, zoodat aan de
verklaring van den Euangelist zelven, Joh. XX: 31, volkomen regt wedervaart. Maar
is hiermede niet in tegenspraak wat blz. 394 en volg. geschreven staat van de
bekendheid met de euangelische overlevering, die Johannes bij de Christenen in
Klein-Azië onderstelde, eene overlevering, die, zooals uit de bijgebragte voorbeelden
blijkt - de werkzaamheid van Jezus in Galilea, de gevangenneming van Johannes
de Dooper, de verkiezing van de twaalf Apostelen, de instelling van het Avondmaal,
de strijd in Gethsemané, het doodvonnis door den Joodschen Raad uitgesproken
- den inhoud van de drie eerste euangeliën uitmaakt? Waarlijk, het kan niet anders
of de nadenkende hoorder, en nog meer de lezer, moet hier vragen: hoe komt het
dan dat Johannes wel dit, wat ook de overige Euangelisten meêdeelen, maar niet
dat, wat indedaad hem voor zijn oogmerk zeer kon dienen, heeft opgeteekend?
Doch waartoe meer? Gaarne doe ik hulde aan de goede bedoelingen van den
Leeraar, die, zooals de Heer Von Baumhauer in deze voorlezingen heeft trachten
te doen, de meer ontwikkelden onder zijne gemeente-leden tot kennis van de
schriften des Bijbels zoekt op te leiden en hen in hun geloof aan de waarheid van
den inhoud der euangeliën te versterken; - ook aan de blijken van bekendheid met
de literatuur der Inleiding, die hij daarbij heeft gegeven. Maar toch meen ik dat hij
beter had kunnen doen als hij de zaak, door hem behandeld, voor het publiek tot
'twelk hij sprak en voor 'twelk hij nu ook als schrijver optreedt, van een anderen kant
had aangevat. Niet dat ik er aan twijfel of zijne voorlezingen met genoegen zijn
gehoord en zijn boek ook met genoegen zal gelezen worden. Daar zijn er onder de
leden onzer gemeenten die wel eens zoo het een en ander willen hooren van hetgeen
er onder de geleerden omgaat. Maar het voldoen aan zulke nieuwsgierigheid van
hen, die zoo wat naar
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een beetje theologische geleerdheid hunkeren, was niet het doel waarmeê deze
voorlezingen werden opgesteld. 't Zou mij zelfs niet verwonderen als er onder onze
zoogenaamde theologanten waren, die hoogelijk met het boek zijn ingenomen.
Want groot is onder ons het aantal van hen die over zulke vragen als die naar het
ontstaan van onze euangeliën meêpraten, ofschoon zij er bitter weinig van weten
en zelfs geen begrip hebben van hetgeen er wordt vereischt om daarover met grond
te kunnen oordeelen. En voor dezulken is dit een kostelijk boek, uitnemend geschikt
om halve, d.i. geene geleerdheid te kweeken. En juist dit is het wat ik vooral tegen
het boek heb; het is eene poging om iets te populariseren wat daarvoor nog niet
vatbaar is. Om een of ander deel der wetenschap, welke ook, populair te kunnen
voordragen, is noodig dat men den hoorders of lezers vaste stellige resultaten hebbe
meê te deelen. En zoo is het niet met betrekking tot de Inleiding in de boeken des
N. Verbonds en bepaald in de euangeliën. Hoe ook de Heer Von Baumhauer bij
herhaling zijnen hoorders of lezers verzekere dat hij hen in geen geleerd onderzoek
wil trekken; dat hij het zoo wil inrigten dat zij zelf met hem meê onderzoeken, gedurig
wordt hij aan dien stelregel ongetrouw. En dat kon niet anders, omdat hij in zijn
onderzoek zoo veel had meê te deelen wat òf tegen het heerschende gevoelen òf
tegenover de voorstelling van anderen moest gehandhaafd worden. Zoo wordt in
de derde voorlezing, trouwens zeer onvolledig, vermeld wat men sedert het laatst
der vorige eeuw al zoo heeft beproefd om de betrekking tusschen de drie eerste
euangeliën te verklaren, terwijl die onderscheidene proefnemingen meer of minder
uitvoerig worden gekritiseerd. Zoo vinden wij in de vijfde voorlezing een
historisch-kritisch onderzoek naar den persoon van den tweeden Evangelist; de
Logia van Papias komen herhaaldelijk ter sprake, terwijl van den inhoud van dat
werk, dat, op zeer enkele fragmenten na, geheel is verloren gegaan, eene ontvouwing
wordt gegeven, die, ja, nu wel vrij algemeen als waar wordt aangenomen, maar dan
toch in hooge mate problematiek is en zeker in strijd met den letterlijken zin van den
titel des boeks. Over den stijl en de schrijfwijze van den Evangelist Johannes wordt
zóó geschreven, dat het toch eigenlijk alleen door hem, die dat euangelie in de
oorspronkelijke taal leest, kan verstaan worden. En wat er nu van het ontstaan en
de betrekking van de euangeliën tot elkander wordt meêgedeeld: 't is half, gebrekkig,
onvolledig. Wij zagen er reeds iets van bij het vermelden van 't geen ons van de
twist over het Paasch-feest in betrekking tot het euangelie van Johannes wordt
meêgedeeld. De zaak kan uit hetgeen de Heer Von Baumhauer er van geschreven
heeft niet begrepen worden; en voor hetgeen de lezers niet kunnen begrijpen worden
ze verwezen naar een wetenschappelijke verhandeling van Prof. Schol-
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ten! Wil men meer? Bij de vraag naar het ontstaan van de drie eerste euangeliën
komen vooral die vele zoogenaamde apokryphe euangeliën in aanmerking. Schier
elke partij in de oude christelijke kerk - en daar waren er vele - had haar eigen
euangelie. Daar waren er onder, die al heel veel van onze drie eerste euangeliën
hebben gehad, onder andere een, waarvan Hieronymus eerst na langdurig inzien
begreep dat het toch niet hetzelfde was als ons euangelie van Mattheus. Nu kan
men het vraagstuk van het ontstaan en de onderlinge verwantschap der drie eerste
euangeliën niet grondig behandelen, zonder zeer naauwkeurig onderzoek van de
overblijfselen dier euangeliën, ook van de euangelie-citaten bij de oudste schrijvers
der christelijke kerk. Maar dat gaat niet in zulke voorlezingen als wij hier hebben!
Welnu, een bewijs immers dat men zulke voorlezingen niet moet houden, ten minste
niet voor een publiek dat niet in staat is om het onderzoek in zijn geheel te volgen.
Maar wat dan? zoo zal men ligt vragen. Zal men dan al dergelijke vragen voor de
niet-theologen verbergen? Of zal men tweeerlei inleiding in de euangeliën er op na
houden; eene voor de geleerden, een andere voor de ongeleerden, in welke laatste
men de zaak dan zoo voorstelt, alsof er nooit eenige twijfel was geopperd omtrent
de zoogenaamde echtheid van onze euangelie-schriften. Als 't ook mogelijk was en dat is het niet - ik zou de laatste zijn om er aan meê te doen. Maar wat ik wensch,
om de rust van onze gemoedelijke, vrome gemeenteleden zoowel als in het belang
der wetenschap, het is dat men aan geleerden geve wat voor geleerden past, en
aan ongeleerden wat hun dienstig is. En wat nu de laatsten betreft, wilt gij met hen
over de kritiek der euangeliegeschiedenis spreken: trek hen dan niet in het geleerd
onderzoek, dat zij niet kunnen begrijpen; kom bij hen niet aan met de beoordeeling
van de fragmenten, zoo min als van de heele stukken der oude kerkelijke literatuur,
die zij niet verstaan. Maar voor 't overige, meld vrijelijk aan de belangstellende en
verstandige leden der gemeente wat de geleerden van vroeger en later tijd, met
groote moeite en inspanning, meestal ook met opregte waarheidsliefde, op dit gebied
hebben onderzocht en nagespoord; doe het zelfs nog meer volledig dan de Heer
Von Baumhauer het heeft gedaan, die b.v. maar zeer weinig zegt van de
zoogenaamde Tubingers, en aan den anderen kant geen woord spreekt van de
hypothesen van Ewald. Bestrijd bij hen vooral het vooroordeel, dat door een
welbekende partij in de gemeente ijverig wordt gekweekt, alsof dat kritisch onderzoek
alleen maar het werk was van ongeloof, van hoogmoed, van ongodisterij. Tracht
hen er van te overtuigen dat men een heel vroom en gemoedelijk christen kan zijn,
al meent men ook, op grond van zeer ernstig en onbevooroordeeld onderzoek, b.v.
het daarvoor in moeten

De Gids. Jaargang 22

149
houden, dat het euangelie van Mattheus, zoo als wij het thans hebben, niet is het
werk van den Apostel van dien naam, ja al meent men aan nog meer te moeten
twijfelen. Maar doe tevens gevoelen dat niemand zoo oordeelen en zoo twijfelen
mag dan alleen hij, die zelf den langen en moeijelijken weg van het onderzoek naar
het ontstaan der euangeliën in al zijn uitgestrektheid heeft afgelegd, en dat niemand
regt heeft om meê te praten over de vraagstukken die het ontstaan en den aard van
de euangeliën betreffen, die niet opzettelijk zijne studie van de christelijke oudheid
heeft gemaakt, en door eigen lectuur zeer naauwkeurig bekend is met al de werken
van de oudste schrijvers der christelijke kerk. Met genoegen zie ik hoe de Heer Von
Baumhauer met hoogen ernst opkomt tegen de doorgaans zeer oppervlakkige
veroordeeling van den vaak hoogst moeijelijken arbeid van hen, die met betrekking
tot de waardering van de schriften des Bijbels tot resultaten komen die in tegenspraak
zijn met de heerschende voorstellingen en meeningen. Dat is het waaraan de
gemeente behoefte heeft, dat zij leere naar waarheid te oordeelen over het geleerd
onderzoek en niet te veroordeelen wat zij niet kent. Maar wat van nog meer belang
is, en waartoe dergelijke voorlezingen als wij van Dr. Von Baumhauer ontvingen
zulk eene treffelijke gelegenheid aanbieden: - waarom wordt het er bijna geheel in
gemist! - het is dit dat men de gemeente leere erkennen dat het geloof in Christus,
waardoor wij zalig worden, niet afhankelijk is van de echtheid of onechtheid van
eenig geschrift des bijbels. Ziet, daarop moest men neêrkomen als men voor
ongeleerden de zaken behandelt, die in dit boek worden voorgesteld. Is dat de
toepassing van hetgeen over het ontstaan en den aard van de bijbelboeken wordt
meêgedeeld, en is die toepassing zóó, dat elk hoorder er ja en amen op zegt, dan
kan men vrijelijk meêdeelen alles wat in den tegenwoordigen tijd door het kritisch
onderzoek onzeker en twijfelachtig is gemaakt. Het is een groot gebrek van het werk
van den Heer Von Baumhauer, dat juist dit er in gemist wordt. Zoo als hij nu de
zaken voorstelt blijft alles behouden; alleen het laatste stukje van het euangelie van
Marcus en hoofdstuk XXI van Johannes valt weg; maar dat een en ander was al
lang opgegeven. Maar Mattheus moet wel tweemaal zijn euangelie geschreven
hebben, eens in 't Arameesch en eens in 't Grieksch, zal dat euangelie echt zijn, en
Johannes was een grijsaard van tachtig jaren toen hij zijn euangelie te boek stelde.
Zijn dat dan de resultaten van het onderzoek der Inleidingswetenschap? Is nu van
het aannemen van dat een en ander het geloof afhankelijk aan de waarheid van
hetgeen die beide euangeliën behelzen? Wat dan als eens bewezen wierd dat het
louter hypothesen zijn, dat er voor het een zoo min als voor het ander eenige
historische getuigenis bestaat; dat ons euangelie van Marcus met de pre-
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diking van Petrus in geenerlei verband staat!... Och, de gemeente heeft er waarlijk
geen behoefte aan om in het kritisch onderzoek te worden getrokken; zij heeft
behoefte aan degelijke apologetiek; en niet enkel noch bovenal aan die historische
apologiën, die alleen de echtheid en waarheid der euangelie-berigten zoeken te
handhaven, en voor een goed deel op hypothesen rusten of op subjectief gevoel
zijn gebouwd; men denke b.v. aan hetgeen van. tijd tot tijd uit de verschillende
euangeliën is afgeleid omtrent den persoon van de schrijvers.
Ik heb nog wel iets op het hart tegen het schrijven van zulke half-geleerde boeken,
als er ons hier weêr een wordt aangeboden; maar ik zwijg er maar van, wel overtuigd
dat het toch niet baat, wat men er ook tegen zegge. Of de meêdeeling van hetgeen
ik nog bepaald op het werk van den Heer Von Baumhauer heb aan te merken, ook
wel veel zal baten: ik meen er aan te moeten twijfelen. 't Schijnt onder ons zoo ver
gekomen, dat men onnaauwkeurigheid in stijl en uitdrukking en slordigheid in het
gebruik van onze taal niet meer als gebreken acht. Zelfs van genootschappen, die
er toe geroepen zijn om voor de zuiverheid van onze taal te waken, gaan stukken
uit, die indedaad als kakographiën zouden kunnen dienen, en neemt men de vrijheid
om aanmerking te maken op het invoeren van allerlei vreemde woorden of op
stijlfouten, die gemaakt worden door hen, van wie men eischen mag dat zij het
voorbeeld geven zouden van zuiveren schrijfstijl, dan heet dat kleingeestige vitterij
of zelfs nog erger! In weêrwil daarvan veroorloof ik mij toch ook nu weêr de vrijheid
om te verklaren dat, wat taal en stijl betreft, de voorlezingen van den Heer Von
Baumhauer zeer veel te wenschen overlaten. Het geheele uiterlijk van het boek is
alleronbehagelijkst: formaat, letter, papier, taal en stijl. Let ik op de onmatig lange
volzinnen, die van tijd tot tijd voorkomen, dan weet ik niet waarover mij meer te
verwonderen, over den langen adem van den spreker om ze uit te brengen, of over
het geheugen van de hoorders om ze van het begin tot het einde vast te houden.
En dan die onhollandsche, germaansche woorden en uitdrukkingen! Het
volksgevoelen in Duitschland houdt onze taal zoo wat voor plat-duitsch. Welnu, als
men voortgaat met onze taal om te springen zoo als ook hier weêr geschiedt, dan
zal die meening spoedig waarheid zijn. Ik geef de verzekering dat ik niet heb gezocht;
maar wat te zeggen van zulke woorden, die gedurig voorkomen, als voorliefde,
opvallend, planmatig, onvernuftig, crkondigen, verhouding voor betrekking, voorts
zich draaijen, steunen, active, reden, meerv. van rede (oratio), voldoenende rede
voor voldoende reden, aanvoeren van woorden, elders het merk voeren, van hun
standpunt uit, elders van af, tot op enz.; zamenstellingen als majesteit-vol,
Christus-heerlijkheid, Messias-verwer-
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ping; altijd die dubbele comparativus meerdere voor meer, alles onzuiver
Hoogduitsch; even als uitlatingen in den zin van omissiones. Wat is optreding voor
een woord? Schrijft men ook te voet valling? Wat beteekent VERonderstellen anders
dan onderstellen? Waarom begraving en niet begrafenis of de infinitivus het
begraven? Hoe kan men schrijven dat ‘een Apostel persoonlijk met Jezus was
omgegaan’? Bij die vreemde, on-hollandsche, en daarenboven voor het grootste
gedeelte zeer onjuiste woorden, voeg ik enkele proeven van onjuiste uitdrukkingen,
die niet zoozeer de kennis van de taal als het gezond verstand ons moet leeren
vermijden. Zoo lezen wij gedurig van iets op het oog hebben of houden, ook van
wegen, die iets aan het licht hebben gebragt, maar het niet uit den weg hebben
geruimd, van bronnen, waaruit somtijds iets wordt geput - heel goed! - maar nog
meermalen worden de bronnen geraadpleegd - dat gaat moeijelijker - en niet zelden
worden ze gevolgd - dat gaat in 't geheel niet. Altijd lazen wij van herinneren en
herinnering aan iets, alsof 't zoo hoorde! Doch waartoe meer? Wanneer zal men
eens ook onder ons, even als bij andere beschaafde natiën, erkennen dat streven
naar zuiverheid van taal en stijl pligt is voor een schrijver?
24 December 1857.
J. VAN GILSE.

Dr. L.S.P. Meyboom, Predikant te Amsterdam, Drie Voorlezingen.
Arnhem, bij D.A. Thieme.
Voor eenigen tijd werden ook de niet-lezers van den ‘Tijdspiegel’ op drie vroeger
gehouden Voorlezingen van bovengenoemden schrijver vergast, die, eerst daarin
geplaatst, later door hem afzonderlijk werden in 't licht gegeven. Aan welk toeval,
bijna onafhankelijk van den S., deze Voorlezingen het te danken hadden (of liever
het publiek), dat al hun schoon en minder schoon niet enkel voor een meer beperkten
kring van hoorders of van lezers van een Tijdschrift bewaard bleef, leert ons de S.
in een kort H.d.L. (i.e. Lectori salutem), waarin hij ons tevens verhaalt, dat hij ‘iets
meer bedoelde dan zijne hoorders een uur zonder verveling te helpen doorbrengen.’
Voorwaar een moeijelijk pogen naar een zelden te bereiken doel; want nog nooit
was ik bij eene Voorlezing tegenwoordig, al duurde die maar half zoo lang, al was
die nog zoo schoon wat voordragt, nog zoo rijk, zoo boeijend, wat gehalte en
onderwerp betrof, of ik werd hier en daar een slaper gewaar, die, al verveelde hij
zich dan ook op dàt oogenblik niet meer, toch voorzeker wel langs den weg der
verveling aan die stranden van negatief lief en leed geland was.
o

o

De twee eerste Voorlezingen: 1 Gezigts- en Verstandsbedrog en 2 over
Mikroskopisch en Teleskopisch zien, behandelen onderwerpen, geheel op het gebied
der Natuurwetenschap te huis behoorende, en
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laten het den lezer maar hier en daar even doorschemeren (b.v. blz. 50, waar S.
als man van ondervinding kan zinspelen), welke de edele werkkring is, waarin zich
de geleerde S. hoofdzakelijk beweegt. De derde: ‘Het verband tusschen Wetenschap
en Kunst’ draagt echter veel meer het kenmerk van door een theoloog geschreven
te zijn: op dat gebied zal Ref. het wel laten een lans met een man als Meyboom te
breken, dat liefst aan meer geoefenden overlatende, zoo het hun lust; maar zij
bedenken het: qui s'y frotte, s'y pique.
't Is nog zoo lang niet geleden, dat de wetenschap in 't algemeen, haar statige
allongepruik ‘von Millionen Locken’ heeft afgelegd, haar ‘ellenhohe Socken,’ zoo
als Mephisto zegt, heeft verlaagd, om zich aan het tegenwoordige geslacht in een
tooi te openbaren, meer gewijzigd naar den geest der tijden, meer aannemelijk voor
allen, meer bevattelijk, meer nutbrengend en zeker veel behagelijker voor den
dankbaren tijdgenoot. Niet tevreden met eene dunne schaar van vereerders, was
het alsof zij de mode van 't publiek wilde aannemen, om er zich te beter onder te
mengen; het sans-culottisme sloeg ook tot haar over, en aanstonds werd elk harer
onderdeelen populair behandeld; een nieuw voorbeeld daarvan leveren ons deze
Voorlezingen.
Men wane echter niet, dat de grondige kennis van eenig vak, en de populaire,
zoo geheel antipoden zijn. Ik geloof dat iemand, wil hij waarlijk populair schrijven,
zijn onderwerp zoo door en door meester moet zijn, dat hij het zelfs in de
alledaagsche uitdrukkingen van den gewonen spreektrant weet voor te dragen,
zonder daarom oppervlakkig te worden: weet hij zijne stoffe een niet alledaagsch
rokje aan te passen, hij schrijve dan een geleerd betoog daarover, den geleerden
brengt hij dan nut en genoegen tevens aan, maar hij late het populariseren aan
meer bevoegden over: waagt hij er zich aan, hij klaagt zonder grond over
teleurstelling, wanneer zijn werk door geleerd en ongeleerd als ongenietbare vrucht
wordt ter zijde geschoven. Leerend staat reeds de ondervinding daar, hoe weinigen
het gegeven is, waarlijk populair te schrijven. Ik herhaal het: een oppervlakkig, of
een begrip hoegenaamd, van eenige zaak te missen, schaadt minder, dan 't bezit
van een verkeerd begrip; getuigen dat heirleger van dilettanten, dat tegenwoordig
als Titanen het gebouw der ware wetenschap bestormt; getuigen die dilettant-musici,
dilettant-astronomen (die niet eens kunnen differeren en integreren), sinds verleden
jaar dilettant-paedagogen, dilettant-theologen, enz., enz., zeker meestal door
verkeerd begrepen populaire schriften uitgebroeid en tot hunne onrijpe rijpheid
gebragt; getuigen al die larven der wetenschap, die zich nooit tot een volkomen
ontwikkeld individu meer kunnen opwerken; 't ware hun beter dat er nooit populair
geschreven ware; ‘het bederf van 't beste, wordt het slechtst van alles,’ zeî Plato.
Zonder dat nu juist bovengenoemd boekske mij dit alles ingaf,
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vond ik toch hier en daar aanleiding om het geschrevene bij 't doorbladeren even
neêr te stellen; men denke echter niet, dat ik daardoor vergat het schoone, dat ik
bij die reis opmerkte, onbegroet voorbij te gaan.
De S. vangt aan met voorbeelden te geven van ‘gezigtsbedrog’ en geeft ons op
bladz. 8 en 9, na eene definitie van het zien, eene korte anatomische beschrijving
van het oog, die duidelijk moge schijnen, maar zeker minder juist is, en daarom best
door een der zake onkundig publiek kon gemist worden. De Lezer oordeele. ‘De
oogappel is een bol, die van voren een doorschijnend vlies heeft en van binnen
vochten, en een ligchaam, dat niet ongelijk is aan een geslepene glazen schijf, en
krystallens heet.’ Daargelaten nog, dat ik bovendien, behalve een massa andere
vliezen, ook nog in ieder oog een glasachtig ligchaam omdraag, en hoop dat een
ieder, en ook de S., dat, zoo lang zij leven, mogen doen, zij hier opgemerkt, dat de
leek door oogappel meestal de pupil verstaat, meer niet (zóó doet ook het ‘Nieuw,
volledig Zakwoordenboek der Nederd. Taal,’ Nijmegen, bij Haspels, en schijnt ook
S. het te doen, blz. 39). Hierover heenstappende, was de oogappel bij den mensch
nooit een bol, maar altijd een onregelmatig ellipsoïd en zal dat wei altijd blijven:
nooit was de lens een schijf (deze toch, ieder leek weet het, heeft overal gelijke
hoogte of dikte), en daarom vergeleek men, sinds de oudste tijden, de krystallens
steeds met de vrucht van Ervum Lens, die iedereen kent, en gaf haar daarnaar dan
ook hare juiste benaming; ik druk hier vooral op, omdat op blz. 38 en 39 die zelfde
schijf bij 't bespreken van het mikroskoop te pas komt; ook daar wordt de
mikroskooplens een glasschijf genoemd, en S. zet de volgende physische
onmogelijkheid ter neder: ‘Het buigingsmiddel der lichtstralen bezitten wij in
kunstmatig vervaardigde glazen schijven, enz.’ In mijn werktuig, en ik hoop in dat
van ieder mikroskopist, zitten gelukkig andere dingen als glasschijfjes, en ik geloof
dat het beter is niets van de zamenstelling daarvan te weten, dan iets wat onjuist
is. Arme Ross! arme Amici! arme Oberhaeuser! arme Nachet! ieder glassnijder is
uw concurrent geworden!
Op blz. 11 lees ik: ‘Onze gezigtszenuw kan, behalve het gevoelen van pijn, slechts
ééne gewaarwording naar de bewustheid overbrengen, namelijk die van licht.’
Ziedaar een onjuiste voorstelling. De gezigtszenuw toch is een geheel specifieke
zenuw, die op iederen prikkel slechts door licht- (en kleur- Ref.) gewaarwording
reageert. Voor waarneming van gevoel en pijn is zij totaal ongeschikt; daar zorgt
de driedubbele zenuw genoeg voor. De waarnemingen van Magendie en Dieffenbach
hebben dat alles overtuigend bewezen. Behalve licht- en kleurgewaarwording, wordt
ook de totale afwezendheid van elken prikkel als duisternis waargenomen, zeker
het eenige geval,
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waar zelfs de rust van een zenuw nog met een zeker gevoel verbonden is. Dit diende
vermeld te worden, omdat men die tegenwerping hier zou kunnen maken.
Op blz. 12 gaat de S. tot eene uiteenzetting van ‘gezigts- en verstandsbedrog’
over, welke beide bedriegerijen hij voor eene zesvoudige indeeling geschikt oordeelt,
maar bij welke ontleding, als voor oneindig grooter uitbreiding vatbaar, wij hem liefst
o

niet zullen volgen (b.v. N . 7, wij meenen vaak alles - b.v. eene geheele wetenschap
- te overzien, wanneer wij slechts een klein gedeelte daarvan zien, enz., enz.).
Op blz. 13 worden Fata morgana en Mirage dooreenverward, even als op blz.
12, bij die ongelukkige indeeling, de begrippen van delusie, illusie en kallucinatie
erbarmelijk worden dooreengemengd en als synonima gebruikt.
Illusie toch is eene verkeerde opvatting van werkelijk bestaande zinsobjecten.
Hallucinatie is 't product der waarneming van voorwerpen, die geen realiteit bezitten
(een beroemd voorbeeld levert Dr. Nicolaï in zijn eigen ziekte-biographie. Ik zeg
beroemd, omdat Goethe er aanleiding uit nam, om zijn toestand te schetsen, waar
hij hem in den ‘Faust’ als Proktophantasmist voorstelde). Delusie is 't product van
een verkeerde conceptie of bevatting en ontspringt uit de ziekelijke functie van de
verhevener organen van den geest. Toetst men nu hieraan èn S's indeeling, èn al
wat daarop gebaseerd is, dan zal men mij toestemmen, dat eenig psychologisch
werk nog wel eens met vrucht door hem kon worden nageslagen, b.v.J.H. Blount,
‘The Asylum Journ.’, II, 18 July 1856.
Op blz. 14 krijgt een jeugdige dronkaard ‘drinkers delirium, of den St. Vitusdans.’
Sinds wanneer deze twee hemelsbreed verschillende ziektevormen als gelijksoortig
in oorsprong of verschijning worden aangezien, dat verklare liefst de S. Dat Chorea
echter meer jonge meisjes en kinderen treft dan dronkaards, en nooit hetzelfde was
als het door iederen arts zoo gevreesde Delirium Potatorum, weet elk medicus.
Overigens raad ik voorzigtigheid aan bij het beoordeelen van S's. voorbeelden.
Zóó, o.a. blz. 13, waarschuwt hij den mikroskopist tegen de storende ‘mouches
volantes’, die hij beschouwt als niet buiten ons te bestaan; maar, met betrekking tot
de gezigtszenuw bestaan zij toch wel degelijk daarbuiten, en zien wij een werkelijk
bestaand iets. Zóó, blz. 18, noemt hij, als een voorbeeld, dat wij meer meenen te
zien dan er werkelijk buiten ons bestaat, de bekende proeve met de ronde (zag S.
ooit een vierkante?) schijf, met de 7 zamenstellende lichtkleuren beschilderd, die
bij snelle in het ronddraaijing als volkomen wit schijnt. Maar de schijf is of alsdàn
ook wel degelijk wit, of het daglicht is het ook niet, of wel, ieder
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mensch meent meer (beter minder, want 7 wordt 1) te zien, dan er werkelijk buiten
hem bestaat.
de

Gaan wij over tot de 2 Voorlezing, over Mikroskopisch en Teleskopisch zien.
S. stelt zich een 5tal vragen ter beantwoording voor, die 't goed zal zijn hier even
weêr te geven.
o
1 . Wat is mikroskopisch en wat is teleskopisch zien?
o
2 . Wat levert elke van deze wijzen van zien op?
o
3 . Welke vermogens van den geest worden door elke van die beiden in het werk
gesteld en geoefend?
o Aan welke eenzijdigneid gaat elke van beiden, als zij op zich zelve staat, mank?
4 .
o
5 . Hoe behooren zij met elkander vereenigd te worden?

Uit deze vragen blijkt, dat een geestig en begaafd schrijver in de beantwoording
daarvan stof genoeg vindt, om zijn vernuft te laten spelen, zoo als men zegt; en dat
S. daar dan ook ruimschoots, om niet te zeggen te ruim, gebruik van heeft gemaakt,
kan Ref. verzekeren.
o

Bij 1 . behoort die gebrekkige beschrijving van het mikroskoop te huis (volgens
S. een zamenstel van glasschrijfjes), waarvan boven reeds sprake was, en van het
teleskoop, welke beide woorden S. voortdurend Masc. Gen. maakt, ofschoon het
Grieksche woord, uit welke taal wij het overnamen, al hadden de Atheners het dan
ook niet in den mond, Neutr. Gen. is. (Niet van σκοπιά, maar van het barbaarsche
σκοπιὼν.)
o

2 . vangt woordelijk met de volgende onwaarheid aan: ‘De mikroskoop maakt
den waterdroppel tot een rijke werelt, en levert u eenen ontzaggelijken rijkdom op
van enkele bijzonderheden’ (blz. 40). Ieder leek zou haast gaan vreezen een glas
water te drinken, zoo lang hij geen liefhebber is van levend voedsel, en zich inbeelden
een Moloch of een ‘Ogre’ te zijn. Vreest niet, Hydrophilen; alleen in zeer verontreinigd
water, en dan niet eens standvastig, zult gij niet vergeefs naar die ‘werelt’ gezocht
hebben; maar lang zal uw zoeken duren, eer ge bloedbollen (blz. 41) vinden zult:
ik vrees zelfs van nooit, ware het niet, dat Schrijver ze scheen gezien te hebben;
misschien zijgt gij even gelukkig, maar wacht u voor vergissing. ‘De teleskoop maakt
het onmetelijk groote klein,’ zegt S. (blz. 41). Onjuist, want ieder teleskoop, hetzij
dan van een Cassegrain, een Gregory, een Galilaei, een Newton, begoot verwijderde
voorwerpen op grooteren maatstaf aan ons te toonen, hetgeen S. toch ook even te
voren (blz. 39, v.o.) leert, en wat trouwens ieder leek, die ooit door een verrekijker
keek, zeer goed weet. Maar van nu af aan betreedt S. een zoo verheven gebied,
als hij den mensch in zijn zamenstel en zielshoedanigheden mikroskopisch en
teleskopisch gaat beschouwen, dat hij daardoor een schaar van tochoorders,
oningewijd in het
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ware schoon der natuurkennis, voor een poos zal boeijen, maar den meer daarmede
vertrouwden slechts als den ontwerper zal voorkomen van hier en daar vrij aardig
uitgewerkte spitsvondigheden, nog al doorzaaid met geleerd schijnende klanken
en voorbeelden (blz. 41 v.b.), die eigenlijk slechts een ‘vos plaudite’ schijnen te
beoogen, doch waarbij de nuchtere natuurkenner aan het makaronisch versje denkt:
‘Non omnes kokki, longos qui dragere messos.’

Dient al dat apparaat van geleerdheid slechts om te toonen, dat men met
natuuronderzoek vertrouwd is,
Quam male tum mites defendit pampinus uvas!
o

In 4 . (blz. 48 en 49) krijgen de medici-materialisten een ‘coup de patte,’ die den
strafsten materialist toch eigenlijk niet treffen kan, want nooit zal hij de wederkeerige
werking van de ziel of den geest op het ligchaam ontkennen, al houdt hij èn ziel èn
geest dan ook voor heel wat anders dan de psycholoog dat doet; en de materialisten
zouden slechter medici wezen, dan velen hunner dat zijn, als zij ‘de genezing enkel
van stoffelijke, in 't ligchaam opgenomene middelen verwachtten.’
Verder zegt S., dat ‘al wat de mikroskopist beschouwt, buiten den invloed des
levens is gesteld’ (‘men ziet.... niet het werkende leven zelf,’ blz. 50 en 51. Welk
mikroskopist, zou ik vragen, verlustigde zich nooit in 't aanschouwen van 't bedrijvig
leven der legers van vibrionen en monaden?), en in de vroeger gegeven aanhaling
van blz. 40 lezen wij van een ‘rijke werelt’, die wij dan toch onder het objectiefglas
waarnemen.
o

Zoo zijn wij dan tot 5 genaderd, eene slotsom, die zich natuurlijk verwachten liet,
e

en S. eindigt deze 2 Voorlezing met eene - konden wij de praemissen toegeven overschoone toepassing op zijn onderwerp van Harting's arbeid, Kaiser's werk en
von Humboldt's meesterstuk, waarop ik echter moet aanmerken, dat, stond de
inhoud daarvan hem nog helder voor den geest, met name de plaatsen, waar de
Aristotelische Genius van 't Noorden de kosmographiën en geographiën der Ouden
bespreekt, S. zeker de volgende woorden ongeschreven zou hebben gelaten: ‘Hoe
de teleskopische natuurbeschouwer zich menigmalen misleiden laat.... leeren ons
de kosmographiën en geographiën der ouden, waaraan alle waarheid moet ontzegd
worden’ (blz. 54); Strabo, Plinius, Seneca, kunnen het tegendeel bewijzen, gelijk v.
Humboldt telkens aantoont.
Maar vraagt ge, of al die ‘Marktschreierei’ met mikroskopisch en teleskopisch
zien, niet den schijn geeft van een vlag, die eene geleerde tint aan de geheele
lading, op welke wijze dan ook, moet meêdeelen, of van een doek, dat voor een
kermistent meestal dient, om aan te

De Gids. Jaargang 22

157
toonen wat binnen niet te vinden is; vraagt ge, of er niet veel op effect-maken
gerekend is, zelfs reeds in den titel, en of de beschouwing in 't oog van den
natuurkenner en den leek er iets bij zon verloren hebben, wanneer, in plaats van 't
mikroskoop, eenvoudig een ‘bijziende,’ in plaats van het teleskoop, een ‘vèrziende’
gesteld werd (de eerste toch ziet meer ‘en détail,’ de laatste meer ‘en gros’); vraagt
ge, of er dan niet veel als belemmerende ballast over boord kon geschoven worden,
en of alles dan niet oneindig gemakkelijker door een elk gevat zou worden, - dán
geloof ik, dat iedereen daarop aanstonds toestemmend zou antwoorden, en met
den Dichter kon de schrijver uitroepen: ‘Vitavi denique culpam!’ het ‘non laudem
merui(t)’ zou geen bescheiden lezer in de gedachte komen. Of meent men, dat dán
de beschouwing, b.v. van blz. 52, waar van een ‘teleskopisch beeldhouwer’ (sic!)
gewaagd wordt, die ‘vergat mikroskopist te wezen,’ niet oneindig beter van stapel
zou geloopen zijn, wanneer van een vèrziend beeldhouwer sprake was, die vergat,
dat hij tevens bijziende moest zijn? Men houde mij deze aanmerkingen ten goede;
zoo ergens, dan is eene strikt logische en met de waarheid overeenkomstige
aaneenschakeling van denkbeelden, bij al wat de natuurwetenschappen betreft,
volstrekt noodzakelijk.
de

Nu staan wij voor de 3 Voorlezing, die ik niet aarzel de best gelukte te noemen.
Rijk aan schoonheid, kwam mij de doormonstering, of beter de photographie van
de reeks der kunsten voor, door 't verhevene en waarlijk oratorische, dat in S's
schilderingen doorstraalt, en toont hij dáár, helder en klaar, dat hij zich op geen
ander gebied dan het zijne behoeft te wagen, om boven 't ‘leve vulgus’ uit te
schitteren. Daarom te meer voelen wij ons in onze vlugt weêr treurig ter neêrgezet,
wanneer wij onverwacht stuiten op een volzin als de volgende, waarin S. ons een
duidelijk bewijs wil geven uit den geheelen bouw des menschen, ‘dat kunst en
wetenschap bij hem gelijktijdig moeten bestaan: Ontspringen niet ter zelfder plaatse
in 's menschen ligchaam de stammen der witte en der graauwe zenuwen, als een
gepaarde toestel voor het ontvangen van indrukken van buiten, en het te weeg
brengen van indrukken naar buiten’ (blz. 78), of als, blz. 84, de mechanicus, die
eene galvanische batterij wil daarstellen, eerst naar de studie van ‘hersenen
ruggemergsbouw met zijne geleiddraden, de zenuwen’ wordt verwezen. Ja, toen ik
eindelijk den laatsten volzin (beter holzin) las: ‘De volle wetenschap tot één
versmolten met de volle kunst, dàt zal de volheid des menschen zijn,’ toen ging het
mij, als weleer Mephisto's adept:
Mir wird von alle dem so dumm,
Als ging' mir ein Mühlrad im Kopf herum.
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Die volle menschen deden mij denken aan wat wij medici ‘infarctus’ noemen; ditmaal
redde S. mij daarvan door zijne Voorlezing te besluiten.
Nog een paar opmerkingen. De S. bevlijtigt zich ten zeerste, om den graad van
bloedverwantschap tusschen wetenschap en kunst te ontcijferen; namelijk ‘of zij
moeder en dochter zijn, of als zusters naast elkander mogen optreden’ (blz. 64).
Op blz. 65 zegt hij ons, dat hij ten vorige jare nog verder gegaan is: tot en met de
de

3 generatie in regte lijn wordt ons de familie der wetenschap voorgesteld. ‘Zij is
de dochter van 's menschen redelijken aanleg’ (deze laatste is dus moeder, de
wetenschap, kind) en ‘hare’ (der wetenschap) ‘vrucht is: bevrediging des verstands,
waarheid, licht.’ Ziedaar dan 3 telgen van de wetenschap, kleinkinderen dus ‘van
's menschen redelijken aanleg.’
Verder, blz. 70: ‘Eene dochter der beeldhouwkunst is de schilderkunst, met hare
vertakkingen, teekenkunst en graveerkunst. ‘Wilt ge par force’ eene ‘commerage,’
dan dienen de rollen omgekeerd te worden. 'k Heb teekeningen van de beroemdste
beeldhouwers en graveurs gezien, prototypen zou ik ze haast noemen, waarnaar
zij later hunne meesterstukken modelleerden. Maar, - genoeg hierover, zoolang dat
kunstmatig zoeken naar bloedverwantschap een weinig nut brengend zoeken is.
't Is wonderbaar, dat zoo vele theologen en poëten zoo gaarne physiologen willen
schijnen, ofschoon zij meestal zeer ouderwetsche physiologen zijn, d.i. minstens
een paar eeuwen ten achteren. Met wellust volgt de theoloog nog heden ten dage
't Homerische voetspoor, die alle zielsuitingen naar het ϕρὴν verplaatst. Op eens
‘stolt hem 't bloed in de aderen’ of 't ‘vloeit rugwaart’ - zonder organisch hartgebrek.
Zijn haren worden hem soms erectile organen, en ‘rijzen hem te bergen.’ Fijne
gevoelszenuwen gaan hem naar ‘merg en beenderen.’ De pezen zijn bij hem
zenuwen, enz., enz. Hoe gelukkig eene uitzondering onze S. op dat alles maakt,
weet iedereen, die met zijne voorliefde voor de Natuurwetenschappen maar eenigzins
bekend is, en daarom verwondert het te meer, als hij ons (b.v. blz. 76) genoeg
voorbeelden levert, dat er nog wat van den ouden zuurdeesem bij hem gist, als hij,
gelijk de koninklijke Psalmzanger dat voor duizenden van jaren deed, alles in 't hart
zoekt.
Naar aanleiding van S's woorden zij mij nog eene algemeene beschouwing
toegestaan.
Bezien we 't boekske mikroskopisch, d.i. stijl- en drukfouten onder 't objectief
plaatsende, dan valt zeker hier en daar wel wat aan te merken; b.v. blz. 25, waar
een ‘erwtje’ wordt voorgesteld als een ‘donker licht’ te geven (contradictio in
terminis?). Schemerlicht, hel licht, enz., nam ik wel waar, maar nooit donker licht,
en S., geloof ik, ook niet; voorts blz. 49 en 51, waar over ‘massalen zamen-
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hang’ en ‘massale bewegingen’ gesproken wordt; - voorzeker vrij oorspronkelijke,
maar toch nog al vreemdklinkende uitdrukkingen. Eindelijk blz. 9, waar ‘gezigtzenuw’
voor het gebruikelijke ‘gezigtszenuw’ voorkomt, ofschoon S. telkens over
‘gezigtsbedrog’, enz. spreekt; waarom dáár dan een Genitiv.? - Maar
- Ubi plura nitent - non ego paucis
Offendar maculis quas aut incuria fudit,
Aut humana parum cavit natura. -

Plaatsen wij 't werk voor onzen telescoop, dan zien wij dat papier en druk den
uitgever eer aandoen.
Vragen wij nu ten slotte, of het werkje niet beter ‘membranis intus positis’ bewaard
gebleven ware, dan moeten wij onvoorwaardelijk daarop ‘ja!’ antwoorden. 'k Herhaal
het, den onkundigen is 't beter, geen begrip van eenige zaak te hebben, dan een
verkeerd. Wil men hem wat leeren, men geve hem dan liever aanstonds eene juiste
voorstelling daarvan. Het kost gelijke moeite op een onbebouwden akker tarwe of
distelen te zaaijen. - Wanneer een redenaar met eene Voorlezing, slechts voor een
bepaalde schaar van toehoorders bestemd, daarmeê voor een grootere regtbank
optreedt, dan loopt hij gevaar dat hij met dezelfde lettervrucht die dáár
belangwekkend moge voorgekomen zijn, hier, wanneer hij van het krachtige
hulpmiddel verstoken is om zijn woorden ingang te doen vinden, ik bedoel eene
sierlijke voordragt, deerlijk schipbreuk lijdt, vooral wanneer hij onderwerpen
behandelde, die der zake geheel onkundigen allerbelangwekkendst mogen schijnen,
maar waarin hij anderen, meer gewoon zich op dat gebied te bewegen, geheel als
dilettant zal voorkomen; deze kunnen en zullen het boekske hier en daar aardig
vinden, maar toch zeker schier overal aan praalvertooning denken, of aan 't woord
van den ouden Schilder:
Sutor, ne ultra crepidam!

A....., Sept. 1857.
Dr. T......

Tabitha. Armoede en Weldadigheid, door Mevrouw Elise van Calcar,
geb. Schiolling. Amsterdam, W.H. Kirberger. 1856.
Een jonge dame vroeg ons onlangs naar ons oordeel over dit boek. Zij was eene
Hollandsche, en dus, volgens Mevrouw van Calcar, dom en onwetend; immers dat
was hare uitspraak in haar Evangeline over onze fatsoenlijke Hollandsche Eva's.
Toch zal zij zelve het lezen van haar eigen boek, bepaald voor dames geschreven,
niet als een bewijs
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van onkunde noemen. Hollandsche heeren vertellen gewoonlijk gracieuse nonsens,
heeft zij verder beweerd. Was het nu nonsens, dat ik een antwoord in druk beloofde?
Ja, wel degelijk was 't dat. Mijne dame moge door hare lectuur een démenti aan
Mevr. v. C.geven: ik bewees door mijn antwoord de juistheid van haar vonnis over
de heeren geveld. Ik beloofde, alleen om niet onbeleefd te zijn, wat ik na de lezing
van het boek onmogelijk vervullen kon. Mijn vriend v. L. B. heeft in ‘de Gids’ van
1855, bladz. 641, Evangeline gerecenseerd en der Schrijfster beloofd haar te zullen
waarborgen voor eene kritiek, die ‘de feilen van vrouwelijken arbeid uit kwalijk
begrepen hoffelijkheid onopgemerkt laat,’ maar immers nog zijn de sporen zigtbaar
van de slagen, hem door haren wakkeren kampioen, den Heer Gunning, toegebragt,
voor zijn niet altijd even prijzend oordeel. En zouden wij, die op den moed van onzen
vriend niet mogen roemen, ons ook daaraan blootstellen? Nimmer, en dat te meer
niet, omdat de Red. van ‘de Gids’ ons dan evenveel bladzijden ruimte zou moeten
toestaan, als zij ons nu maar regels gunt. Hoe toch anders dien chaos te ontwarren,
die daar in twee dikke boekdeelen voor ons oog schemert! Veel, ontzaggelijk veel
goeds, maar alles onzeker, onbestemd, vaag! Welk een overvloed van woorden en
uitspraken en voorbeelden, gedurig en gedurig wederkeerende! En dan die magt
van zalvende gezegden! Wij beginnen geen werk, dat wij vooraf weten niet te kunnen
voleinden.
Mevr. v.C. schrijft niet voor Economisten, noch voor de studeerkamer, maar voor
weldadige vrouwen en voor de huiskamer. Is nu de vraag niet natuurlijk: moet dat
geschrevene dan niet nog meer aan de eischen der wetenschappelijke opvatting
van het onderwerp voldoen, nu het tot leiddraad moet verstrekken van haar, die niet
in staat zijn het juiste van het onjuiste te onderscheiden; want hare voorschriften
moeten toch toegepast worden op het werkelijk leven, - waartoe ze anders gegeven?
En aan die eischen voldoet het werk geenszins. Alles wordt afgekeurd, maar alleen
- om later toch ook goedgekeurd te worden, en de slotsom is.....? ja, juist die zoekt
men te vergeefs? Er wordt over belastingen bijv. gesproken, en de afschaffing van
den Gemaalaccijns wordt als dwaas uitgekreten, ja als eene sentimentele
philanthropie; de broodzetting wordt half verdedigd, en dan weêr worden beide
zaken verward met eene broodkeur, alsof die niet door een ieder bij volkomen
vrijdom van accijns en prijsbepaling verlangd werd, en dat alles, terwijl zij klaagt
over slechte voeding der mindere klassen, nadat de concurrentie al lang is
gebrandmerkt meer als eene strekking tot bedrog en vervalsching, dan tot verbeterde
productie...... Waarlijk, wij weten geen weg met dit vreemde boek.
Veel goeds vindt men er in, wij zeiden het hierboven, en wij her-
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halen het gaarne; maar dat goede ligt als een drenkeling te spartelen tusschen zulk
eene massa onjuistheden en geijkte, zalvende magtspreuken, en in zulk een vloed
van woorden, dat ons alle lust en tijd en ruimte ontbreekt om te trachten de medaille
der Redding-Maatschappij te verdienen. Liever geven wij der Schrijfster den
welgemeenden raad, dat zij, eer zij zooveel omvattend een onderwerp op nieuw
waagt te behandelen, korter, bondiger en juister schrijve, maar vooral, dat zij van
den aanvang af met zich zelve trachte eens te worden, welke bepaalde voorschriften
zij hun geven wil, ter wier voorlichting zij de pen opneemt. 't Is niet moeijelijk
philanthropen en economisten beide, hoe ver ook van elkander staande, te berispen,
maar moeijelijk hun aan te wijzen hoe te handelen. De philanthropen worden in dit
boek scherp gehekeld, de economisten minder, maar beide hebben een stelsel en
zij ontwikkelen dat; wie nu van beiden verschilt, geve dan ook zijn stelsel; anders
is de strijd ongelijk. En vooral onze vrouwen hebben regt dát te eischen; mijne
vraagster stelde dien eisch ook, omdat de vrouwen gaarne armoede willen lenigen,
maar dan ook verlangen te weten op welke wijs dat het best te doen.
Mevr. v.C. heeft veel gelezen en met vrucht gelezen; tallooze bladzijden van haar
werk getuigen daarvan. Zij overdenke dat alles nog eens en trachte tot een vast
stelsel te komen, en heeft zij dat verkregen, dan zullen wij de eersten zijn om haar
arbeid toe te juichen en met de onpartijdigste hoffelijkheid te beoordeelen, omdat
zij getoond heeft een oneindig beter boek te kunnen leveren, dan 't welk hier voor
ons ligt. Wij willen waarlijk alle dames niet tot de breikous beperken; integendeel,
het oordeel eener beschaafde vrouw stellen wij hoog, maar geene vrouw mag de
kritiek zóó de handen binden, dat hij onhoffelijk moet worden wanneer hij regtvaardig
is in zijn oordeel over het verkeerde, bij alle goedkeuring van het waarlijk
uitmuntende.
Eigenlijk spreken wij alleen het oordeel uit der dame die ons het boek gaf. Zal
Mevr. v.C. ons beiden spoedig meer bevredigen? Beiden hopen wij het in gemoede.
EEN EX-ARMVERZORGER.

de

Christelijke Volks-Almanak voor 1858. Nieuwe Serie, 3 jaargang,
verzameld door P.A. de Genestet en C.P. Tiele. Amsterdam, (bij) P.N.
van Kampen.
Zonder voorberigt en geheel in denzelfden vorm als het vorige jaar, wordt dit boekje
de wereld ingezonden. Het Christendom, dat er uit spreekt, is degelijk en gezond,
opbeurend en verblijdend, liefderijk en verkwikkend, opwekkend tot daden. Zoowel
de dich-
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terlijke bijdragen van den eersten, als de keuze der proza-bijdragen van den tweeden
verzamelaar getuigen er van, en de medearbeiders zijn van dezelfde gedachte
bezield geworden. Zoo als het daar ligt, is deze Christelijke Volks-Almanak een der
homogeenste jaarboekjes. Ofschoon ik, niettegenstaande mijne betrekking, niet
dweep met de godsdienstige litteratuur onzer dagen, zoo waardeer ik toch de
pogingen van hen, die de godsdienst in 't leven trachten te doen treden en in beelden
en toestanden te veraanschouwelijken. Het verhaal van Thrasybulus: ‘Gitje,’ behoort
tot die categorie, en is stichtelijker dan menig preek of betoog. Het is in den
natuurlijken en naïven toon geschreven, die de verhalen van dezen auteur gunstig
onderscheiden. Wie in ‘Voorgevoel van Zaligheid,’ door W. Francken Azn., eene
aesthetische beschouwing verwachtte van Ary Scheffer's beroemde schilderij
‘Augustinus en Monnica,’ zal zich bedrogen hebben gevonden; het is eene historische
kantteekening, die echter blijk geeft van een juisten blik op de gemoedsstemming
der figuren. Onder den titel van ‘een Christenprofeet,’ levert C.P. Tiele ons eene
levensschets en karakteristiek van den Amerikaanschen prediker William Ellery
Channing, welke welligt met gelijk regt den naam van ‘Vrijheid in het godsdienstige’
had mogen dragen.
Hoewel ik de waarde van ‘De Hooge Waarde van den eersten brief van Joannes,’
door H.N. van Teutem, niet wil miskennen, moet mij echter de meening van 't hart,
dat dergelijke bijdragen te exclusief-theologisch zijn voor een volksalmanak; dat
cadre legt, naar mijn inzien, den schrijvers de verpligting op, om ook met de eischen
der litteratuur te rade te gaan en de godsdienstige kern in een behagelijken vorm
te kleeden. Wederom eene schilderij van Ary Scheffer ‘de Vrouwen bij Jezus' graf,’
gaf aanleiding tot de tweede bijdrage van den Heer Tiele over de Vrouwen des
Evangelies, waarin hij ons wijst op het rein-menschelijke der bijbelsche figuren. Het
laatste prozastuk is van Ina en heet ‘Elze.’ Ik ben te weinig bekend met de
letterkundige wereld, om te kunnen gissen, welke naam achter dien pseudoniem
verborgen is; het is mij ook onverschillig. Ik vind het verhaaltje allerliefst, eenvoudig
en natuurlijk en goedgevoeld, en zal gaarne de kennis met dezen ‘unknown’
voortzetten.
Het dichterlijk gedeelte is schier uitsluitend door den Heer de Genestet geleverd.
Eene opsomming zijner gedichten, welke alle een opgeruimd en blijmoedig
Christendom ademen, acht ik overbodig en ik meen te kunnen volstaan met den
palm toe te wijzen aan ‘Onvermoeid,’ en ‘Twee in een huis.’ Onder de bladvulling
komt mij ‘Verschil en Vrede’ de beste voor. Maar ook ‘de Schoenlapper van
Alexandrië’ is der lezing en vooral der behartiging overwaardig. Och, of er vele zulke
schoenlappers onder de Christenen waren!
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De ‘Bijbelkritiek’ is ons niet duidelijk, en wat de gedichten van den Heer C. des
Amorie van der Hoeven betreft, zoo weet ik er niets op aan te merken, wat den vorm
betreft. ‘De kunst des Levens’ schijnt mij eenigzins geïnspireerd op Longfellow's
Psalm of life, en ‘de Kunstenaarswijding’ is een vrome, niet nieuwe wensch, die er
bij zoude winnen, wanneer hij eens in goed proza behoorlijk gepreciseerd werd.
Mijn vriend S.J. van den Bergh leverde een paar saizoenverzen en de heer van
Leeuwen en Erica droegen ook bij; ik zal er niets van zeggen dan dat zij niet boven
het gewone peil gaan.
Ary Scheffer leverde de stoffe voor twee plaatjes, die vrij goed gegraveerd zijn,
wat ook van de twee overige kan worden getuigd. De voorstelling bij ‘Moeder's Graf’
is ons echter te mystisch en op het plaatje ‘het Kranke Kind’ hebben wij ééne
aanmerking: dat de moeder zóóver van het kind gescheiden is, dat het onmogelijk
is, dat zij hare hand op het hoofd van het knaapje legt; de geheele breedte van het
vertrek ligt (op het plaatje) tusschen de twee beeldtjes in.
En hiermede worde u de almanak aanbevolen!
B. SLOOT, Theol. Cand.

Afbeeldingen ten gebruike bij het onderwijs in de Natuurkunde, door
A. Koot, onderwijzer te Haarlem, onder medewerking van W.M. Logeman.
e
Haarlem, bij de Erven Loosjes. 1856-1857. 1-3 Aflevering.
Ofschoon het verkieslijk is, om bij het onderwijs in de beginselen der Natuurkunde,
het behandelde door eenvoudige proefnemingen op te helderen, omdat daardoor
de belangstelling in het onderwijs wordt verhoogd, en de zaken zelve dieper in het
geheugen worden geprent, gelooven wij echter, dat dáár, waar zulks door gemis
aan de vereischte toestellen niet kan geschieden, juiste afbeeldingen op groote
schaal vervaardigd zeer nuttig kunnen zijn.
Uit dien hoofde hechten wij gaarne onze goedkeuring aan de uitgave van dergelijke
afbeeldingen, die onder bovengenoemden titel in het licht verschijnen.
Deze afbeeldingen zijn op eene voldoende grootte vervaardigd om door vele
jongelieden tegelijk te worden beschouwd, en zijn over het algemeen duidelijk en
doelmatig uitgevoerd.
Intusschen achten wij het opnemen van afbeeldingen, zoo als fig. I, op plaat II,
noodeloos; want elk onderwijzer zal nog wel over een glas met een kaartenblaadje
en muntstukje kunnen beschikken, en dan zal de proefneming vrij wat meer leeren
dan de afbeelding. Zoo
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keuren wij ook fig. 3 derzelfde plaat af, die eene onduidelijke voorstelling van het
bedoelde geeft.
Daarentegen achten wij de voorstelling van de brugbalans, en vele andere
voorwerpen zeer juist en doeltreffend, zoodat wij hopen, dat de overige afleveringen
spoedig het licht zullen zien, en in handen van velen mogen komen, die zich met
het onderwijs of de studie in de Natuurkunde bezig houden.
X.

De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der
Broeders van het Duitsche huis van St. Marie van Jerusalem, door Mr.
W.J. Baron d' Ablaing van Giessenburg. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff,
1857.
Dit boek bevat eene uitgaaf der oude statuten der Duitsche Orde, volgens een HS.
der Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. Als eene aanwinst voor de geschiedenis
kan men dien tekst niet beschouwen, daar er Hoogduitsche uitgaven der oude
ordensregelen bestaan; voor den taalkundige daarentegen kan die tekst van eenig
nut zijn en de criticus kan er zijne krachten op beproeven, want de tekst is dikwijls
zeer bedorven, hetgeen echter klaarblijkelijk aan het HS. en niet aan den uitgever
te wijten is.
De Inleiding, die over den oorsprong en de geschiedenis der Duitsche Orde
handelt en niet minder dan 199 bladzijden inneemt, behelst niets anders dan vrij
dorre uittreksels uit Voigt en eenige anderen.
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Een woord over de kolonisatie onzer Oost-Indische bezittingen.
Wien is het onbekend wat in de laatste maanden over de kolonisatie onzer
Oost-Indische bezittingen geschreven, wat daaromtrent door eenige, grootendeels
in koloniale zaken ervaren mannen bij een adres aan den Koning voorgesteld is?
De Regering heeft dit zoo hoogst belangrijk vraagstuk aan het oordeel eener
staats-kommissie onderworpen en daardoor, zoo men vertrouwen mag, een blijk
van hare gezindheid willen geven, om geene belemmeringen in den weg te leggen,
indien de vraag voor eene toestemmende beantwoording vatbaar mogt bevonden
1
worden , zoo als de groote meerderheid der natie, in het belang van Nederland en
zijne Oost-Indische bezittingen, schijnt te wenschen. Om toch van vele andere
voordeelen, aan zulk een kolonisatie verbonden, niet te gewagen, is reeds sedert
een aantal jaren door vele kundige en ervaren mannen betoogd, dat er geen twijfel
kan zijn, of de verbazende rijkdom van vruchtbare gronden, welke wij daar bezitten,
en die slechts wachten op nijvere handen om in kultuur te worden gebragt, zullen
een overvloed van kostbare produkten voort-

1

Politieke bezwaren of bedenkingen schijnen er niet meer te kunnen bestaan, indien de
kolonisatie met Europeanen zich bepaalt tot een der meer afgelegen eilanden van den
Indischen archipel onder Nederlandsch gezag, b.v. Boeroe, Ceram, Nieuw-Guinea, die toch
even ver van het centraal punt onzer magt gelegen zijn, als de vreemde nederzettingen op
Singapora, Laboean, Melville, Victoria en de Kokos-eilanden. Immers de gevaren voor ons
gezag, die men mogt meenen dat aan eene sterke vermeerdering der Europeanen in den
Indische Archipel verbonden zijn, kunnen wij toch niet afweren op die punten, waar zij het
meest dreigen.
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brengen, geschikt om onzen handel en onze nijverheid te voeden, indien wij de
Europesche landverhuizers derwaarts kunnen leiden met eenig uitzigt, dat zij dáár
het land zullen kunnen bearbeiden, zonder zoo groot gevaar voor hun leven of
hunne gezondheid te loopen, dat men zou moeten vreezen de onderneming daardoor
te zien mislukken. Dit punt schijnt thans alle overige te beheerschen en het eenige
te zijn, dat nog betwijfeld wordt en waarop dus alles aankomt; doch wie zal het
wagen, bij gemis aan ondervinding, daaromtrent met eenige bepaaldheid te
beslissen?
De natuurlijke gesteldheid van den grond dier eilanden en het klimaat zijn veel
belovende; over het algemeen zijn zij voor de inboorlingen gezond. Voor zoo veel
men weet zijn er, behalve de acute huidziekten, pokken en mazelen, nimmer
besmettelijke ziekten waargenomen. De gele koorts, waardoor een ander werelddeel
zoo vaak en soms zoo vreeselijk geteisterd wordt, is er geheel onbekend.
Choleraepidemiën komen er althans niet meer en niet heviger voor dan in Europa.
Dit zijn voordeelen, welke men in andere landen binnen de keerkringen maar
zelden vereenigd vindt, en ook daar is nog nimmer eene kolonisatie van Europeanen
oordeelkundig ontworpen, behoorlijk geleid en doeltreffend ten uitvoer gelegd. En
dat zijn toch onmisbare voorwaarden, die in acht genomen dienen te worden, om
met eenig vertrouwen op goede uitkomsten te durven rekenen. Heeft men elders
ook al, bij het veronachtzamen dier voorwaarden, min gunstige uitkomsten verkregen,
zoo mag men daaruit geene gevolgtrekking afleiden voor eene kolonisatie, zoo als
men nu bij ons schijnt te beöogen: zij kunnen daartegen niets bewijzen en behooren
dus niemand van zijne medewerking terug te houden.
Bij het gemis van ondervinding aangaande eene kolonisatie binnen de keerkringen,
zoo als men zich die nu voorstelt, zullen welligt eenige gegevens omtrent de
gezondheid en de levenskans van Europeanen in onze Oost-Indische bezittingen,
gedurende de laatste veertig jaren, aan velen niet onwelkom zijn. De invloed, welken
de vorderingen in wetenschap en kennis en eene verbeterde leefwijze daarop
hebben geoefend, schijnt mij althans van dien aard te zijn, dat de door vroegere
ervaringen opgewekte vrees nu aanmerkelijk mag getemperd worden.
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‘Den mensch’ - zoo schreef ik voor ruim twaalf jaren in mijne Dysenteria Tropica ‘is in physiologischen zin eene bepaalde plaats - hemelstreek - op de aarde
aangewezen, welke hij op geen aanmerkelijken afstand overschrijden kan, zonder
gevaar voor zijn leven en zijne gezondheid. In ver van zijnen geboortegrond
verwijderde streken kan hij alleen bestaan, doordien zijn verstand, zijne verkregene
kennis en ervaring hem leeren, de nadeelige werking van het vreemde klimaat zoo
veel mogelijk voor zich onschadelijk te maken of te verminderen, opdat zijne organen
en physiologische toestand langzamerhand zich zoodanig wijzigen - de akklimatisatie
- als het voor hem in de vreemde luchtstreek noodzakelijk is; gelijk Arnold te regt
opmerkt: Durch Vernunft und die Freiheit des Willens vermag der Mensch die
Einwirkung der heissen und kalten Zonen zu ertragen.’
Deze geheel abstracte wetenschappelijke stelling scheen destijds kwalijk begrepen
en opgevat te worden, of in tegenspraak te zijn met de meening van vele geleerden;
zij werd toen althans hevig bestreden, doch meer met hartstogtelijke uitvallen, dan
met naauwgezette toetsing aan hetgeen de ondervinding geleerd had. Dat de mensch
hoofdzakelijk door de toepassing der middelen, welke zijn verstand hem leert, in
staat is de nadeelige invloeden van het hem vreemde klimaat te ontwijken of min
schadelijk te maken: wie kan er aan twijfelen, die de feiten met onbevangen blik
beschouwt? Ware dat niet zoo, hoe zou het dan nu nog als een onopgelost vraagstuk
kunnen beschouwd worden, of de Europeaan wel in staat is, zonder gevaar voor
zijn leven en gezondheid, binnen de keerkringen het land te bearbeiden? En toch
de twijfel daaraan is nog zoo algemeen, dat ik dien gerust als een der krachtigste
bewijzen voor de gegrondheid mijner stelling kan laten gelden, al is het ook dat ik
mij met kracht zou verzetten tegen alle overdreven gevolgtrekking daaruit afgeleid.
Immers ware de mensch, tot welk geslacht of ras hij ook moge behooren, alleen
krachtens zijne organisatie en physiologischen toestand geschikt, om naar elke
hemelstreek te verhuizen, dan moest er ook niet de geringste twijfel kunnen bestaan,
o

o

of hij onder de evennachtslijn even zoo ongedeerd, als onder de 50 of 60 N.B.,
den grond kan bearbeiden en vruchtbaar maken, aangezien dit zijne eerste behoefte,
zijne natuurlijke bestemming, de onmisbare voorwaarde van
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zijn zelfstandig bestaan is! Intusschen heeft tot heden nog niemand deze laatste
stelling durven bevestigen, omdat de daartoe gevorderde bewijzen ontbreken.
Er dient alzoo onderzocht te worden, in hoeverre de mensch door zijne opgedane
kennis en ondervinding, door zijne wilskracht en vrijheid van toepassing, er in
geslaagd is, den nadeeligen invloed van het tropische klimaat af te keeren of voor
zijn leven en zijne gezondheid minder schadelijk te maken, en welke gevolgtrekking
men daaruit op redelijke gronden kan afleiden voor de waarschijnlijkheid, dat eene
kolonisatie, zoo als men die nu beöogt, zal gelukken.
De uitkomsten tot 1838 door mij omtrent de sterfte der Europesche militairen
verzameld en in mijn bovengenoemd werk gepubliceerd, waren voorwaar niet
berekend, om van die waarschijnlijkheid een hoogen dunk te geven. Van 1816 tot
1824 stierven in Indië, van eene jaarlijksch gemiddelde sterkte = 5,636 Europesche
militairen, 1,013 = 17,97 pCt., met uitzondering van het jaar 1821, waarin de eerste
cholera-epidemie heerschte. Doch wetenschap en beschaving hebben in onze
Oost-Indische bezittingen in de laatste twintig jaren krachtige vorderingen gemaakt:
zij zijn in dat tijdvak meer vooruitgegaan, dan in de geheele eeuw die daaraan
voorafging; en ofschoon nog niet al die maatregelen in toepassing zijn gebragt,
welke zij als heilzaam en noodig aanwijzen, zoo heeft toch de Regering, door eene
droevige ondervinding geleerd, daaraan meer het oor geleend dan vroeger, en vele
voorstellen ingewilligd, die tot verbetering in dit opzigt konden leiden.
De geneeskundigen zijn hierbij niet achterlijk gebleven. Eene vlijtige studie van
den gezonden en lijdenden mensch in het hem vreemde klimaat, gevoegd bij steeds
toenemende ondervinding aan het ziekbed verkregen, stelden hen in staat de
tropische ziekten met beter gevolg te bestrijden. Die gelukkiger uitkomsten
versterkten het algemeen vertrouwen, en leidden omgekeerd tot betere behartiging
hunner inzigten en voorschriften; - een gezonder en langer leven der Europeanen
was van een en ander het verblijdend gevolg. Daardoor zijn die mortaliteits cijfers,
welke ik vroeger verzameld en ten bewijze mijner stelling aangevoerd had,
aanmerkelijk veranderd en gunstiger geworden! Ik reken mij gelukkig zulks te mogen
erkennen.
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Sedert 1844 ben ik negen jaren aan het hoofd der civiele en militaire geneeskundige
dienst geplaatst geweest en heb ik meer en betere inlichtingen kunnen verkrijgen
dan vroeger. Velen willen daaruit eene bevoegdheid voor mij afleiden, om over het
hier besproken vraagpunt gehoord te worden, en meenen dat men regt heeft te
verwachten, dat hij, die door zulk eene positie geroepen was grooten invloed op de
gezondheidsbelangen der ingezetenen uit te oefenen, ook zijne latere ondervinding
niet aan de openbare kennisneming zal onthouden, nu in de staatskommissie bijna
alle vakken door praktische mannen uit Indië vertegenwoordigd zijn, met uitzondering
van de Indische geneeskunde. Hierin ligt voor mij eene aansporing, waaraan ik niet
aarzelen mag gehoor te geven, al werpt ook wat ik kan bijbrengen, op de vraag of
landbouwkoloniën van Europeanen in de tropische gewesten mogelijk zijn, slechts
van ter zijde eenig licht. Ik zal dan daartoe in de eerste plaats wijzen op de resultaten
der boven bedoelde behandeling van tropische ziekten, zoo als zij in mijne ‘militaire
summiere ziekenrapporten,’ over de jaren 1846/47 (gedrukt bij Lange & Co. te
Batavia), zijn medegedeeld. De jaren van den oorlog op Java 1825-1829, waarin
de sterfte buiten alle verhouding groot was, kunnen niet tot grondslag dienen. Ik zal
ze dus, even als het jaar 1821, waarin de cholera heerschte, uitzonderen.
jaartal
1818-1824

behand. zieken
147,291

overleden
7,733

gemidd. p. jaar

24,548

1,289

gemidd. p. jaar

= 19,04:1

1830-1835

144,668

6,502

gemidd. p. jaar

24,111

1,084

gemidd. p. jaar

= 22:1

1836-1841

129,775

5,242

gemidd. p. jaar

21,629

874

gemidd. p. jaar

= 23,6:1

1842-1847

153,396

5,208

gemidd. p. jaar

25,566

868

gemidd. p. jaar

= 29,6:1

Bij Gouvernements-besluit werd bepaald, dat mijne summiere ziekenrapporten
der volgende jaren, 1848-1852, in
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het ‘Tijdschrift der Vereeniging tot bevordering der geneeskundige Wetenschappen
in Neêrl. Indië’ zouden afgedrukt worden, waarin zij echter tot heden niet zijn
1
verschenen. Men schijnt ze na mijn vertrek uit Indië ter zijde gelegd te hebben ,
waardoor eene gaping is ontstaan die te meer te betreuren is, omdat de waarde
van zulke statistieke gegevens, waarvan men vóór 1846 weinig of niets wist,
hoofdzakelijk van hare voortgezette openbaarmaking gedurende eene reeks van
jaren afhangt, en omdat juist dat tijdvak van 1848-1852 meer in de bijzonderheden
den gunstigen invloed zou in het licht stellen, welken eene meer doelmatige leefwijze,
verzorging en verpleging op de mortaliteit van den Europeschen soldaat hebben
geoefend. Hopen wij dat de Regering, deze aangelegenheid ter harte nemende,
het gewenschte gevolg alsnog aan haar boven bedoeld besluit zal willen verzekeren.
Bij het gemis van deze gespecificeerde gegevens, zullen wij ons moeten behelpen
met de globale cijfers over die jaren, voorkomende in het rapport van 1853, het
laatste mijner directie, bewerkt door mijnen ambtsopvolger, den Heer Wassink.
Gedurende de jaren 1850-1853 werden, volgens dat rapport, alleen op Java
behandeld 92,168 lijders, waarvan 2,440 stierven. Dit geeft gemiddeld in het jaar
23,024 zieken, waarvan er 613 stierven = 37,7:1.
Ik meen de jaren 1848 en 1849, waarin de Balische expeditiën plaats hadden en
de sterfte buitengewoon was, niet te moeten opnemen, daar zij ter vergelijking niet
kunnen dienen.
Hoezeer nu de genoemde cijfers niet absoluut eene verminderde sterfte bewijzen,
zoo spreken zij toch zeer duidelijk voor de vordering der wetenschap in het bestrijden
van tropische ziekten, waarvan men wel zal toestemmen, dat eene verminderde
mortaliteit het noodzakelijk gevolg moet wezen. Vooral sedert 1842 valt de
verbetering bijzonder in het oog.
Van 1818/24 stierven van 1000 zieken 52
Van 1830/35 stierven van 1000 zieken 43,5
Van 1836/41 stierven van 1000 zieken 40,3
Van 1842/47 stierven van 1000 zieken 34
Van 1850/53 stierven van 1000 zieken 26,1

1

Hoogst ongaarne zou ik mij verpligt zien er de reden van openbaar te maken.
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Dat de mensch, uit hoofde van zijn hooger leven, verstand, wetenschap en
ondervinding, en niet uithoofde zijner physieke organisatie, in staat is de nadeelige
invloeden van een hem vreemd klimaat af te wenden, de geschiktheid bezit naar
ver van zijn geboortegrond gelegen streken te verhuizen en daar te verblijven, schijnt
door deze uitkomsten in hooge mate bevestigd te worden. Men behoeft slechts het
oog op deze cijfers te slaan, om zich te verzekeren, dat de mensch het niet alleen
ver gebragt heeft in de kunst om planten op vreemden bodem te onderhouden en
te kweeken, maar ook in de kunst van zich zelven te behouden. Van een gelijk getal
zieken stierven er in het eerste tijdvak tweemaal zoo veel als in het laatste, en dat
ook met betrekking tot de volstrekte sterfte de uitkomsten der laatste jaren gunstig
zijn, blijkt ten deele reeds uit de zorgvuldige nasporingen van Dr. P. Bleeker,
medegedeeld in den tweeden jaargang van het ‘Natuur- en Geneeskundig Archief,’
waarvan ik bij voorkeur gebruik zal maken, omdat zijne statistiek over een grooter
getal jaren loopt dan de vroeger door mij gegevene. Zie hier vooreerst de cijfers
van eenige vroegere jaren:
1819/24 Europ. leger,

sterkte gem. 6,695,

sterfte 708=1:9,4

1830/35 Europ. leger,

sterkte gem. 9,315

sterfte 878=1:10,6

1836/42 Europ. leger,

sterkte gem. 7,145

sterfte 814=1:8,7

In het eerste tijdvak stierven van 1000 Europ. 105,7
In het tweede tijdvak stierven van 1000 Europ. 94,2
In het derde tijdvak stierven van 1000 Europ. 113,9
Over het gansche tijdvak van 1819-1842, met uitzondering van 1825/29 - oorlog
op Java - was dus de gemiddelde sterfte 104 van1000 = 10½ pCt.
De besprokene verbetering in levenswijs, voeding en verpleging heeft zich dan
ook slechts zeer langzaam doen gelden. Eerst na 1840 heeft zij krachtiger vordering
gemaakt en is haar invloed duidelijker geworden, zoo als uit dezelfde statistiek over
de afzonderlijke jaren blijkt.
1841, sterkte Europ. 6,061,

overl. 581=1:10,4

1842 sterkte Europ. 6,200

overl. 503=1:12,3

1843 sterkte Europ. 6,450

overl. 526=1:12,2

Maar wat leeren nu de sedert 1843 verloopen jaren in
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o

dit opzigt? Ten gevolge van het koninklijk besluit van 13 Januarij 1854, n . 64, dat
de ambtenaren verbiedt eenige bescheiden uit het Gouvernements-archief te trekken
of te publiceren, ben ik buiten staat de sterfte bij het geheele leger over de jaren
1844/56 op te geven. Derhalve zullen wij ons moeten bepalen tot de sterkte en
sterfte van het Europesche leger enkel op het eiland Java en wel over de jaren:
1846, sterkte 4,849,

overleden 325=1:14,9

1847 sterkte 4,789

overleden 327=1:14,6

1849 sterkte 5,640

overleden 536=1:10,5

1850 sterkte 4,964

overleden 360=1:13,8

1851 sterkte 4,532

overleden 407=1:11,1

1852 sterkte 5,313

overleden 340=1:15,6

1853 sterkte 5,868

overleden 307=1:19

_____

_____

Totaal 35,955

2,602
1

Gemiddelde sterkte 5,136, sterfte 371=1:13,9 per jaar .
Wanneer wij nu het zesjarig tijdvak van 1836-1842 vergelijken met de laatst
vermelde jaren, dan vindt men eene verminderde sterfte = 113,9:72,2 van 1000, of
ruim 4 pCt. vooruitgang in de laatste 11 jaren. Men mag dat wel eene opmerkelijke
verbetering noemen, ofschoon de sterfte van 7,2 pCt. in die laatste jaren nog
aanzienlijk blijft in verhouding tot de sterfte in Europa, die gemiddeld 2 à 2½ pCt.
bedraagt. Doch men wil immers bij de thans bedoelde kolonisatie, de Euroropeanen
niet aan de minder gezonde strandplaatsen, maar in de binnenlanden, in het gebergte
vestigen? Mijne betrekking heeft mij in staat gesteld, om van 1846 af naauwkeurig
aanteekening te doen houden van de sterfte der Europeanen in de garnizoenen op
Java, afzonderlijk in de binnenlanden. Ziehier de uitkomsten:

1847

sterkte
2,212

overleden
86=3,09 pCt.

1849

2,307

118=5,1 pCt.

1850

2,362

104=4,4 pCt.

_____

_____

6,881

308

Transporteren

1

Over de jaren 1848 en 1854/56 bezit ik, uit hoofde der vermelde oorzaken, geene opgaven;
de grootere sterfte van 1849 is toe te schrijven aan de derde Balische expeditie, en die van
1851 aan de cholera-epidemie.
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Transp.
1851

sterkte
6,881
1,524

overleden
308
124=8,1 pCt.

1852

2,465

108=4,4 pCt.

1853

2,590

105=4,01 pCt.

_____

_____

13,460

645

gemidd. sterkte per jaar 2,243
gemidd. sterkte per jaar 107 = 4,77 pCt.
Boven hebben wij gezien, dat de generale gemiddelde sterfte bedroeg 7,2 pCt.;
afzonderlijk voor de plaatsen aan de kust gelegen bedraagt zij 9,22 pCt. en in de
binnenlanden slechts de helft, 4,77 pCt. Doch dat is daar nog niet de normale sterfte,
aangezien er in 1849 vele sukkelende en uitgeputte militairen, ten gevolge der
Balische expeditie, tot herstel van gezondheid naar de binnenlanden werden
gezonden en dáár stierven, terwijl in 1851 op geheel Java eene cholera-epidemie
geheerscht heeft, waaraan velen zijn bezweken. Wanneer men de cijfers van die
beide jaren van de overige afzondert, dan verkrijgt men eene gemiddelde sterkte =
2,467, en sterfte = 100¾, en dus als normale sterfte van Eropeanen in de
binnenlanden 4,2 pCt. Wanneer er nu reeds een zóó groot verschil in de mortaliteit
bestaat tusschen de kust en de plaatsen binnen 's lands waar garnizoenen gevestigd
zijn en die, wat den stand van den thermometer betreft, meestal met de kustplaatsen
gelijk staan, dan mag men met grond verwachten, dat de bergstreken, bij lagere
temperatuur, nog gunstiger resultaten zullen opleveren.
Bij de behandeling van dit punt moet ik het ten hoogste betreuren, dat van de
vele meteorologische waarnemingen en de uitvoerige jaarlijksche bevolkingsstaten,
sedert 1846 op het bureau van den chef der geneeskundige dienst verzameld, bij
de behandeling van een zoo gewigtig vraagstuk geen gebruik kan worden gemaakt.
Ik heb ze onbewerkt moeten laten uit gebrek aan personeel, dat, bij driemaal meer
arbeid dan vóór 30 jaren, met niet één persoon was vermeerderd, en nog niet het
derde deel bedroeg van hetgeen hier te lande aan den inspecteur der geneeskundige
dienst, ofschoon nog niet de helft der werkzaamheden van hem gevorderd worden,
is toegestaan. Mijn ambtsopvolger is gelukkiger met zijne voorstellen tot
noodzakelijke uitbreiding
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van zijn bureau-personeel geweest, dan ik. Wat ik ongedaan heb moeten laten, zal
hem mogelijk zijn; en men mag daarom van zijn bekenden ijver verwachten, dat
weldra een beredeneerde bevolkingsstaat van Java over de laatste tien jaren,
benevens de meteorologische waarnemingen der hoofdgarnizoenen, waartoe al de
bouwstoffen voorhanden zijn, het licht zullen zien: - indien namelijk de Minister van
Koloniën, die mij de weinige gegevens, welke ik daaromtrent bezat, nog ontnomen
heeft, in die publicatie geen bezwaar ziet. Ik had in 1853, gedurende twee der heetste
maanden van het jaar, gelegenheid om zelf den thermometer waar te nemen te
Tjipannas, 3,349 voet boven de oppervlakte der zee gelegen. Hiervan zijn mij de
aanteekeningen goedgunstig gelaten, en ik kan dus de gemiddelde getallen naar
de schaal van Fahrenheit hier laten volgen:
Maand
Aug.

's
's
's
mormormiddags
gens 6 uur gens 9 uur 12 uur
61¾
73½
76⅔

's
's
's
middags 3 avonds 6 avonds 10
uur
uur
uur
74¾
70½
63¾

laagste
stand

57

69

75

70

69

64

hoogste
stand

68

76

78

76

75

69

Maand
Sept.

's
's
's
mormormiddags
gens 6 uur gens 9 uur 12 uur
61½
74
76½

's
's
's
middags 3 avonds 6 avonds 10
uur
uur
uur
74½
70¾
63¾

laagste
stand

57

71

75

70

65

60

hoogste
stand

66

76

79

76

73

69

Therm.
stand

Therm.
stand

Te Salatiga (1977 voet boven de oppervlakte der zee) is de gemiddelde
o

o

thermometerstand 74,2 , het laagste in de maand Junij, 73 .
o

Fort Willem I gemiddeld 78 (hoogte 1516 voet)
o

hoogste stand gemiddeld 81

o

laagste stand gemiddeld 77

De verhouding der sterfte tot de sterkte van het garnizoen bedroeg te Salatiga:
1846

15 op de

600

1847

20 op de

553

1853

21 op de

507

_____

_____
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56 op de

1660

19 op de

553 = 3,43 pCt.
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De verhouding der sterfte tot de sterkte bedroeg te Willem I:
1846

90 op de

1,737

1847

106 op de

2,215

1853

61 op de

2,792

_____

_____

257 op de

6,744

86 op de

2,248 = 3,82 pCt.

gemiddeld

De verhouding der sterfte tot de sterkte bedroeg te Kedong Kebo:
1846

16 op de

842

1847

15 op de

651

1853

20 op de

930

_____

_____

51 op de

2,423

17 op de

807 = 2,1 pCt.

gemiddeld

De verhouding der sterfte tot de sterkte bedroeg te Klatten (5 à 600 voet hoog):
1846

0 op de

154

1847

2 op de

77

1853

1 op de

209

_____

_____

3 op de

440

1 op de

146 = 0,6 pCt.

gemiddeld

De verhouding der sterfte tot de sterkte bedroeg te Fort Erfprins (in zee, tusschen
Java en Madura gelegen):
1846

4 op de

158

1847

4 op de

190

1853

11 op de

320

_____

_____

19 op de

668

6⅓ op de

222 = 2,85 pCt.

gemiddeld

De verhouding der sterfte tot de sterkte bedroeg te Wonosobo:
1846

0 op de

79

1847

0 op de

43
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1853

gemiddeld

0 op de

77

_____

_____

0 op de

199

0 op de

66 = 0 pCt.
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Wanneer wij deze zes garnizoenen bij elkander trekken, dan verkrijgen wij over drie
jaren eene gemiddelde sterkte van 4,042, met eene sterfte van 129 = 3,19 pCt., en
dus slechts één pCt. meer sterfte dan in Europa. Wij erkennen echter gaarne, dat
drie jaren niet toereikend zijn, om tot een vasten regel of grondslag van berekening
der mortaliteit te strekken. Wij zouden zoo gaarne de uitkomsten over tien jaren
hebben geleverd, doch zijn daarin door de boven reeds vermelde oorzaken
verhinderd. Hoe lang zal dat belemmerend koninklijk besluit van 13 Januarij 1854,
o

n . 64, nog blijven bestaan, en de verklaring der Regering dat daardoor aan een vrij
en onpartijdig onderzoek der algemeene belangen, aan uitbreiding van kennis en
beschaving geen hinderpaal in den weg wordt gelegd, voor goede munt worden
aangenomen? Doch ijdel schijnt het daarover te klagen. Onder de garnizoenen in
de binnenlanden van Java, waar de mortaliteit geringer is, zijn er maar weinige veel
hooger dan de strandresidentiën gelegen, zoo als Salatiga en het Fort Willem I.
Wonosobo ligt echter 2,540 voet boven de zee: het klimaat is dáár eenigzins gelijk
o

o

o

aan dat van Tjipannas (zie boven), 's morgens 62 , 's middags 76 , 's avonds 64 ,
volgens de schaal van Fahrenheit, en in de drie opgegevene jaren stierf daar niet
één van het kleine garnizoen, dat gemiddeld 66 man bedroeg.
Van Sumatra weet ik met zekerheid niet anders te vermelden dan het volgende:
De gemiddelde temperatuur is het geheele jaar door te Fort de Kock (2,924 voet
boven de zee)

's morgens

hoogste
67

laagste
59

gemidd.
64¾

's middags

81

68

78¾

's avond

74

62

71

In 1853 stierf daar van de 128 Europesche lijders niet één, en van de 161 inlanders
slechts één.
Onder de plaatsen op Java, waar de geringe mortaliteit noch aan de hooge ligging
in het gebergte, noch aan de koelte van het klimaat is toe te schrijven, vestigen wij
nog de aandacht op Gombong, een fort in de residentie Bagelen, ongeveer 100
voet boven de zee. De verhouding der sterfte tot de sterkte bedroeg er:
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1846

4 op de

269

1847

6 op de

281

1853

4 op de

344

_____

_____

14 op de

894

4,66 op de

298 = 1,56 pCt.

gemiddeld

en dus nog minder dan in Europa. Ofschoon nu de sterfte in de gespecificeerde
7 garnizoenen, met uitzondering van de forten Erfprins en Klatten, niet uitsluitend
Europeanen maar ook inlanders betreft, zoo zullen deze uitkomsten mijns inziens
toch meer dan de uitvoerigste vertoogen bewijzen voor de waarheid, dat de mensch,
bij het behoorlijk inachtnemen van die voorzorgen, welke wetenschap en
ondervinding voorschrijven, in onze Oost-Indische bezittingen geen zoo groot gevaar
voor leven en gezondheid loopt, als uit de sterftelijsten van vóór 1840 met grond
scheen afgeleid te kunnen worden, nog vrij algemeen geloof vindt en als argument
tegen de mogelijkheid eener kolonisatie door Europeanen in die bezittingen wordt
aangevoerd. Na de gelukkiger ondervinding der latere jaren kan dit argument niet
meer als even geldig worden beschouwd, en blijft alleen nog te onderzoeken, of de
Europeaan dáár tot den veldarbeid bekwaam zal zijn en zijn geslacht zal kunnen in
stand houden.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat de soldatenstand in den regel is
zamengesteld uit menschen, die, wel is waar, gezond van gestel, in de kracht des
levens en vrij van ligchaamsgebreken zijn, doch wier levenswijze, uit het oogpunt
van zedelijkheid en matigheid beschouwd, veel te wenschen overlaat, en die verre
zijn van zich te houden binnen de perken der rationele hygiènische voorschriften,
dan mag men aannemen, dat de kolonisten, aanvankelijk althans gekozen uit den
onbesproken stand van arbeiders en landbouwers, even gezond en krachtig en aan
een matig, ingetogen en werkzaam leven gewoon, nog wel iets boven onze militairen
vooruit zullen hebben. Ofschoon nu onze soldaten doorgaans wel niet den grond
in de open lucht bearbeiden, zoo zijn toch hunne gewone wandelingen en de
excercitiën, waarbij zij met hunne wapens zijn bezwaard, geenszins zoo weinig
vermoeijend, dat men den landarbeid, het spitten en graven, als merkelijk zwaarder
en nadeeliger voor de gezondheid behoeft te beschouwen, indien men
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dien maar niet te lang voortzet en zich enkel in den koelen morgen tot 8 à 9 ure, en
in den namiddag van 4 ure tot dat het donker is, dus 5 à 6 uren per dag, daarmede
bezig houdt. Bij de vestingwerken te Amberawa heeft men bovendien vele
Europesche soldaten tot verschillend werk in de open lucht gebezigd, niet alleen
zonder nadeelig gevolg, maar integendeel met die merkwaardige uitkomst, dat deze
lieden eene vastere gezondheid dan de overigen in dat garnizoen genoten. Sedert
vele jaren was het fort Erfprins, gelijk nu nog, een bannelingsoord; maar vroeger
werden er de tot dwangarbeid veroordeelden verpligt, dagelijks zwaar werk te
verrigten, in de grachten en aan de wallen te graven, de aarde in kruiwagens te
vervoeren, enz., en het gevolg van dien arbeid was, dat er op geheel Java geen
garnizoen bestond, waar de manschappen zulk een gezond en krachtig aanzien
hadden, en waar de sterfte zoo gering was (nog geen 3 pCt.). Maar toen men in
1837, of daaromtrent, van stelsel veranderde en de bannelingen tot kleeder- en
schoenmakers opleidde, rezen er klagten, dat zij bij dien arbeid minder gezond en
sterk waren dan bij het veel zwaarder werk in de open lucht, waarvan ik, bij mijne
inspectie op dat fort, van meer dan een oud-onder-officier de stelligste verzekering
ontving. Trouwens, wie is in Indië niet overtuigd, dat een aanhoudend zittend leven,
zonder physieke vermoeijenis of krachtsinspanning, de meeste nadeelen aan de
gezondheid toebrengt? Wie erkent niet dat de ambtenaars in dit opzigt bij de planters
en fabriekanten ongunstig afsteken? En wie weet er niet bij ondervinding, hoe
weldadig voor eene geschokte gezondheid een meer actief leven, paardrijden, jagt,
enz., in de binnenlanden is? Velen hebben daaraan alleen hun herstel en sommigen
het behoud van hun leven te danken.
In 1851 werd te Herwijnen - op het landgoed Pondok Gedeh, 15 uren van Batavia
verwijderd - een instituut van middelbaar onderwijs opgerigt. Die plaats ligt ongeveer
2,200 voeten boven de zee; gedurende bijna vijf jaren waren er gemiddeld van 40
tot 50 jongens vereenigd. De directeur liet hen, in den aanvang vooral, veelvuldige
wandelingen, niet zelden van 3 tot 5 uren, maken. In de uren van uitspanning
verlustigden zij zich met actieve spelen in de open lucht, gymnastische oefeningen,
het verzorgen hunner tuintjes enz., en toen zij, bij gelegenheid der eerste
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vacantie, te Batavia in den schouwburg verschenen, ging er een algemeene kreet
van blijde verbazing op over de krachtige ontwikkeling dier jongens, over den
frisschen blos, die hunne kaken sierde, zoo zeer afstekende bij de bleeke,
taankleurige gezigten onzer kinderen te Batavia. Bijna vijf jaren heeft dat instituut
bestaan; wij hebben er maar zelden zieken gehad, waaronder slechts twee of drie
van ernstigen aard, en voor zooveel ik weet, niet één sterfgeval.
Zal men dan nu, bij zulke feiten, nog theoriën aanvoeren, a priori ontworpen, of
er tegenover stellen, dat voor eenige jaren Nederlandsche kolonisten naar Suriname
zijn overgebragt met een zeer betreurenswaardig gevolg; dat, nu reeds eene eeuw
geleden, in de nabijheid van Batavia, eene zoogenaamde proef genomen en mislukt
is, om Europeanen - matrozen en soldaten namelijk - den grond te doen bebouwen;
zonder in rekening te brengen, op welke ondoordachte wijze en hoe ondoelmatig
men dit had aangevangen?
Mogt het mislukken van zulke verkeerd aangelegde en uitgevoerde proeven bij
iemand nog eenig gewigt hebben, en aan de uitvoerbaarheid van zulk eene
kolonisatie doen twijfelen, dan herinnere men zich, dat, toen men voor veertig jaren
het leger in Indië voor bijna de helft uit Europeanen zamenstelde, er gedurende de
eerste zes jaren 18 pCt. 's jaars stierven, en dat die sterfte na 1840 tot op 7 pCt.
verminderd is, onder dezelfde invloeden van het heete klimaat, alleen door de
toepassing van die voorzorgen en leefregels, welke de ondervinding en verkregene
kennis als nuttig hadden aangewezen. Voor de kolonisten zullen niet alleen dezelfde
uitkomsten verkregen worden, maar zij zullen vermoedelijk nog veel gunstiger wezen,
uithoofde men hen niet aan de kusten, maar in de binnenlanden denkt te vestigen,
waar de mortaliteit onder de Europesche militairen slechts 4½ pCt. bedraagt, - dat
is waarschijnlijk niet meer dan onder de behoeftige klasse in Europa, die in armzalige
hutten, naauwe stegen, vochtige, duffe, duistere kelders, of enge, bedompte kamers,
opeen gehoopt verblijven moeten: eene klasse, wier harde arbeid zoo karig wordt
beloond, dat zij zich naauwelijks de hoogst noodige levensbehoeften kan verschaffen,
en bij een ontoereikend en min deugdzaam voedsel wegkwijnt, zonder hoop of
uitzigt haar beklagenswaardig lot te kunnen verbeteren. Wij bezitten geene
afzonderlijke sterfte-lijsten van die behoeftige arbeidende klasse:
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hoeveel pCt. er jaarlijks ten grave dalen, weten wij niet; doch het verschil met hen
die behoorlijk gevoed en gehuisvest zijn, moet inderdaad aanzienlijk wezen!
Wij houden ons overtuigd, dat de sterfte, althans onder die lieden, in Indië niet
veel grooter zou zijn, dan in Europa, wanneer men goede maatregelen en gepaste
voorzorgen voor hun vervoer en hunne vestiging in de binnenlanden van een of
ander als gezond bekend eiland nam. Wij zouden in gemoede geen bezwaar maken
denzulken althans toe te roepen: ‘Gaat gerust u verlustigen in de heerlijke
natuurtooneelen die de schepping in Indië aanbiedt; voor het minst zult gij er uwe
vlijt met een toereikend, goed en smakelijk voedsel, behoorlijke kleeding en eene
gezonde, heldere, luchtige woning beloond zien. Gij zult er vrij zijn van zorg en
kommer voor de toekomst of een nijpenden winter, die u hier niets dan lijden en
ontbering oplevert. Gij zult er vergenoegd en tevreden kunnen leven, indien gij maar
geene overdrevene denkbeelden van spoedigen rijkdom koestert: want dan, maar
ook dan alleen, zouden velen uwer zich te leur gesteld kunnen vinden. Om op deze
wijze fortuin te maken, daartoe is, bij vlijt en gezondheid, nog altijd een aantal jaren
noodig. Maar verzuimt niets van hetgeen u wordt aanbevolen, om uwen ijver wakker
te houden en uwe krachten te sparen; zij zijn uw kapitaal, dat ruime renten zal
dragen, wanneer gij het met verstand en spaarzaamheid aanwendt. Hoort dus naar
den goeden raad, welken uwe leidslieden u geven zullen. Door ondervinding geleerd
zullen zij het u inprenten, dat te groote inspanning, te veel ijver om het doel te
bereiken, verderfelijk is en er u het verste van verwijdert; want daardoor wordt de
gezondheid het meest ondermijnd! Plaatst men u in bergstreken van 1000 tot 3000
en 4000 voet boven de zee, dan zult gij er een klimaat vinden, waar de thermometer
in de eerste morgenuren en tegen den avond niet hooger teekent dan des zomers
in uw vaderland: waarom zoudt gij dáár dan niet even goed gedurende die uren
kunnen arbeiden als hier? Maar houdt, vooral gedurende het eerste jaar uwer
vestiging, in het oog, dat de heetere uren van den dag alleen tot ligteren arbeid in
uwe woningen mogen besteed worden, en gij daarvan niet eer zult mogen afwijken,
tot gij het akklimatisatie-proces geheel hebt doorgestaan. Dat weinige uren van
veldarbeid aanvankelijk voor u toereikend
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zijn, daarvoor zullen de vruchtbaarheid van den grond waarop men u plaatst, de
voorzorgen waarmede men u omringt, de hulp van inlandsche arbeiders die men u
beschikt, de noodige waarborgen moeten opleveren!’
Zal het Europesche ras zich in Indië kunnen voortplanten en duurzaam in stand
houden? is eene andere vraag, waarvan het eerste gedeelte wel aan niet den
geringsten twijfel onderworpen is. Voor zooveel ik uit de hier en daar verspreide
opgaven en het officiële naamregister van eenige vroegere jaren heb kunnen
opsporen, werden er toen jaarlijks gemiddeld op Java geboren 843 kinderen van
Europeanen, en was de sterfte gemiddeld over de 5 jaren als volgt:
sterkte.
5,849 mannen

sterfte.
503 = 1000:86.

4,703 vrouwen

199 = 1000:42.

5,766 kinderen

265 = 1000:45.

Zijn deze cijfers nagenoeg juist, zoo als ik meen te mogen gelooven, dan zou
daaruit volgen, dat er een jaarlijksche aanvoer van 65 personen noodig is, om het
tegenwoordig getal in stand te houden. Doch een blik op de sterfte der mannen,
hoofdzakelijk ambtenaren en kooplieden betreffende, die een zittend leven leiden
en het grootste gedeelte van den dag in de minst gezonde steden aan de kust
moeten doorbrengen, toont dadelijk, dat het mortaliteitscijfer onder hen het dubbele
bedraagt van dat der vrouwen en kinderen, en dat dus daarin de oorzaak der
misverhouding tusschen geboorte en sterfte is gelegen. Wanneer ik van de generale
gemiddelde sterkte van Europeanen degenen aftrek, die Batavia, Samarang en
Soerabaja bewonen, = 9,880 met eene sterfte van 775, dan behoud ik voor de
binnenlanden eene Europesche bevolking van 6,438 met eene sterfte van 192 en
eene geboorte van 255; waaruit volgt, dat de sterfte op de drie hoofdplaatsen bedroeg
78,4:1000 en in de binnenlanden 29:1000; inderdaad een zeer aanzienlijk verschil!
Bij eene mortaliteit in de binnenlanden van 29:1000 is de geboorte 39½:1000, en
dus de eerste tot de laatste = 1:1,36. Bij de beoogde vestiging van Europesche
kolonisten in de binnenlanden schijnt dus de vrees, dat zij zich niet in stand zullen
houden, geheel overbodig. Het ligt tot dus verre in de koloniale politiek, om de
vestiging eener Europesche burger-
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maatschappij op Java of elders zooveel doenlijk te belemmeren. Het heeft dáár tot
heden aan instellingen ontbroken, geschikt om ambtenaren, officieren en partikulieren
uit te lokken daar te blijven wonen, wanneer zij hun pensioen verdiend of het doel,
dat zij zich hadden voorgesteld, bereikt hebben. Op zeer weinige uitzonderingen
na, keeren dan allen naar het vaderland terug; en dat feit wordt herhaaldelijk
aangevoerd ten bewijze, dat men, uit algemeene zucht om naar het vaderland terug
te keeren, zich in Indië niet zou willen vestigen. Men bedient zich daarvan als een
argument tegen de mogelijkheid der vorming eener Europesche maatschappij in
Indië; terwijl de waarheid is, dat verre de meesten onzer niets liever zouden
wenschen, dan zich daar duurzaam te vestigen en hunne verdere levensdagen door
te brengen onder de vrienden die hun lief en waard zijn geworden, in de zamenleving
die hun zooveel goeds aanbood, in het land waar zij hunne beste dagen doorbragten,
en dat hun, om zijne schoonheid en het heerlijk klimaat in de bergstreken,
onvergetelijk geworden is. Voor dat alles, voor nog veel meer dan ik hier genoemd
heb, kan hun de terugkeer in het vaderland geene vergoeding schenken. 't Is dus
alleen aan die hinderpalen toe te schrijven, dat wij tot heden nog niet met voldoende
zekerheid, door langdurige ondervinding op eenigzins ruime schaal verkregen,
beslissen kunnen, of de Europeanen zich in opvolgende geslachten in Indië
duurzaam in stand zullen kunnen houden.
Intusschen breidt de Europesche bevolking in weêrwil der belemmeringen zich
uit; haar getal groeit aan, en tegenwoordig zal het getal der jaarlijks op Java geboren
kinderen van Europeanen wel niet veel minder dan 1000 bedragen. De meeste
onzer kinderen keeren, na hunne opvoeding hier te lande genoten te hebben, naar
het Indische vaderland terug, om er een bestaan te zoeken, dat allen er als
ambtenaren en officieren onmogelijk op den duur zullen kunnen vinden. En wat
moet er worden van die allen, wier ouders de middelen niet bezitten, om hunne
kinderen in Europa te doen opvoeden? Hun getal is niet zoo gering, dat men
onverschillig en zorgeloos kan zijn omtrent eene toekomst, wanneer ook die
duizenden op hunnen geboortegrond een bestaan zullen vragen. Men behoeft maar
een oog te slaan in de verslagen over het on-
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derwijs, om zich te overtuigen, dat er naast groote fortuinen, door een klein deel
Europeanen verworven en naar Nederland overgebragt, een groot deel terugblijft,
in zulke behoeftige omstandigheden verkeerende, dat het zelfs het schoolgeld, voor
het lager onderwijs gevorderd, en op de meeste plaatsen niet meer dan ƒ 25 in het
jaar bedragende, niet betalen kan. Reeds in 1852 bedroeg het getal gratis onderwijs
genietende kinderen, alleen op Java, 1126; het overtrof met 292 dat, wier ouders
in staat waren het schoolgeld voor het lager onderwijs te voldoen. Zulk een toestand
der Europesche maatschappij zal men wel niet bloeijend of bevredigend kunnen
noemen, in een land, waar voor ieders vlijt en nijverheid overvloedige verdiensten
zouden te vinden zijn, indien het slechts geoorloofd ware te ondernemen wat ieders
kennis en hand dáár vindt om te doen. Wat moeten die duizenden kinderen, wier
getal jaarlijks vermeerdert, tot volwassenen opgegroeid, aanvangen, - om van die
op de buitenbezittingen niet te gewagen, - indien er geene middelen en wegen
worden opengesteld, waardoor die velen, wier behoeftige toestand nu reeds
drukkende is, een onderhoud kunnen vinden? Ook voor hen schijnt eene kolonisatie
wenschelijk en noodig, opdat zij, door het voorbeeld der arbeidzaamheid van
westelijke Europeanen aangespoord, spoedig hunne vooroordeelen afleggen, en
leeren inzien, dat de arbeid, in plaats van den mensch te verlagen, hem integendeel
vereert en verheft, en hem levensgenietingen verschaft, die hun tot heden geheel
onbekend zijn gebleven. Dat ras van Europesche afstammelingen kan en zal der
kolonie al dadelijk, en nog meer na verloop van jaren, tot een krachtigen steun
kunnen strekken, in het land, in de luchtstreek, waar zij geboren werden. Zij behoeven
niet te akklimatiseren, en zullen dus van de hitte weinig of niet te lijden hebben.
Maar, zal welligt menigeen zeggen, het zijn zwakke, krachtelooze wezens, zonder
energie, die geene inspanning kunnen verduren, wier spieren slap en magteloos
zijn. Het is zoo! maar waaraan is dat te wijten? Immers aan hunne schrale voeding
in de eerste levensjaren, het gevolg van hun behoeftigen toestand. Wilt ge u
overtuigen, wat van die zwakkelingen te maken is, ga dan naar de pupillen-school,
vroeger te Kedong Kebo, thans te Gombong, en zie wat uit hen wordt, als zij daar,
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bij eene betere voeding en dagelijksche oefening in den wapenhandel, de gymnastie,
het zwemmen en allerlei ambachten, een paar jaren hebben doorgebragt, en gij
zult met mij verbaasd staan over de krachtige ontwikkeling, de veerkracht en ronding
der spieren, den blos der gezondheid op de kaken en de levendigheid in het
glinsterend oog dier weleer zoo kwijnende knapen. Dan zult ge er niet meer aan
twijfelen, of ze in staat zullen geraken houweel en spade te handteren, en zult dan
welligt met mij vragen: wat zullen die allen moeten aanvangen, wanneer zij, na
volbragten tienjarigen diensttijd, in de burgermaatschappij terugkeeren? Ook zij
zullen in eene kolonie plaats kunnen vinden en er met voordeel werkzaam zijn, en
in stede van der maatschappij tot last of gevaar te strekken, kunnen zij de nuttigste
harer leden worden. Want zij hebben een zeer goed onderwijs genoten, dat dáár
vruchten kan afwerpen, waarover men zich anders wel eens te beklagen zou kunnen
hebben. Die pupillen-school is eene der nuttigste inrigtingen, welke wij in Indië
bezitten; hoogen lof verdient de Regering, die haar daarstelde, en er die meestal
ouderlooze of verlatene kinderen op hare kosten doet opvoeden. Maar niet allen
kunnen daar plaats vinden, en misschien zou het ook niet geraden zijn er eene veel
grootere uitbreiding aan te geven. De pupillen-school zal jaarlijks omstreeks 20 à
25 kweekelingen aan de burgermaatschappij teruggeven. Neem aan dat dezen ook
op andere wijze hun brood zullen kunnen vinden; maar hoe zal zich voor het veel
grooter gedeelte der overigen een voldoend en eerlijk bestaanmiddel opdoen? Voor
dezen is het dus dubbel wenschelijk, dat zij in eene kolonie een' uitweg vinden, en
dat daar op denzelfden voet eene school voor landbouw worde opgerigt, die zeker
goede renten zal dragen.
Dat de resultaten, die na 1840 voor de levenskans der Europeanen in onze
Oostindische bezittingen zooveel gunstiger zijn geweest, ook mijne vroegere
overtuiging daaromtrent gewijzigd hebben, zal wel niet gezegd behoeven te worden.
Maar men zal tevens bespeurd hebben, dat ik, mij aan de zijde der voorstanders
der kolonisatie scharende, toch onder de zeer gematigde en voorzigtige voorstanders
wensch gerekend te worden. Ik blijf toch nog altijd van meening, dat de Europeaan
in dat hem vreemde kli-
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maat ‘gelijk staat met onze van elders aangebragte broeikasplanten, die groote zorg
en eene naauwlettende kweeking vereischen,’ en dat hij het geluk van daar een
aantal jaren gezond te kunnen leven, oneindig meer aan zijn verstand dan aan zijne
physiologische gesteldheid heeft te danken, - aan zijn verstand, hetwelk hem leert
zich voor den nadeeligen invloed van het klimaat zooveel mogelijk te hoeden, of
dien min schadelijk te maken.
Van eene verstandige leiding der kolonisatie zal dus, mijns inziens, alles afhangen.
Het zou eene onverantwoordelijke zorgeloosheid wezen, zich hieromtrent illusiën
te maken. Wie meenen mogt, dat het genoeg zij, Europeanen, voorzien van de
vereischte middelen, naar Indië over te brengen, en ze daar, behoudens inlichting
en aanwijzing, aan eigen begrippen en krachten over te laten, zou zich gewis
bedrogen vinden. De eerste kolonisten zullen aanvankelijk als kinderen geleid en
teregtgewezen moeten worden; zij zullen zich daaraan als verstandige, gehoorzame
kinderen moeten onderwerpen. Wie in de kolonie aankomende mogt meenen, zich
uit hoofde van sterken ligchaamsbouw, krachtige gezondheid en eigen kennis, niet
te moeten onderwerpen aan die leefregelen en voorzorgen, welke de ondervinding
voorschrijft, zou het zich gewis te laat beklagen. Wij hebben vele van die sterke
gestellen, die meenden alles te kunnen trotseren, die met de voorzigtige
raadgevingen der ervaring den spot dreven, spoedig de slagtoffers zien worden van
hunne dwaasheid. Hieromtrent dienen de kolonisten vooraf ingelicht, hierop dienen
zij voorbereid te worden, dat zij in het vreemde klimaat eigen begrippen en
zelfstandigheid tijdelijk zullen moeten afleggen en van veel in hunne leefwijze afstand
doen, waaraan zij in het vaderland van der jeugd af gewoon waren. Reeds op de
zeereis behooren zij aan regelen onderworpen te worden, en eene voeding zooveel
mogelijk overeenkomstig met die, welke in Indië als doelmatig is erkend. Zij mogen
die lange reis niet in werkelooze verveling doorbrengen, niet, volgens de gewone
schaftlijst, dagelijks met de zware scheepskost, met uitsluiting van ligtere voedsels,
gevoed worden. Sterke dranken dienen geheel geweerd, koffij en thee maar een
paar malen in de week vergund te worden, opdat zij zich aan het gebruik van zuiver
koud water, bij onzen landaard in den geringeren stand zoo on-
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gewoon, leeren gewennen. Bij hunne aankomst in Indië dienen zij woningen, huisraad
en al die geriefelijkheden te vinden, waaraan zij in de eerste weken behoefte zullen
hebben en die hen gunstig voor de nieuwe levensbetrekking zullen kunnen stemmen,
benevens het vee, den akker en de landbouwgereedschappen en verdere
benoodigdheden, welke hun het uitzigt kunnen geven, dat hunne onderneming wel
zal slagen, dat zij in hunne nieuwe betrekking aangenaam en zonder te groote zorg
kunnen leven. Daardoor gerustgesteld en bemoedigd, zullen zij veel ligter het
akklimatisatie-proces doorstaan, waarop niets zoo nadeelig werkt als eene gedrukte
gemoedsstemming, aanvankelijke indrukken van teleurstelling, zorgen voor
levensonderhoud en eene duistere toekomst. Daarom dient er niet alleen voor het
stoffelijke, maar tevens voor het leven van den geest de meeste zorg gedragen te
worden: aan godsdienstige en zedekundige leiding, aan opwekkende toespraak,
gezellige bijeenkomsten, populaire voorlezingen, goede, algemeen bevattelijke
boeken, uitspanningsmiddelen van allerlei aard en eene vaderlijke, welwillende,
zachtmoedige, maar tevens ernstige en waardige leiding en teregtwijzing mag het
niet ontbreken. Neemt men dit in acht en kiest men een als gezond erkend en
vruchtbaar oord, tusschen 1000 en 4000 voet boven de zee gelegen, dat niet meer
door zwaar bosch overdekt is, maar dat reeds een paar jaren te voren door inlanders
is opgeruimd, en zorgt men vooral in het eerste jaar, dat er alleen in de koelere uren
des daags in het veld gearbeid wordt, dan heb ik de beste verwachting, zelfs een
vast vertrouwen, dat de beoogde kolonisatie gelukken zal; doch zonder al die
voorzorgen, moet ik vreezen, dat men zich droevig teleurgesteld zal vinden. Men
denke slechts aan de beklagenswaardige slagtoffers der Surinaamsche onderneming
en de oorzaken harer mislukking! Maar, zal menigeen mij tegenwerpen, gij wilt dus
geene natuurlijke ontwikkeling en vrijen loop der zaak, maar een kunstmatigen
toestand, waarbij de kolonisten niet zullen leeren op eigen krachten te steunen en
zich staande te houden: dat is immers socialismus! Het is zoo, maar ik verlang zulk
een toestand ook slechts tijdelijk. Heeft men een paar jaren die zorgen voor de
kolonisten gedragen, hen aan die leiding en dat toezigt op al hunne verrigtingen
ondergeschikt gemaakt, en op die wijze een paar honderd fa-
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miliën gevestigd en langzamerhand tot een meer zelfstandig leven en bedrijf
voorbereid, dan zal het vertrouwen onder hen gevestigd, de goede gang der zaak
verzekerd zijn, en men zal hen allengs kunnen loslaten en op eigen krachten leeren
steunen. Dan zal het geloof aan de mogelijkheid om het voorgestelde doel te
bereiken, diepe en krachtige wortels schieten; en dat geloof, men weet het, kan
bergen verzetten: men zal er alle moeijelijkheden meê te boven komen. Dan geve
men hun de vrijheid, om naar eigene inzigten, behoudens de regten en belangen
der Maatschappij en van anderen, te leven en te handelen. Want eene gepaste
vrijheid en onafhankelijkheid is voor de ontwikkeling der kolonie eene levensvraag:
wilde men op haar al die belemmerende bepalingen toepassen, waaraan de
Europeanen thans in onze O.I. bezittingen allerwegen in handel en bedrijf
onderworpen zijn, dan zou het, dunkt mij, verstandiger wezen, er in het geheel geen
begin mede te maken.
Heeft men de zaak volgens de boven ontwikkelde beginselen aangevat, en op
die grondslagen een paar honderd familiën gevestigd, dan kan men bij de verdere
uitbreiding der kolonie gerust een geheel ander standpunt innemen, en zich tot een
algemeen toezigt bepalen. De van lieverlede nieuw aankomenden zullen nu al die
deelneming, hulp, leiding en ondersteuning, welke zij behoeven, en waarvan de
eerstelingen de weldadige strekking en de gunstige gevolgen hebben leeren kennen
en waarderen, nu van zelve bij hunne voorgangers vinden. Veel zal mijns inziens
afhangen van de meer of min goede en gelukkige keuze der mannen, die met de
leiding der zaak bij den aanvang zullen belast worden. Zijn dat de zoodanigen, die
zich niet alleen aan het hoofd stellen, om zich eene positie te verwerven of er fortuin
door te maken, maar zulke echte philanthropen, waaraan het onder ons gelukkig
nog niet ontbreekt, die er hun grootsten roem en zelfvoldoening in zullen stellen,
om met opoffering en inspanning van alle krachten de onderneming te doen gelukken,
- mannen, die met de praktische kennis van Indië eene warme gehechtheid aan dat
schoone land, een warm hart voor zijn bloei en welvaart vereenigen, - dan mag men
zich eene uitkomst voorspellen, die het Moederland en zijne Oost-indische bezittingen
evenzeer tot voordeel zal gedijen. De geneesheer, wiens roeping het is, om met
verzaking van eigen gemak,
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rust en genoegen, de lijdende menschheid te dienen, zal bij genoegzame kunde en
vooral bij veeljarige in Indië opgedane ondervinding, in het algemeen gesproken,
ook de meeste eigenschappen bezitten die hem tot die taak kunnen aanbevelen.
Niet alleen voor eene doeltreffende keuze van het oord der eerste vestiging, maar
ook om als mede-directeur de gezondheidsbelangen der kolonisten te behartigen,
waarvan het welslagen der onderneming bovenal afhankelijk is, zal hij onschatbare
diensten kunnen bewijzen. Onder de Indische practici zijn er velen, die, nog in de
kracht des levens, doordrongen zijn van het vaste geloof, dat de kolonisatie van
Europeanen zal gelukken, indien men het slechts goed aanlegt en voortzet, zonder
zich al dadelijk of te spoedig gouden bergen te beloven, zonder zich door de
moeijelijkheden, die er ongetwijfeld aan verbonden zijn, te laten afschrikken, of bij
de eerste tegenspoeden, waarop men dient voorbereid te zijn, den moed te laten
zakken.
Hartelijk wensch ik, dat men de zaak op bedachtzame wijze beproeve; dat men
mannen moge vinden, toegerust met de vereischte eigenschappen, om ze op de
gewenschte wijze te leiden en ten uitvoer te leggen! Handel en nijverheid zullen er
aanzienlijk bij winnen en een aantal werkzame behoeftigen een onbekrompen
onderhoud en bestaan door vinden, en ons gezag in Indië zal er een magtigen steun
bij winnen, zoowel tegen de inboorlingen als tegen de aanranding van vreemden.
Velp, December 1857.
r

D . W. BOSCH.
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Spanje onder Karel III.
Ferrer del Rio, Historia del reinado de Carlos III en España. 4 tomos.
Madrid, 1856.
(Vervolg van bladz. 86.)
V.
sten

Een jaar na het oproer, op den 1
April 1767, bezette de gewapende magt, bij het
aanbreken van den dageraad, de gestichten der Jezuieten te Madrid, en den
volgenden dag verscheen een koninklijk decreet, waarin gezegd werd, dat er besloten
was tot de uitzetting der Jezuieten uit Spanje en uit alle Spaansche bezittingen, en
tot de verbeurdverklaring hunner goederen.
Geheel Europa was over zulk een maatregel verbaasd. Het is waar, reeds acht
jaren vroeger waren de Jezuieten uit Portugal verdreven, en in Frankrijk had later
hetzelfde lot de Orde getroffen; maar uit het laatste land waren zij verdreven door
de Jansenistische parlementen, die van oudsher hunne vijanden geweest waren,
en Pombal beschuldigde hen van een aanslag op het leven van den Koning van
Portugal. Veel bevreemdender was het, dat nu ook Spanje hen wegjoeg. Hoe kwam
Karel III daartoe, hij, die niet alleen den titel van katholieken Koning droeg, maar
inderdaad de meest katholieke vorst zijner eeuw was; die geloovig wonderen
aannam, welke in zijn tijd gebeurden, en die, wel verre van zich vijandig tegen Rome
te betoonen, zeer veel prijs stelde op Pauselijke gunstbewijzen? Men kon zijne
handelwijze niet verklaren. De Koning zelf zeide in zijn decreet alleen dit, dat hij tot
dien maatregel was over-
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gegaan ‘om zeer gewigtige en regtvaardige redenen, die hij voor zich hield (que
reservaba en su Real ánimo).’ Hij verklaarde aan vele prelaten, die hij te voren over
het decreet had geraadpleegd en die het hadden goedgekeurd, dat hij van plan was
geweest, in eene uitvoerige Memorie zijne motieven aan den Paus en aan al de
katholieke hoven bekend te maken; maar hij voegde er bij, dat hij dit plan had laten
varen uit godsdienstzin en uit medelijden met de slagtoffers van den maatregel,
voor welke hij vroeger grooten eerbied had gekoesterd en die hij zeer had liefgehad.
‘Mijne redenen moeten alleen God en ik kennen,’ zeide hij, en hij riep den Almagtigen
tot getuige aan van de regtvaardigheid zijner daad.
Daar de personen, die tot de uitzetting der Jezuieten hadden medegewerkt,
eveneens een diep stilzwijgen bewaarden, zoo is het niet te verwonderen, dat de
redenen, die tot het nemen van dien maatregel hebben geleid, aan niemand bekend
waren. De graaf de Saint-Priest zegt dan ook in zijne ‘Histoire de la chute des
Jesuites:’ ‘Une obscurité impénétrable enveloppe encore les causes de la mesure.’
Wel gisten velen, dat aan de Jezuieten de schuld gegeven werd van het
zoogenaamde hoedenoproer; maar in hoever die beschuldiging gegrond was, durfde
men niet bepalen. ‘Wir wagen nicht,’ zegt Schlosser, ‘über den Grad der Schuld der
spanischen Jesuiten beim Aufstande gegen den Finanzminister ein sicheres Urtheil
zu fällen.’ Daarbij komt, dat anderen van eene geheel tegenovergestelde meening
waren. Crétineau-Joly, b.v., verzekert, dat de Koning op de Jezuieten jaloersch was
geworden, toen hij gezien had, dat eenige hunner zooveel gezag over het volk
bezaten, dat hunne tegenwoordigheid genoegzaam geweest was om de woede van
't volk tegen Esquilache tot bedaren te brengen. De Jezuieten van dien tijd hadden
weder eene andere lezing; althans de abbé Georgel, een ex-Jezuiet, gaf aan den
Franschen minister Choiseul de schuld van alles. Volgens hem zou Choiseul, ten
einde den laatsten slag toe te brengen aan de reeds wankelende godsvrucht van
Karel III, het schrift van Ricci, den generaal der Orde, hebben nagebootst in een
brief, die bewijzen moest, dat Karel een bastaard van Alberoni was en dus geen
regt had op den troon. Georgel beroept zich op de geheime dépêches van een
gezant (dien hij trouwens de moeite niet neemt van te noe-
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men) en men vindt zijn verhaal bij Cesare Cantù terug. Over de personen, die in
het geheim betrokken zijn geweest, en over den loop van het onderzoek, zijn de
geschiedschrijvers het ook oneens, en daar hun de documenten ontbraken, hebben
zij hunne toevlugt genomen tot allerlei gissingen, de eene al zonderlinger dan de
andere; wat erger is, zij hebben die gissingen voor feiten uitgegeven.
Het is eene der groote verdiensten van Ferrer del Rio, dat hij, door de archieven
van Simancas te raadplegen, eindelijk den sluijer heeft opgeligt, die deze gewigtige
gebeurtenis zoo lang heeft bedekt. Zie hier een kort overzigt van de stukken,
waarover de schrijver in chronologische orde handelt, en die hij meerendeels
woordelijk mededeelt:
21 April 1766, bevel des Konings aan Aranda: Daar er voortdurend spotschriften
en oproerige plakkaten worden aangeplakt, en daar het uit den inhoud dier papieren
en de punten die zij aanroeren, duidelijk blijkt, dat zij niet van het volk van Madrid
afkomstig zijn, zoo beveelt de Koning dat men tot een geheim onderzoek overga;
daarmede wordt Aranda belast, benevens een lid en een fiscaal van den Raad van
Kastilië, die door hem gekozen zullen worden.
De keus van Aranda viel op den Raadsheer D. Miguel María de Nava en op den
sten

fiscaal D. Pedro Rodriguez Campomanes. Deze drie personen boden den 8
Junij
eene Memorie aan den Koning aan, waarin zij zeiden, dat de taak, waarmede zij
belast waren, eene der neteligste was, die aan dienaren der kroon kon worden
toevertrouwd, en dat men, om de waarheid op het spoor te komen, alle persoonlijke
consideratiën ter zijde moest stellen. Het volk, vervolgt de Memorie, heeft alleen
gemord over de duurte der levensmiddelen; het is getrouw en koningsgezind; maar
met de geestelijken is het anders gesteld; van deze of van hunne werktuigen zijn
de oproerige plakkaten afkomstig. Ten slotte verzoekt de commissie, dat haar nog
andere leden van den Raad van Kastilië worden toegevoegd, ten einde het onderzoek
voort te zetten in het hôtel van den President.
Daar de Koning dit verzoek inwilligde, werden er nog twee leden, D. Pedro Ric y
Egea en D. Louis del Valle Salazar, aan de commissie toegevoegd. Zij constitueerde
zich nu tot een Buitengewonen Raad (Consejo extraordinario of Sala especial) en
den

bragt op den 11

September een advies
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uit, dat door Campomanes, in zijne hoedanigheid van fiscaal, was opgesteld. In dit
stuk wordt zonder omwegen de schuld van het oproer aan de Jezuieten gegeven,
‘die een algemeenen afkeer willen inboezemen tegen de Regering en tegen de
grondbeginselen, die geschikt zijn om de misbruiken te verbeteren, waaraan de
Staat lijdt, terwijl het hun gemakkelijk valt, de “reformandi” op hunne zijde te brengen;’
- zij zijn het, die onder de oproerlingen geld hebben uitgedeeld.
den

Bij een besluit van den 19 October, voegde de Koning nog drie leden bij de
Commissie, namelijk den graaf de Villanueva (voor wien later, daar hij reeds zeer
bejaard was, D. Pedro Colon de Larreátegui als plaatsvervanger optrad), D. Andrés
de Maraver y Vera en D. Bernardo Caballero. Drie dagen later verordende de Koning,
dat de leden van den Buitengewonen Raad in handen van den President zouden
zweren, dat zij het diepste geheim zouden bewaren, niet alleen omtrent de namen
der getuigen en de processtukken, maar ook omtrent de zaak zelve met wier
onderzoek zij belast waren.
sten

Op den 29
Januarij 1767 was de Commissie met haar eindadvies gereed. Dit
stuk is de uiteenzetting van het geheele onderzoek; hierop beroept zich Karel in het
Decreet, waarin hij de uitzetting der Jezuieten verordende, hierop komt alles aan,
maar..... dit hoogstgewigtige stuk bestaat thans niet meer. Nadat het zich gedurende
den

acht-en-veertig jaren bij de overige stukken bevonden had, is het op den 16
Januarij 1815 verdwenen, zooals blijkt uit een los papiertje, dat in het archief van
Simancas op de plaats ligt waar het advies zich bevinden moest. In dien tijd namelijk
was er sprake van de herstelling der Jezuieten; de Raad van Kastilië werd belast
met het onderzoek der vraag of die herstelling aan te raden was; daartoe moest dit
ligchaam de stukken nagaan, waarin de redenen der uitzetting van de Orde werden
uiteengezet, en die toen gedeeltelijk bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken
en Justitie berustten. Uit dit Ministerie werden die dan ook aan den toenmaligen
fiscaal van den Raad, D. Francisco Gutierrez de la Huerta, verzonden; maar onder
weg is het gewigtige advies verdwenen, zoodat de la Huerta verklaarde, daarvan
alleen eene copie te hebben ontvangen, en wel eene zoo gebrekkige, ‘dat het eerste
gedeelte daarin ontbreekt, waarin
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staan moest: de geschiedenis van de regtsvervolging, en de uiteenzetting der
motieven en legale consideratiën, waaruit de regtvaardigheid en gepastheid van
het voorstel van uitzetting werden afgeleid.’
Op het eerste gezigt is het verdwijnen van dit stuk eene groote teleurstelling.
Zonderlinge vermoedens dringen zich tevens op. Waarom is dit stuk verduisterd?
Wie heeft dat gedaan? Die het deed, zal zeker wel niet tot de tegenstanders der
Jezuieten behoord hebben, en heeft een vriend der Orde zich aan zulk een diefstal
schuldig gemaakt, dan moet hij dat geschrift wel beschouwd hebben als bevattende
overtuigende bewijzen van de schuld der Jezuieten. Gelukkig voor de geschiedenis
heeft evenwel de schuldige zijn doel niet bereikt. In het archief van Simancas heeft
Ferrer del Rio een ander officieel document gevonden, dat het verlies van het advies
van 29 Januarij vergoedt. Het is eene ministerieele Memorie, die naauwelijks twee
jaren jonger is, die getrokken is uit het thans verlorene advies, en die door Karel III
aan Clemens XIV is gezonden, opdat daaruit de noodzakelijkheid der opheffing der
Orde door den Paus blijken zou, eene opheffing die, zooals men weet, in het jaar
1773 werkelijk heeft plaats gehad. De inhoud van dit stuk, dat wij nu voor het eerst
leeren kennen, komt hierop neder:
Zoodra Karel III op den troon was gekomen, toonden de Jezuieten een bepaalden
afkeer van zijn persoon en regeringsbeginselen. Aan het despotisme gewend, dat
zij uitoefenden, zoowel in hunne hoedanigheid van koninklijke biechtvaders als
doordien zij aan hunne tallooze creaturen de hoogste posten bezorgden, zagen zij
nu tot hun groot verdriet, dat, door de braafheid en regtvaardigheid des Konings,
die zich door hen niet liet verschalken, hunne magt, die zij zoo lang misbruikt hadden,
zeer verminderd was. Door drie gebeurtenissen werden zij vooral gekrenkt: door
de zaak met de kerken in de koloniën, die hen beschuldigden zich op eene slinksche
wijze de tienden te hebben toegeëigend; door hetgeen gebeurde met de geschriften
van Palafox, en doordien de Koning geen lid hunner Orde tot zijn biechtvader
benoemde. Zeer werden zij ook gegriefd doordien de posten, zoowel de kerkelijke
als de wereldlijke, niet meer uitsluitend aan hunne creaturen gegeven werden. Van
zijnen kant was de Koning er zoo ver van af, een
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persoonlijken afkeer tegen de Jezuieten te koesteren, dat hij hun de opvoeding van
al zijne zonen bleef toevertrouwen; maar zij, die niet tevreden waren dan wanneer
zij hunne oude onbeperkte magt zouden hebben teruggekregen, besloten daartoe
alles aan te wenden, en beraamden het plan, het geheele Rijk in rep en roer te
brengen, zoodat men het alleen aan de bijzondere bescherming der Voorzienigheid
te danken had, dat er geen burgeroorlog, met al zijne rampzalige gevolgen, was
uitgebarsten. Zij begonnen met den Koning en de ministers in discrediet te brengen.
Daar Spanje zich door ijver voor de katholieke godsdienst onderscheidt, scheen
hun niets geschikter om hun doel te bereiken dan het schandelijke gerucht te
verspreiden, dat de Koning en zijne ministers ketters waren, en dat de godsdienst
in gevaar verkeerde van binnen weinige jaren veranderd te worden. Eerst zeiden
zij dergelijke dingen in gesprekken, later verkondigden zij ze op den kansel.
Daarenboven voorspelden zij reeds in 1760, dat de Koning binnen zes jaren sterven
zou; het ministerie werd daarvan reeds toen onderrigt. Ook oproeren voorspelden
zij, en wel op den kansel. Toen nu de gemoederen sinds geruimen tijd bewerkt
waren, hielden de voornaamste en meest intrigante Jezuieten, in de maanden
Februarij en Maart van het jaar 1766, hunne vergaderingen. Toen begon het oproer.
Ofschoon daarbij haat tegen den minister Esquilache en afkeer van de
policiemaatregelen omtrent de kleeding, tot voorwendsels dienden, bleek het spoedig,
dat de leiders geheel iets anders bedoelden. De vrees voor aanranding van de
godsdienst werd op nieuw onder 't volk aangewakkerd; daarom noemden zich dan
ook de aanstokers ‘soldaten van 't geloof,’ en zeiden zij, dat zij den ‘standaard van
't geloof’ wilden halen, die zich in 't hôtel van een Grande bevond. Daardoor en
doordien er verkondigd werd, dat dergelijke oproeren niet alleen geoorloofd, maar
zelfs verdienstelijk waren, maakte zich het fanatisme zoozeer van 't volk meester,
dat eenige doodelijk gewonde oproerlingen niet wilden biechten, daar zij in het
denkbeeld verkeerden, dat zij als martelaars stierven. Verder werd het volk
opgestookt door allerlei schandelijke lasteringen; er werd uitgestrooid, dat de Koning
in ongeoorloofden omgang met de markiezin de Esquilache leefde; dat hij gedurig
in twist was met den kroonprins; dat de Koningin moe-
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der den opstand ondersteunde, en dat het geld, hetwelk onder het volk werd
uitgedeeld, van haar afkomstig was; kortom, de Jezuieten lieten geen middel, hoe
laag ook, ongebruikt, ten einde den Koning te dwingen, vooreerst, een persoon in
het Ministerie te plaatsen, die zich geheel aan hen had overgegeven en zelfs door
1
hen onderhouden werd , en ten tweede, een lid hunner Orde tot zijn biechtvader te
benoemen. Dit was het doel der Jezuieten; maar hoewel zij werkelijk de oproerlingen
overhaalden, onder anderen ook die twee punten te eischen, zoo bleef toch het
volk, dat daarin zijn heil niet zag, daarop niet aandringen. Zoo werden de Jezuieten
te leur gesteld; maar zij gaven den moed niet op. Vooreerst was het noodig den
afschuw uit te roeijen, dien de uit hunnen aard koningsgezinde Spanjaarden tegen
dergelijke oproeren koesterden. Om dit doel te bereiken, gaven de Jezuieten, in
hunne gesprekken en brieven, aan het oproer van Maart den naam van ‘movimiento
heróico’, en zonden zij zelfs aan den Hollandschen courantier een relaas van het
2
oproer, waarin dit zeer geprezen werd . Geheel Spanje wilden zij in oproer brengen;
te Barbastro verkondigden zij, dat de scepter aan de Bourbons zou ontnomen
worden, tot straf hunner zonden; te Gerona voorspelden zij den dood des Konings,
naar aanleiding van de komeet, die zich toen vertoonde. Een hunner leerlingen en
beschermelingen, die hunne leerstelling, dat koningsmoord in zekere gevallen
geoorloofd is, omhelsd had, sprak van den Koning om 't leven te brengen; zijne
woorden en de papieren, die in zijn huis gevonden werden, waren zoo

1

2

De hier bedoelde persoon is de markies de la Ensenada, die onder Ferdinand VI minister
van Financiën geweest was. Men zegt, dat hij, gedurende het oproer, bijna ƒ 200,000 onder
het volk liet uitdeelen; hij werd dan ook door de Regering naar Medina del Campo verbannen.
Dat hij door de Jezuieten onderhouden werd, is zeer waarschijnlijk: geld van zich zelven had
hij niet, zijn tractement was te gering geweest, dan dat hij daardoor rijk had kunnen worden;
van oneerlijkheid wordt hij niet beschuldigd, en toch was hij in staat, op een zeer hoogen voet
te leven.
Welke courant hier bedoeld wordt, durf ik niet beslissen. De ‘Mercure historique,’ die te 's
Gravenhage uitkwam, kan het niet zijn, want in het Aprilnommer (1766) van dat tijdschrift,
wordt het oproer sterk afgekeurd. Het zou dan nog eerder de Leydsche courant kunnen zijn,
die toen onder den titel van ‘Nouvelles extraordinaires de divers endroits’ uitkwam; maar
indien werkelijk de brief uit Madrid van den 28sten Maart, in het supplement op het nommer
van 18 April dier courant, bedoeld is, dan is de aantijging wat ver gezocht, want die brief kan
moeijelijk voor partijdig gelden.
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1

schandelijk, dat hij ter dood gebragt werd . Hierover en over de gevangenneming
2
van eenige hunner aanhangers , toonden de Jezuieten in hunne briefwisseling veel
bezorgdheid en leedwezen. Het bleek verder, dat zij ook de opstanden in de
provinciën hadden te weeg gebragt. Door middel van tallooze emissarissen, wendden
zij zich tot al de personen van 't Hof en van 't Ministerie, die men te spreken kon
krijgen, zelfs tot Aranda, en drongen aan op de verwijdering zoowel van den
biechtvader als van eenige ministers, en op de herstelling der Jezuietische partij in
hare vroegere magt, terwijl zij met oproeren dreigden als dit niet geschiedde. Maar
nu begonnen zij de lucht te krijgen van het onderzoek der Regering; zij werden toen
zeer ongerust en waarschuwden elkander, de briefwisseling af te breken en de
papieren te verbranden; zij spanden alle krachten in, opdat men geene bewijzen
tegen hen zou kunnen vinden; zij belasterden zelfs personen en ligchamen, die
onschuldig waren, ten einde aldus het onderzoek eene andere rigting te doen nemen.
Intusschen vermeerderden zich ook telkens de bewijzen van den oproerigen geest
der Jezuieten in de koloniën. Hunne stoutmoedigheid ging daar zoo ver, dat er in
een hunner brieven te lezen stond, dat men van Koning moest veranderen als een
zeker hun toegedaan persoon niet de minister van koloniën benoemd werd. Uit
hunne eigene berigten bleek, dat zij in de missiën van Paraguay een ongeloofelijk
despotisme uitoefenden, en dat zij in Chili de heidensche gebruiken, aldaar
‘Machitum’ genoemd, oogluikend toelieten. In hunne brieven vergrootten zij de
onlusten, die in Quito voorvielen, waar zij tegen de Regering predikten, en zij gaven
daarin den wensch te kennen, dat die onlusten ook tot andere provinciën mogten
overslaan. Door hen werden dan ook de bewegingen in Nieuw-Spanje veroorzaakt.
Het bleek, dat zij op de Philippijnsche eilanden tegen de Regering predikten, en dat
hun superieur aldaar in verstandhouding stond met den Engelschen generaal Draper;
het bleek eveneens, dat zij een zeker gedeelte van Noord-Amerika aan eene
vreemde mogendheid in handen wilden

1
2

Hier wordt gedoeld op Salazar, dien Aranda liet ophangen.
Daaronder behoorde de Jezuiet Pater Lopez, die zich onder de oproerlingen had vertoond.
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spelen, want het was aan de Regering gelukt, den Jezuiet, die met die misdadige
onderhandeling belast was, gevangen te nemen, en beslag te leggen op de
bewijsstukken.
Ten einde de groote gevaren te keeren, die zoowel Spanje als de koloniën
bedreigden, kon de Koning drie middelen te baat nemen. Vooreerst: de hervorming
der Orde; maar geen staatsdienaar, die zijn Koning en zijn vaderland lief had, kon
dit aanraden, want het leven van den Souverein en de rust zijner staten zouden,
terwijl die hervorming plaats had, aan groote gevaren zijn blootgesteld. Ten tweede
kon de Koning onderscheid maken tusschen schuldige en onschuldige Jezuieten,
en alleen de eerste straffen, na hen aan de formaliteiten van een proces te hebben
onderworpen; maar ook dit middel werd afgekeurd, omdat men aan geestelijken
zulk een schandaleus proces wilde besparen, en omdat men overtuigd was dat,
ofschoon niet alle Jezuieten in de komplotten der overige waren ingewijd,
desniettemin allen zonder onderscheid hoogst gevaarlijk waren voor de rust der
staten. Het gevaar toch was niet gelegen in hetgeen enkele Jezuieten gedaan
hadden of doen wilden, maar in de grondbeginselen der Orde, die voorschreven,
dat men blindelings gehoorzamen moest aan de bevelen der superieuren, en dat
men zelfs de stem van het geweten moest versmoren als het 't belang en de magt
der Orde gold. De zoogenaamd onschuldige Jezuieten hadden dan ook getoond,
dat juist zij, ofschoon zij niet wisten wat zij deden, zeer geschikte werktuigen waren
om de verfoeijelijke omkeering, die bedoeld werd, tot stand te brengen; hen te
sparen, zou even dwaas zijn als aan een razende de handen vrij te laten, onder
voorwendsel dat hij niet wist dat hij misdeed toen hij wondde of moordde. De
Buitengewone Raad stelde derhalve noch de hervorming der Jezuieten voor, noch
de bestraffing dergenen, tegen welke geregtelijke bewijzen bestonden, maar de
uitzetting der Orde uit Spanje en al de Spaansche bezittingen, als het eenvoudigste
en doeltreffendste middel om de rust van den Staat te verzekeren.
Tot hier toe de ministerieele Memorie, die het eerste gedeelte van het advies van
29 Januarij vervangt. In het tweede gedeelte van dat advies, dat bewaard is gebleven,
wordt de vorm aangegeven, waarin het decreet moest gesteld zijn. De uitzetting der
Jezuieten moest namelijk wor-
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den voorgesteld als een maatregel van voorzorg, genomen in het belang van de
rust van den Staat, zonder dat er gesproken werd van de grondbeginselen of het
gedrag dier Orde, en met de verklaring dat de overige monnikorden alle aanspraak
hadden op het vertrouwen en de achting van den Souverein, daar zij de
kloosterregels in acht namen en zich niet met staatszaken bemoeiden. Verder zou
de Koning verklaren, dat hij de gewigtige redenen, die hem dwongen dezen
regtvaardigen maatregel te nemen, voor zich hield. Hij zou verbieden, dat eenig
Jezuiet, zelfs al was hij tot den wereldlijken stand teruggekeerd, ooit, zonder daartoe
verlof te hebben gevraagd en bekomen, naar Spanje zou terugkeeren; hij zou verder
verbieden, dat een Spanjaard, onder welk voorwendsel ook, in het genootschap
werd opgenomen, briefwisseling met Jezuieten hield, of wel, hetzij voor, hetzij tegen
de uitzetting der Orde schreef. Tot op den dag dat het decreet zou openbaar gemaakt
worden, moest men daaromtrent tegenover den nuntius het stilzwijgen bewaren;
was het verschenen, dan zou de Koning het aan den Paus mededeelen en hem te
kennen geven, dat hij aldus besloten had om de rust in zijne monarchie te
handhaven, weshalve hij meende te mogen veronderstellen, dat de Paus, na rijpe
overweging, het besluit zou goedkeuren. Het eind van het advies betrof de wijze
waarop het decreet op een en denzelfden dag moest worden ten uitvoer gebragt,
de inbeslagneming der goederen, de onderstandsgelden voor de uitgezetten, en
hunne overbrenging naar den Kerkelijken Staat.
Om dit advies van 29 Januarij te onderzoeken, benoemde de Koning nu eene
nieuwe commissie, die uit zeven leden bestond, namelijk twee staatsraden (de
hertog van Alva en Masonés de Lima), den koninklijken biechtvader (Broeder
1
Joachim Eleta) en vier ministers (Grimaldi, Musquiz, Muniain en Roda). Het advies,
sten

dat die commissie op den 20
Februarij uitbragt, viel in denzelfden geest uit als
dat van den Buitengewonen Raad, en was zelfs nog dringender en nog sterker
gekleurd. Intusschen waren ook verscheidene prelaten geraadpleegd, en daar ook
deze het nut en de noodzakelijkheid van den maatregel erkenden of betoogden,

1

Musquiz en Muniain waren de opvolgers van Esquilache; de eerste was minister van Financiën,
de tweede van Oorlog.
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sten

teekende Karel III op den 27
Februarij 1767 het decreet, en belastte Aranda met
de uitvoering daarvan.
In zijne moeijelijke taak ging Aranda met den meesten ijver en met groote
omzigtigheid te werk. Tot het overbrengen zijner bevelen bediende hij zich van twee
zijner aides-de-camp, nadat hij hen de diepste geheimhouding had doen zweren,
en daar die bevelen gedeeltelijk gedrukt moesten worden, deed hij de deuren der
koninklijke drukkerij sluiten, ten einde de zetters te beletten met iemand daarbuiten
den

te spreken. Reeds den 16 Maart berigtte hij aan Roda, dat tien dagen te voren
de orders voor de overzeesche bezittingen verzonden waren, en dat de voor Spanje
en omliggende, eilanden bestemde gereed lagen. Verder gaf hij te kennen dat,
volgens zijne meening en die van al de overige leden van den Buitengewonen Raad,
den

den

de uitvoering van het decreet niet later dan op den 3 of 4 April moest plaats
hebben, nademaal het drukken in 't geheim aan de Jezuieten eenigen argwaan had
ingeboezemd, zoodat zij dan ook den Pater O'Gaban naar de drukkerij hadden
gezonden om iets naders te weten te komen. Men had dezen Jezuiet om den tuin
weten te leiden; maar Aranda was toch van oordeel, dat uitstel gevaarlijk kon zijn,
en verzekerde dat men met bespoediging altijd veel zou winnen. Roda antwoordde
hem den volgenden dag, dat de Koning, na de tweede commissie gehoord te hebben,
goed had gevonden, de bepaling van den geschikten tijd aan hem (Aranda) over te
sten

laten. Den 22
Maart schreef nu Aranda op nieuw aan Roda en berigtte hem onder
anderen, dat, nu de overige maatregelen genomen waren, er nog slechts ééne
zwarigheid overbleef, namelijk dat de minister van Marine [Arriaga, een vriend der
Orde], die niet bekend was met het besluit zijner Majesteit omtrent de uitzetting der
Jezuieten, toch zou moeten zorgen voor het in gereedheid brengen der
transportschepen. Hij beschouwde evenwel die zwarigheid niet als onoverkomelijk,
daar men de benoodigde schepen kon uitrusten onder voorwendsel dat er binnen
kort en in het geheim troepen moesten getransporteerd worden; waarheen, behoefde
men aan den minister van Marine niet te zeggen; ‘en deze,’ schreef Aranda, ‘zal de
waarheid niet vermoeden, daar hij volstrekt geen reden heeft, eenigen argwaan te
koesteren’. Roda deelde daarop Aranda's voorstel aan den Koning mede, die het
dadelijk goedkeurde.
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Intusschen had Aranda aan de regeringspersonen van al de plaatsen waar Jezuieten
woonden, eene circulaire gezonden, waarin hij hun bevel gaf, den ingeslotenen en
den

verzegelden brief niet vóór den 2 April te openen, en hun verbood aan iemand
te zeggen, dat zij een dergelijken brief ontvangen hadden. Die brief bevatte een
exemplaar van het koninklijk decreet en eene instructie omtrent de uitvoering
den

daarvan. Op den 3 April, vóór het aanbreken van den dag, moest men de
Jezuieten arresteren, en hunne papieren en bibliotheken in beslag nemen; te gelijker
tijd moesten de bewoners der plaats worden bijeengeroepen en het decreet van
uitzetting aan hen worden medegedeeld. Vervolgens moesten de Jezuieten zoodra
mogelijk, en in allen gevalle binnen de vier-en-twintig uren, naar plaatsen in het
binnenland, die genoemd waren, worden getransporteerd, onder een escorte van
soldaten of burgers. Ieder Jezuiet zou zijne kleedingstukken, koffers en
gebedenboeken mogen medenemen. Uit het dépôt in het binnenland moesten zij
dan later naar bepaalde zeehavens worden overgebragt. Aan de novitii moest
voorgesteld worden of zij van hun voornemen van in de Orde te treden, wilden
afzien; men moest hun onder 't oog brengen dat, als zij dit niet deden, zij voor altijd
uit hun vaderland zouden verbannen zijn, zonder eenige aanspraak te hebben op
een jaargeld; maar overigens moest hun de keus geheel worden vrijgelaten. De
kranken of hoogbejaarden moest men niet transporteren, maar in de naast
bijgelegene kloosters brengen.
Terwijl de Regering al die maatregelen nam, hadden de Jezuieten wel een duister
voorgevoel, een flaauwen argwaan, dat het met hunne zaken niet goed ging, maar
den verpletterenden slag, die hen wachtte, voorzagen zij toch volstrekt niet. Zeer
laat, nadat alle andere orden dit reeds gedaan hadden en alleen uit vrees van, gelijk
men het noemt, in den kijker te zullen loopen, maakten hunne Provincialen het
verbod bekend van zich in gesprekken of predikatiën tegen de Regering uit te laten.
Zij toonden groote ongerustheid, toen hunne begunstigster, de Koninginmoeder,
gestorven was, en zij bespeurden meer en meer, dat de bescherming, die hun de
minister van Marine en Koloniën, Arriaga, verleende, van weinig nut was, daar die
minister geen invloed had op zijne ambtgenooten; maar
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zij ademden weder vrijer, toen Ceballos, de man dien zij minister van Koloniën
wilden maken, uit Amerika in Spanje was aangekomen, en toen zij hoorden, dat de
Koning hem zeer goed ontvangen had. De invloed van Ceballos, dachten zij, zou
hen nu tegen alle gevaren beschermen. 't Is waar, zij wisten dat er in de koninklijke
drukkerij gewerkt werd, terwijl er schildwachten voor de geslotene deuren stonden
en de zetters er niet uit mogten, zelfs niet om te gaan eten; maar zij meenden te
weten, dat dit geschiedde wegens de amortisatie-wet of wegens eene voorgenomene
hervorming der geestelijkheid.
Even onverwacht als de slag voor de Jezuieten was, was hij het ook voor den
nuntius Pallavicini. Dezen was een los gerucht ter oore gekomen, zoodat hij den
sten

31
Maart Grimaldi verzocht, hem in vertrouwen mede te deelen of er iets omtrent
de Jezuieten gaande was. ‘Niets,’ antwoordde natuurlijk de minister. Dit berigtte de
nuntius aan zijn hof, en toen hij nu den volgenden dag vernam wat er gebeurd was,
was hij zoo getroffen en ontsteld, dat hij gevaarlijk ziek werd en men voor zijn leven
vreesde.
Gedurende den nacht van 31 Maart op 1 April bleef nu de Buitengewone Raad
bijeen. Des morgens vroeg werd het Decreet in de hoofdstad ten uitvoer gebragt,
twee dagen later in de provinciën, nog later, en naar gelang men de orders ontving,
in de overzeesche bezittingen.

VI.
Grooten dank is men aan Ferrer del Rio verschuldigd. omdat hij uit de gewigtige
stukken, die in het archief van Simancas verborgen waren, eindelijk eene gebeurtenis
heeft opgehelderd, die tot de duisterste in de nieuwere geschiedenis behoorde. Men
vergelijke nu met die authentieke berigten de zonderlinge verhalen, die de vroegere
geschiedschrijvers over de uitzetting der Jezuieten gegeven hebben. Allen meenen,
dat slechts zeer weinige personen met de zaak bekend waren. Zoo zouden, volgens
Schlosser, alleen Aranda en Campomanes met het onderzoek belast zijn geweest,
en na de terugkomst des Konings in de hoofdstad,
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zou het besluit tot uitzetting in den Staatsraad genomen zijn, die, zoo als wij gezien
hebben, in de zaak niet gemoeid is geweest. Volgens Saint-Priest, zouden de Koning
en Aranda alleen Roda in het geheim hebben ingewijd, en die schrijver zegt dan
verder: ‘Quant à Moñino’ - later de graaf Floridablanca, maar die is niet in de zaak
betrokken geweest - ‘quant à Moñino et Campomanes, magistrats très-influents,
d'Aranda conférait avec eux par des moyens singuliers et presque romanesques;
tous deux se rendaient séparément, à l'insu l'un de l'autre, dans un lieu écarté, une
espèce de masure. Là ils travaillaient seuls, et ne communiquaient ensuite qu'avec
le premier ministre.’ Zonderling en romanesk is dit zeker; het is zelfs moeijelijk, den
ernst te bewaren, die aan de geschiedenis past, als men zich voorstelt, hoe die twee
mannen daar in dat zelfde bouwvallige huis arbeidden, zonder dat de een iets van
den ander afwist, en terwijl zij misschien alleen door een muur (die dan ook wel
bouwvallig zal geweest zijn) van elkander waren afgescheiden. In een drama zou
zulk een tooneel effect kunnen maken; Calderon en Moreto hebben er vele in dat
genre. Volgens Coxe zouden alleen de Koning en Aranda den maatregel hebben
beraamd, en de laatste zou, als hij bij den Koning kwam, steeds het
schrijfgereedschap in zijn zak hebben medegebragt, opdat er door het plaatsen van
eene schrijftafel in het kabinet des Konings geen argwaan zou worden opgewekt.
Al deze en dergelijke gissingen of geruchten zinken nu in het niet; zij zijn even
ongerijmd, als wat de Jezuiet Georgel goed gevonden heeft omtrent een door
Choiseul gesmeden brief te boek te stellen. Wij weten nu, dat de zaak onderzocht
is, niet door zeer weinige, maar door een betrekkelijk groot aantal personen, en wel
door oude en eerbiedwaardige magistraten en prelaten.
Ook omtrent de schuld der Jezuieten zal men, nadat de ministerieele Memorie,
waarvan wij den inhoud hebben medegedeeld, bekend is geworden, wel niet langer
in het onzekere zijn. Dat stuk toch toont, dat de Regering uit de gesprekken, de
predikatiën en de onderschepte brieven der Jezuieten, hunne schuld, ook voor een
geregtshof, overtuigend kon bewijzen. Maar er zijn daarenboven nog eenige andere
omstandigheden, waarop wij de aandacht moeten vestigen, en waaruit blijkt dat, te
gelijk met de Jezuieten,
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hun geheele aanhang - en die was groot onder de hoogere standen - het oproer
van Maart heeft veroorzaakt, aangestookt en bestuurd. Vooreerst valt het in 't oog,
dat de opstand niet toevallig was, maar lang van te voren was voorbereid; want
naauwelijks is die uitgebarsten of er worden door den persoon in de berline vliegende
blaadjes onder de oproerlingen uitgedeeld, waarin hun werd voorgeschreven hoe
zij handelen moesten; die waren dus gedrukt eer het oproer begon. Dit is reeds een
overtuigend bewijs, dat het oproer te voren was beraamd; maar Ferrer del Rio deelt
voor die stelling nog vele andere bewijzen mede, die hij uit officieele stukken, uit
brieven van dien tijd en uit ongedrukte aanteekeningen van getuigen van 't oproer
den

heeft geput. Zoo schreef reeds op den 18 Maart een kanunnik van Oviedo aan
zijn broeder, dat er in de stad zijner inwoning openlijk gezegd werd, dat er in de
hoofdstad een oproer zou plaats hebben. Wie het oproer beraamden, kan niet
twijfelachtig zijn; de Jezuieten deden het, die toen bijeenkwamen in el Pardo en te
Madrid, en die de zaak afspraken met zestien personen uit de voorsteden, welke
zich later als de ergste belhamels deden kennen. Dat het volk niets was dan een
werktuig, en dat de leiders tot een geheel anderen stand in de maatschappij
behoorden, blijkt hieruit, dat men, zoodra het oproer begonnen was, onder 't volk
personen zag, wier geleende lompen en met vuil besmeerde gezigten zonderling
afstaken bij hunne fijne en net gestrekene hemden, en bij de fraaije zijden kousen,
die door de openingen hunner oude schoenen doorschemerden; die personen waren
het, die de bewegingen der menigte bestuurden en haar voorschreven wat zij roepen
moest. Bisschop Rojas, de verraderlijke gouverneur van den Raad van Kastilië, wist
dat ook wel. Hij vroeg aan een zekeren Samano, die hem op Paaschdingsdag een
officieel stuk bragt, wat hij dacht van 't geen er gebeurde: ‘Ik denk,’ antwoordde
Samano, ‘dat er iets zal moeten gedaan worden om 't canaille in toom te houden.’
- ‘O!’ riep daarop Rojas uit, ‘gij kent de helft van de mis niet; er is hier meer gaande
dan het schijnt; het canaille is het minst.’ Weinige dagen later schreef een kanunnik
aan zijne zuster: ‘Degenen die dit alles op het touw hebben gezet, zijn zeer rijke
lieden. - - Er is niets gestolen, want de voornamen hadden dat verboden in de
ordonnantiën. - - Onder de
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opstandelingen bevinden zich personen van veel verstand en oordeel.’ Merkwaardig
is het ook, dat het goud onder de oproermakers met kwistige hand werd uitgedeeld,
en dat, zoodra de rust hersteld was, verscheidene personen, die hun gelaat bedekt
hielden, zich bij de winkeliers vertoonden, die door het oproer hadden geleden, en
hun op de mildste wijze die schade vergoedden.
Nog moeten wij opmerkzaam maken op een brief, die wel reeds door den ijverigen
en verdienstelijken Pater Theiner is medegedeeld, maar die toch te merkwaardig
is dan dat wij dien hier met stilzwijgen zouden mogen voorbijgaan, want daaruit
blijkt, dat zelfs de vrienden en beschermers der Jezuieten de oogen niet konden
sluiten voor hunne schuld. Het is een brief dien Vincenti, auditeur van den nuntius
Pallavicini, eenigen tijd na de uitzetting der Jezuieten, aan kardinaal Torrigiani, den
bekenden voorstander der Orde, schreef. Hij zegt daarin dit: ‘Men hoort reeds vrijer
dan te voren over de Jezuieten spreken. Van vele misdaden worden zij beschuldigd;
men wijst hen aan als de schrijvers van de spotschriften en oproerige blaadjes, die
gedurig werden uitgegeven, niettegenstaande dat dit streng verboden was, en als
bewijs voert men de omstandigheid aan, dat, sedert de uitzetting, geen enkel
drukwerk van die soort in 't licht is verschenen. Men gist zelfs dat, als die uitzetting
niet zoo spoedig had plaats gehad, er in Spanje een burgeroorlog zou zijn
uitgebroken. Degeen die mij zulks gezegd heeft, is een zeer eerbiedwaardig man,
in wien ik vertrouwen kan stellen, en die zich in de gelegenheid bevindt de waarheid
in den grond te kennen.’
De wijze waarop Karel III Spanje van de Jezuieten bevrijdde, is van verschillende
kanten zeer afgekeurd, zooals door de roode republikeinen - hetgeen niet te
verwonderen is, want de rol die zij spelen is dezelfde als die der Jezuieten in de
vorige eeuw - en door de Engelschen, hetgeen ook niet vreemd kan schijnen,
vooreerst, omdat een volbloed Engelschman gretig iedere gelegenheid te baat
neemt om te regt of te onregt tegen de absolute regeringen van het Continent uit
te varen, en ten tweede, omdat de Engelsche Regering met de Spaansche Jezuieten
had geheuld en geïntrigeerd, even als zij vroeger met de Portugeesche Jezuieten
gedaan had en later met de Mazzinisten deed; want de Engelsche politiek is in
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sommige opzigten verwonderlijk consequent. Er zou over die kwestie, over dien
coup d'état (want dat het een coup d'état was, erkennen wij regt gaarne), veel te
zeggen zijn, maar het voornaamste is reeds gezegd in de ministerieele Memorie,
waarvan wij den inhoud hebben medegedeeld, en wij laten ons liever met dit
onderwerp niet in, daar een vermaarde Duitsche geschiedschrijver, die heel veel
boeken geschreven heeft - niet alle even aangenaam om te lezen -, niet alleen Karel
III en Esquilache bij een sultan en zijn grootvizier heeft gelieven te vergelijken, maar
daarenboven verklaard heeft, dat, wie een dergelijken despotieken ‘Gewaltstreich’
als de uitzetting der Jezuieten uit Spanje, billijken kan, geen menschelijk hart heeft.
Alleen dit kunnen wij niet nalaten nog even op te merken: naar onze bescheidene
en zoo wij hopen niet onmenschelijke meening, behandelde Karel de Jezuieten, in
vergelijking der gepleegde misdaad, niet hard, maar zacht; had hij anders gehandeld,
had hij hun een proces aangedaan - hetgeen hij gemakkelijk had kunnen doen, daar
hij de bewijzen hunner schuld in handen had - dan ware de zaak voor heiligen wilden
doorgaan, ten aanzien van geheel Europa ten toon gesteld. Nu bleven de redenen
hunner uitzetting onbekend; men kon raden, men kon gissen, maar men kon hun
niets met grond verwijten; hunne eer was gered, en dàt was voor hen een
onschatbaar voordeel.
Wat den indruk betreft dien de uitzetting der Jezuieten in Spanje maakte, deze
was in het algemeen ten voordeele der Regering. Onder de menigte telden de
Jezuieten weinig vrienden. De geestelijkheid, die zij door hun aristocratischen trots
beleedigd hadden, was hun evenmin genegen, zoodat dan ook verscheidene prelaten
zich vrij hevig tegen hen uitlieten. Alleen onder de hoogere standen waren velen,
die door Jezuieten waren opgevoed, misnoegd en verontwaardigd; maar verschrikt
door de kracht en de snelheid waarmede de Regering te werk was gegaan, waagden
zij het niet hunne gevoelens te openbaren. En zoo bepaalden zich de teekenen van
misnoegen bij eenige wonderen, die door dweepzieke nonnen werden verhaald, en
bij eenige oneerbiedige brieven van den ziekelijken en zwaarmoedigen bisschop
van Cuenca. Op de wonderen werd door de Regering en de prelaten orde gesteld,
en de weêrspannige

De Gids. Jaargang 22

206
bisschop moest voor den Raad van Kastilië verschijnen, zich eene berisping
getroosten en om vergiffenis vragen.
Gaarne zouden wij nu de onderhandelingen nagaan, die eenigen tijd later de
opheffing der Orde door Clemens XIV ten gevolge hadden en waarbij de Koning
van Spanje eene groote rol speelde; maar dit zou ons te ver van ons doel afleiden
en het wordt tijd dat wij de verbeteringen nagaan, die Karel III gedurende de
een-en-twintig laatste jaren zijner regering (1767-1788) tot stand bragt. Wij
vergenoegen ons dus met te zeggen, dat het boek van Ferrer del Rio ook voor de
opheffing der Jezuieten-Orde, eene gebeurtenis waaraan de laatste helft van het
tweede deel geheel is gewijd, vele nieuwe en belangrijke stukken bevat, die
meerendeels uit het archief van Simancas geput zijn.

VII.
Bij ons overzigt van hetgeen Karel III deed tot verbetering van den toestand zijns
Rijks, zullen wij beginnen met datgene, wat steeds de minst schitterende zijde van
Spanje geweest is; - het is naauwelijks noodig er bij te voegen, dat wij de financiën
bedoelen.
Zoo als wij vroeger opmerkten, was er sedert de troonsbestijging der Bourbons
reeds eenige verbetering gekomen in het Spaansche belastingstelsel. Vóór dien
tijd werden de belastingen verpacht, waarvan het gevolg was, dat de arme boeren
door de pachters, door hunne regters en door de onderpachters op de schromelijkste
wijze geplunderd en bestolen werden. Waren zij in de onmogelijkheid die roofvogels
te verzadigen, dan schoot hun niets over dan eene schuilplaats te zoeken in een
klooster; maar hunne buren moesten dan voor hen betalen. Onder Filips V, in 1714,
nam de Regering zelve de inning der belastingen in handen; twee jaren later werd
wel is waar het verpachten weder ingevoerd, tot groot misnoegen van 't volk; maar
onder Ferdinand VI werd hij ook weder afgeschaft, en sedert dien tijd heeft de
Regering zelve steeds de belastingen geïnd. Ongetwijfeld was dit eene groote
verbetering, maar
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er bleef nog zeer veel over, dat schadelijk was, zoowel voor het land als voor de
schatkist. Daaronder behoorden vooral de zoogenaamde ‘rentas provinciales.’ Onder
die benaming verstond men, behalve andere minder zware belastingen, de alcabálas
met de opcenten (cientos), eene belasting van 14 pCt. op alles wat verkocht of
geruild werd. Zij was zeer drukkend en bragt toch aan de schatkist niet veel op,
omdat men bij de inning daarvan zeer veel door de vingers moest zien; want als
men werkelijk 14 pCt. had geeischt van alles wat verkocht of geruild werd, zelfs van
de ossen en muilezels, die tot den landbouw gebruikt werden, en van de
grondstoffen, die men in de fabrieken noodig had, dan zou men òf een algemeenen
stilstand in handel, landbouw en nijverheid hebben veroorzaakt, òf een hardnekkigen
tegenstand, waarvan de gevolgen niet te overzien waren, hebben opgewekt. Maar
ofschoon men bij de inning met oogluiking te werk ging, zoo klaagden toch velen
over die middeleeuwsche alcabálas (zij dagteekenden van het jaar 1342), en onder
Ferdinand VI gaf eindelijk Ensenada, toen minister van Financiën, aan die klagten
gehoor. Hij vatte het plan op, de provinciale renten te vervangen door eene enkele
belasting, die geëvenredigd zou zijn aan de middelen van iederen belastingschuldige,
en die evenveel zou moeten opbrengen als de provinciale renten het jaar vóór de
invoering der nieuwe belasting hadden opgebragt. Toen Karel III aan de regering
kwam, was de zaak reeds vrij ver gevorderd: eene commissie was bezig met het
schatten der bezittingen en inkomsten van de bewoners der twee-en-twintig
provinciën van Kastilië en Leon, en men had van den Paus een Breve verkregen,
waardoor de geestelijken (die van het betalen der provinciale renten waren
vrijgesteld) ook aan de in te voeren ‘éénige belasting’ werden onderworpen. Karel
deed wat er nog te doen overbleef, en in het jaar 1770 verscheen nu het decreet
waarbij de provinciale renten werden afgeschaft en vervangen door de ‘Unica
contribucion.’ Het bevatte zeer verstandige bepalingen; zoo werd er onder anderen
in verordend, dat voor ieder stuk land, dat iets kon opbrengen, betaald moest worden,
ook al was het onbebouwd; eene bepaling, die de eigenaars zou noodzaken, hunne
woest liggende gronden te bebouwen, en die dus zeer geschikt was om den
landbouw, die zooveel te wenschen overliet, te bevorderen.
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Dit decreet zou men een zegen voor Spanje kunnen noemen - als het maar ten
uitvoer was gelegd; maar helaas! de dag, waarop het in werking zou komen, was
daarin niet bepaald, en Spanje heeft nog vijf-en-zeventig jaren onder zijne provinciale
renten gebukt moeten gaan; eerst in onzen tijd, in 1845, zijn zij afgeschaft en
vervangen door eene gelijkwerkende belasting op de onroerende goederen en op
de levensmiddelen. Te vergeefs zoekt men naar de reden van de niet ten
uitvoerlegging van het decreet; Ferrer del Rio geeft die evenmin op als de Engelsche
reiziger Townsend, die Spanje in 1786 bezocht en die uitvoerig over het decreet
handelt, het in zijnen tijd deed. De geschiedschrijver van Karel III zegt alleen, dat,
wat hervormingen betreft, de onderdanen bij hunnen vorst zeer ten achteren waren.
Hieruit kan men opmaken, dat het decreet tegenstand vond, maar wie er tegen was
en waarom, wordt niet nader verklaard. Men kan dus alleen gissen, dat de uitvoering
schipbreuk leed òf op den tegenzin dien eene belasting op bezittingen en inkomsten
gewoonlijk inboezemt, òf op dien der geestelijkheid, die, na vrijgesteld te zijn geweest
van de oude belasting, door de nieuwe zou getroffen zijn geworden.
Met eene andere aangelegenheid van financieelen aard, was Karel gelukkiger:
hij slaagde er in, eene nationale Bank op te rigten. Het plan was niet nieuw: het was
reeds door Oudegerst aan Filips II voorgesteld, en door de la Cerda aan Filips III;
maar het was er mede gegaan zoo als het in Spanje met bijna alle nuttige zaken
ging: bij voorstellen en plannen was het gebleven; en zelfs onder Karel III was de
oprigting der Bank van San Carlos geene vrijwillige handeling, maar een maatregel
waartoe de Koning door den nood gedwongen werd. Gedurende den
Amerikaanschen oorlog had de Regering, door tusschenkomst van den Franschen
bankier Cabarrus, eene leening gesloten van ƒ 25,000,000 tegen een interest van
4 pCt.; en daar die schuldbrieven zeer gezocht waren, verordende de Regering de
uitgifte van nog meerdere, ten bedrage van ƒ 52,325,000; maar naarmate zij
vermeerderden, daalde nu ook de prijs, zoodat zij tusschen 10 en 24 pCt. verloren,
en toch was de Regering, die om geld verlegen was ten einde de oorlogskosten te
dekken, genoodzaakt, ze telkens op de markt te brengen. Terwijl men nu in groote
verle-
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genheid was, werd de oprigting eener bank voorgesteld door Cabarrus, een man
van buitengewone talenten en van groote ervarenheid in financieele zaken; de
den

minister Floridablanca ondersteunde het voorstel, en op den 2 Junij 1782 teekende
de Koning het besluit der oprigting van de Bank van San Carlos. In den eersten tijd
had zij zonderlinge lotgevallen. Velen waren met hare oprigting volstrekt niet
ingenomen; de tegenstanders van alles wat nieuw was, en de personen en
corporatiën, die tot dien tijd toe het monopolie in geldzaken hadden bezeten, waren
haar bepaald vijandig; ook de naam van den vreemdeling Cabarrus, die aan het
hoofd der Bank stond, wekte achterdocht en jaloezij; kortom, de Bank had met
gekrenkt eigenbelang en onkunde te kampen, en wat voor haar het ergste was, zij
kon het vereischte kapitaal niet bijeen brengen. De angsten, die toen de minister
van Financiën, de graaf de Gausa, uitstond, zijn onbeschrijfelijk. Nacht en dag
gefolterd door het vooruitzigt op een staatsbankroet, had hij al zijne koelbloedigheid
verloren; te vergeefs zochten Floridablanca en Cabarrus hem moed in te boezemen;
te vergeefs deden zij hem redmiddelen aan de hand: de man was wanhopend en
radeloos geworden. ‘Wat Floridablanca voorstelt, moge hij zelf doen; ik heb geen
geld en geen verstand...... Ik kan geen moed vatten; ik beschouw mij reeds als
dood.... Ik dien tot niets; als anderen mij niet verfoeijen, dan verfoei ik mij zelven,
en ik wilde dat ik maar dood was.....’ Zoo schreef hij, en inderdaad, de man
overleefde zijne bekommeringen en angsten niet lang; maar toch leefde hij nog lang
genoeg om getuige te zijn van den bloei der Bank van San Carlos en van de
herstelling van het staatscrediet. Waren de Spanjaarden te onkundig en te
vreesachtig om hun geld aan de Bank toe te vertrouwen; hielden zij het liever in de
kist of smeekten zij de vijf Groote Gilden van Madrid, het aan te nemen tegen een
intrest van 2 pCt., de Fransche en Zwitsersche kapitalisten zagen de zaak beter in;
zij waren het, die het benoodigde geld voorschoten. Nu rezen in korten tijd de
bankactiën tot 300 pCt., hetgeen niet te verwonderen was, want de dividenden die
zij gaf bedroegen reeds in 1785 9 pCt. Zelfs de Spanjaarden kregen eindelijk
vertrouwen in de onderneming, en nu werd ook het land er mede gebaat. Het besluit,
waarbij de Bank was opgerigt, werd het doodvonnis der woekerende
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bankiers, die als roofdieren den ongelukkigen fabriekant of koopman, die om geld
verlegen was, verslonden; de uitvoer van edel metaal nam sterk af, en ook de
Regering vond nu geld zoo dikwijls zij het noodig had, en hare schuldbrieven rezen
1
tot boven pari .
Overigens schijnt Karel III van meening te zijn geweest, dat Spanjes welvaart
minder afhing van financieele hervormingen, dan wel van het verbeteren en
ondersteunen van landbouw, handel en nijverheid. ‘Ik vrees,’ schreef hij, ‘dat er
altijd meer tijd en zorg is besteed aan zaken van belasting dan aan de bebouwing
der gronden, die ze moeten opbrengen. Mijn minister van Financiën moet zorg
dragen voor landbouw, ambachten, nijverheid en koophandel; dàt is de hoofdzaak.’
Laat ons dus zien wat de Koning en zijne ministers daarvoor deden.
Op zijn prachtig Aranjuez gaf Karel zelf het voorbeeld aan de landbouwers der
omliggende streken. Hij rigtte er eene model-boerderij op, als eene soort van
praktische school voor landbouw en veeteelt, en de goede werking dier inrigting
deed zich binnen korten tijd in het geheele district gevoelen. Naar het voorbeeld
van hetgeen te Aranjuez gebeurde, werden in den geheelen omtrek de onbebouwde
streken ontgonnen; de steenachtige, zandige en magere werden met olijfboomen
en wijngaarden beplant; de betere werden voor graan gebruikt, de lage en vochtige
voor moerbeziënboomen, Turksch koren, hennep, vlas en allerlei soorten van
groenten en vruchtboomen. Te regt zeide dan ook Floridablanca, dat de Koning de
eerste landbouwer van zijn Rijk was en dat hij zijne onderdanen onderrigtte in het
noodzakelijkste en nuttigste van alle bedrijven. De infanten volgden het voorbeeld
huns vaders; zij herschiepen vele woeste gronden in vruchtbare akkers en
aangename tuinen; ‘door met hunne eigene handen te werken,’ zegt eene Memorie
van dien tijd, ‘adelen zij den ploeg en het houweel, en toonen zij aan de Grooten,
hoe hoog de landbouwer en zijn arbeid moeten geschat worden.’ Maar de bevolking
in Spanje was te gering, dan dat zij alleen de tallooze woeste gronden zou hebben
kunnen ontginnen;

1

Over de latere tragische lotgevallen der Bank behoeven wij hier niet te spreken, daar zij niet
tot den tijd van Karel III, maar tot dien der burgeroorlogen behooren.
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daartoe waren vreemde kolonisten noodig. Het plan van vreemdelingen naar Spanje
te brengen, was reeds in 1749 door den markies del Puerto, toen Spaansch gezant
te 's Gravenhage, aanbevolen. Er was toen eene gunstige gelegenheid, Duitschers
in Spanje te vestigen, daar vele Duitschers, die zich in Nieuw-Schotland hadden
willen nederzetten, in hunne verwachtingen waren te leur gesteld en nu weder naar
Europa waren teruggekeerd. Toen was er evenwel niets van de zaak gekomen,
evenmin als van een later plan, volgens hetwelk men Grieken wilde doen overkomen;
daarenboven had men nog niet ernstig nagedacht over de plaats waar men de
kolonie zou vestigen; men had slechts in 't algemeen de onbebouwde streken van
Spanje en Amerika genoemd. In October 1766 werd nu het plan weder opgevat,
naar aanleiding van eene Memorie, die door Thurriegel werd aangeboden. Thurriegel,
die vroeger in Pruissische dienst geweest was en door den Spaanschen gezant te
Weenen aan het Hof van Madrid was aanbevolen, had eerst het voornemen, eene
sabelfabriek, zoo als die van Solingen, op te rigten; later evenwel stelde hij voor,
zes duizend kolonisten naar Spanje over te brengen. Nadat het voorstel door de
ministers en den Raad van Kastilië onderzocht was, verordende de Koning, dat
Campomanes zich met Thurriegel omtrent de voorwaarden van het contract zou
verstaan, en dat de kolonie in de Sierra-Morena zou gevestigd worden.
De keus der Sierra-Morena was verstandig. Ofschoon sinds jaren herwaarts de
weg van Madrid naar Cadix het eenige communicatie-middel was geweest tusschen
Spanje en zijne uitgestrekte overzeesche bezittingen, en ofschoon langs dien weg
gedurig een aanzienlijk personen- en goederenvervoer plaats had, zoo was toch
dat gedeelte daarvan, dat door de Sierra-Morena liep, hoogst onveilig, en men vond
daar alleen eenige ellendige venta's, wier bewoners met de roovers in
verstandhouding stonden, en eenige kleine gehuchten, waarin herders woonden
en die uit den Don Quixote aan een ieder bekend zijn. Het land was goed; in den
tijd der Moorsche heerschappij was het dan ook meerendeels bebouwd geweest;
maar langzamerhand was het eene eindelooze heide geworden. Die woeste gronden
weder te ontginnen, en tevens den grooten weg van Madrid naar Cadix te verbete-
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ren en dien weder veilig te maken, was een plan dat allen lof verdiende.
Volgens het contract dat hij sloot, verbond zich Thurriegel, zes duizend Duitschers
en Vlamingen, allen katholiek, de eene helft landbouwers, en de andere helft
handwerkers, binnen acht maanden, van zijn terugkeer in Duitschland af te rekenen,
naar Spanje over te brengen. Daaronder zouden mogen zijn 1000 mannen en
vrouwen van 40 tot 55 jaar, en zelfs 200 die den leeftijd van omstreeks 65 jaar
bereikt hadden; 3000 van 16 tot 40 jaar, 1000 jongens en meisjes en 1000 kinderen
beneden de 7 jaar. Bij hunne ontscheping zouden zij per hoofd ongeveer ƒ 41
ontvangen; allen zouden zich moeten onderwerpen aan de landswetten; de Koning
zou zorgen dat zij, zoolang zij nog niet genoeg Spaansch kenden, priesters hadden
uit hun eigen land en die bezoldigen; hij zou ook zorgen voor landerijen, kudden en
werktuigen, en de kolonisten zouden gedurende tien jaren geen belasting behoeven
den

te betalen. Dit contract werd door den Koning goedgekeurd, en op den 2 April,
denzelfden dag waarop het besluit verscheen, volgens hetwelk 4000 Jezuieten het
land werden uitgezet, onderteekende hij ook het andere besluit, dat Spanjes
bevolking met 6000 zielen vermeerderde.
Merkwaardig zijn de verordeningen des Konings omtrent de inrigting der kolonie.
Terwijl hij in andere gevallen telkens met ingewortelde vooroordeelen te strijden
had en daardoor niet vrij was in zijne handelingen, kon hij daarentegen in dit geval
de zaak zóó inrigten, als met zijne inzigten strookte. Die verordeningen kwamen
hierop neder: de gehuchten moesten niet verder dan ¼ of ⅜ Spaansche mijl van
elkander verwijderd zijn; vier of vijf zouden te zamen een kerspel of gemeente
uitmaken; iedere gemeente zou een pastoor hebben, en bestuurd worden door een
alcalde, door een personero en door afgevaardigden der gehuchten (uit ieder gehucht
één), ‘welke allen altijd (zegt het koninklijk besluit) ‘door de inwoners zelve moeten
gekozen worden, en die nooit voor hun leven zullen mogen benoemd worden;
hetgeen wij verordenen, ten einde de nieuwe inwoners voor de rampen te behoeden,
die de oude lijden doordien zij van hunne oorspronkelijke regten beroofd zijn.’ Al de
kolonisten zouden de behulpzame hand moeten leenen tot het bouwen van de kerk
en pastorie,
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van het raadhuis en van de gevangenis; er zou overal eene gemeente-weide zijn;
het was verboden, de overige weiden, waarin de Mesta niet komen mogt, te verhuren,
‘want hierin ligt de kiem van het verval van den veeteelt;’ verder zou er ook, als men
het verkoos, een gemeente-akker zijn, die de inwoners in hunne vrije uren zouden
kunnen bebouwen; de opbrengst daarvan en die der molens en ovens, die
langzamerhand zouden gebouwd worden, zouden het eigendom zijn der gemeente.
Een accijns te leggen op levensmiddelen was verboden, ‘daar dit den koophandel
belemmert.’ Iedere gemeente zou eene school bezitten, en ieder kind zou verpligt
zijn gebruik te maken van het onderwijs, dat daar kosteloos zou gegeven worden;
inrigtingen voor middelbaar onderwijs mogten er in die streken niet zijn en inrigtingen
voor hooger onderwijs nog veel minder. Evenmin mogt daar ooit een klooster worden
gesticht, onder welk voorwendsel of onder welke benaming dan ook. Waar het land
1
geschikt was tot den akkerbouw, zouden aan iederen kolonist vijftig fanegas in
vollen eigendom worden afgestaan, met dien verstande, dat zij na zijn dood op zijn
oudsten zoon zouden overgaan, terwijl dan de Regering zou zorgen, dat aan zijne
overige zonen andere grondstukken gegeven werden. De vochtige gronden zouden
naar verhouding verdeeld worden, opdat daar moestuinen, enz., zouden worden
aangelegd; de bergbewoners zouden wat meer terrein verkrijgen tot het planten
van boomen en wijngaarden, en zij zouden het vrije gebruik hebben van de weiden
in de valleijen. Behalve het huisraad en de gereedschappen, die ieder kolonist
noodig had, zou ieder huisgezin ontvangen twee koeijen, vijf schapen, evenveel
geiten en hoenders, één haan, één varken, en verder zoo veel graan en groenten,
als voor het eerste jaar noodig was.
Onder de kolonisten, die Thurriegel naar Spanje bragt, bevond zich
ongelukkigerwijze veel onbruikbaar en weêrspannig gespuis, dat, aan werken
ongewoon, spoedig uit de kolonie wegliep, of door de commissarissen werd
weggezonden. Wat nog erger was in een land als Spanje, er waren onder hen
verscheidene protestanten, die zich voor katholiek hadden uitgegeven of beloofd
hadden, dat zij hun

1

Eene fanega is 10,000 vierkante voeten.
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geloof zouden afzweren, hetgeen zij niet deden. De Spanjaarden van den ouden
stempel, die, uit afkeer tegen alle nieuwigheden en uit jaloezij op alle vreemdelingen,
van den beginne af aan hevig tegen de onderneming geijverd hadden, en die maar
niet begrijpen konden hoe eene bevolking goed katholiek kon zijn zonder kloosters,
schimpten dan ook onophoudelijk op de kettersche vagebonden der Sierra-Morena.
Desniettemin ging het goed met de kolonie, en een Engelsche reiziger, die eenige
jaren later Spanje bezocht en wiens gewoonte het niet is te prijzen, moet toch
erkennen, dat de kolonisten - de slechte waren toen reeds weg - door hun ijver en
hunne matigheid aan hun vaderland eer aandeden. Over de hoedanigheden hunner
nakomelingen, die geen Duitsch meer spreken, maar wier gelaatstrekken hunne
afkomst nog verraden, loopen de gevoelens zeer uiteen; maar zeker is het, dat
hunne goed bebouwde akkers en nette witte huizen zeer gunstig afsteken bij hetgeen
men in andere streken van Spanje ziet, en dat de weg, die door de Sierra-Morena
loopt en die door de kolonisten is aangelegd, tot de schoonste en kunstigste van
Europa behoort.
In het algemeen trok in dien tijd de landbouw, meer dan ooit te voren, de aandacht
van alle verlichte Spanjaarden; daarin zag men het heil van het land en velen
schreven er over. Ook de Raad van Kastilië bemoeide er zich ijverig mede; hij stelde
eene Lex Agraria op, en dit stuk gaf aanleiding tot het beroemde Advies van
Jovellanos, zijn ‘Informe sobre la Ley Agraria’. ‘Maar - zooals Ferrer del Rio te regt
zegt - tusschen schrijven en wetten maken is nog een groote afstand, en
denkbeelden worden niet op eens daden; dikwijls moeten er vele eeuwen verloopen
eer de vruchtbare gedachten der geleerden de overwinning behalen op eigenbelang
en vooroordeel, en eer welgezinde regenten die gedachten tot wetten kunnen maken.
Zoo dikwijls de misbruiken van oude dagteekening zijn, vereischt iedere hervorming
een moeijelijken veldtogt; de regering van Karel III bevestigt die stelling op iederen
stap. De ziekte en het geneesmiddel te kennen is niet genoeg, als de kranke dat
geneesmiddel niet wil innemen; hem daartoe te overreden, daarin ligt de kunst’.
Evenwel Karel deed ook in dit opzigt het een en ander dat lof verdient. De belasting
op het koren werd afgeschaft; er
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werden vele leerstoelen voor landhuishoudkunde opgerigt; de verderfelijke privilegiën
der Mesta werden wel is waar niet opgeheven, zoo als degenen, die over den
landbouw schreven, verlangden, maar dan toch beperkt.
Ook voor nijverheid en handel werd gezorgd, ofschoon de daaraan verleende
ondersteuning niet altijd verstandig was, want men huldigde het oude beschermende
stelsel. Den invoer der grondstoffen uit het buitenland op allerlei wijzen te
begunstigen; den uitvoer der inlandsche zoo goed als onmogelijk te maken; den
invoer van vreemde fabriekaten te beletten, en alle hinderpalen weg te nemen, die
den uitvoer der inlandsche bemoeijelijkten, - dit was het doel waarnaar men streefde;
maar hoe zeer men dit stelsel ook afkeure, het zou onbillijk zijn, aan Karel en zijne
ministers te verwijten, dat zij in de denkbeelden van hunnen tijd deelden. Te prijzen
is het in allen gevalle, dat men vreemde handwerkslieden, van wie de Spanjaarden
veel konden leeren, met open armen ontving. Om hen naar Spanje te lokken, stond
men hun verschillende voorregten toe; zoo waren zij, even als de groothandelaars,
de bankiers en de reeders, van de krijgsdienst vrijgesteld. In de oprigting van
fabrieken stelde de Koning veel belang; hij zelf nam voor ƒ 12,500 deel in de
maatschappij voor handel en nijverheid, die te Burgos werd opgerigt; hij bewerkte
dat er in Gallicië en Asturië scholen werden gesticht, waar onderwijs werd gegeven
in het fabriceren van linnens naar het model der Westphaalsche, en toen er eene
lakenfabriek te Avila werd opgerigt, toonde hij, hoewel hij een protectionist was, dat
hij toch het monopolie niet in de hand wilde werken; want ofschoon hij aan de
ondernemers vele privilegiën verleende, zoo wees hij toch hun verzoek, dat er in
die stad geene andere dergelijke fabriek zou mogen worden opgerigt, van de hand,
daar dit, zeide hij, tegen de vrijheid der nijverheid zou strijden. Niemand
onderscheidde zich in het fabriekwezen of hij werd dadelijk beloond, en die
belooningen verschilden naar omstandigheden en stand; zoo werd de graaf de
1
Guevara vrijgesteld van de zoogenaamde lanzas , zoolang zijne zijde-
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Onder lanzas verstond men het geld, waarmede de hooge adel zich van de krijgsdienst
vrijkocht. Een hertog, graaf of markies moest ƒ 264 betalen voor iederen titel dien hij voerde.
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fabrieken in el Puerto de Santa Maria zouden bestaan, terwijl Fabre, te Cadix, eene
maandelijksche gratificatie ontving wegens de voortreffelijke scharen, messen en
chirurgische instrumenten, die in zijne fabriek werden vervaardigd. Nog nooit was
aan de Spaansche industrie eene zoo regtstreeksche en aanhoudende bescherming
te beurt gevallen; maar toch was het mogelijk, haar nog meer veerkracht te geven,
als men verstandige mannen, die daartoe den noodigen lust en ijver hadden, er toe
kon bewegen, zich in genootschappen te vereenigen, met het doel om door hun
onderrigt, hunne ondersteuning en het uitdeelen van belooningen, de nijverheid, en
tevens den landbouw en den handel, te bevorderen. Dat plan had Macanaz reeds
geopperd, toen hij aan Filips V de oprigting van ‘patriotische genootschappen’
voorstelde; Campomanes bewees op zijne beurt, in eene uitmuntende Memorie,
het nut van eene dergelijke inrigting, en nu kwam werkelijk het koninklijk economisch
genootschap te Madrid tot stand, welks statuten in 1775 door den Koning werden
goedgekeurd. De meeste andere groote steden volgden dit voorbeeld, zoodat er
een zestigtal genootschappen werden gesticht. Die maatschappijen der ‘Vrienden
des lands’ (Amigos del País), zooals zij zich noemden, zijn van onberekenbaar nut
geweest in een land als Spanje, waar de inquisitie en eene achterdochtige regering
de inwoners aan een betreurenswaardig stelsel van afzondering hadden gewend,
zoodat de associatie-geest nog slechts alleen in de kloosters gevonden werd. Door
te spreken en te schrijven over de onderwerpen, die, naast de godsdienstige, het
publiek het meest belang inboezemden, vormden de ‘Vrienden des lands’ eene
soort van volksvertegenwoordiging, door den troon erkend en beschermd, zoodat
verscheidene hunner adviezen tot wetten werden verheven. De aanzienlijkste
personen namen deel aan die vereenigingen en zaten dan naast de kooplieden en
de handwerkslieden; want de reglementen schreven voor, dat íeder, zonder
onderscheid van rang of stand, zou plaats nemen naast dengeen, die vóór hem de
zaal was binnengekomen. De aanzienlijken zelve hielden aan die bepaling stipt de
hand. Zoo gebeurde het eens dat de aartsbisschop van Valencia in de vergadering
kwam toen het reeds laat was geworden; hij nam plaats onderaan; een ieder stond
op om hem eene betere plaats aan te
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bieden; maar hij weigerde dit standvastig. Die aartsbisschop en vele andere prelaten
maakten zich daarenboven verdienstelijk omtrent de onderneming door in de eerste
onkosten te voorzien en door zich te belasten met het inzamelen der bijdragen van
de leden en van de Regering. De pastoors werden suo jure tot leden der Vereeniging
verklaard; de edelen waren er trotsch op, haar te kunnen ondersteunen; alle leden,
tot welken stand zij ook behoorden, stelden het levendigste belang in den vooruitgang
en bloei van Spanjes welvaart, en toonden, nog meer door daden dan door woorden,
dat arbeid, wel verre van een fatsoenlijk man onwaardig te zijn, zooals een rampzalig
vooroordeel beweerde, integendeel achting en eer verschaft. Het kan niet betwijfeld
worden, dat de oprigting dier genootschappen er het meest toe heeft bijgedragen
om in dien tijd te verwezenlijken wat een eerbiedwaardig geestelijke met deze
woorden uitdrukte: ‘In den tijd van Karel III werd een even rampzalig als bespottelijk
vooroordeel uitgeroeid; een vooroordeel, dat ten gevolge had, dat de burgers, uit
een verkeerd begrip van edele geboorte, zich afzonderden, hunne eigene belangen
tegenwerkten, alle mogelijke moeite deden om de aangename banden der
maatschappij af te schudden, hun eigen aanleg en neiging verfoeiden, en zich
beijverden om, als ik die uitdrukking gebruiken mag, de wetenschap der onkunde
te verkrijgen.’
Om den handel te doen bloeijen werden vele middelen door de Regering
aangewend. Daaronder rekenen wij in de eerste plaats de verbetering der
communicatie, die uiterst veel te wenschen overliet. Eer Karel aan de regering kwam,
was er slechts eens in de week gelegenheid tot het verzenden van brieven; hij
zorgde dadelijk, dat er wekelijks twee posten gingen. In 1771 zag men in Spanje
voor 't eerst diligences; er werd toen aan den Catalaan Roca vergunning verleend
tot eene diligence-dienst tusschen Barcelona en Cadix over Madrid. Snel ging het
nog niet, want de diligences hadden voor dat traject volle drie weken noodig; maar
het was reeds veel, dat Spanje eindelijk in het bezit was van zulk een middel van
vervoer, dat het naburige Frankrijk reeds eene eeuw vroeger bezat. Nu de eerste
stoot gegeven was, reden er ook weldra eens in de week diligences tusschen Madrid
en Bayonne. Ook
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voor goede wegen werd gezorgd. Behalve den weg, die door de Sierra-Morena liep
en waarover wij reeds gesproken hebben, werd ook die tusschen Astorga en de
grens van Gallicië en die tusschen Malaga en Antequera verbeterd. Opdat de
voortbrengselen der moerassige streken van Lorca vervoerd zouden kunnen worden,
werd er van daar een weg aangelegd naar de kust, waar spoedig een dorp verrees
van 400 huizen, terwijl men door middel eener prachtige waterleiding, het water,
dat niet dan op een afstand van verscheidene mijlen te vinden was, daarheen leidde.
Voor de instandhouding der wegen droeg de Regering meer zorg dan eenige
vroegere gedaan had; er werden van mijl tot mijl wachters geplaatst, en op iedere
acht mijlen een opzigter. In het geheel werd er ƒ 8,625,000 aan het onderhoud der
oude of het aanleggen van nieuwe wegen uitgegeven, en het aanleggen van iedere
legua kostte onder Karels regering slechts het derde of vierde gedeelte van de som,
die vroeger daartoe benoodigd was (vroeger kostte het ƒ 125,000 per legua); eene
bezuiniging, die men vooral te danken had aan den belangeloozen ijver der
verschillende rijksambtenaren, die, alleen uit liefde tot de zaak en zonder dat zij
daarvoor eenige belooning genoten, de werkzaamheden nagingen en bestuurden.
Ook kanalen werden er gegraven. Eene maatschappij, die door de Regering
ondersteund werd, belastte zich met dat van Manzanáres, eene andere met dat van
Murcia; het graven van het laatste moest echter gestaakt worden, omdat het
onmogelijk was genoeg water te krijgen. Het kanaal van Aragon, een werk dat keizer
Karel V begonnen had (met meer moed dan hoop op goeden uitslag, zoo als
Floridablanca te regt zeide), werd vele mijlen verder gebragt, tot aan Saragossa,
waarbij men vele moeijelijkheden had te overwinnen; vele kostbare en stoute werken
werden er bij die gelegenheid ten uitvoer gebragt, welke, zoo als zelfs een
Franschman, die zelden aan Spanje regt deed wedervaren, getuigt, de bewondering
van alle zaakkundigen verdienden. Ook het kanaal van Tauste werd gegraven en
met dat van Aragon vereenigd. Veel vlijt en geld werd er besteed aan het kanaal
van Tortosa, dat strekken moest om woeste gronden vruchtbaar te maken en om
aan de scheepvaart de tijdroovende en gevaarlijke kronkelingen der Ebro-monding
te besparen.
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Voor den overzeeschen handel kwam er ook eene groote verbetering tot stand. De
handel tusschen Spanje en zijne Aziatische koloniën was zoozeer in verval geraakt,
dat het moederland de koloniale voortbrengselen van den vreemden ontvangen
moest. De stichting der Philippijnsche Compagnie maakte aan dien rampzaligen
stand van zaken een einde. Het oogenblik waarop men, vooral op aandringen van
Cabarrus, tot het oprigten dier maatschappij besloot, was zeer gelukkig gekozen;
men deed het toen het vertrouwen hersteld was door de Bank van San Carlos, toen
de vroegere actionarissen der pas ontbondene Compagnie van Caracas eene
gelegenheid zochten tot geldbelegging, en toen de algemeene Europesche vrede
verzekerd scheen. Het benoodigde kapitaal van ƒ 20,000,000 was dan ook spoedig
bijeen; zoowel de Koning als de Kroonprins en de Infanten namen aandeelen; de
Bank gaf ƒ 2,625,000, en weldra zeilden de schepen der maatschappij van Cadix
naar Kaap Horn en Lima, en van daar naar de Philippijnsche eilanden, terwijl zij
aldus de verst van elkander verwijderde Spaansche bezittingen door den band des
handels aaneenknoopten. Het is waar, de maatschappij had het monopolie; maar
hoe verderfelijk dit ook zijn moge bij een eenmaal ontwikkelden handel, voor een
land als Spanje, dat de eerste grondslagen tot handel leggen en alle zwarigheden
eener gevestigde buitenlandsche mededinging overwinnen moest, was het
monopolie, voor een bepaalden tijd aan eene groote maatschappij geschonken,
niet alleen nuttig, maar noodzakelijk. Van dien stelregel uitgaande, had dan ook de
Regering aan de Compagnie wel het monopolie gegeven, maar slechts voor den
tijd van twintig jaren, en hoe zeer het denkbeeld van vrijen handel toen reeds in
Spanje gehuldigd werd, bewijzen deze woorden van Foronda, die in 1787 een werk
uitgaf, dat getiteld was: ‘Utilidad de la Compañia de Filipinas:’ ‘De voorstanders van
den vrijen handel, die betooverende godheid, welke ik van ganscher harte aanbid,
zullen zich ergeren als zij den naam hooren van maatschappij met een uitsluitend
privilegie; maar als zij een weinig nadenken, dan zal hun toorn bedaren; zij zullen
dan inzien, dat men die maatschappij beschouwen moet als een bekwaam
landbouwer, die een nieuw land gaat ontginnen, waar alleen distels groeijen en
waar hij bloemen en vruchtboomen zal planten; maar als er nu twintig jaren
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verloopen zijn, eene tijdruimte, die lang genoeg is om hem voor zijn arbeid en
voorschotten schadeloos te stellen, dan zal die landbouwer - zooals het dan ook
billijk is - het vruchtbare veld der Philippijnsche eilanden voor al zijne landgenooten
openstellen.’
Verdient de opbeuring van alle takken van bestaan allen lof, niet minder
verdienstelijk maakte zich de Regering door de verbeteringen, die zij in het armwezen
bragt, en door het tegengaan van lediggang en bedelarij. Reeds lang te voren had
die kanker, die aan Spanjes welvaart knaagde, de aandacht getrokken. Twee eeuwen
vroeger had Bobadilla te regt gezegd: ‘De gezonde ledigganger die bedelt, steelt
het brood der armen.’ Een andere Spanjaard, de beroemde Louis Vives, had, op
last van de stedelijke regering van Brugge, eene zeer merkwaardige Latijnsche
Memorie over den aan de armen te verleenen onderstand geschreven. Een monnik,
Juan de Medina, had met klem van redenen aangedrongen op het stichten van
godshuizen in de Kastieljaansche steden. Een andere monnik, Domingo de Soto,
een van de Vaders van het concilie van Trente, hield wel is waar vol, dat de bedelarij
noodig was om aan de Christenen gelegenheid te geven tot het uitoefenen van
barmhartigheid; maar hij kon toch niet nalaten te erkennen, dat de Regering het
regt heeft, de bedelarij te verbieden, wanneer er op eene andere wijs in het
onderhoud der armen kan voorzien worden; was dit het geval, dan, zeide hij, had
niemand het regt, de algemeene liefdadigheid in te roepen. Maar onder al degenen
die in dien tijd over het armwezen schreven, komt ongetwijfeld aan den geneesheer
Perez de Herrera de eerste plaats toe. Na eerst aan het Hof assistent te zijn geweest
van den lijfarts van Filips II, was hij gedurende twaalf jaren eerste geneesheer der
galeijen. Door zijn langdurigen omgang met de tot de galeijen veroordeelden, leerde
hij de rampen, die de landlooperij veroorzaakt, in den grond kennen; en toen hij in
1592 naar het Hof teruggekeerd was, schreef hij verscheidene werkjes over dat
onderwerp. Na opgemerkt te hebben, dat, alleen in het oude koningrijk Kastilië, niet
minder dan zeventig of tachtig duizend personen van bedelen hun beroep maakten;
dat eenigen hunne kinderen verminkten op het oogenblik der geboorte, en dat
andere landloopers kinderen huurden, ten einde meer medelijden op te wekken en
grootere
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aalmoezen te verkrijgen, zette hij zijn plan tot uitroeijing van dien kanker der
maatschappij uiteen. Volgens dat ontwerp, zou er in iedere plaats, onder het bestuur
van een administrateur en eene uit geestelijken en leden van den stedelijken raad
zamengestelde commissie, een gesticht zijn, waarin al de bedelaars zouden worden
opgenomen; alleen degenen die tot werken geheel en al ongeschikt waren, zouden,
met een teeken voorzien, mogen gaan bedelen; al de anderen zouden gedwongen
worden, met arbeiden hun brood te verdienen; zij zouden gebruikt worden tot
openbare werken, of men zou van hen soldaten of matrozen maken; de jongens
zouden onderwezen worden totdat zij een handwerk kenden; eenigen zouden ook
onder de rijken kunnen verdeeld worden, opdat die dan voor hunne opvoeding zorg
droegen; in ieder der vijf steden, Madrid, Sevilië, Burgos, Valladolid en Salamanca,
moest, op lands kosten, eene kweekschool voor vier-en-twintig hulpelooze jongens
worden opgerigt, die daar dan wiskunde moesten leeren en wat zij verder noodig
hadden om ingenieur, loods, bouwkundige, werktuigkundige, artillerist of landmeter
te worden. De vrouwen moesten afzonderlijk worden opgesloten en met spinnen,
weven en dergelijken arbeid worden bezig gehouden. Voor de stille armen zou
gezorgd worden door eene broederschap van barmhartigheid, in onderdeelen
verdeeld volgens de wijken; de armverzorgers zouden jaarlijks hunnen voorzitter of
bestuurder verkiezen, en eens of tweemaal in de week aalmoezen bij de gegoeden
inzamelen.
De geschriften van Perez de Herrera trokken zoozeer de aandacht der Cortes,
dat zij de Kroon verzochten, zijn voortreffelijk plan ten uitvoer te brengen. Maar er
kwam niets van. Filips II gaf aan Perez de Herrera den weidschen titel van
‘Beschermer en algemeene zaakwaarnemer der armen van het Rijk.’ Bij dien titel,
die meer op eene bespotting dan op eene onderscheiding geleek, bleef het. Filips
II zorgde voor het eeuwige heil zijner onderdanen; hij rekende het zijn pligt, hen,
door tallooze autodafé's en tallooze geregtelijke of niet geregtelijke moorden, te
bewaren voor de besmetting der ketterij, maar om hun aardsche welzijn bekommerde
hij zich weinig of niet. Intusschen nam het kwaad al meer en meer toe.
Onophoudelijke oorlogen, ontzettend hooge belastingen, grenzenlooze verkwisting,
vermeerdering der kloosters, opeenhooping van schat-
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ten in de doode hand en van fidei commissen, verlatene akkers, geslotene fabrieken,
ledige markten, dwaze vooroordeelen, volgens welke lediggang eene eer en arbeid
eene schande was, - dat alles te zamen werkte de luiheid, het landloopen en de
bedelarij op eene onrustbarende wijze in de hand. Wat enkele menschenvrienden
deden door meer of minder nuttige vrome giften, was een palliatief maar geen
geneesmiddel, en het bestuur, dat de kracht niet bezat om de pogingen der
bijzondere personen te leiden en vruchtbaar te maken, liet de zaak zoo als zij was.
‘Hoe onaangenaam het ook aan diegenen moge klinken, die beweren dat niemand
beter dan het volk zelf zijne eigene behoeften kent, de ondervinding leert, dat die
behoeften zelden voldaan worden, als de stoot niet van boven komt,’ zegt Ferrer
del Rio en ik zeg het hem gaarne na.
Eindelijk werd die stoot gegeven. Den lediggang tegengaan, den arbeid eeren
en de werkelijk hulpbehoevende armen ondersteunen, volgens een plan dat veel
op dat van Perez de Herrera geleek, dàt was de schoone taak die Karel III en zijne
ministers op zich namen.
Naauwelijks was de graaf van Floridablanca minister geworden, of er werden
krachtdadige maatregelen genomen ten einde te beletten, dat luije landloopers de
aalmoezen ontvingen, die aan de ware armen toekwamen, en de Koning zelf gaf
het voorbeeld van eene verstandig toegepaste liefdadigheid. Vroeger, als hij op de
jagt ging, gaf hij aan een zwerm van mannen, vrouwen en kinderen, die uit de
omliggende plaatsen waren bijeengekomen om hem om eene aalmoes te verzoeken,
zoo veel, dat zij nu verder den dag in ledigheid konden doorbrengen; maar zijn
eerste minister deed hem opmerken dat, als men al die aalmoezen, die nu aan
luijaards werden verkwist, bijeen rekende, zij eene som zouden uitmaken groot
genoeg om in de nooddruft van al de ware armen in den omtrek te voorzien, en dat,
als men ze aan de onwaardigen onthield, deze in het vervolg genoodzaakt zouden
zijn te werken in plaats van te bedelen. Van dat oogenblik af aan duldde de Koning,
die altijd goeden raad gaarne aannam, geene bedelaars meer in den omtrek zijner
paleizen. Door tusschenkomst der pastoors en alcaldes deed hij aan de armen der
omliggende plaatsen, die gegronde aanspraak op ondersteuning hadden, op gezette
tijden geld uitreiken; tevens
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beval hij aan den Raad van Kastilië aan, met den meesten ijver te zorgen voor de
godshuizen, en de bedelaars op te pakken, vooral de kinderen, daar er geen beter
middel was om den lediggang tegen te gaan, en daar de ouders, die hun kroost
niets leerden dan wat slecht was, geen regt hadden den monarch te beletten, dat
hij zich belastte met die kinderen op te leiden tot het goede.
Eenige maanden later (in Maart 1778) werd er order gegeven, dat alle armen,
die van elders waren gekomen, binnen veertien dagen de hoofdstad verlaten en
naar hunne geboorteplaats of naar de hoofdplaats van hun bisdom moesten
terugkeeren; te gelijk kregen de armen der hoofdstad bevel, zich naar het godshuis
te begeven. Weinigen deden het vrijwillig; de policie moest de meesten tot
gehoorzaamheid dwingen. De ouden, de gebrekkigen en degenen die den
mannelijken leeftijd hadden bereikt, moesten in het godshuis blijven; de jongen en
krachtigen werden in het leger ingelijfd of op de vloot geplaatst; van de jongens van
tien tot twaalf jaar werden er twee bij iedere compagnie of escadron ingelijfd, opdat
zij later corporaals en sergeanten zouden kunnen worden. De kinderen werden in
liefdadige gestichten opgenomen, waar zij blijven moesten totdat zij het een of ander
hadden geleerd, dat hun een bestaan verzekerde.
Golden deze krachtige maatregelen de hoofdstad, weldra werden er andere
genomen, die op geheel Spanje van toepassing waren. Een voortreffelijk geschrift
van Anzano, den directeur van het godshuis van San Fernando, diende daarbij tot
leiddraad. Die ervaren man trad in vele bijzonderheden omtrent de inrigting van het
armwezen, maar vooral drong hij er op aan, dat de inrigting der godshuizen niet zou
afhangen van individueele willekeur, maar door de Regering zou geregeld worden.
Dien wenk nam de Regering ter harte; zij verzocht de Economische genootschappen
van Murcia en van Madrid, hunne adviezen te willen uitbrengen over het werk van
Anzano; zoodra zij die adviezen ontvangen had, liet zij die drukken, en deelde ze
mede aan al de parochie-commissiën, met het bevel van zich daarnaar te gedragen.
Maar er bleef nog ééne zwarigheid over, en wel eene zeer groote: de reglementen
die nu bestonden, en die ten doel hadden de luijaards tot werken te dwingen en de
behoeftigen te verzorgen, konden niet worden toegepast
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op personen, die, na vroeger in ruime omstandigheden te hebben verkeerd, door
de wisselvalligheid der fortuin in het onderspit waren geraakt, en zelfs niet op
daglooners die ziek waren of geen werk hadden. Om in de behoeften van dergelijke
stille armen te voorzien, werd er te Madrid eene algemeene commissie van
barmhartigheid (Junta general de Caridad) opgerigt, en dit voorbeeld werd weldra
in andere steden nagevolgd. Al de leden dezer commissie (waaronder zich ook een
lid van het genootschap der ‘Vrienden des lands’ bevond) werden gekozen door de
corporatiën waartoe zij behoorden, en bij de keus droeg men bijzondere zorg dat
de kiezers zooveel mogelijk voltallig waren. De fondsen, die tot het ondersteunen
der stille armen noodig waren, waren er, als men daartoe de legaten, de
zoogenaamde vrome werken, mogt gebruiken; maar daar de erflaters verordend
hadden, dat de interessen of vruchten der gelegateerde zaken aan de poorten der
kloosters of aan de deuren der particulieren als aalmoes zouden worden uitgereikt,
zoo was het de vraag of men het regt had ze aan de stille armen uit te keeren. De
commissie aarzelde niet, die vraag bevestigend te beantwoorden. Zij was van
oordeel, dat aan den wil der erflaters toch niet meer voldaan kon worden, daar het
uitreiken van aalmoezen op de door hen bedoelde wijze door de nieuwe wetten
verboden was, en zij beweerde, dat men in den geest der erflaters handelen zu, als
men nu aan haar het uitreiken der interessen toevertrouwde. Door de Regering
ondersteund, verkreeg zij haren wensch.
Dat de loffelijke pogingen der Regering en der commissie hevigen tegenstand
ontmoetten, vooral van den kant der geestelijkheid, spreekt van zelve. De
argumenten waarmede Domingo de Soto de bedelarij verdedigd had, werden weder
te berde gebragt. Door de priesters aangemoedigd, verzochten de bedelaars om
aalmoezen in de kerken zelve, en meermalen vertoonden zij zich zelfs op straat,
daar soms het gerucht liep dat het bedelen weder was toegestaan. Maar de Regering
toonde dat het haar evenmin aan de kracht als aan den wil ontbrak; zij belette het
bedelen binnen de kerken, en hielp de overtreders der bestaande reglementen uit
den droom, door die met stiptheid en gestrengheid op hen toe te passen. De
‘Vrienden des lands’ bleven ook niet achterlijk; zij stichtten werkhuizen waar
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honderde armen met spinnen, weven en het maken van behangselpapier den kost
verdienden; zij rigtten spaarbanken op, gaven nuttige geschriften in het licht, deden
de oude, voor zoo ver die goed waren, herdrukken - zoo werd onder anderen het
werkje van Juan de Medina herdrukt en het Latijnsche geschrift van Vives in het
Spaansch vertaald - en schreven prijsvragen uit over de gewigtigste vraagpunten
van den dag. Zoo vroeg het Madridsche genootschap in 1781, toen de Regering
zich juist met grooten ijver het armwezen aantrok, hoe men op de verstandigste
wijze aalmoezen kon geven. Meer dan dertig antwoorden kwamen er in; dat van
Sempere y Guarinos werd bekroond, maar het genootschap vond veertien andere
verdienstelijk genoeg om die ook te doen drukken. Het bekroonde antwoord is zeer
merkwaardig; de schrijver betoogt daarin onder anderen, dat niet diegenen arm zijn,
die geen geld hebben, maar diegenen, die niet willen werken, en dat het Spaansche
spreekwoord ‘hacer bien sin mirar á quién’ (doe wel zonder aanzien des persoons)
ten eenenmale valsch is. Door zulke geschriften uit te lokken en in het licht te geven,
hebben die genootschappen zich zeer verdienstelijk gemaakt; want op die wijze
maakten langzamerhand de oude vooroordeelen, die de groote hinderpaal waren
tegen iedere hervorming, voor verlichtere begrippen plaats.
Terwijl voor het armwezen zeer veel werd gedaan, geschiedde er daarentegen
zeer weinig voor de verbetering van het lager onderwijs. Dat Karel III daarop hoogen
prijs stelde, is niet twijfelachtig; het blijkt uit het decreet, waarin hij de organisatie
der kolonie in de Sierra-Morena vaststelde, want volgens dat decreet moesten al
de kinderen der kolonisten gebruik maken van het onderwijs, dat kosteloos gegeven
werd; het blijkt ook uit een staatsstuk van 1771, waarin deze woorden voorkomen:
‘De opvoeding der jeugd in de lagere scholen moet eene van de eerste en zelfs de
allereerste zorg zijn eener goede regering;’ maar daar de regeling van het onderwijs
in handen was van de plaatselijke besturen en van de geestelijkheid, zoo was het
voor den Koning onmogelijk daaromtrent doortastende maatregelen te nemen,
zonder eene menigte vooroordeelen te kwetsen en in conflict te komen met die
corporatiën, die juist de magtigste van allen waren. Eene hervorming der
hoogescholen was nog veel moeijelijker, om niet te zeggen, dat
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zij onmogelijk was; zij kon in Spanje evenmin tot stand komen, als het thans mogelijk
is, de Engelsche Universiteiten te verbeteren, al zijn die ook drie of vier eeuwen bij
de hoogescholen van het vaste land ten achteren; want even als Oxford en
Cambridge, hadden ook de Spaansche Universiteiten hunne eigene bezittingen en
inkomsten, en waren zij van de Regering onafhankelijk, zoodat zij zelve hunne
rectoren en professoren benoemden, en de boeken aanwezen, die bij het onderwijs
moesten gebruikt worden. Als men die ongunstige omstandigheden in aanmerking
neemt, dan verwondert men zich dat Karel III toch nog veel in dit opzigt verbeterde;
maar wij durven die verbeteringen hier niet opsommen, daar hiermede eene
beschrijving van de inrigting der Spaansche hoogescholen zou moeten gepaard
gaan, en het de vraag is, of die geheel verouderde instellingen aan onze lezers wel
belangstelling zouden inboezemen.
Wat het leger betreft, ook in de zamenstelling daarvan werden verscheidene
verbeteringen gebragt. Zoo verscheen er eene ordonnantie op de remplacering, die
ten doel had, aan den eenen kant zooveel mogelijk verligting aan de onderdanen
te bezorgen, en aan den anderen kant de voltalligheid van het leger te verzekeren.
De Edelen en de rijksambtenaren behielden het regt van een remplaçant te stellen,
maar aan de beambten der inquisitie en aan eenige anderen werd het ontnomen.
De doctoren en licentiaten van al de universiteiten, en zelfs de studenten van
sommige, werden van de krijgsdienst vrijgesteld, en er werd verordend, dat van
twee of meer broeders er slechts één behoefde te loten. Daarentegen mogt niemand
die in de loting gevallen was, zich doen remplaceren, en de diensttijd werd van vijf
tot acht jaren verlengd; maar opdat de dienst ligter zou vallen, werd aan de
inspecteurs aanbevolen, dat zij de jongelingen van iedere streek of provincie in één
corps zouden laten dienen, daar men veronderstelde, dat zij beter met elkander
dan met soldaten uit eene andere landstreek zouden kunnen omgaan, en er werd
bevolen dat in vredestijd en na afloop van het eerste dienstjaar, aan een derde
gedeelte der soldaten telken jare een verlof van vier maanden zou worden verleend,
opdat zij in den zaai- of oogsttijd naar hunne haardsteden zouden kunnen
terugkeeren. Ten einde de landbouwers en de handwerkslieden zoo weinig mogelijk
uit hunnen werkkring te rukken, werd er bevolen,
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dat men zich ijverig moest toeleggen op het werven van vrijwilligers, en dat eenige
malen in het jaar al degenen, die niet konden bewijzen dat zij een middel van bestaan
hadden, moesten geprest worden en ingelijfd, hetzij in de zoogenaamde vaste
regimenten, hetzij in die, welke in America dienden.
Verbazend veel werd er gedaan voor de zeemagt. Let men alleen op het aantal
stukken, dan werd, in de twaalf laatste jaren der regering van Karel III, de Spaansche
oorlogsvloot verdubbeld, en als men rekent naar het aantal schepen, dan is het
resultaat nog gunstiger. Bij den dood des Konings bestond de vloot uit 76
linieschepen en 51 fregatten, behalve een groot aantal kleinere bodems. Alle waren
door Spanjaarden, onder het bestuur van den Franschman Gauthier, op de
scheepstimmerwerf van Cartagena, die Karel III had doen oprigten, gebouwd, en
men had zich bevlijftigd, aan de schepen de snelheid te geven, die hun vroeger
ontbrak. Spanje streefde er naar, eene zeemogendheid van den eersten rang te
worden, en zoo lang het in Amerika een twintigtal uitgestrekte rijken bezat, was het
daartoe inderdaad verpligt.

VIII.
Onze schets zou onvolledig zijn, als wij, na de voornaamste hervormingen te hebben
opgesomd, die Karel III tot stand bragt, de aandacht niet vestigden op zijn karakter.
Tot nu toe hebben wij alleen gesproken van zijne verdiensten als Koning, maar ook
als mensch heeft hij aanspraak op onze hoogste achting.
Was iemand afkeerig van ijdelen praal, dan was hij het. Zijne kleeding was hoogst
eenvoudig, en hij was er uiterst moeijelijk toe te bewegen, een kleedingstuk af te
leggen waaraan hij gewend was; zijne bedienden, die zijn zwak kenden, waren dan
ook gewoon, als zijn hoed à la Frédéric II te oud was geworden, een nieuwen daar
naast te leggen; die bleef dan eene week onaangeroerd; eindelijk zette de Koning
hem op en dan werd de oude weggestopt,
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opdat de Koning niet in de verzoeking zou komen, dien weder op te zetten. Op
galadagen was hij genoodzaakt een prachtigen rok met diamanten knoopen aan te
trekken; maar naauwelijks was het feest of de plegtigheid afgeloopen, of hij haastte
zich dien uit te doen. ‘Goddank!’ riep hij dan uit met een diepen zucht, even alsof
hij van een zwaren last bevrijd was. Op netheid was hij evenwel zeer gesteld; iedere
vlek hinderde hem, en als men bij het uitkleeden zijn jabot scheurde, werd hij boos,
voor zoover hij dat worden kon, want zijn toorn ging niet verder dan dat hij tot den
ongelukkigen edelman, die hem uitkleedde, met zijne wat al te radde spraak zeide:
‘Weinig handigheid, vriend, weinig handigheid!’ Zijne levenswijs was uiterst geregeld.
In elk jaargetijde liet hij zich kwart vóór zessen door zijn kamerdienaar Pini wekken;
als hij opgestaan was, bleef hij alleen en bad tot tien minuten vóór zevenen, wanneer
zijn opperhofmeester, de hertog van Losada, hem goeden morgen kwam wenschen.
Te zeven ure begon hij met zich te kleeden en gebruikte chocolade, die hem door
zijn ouden bediende Silvestre werd aangeboden, aan wien hij altijd iets vriendelijks
wist te zeggen. Daarna hoorde hij de mis, ging naar de kamers zijner kinderen,
keerde te acht uur naar de zijne terug, en sloot zich dan op om tot elf uur alleen te
werken, waarna de kroonprins, de infanten en de biechtvader korten tijd bij hem
waren. Vervolgens ging hij naar de zaal, en sprak daar met de gezanten en de
kardinalen. Te twaalf uur gebruikte hij het middagmaal met het geheele hof. Hij at
smakelijk, maar op fijne schotels was hij niet gesteld. Toen de hertog van Medinaceli
opperhofmeester geworden was, wilde hij zijn voorganger de loef afsteken door den
Koning eene betere tafel aan te bieden; maar op dien dag scheen Karel volstrekt
geen eetlust te hebben, en toen hij van tafel opstond, zeide hij: ‘Gij ziet het,
Medinaceli, ik heb niets gegeten.’ Na het middagmaal gaf hij audientie, en sprak
vervolgens weder een half uur met de leden van het corps diplomatique en de
kardinalen. Zijn onderhoud was hoogst aangenaam; over allerlei onderwerpen wist
hij te spreken en verstond de kunst van aan een ieder iets vleijends te zeggen.
Daarna ging hij op de jagt, en als hij tegen het vallen van den avond terugkeerde,
wachtte hem de geheele koninklijke familie op; dan gaf hij de noodige orders voor
den volgenden dag, ar-
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beidde met den minister, wiens beurt het was, en als hem daarna nog tijd overbleef,
speelde hij reversi tot half tien, soupeerde dan alleen en hoogst eenvoudig, bad
ongeveer een kwartier, en legde zich vóór elf uur ter ruste. Zelden of nooit werd die
geregelde verdeeling van den dag gestoord; de Koning was in alles even stipt als
een uurwerk. De jagt was de eenige uitspanning, die de werkzame man zich
veroorloofde, en de schrijvers zooals Schlosser, die hem dit onschuldige genoegen
- waaraan hij trouwens alleen die uren besteedde, die de minste klerk van een
bureau besteden kon zooals hij wilde - ten kwade duiden, hadden beter gedaan
met op te merken, dat hij het waarschijnlijk juist aan die dagelijksche sterke
ligchaamsbeweging te danken had, dat hij bevrijd bleef van de hypochondrie,
waaraan zijn vader en zijn broeder zoozeer hadden geleden, en dat hij zich
onafgebroken en tot op hoogen ouderdom in eene goede gezondheid en een helder
hoofd mogt verheugen.
Dat hij een geloovige zoon der Kerk was en zijne godsdienstige pligten met de
grootste naauwgezetheid waarnam, had hij met al de Bourbons gemeen; maar wat
hem bijzonder eigen was, het was zijne opregte godsvrucht en zijne berusting in
den wil des Allerhoogsten; - ‘mijne eenige zorg is aan God niet te mishagen, het
overige zal de Vader wel schikken zoo als het wezen moet,’ antwoordde hij bedaard,
toen, in het begin zijner regering over Napels, getrouwe dienaren hem smeekten
zich in acht te nemen, daar er eene zamenzwering gesmeed was met het doel om
hem te vergiftigen: - het was verder zijne verdraagzaamheid die hem diegenen,
welke naar zijne meening dwaalden, wel deed beklagen, maar nooit vervolgen, en
zijne waarheidsliefde. Hij verklaarde plegtig, dat hij zich niet herinnerde, ooit aan
de waarheid te kort te hebben gedaan; hij was van oordeel dat, als de goede trouw
overal elders verdwenen was, zij toch nog in de paleizen der koningen moest te
vinden zijn, en het minste vergrijp scheen hem groot, als het met valschheid of
leugen gepaard ging. Eene andere deugd, die aan verreweg de meeste andere
Bourbons ten eenenmale vreemd was, bezat hij eveneens. Toen zijne gemalin, die
hem dertien kinderen geschonken had, stierf, was hij nog in de kracht van zijn leven,
daar hij slechts vier-enveertig jaren telde; maar uit eerbied voor hare nagedach-
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tenis, weigerde hij standvastig een tweede huwelijk aan te gaan, en ofschoon het
hem menigen harden strijd had gekost, kon hij toch - hij, die nooit onwaarheid sprak
- tot den prior van het Escuriaal zeggen: ‘Vader, God zij dank, ik heb nooit eene
vrouw gekend dan de mijne, die ik liefhad en hoogschatte als de mij door God
gegevene.’ ‘Noch de spotlust, noch de kwaadwilligheid,’ zegt dan ook een tijdgenoot,
‘hebben in Karel eenigen vlek van dien aard kunnen ontdekken, ofschoon zij al zijne
daden, al zijne bewegingen en zelfs zijne ademhalingen met Argusoogen
bespiedden.’
Wel verre van in kwezelarij te ontaarden, gingen die deugden gepaard met eene
groote opgeruimdheid en jovialiteit. Karel had veel geest; hij hield van kwinkslagen
en hij bezat een verwonderlijk talent van de houding en de gebaren van wien hij
maar wilde na te bootsen, ofschoon hij, uit een gevoel van welvoegelijkheid, zijn
best deed het na te laten. Zijne onbegrensde goedhartigheid is tot een spreekwoord
geworden, en nog weet het Spaansche volk daarvan veel te verhalen. Zoo werd hij
eens des nachts wakker door een gerucht dat hij hoorde in eene zaal digt bij zijne
slaapkamer. Met eene kaars in de hand ging hij zien wat er gaande was, en verraste
nu een zijner bedienden, die op een ladder stond en bezig was met de gouden
franjes en kwasten van de damasten gordijnen af te knippen. Half dood van schrik,
viel de man den Koning te voet en zocht zijn diefstal te verontschuldigen met de
armoede van zijn huisgezin. ‘Sta op,’ zeide toen de Koning tot hem, ‘neem uw pak
mede en maak dat gij voort komt; maar pas op dat niemand u zie, want in dat geval
zou ik niets voor u kunnen doen. Wat mij aangaat, vertrouw er op dat ik zwijgen zal.’
Toen den volgenden morgen de diefstal ontdekt werd, was er groot rumoer in het
paleis; de ontstelde opperhofmeester kwam den Koning berigten wat er gebeurd
was, en voegde er bij dat hij niet wist wie de dader was. ‘Ik weet wèl wie het is,’
zeide toen de Koning; ‘maar ik ben caballero; ik heb hem beloofd het geheim te
bewaren, en ik zal mijne belofte houden.’ Wie de diefstal gepleegd had, kwam dan
ook niet uit. - Met die goedhartigheid was een andere karaktertrek naauw verwant:
Karel was er even moeijelijk toe te brengen, aan een braven ambtenaar zijn ontslag
te geven, als een kleedingstuk af te leggen, dat
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hij lang gedragen had. ‘Ik verlaat niemand en niemand moet mij verlaten,’ antwoordde
hij gewoonlijk aan diegenen, die hem om ontslag vroegen. Toen de verdienstelijke
en door het volk zeer geachte burgemeester van Madrid, Armona, oud en ziekelijk
geworden was en aan den Koning zijn wensch te kennen gaf van uit zijne moeijelijke
betrekking ontslagen te worden, antwoordde hem Karel: ‘Zie, ik ben onder dan gij,
en ik werk toch nog. God zal ons helpen. Gij zijt al veel beter; gij zorgt nog altijd
voortreffelijk voor Madrid en niemand beklaagt zich over u.’ Armona's bezoldiging
werd verhoogd en een zijner zoons werd page, maar op zijn ontslag wachtte hij te
vergeefs.
Voor de wetten had Karel den hoogsten eerbied; nooit stoorde hij den loop van
het regt en hij drong er steeds op aan, dat de zaken, waarin zijn eigen belang
gemoeid was, met dezelfde onpartijdigheid zouden behandeld worden als alle
andere. ‘Van mijn regt kan ik afstand doen, maar ik wil niet dat iemand ter wereld
ten mijnen gevalle afstand doe van het zijne,’ antwoordde hij eens aan een
geregtshof, dat hem had aangeraden van zijne magt gebruik te maken, ten einde
zijne tegenpartij tot eene schikking te dwingen.
‘Onder welk oogpunt men ook Karels karakter bestudere,’ zegt Ferrer del Rio,
‘men zal altijd tot de slotsom komen, dat zijn naam met eerbied moet worden
genoemd. Hij vertoont zich aan ons als het model van een braaf, edelaardig en
godvruchtig man, en hoe meer men hem leert kennen, des te meer reden heeft men
om met schrijvers van vroegeren en van onzen tijd te zeggen: ‘Wie een vriend had,
die op Karel III geleek, zou zich met regt gelukkig mogen rekenen, en zou hem
opzoeken zoo dikwijls hij behoefte gevoelde zijn hart uit te storten of raad te vragen’
(de graaf de Fernan Nuñez). - ‘Karel III was op den troon zóó als hij gewenscht zou
hebben dat zijn monarch was, indien hij onderdaan was geweest’ (Azara). - ‘Onder
de koningen van Spanje van den ouderen en nieuweren tijd, heeft misschien geen
enkele verstandiger geregeerd dan Karel III’ (Muriel). - ‘Isabella de Katholieke en
Karel III zouden een van de beste paren zijn geweest, die ooit op deze aarde
geregeerd hebben’ (Don Modesto Lafuente).
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Er is in de geschiedenis, en vooral in die van Spanje, zoo veel dat pijnigt, te leur
stelt, verontwaardigt en ons onwillekeurig in eene sombere stemming brengt, dat
het werkelijk eene verpoozing is en eene opbeuring, als men het oog mag vestigen
op eene verstandige en heilzame regering, en op een vorst wiens karakter zoo
vlekkeloos en aantrekkelijk is, dat de geschiedschrijver zijns ondanks en zonder dat
hij het zich te verwijten heeft, een lofredenaar wordt, die schijnt te vleijen terwijl hij
toch niets dan de zuivere waarheid te boek stelt. Als iets ons met de geschiedenis,
die zoo oneindig veel dwaasheden, misdaden en gruwelen te vermelden heeft,
verzoenen kan, het is eene dergelijke uitzondering op den algemeenen regel.
Hoe geheel anders zou het lot van Spanje en van de Zuidelijke landen in 't
algemeen geweest zijn, als zij het geluk hadden gehad, door eene rij van vorsten
van dien stempel geregeerd te worden! In die landen toch hangt alles af van het
karakter van den vorst; het bekende:
Componitur orbis
Regis ad exemplum, nec sic inflectere sensus
Humanos edicta valent quam vita regentis,

geldt gelukkig niet in Noord-westelijk Europa; maar dáár geldt het in de volste mate;
en de zucht naar verbetering en vooruitgang, die Karel aan zijne onderdanen, zoowel
in Napels als in Spanje, wist in te boezemen, de edele wedijver tot bevordering van
alles wat tot Spanjes heil strekken kon, dien hij onder de ‘Vrienden des lands’ wist
op te wekken, zijn een bewijs voor de waarheid van Tanucci's woorden: ‘De
menschen zijn oorlogzuchtig of vredelievend, edelaardig of laaghartig, beschaafd
en werkzaam of ruw en lui, kortom goed of slecht, naar gelang van den wil van
dengeen die regeert.’
En toch, hoeveel deugden Karel ook bezat, men zou hem, met eenigen schijn
van regt, een verwijt kunnen doen: het verwijt van niet genoeg doortastend te zijn
geweest in zijne maatregelen en van niet nog meer hervormd te hebben dan hij
deed; men zou tegen hem zijn tijdgenoot, den Portugeeschen minister Pombal,
kunnen overstellen, die hetzelfde doel had als hij, maar die, onder bijna gelijke
omstandig-
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heden, veel meer tot stand bragt. De zaak laat zich verklaren uit beider karakter:
dat van den krachtigen en genialen, maar tevens trotschen, heerschzuchtigen en
soms wreeden Pombal verschilde hemelsbreed van dat van Karel III. Ook Karel
wenschte niets liever dan zoo spoedig mogelijk alle misbruiken en verouderde
privilegiën met wortel en tak uit te roeijen; maar de stelling van Pombal, dat men
dat met één pennestreek kan doen, en dat men aan een blind en dom volk goede
wetten en welvaart moet opdringen tot elken prijs, zelfs al moet men eenige
honderden in den kerker of op het schavot brengen, was hem ten eenenmale vreemd.
Van den stelregel uitgaande, dat goede wetten niet baten als de onderdanen
weigeren ze als zoodanig te beschouwen, zocht hij, eer hij ze invoerde, de publieke
opinie van lieverlede te wijzigen en te vormen, door de uitgave van nuttige geschriften
aan te moedigen en uit te lokken. Over zijne hervormingsplannen liet hij lang
beraadslagen door allerlei ligchamen, hetgeen natuurlijk veel tijd kostte; maar hij
deed dat niet uit traagheid of besluiteloosheid, niet omdat hij meende dat hij den
tijd had, maar omdat hij overtuigd was, dat hij alleen op die wijze zijn doel kon
bereiken. ‘Kleed mij langzaam, want ik heb haast,’ zeide hij menigmalen tot zijnen
kamerdienaar Pini, en in die woorden ligt zijn regeringsbeginsel opgesloten. En als
men nu vraagt, welke weg de beste was, de kortere dien Pombal insloeg, of de
langere dien Karel volgde, dan geeft de ondervinding dit antwoord: Pombals krachtig
doorgezette en schitterende hervormingen zijn, na zijn val, bijna alle spoorloos
verdwenen; Karels langzaam tot stand gebragte verbeteringen zijn in stand gebleven,
en nog zegent hem de Spanjaard voor hetgeen hij verrigtte.
Hoe veel meer Karel III wilde doen, of liever, welke de taak was, die hij aan zijne
opvolgers oplegde, blijkt uit zijne uitvoerige en voortreffelijke Instructie voor den
Ministerraad, die hij, een jaar voor zijn dood, op meer dan zeventigjarigen leeftijd,
opstelde, en die men zijn politiek testament en het programma der toekomst zou
kunnen noemen. Maar, helaas! het geluk van op dien weg voort te gaan was voor
Spanje niet weggelegd. Onder Karels opvolger, die wel de goedhartigheid, maar
niet het helder verstand zijns vaders geërfd had, en gedurende den inval der
vreemdelingen, verliet het land den weg der langzame en legale heer-
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vorming om dien van de revolutie te betreden, en verloochende het zijn eigen
regeringsvorm om dien van een overzeesch volk na te bootsen. Dàt was een
dwaalweg, wij schroomen niet het te zeggen, want ofschoon wij ijverige voorstanders
zijn van den constitutioneelen regeringsvorm in een land waar die mogelijk is, zoo
achten wij dien daarentegen eene bron van eindelooze anarchie onder een zoo
hartstogtelijk volk als de Spanjaarden zijn, en in een land waar elke parlementaire
zegepraal het sein is voor oproerkreten en voor het luiden der alarmklok in iedere
stad en in ieder dorp. Voor dien regeringsvorm, dien de diepzinnigste
geschiedschrijver onder de Romeinen voor den besten, maar tevens voor op den
duur onmogelijk hield - en onder zijn diepbedorven volk was hij dat ongetwijfeld wordt een verleden en worden deugden vereischt, die de nazaten der wapenbroeders
van den grooten Zwijger, hoe ver zij ook gewoonlijk op dit terrein de beleefdheid
voor den vreemdeling drijven, aan de nakomelingen der onderdanen van Filips II
niet kunnen toekennen. Somber zijn nog de vooruitzigten; of, wanneer en op welke
wijze Spanje zal ophouden het Turkijë van het Westen te zijn en terugkeeren zal
tot eene bestendige orde van zaken, ligt nog in het duister; maar de Spaansche
schrijvers kunnen intusschen niets beters doen dan aan hunne landgenooten eerbied
in te boezemen voor de monarchie, die wel is waar geene betere toekomst waarborgt,
maar daartoe toch eene kans aanbiedt, welke het parlementarisme, zooals het in
Spanje bestaat, niet aanbieden kan, en hun aan te toonen, dat het land niet gered
kan worden door het bestaan van deze of gene constitutie of door de heerschappij
van deze of gene partij, maar alleen door de ontwikkeling der intellectueele en
materieele belangen; - en daarom noemen wij Ferrer del Rio's ‘Geschiedenis’ niet
alleen een voortreffelijk boek, maar eene voortreffelijke en vaderlandslievende daad.
R. DOZY.
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Een ieder op zijn werk! Klaar om te wenden!
Nationaal noemen wij eene Marine als de Engelsche, waar het denkend
deel der natie met de sterkte harer zeemagt, met hare behoeften, met
hare verpligtingen bekend is, waar iedere opoffering met blijdschap wordt
gedragen.......
Niet nationaal noemen wij de zeemagt, wanneer het volk haar zwijgend
ziet sloopen, of met die slooping onbekend is.
Niet nationaal noemen wij haar, als het jaren lang mogelijk bleef, dat de
Nederlandsche zeemagt in de Indiën werd gebezigd tot diensten, welke
haar vernederen en bederven.
‘Gids,’ 1854: Eenige opmerkingen omtrent de Nederlandsche Marine.
In Julij 1856 verscheen er in de Gids, die reeds meermalen hoogst belangrijke
beschouwingen over de zeemagt welwillend had opgenomen, een meesterlijk artikel,
blijkbaar door een Zeeofficier gesteld, en die, zoo als hij zegt, ‘uit innige gehechtheid
aan dat schoon en edel vak, en uit waarachtige overtuiging, dat hij de waarheid
sprak,’ zijne gedachten mededeelde.
De waarheid zoo gepast vermeld, de leemten en fouten zoo bescheiden
aangewezen, het invretende kwaad waarop met zooveel nadruk gewezen wordt,
brengen ons tot de treurige overtuiging, dat het personeel, niet minder dan het
materiëel der zeemagt, op deerlijke wijze de gevolgen ondervindt van een
staatsbesluit, dat, het is thans van eene algemeene bekendheid, zulk een
noodlottigen invloed heeft gehad op ons Marine-wezen, het besluit namelijk, waarbij
de koloniale Marine werd opgeheven. Maar hetgeen bij de lezing der beschrijving
van den toestand van het personeel der zeemagt vooral onze aandacht trok, was
de merkwaardige ver-
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klaring, dat de schrijver geenszins in het denkbeeld kan deelen om op dat besluit
terug te komen en weder eene koloniale zeemagt in het leven te roepen. Een
opmerkelijk gevoelen, te meer omdat de schrijver toestemt, dat aan de koloniale
Marine de Nederlandsche, materiëel en personeel, is opgeofferd, en nadat wij zoo
juist herinnerd worden, dat, zoo de diensten der Marine onontbeerlijk zijn voor de
koloniën, die Marine niet enkel voor de koloniën bestaat.
Welk gevoelen men ook moge zijn toegedaan wat de werkelijke uitvoering aangaat:
omtrent het beginsel is men het volkomen eens, dat het de pligt der Regering is,
om onder het genot des vredes, en bij den gunstigen toestand onzer financiën,
rusteloos te streven om in Nederland eene zeemagt zamen te stellen, die voldoet
aan de reeds in genoemd schrijven gestelde vereischten, die geschikt is voor:
o
1 . Binnenlandsche Defensie.
o
2 . Bewaking en Bescherming der Koloniën.
o
3 . Bescherming der Koopvaart.

Eene juiste evenredigheid te bepalen, waardoor nimmer het gewigt van het eene
vereischte ten koste van het andere wordt uit het oog verloren, zal wel altijd groote
moelijelijkheden opleveren, die althans de afwisselende hoofden van het bestuur,
en daaronder mannen van uitstekende kunde en erkende verdiensten, te vergeefs
hebben getracht te boven te komen, en waarbij het hun, zoo dikwijls door den drang
der omstandigheden geleid, meestal alleen heeft mogen gelukken in de dadelijke
behoeften van het oogenblik te voorzien, en zooveel doenlijk den schijn te bewaren.
Zoo men zich echter vleit, dat dit voor Nederland zoo gewigtig vraagstuk in onze
dagen welligt minder zorgen en tijd vereischt; zoo men vermeent dat het genoeg zij
slechts eene zekere somme gelds meer ter dienste der zeemagt toe te staan, zal
men zich vroeg of laat deerlijk bedrogen vinden. Wanneer niet de belangstelling der
natie duurzaam is, de aandacht der vertegenwoordiging niet met meerdere
inspanning op de zeemagt gevestigd blijft, en men zich niet doorgaande afvraagt
waarvoor en hoe die gelden doelmatig of ondoelmatig gebruikt worden, dan vreezen
wij dat de Nederlandsche Marine nimmer zich zal verheffen uit den diepen staat
van verval, waartoe zij op den huidigen dag gekomen is.
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Welligt kan het tot beter begrip van hetgeen wij hierna wenschen aan te voeren,
dienstig zijn, even terug te gaan tot het tijdstip toen de Vice-Admiraal Enslie, bij het
aanbieden van het budget voor het jaar 1855, de veelbeteekenende verklaring
aflegde: ‘de vloot is in verval,’ eene verklaring, die hoezeer eenen pijnlijken indruk
makende, echter het lang verborgen kwaad deed uitkomen en de natie tot het
bewustzijn bragt, dat het meer dan tijd was om naar doelmatige middelen om te
zien, ten einde dit kwaad zoo spoedig mogelijk te stuiten. De geheele zaak was
eenvoudig deze, dat thans alle hulpmiddelen uitgeput waren, dat men met zulk eene
beperkte som niet langer in de loopende dienst kon voorzien, dat, naarmate de
behoeften des tijds grooter werden, het wezenlijk kapitaal, waarover men te
beschikken had, verminderde. Hetgeen de Minister dus in billijkheid verlangde was
niets anders dan dit kapitaal terug te brengen tot hetgeen waarlijk benoodigd was,
dat wil zeggen: het materiëel der zeemagt dat jaar op jaar verminderde, trapswijze
weder zoodanig aan te vullen als blijken zoude een vereischte te zijn, niet alleen
om in de dienst der koloniën te voorzien, maar tevens ook om genoegzame
verdedigings- of beschermings middelen hier te lande te bezitten.
De wijze waarop men hiertoe zoude geraken, de soort en het aantal schepen te
bepalen, was eene vraag, die men dan eerst zoude behoeven op te lossen, wanneer
het bewezen was dat er doorgaande genegenheid bestond om zich ten dienste der
zeemagt opofferingen te getroosten, maar voordat zulks bleek, was alle discussie
nutteloos, en kon deze alleen strekken om ons het weinig behagelijk schouwspel
te vertoonen van een staatspersoon aan het hoofd van een der moeijelijkste
departementen geplaatst, en wien het helaas! in het belang der zaak niet mogt
gelukken zich een doortogt te banen door hen, die, het groote doel over het hoofd
ziende, met eene naauwelijks te verklaren vooringenomenheid, op kleine fouten en
inconsequentiën wezen, en aan het verbeteren en verklaren hiervan een gewigt
hechtten, die deze voorzeker niet verdienden.
De Vice-Admiraal Enslie trad af, bij het corps de herinnering achterlatende, dat
er onder zijn bestuur vele verbeteringen waren ingevoerd, en indien het hem niet
gegeven was de Marine weder uit haar verval op te heffen, vergete men niet, dat
indien er ooit weder een doel-
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matig georganiseerde zeemagt in Nederland zal daargesteld worden, men van den
tijd van zijn bestuur af zal rekenen; hij heeft de wonde gepeild, het kwaad
aangewezen, en zonder hem zouden wij welligt nog jaren den weg van achteruitgang
bewandeld hebben.
Een aantal Zeeofficieren, dit gevoelende en de moeijelijke omstandigheden
indachtig waaronder de Vice-Admiraal aan het hoofd had gestaan, vermeenden
hun wapenbroeder, die eerlijk en trouw zijn pligt naar vermogen had vervuld, een
afscheidsgroet te mogen brengen, om hem te danken voor hetgeen hij wezenlijk
ten dienste der Marine gedaan had. Verschillend werd deze eenvoudige handeling
beoordeeld, en zulks was niet vreemd, vermits men zoo zelden van het corps zelf
eene bepaalde denkwijze omtrent den loop der zaken vernomen had; vermits het
corps zich onder alle omstandigheden bepaalde om met bedaardheid en stilzwijgend
de diensten die er van gevergd werden, te volbrengen. Enkelen meenden daarin
eene politieke beteekenis op te merken; anderen zagen er eene afkeuring in van
de handelingen van Z.M. den Koning; ja zelfs geloof ik, dat het woord ‘insubordinatie’
bij een dezer partijdige beoordeelingen te pas gebragt werd. Het was evenwel niets
anders dan de uitdrukking van het innerlijk gevoel van een groot deel der Marine,
dat men, om welke reden dan ook, het hoog belang der zaak vergat, om den persoon
van den Minister, een Zeeofficier, de taak nog moeijelijker te maken. Wanneer men
inderdaad op ernstige en zaakkundige wijze had aangetoond, dat er onder zijn
bestuur grove fouten begaan waren, of dat er in beginsel gezondigd was; - maar
neen, men vermeende te moeten afdalen tot administrative onderdeelen, en gelukkig
voor wat zich als oppositie voordeed, vond men daarin eenige punten, die niet met
genoegzame klaarheid verdedigd werden.
Wanneer men ons nu vraagt waarom geen der vorige hoofden van het
Departement ooit een dergelijk openbaar blijk van sympathie ontving, dan zij het
ons geoorloofd op te merken, dat nog nimmer de persoon des Ministers aan zulke
hevige aanvallen, en wel van de zijde waarvan men 't het minste verwachtte, was
blootgesteld geweest; dat voorgaande Zeeofficieren, met de leiding der zaken belast,
veel meer, ten minste schijnbare welwillendheid mogten ondervinden, en kan het
dus geene verwondering ba-
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ren, dat het esprit de corps zich op eigenaardige wijze vertoonde op het oogenblik,
toen men het welligt waande verloren te zijn gegaan. Of gelooft men dat 4 à 500
officieren, uit de beste standen der maatschappij afkomstig, met de opvoeding hun
gegeven, en de ondervinding door hen in alle luchtstreken opgedaan, zonder eenige
belangstelling den gang der zaken zouden gadeslaan, die hen niet alleen uit
zelfzucht, maar ook ter eere van de vlag, zoo naauw aan het hart liggen? Gelooft
men dat zij ongevoelig konden blijven, bespeurende dat, toen hun wapenbroeder
voor het belang der zaak streed, gewaande bondgenooten, met al de spitsvindigheid
eener misbruikte welsprekendheid gewapend, hem den strijd beslissende
tegentraden?
Neen! elk Zeeofficier, door Z.M. met de leiding van het Departement belast, zal
in de ure der miskenning in het corps zelf zijne trouwe wachters en verdedigers
vinden. Met een vertrouwen, dat nimmer zal worden beschaamd, rekene hij zich
gerugsteund door zijne wapenbroeders, want daar zijn er velen en in alle rangen,
die, met vorschenden blik de toekomst te gemoet ziende, elke verandering
naauwkeurig gadeslaan, zich in elke verbetering verheugen, maar wie de
ondervinding geleerd heeft, dat, zoo dikwijls het noodige niet eens tot stand komt,
dit veeleer te wijten is aan de tijdsomstandigheden, aan gebrek aan algemeene
belangstelling, aan het bij voorkeur te berde brengen van quaestiën die aan
partijgeest voedsel geven, de beste krachten des volks uitputten, dan aan den
goeden wil, de kunde of het doorzigt van hem, die eene zorgelijke loopbaan verlaat,
om zich en dikwijls leede te gaan bewegen in den wisselkring der staatkundige
inzigten.
Maar zoo het corps gevoelt en belangstelt, het is er verre van, dat het zwakheden
goedkeurt, of fouten blindelings verschoont. Ook daarvan blijft de herinnering jaren
bewaard, zijn de indrukken niet spoedig uitgewischt; en zoo de krijgswet met grond
verbiedt beoordeelingen openbaar te uiten, de gevolgen van het gebeurde komen
vroeg of spade noodwendig aan den dag; de uitdrukking van het sedert jaren
gesmoord gevoelen moge, wanneer het op de eene of andere wijze vernomen wordt,
niet geheel van hartstogtelijkheid zijn vrij te pleiten, de stempel der waarheid zal er
voorzeker en scherpgeteekend op gedrukt staan.
Wij hebben met moeijelijk te verbergen spijt de debatten
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der toenmalige dagen nagegaan, en nu nog, wanneer wij er aan terugdenken, vragen
wij, waarom niet één man de wel is waar ondankbare en moeijelijke taak op zich
nam, om de Marine en haren Minister te verdedigen. Was er dan te midden van
zulk een talrijke schaar vaderlanders niemand die zich geroepen voelde zijn talent
aan het eerste wapen des lands te wijden?
Wanneer er van koloniale aangelegenheden sprake is, vertoont zich van weêrszijde
eene groote mate van kennis en talent; men hoort enkele afgevaardigden, die met
alle Oostersche vraagstukken volledig bekend zijn. Op het terrein van Staat-,
Staathuishoud-, Land- en Volkenkunde bewegen zij zich met een gemak, die eene
grondige studie, eene zekere vooringenomenheid doet onderstellen, maar het
technieke der zeemagt schijnt menigeen af te schrikken en een groote hinderpaal
te zijn voor een zakelijk onderzoek, of uit de gelden, die ter dienste der Marine
worden toegestaan, met eenvoudiger middelen niet veel nuttiger en wezenlijker
uitkomsten zouden te verkrijgen zijn.
Na deze kleine uitweiding vervolgen wij den loop onzer beschouwingen, en zijn
alsnu gekomen tot den gedenkwaardigen dag, waarop de Kapitein ter Zee, de Smit
van den Broeke, hoewel zich het uiterst moeijelijke der taak niet ontveinzende,
echter aan den wil van Z.M. gehoorzaamde, en de portefeuille aanvaardde. De
vertegenwoordiging stond spoedig met eene zekere zelfvoldoening, en bijna
eenstemmig, eene aanzienlijke verhooging van hoofdstuk VIII toe. Hoe jammer dat
aan het aannemen van dit budget men tevens de voorwaarde verbond dat er een
vast stelsel moest gevolgd worden, even als of niet de opvolgende gebeurtenissen
elken Minister sedert 1816 genoodzaakt hadden het stelsel te volgen, dat, hoewel
zooveel mogelijk voorziende in de dringende behoeften van het oogenblik, het meest
overeenstemde met onzen financieëlen en staatkundigen toestand. Gelooft men
dat de brave Rijk het stelsel van bezuiniging zoude hebben gevolgd, wanneer niet
force majeure daar geweest ware om hem de handen te binden en hem elken stap
tot verbetering en vooruitgang te bemoeijelijken of onmogelijk te maken? Maar
bovendien had het bepaald opgeven van een te volgen stelsel thans het nadeel van
iets te zien voorstellen, waarvan men later in het belang der zaak zoude wenschen
af te wijken. Gewigtige technieke vragen
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immers waren nog niet voldoende opgelost; verschillende zoogenaamde
verbeteringen hadden den toets der ondervinding en der praktijk nog niet
doorgestaan.
Gehoor gevende aan het herhaalde verlangen der Kamers, bood de Minister met
waarlijk bewonderingswaardige bereidvaardigheid een stelsel aan, waardoor wij na
12 jaren in het bezit eener vrij krachtige zeemagt zouden komen. Wanneer wij nu
nog in deze dagen dat staatsstuk aandachtig nalezen, dan kunnen wij niet anders
doen dan hulde brengen aan het talent en de zorg waarmede het was opgemaakt,
maar moeten wij ons tevens vereenigen met de scherpzinnige opmerking van den
schrijver, die het gewaagd noemde, gedetailleerd het aantal en de grootte der
schepen op te geven, toen het comité van defensie zijne taak nog niet had volbragt,
en blijkt het bovendien thans, dat men liever eerst de ondervinding van naburige
oorlogvoerende natiën had moeten afwachten en raadplegen, om daardoor welligt
doelmatige verdedigingsmiddelen, als stoomkanonneerbooten en drijvende batterijen,
in het stelsel te kunnen opnemen, dan te spoedig een plan, hoe schijnbaar goed
ook, aan te bieden.
Vreemd genoeg, kort na het aannemen van het verhoogde budget, verflaauwde
de geestdrift, en scheen de pijnlijke indruk van het jaar 1854 reeds uitgewischt te
zijn. Niet dat men in de beoordeeling van het stelsel zelf trad; - en waarlijk het
onderwerp was gewigtig genoeg om er rijpelijk over na te denken, - maar de
evenredigheid of liever de onevenredigheid tusschen staatsinkomsten en de
gezamenlijke verdedigingskosten liep meer in het oog, en toen men handen aan
het werk zoude slaan, toen zich bij het aanbieden der suppletoir-begrooting, ter
dienste van het drooge dok te Willemsoord, de eerste, maar lang niet de laatste der
moeijelijkheden zich voordeed, was de opinie in de Kamer reeds merkelijk minder
welwillend, ja zelfs was er één oogenblik sprake, dat de Minister zoude aftreden.
Wanneer wij op dit incident terugzien, betreuren wij het geenszins, dat alstoen de
Kapitein ter Zee, de Smit van den Broeke, geen gehoor gaf aan veler verzoek en
de portefeuille behield, omdat spoedig daarna het duidelijker bleek, hoe dubbelzinnig
de verhouding is van een Zeeofficier-Minister tegenover de vertegenwoordiging.
Welk Zeeofficier immers zal in den avond van zijn zorgvol leven, hoewel meestal
toegerust met veelzijdige en
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gemeene kennis van menschen en zaken, wenschen zich te bewegen in den doolhof
der staatkundige en godsdienstige meeningen, waarin voor hem alles te verliezen
en niets te winnen is? Door den Koning aan het hoofd van een Departement
geroepen, en als zoodanig lid van den Ministerraad, kan hij toch slechts voor een
zeer klein deel gerekend worden verantwoordelijk te zijn voor hetgeen buiten den
kring van zijn Departement omgaat, maar vooral is het geen zaak hem te wikkelen
in den strijd der teederste staatkundige vraagstukken, wanneer het er op aankomt
de Zeemagt uit een diep verval op te heffen.
Daarvoor immers is de grootste krachtinspanning, het voortdurend wikken en
wegen van de eischen des tijds noodig, en onder die omstandigheden vooral zal
het elken Minister bezwaarlijk zijn aan eene oppositie het hoofd te bieden, die
meermalen het gewigtig hoofddoel uit het oog verliest, en afdalende tot administrative
bijzonderheden van minder belang, daarin de zwakke zijde van het beheer tracht
te vinden. Niet elkeen is het gegeven, door eene handige parlementaire wending
lastige vragen onbeantwoord te laten, en zich toch van de welwillendheid der Kamers
verzekerd te zien.
Het zijn juist deze klippen, die een zeeman, hoe stout ook, het meeste vreest. Zij
zijn van vulkanieken aard; zij liggen tusschen wind en water; zij vertoonen zich niet
scherp geteekend in de omstuimige lucht; de branding breekt er naauwelijks over
heen; men kan ze, door den stroom van den partijgeest gedreven, moeijelijk
vermijden. Wat wonder dat, als het goede schip stoot, de schuld er van den Kapitein
wordt aangewreven, hoe wijs en trouw voor het overige zijn bodem bestuurd is.
Met levendig genoegen zagen wij daarom den Schout-bij-Nacht de Smit van den
Broecke die vaarwaters verlaten, en ten anker komen in die haven, waaruit wij hopen
dat hij nog eenmaal, tot het bewijzen van andere diensten aan zijn Vaderland, met
een bevel, zijne verdiensten en treffelijke hoedanigheden waardig, zeilen moge.
Het reeds zoo dikwerf voorgestelde plan, om een Minister buiten het corps te nemen,
kwam tot uitvoering, en hiermede schenen vele moeijelijkheden uit den weg te zijn
geruimd. Thans was men verzekerd dat, zoo er strijd in het
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belang der zeemagt mogt worden gevoerd, die strijd ten minste met gelijke wapenen
zou worden beslist. Een Minister immers, die jaren lang als lid de
Staten-Vergaderingen had bijgewoond, moest vertrouwelijk bekend zijn niet alleen
met de persoonlijke inzigten van de meesten zijner vroegere medeleden, maar
bovendien het ontegenzeggelijke voordeel boven een Zeeofficier bezitten, van in
beslissende oogenblikken, met parlementaire behendigheid, van die hulpmiddelen
gebruik te kunnen maken, welke bij het stemmen over eene begrooting zulk een
onmiskenbaren invloed uitoefenen.
Maar zoo de Heer Lotsij gehoor gaf aan het verlangen van Z.M., vermeende hij
toch, vóór hij de gewigtige taak aanvaarde, zich een Raadsman uit het corps ter
zijde te moeten stellen.
Bij het eerste vernemen dezer combinatie beloofden wij er ons veel goeds van,
maar tot nadenken gekomen, konden wij ons de bezwaren niet ontveinzen, die er
noodwendig uit moesten voortspruiten. En zoo wij hierbij over het hoofd wenschen
te zien de wrijving die er spoedig uit ontstond, de kiesche quaestiën van preséance,
die men had op te lossen (de Heer Esscher was één der jongste Kapiteins ter Zee),
de bepaling van het aantal te lossen kanonschoten, wanneer de Directeur-Generaal
eventuëel eenen oorlogsbodem bezocht, slechts even in het voorbijgaan als een
voorbeeld aanhalen, vermeenen wij, dat hierin geenszins een zoo ernstig kwaad
schuilde, maar wel in het ongemerkt afwijken van het beginsel, dat de Minister alleen
verantwoordelijk is, en nimmer zijn raadgever; dat hij zich nimmer beroepen kan op
eene zienswijze, die dikwijls de zijne niet is; op genomen maatregelen, waarvan het
hem niet altijd mogelijk zijn zal het gewigt te beoordeelen, en waarbij de ernstigste
belangen van het Vaderland op het spel staan.
De toestand voor beiden is onhoudbaar: de Directeur-Generaal stelt eene
verbetering voor, die dadelijk ingrijpt in de loopende dienst; de Minister heeft welligt
zijne gedachten alleen op het algemeen te volgen stelsel gevestigd. De Minister
gevoelt, dat het budget eene wijziging behoeft; de Directeur-Generaal komt voor de
technieke belangen op. Ziedaar verschil van gevoelen, en wie zal in het hoogste
ressort beslissen? Al spoedig dan ook scheen de Heer
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Lotsij het onhoudbare dezer stelling in te zien, en als ware het om zijne persoonlijke
verantwoordelijkheid sterker te doen uitkomen, werd de titel van Directeur-Generaal
in die van Inspecteur en Adviseur over het personeel en materiëel der Marine
veranderd. Nu vermeenden wij, dat de toestand naar wensch was afgebakend, en
er verder in alles zoude berust worden; maar niets schijnt bij de Marine duurzaam
te kunnen blijven. Het is een treurig verschijnsel, die herhaalde mutatiën,
benoemingen en veranderingen, die titels van Adviseur, Inspecteur en Directeur,
onder elk opvolgend bestuur gegeven aan officieren, aan wie men den tijd niet laat
te adviseren, te inspecteren of te dirigeren; dat gedurig veranderen van zienswijze
en van handelen; de weinige overtuiging, wanneer men over marinezaken spreekt;
de aarzeling, die er betoond wordt, wanneer zich ook maar een schijn van oppositie
vertoont, in plaats van fier en kalm, maar met weemoed, te verwijzen naar eene
zeemagt, die slechts in schijn meer bestaat, en naar onze kusten, zeegaten en
koloniën, die open en bloot liggen voor den eersten den besten verwatene, die, met
begeerigen blik er naar opziende, de schennende handen er straffeloos aan zoude
wagen te slaan.
Met een gemengd gevoel van wrevel en bevreemding merkten velen op, hoe, bij
het optreden van den Heer Lotsij, de vereenigde krachten het eerst en op heftige
wijze gebruikt werden, niet om de natie tot belangstelling op te wekken, of de Kamer
nog meer het gewigt der zaak te doen inzien, maar wel om zoo mogelijk den luister
te doen tanen van een corps, dat vlekkeloos veertig jaren ter dienste van het
Vaderland had bestaan, waarvan de Koning elk jaar verklaarde, dat het zijn pligt
vervulde, en steeds redenen tot tevredenheid gaf.
Indien nu, den eed getrouw - en de onderwerping aan de krijgstucht, die verbiedt
door woorden en gebaren zich onvergenoegd te toonen over de handelingen der
superieuren, is er in vervat, - zich geen stem openbaar tegen de bekende circulaire
uit het corps verhief, bewijst dit niets ten aanzien van het algemeene gevoelen, en
dat gevoelen was, dat men, waarschijnlijk met goede bedoelingen, over en tot het
corps sprak op eene wijze, zoo als nimmer een Zeeofficier zoude gedaan hebben,
zoo als nimmer de Minister van Oorlog tegen het leger zoude spreken; kortom, dat
men zeer dubbel-
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zinnige uitdrukkingen bezigde, die bij eene oppervlakkige lezing welligt tot minder
vereerende gevolgtrekkingen konden aanleiding geven.
Wij mogen niet onderstellen, dat hierbij het advies van den toenmaligen
Directeur-Generaal gehoord werd, maar vragen ons zelven af, hoe het eenen Minister
buiten het corps anders mogelijk was, zóó over den geest, die bij het personeel der
Marine heerschte, te oordeelen; en wanneer dit onverhoopt het geval is geweest,
wij gelooven het ernstig, de Minister werd eenzijdig en verkeerdelijk ingelicht.
Wij vermeenen dit stuk hier in zijn geheel te moeten laten volgen, om het te
onderwerpen aan het verlicht en onpartijdig oordeel van zoo velen, die in 's Konings
zeemagt belang stellen, en vragen hen af, of er ooit onder een vorig bestuur een
schaduw van blaam is geworpen op een wapen, dat steeds populair was, en het
zal blijven, zoo lang het zich onderscheidt door ijverige pligtsbetrachting en een
gepast, maar op de trouwe diensten van zooveel jaren gegrond gevoel van
eigenwaarde.
‘Bij mijne optreding als Minister van Marine is het de wensch van mijn hart, en
mijn pligt tevens, aan de militaire officieren bij 's Rijks zeemagt, eenige
mededeelingen te doen van hetgeen zij van mij mogen verwachten, en van hetgeen
ik wederkeerig van hen verwacht.
Van mijne eerste jeugd af is de Nederlandsche Marine en hare roemvolle
geschiedenis mij dierbaar geweest. Ik zal daarom onvermoeid er naar streven, om
alles te doen wat van mij afhangt, om onze Marine ten meeste nutte des Vaderlands
aan hare roeping te doen beantwoorden. Diep gevoelde afhankelijkheid van
Hoogeren bijstand zal mijne pogingen schragen en sterken. Met moed aanvaard ik
mijne gewigtige taak. De wijze zorg des Konings heeft den Kapitein ter Zee B.G.
Esscher tot Directeur-Generaal benoemd, om mij in alles met raad en daad bij te
staan.
Ik vertrouw dat elk Zeeofficier, van welken rang ook, zal beseffen, dat op hem de
dure verpligting berust, om zijnerzijds opregt en krachtig mede te werken tot den
goeden uitslag mijner pogingen. Ik roep allen ernstig op, om, indien hier of daar een
minder goede geest zich mogt vertoonen, indien bij sommigen de dienstijver of de
lust mogt verflaauwd zijn, tot verbetering op te wekken en aan te sporen.
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Met het volle besef van het gewigt der zaak, noodig ik allen uit, om de vooral in den
laatsten tijd in het oog loopende blijken van insubordinatie te onderdrukken, door
de tot goed en genoegelijk dienen zoo onmisbare krijgstucht met stipte onpartijdigheid
en vasten klem te handhaven. het goede voorbeeld van hen, die, op meer verheven
militair standpunt, geroepen zijn, daar met woord en daad invloed op hunne minderen
uit te oefenen, zal daartoe veel kunnen bijdragen.
Het is mijn ernstig voornemen de belangen van het corps Zeeofficieren,
Onderofficieren en mindere schepelingen, met de strikste regtvaardigheid, zonder
aanzien des persoons te behartigen.
Ik zal al het mogelijke doen, om verdiensten door belooning, verkeerdheden of
pligtverzuim door berisping of straf te doen achtervolgen. Ook zal ik trachten steeds
duidelijk te doen uitkomen, hoe zeer de goed en ijverig dienende Officier door mij
hooggeschat en onderscheiden wordt boven hem, die onverschillig en flaauwhartig
voorwendsels zoekt, om de dienst te ontduiken. De Directeur-Generaal zal geheel
in denzelfden geest met mij werkzaam zijn.
Onze Marine heeft ten allen tijde Officieren gehad, en ook heden ten dage heeft
zij er, op wie wij trotsch mogen zijn, en wier bekwaamheid ook elders hoog wordt
geschat.
Moge dat getal blijven toenemen! Elk Zeeofficier streve daarnaar!’
Wat kon den Minister aanleiding geven, te spreken van in het oog loopende blijken
van insubordinatie? Waaruit bleek deze insubordinatie? Hadden er Krijgsraden
veelvuldig zitting genomen; waren er buitengewone en krachtige maatregelen door
het Bestuur beraamd, om die in het oog loopende blijken tegen te gaan; was er hier
en daar een minder vereerend feit ter oore van het publiek gekomen; bleek het uit
daden, dat de subordinatie strenger moest gehandhaafd worden? Nergens was
hiervan eenige schijn te vinden; en hetgeen eigenlijk hier het meest in het oog loopt,
is, dat men eenige beteekenis hechtte aan de vertrouwelijke gesprekken der
Officieren onderling, waarvan hier en daar iets van aan het Departement was ter
oore gekomen. Maar tevens is het ons geen gering bewijs, hoe zeer men zich
vergiste,
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toen de levendige geest van belangstelling, die zich op eigenaardige wijze vertoont,
als een merkbaar gebrek werd voorgesteld. Dat gebrek, zoo het een gebrek kan
genoemd worden, is vrij algemeen, en schijnt den Zeeofficier aangeboren te zijn.
Het is eene openhartige wijze om iets af te keuren dat afkeuring verdient, waarvoor
hij den karakteristieken term gebruikt: ‘het is een beroerde boêl!’ maar ook wanneer
hij dit gezegd heeft, is zijn gemoed verruimd; hij heeft zijn hart lucht gegeven. Die
term nu, ik beken het, wordt nog al hier en daar gebruikt, in den Haag niet minder
dan aan boord der schepen in de Oost, in de West, ja zelfs in de Middellandsche
Zee. De ouden, de jongen, de hoogsten, de laagsten hebben dien in den mond, en
brengen dien, soms wel op wat luidruchtige wijze, bij verschillende gelegenheden,
bij welke gelegenheden zal ik maar niet zeggen, te pas. Als men nu het bewustzijn
had, dat voor het gebruiken van dien niet zeer parlementairen term niet de minste
reden bestond, zoude het welligt nog zaak geweest zijn, om te doen of men het niet
hoorde, en liever te denken: ‘laat hen pruttelen, als zij maar dienen,’ even als Mazarin
aanmerkte: ‘qu'ils chantent pourvu qu'ils paient.’ Maar het tegendeel was waar: de
Ministers, de Commissiën, de discussiën in de Kamers, hadden wel degelijk en
officiëel doen zien, dat er wettige redenen tot ontevredenheid bestonden, en het
kwam er hier dus veeleer op aan de oorzaken weg te nemen, dan door eene
dubbelzinnige circulaire bij de lijdzamen een verklaarbaren wrevel op te wekken.
De Heer Lotsij, wien, zoo als elk Nederlander, de roemvolle geschiedenis onzer
Marine dierbaar is, had daaruit kunnen zien, dat de geest van ontevredenheid toen
in gewigtige omstandigheden meer algemeen was, maar zich bij de vloot, zoo als
altijd, lijdelijk vertoonde; dat er toen ook circulaires geschreven werden, maar niet
aan de Zeemagt gerigt, en vooral hoe men zich beijverde, door krachtige maatregelen
1
in het erkende kwaad te voorzien .

1

‘De tegenspoeden in de vorige zeegevechten was oorzaak dat de Staten eindelijk tot krachtiger
maatregelen ter versterking van de Vloot besloten, en ten einde tevens aan de klagten en de
mismoedigheid, die zoowel onder de bevelhebbers als onder het scheepsvolk heerschten,
te gemoet te komen.
Ook was het hoog noodig, dat er met kracht gewerkt wierd, daar zich in den lande
ontevredenheid, en niet zoo als op de Vloot lijdelijk, maar hier en daar zelfs door plundering
openbaarde; ook gaf men niet onduidelijk de schuld aan de Algemeene Staten, en wenschte
weder een Prins van Oranje tot Kapitein-Generaal. De Staten gingen bij dit alles voorzigtig
te werk, verboden de oproerigheid en het kwaadspreken van 's Lands overheid bij een plakkaat,
en spoorden de predikanten aan, om den volke tot gehoorzaamheid op te wekken, maar de
ijver, waarmede de reeds genoemde maatregelen werden uitgevoerd, was zeker het
doelmatigste middel, om de rust te herstellen. Reeds den 6den Augustus liep Tromp met 32
schepen en eenige branders naar zee.’
P.J. Schotel, ‘Heldendaden der Nederlanders ter Zee.’ (Zeeslag tusschen de Engelsche en
Nederlandsche Vloot, 10 Aug. 1652.)
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De geest van insubordinatie, zoo hij ook al ergens kon worden opgemerkt, vertoonde
zich vooral niet bij de Officieren, bij wie een vlugtig lezer der circulaire dien welligt
zoeken zoude, omdat zij aan de Officieren gerigt was, maar wel bij een treurig soort
van menschen, die, door het gebrek gedreven, tegenwoordig voor een groot deel
onze scheepsboorden bevolken, en die op bittere wijze misbruik maken van een
ontzenuwenden geest van philanthropie, die ten onregte de valreep is doorgeslopen.
Voorzeker strekt het tot hoogen lof der Officieren, dat met de middelen, die het
Bestuur hun in handen gaf om de eer van de vlag te bewaren en te bewaken, nog
zulke schoone uitkomsten verkregen werden; dat zij, omringd van kinderen uit het
minst beschaafde (en dit is de zachtste term, dien ik er voor gebruiken wil) gedeelte
der volksklasse, zoo weinig nog de krijgswetten moesten toepassen; en men vergete
niet, dat, zoo het voorbeeld slecht ware geweest, de Krijgsraden voorzeker
aanmerkelijk meer zitting zouden hebben genomen.
Maar er is meer in de circulaire, dat velen innig leed heeft gedaan, ziende dat de
trouw volbragte diensten, het jaren lang varen met een onvoltallig kader, de ontijdige
dood van een aantal uitstekende mannen, ten gevolge van een te langdurig verblijf
in de Koloniën, het wapen niet vrijwaarden voor eene zijdelingsche beschuldiging,
als zouden er zich Officieren onder bevinden, die onverschillig en flaauwhartig
voorwendsels zochten om de dienst te ontduiken, en wel in die verhouding, dat men
het noodzakelijk achtte, hiervan op deze wijze, en zoo openbaar te spreken. Was
er geen andere zin te vinden, geen ander woord te bezigen om eenigen uit het corps
opmerkzaam te maken, dat men streng en onpartijdig de activiteit gelijkmatig en
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geeevenredigd onder het personeel zoude verdeelen? en zeker is de circulaire het
eerste stuk over zeezaken, waarin het woord flaauwhartig gebezigd werd.
Welken indruk de lezing er van op de Officieren maakte, die zich in de Koloniën
bevonden, laat zich ligtelijk begrijpen. Op hen toch doelde het zeker niet, dat
sommigen de dienst trachtten te ontduiken. Maar daarom was het een bittere spot
met menschen, die, op een ver verwijderd station gelegen, welligt reeds een tiental
jaren koloniale dienst konden aanwijzen. Op de Officieren in Nederland dan? De
weinigen, die non-actief waren, hadden eene periode van verhaal en rust, na eene
vermoeijende en langdurige campagne, dubbel verdiend. Zij, die hoewel op slechts
mannelijken ouderdom, voor eenigen tijd tot het waarnemen eener sedentaire
betrekking geroepen waren, vonden daarin eene niet meer dan billijke belooning
en tegemoetkoming voor eene reeks van jaren, verreweg het grootst gedeelte van
hunnen diensttijd, buitenslands doorgebragt. Op de Officieren dan, die aan den
persoon des Konings of der Prinsen verbonden waren? Ook zij hadden in de meeste
rangen ruimschoots den tol aan de Koloniën betaald, en kleingeestig ware het op
enkele bevoorregten te wijzen. Zoo iets vindt altijd en overal plaats, en doet zich
alleen onder verschillende vormen voor, en aangenaam is het ons te mogen
opmerken, dat, zoo er nu eenmaal bevoorregten moeten zijn, hun aantal zoo gering,
en de keuze gelukkig bij ons op waardige personen gevallen is.
Het was niet dankbaar, niet juist, en niet waardig, op dien toon tot het wapen te
spreken, maar bovendien kwamen er in de circulaire beloften voor, die het moeijelijk
was te houden, waarop bij elke afwijking door iedereen zou gewezen worden, en
bleek het, dat men zich op zonderling gemakkelijke wijze voorstelde datgene te
verbeteren, waarvoor vroegere Ministers, zelfs met den besten wil, om een kernachtig
woord te gebruiken, waren opgetornd. Het zij ons vergund door eene vergelijking
den algemeenen geest te verklaren, die tot de zinspelingen der circulaire welligt
aanleiding gegeven hebben, en tevens een denkbeeld te geven van het vele, wat
er onder het personeel alleen te herstellen en te veranderen valt.
Zoo opvolgende Ministers van Oorlog het goed of dienstig hadden geacht, een
bestendig kamp van Zeijst daar te
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stellen; wanneer het grootste gedeelte van het leger daarin voortdurend had
gebivouakkeerd; wanneer de tenten meestal wat klein en lek, de putten wat brak,
de haver wat bedorven, en het hooi wat duf ware geweest; wanneer de Kolonel, die
de

de

gisteren het 12 regiment kommandeerde, morgen met het bevel over het 13 , en
overmorgen over een ander belast werd; wanneer de Onderofficieren veelal
ontbraken en slecht waren; wanneer eene compagnie miliciens (en het minste soort
miliciens) moest geoefend worden door drie Officieren, terwijl er zes noodig waren;
wanneer diezelfde Officieren gedurig geplaatst, verplaatst en herplaatst werden;
wanneer men het eene bataillon met het andere voltallig maakte, en de grenadiers
onder de jagers, de kavalleristen onder de infanterie verdeelde; wanneer er 's winters
en zomers zonder onderscheid geëxerceerd en goed geëxerceerd, geïnspecteerd
en gemanoeuvreerd moest worden, en niemand zich eigenlijk over dat alles
bekreunde, en er alleen eens in het jaar eenige quaestie omtrent de toe te stane
gelden ontstond; wanneer dit zoo ettelijke jaren had voortgeduurd, en er onopgemerkt
een besluit in werking kwam, waarbij het zooveelste regiment naar Borneo of Sumatra
werd gezonden, en al de vermoeijenissen der herhaalde kleine expeditiën doorstond,
enkele compagniën jaren lang op een verafgelegen eiland in garnizoen werden
gelegd; wanneer de eenige belooning zoude bestaan in een zeer spaarzaam
uitgedeeld ridderkruis, de tractementen slechts weinig verhoogd werden, de
promotiën, anders dan door vacaturen ontstaan, niet sneller gingen, en men er niet
aan dacht die zorgen er aan te besteden, waarvan hunne broeders uit het Indische
leger de goede gevolgen ondervinden; wanneer het eene regiment het andere
langzamerhand volgde, en het eindelijk als een aangenomen regel beschouwd
werd, waarover niemand zich meer verwonderde, dat het grootste gedeelte van het
leger in Indië dienst deed; wanneer de gedachten van het Bestuur daarop bij voorkeur
gevestigd waren, en men zich ook maar van tijd tot tijd ter loops eens afvroeg, hoe
men met dat leger, wanneer het er op aankwam, den vaderlandschen grond zoude
verdedigen; wanneer het personeel op dat terrein geene ondervinding had opgedaan,
en het materieël er niet naar ware ingerigt, dan weet ik wel dat zulks jaren lang goed
zoude gaan, maar eindelijk zouden de scha-
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delijke gevolgen van die manier van handelen in het oog loopen, en zich op
verschillende wijzen openbaren.
In de billijke verwachtingen teleurgesteld, zouden de verzoeken tot verlof, tot
nonactiviteit, tot herstel van gezondheid, bij de Officieren aanmerkelijk vermeerderen,
en zouden velen eene ondankbare loopbaan verlaten, en iets anders zoeken, voordat
welligt eene slepende ziekte hen tot het waardig vervullen hunner betrekking
ongeschikt maakte. En wanneer men onverschillig zoude aanvoeren, dat er wel
altijd menschen genoeg gevonden worden om de officiersplaatsen te bekleeden,
dan gelooven wij toch dat het gansch niet onverschillig is, waaruit en uit wie een
kader Officieren bestaat. Het is niet alleen de schrale soldij die menig jongmensch
onder de wapenen roept, maar ook de schoone zijde, de poëzij aan zijne betrekking
verbonden, het denkbeeld om in het veld of op de kust het vaderland en zijne
belangen te verdedigen. Maar zulk een denkbeeld kan zich alleen ontwikkelen bij
hen, wier oorspronkelijke opvoeding en jeugdige indrukken gestrekt hebben om hen
de waarde te doen gevoelen van den naam van Hollander, hen met vurigen ijver te
doen wenschen de glorierijke baan hunner vaderen te betreden. Er zijn er die met
medelijdend schouderophalen zulke gevoelens hooren, maar als de ure des gevaars
daar is, en de geestdrift door een stelsel van jarenlange onderdrukking is uitgedoofd,
dan is er geen tijd meer om over begane fouten te jammeren, dan moet er gehandeld
worden, maar dan ook zal zich het onderscheid doen gevoelen tusschen een kader
gevormd uit de beste standen der maatschappij, dan wel uit Officieren die in hunne
betrekking nooit iets anders hebben gezien, dan een middel om op de eene of
andere wijze hun brood te verdienen.
Wanneer men het nu na jaren eens ware geworden, dat men gedwaald had, en
dit in de Statenvergaderingen ware erkend, en in openbare geschriften herhaaldelijk
ware aangetoond; wanneer nu een nieuwe Minister aan het hoofd van het
Departement werd geroepen, zoude het dan regtvaardig en billijk zijn, dat hij over
verflaauwden dienstijver en minder goeden geest sprak tot een corps, dat zich aan
alle handelingen van het Bestuur stilzwijgend had onderworpen, en ten dienste der
Koloniën was opgeofferd?
Hetgeen wij van het Leger als een vergelijkend voorbeeld
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stelden, is in werkelijkheid met de Marine gebeurd, en was er waarlijk meer reden
om tevreden te zijn, dan om op de eene of andere wijze te toonen, dat men de
oorzaken van ontbinding en de noodwendige gevolgen begon op te merken. Maar
bovendien, het Bestuur heeft alle middelen ter zijner dienste, om iedereen te
noodzaken zijnen pligt te doen; het kan beloonen, het zoude zoo noodig hebben
moeten straffen; zoo er dus iets van hetgeen de Heer Lotsij bedoelde bestond, dan
lag daarin eene indirecte afkeuring van de handelingen der vroegere hoofden van
het Departement, die zij voorzeker niet verdiend hadden. De kundigste mannen
zouden teruggedeinsd zijn voor de onoverkomelijke moeijelijkheden van allerlei
aard, die de tijdsomstandigheden opleverden, en die wij hopen, maar niet gelooven,
dat de Heer Lotsij of volgende Ministers, zelfs met ruimere hulpmiddelen, maar
vooral niet met circulaires, ligtelijk te boven zullen komen.
Ook van belooning, van verdiensten, berisping van verkeerdheden en straffen
van pligtverzuim werd er gesproken, en verwonderd vroeg men zich af, waaruit de
belooningen zouden bestaan, waarvoor en op wie de straffen zouden worden
toegepast. Zoowel de promotie als het ontslag der Officieren is bij de wet bepaald;
het schenken der ridderorden is het prerogatief van Z.M. den Koning. Zouden de
verdiensten met eene promotie bij keuze beloond, de verkeerdheden met eene
plaatsing naar Borneo's Westkust of Post Coronie, het pligtverzuim met ontslag
gestraft worden?
Wat de praktische invoering van het eerste aangaat, hiertegen heeft men, hoe
wenschelijk het bij eene oppervlakkige beschouwing ook schijnen moge, altijd
opgezien; het is een kenmerkende trek van de eerlijkheid, waarmede het Bestuur
steeds de verdiensten van zeer uiteenloopenden aard heeft erkend, gewikt en
gewogen, en die het met grond heeft doen aarzelen om tot dien in de teederste
belangen der dienst ingrijpenden maatregel over te gaan.
Thans is, wel is waar, het tijdperk hiertoe gunstiger; het personeel is meer
homogeen; het heeft denzelfden oorsprong, bijna dezelfde opvoedings-methode
gevolgd; maar ook het heeft bijna gelijkelijk opgediend. Uitstekende verdiensten
zullen daarom moeijelijk aan te wijzen zijn; groote wapenfeiten kunnen wij niet
vermelden, wel vele moedig en wijsselijk

De Gids. Jaargang 22

253
volbragte expeditiën; wat hydrographie aangaat, daardoor hebben velen, en met
regt, zich verdienstelijk gemaakt, maar toch de chefs de file hebben, helaas! den
tol der natuur reeds betaald. Het zoude betreurenswaardig zijn, stille verdiensten
van jaren te miskennen, want er zijn er, die zedig en ongemerkt meer dan hun pligt
vervullen, en wie het over den kop springen van hen, die meer gelegenheid gehad
hebben zich te onderscheiden, diep zoude krenken. Evenwel, men hoort enkele
malen namen noemen, en welligt zou dus eene omzigtige keuze iets goeds kunnen
opleveren. Indien echter er ooit toe overgegaan wordt, zij het zonder eenig
voorbehoud: men plaatse de bevoorregten overal aan het hoofd, waar het op activiteit
en goed dienen aankomt; en zoo de keuze niet goed geweest is, de uitkomsten, de
publieke opinie, zullen haar spoedig genoeg wraken.
Over de straffen wenschen wij thans niet te spreken, daar het toch zoo zelden
voorkomt, en er welligt gelegenheid zijn zal, bij de beschouwingen over het
onderhoud der displicine een paar woorden daarover te zeggen; maar wij wenschen
den Heer Lotsij alleenlijk toe, dat hij zoo weinig dien moeijelijksten der pligten zal
behoeven te vervullen, als zulks onder vroegere Ministers het geval is geweest;
bedenkende hierbij, dat, om te straffen, een naauwkeurig en onpartijdig onderzoek
noodig is, waarbij veelal met veel tijdverlies, geschrijf en gewrijf, meer aan het licht
komt, dan men vooraf inzag, en in het belang der algemeene zaak veelal wenschelijk
te achten is.
Hiermede zullen wij de circulaire daarlaten, niet omdat zij niet beteekenisvol
genoeg was, om er eens een hartig woordje over te zeggen, maar wel om er niet
meer beteekenis aan te hechten, dan zij inderdaad verdient. De Marine verwacht
daden en geene woorden; daarvan is men altijd zeer afkeerig geweest. Onpartijdig
en onbevooroordeeld zal zij elken Nederlander die zijn leven, kunde en talenten
aan het heil der Zeemagt en aan dat van het Vaderland wijdt (helaas! te weinig),
eerbiedigen, gehoorzamen en rugsteunen; maar in dit geval was de eerste indruk
verre van gunstig, en passen wij hier de woorden van Cambrone toe, wien men
omtrent de waarheid van zijn, door de geschiedenis vermelden, uitroep bij Waterloo
raadpleegde, en die met krijgsmans gezond verstand aanmerkte: ‘Vraiment! ce
n'ćtait pas là le moment de faire des phrâses.’
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Wij zijn overtuigd, dat het geenszins in de bedoeling van den Heer Lotsij lag, het
wapen direct of indirect op eenige wijze te krenken, en het veeleer aan eenzijdige
inlichtingen te wijten is, zoo er hier en daar eene zinsnede voorkwam, die een
verkeerden indruk maakte en voor tweeledige uitlegging vatbaar was.
Maar daarom juist kan het welligt eenig nut stichten onbewimpeld de gevoelens
mede te deelen van andersdenkenden; de zaken van vele zijden te beschouwen,
kan meestal geen kwaad. Er wordt soms op iets gewezen, dat de opmerkzaamheid
nog niet had getrokken, en waaraan het wel waard was zijne aandacht te wijden.
Het zou ons leed doen, wanneer men hierbij geloofde, dat het ons alleen te doen
is om stelselmatig af te keuren, en met meer of minder goed, of liever kwaad gevolg,
van de welwillendheid der Redactie van een geacht Tijdschrift misbruik te maken,
om een schotschrift meer in de wereld te zenden, en aldus de reeds zoo moeijelijke
taak van hooge staatsdienaren zoo mogelijk nog moeijelijker te maken, wetende
dat men ligtelijk partij zou kunnen trekken van een afzonderlijk vermeld feit, om dat
alleen als een wapen te gebruiken, minder bestemd om het algemeen belang te
dienen, dan wel om daarmede partijgeest op een of andere wijze te doen zegevieren.
N.C. SIEBURGH.

(Wordt vervolgd).
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Twee republikeinen.
Eugène Cavaignac - Daniele Manin.
II.
Quelque chose, qui tenait à la fois du fer et du roseau, tel était l'homme,
que la constituante avait investi, momentanément du moins, du pouvoir
dictatorial.
L'homme illustre et modeste, qui se nomme Manin, eût été le Washington
des Etats-Unis d'Italie, si l'année 1848 n'eût pas avorté.

(Vervolg van blz. 116.)
Eene diepe verslagenheid heerschte in Parijs, toen de generaal Cavaignac op den
den

den

17 Mei 1848 er aankwam. Het bloedige oproer van den 15 had een rouwfloers
over de anders zoo levendige en levenslustige stad gespreid. Dat oproer was
gedempt; maar het was niet overwonnen. In angstige spanning zag de bevolking
de toekomst te gemoet; waarheen zij den blik wendde, zij zag uitkomst noch
zekerheid; zij bespeurde slechts nieuwe gevaren en verbeidde slechts nieuwe
tooneelen van burgerkrijg.
De republiek, één en ondeelbaar zooals zij heette, was in twee vijandige
legerkampen gesplitst, in dat der socialisten en communisten en in dat der orde en
maatschappelijke tucht. Het gold meer dan een strijd om voorrang of vorm; het gold
een strijd tusschen wet en anarchie, tusschen beschaving en barbarisme, tuschen
rijken en armen, een strijd op leven en dood, waarin de overmagt dreigde te zijn
aan de zijde van de roode republiek. Hoe gering in aantal ook hare voorstanders
wezen mogten in verhouding tot de aanhangers der zoogenaamde gematigde
republiek, welke onder haren wijden mantel al de verkapte legitimis-
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ten, Orleanisten en Bonapartisten verborg en tijdelijk verbroederde, toch was de
zwakheid en onbekwaamheid der mannen, aan wie het gezag was opgedragen,
zóó groot, dat de kleine, woelige factie met kans op welslagen haren heirtogt scheen
te zullen kunnen voortzetten tegen de beschaafde maatschappij. Het uitvoerend
bewind - wij hebben het reeds vroeger gezien - was niet alleen zwak en ongeschikt
voor zijne taak, het was verdeeld in eigen boezem en had door zijne onhandige
maatregelen menige eerzucht gekrenkt, die slechts den tijd afwachtte voor eene
bloedige wraakneming. Het is schier overbodig te wijzen op een verschijnsel, dat
steeds met zwakheid gepaard pleegt te gaan. Bij de bewustheid van eigen onmagt
voegde zich bij de uitvoerende commissie eene groote mate van wantrouwen en
achterdocht, welke zich openbaarden in het ontslag van vele voortreffelijke
legerhoofden, wier sympathie voor den republikeinschen regeringsvorm haar
twijfelachtig scheen, en bovenal in het voortdurend verwijderd houden van het leger
buiten Parijs.
De ordelijke burgerij, wier bestaan door de troebelen te gronde was gerigt of door
de mededinging der nationale werkplaatsen en de onzinnige besluiten der regering
werd bedreigd, was tot het uiterste gebragt en wilde tot iederen prijs uit dien
onhoudbaren toestand worden verlost. Handel en industrie stonden stil; het
vertrouwen was geheel verdwenen en iedere dag en iedere nacht dreigden met
nieuwe straatoorlogen.
‘Il faut en finir!’ klonk het door Parijs in alle rangen en standen; ‘il faut en finir! Het
koste wat het wil, eene regering die werkelijk regeert, een bestuur dat inderdaad
bestuurt! Dat was de kreet der wanhoop, dien de generaal Cavaignac bij zijne
den

terugkomst vernam. Behoeft het nog te worden toegelicht, hoe hij den 17
sten

Mei

kon aanvaarden, wat hij den 20
Maart geweigerd had?
Hij bleek het eenige legerhoofd te zijn, wiens goede trouw en republikeinsche
overtuiging door de uitvoerende commissie niet werden betwijfeld. Pligtbesef en
vaderlandsliefde moesten hem de gebodene portefeuille doen aannemen. Zoo hij
haar thans wederom weigerde, wie weet of onder het voorwendsel van herstel van
orde en wet, niet de eene of andere royalistische partij de republiek ontfutselen en
zijn ideaal - op dien oogenblik bereikbaar welligt
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- voor altoos onmogelijk maken zou? Heeft niet misschien ook deze drangreden
den generaal Cavaignac doen besluiten, zich aan het hoofd te plaatsen van het
ministerie van oorlog?
Het was tijd! Tegen den wassenden vloed der anarchie bleek noch nationale,
noch mobiele garde bestand; de krachtiger arm van den afrikaanschen veldoverste
werd vereischt. Er moest niet langer worden bemiddeld, gegeven en genomen; er
moest voor goed gebroken worden met het socialisme, dat iederen avond zich
dreigender en dreigender in de straten vertoonde. Zoowel de wetgevende
vergadering als het uitvoerend bewind begon zich rekenschap te geven van de
eischen van den oogenblik. Daar was slechts één man, die aan die eischen
beantwoorden kon; het was Cavaignac. Hier gefluisterd, ginds met luider stemme
verkondigd, elders met weêrzin bekend, werd de behoefte gevoeld aan een militair
hoofd.
Wij weten niet, of de generaal reeds dadelijk zich dier roeping bewust was, en of
hij in die verwachting als minister van oorlog was opgetreden. Zijne houding
tegenover den generaal Baraguay-d'Hilliers, aan wien het opperbevel over de
gewapende magt was opgedragen, welke geroepen was de wetgevende vergadering
te bewaken, moge dit vermoeden schijnbaar bevestigen; de eerlijkheid en rondheid
van Cavaignac's karakter doen ons hier echter liever aan andere drijfveeren denken,
aan hooger belangen dan die aan eigen eerzucht ontleend. Maar dat hij zich alras
dier roeping bewust moest worden, bij de onmagt van het bewind dat hij diende, en
bij de stemming die hij te zijnen opzigte waarnam bij de vertegenwoordigers des
volks, komt ons waarschijnlijk voor, en wij meenen hem geen onregt te doen wanneer
we gelooven dat eene gebeurtenis, die spoedig na zijne optreding plaats had, ook
zijne persoonlijke eigenliefde - welligt zijns ondanks zich mengende in zijne liefde
voor de republiek - in het spel bragt. Wij bedoelen de verkiezing tot
volksvertegenwoordiger in vier departementen van den prins Louis Napoléon
den

Bonaparte op den 4 Junij.
In weêrwil van Straatsburg en Boulogne en de gevangenis van Ham; in weêrwil
der meer of min theatrale wijze, waarop deze prins de napoleontische ideën in
Frankrijk had trachten aan te wakkeren door inval en landing,
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kon het volk en de wetgevende vergadering en voorzeker ook de generaal Cavaignac
zich niet ontveinzen, dat nog steeds de nimbus om den naam van den oom afstraalde
op den neef, die denzelfden naam droeg. De verwachtingen van velen, die zich op
den

den 17 Mei in den vorm van Cavaignac beligchaamd hadden, dreigden nu zich
in een anderen vorm over te gieten, welke temet minder waarborgen aanbood voor
den voortduur der republiek.
Er mag eene zinspeling op die mogelijkheid worden gezocht in de woorden, die
den

de generaal Cavaignac op den 10 Junij sprak; woorden, die der herinnering niet
onwaardig zijn:
‘Je voue à l'exécration publique quiconque portera une main sacrilége sur la
liberté du pays! Oui, citoyens! je le voue à l'exécration publique!’
Het waren stoute woorden, weinig geschikt om hem te doen rijzen in de schatting
der talrijke en magtige aanhangers van de Bourbonsche, Orleanistische of
Bonapartistische dynastie, die de republiek duldden, maar ijverig aan haren
ondergang arbeidden; het waren stoute woorden, waarin de generaal op nieuw
getuigenis gaf van zijne staatkundige gevoelens en welke geen twijfel overlieten
aan zijne gehechtheid aan den bestaanden regeringsvorm.
Een zijner biographen - A. de la Guéronnière - deelt ons een onderhoud mede,
dat door Cavaignac met een ongenoemden staatsman weinige dagen later werd
gevoerd. Het gold de kansen van den Heer Thiers in Algerië, wiens verkiezing door
den generaal als een ernstig gevaar werd beschouwd. Volgens hem mogt de
republiek slechts door republikeinen worden gediend en gaf men den vijand een
strijdros, wanneer men den Heer Thiers in de kamer der vertegenwoordigers toeliet.
De staatsman, tot wien hij het woord rigtte, deelde niet in die meening en beweerde
dat de republiek niet met eene partij kon regeren, maar met het geheele land, en
dat zij de deur niet mogt sluiten voor hen die zich tot hare dienst aanboden en
daartoe bekwaam bleken.
‘Ah!’ riep de generaal uit, ‘cela est très-beau, mais cela est impossible. Quant à
moi, je reste avec les républicains.’
‘Restons plutôt avec la France,’ was het antwoord van den diplomaat.
Hoe welsprekend ook dit feit wederom getuigen moge
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voor de eerlijkheid en warmte van overtuiging van den generaal, het openbaart ons
tevens zijne zwakke zijde, of juister, de zwakke zijde zijner politiek. Cavaignac was
in hooge mate exclusivistisch; hij stootte de mannen terug, die niet met hart en ziel
tot zijne partij behoorden, en hij was moeijelijk te bewegen om hunne talenten
dienstbaar te maken aan de republiek. Zou er niet op nieuw door blijken dat de
voortreffelijke mensch en burger een kortzigtig en zwak staatsman was?
Indien wij eene geschiedenis der fransche revolutie schreven, zouden wij de
verschillende incidenten moeten aanstippen, die het Junij-oproer voorafgingen; de
bescheidener taak, die wij ons stelden, ontslaat ons van die verpligting en eischt
sten

slechts de melding der oorzaak, welke de vlam op den 22
Junij deed uitslaan.
De oproerige bewegingen der nationale werkplaatsen, wier bevolking meer dan
100,000 bedroeg en die aan den staat 14½ millioen francs hebben gekost, deden
de wetgevende vergadering ernstig bedacht zijn op eene ontbinding dier onzalige
inrigtingen. Reeds lang besproken, maar uit vreeze voor de gevolgen steeds
sten

verdaagd, werd eindelijk de opheffing op den 20 en 21
Junij met kracht
aangedrongen en het besluit daartoe genomen.
Toen brak het oproer in al zijne woede los; de straten werden onderst boven
gekeerd en tallooze barrikaden verhieven zich in één oogwenk op alle punten van
Parijs, verdedigd door meer dan honderdduizend gewapende werklieden, waarbij
zich al de ontevredenen van iedere partij voegden en het groote aantal dergenen,
wier handwerk het is oproeren aan hunne bijzondere belangen dienstbaar te maken.
De uitvoerende commissie was ten einde raad. Veracht om hare onmagt en
gewantrouwd om hare wankelmoedigheid bij de wetgevende vergadering, gehaat
bij de socialisten en de proletariërs, schoot haar niets anders dan een zelfmoord
over. Maar een zelfmoord is altoos pijnlijk voor het gevoel, en de heeren van het
uitvoerend bewind hadden er weinig lust in. Men moest der natuur te hulp komen;
de wetgevende vergadering had die menschlievendheid.
sten

Op Donderdag den 22
Junij verzamelden zich talrijke volksgroepen op
verschillende punten der hoofdstad; eene deputatie uit de nationale werkplaatsen
begaf zich naar het
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Luxembourg; zij was ontevreden met het onthaal, dat zij vond. Het sein werd
gegeven; de straten rondom het stadhuis werden afgezet en gebarrikadeerd en de
rij der barrikaden, ten getale van 221, voortgezet naar de Barrière van Belleville,
van Montmartre en van Clichy aan de eene, en naar de Barrière de l'Enfer aan de
andere zijde. Vergeefsch waren alle pogingen om de opstandelingen tot
onderwerping te brengen; de nationale garden waren magteloos en de mobiele
weinig te vertrouwen; het geheele leger van Parijs bestond uit twaalfduizend man
en vruchteloos trachtte de generaal Lamoricière, die dreigde voor de overmagt te
bezwijken, versterking te bekomen. Het uitvoerend bewind gaf bevelen op bevelen,
waarvan het eene niet kon worden opgevolgd, het andere ijdel bleek.
Den volgenden dag maakte het oproer nieuwe vorderingen; de burgerij werd
moedeloos en achtte zich verraden. De generaal Cavaignac bleef schijnbaar
werkeloos; wel vertoonde hij zich te paard op de meest gevaarlijke plaatsen, maar
geen aanval werd door hem gewaagd; integendeel scheen hij het veld ruim te willen
laten aan den opstand en trok zijne weinige troepen steeds digter terug. Het
Luxembourg en het paleis der wetgevende vergadering werden bedreigd, het verkeer
was bijna overal gestremd en Parijs ten prooi aan eene uitgehongerde schare; nog
wilde het uitvoerend bewind niet dood gaan. Maar nu ook was het geduld der
volksvertegenwoordigers ten einde; de hoofdstad kon niet langer worden opgeofferd
sten
aan de zetelvastheid der zeven heeren. De vergadering verklaarde op den 24
Junij, op voorstel van den Heer Pascal Duprat, de stad Parijs in staat van beleg en
droeg het onbeperkte uitvoerende gezag aan den Minister van oorlog, den generaal
Cavaignac op. De uitvoerende commissie was dood.
Wij bevinden ons hier in eene moeijelijke stelling. Daar zijn er die beweren, dat
de houding van den generaal gedurende de eerste dagen van het oproer eene zeer
laakbare is geweest; dat hem het verwijt niet kan ontgaan het oproer te hebben
gevoed en tot zulk een omvang te hebben doen aangroeijen; dat hij oorzaak is
geweest van veel bloedstorting en vernieling, en dat zijne weifeling en
besluiteloosheid Frankrijk schier aan den rand des verderfs hebben gebragt, terwijl
hij, bij vastheid van wil, den opstand in zijne kiem had kunnen smoren. Daar zijn
anderen, die
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nog verder gaan en hem beschuldigen van drijfveeren, die - indien zij bewezen
waren - een onuitwischbaren smet op zijn karakter zouden werpen. Volgens hen,
zou de generaal willens en wetens en alleen uit berekenende staatkunde en eerzucht,
het oproer zich tot zulke reusachtige proportiën hebben doen ontwikkelen en zich
verzet hebben tegen elken maatregel, dien het uitvoerend bewind tot bestrijding en
onderdrukking wenschte te nemen; zoude hij met opzet de bevelen zijner meesters
krachteloos hebben gemaakt om, op den oogenblik dat de nood het hoogst
geklommen en hij zelf onmisbaar geworden was, al die voorwaarden te kunnen
voorschrijven, die hij ter verkrijging van een absoluut gezag behoefde.
Wij kunnen noch het een, noch het ander aannemen, zelfs al geven wij de
mogelijkheid toe, dat hij welligt iets vroeger tot doortastende handelingen had kunnen
overgaan. De uiteenzetting van zijn stelsel, welke hij later gaf bij de schitterende
sten

verdediging zijner daden op den 26
November in de wetgevende vergadering,
overtuigt ons, dat hier niet aan besluiteloosheid, veel minder aan boos opzet kan
worden gedacht. Tegenover de vroegere taktiek - bij ieder oproer aangewend en
onhoudbaar gebleken - om de eene barrikade vóór en de andere na, te doen
bestormen en de troepen in al de gestremde straten verdeeld te doen oprukken,
stelde hij die van concentratie. Het leger van Parijs, toch reeds zwak genoeg, en
de gedemoraliseerde nationale garden zouden - zoo hij meende - bij eene
versnippering onfeilbaar moeten zwichten, en welligt geheel vernietigd worden.
Wachtte hij daarentegen den tijd rustig af, trok hij al de beschikbare magt zamen,
vereenigde hij haar met de nationale garden van al de verschillende plaatsen van
Frankrijk, en met het leger buiten Parijs, die op zijne bevelen naar de hoofdstad
oprukten, dan was de overwinning niet twijfelachtig, dan kon de opstand niet alleen
worden bedwongen, maar voor goed gedempt en vernietigd. Ziedaar een vast en
wèl doordacht plan, waarvan wij de strategische waarde wel niet kunnen
beoordeelen, maar dat het verwijt van weifeling althans geheel ontzenuwt. Dat eene
eerzucht, die aan landverraad zou grenzen, hem tot talmen drong, is bij een man
als Cavaignac naauwelijks der wederlegging waard. Zoo iemand, hij had een afschuw
van die socialistische woelingen, die de republiek verlaagden in
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de oogen der wereld; zoo iemand, hij was gehecht aan den republikeinschen vorm
en afkeerig van onverantwoordelijk, eenhoofdig gezag, getuige zijne spoedige
nederlegging van het dictatorschap. En indien hij ook al aanstonds het oog gevestigd
mogt hebben op de presidentswaardigheid; hij wist te goed, dat de uitvoerende
commissie hem die niet zoude kunnen betwisten; dat haar bestaan slechts eene
kwestie van weinige dagen of weken was. Maar laat ons de verdediging niet
voortzetten; zij mogt de nagedachtenis van den generaal beleedigen. Bij een karakter,
eerlijk, braaf en edel als het zijne, kan zelfs de gedachte aan eene handeling, die
met landverraad gelijk zou staan, niet opwellen. Wie er aan twijfelen mogt, herleze
de welsprekende verklaring, die hij aflegde en waarvan wij reeds vroeger hebben
gewaagd.
Zoo was dan door de vertegenwoordiging des lands het onbeperkte gezag aan
den generaal Cavaignac opgedragen. Van hem werd de redding van Frankrijk
verwacht; hij beschaamde die verwachting niet. Aan het hoofd der verschillende
nationale garden van de omringende departementen, die inmiddels in Parijs waren
aangekomen en zich met het leger hadden vereenigd, rukte de veldheer thans tegen
de anarchie op. Bloedig waren de gevechten, die hij gedurende 3 of 4 dagen aan
de insurgenten te leveren had; van weêrszijde werd met verbittering en wanhoop
gestreden, en geen wonder! het gold aan beide kanten zelfbehoud. Nederlaag was
vernietiging, en die overtuiging deed den generaal voor geene hinderpalen, voor
geene bloedstorting terugdeinzen. Ook hier openbaarde zich zijn karakter in volle
kracht; de strengheid en hardheid van handeling, die hem kenmerkten, lieten zich
bij de bestrijding van het oproer gevoelen. Hij had gelijk, en de geschiedenis zal als
lofwaardige energie opteekenen, wat door sommige tijdgenooten als wreedheid
werd bestempeld. Menschlievendheid en sparing zoude een verraad zijn geweest
aan de maatschappij. De overwinning der beschaving op het barbarisme kon
naauwelijks te duur worden gekocht. Bij de bevolking der nationale werkplaatsen
moge hij den naam hebben gedragen van le boucher Cavaignac; door de
socialistische en phalansteriaansche aanvoerders moge de strijd, dien hij streed,
als een guerre de sacripant worden uitgekreten, wij hebben een anderen naam voor
den held der Junijda-
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gen; voor ons is hij de redder van Frankrijk en de krijg, dien hij voerde, een heilige
oorlog voor orde en wet, voor haardsteê en altaren geweest.
‘L'histoire’, zegt de la Guéronnière, ‘qui verra les choses avec sangfroid dira qu'il
a bien fait; elle le vengera des attaques, qui ont essayé de ternir sa gloire. Elle
reconnaitra que, dans ce jour de deuil éternel, sur lequel est étendu un voile de
sang, il a su allier l'héroïsme d'un soldat qui ne craint pas de mourir, à la prudence
d'un chef qui ne peut pas s'exposer à voir périr la société, dont il a répondu devant
la postérité et devant Dieu.’
Bij de waardering van de houding van den generaal in de Junijdagen, houde men
in 't oog, dat de strijd niet mogt worden verloren. Een veldheer van vuriger aard en
schitterender hoedanigheden dan Cavaignac, had welligt door een gelukkigen,
overstouten greep het oproer vroeger dan hij weten te dempen, maar zwaar zou
zijne verantwoordelijkheid zijn geweest, indien de greep ware mislukt. Voorzigtig
en koel en schijnbaar langzaam moge hij hebben gehandeld, hij gevoelde, dat hij
niets wagen, niets aan wisselvallige kansen overlaten mogt. Hij leverde aan het
oproer een geregelden, een moorddadigen slag; maar hij was zich bewust dat het
rijkelijk stroomende bloed niet te vergeefs zou worden gestort.
sten

sten

Men verhaalt, dat zijne moeder in den nacht van den 24
op den 25
Junij
een onderhoud met hem had en hem bezwoer de anarchie te overwinnen. Hij
sten

beloofde het haar en den 28
Junij had hij zijne belofte vervuld.
Op dien dag werd Cavaignac plegtig als dictator geïnstalleerd en verklaarde de
wetgevende vergadering bij eene gemotiveerde orde van den dag: ‘que le général
Cavaignac avait bien mérité de la patrie.’
Hij had zijn schoonsten dag beleefd.
Men brengt eene partij niet straffeloos ten onder, en zelfs de overwinning bij een
burgeroorlog schenkt slechts een doornen-, geen lauwerkroon. Cavaignac óndervond
het op bittere wijze. Voor de aanhangers van de eene of andere dynastie te
republikeinsch, stond hij aan de andere zijde bloot aan de lasterlijke aanvallen der
roode republiek, die hij verslagen had. Iedere maatregel van gestrengheid, door de
omstandigheden geboden, verkeerde voor hem in eene milde bron van tegenwerking
en verdrietelijkheden. Louis Blanc,
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Ledru-Rollin, Jules Favre, Pagnerre, Barthélémy St. Hilaire, Émile de Girardin
wedijverden met de leiders der orleanistische en bonapartistische partij om zijn
bestuur te bemoeijelijken; gene uit wraak, deze uit geringschatting zijner staatkundige
bekwaamheden; allen uit naam van een beginsel, dat tegenover het zijne stond. De
slagen van het socialisme, hoewel misschien feller en zwaarder, waren echter minder
doodelijk dan de heimelijke ondermijning van de zijde der monarchie.
Zóó stond de soldaat, onervaren in de politiek en rondtastende in den doolhof
der combinatiën, omringd van oude vijanden in velerlei nieuwe gedaante en door
slechts weinigen gesteund op den gevaarlijken post, die hem was toevertrouwd.
Zijn stelsel, eerlijk en heerlijk als het hem scheen, vond in Frankrijk weinig
aanhangers. De republiek, die hij voorstond, met hare strenge, wettige vormen, hare
discipline en haar exclusivisme werd in de wetgevende vergadering wel is waar
ondersteund door de meerderheid, die er den waarborg voor maatschappelijke orde
in vond, maar werd door het volk zelf niet begrepen. Het revolutionaire land zijner
inwoning had geleerd aan den naam van republiek slechts de beteekenis van een
staat van anarchie te hechten; bij het volk was dus de generaal Cavaignac of een
vermomde conventioneel of een verkapte absolutist; maar hij was in beide opzigten
te veel of te weinig.
Hoe de pijnlijke gedachte hoe langs zoo meer zich van nem meester moest maken,
dat de republiek ‘aux allures aristocratiques,’ dat erfelijk ideaal zijner familie, die
vurig aangebedene bruid zijns broeders, eene ontastbare schoonheid was!
Als hoofd van het uitvoerend bewind beging de generaal Cavaignac vele
misslagen, welke niet konden opgewogen worden door zijne persoonlijke, edele
hoedanigheden en door zijn eerlijk gemoed. Hij bleef zich opsluiten in zijne eigene
partij en vergenoegde zich haar hoofd en woordvoerder te zijn, waar hij de leider
van Frankrijk had moeten wezen en de uitvoerder van den wil van zijn volk. Misleid
door de meerderheid, welke hij in de wettige vertegenwoordiging des lands aan
zijne zijde had, miskende hij de stemming van het land en gaf hij zich geene
rekenschap van de drijfveeren, welke de verschillende elementen der wetgevende
vergadering bewogen hem voor den oogenblik te ondersteunen.
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Hij meende hare wenschen te bevredigen en hij zag niet in, dat men hem slechts
behield uit vrees voor erger, en dat hij verre was van te beantwoorden aan de
verwachtingen, die men van hem had gekoesterd. Het pleit voor zijne
belangeloosheid; het getuigt tegen de helderheid van zijn blik.
Wij hebben reeds gezegd, hoe exclusief zijne staatkunde was; zij beperkte zich
tot den kring zijner politieke geestverwanten. Anderen dan republikeinen van zijn
eigen stempel en met dezelfde warme overtuiging als hij, in het bewind te roepen,
scheen hem eene zwakheid of een gevaar, en toen hem eindelijk de oogen
opengingen, toen hij zich ten laatste liet bewegen de mannen van Louis-Philippe in
den

zijn kabinet op te nemen en Dufaure en Vivien op den 13 October in het ministerie
bragt, was het te laat. De ure voor den generaal Cavaignac was voorbij.
Wij zouden evenwel onbillijk zijn, wanneer wij de goede diensten voorbijzagen,
die hij in zijne staatkundige loopbaan aan Frankrijk bewees, de wijze maatregelen,
door zijn bestuur genomen, de schoone en waardige redevoeringen, door hem in
het parlement uitgesproken. Geslingerd door zijne partij en gebonden door zijn
stelsel van uitsluiting, moge zijne politiek niets grootsch hebben gesticht en moge
hij zijne eigene fortuin hebben verspeeld, zijn bewind is evenwel niet onvruchtbaar
geweest, en als hoofd der uitvoerende magt staat de afdruk van zijn voetstap op de
bladzijden der fransche geschiedenis.
De ontbinding der nationale werkplaatsen, het onderzoek naar de oorzaken der
bewegingen van Mei en Junij, het besluit tot de teruggave in specie van de depôts
der spaarbanken, het herstel der nadeelen, welke uit de socialistische maatregelen
zijner voorgangers waren voortgevloeid, de verbetering der brievenpost, de
discussiën over het regt op den arbeid, de uitbreiding van het kolonisatiestelsel in
Algiers en de beraadslaging en aanneming der Constitutie, zijn zoovele getuigen
van zijn halfjarig bestuur.
Cavaignac was beter dan zijn stelsel. Wie de welsprekende woorden herleest,
door hem in de wetgevende vergadering bij menige gelegenheid uitgesproken, zal
hulde brengen aan zijn edel hart en zijne schaars-geëvenaarde oratorische gave,
die door kracht en kortheid, door helderheid en waardigheid uitmuntte. Op de tribune
vertoonde zich de warme vaderlander met zijne echt-fransche sympathiën
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en antipathiën, terwijl in de beraadslagingen van het kabinet slechts de aanvoerder
der gematigde republiek zich deed hooren, en een aanvoerder, wien het aan de
vastheid van wil ontbrak, om zich te verzetten tegen de uiteenloopende eischen en
raadgevingen zijner partij.
De gezonde taal, die hij sprak bij de debatten over de kwestie van den arbeid en
het proletariaat, van den eigendom en het erfregt, van de inmenging in de
Italiaansche zaken, maar bovenal de welsprekende verklaring en verdediging zijner
sten

daden op den 26
November tegen de lasteringen, waaraan hij ten doel stond;
eene verdediging, waarbij hij stuk voor stuk iedere uitgebragte beschuldiging
wederlegde en iederen maatregel door hem genomen in het licht stelde, mogen als
schoone monumenten van de fransche parlementaire welsprekendheid worden
beschouwd. Die verdediging, met evenveel warmte als waardigheid, helder en open
uitgesproken, was een tweede triomf van den generaal Cavaignac. Vindt ge het
vreemd, dat eene algemeene toejuiching hem ten deel viel en geen enkele stem
zich tegen hem verhief, toen hij zijne redevoering eindigde met de volgende woorden:
‘Voyons, expliquez-vous maintenant! Dites, si vous n'avez entendu traduire à
cette barre que le général négligent, incapable, inerte. Celui-là a parlé. Il prend
désormais la nation pour juge. Que si vous avez voulu dénoncer un ambitieux, un
traître, qui a cherché à se frayer un chemin au pouvoir, à la dictature, à travers le
sang et les ruines, alors, parlez! point de ménagements, point de réticences, point
d'équivoques! Ce n'est plus mon intelligence qui sera en cause, mais mon honneur;
ce n'est plus l'homme politique qui aura à répondre, mais le soldat - et vous
l'entendrez!’
Zoudt ge nog kunnen gelooven, dat de generaal Cavaignac het oproer had laten
aangroeijen, om zijne eerzuchtige plannen ten uitvoer te brengen? Behoeft hij nog
eenige vrijspraak in uw oog voor zijn gedrag gedurende de Junijdagen, of zoudt ge
u niet veeleer aan de motie van Dupont de l'Eure hebben aangesloten, waarbij de
wetgevende vergadering de verklaring van 28 Junij herinnerde en bevestigde; de
verklaring ‘que le général Cavaignac avait bien mérité de la patrie’?
Evenmin als wij ooit aan de doeltreffendheid zijner tak-
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tiek of aan de zuiverheid zijner bedoelingen hebben getwijfeld, even weinig kunnen
wij Cavaignac in het ongelijk stellen bij zijne houding tegen Italië. Al mogt zijn hart
als het onze warm hebben geklopt voor de zaak der Italiaansche nationaliteit, wij
gelooven dat de staatkunde hem iedere buitenlandsche interventie verbood en hij
de republiek niet aan de kansen van een oorlog mogt wagen. Indien hij slechts eigen
belang geraadpleegd had, voorzeker! hij zou openlijk de zaak van Italië en van de
Donau-vorstendommen hebben omhelsd, verzekerd als hij was van de sympathie
van zijn volk; maar hij offerde de populariteit, die hij daardoor had kunnen verkrijgen,
op, en de soldaat, die den oorlog lief had, pleitte met zelfverloochening als hoofd
van het uitvoerend bewind voor den vrede.
De constitutie der fransche republiek, door Armand Marrast voor een goed deel
geïnspireerd en na langdurige en hevige beraadslagingen door de
vertegenwoordiging aangenomen, had den regeringsvorm vastgesteld en bepaald,
dat een President aan het hoofd van Frankrijk zoude staan, gekozen door het
geheele volk. De generaal Cavaignac en zijne partij, afkeerig van groote
volksbewegingen, ofschoon zij de volkssouvereiniteit erkenden, wilden de keuze
van den president aan de wetgevende vergadering opdragen. Zij hadden in hun
stelsel gelijk; hunne republiek was ‘plutôt un instrument de force, qu'une doctrine
de liberté, c'était le despotisme d'un dogme et d'une secte.’ Zij konden, bij hunne
denkbeelden omtrent het staatsalvermogen en den wettigen, ordelijken staat, geen
anderen vorm voorstaan; maar Frankrijk, dat volgens hen, niet republikeinsch was
om vrij te zijn, maar vrij was, om republikeinsch te wezen, had het anders besloten.
Aan het algemeene stemregt werd de presidentskeuze toevertrouwd. De nederlaag
van den generaal Cavaignac was een slecht voorteeken!
den

De grondwet, op den 4

November aangenomen, werd door den generaal op

den

den 12 op de Place de la Concorde aan het verzamelde volk voorgelezen. Zij
wekte weinig geestdrift op, want zij was voor den grooten hoop zonder belang, sinds
er de schoone beloften van het socialisme aan ontbraken; voor de burgerij was zij
te republikeinsch, en de weinigen in wier geest zij was, behoorden tot die klasse,
welke zich niet op luidruchtige wijze pleegt te uiten; het waren de
gemeenebestgezinden met aristocratischen geur.
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den

De dag voor de presidentskeuze werd op den 10 December bepaald. Wie zal
het Cavaignac ten kwade duiden, dat hij en zijne partij al de middelen aanwendden,
die te hunner beschikking stonden, om zijne candidatuur te bevorderen; wie zal zich
verwonderen, dat hij den invloed van het gouvernement daaraan dienstbaar maakte?
Maar de mededinger, die tegenover hem stond, was een gevaarlijke. De glans
van zijn naam; de herinneringen, die er aan verbonden waren; de ideën, welke hij
symboliseerde, moesten een magnetischen invloed uitoefenen op het fransche volk,
bovenal op de landbouwende bevolking. Napoleon Bonaparte, de vreemdeling, die
de zuiverste uitdrukking was van den franschen geest, die met klemmende vuist
had geregeerd, maar glorie en lauweren voor Frankrijk had verzameld, die, uit de
revolutie geboren, de revolutie gesmoord had en van de volkssouvereiniteit was
overgestapt in de souvereiniteit van zijn volk; de genie, waarvoor Europa zich
gebogen had; de vaste wil, die Europa had ten onder gebragt, de geweldige hand,
die Europa had doen sidderen; de grootste veldheer en de groote wetgever, - was
de stralenkrans, die hem omgaf, niet schitterend genoeg om te weerkaatsen op den
zoon zijns broeders, die zijn naam droeg? De generaal Cavaignac gevoelde het
ongelijke van den kamp; hij was zich bewust, dat de Junijdagen tegen hem zouden
keeren en hij de talrijke partij der geavanceerde republikeinen van zich had
vervreemd; hij ontveinsde zich niet, dat zijn volk getoond had aan de monarchie
gehecht te zijn, dat het zich zelfs een absoluut gezag zonder moeite liet welgevallen.
Hij gaf den kamp niet op, en de burgerij van Parijs, dankbaar voor het herstel der
orde en welvaart, ondersteunde den wakkeren veldheer, die haar van de demagogie
den

had verlost. Hare hulp bleek echter ontoereikend. Frankrijk gaf op den 10
December 1848 aan den geneneraal Cavaignac zijn afscheid; naauwelijks anderhalf
millioen stemmen vereenigden zich op den redder der maatschappij; de prins Louis
Napoleon Bonaparte werd met vijf en een half millioen stemmen tot het
presidentschap der Republiek verkozen.
sten

Eene merkwaardige zitting was die der wetgevende vergadering op den 20
December. Eene diepe stilte heerschte in de zaal. De generaal Cavaignac zat alleen
op de bank der ministers. De Heer Waldeek-Rousseau beklom de tri-
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bune en las het rapport voor over de verkiezing van den President der Republiek.
Daar opende zich de deur ter linkerzijde en een man, nog jong van jaren, trad de
zaal binnen. Hij was in het zwart gekleed en droeg het grootkruis van het legioen
van eer. Hij wendde zijne schreden naar eene bank ter regte en zette zich neder
aan de zijde van den Heer Odilon-Barrot. Het was de uitverkorene des volks, de
prins Louis Napoleon Bonaparte.
De Heer Rousseau had zijn rapport geëindigd en verliet de tribune. Er was een
oogenblik van pijnlijke en beteekenisvolle stilte. De generaal Cavaignac was van
zijn zetel opgestaan en had de tribune beklommen. Krachtig klonk zijne stem, schoon
niet vrij van ontroering, toen hij deze weinige woorden uitsprak:
‘Je viens remettre dans les mains de l'Assemblée les pouvoirs, qu'elle m'avait
confiés. L'Assemblée comprendra mieux que je ne pourrais l'exprimer les sentiments
de reconnaissance, que laissera en moi le souvenir de ses bontés.’
Vindt ge die eenvoudige taal niet schooner dan de quasiklassieke volzinnen,
waarmede Sylla afstand doet van het dictatorschap? Wij voor ons althans vinden
haar zoo treffend en plegtig door hare eenvoudigheid, dat wij ze niet voor de
schoonste redevoering zouden willen ruilen. De vergadering, die het gevoel van
dankbaarheid begreep, was niet minder doordrongen van het aandoenlijke van den
oogenblik voor den generaal Cavaignac. Wat moest er niet bij deze eenvoudige
handeling omgaan in zijn gemoed! Alle droomen der eerzucht, alle verwachtingen
van rang en grootheid verdwenen op dien stond voor zijn gezigt. De man, die
Frankrijk onbeperkt had geregeerd, keerde eensklaps in de rijen der gewone
staatsburgers terug. Bittere ervaringen had hij opgedaan; of ze hem hadden geleerd,
dat zijne strenge, vormelijke republiek door zijn volk niet werd begrepen en genoten?
sten

De zitting van den 20
December was afgeloopen. Met eerbied werd de zinkende
staatsman door zijne medeleden begroet, toen hij hun voorbijging; maar alvorens
hij de zaal verliet, naderde hem de rijzende staatsman en reikte hem de hand. De
nieuwe president begaf zich naar het paleis de l'Elysée; de gewezen dictator naar
zijn hôtel in de straat Varennes.

De Gids. Jaargang 22

270
Men heeft beweerd, dat de generaal Cavaignac slechts één dag van zijn leven
staatsman is geweest: den dag van zijne abdikatie. Het oordeel is fransch; het is
meer geestig dan waar; maar zeker is het, dat Cavaignac zich op dien dag een
den

waardig en edel staatsman heeft betoond en dat hij het regt had, op den 13 Junij
1849 aan Pierre Leroux te antwoorden, toen deze in de wetgevende vergadering
gewaagde van zijn val: ‘Vous vous trompez; je ne suis pas tombé du pouvoir; j'en
suis descendu.’
De rol van onzen held was met die zitting afgespeeld, en wanneer we ook niet in
al hare bijzonderheden de politieke daden van Cavaignac hebben herinnerd, we
meenen genoeg te hebben gedaan tot waardering van zijne verdiensten en gebreken.
Hij was het slagtoffer zijner partij; door haar verloor hij de kans op de hooge stelling,
waarmede zijne eerzucht het regt had zich te vleijen; door haar deed hij het fransche
volk vergeten, welke dankbaarheid het hem verschuldigd was. Indien hij zich los
had kunnen maken van zijne erfelijke, denkbeelden om een helderen blik te slaan
op de stemming van het land, de generaal Cavaignac had welligt, waarschijnlijk
zelfs, overwonnen in de verkiezingskamp tegen Louis Napoleon. Zijne gemoedelijke
overtuiging en eerlijk exclusivisme waren echter de eenige barrikaden, die hij in de
Junijdagen niet had weten op te ruimen. Wij hebben er eerbied voor, maar wij
betreuren het in zijn belang.
Met hem viel de republiek, die hij lief had, en er is geene overdrijving in de
sten

den

verzekering dat hij van den 27
Junij tot den 10 December de geheele republiek
is geweest, dat hij haar zwaard was in het gevecht, hare stemme op de tribune,
hare hand in het bestuur en dat hij thans haar standbeeld is, na haar held te zijn
geweest. Wij gelooven dat de periode, die wij hebben doorloopen, ons geregtigt
een eindoordeel uit te spreken over den generaal Cavaignac. De handelingen der
volgende jaren kunnen dat oordeel niet wijzigen, maar het veeleer versterken. Het
kan in weinig woorden worden zamengevat. Een portret kan gelijkend wezen, al is
het slechts eene schets, mits de lijnen juist aangegeven en de toetsen goed
aangebragt zijn. Beproeven wij 't met franschen overmoed.
Eugène Cavaignac was een braaf en eerlijk man. Hij bezat in het staatkundige
eene vaste overtuiging, die tot
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stijfhoofdigheid en blindheid voor anderer meening werd. Hij had zijn vaderland lief,
en omdat hij het liefhad, wilde hij het gelukkig maken door den regeringsvorm, dien
hij voor den eenig waren en goeden hield. Hij bezat een goed verstand, maar hij
miste vlugheid van begrip; hij studeerde veel en had weinig intuïtie. Hij was kalm
en moedig onder gevaren; hij telde den dood niet, maar hij huiverde tegen de kansen
van een nederlaag. Hij hield onwrikbaar stand, maar hij viel aarzelend aan. Hij was
streng, soms ruw in de handeling, weifelend in het beraden en besluiten. Man van
kracht, ontbrak hem wil; gewoon te bevelen, bleef het vaste besturen hem vreemd.
Open en rond voor zijne geestverwanten en maar al te vaak hun speelbal, was hij
achterdochtig en wantrouwend jegens hen, wier politieke overtuiging niet de zijne
was. Onbuigzaam als hij eenmaal doordrongen was van de juistheid eener zaak,
bleef hij lang vlotten en zweven eer hij tot zekerheid kwam. Zijne hand was sterk,
maar zijn karakter zwak; zijn hart was goed, maar zijn blik beneveld. De generaal
Cavaignac was een edel mensch, een voortreffelijk burger, een onverschrokken en
kundig soldaat en een onhandig staatsman.
Zoo er onder onze lezers gevonden worden, die geen vrede hebben met het
beeld, dat wij waagden te schetsen, het zal ons eene voldoening zijn, zoo hunne
ontevredenheid hen aanspoort tot eene nadere studie van het karakter en de
loopbaan van onzen held. Hij is der studie waardig; het is een schoon en
eerbiedwaardig standbeeld.
De groote rol van den generaal Cavaignac was met de optreding van Louis
Napoléon als president uitgespeeld. Zoo begreep hij het zelf en hij toonde zich ook
daarin staatsman en eerlijk man bovenal, dat hij geen gehoor gaf aan de dwaze
inblazingen zijner partij, om aan den uitverkorene des volks den zetel te betwisten
door het geweld. Hij trok zich met waardigheid terug, en al bleef hem de stemming
van zijn volk een raadsel, hij eerbiedigde haar en onderwierp zich aan de
souvereiniteit, die hij in theorie erkende. Of hem de hoop niet bleef toelagchen, dat
Frankrijk bij eene volgende keuze zich zijner zoude herinneren en vergoeden zoude,
wat het thans misdreven had? Het vermoeden is niet ongegrond; maar zoo hij van
de toekomst zulke verwachtingen heeft gekoesterd, hij zag ze voor altijd verijdeld
door de gebeurtenis, die op het einde van het jaar 1851 plaats had.
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Inmiddels had de revolutionaire beweging, welke reeds hier en daar in Duitschland
was teruggedrongen, in het Zuiden nieuwe vorderingen gemaakt.
In de maand November was Pius IX, de vrijzinnige paus, die het sein had gegeven
van vooruitgang en hervorming, verpligt geweest Rome te verlaten en eene
schuilplaats in Gaëta te zoeken. Een der laatste daden van Cavaignac's bestuur
was geweest aan het hoofd der kerk gastvrijheid aan te bieden op franschen grond,
waarvan Pius echter gemeend had geen gebruik te moeten maken, ofschoon hij op
den

den 11 December vervallen verklaard werd van de wereldlijke heerschappij van
den kerkelijken staat. De revolutie was echter daarmede niet tevreden en toen de
romeinsche Constituante in het begin van Februarij 1849 bijeengekomen was, werd
openlijk de republiek uitgeroepen. Het voorbeeld vond spoedig navolging in Toskane
en zoude waarschijnlijk ook elders aanstekelijk zijn gebleken, indien niet de wending
der zaken van Piëmont en de nederlaag van Carlo Alberto bij Novarra de beweging
hadden gestuit.
De Paus gevoelde zich echter verre van veilig bij den loop der Italiaansche
gebeurtenissen, en de president der fransche republiek, op wien de reactie
vertrouwend het oog gevestigd hield, besloot den kerkvorst ter hulpe te komen en
een leger te doen inschepen ter bestrijding van het republikanisme in Italië. Wanneer
we hier van reactie spreken, willen wij aan dat woord geene ongunstige beteekenis
hebben toegekend; een ieder, die prijs stelt op eene wettetelijke orde van zaken,
zal de woelingen in Italië hebben afgekeurd, welke niet uit een streven naar
zelfstandig volksbestaan haren oorsprong namen. Iets anders is het, den
regeringsvorm van den romeinschen staat en de vereeniging van wereldlijk en
geestelijk gezag in den plaatsbekleeder van Petrus te willen verdedigen; iets anders
den anarchistischen toestand te misprijzen, die sedert de vlugt van den Paus in
Rome heerschte.
Men herinnert zich het goede gevolg, waarmede de zending van het fransche
leger werd bekroond, zijn intogt te Rome en het herstel van Pius op den pauselijken
zetel. De generaal Cavaignac nam aan deze zaak geen werkzaam deel, maar wij
mogen gelooven, dat ook hij met welgevallen de maatschappelijke orde in Italië zag
hersteld, al keurde hij welligt de interventie van Frankrijk niet goed. Getrouw
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aan de gedragslijn, die hij zich voorgeschreven had, mengde hij zich niet onmiddellijk
in eenigeu maatregel van bestuur, onttrok hij zich althans aan alle werkzaamheid,
behalve aan die, welke het lidmaatschap van de assemblée législative hem oplegde.
Als hoofd der oppositie, bleef hij met warmte en volharding strijden voor zijne
republikeinsche beginselen, en niettegenstaande de harde lessen, die hij ontvangen
had, gelooven dat de regeringsvorm, die zijn ideaal was, ook voor zijn volk de meest
passende moest zijn en ook door zijn volk eindelijk als zoodanig zou worden erkend.
Het parlementaire leven van den generaal was niet rijk aan incidenten, maar ook
niet onvruchtbaar in welsprekende redevoeringen, waarin hij - thans niet meer
gebonden door eenig politiek ambt - zijn gansche gemoed met waardigheid en
kracht uitstortte. Het feit verdient erkenning, dat hij vreemd bleef aan iedere
revolutionaire poging, die tegen het bestuur van zijn gelukkigen mededinger werd
beproefd. In geene enkele heeft hij zich, zelfs in de verte, gemengd, en zijn naam
heeft hij zuiver bewaard, bij al de verleiding, waaraan zijne eerzucht ten doel stond.
Maar ook de bescheiden werkkring van volksvertegenwoordiger werd na weinig
den

tijds voor hem gesloten; zij eindigde den 2 December 1851, vermaarder
gedachtenis. Wij willen hier in geene appreciatie treden van den welbekenden
coup-d'état, door de millioentongige volksstem weinige dagen na zijne volvoering
goedgekeurd, waarbij een einde werd gemaakt aan de republiek en de prins Louis
Napoléon Bonaparte het keizerrijk - als symbool van den vrede - herstelde. De
geschiedenis moge over de noodzakelijkheid en nuttigheid van dien extra-legalen
maatregel rigten.
den

De coup-d'état van den 2 December overviel den generaal Cavaignac, terwijl
hij van liefelijker gedachten dan die de ondankbare staatkunde pleegt te geven
vervuld was. Het tijdstip van zijn huwelijk met Mademoiselle Odier, een beminnelijk,
jong meisje, behoorende tot eene aanzienlijke Parijsche familie, was nabij. Weldra
zouden de liefde en het huiselijke geluk hem de zorgen en teleurstellingen van het
openbare leven doen vergeten en de ondankbaarheid van zijn land vergoeden.
Ofschoon we reden hebben Hippolyte Castille in zijne
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waardering van den generaal Cavaignac van vijandschap te verdenken, we hebben
geen grond om te gelooven, dat het verhaal dat hij ons geeft van het voorgevallene
den

op den 2 December, onwaar zoude zijn. Wij volgen daarom zijne beschrijving,
als de meest uitvoerige, op den voet.
Het was 5 ure in den morgen, toen de generaal Cavaignac, die een entre-sol
o

bewoonde van het huis N . 17 in de rue du Helder, door een hevig kloppen aan
zijne deur werd gewekt.
‘In naam der wet, doe open!’ riep de commissaris van policie. De generaal
weigerde. De slagen werden heviger en men dreigde de deur open te stooten; de
generaal gaf toe, en de commissaris stormde met zijn gevolg het vertrek binnen en
verklaarde hem gevangen. Met kalmte kleedde Cavaignac zich aan, vroeg waar
men hem heen zou voeren en schreef eenige woorden, welke hij aan zijne
huishoudster ter hand stelde.
‘Ik ben gereed u te volgen,’ zeide hij met de waardigheid en rust van een zuiver
geweten, en hij werd in een rijtuig weggevoerd naar de cellulaire gevangenis van
Mazas, welke hij weinige dagen later verwisselde voor het fort van Ham.
Wij behoeven wel niet te vragen, aan wie de woorden waren gerigt, welke hij bij
zijne inhechtenisneming in aller ijl had neêrgeschreven. Naauwelijks was aan de
familie zijner bruid het gebeurde bekend, of de Heer James Odier haastte zich aan
den Heer de Morny eene vergunning te vragen voor Mevrouw Odier en hare dochter
om den generaal te bezoeken. Het verlof werd gegeven, maar in weêrwil daarvan,
was de consigne van het kasteel van Ham zóó gestreng, dat hun slechts één uur
onderhouds in tegenwoordigheid van een wachter werd verleend. De Heer Odier
bedankte den minister evenwel voor zijne groote goedheid, en voegde er het verzoek
bij, dat den generaal mogt wordén toegestaan aan zijne bruid te schrijven en haar
zonder getuigen te spreken. De Heer de Morny beantwoordde dit verzoek door een
brief aan Mevrouw Odier, waarin hij haar schreef dat de President der Republiek
den generaal Cavaignac niet vermengde met die zamenzweerders, die de
ondermijning van zijn gezag beoogden en dat hij met leedwezen zoude zien dat het
huwelijk van Mademoiselle Odier met den waardigen generaal door de muren eener
gevangenis werd verduisterd.
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Mevrouw Odier stelde aan haren aanstaanden schoonzoon zijn bewijs van
den

in-vrijheidstelling en den brief van de Morny op den 17 December ter hand, maar
de generaal meende zich niet de motieven te mogen laten welgevallen, welke voor
de gunstige beschikking blijkbaar op den voorgrond werden gesteld. Hij schreef aan
den minister een brief, waarin hij protesteerde tegen den commentaar, welke aan
het besluit was bijgevoegd, en waarbij hij zijne inhechtenisneming voor onwettig
sten

verklaarde en kennis gaf, dat hij tot den 29
December in de gevangenis zoude
blijven en eerst dan aan den commandant het bewijs van zijn ontslag zoude
vertoonen, ten einde het regt te hebben te zeggen en als erkend te beschouwen,
dat hij de gevangenis had verlaten om de éénige reden, dat er geen wettig motief
bestond hem er in te houden.
De Heer de Morny beantwoordde dien brief op zeer handige wijze; hij vermeed
elke opheldering of discussie en vergenoegde zich met de hoffelijke phrase, dat het
sten

hem verheugde dat de datum van den 29
December zoo nabij was.
Wij hebben in de arrestatie van den generaal Cavaignac nooit iets anders gezien
dan een tijdelijken maatregel van voorzigtigheid. De voorzorg werd overbodig, zoodra
het volk den president door zijn votum gelijk had gegeven, en de generaal werd dan
ook onmiddellijk daarna weder in vrijheid gesteld.
De voltrekking van het huwelijk, een oogenblik zoo droevig gestoord, volgde
sten

weinige dagen later en den 20
Januarij 1852 diende Cavaignac zijn ontslag als
generaal in. Hij kon niet anders hebben gehandeld.
Het keizerrijk vestigde zich op hechte grondslagen. De oostersche oorlog versterkte
het nog in aanzien en kracht. De generaal Cavaignac was schier vergeten.
Eindelijk, in den zomer van 1857, werd zijn naam weder met belangstelling
uitgesproken en rigtten zich de blikken van zijne landgenooten weder op hem. Bij
de verkiezingen voor de wetgevende vergadering was Cavaignac door een der
arrondissementen van Parijs tot vertegenwoordiger benoemd. Men beschouwde
zijne keuze niet ten onregte als een teeken van ontwakende oppositie en met
gespannen nieuwsgierigheid zag men de houding te gemoet, die hij aannemen
zoude. Men kende zijne overtuiging; zou hij als lid van het wetgevend ligchaam den
eed van gehoorzaamheid
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en getrouwheid afleggen aan een regeringsvorm, dien hij afkeurde en waartegen
hij vele en zware grieven had? Zou hij krachtig optreden als hoofd der oppositie en
zich beijveren eene partij om zich heen te scharen? Welk een wijd veld van gissingen
opende zich voor wie belang stelde in de publieke zaak! Weldra zouden ze tot
zekerheid worden gebragt; weldra zou de generaal zich moeten verklaren en in de
vergadering moeten verschijnen.
Daar klonk de mare door Parijs, dat de generaal Cavaignac plotseling op den
sten

29
October 1857 was overleden. Hij had zijn buitenverblijf verlaten om eenige
werkzaamheden in oogenschouw te nemen, welke hij deed verrigten, en daarna
een bezoek te brengen aan den Heer Gustave de Beaumont, met wien hij op de
jagt zoude gaan. Hij had een geweer in de hand. Naauwelijks beneden aan de trap
gekomen, gevoelde hij zich op eenmaal ongesteld; hij deed nog eenige schreden;
hij wankelde; zijn bediende ijlde op hem toe om hem te ondersteunen; de generaal
Cavaignac was niet meer.
Zijn lijk werd onder een grooten toevloed van menschen te Parijs ter aarde besteld.
De heeren Bastide, Goudchaux, Vaulabelle en Guinard droegen de slippen van net
kleed, en de heeren Odilon Barrot, Duvergier de Hauranne, Piscatory, Bixio,
Lanjuinais, Carnot, Dufaure, Buchez, Trélat, Crémieux, Darimon, Alexandre Dumas,
F. de Lasteyrie, Recurt en Boulatignier en de generaals Rulhières, Trézel en Thierry
behoorden tot hen, die hem naar zijne laatste rustplaats vergezelden.
Zoo eindigde het leven van een braaf burger en soldaat, die zich wél verdienstelijk
heeft gemaakt bij zijn vaderland, en voor wiens grafschrift welligt de vondeliaansche
regels niet kwalijk zouden passen:
‘Die zorgt en waakt en slaaft en ploegt en zwoegt en zweet,
Ten oirbaar van het land een lastig ambt bekleedt,
En waant de menschen aan zijn vroomheid te verbinden,
Zal zich te jammerlijk in 't eind bedrogen vinden
Van 't wispelturig volk, dat, veel te los van hoofd,
Genoten dienst vergeet en 't ergste liefst gelooft.’
JOH. C. ZIMMERMAN.

(Wordt vervolgd).
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De handelscrisis van 1857.
‘Allah is groot en het crediet is zijn profeet, dat is de leus der beursspelers onzer
dagen!’ Is hij onwaar, die honende uitroep van Karl Grün? Wie die het, in deze tijden
vooral, zal wagen te beweren! Crediet, is dat niet het tooverwoord van zoo velen,
waarmede zij de poorten van een aardsch Eden ontsluiten; is dat niet de talisman
die hun ongekend geluk als verzekert; is dat niet de amulet die hen vrijwaart voor
armoede en gebrek? Dwaas schelde men hem, die nog aan die bijna
antidiluviaansche leer waarde hecht, als zou alleen arbeid den mensch kunnen rijk
maken! Onnoozele sukkel, nog in onze dagen van arbeid rijkdom te verwachten!
Arbeiden? Maar hebben wij, beschaafde en verlichte mannen dezer eeuw, hebben
wij dan ook nog die vierkante schouderen, die breede borst, die forsche knieën, die
gespierde armen, ja misschien zelfs wel die ruwe en vereelte handen noodig, in
lang vervlogen en lang vergeten eeuwen vereischt, zoo als men ons, gelooven wij,
wel eens verteld heeft, om iets boven het strikt noodige der menschelijke behoeften
te verkrijgen? Of bewijzen wij niet juist daardoor in waarheid verlicht en beschaafd
te zijn, en verre boven den grooten hoop te staan, dat wij alleen door ons fijn
ontwikkeld en op alles gespitst brein duizendmaal grooter schatten verkrijgen, dan
geheele horden van die reuzen naar het ligchaam, maar dwergen in genialiteit, ten
spijt van onverpoosden arbeid en in het zweet huns aanschijns dit vermogen?
Immers niet met onderzoekingen op het gebied van godsdienst of van zedeleer,
van staatkunde of van regt, van letteren of van kunst, houden wij ons onledig; de
vruchten die men daarop plukt, hoe uiterst belangrijk ook misschien voor wie er lust
in heeft, geven bitter weinig tastbaar voordeel voor hem die daaraan zijn kostelijk
leven wijdt; - getuige Duitschland, waar
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armoede en geleerdheid bijna synoniem zijn; - neen, wij exploiteren alleen- de
maatschappij, het maatschappelijk gebied. Nog bijna braak ligt dat veld, hoezeer
dwazen het ook als uitgeput mogen noemen. Californië's en Australië's schatten
behoeft men niet in den vreemde te zoeken: hier, in dat oude en zoogenaamd
versleten Europa zijn ze even goed te vinden voor hem, die maar weet hoe dat
kunstslot te openen waarachter ze verborgen liggen, met den sleutel van het Crediet.
Humbug! antwoordt de Yankee, oud en versleten is en blijft Europa, ten spijt van
al dien bluf! Europa moge nu en dan een goeden greep doen op het gebied der
moderne alchymie; Amerika is toch eigenlijk het ware land voor alles wat geldmakerij
heet. Want de Europeaan heeft de onhandigheid om al zijn kapitaal ter leen te
verstrekken aan vreemde vorsten of aan vreemde ondernemingen, zonder dat hij
zelf het voordeel geniet van 't geen door die kapitalen tot stand gebragt wordt, terwijl
de mogelijke nadeelen daarvan hem bedreigen, of wel, hij beperkt zich tot een
overdreven beursspel, waardoor hij zijne eigene landgenooten zoolang plukt, tot
dat er ten slotte niemand meer te plukken overblijft, en hij dus de hen slagt, die hem
de gouden eijeren moest leggen. De Yankee is vrij wat verstandiger. Hij besteedt
zijn kapitaal in handel, nijverheid, scheepvaart landbouw en in alles wat hem zelven
grove voordeelen geeft, terwijl hij van den vreemdeling de kapitalen leent die hij
noodig heeft om kolossale ondernemingen tot stand te brengen, rijk aan indirect nut
voor zijn eigen land, maar dikwijls arm aan directe voordeelen voor den geldschieter.
En hij beperkt zijn beursspel tot de aandeelen van die groote ondernemingen, opdat
de fluctuatiën daarvan gedurig nieuwe kapitalen van den vreemde uitlokken. Komt
er nu eene algemeene crisis en verliezen al velen ook in zijn land daardoor groote
sommen: wat nood? de Yankee blijft in het bezit der reuzenwerken, door die kapitalen
tot stand gebragt, en de vreemdeling is de grootste verliezer. Dat is ook wel crediet,
maar dat is crediet nemen, nooit crediet geven. De goede geldman handelt altijd
naar zich toe, nooit van zich af, en eer Europa dat inziet, zal het nooit rijk worden
als de Staten.
Er is wel veel waars in die bewering der Amerikanen. Of is 't niet een
veelbeteekenend feit, dat de Yankee zich met hand en tand heeft verzet tegen het
oprigten van Maat-
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schappijen als een Credit Mobilier in zijn land, hij, die er anders zoo op uit is om
geld te slaan? Maar de praktische Noord-Amerikaan ziet zeer goed in, dat de
eigenlijke productie van zijn land de hoofdbron van zijnen rijkdom moet wezen. Hij
teelt tabak, katoen en granen en wat al niet, waarvoor hij overal met graagte koopers
vindt. Wat deert hem eene crisis als de naauw geëindigde? Immers hij heeft tot
hooge prijzen zijne voortbrengselen verkocht, en overal heeft hij spoorwegen
aangelegd, die het vervoer van die producten gemakkelijk maken, en daarenboven
de welvaart doen doordringen tot in de verstafgelegene deelen van zijn uitgestrekt
gebied. De vreemdeling heeft hem de middelen daartoe verschaft, en het spel in
spoorweg-aandeelen op zijne beurzen, lokt gedurig meer kapitalen van buiten naar
die rigting. Hoe meer een ander hem in staat stelt die maar langzaam voordeel
afwerpende ondernemingen tot stand te brengen, hoe meer kapitaal hij overhoudt
voor de bebouwing van zijn eigen bodem.
Is de Noord-Amerikaan dan achterlijk in alles wat crediet-instellingen aangaat?
Verre van daar; zijne vrijheid van bankwezen getuigt het tegendeel. Maar toch zijn
de banken in den grootsten en rijksten van al de Staten, in dien van Nieuw-York,
zeer beperkt in hare uitgifte aan bankpapier, dat hoofdvoordeel voor elke bank.
Immers een geevenredigd bedrag van solide fondsen moet bij de Regering tot
onderpand liggen voor elken dollar papier dien zij uitgeven, en de stempel door het
Gouvernement op de banknoot gedrukt, ijkt dat stuk papier als waarachtigen
vertegenwoordiger van waarde. Alleen de wijze waarop van dat kapitaal gebruik
gemaakt wordt, is maar al te dikwijls roekeloos. Reeds het disconteren van
handelspapier - dat is onder korting van interest gereed geld te geven voor papier
dat eerst later betaalbaar is - door dikwijls de geheele schuldvordering te koopen,
zonder regt te hebben om, bij wanbetaling op den vervaldag, zich op den verkooper
van den wissel te verhalen, heeft, bij groot voordeel door de hoogere rente, veel
gevaar in voor hem die disconteert. Ook de Europesche banken geven zoo groote
sommen bankpapier uit, dat niet door edel metaal of fondsen gedekt is maar alleen
door vaak weinig waarde hebbend handelspapier, dat zij, bij eenige ongewoon
groote vraag naar geld, dadelijk hare voorschotten moeten beperken door eene ver-
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hooging van haar disconto. Op die wijze moet de handel juist op tijden wanneer hij
veel geld noodig heeft, dat geld ontberen of zeer duur betalen, en draagt dan het
nadeel van de te groote uitbreiding die zoodanige inrigting aan hare zaken gegeven
heeft. De Nederlandsche Bank maakt daarin op vele eene loffelijke uitzondering,
en hoe vast het vertrouwen is op het onderpand van het kapitaal der Engelsche
Bank, schoon niet uit edel metaal bestaande, bewijze de kortelings door de Regering
veroorloofde uitgifte van twee millioen ponden sterling meer ongedekt bankpapier
dan de bankacte van 1844 toestond, zonder dat daardoor de voorraad van edel
metaal verminderde. Maar hoe gevaarlijk zoodanige ongedekte uitgifte van
bankpapier toch is, getuige de schorsing der specie betalingen van de Engelsche
bank van 1797 tot 1819. Waar het crediet meer uitgebreid wordt dan het kapitaal
van een land vergunt, begaat het crediet een' zelfmoord, want het doodt zich zelf.
Toch is de laatste handelscrisis juist in Noord-Amerika ontstaan, voert men ons
voorzeker te gemoet. Voorzeker, omdat dáár het spel in allerlei fondsen, zij 't dan
van industriële ondernemingen, op eene waarlijk roekelooze wijze gedreven was.
Gedurende het geheele jaar 1857 was er die handel niet alleen zeer aanzienlijk,
maar evenzeer de handel in goederen. Massale partijen van de meest verschillende
producten van den eigen bodem werden tot gedurig klimmende prijzen aan Europa
verkocht, en veroorzaakten dus eene speculatie, die al spoedig de grenzen der
voorzigtigheid overschreed. Naauwelijks waren dan ook de berigten van Europa
minder gunstig, of liever, weigerden de verbruikers aldaar de steeds hoogere eischen
der Amerikanen toe te staan, zoodat er eenige stilstand in den handel ontstond, of
verkoopen tot iets lagere prijzen van aanvankelijk kleine, maar later grootere partijen
in de Staten bewezen, dat menig Amerikaan het te hooge cijfer der prijzen inzag,
en meer ingekocht had, dan bestaanbaar was met zijn kapitaal, bij een minder
vluggen verkoop. De daling maakte, vooral voor granen en tabak, snelle vorderingen,
en bragt menigen houder in het ongereede. Naauwelijks was de geldmarkt daardoor
eenigermate geschokt, of de tijding dat de als zoo bloeijend geroemde
Michigan-Southern spoorweg in groote moeijelijkheden verkeerde, schokte het
vertrouwen en deed wantrouwen ontstaan. En toen ook de
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Ohio Life and Trust Company, eene soort of liever eene flaauwe nabootsing van
het Credit Mobilier, zijne betalingen schorschen moest, werd de paniek algemeen.
Het vertrouwen was als verdwenen van de beurs. Geld was bijna tot geen' prijs te
verkrijgen; disconteren was genoegzaam onmogelijk; wissels te verkoopen was
eene ijdele poging; het eene failliet volgde op het andere, en de banken staakten
hare speciebetalingen, zoo ze niet ook eene prooi werden van den algemeenen
nood.
Hoe die tijdingen op Engeland werkten, dat een zoo uitgebreid verkeer met de
Noord-Amerikaansche Staten onderhoudt, is ligt te denken. Iedere Amerikaansche
boot werd in de maanden September en October met een angstig gevoel te gemoet
zien, en toen de Liverpool Borough Bank in het laatst van October viel, ten spijt van
alle aangewende pogingen om haar te helpen, en ook vele aanzienlijke huizen niet
langer aan hunne verpligtingen konden voldoen, toen was de paniek ook over geheel
Engeland verspreid. Dag aan dag werden, gedurende de maanden November en
December, nieuwe slagtoffers van de algemeene ramp genoemd, zoodat de Regering
ten slotte de Bankacte van 1844 moest intrekken, en door de meerdere hulp die dit
ligchaam nu aan hen kon aanbieden, die nog stonden maar toch reeds wankelden,
het kwaad trachtte te stuiten.
Daarenboven verkeerde Engeland toch reeds in een moeijelijken toestand.
Gewikkeld in den kostbaren oorlog met Britsch-Indië, waarvoor de Bank nog
kortelings een millioen ponden sterling in baar geld verstrekt had, waren de
gemoederen algemeen reeds in een staat van spanning en onrust. Het einde van
dien strijd was niet spoedig te verwachten, maar erger nog, de uitslag was zoo
geheel onzeker. Aan het verlies eener zoo onschatbaar rijke bezitting waagde men
't zelfs niet te denken, maar wel was een ieder met vrees vervuld voor de schromelijke
oorlogskosten, en voor de nog grooter verliezen die de nijverheid, dat palladium
van Groot Brittanje, gedurende den krijg zou te dragen hebben. Dat kwam nu wel
te midden van een staat van welvaart, ja, maar van eene welvaart die velen reeds
als eenigermate bedriegelijk beschouwden, daar zij de al te hooge opdrijving der
prijzen van alle goederen en de al te groote ondernemingen begonnen te
wantrouwen. Ook
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andere, nog treuriger redenen, hadden het Britsch publiek in de laatste tijden doen
twijfelen aan de echtheid van dien ongemeenen voorspoed van vele groote
ondernemingen en van kolossale handelshuizen. Immers nog voor korten tijd waren
voor de Engelsche geregtshoven praktijken in den handel ontsluijerd van zoo
schandelijken aard, dat de Brit reeds minder hoog stofte op de nooit geëvenaarde
eerlijkheid zijner nijverheidsmannen. Namen als die van een Cole, een Paul, een
Strahan, een Redpath en anderen lagen een ieder nog te versch in 't geheugen,
dan dat niet eenige aarzeling bij het publiek moest ontstaan, of men wel op den
uiterlijken schijn zoo veel vertrouwen mogt stellen. En toch, hoe is handel en eenig
bedrijf mogelijk, zonder vertrouwen? Met een angstig gevoel zag Engeland dan ook
de donkere wolken van Amerika naar zich toe drijven, en ontwaarde maar al te
spoedig, hoe het zelf oneindig meer onder den storm leed dan Amerika. John Bull
had meer dan honderd millioen ponden sterling aan Broeder Jonathan voor allerlei
ondernemingen verstrekt, en allerlei reuzenwerken van onberekenbaar nut in de
Staten tot stand helpen brengen. En hoeveel had deze hem wederkeerig
verleend?......... Engeland kon zich niet zoo spoedig van het geledene herstellen
als Amerika met zijne jeugdiger en krachtiger bevolking en met zijn oneindig rijkeren
bodem. In Amerika zou nieuwe welvaart het verleden reeds lang hebben uitgewischt,
terwijl de treurige teekenen daarvan in Engeland nog duidelijk zigtbaar zouden zijn.
Maar erger nog dan in Engeland was de staat van zaken in Hamburg. Naauwelijks
was daar één enkel huis, dat waarlijk ongeloofelijk groote wisseloperatiën gedaan
had, gevallen, of meer dan honderd en zestig handelshuizen, waaronder meer dan
vele van groot crediet en aanzien, staakten hunne betalingen. Wisselcoursen werden
niet meer genoteerd, op wissels was geen geld te bekomen, goederen naauwelijks
verkoopbaar. En in dat trotsche Hamburg, in de stad die zich altijd beroemde zoo
oneindig hooger in den handel te staan dan alle handelssteden van geheel Nederland
te zamen, heerschte nu eene zoo groote verlegenheid, ja algemeene verslagenheid,
dat zij met deemoed uitriepen: ‘naauw twintig jaar geleden was Hamburg het
medelijden waardig, en verdiende de krachtige en overvloedige hulp, die het
buitenland onmiddellijk verstrekte, toen
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onze veste door den vreeselijken brand geteisterd werd. Op nieuw worden wij nu
door eene groote ramp overheerd. Maar helaas! wij genieten, wij verdienen ook
geen medelijden, want aan eigene roekeloosheid moeten wij onze ellende wijten!’
Daarbij was de besluiteloosheid en het gebrek aan geestkracht onder die eens zoo
fiere handelsvorsten zoo groot, dat ook dáár de hulp der Regering noodig was, om
het kwaad in zijn onberekenbaar snellen voortgang te stuiten. Wat al Raads- en
Burgervergaderingen, wat al voorstellen en tegenvoorstellen, wat al besluiten heden
genomen, om morgen weer ingetrokken te worden; maar vooral, welk een sterk
sprekend contrast tusschen dien immers voor niets terugdeinzenden en alles met
adelaarsblik en met weergalooze kennis omvattenden koopman in de dagen van
voorspoed, en tusschen dien wankelen, onzekeren, gansch en al ter neder geslagen
man in de dagen van onspoed! Hoe bleek nu veel van dien voorspoed niet het
gevolg van een allesovertreffenden ondernemingsgeest, van eene naauw te evenaren
handelskennis te zijn, zoo als verwaten hoogmoed steeds beweerde, maar zeer
veel het product van eene roekelooze waaghalzerij, die ten slotte op niets anders
eindigen kàn, dan op eene volslagen handelsrevolutie, waarvan Hamburg het
voorzeker nog nimmer geëvenaard schouwspel geleverd heeft! Maar daarover
nader. Genoeg zij 't, dat de val van enkele groote huizen door den bijstand der
Regering voorkomen werd, terwijl op verschillende wijzen, zoo door het verkrachten
van de zilverreserve der Bank, als door de hulp der Oostenrijksche Bank, waarvan
de uiteenzetting echter buiten het doel van ons schrijven ligt, het noodige kapitaal
verschaft werd, om nog grooter onheil te voorkomen. Hoe echter ook deze
maatregelen geenszins van eene zoo groote handelskennis getuigen, als men van
die zich zelven zoo hoog boven allen stellende handelaren met regt verwachten
kon, mogen de krachtige vertoogen van den bekwamen Hartwig Herz daartegen
getuigen.
De maat der handelsrampen was echter nog niet vol. Zweden vooral moest nog
Jobsbode op Jobsbode naar den vreemde zenden, en de lijst der onheilen
vergrooten. En zou Rusland den schok ongedeerd doorstaan, in zoo naauwe
betrekking staande tot het fel geteisterde Engeland en Hamburg? Nog te versch
liggen de treurige gevolgen van de

De Gids. Jaargang 22

284
crisis aldaar in 't geheugen van het Nederlandsch handelspubliek, dan dat wij de
verliezen, door den val van vele St. Petersburgsche huizen geleden, nader zouden
omschrijven. Toch scheen het alsof de engel der verwoesting, die overal rondwaarde,
zijn zwaard in de schede gestoken had, want niet zoo algemeen was de ramp in
Rusland, tot groot geluk vooral van ons Vaderland. Maar vreemd verschijnsel
voorwaar! in Duitschland en Denemarken was de verwoesting evenmin zoo algemeen
als men na den val van zoo vele Hamburgsche huizen had mogen vreezen. En in
Frankrijk, in dat land, waarover de Engelsche dagbladpers het geheele jaar door
ach en wee geroepen had, en dat zij met eene totale verwoesting had bedreigd,
zoodra aan den financiëlen horizon ook maar enkele donkere wolkjes zelfs zouden
opkomen, in Frankrijk was naauw eenige andere invloed van de algemeene ramp
zigtbaar, dan een gevoel van wantrouwen en een stilstand in handel- en
fabriekwezen, zonder evenwel tot groote faillieten te leiden. Trouwens, de Keizer
had immers gedecreteerd, dat eigenlijk de geheele crisis uit loutere vrees bestond,
en allen redelijken grond miste?
En Nederland? Wij mogen er trotsch op zijn, tot dus verre onzen ouden roem van
soliditeit zóó krachtig te hebben gehandhaafd, dat wij elkander nu bijna verwonderd
mogen aanstaren en gelukwenschen! Verliezen hebben wij geleden, grooter dan
ooit te voren, door de wanbetalingen van zoo vele, immers vroeger alom geachte
huizen in den vreemde, en nog zwaarder verliezen wachten ons voorzeker, wanneer
de tegenwoordige lage stand van vele artikelen blijvend mogt worden. Eer die offers
gebragt zijn, moeten wij dus voorzigtig wezen in ons roemen. Maar toch, de
regtmatige eer komt ons toe, dat wij te midden van den storm onwrikbaar aan het
roer bleven pal staan, en dat de kiel, hoe ook geteisterd door de golven, en hoe ook
gesloopt door hetgeen de stortzeeën in hare vaart wegsleepten, toch volkomen
zeewaardig bleef, nadat de orkaan had uitgeloeid. Hebben wij ook al hier en daar
wat verloren, hoe ligt ware ons dat ook bij de minste frissche koelte ontvallen, en
moge er al veel ontredderd zijn, wij hebben nog rappe maats te over aan boord, om
spoedig zelfs het laatste teeken van den doorgestanen storm weg te nemen. Hoog
blijve dus onze driebaan wapperen, wanneer windstilte ons maar niet op nog
onbekende klippen brengt. Eere

De Gids. Jaargang 22

285
dan ook der wakkere bemanning gebragt, die zich tot dusverre zoo kloek gedragen
en zich zoo eervol van den vreemdeling heeft onderscheiden; maar eere ook der
Nederlandsche Bank gebragt, voor de waarlijk meesterlijke wijze, waarop zij zich
in zoo gevaarvolle tijden gekweten heeft van eene taak, ligter met een enkelen
pennestreek of met een vlugtig woord te prijzen of te laken, dan op die wijze te
volbrengen!
Is de crisis dan voorbij? Onvoorwaardelijk geven wij op die vraag een toestemmend
antwoord, wanneer men met ons door crisis dien hagchelijken tijd verstaat, waarin
alle vertrouwen als geweken is, zoodat alleen door werkelijk en gereed kapitaal de
schuld tusschen schuldenaar en schuldeischer te vereffenen is. Dan is het crediet,
dat bepaald en onmisbaar vereischte voor den handel, als weggevaagd, en dus ook
alle eigenlijk verkeer onmogelijk. Immers bijna alle verbindtenissen in den handel
luiden op een lateren kwijtingsdag, en zoo is eene enkele wanbetaling in staat velen
tot wanbetaling te noodzaken, omdat het kapitaal, dat zij van den schuldenaar op
den bepaalden dag verwachten, reeds sinds lang door hen bestemd was tot kwijting
van hunne evenzeer op een bepaalden dag aangegane verpligting. De echte
koopman heeft meer handelspapier dan baar geld in zijne kas; maar hoe met dat
papier eene schuld betaald, wanneer het door miscrediet geene koopers vindt? Die
crisis kan maar korten tijd duren. Hoe grooter ze is, hoe sneller ze werkt. Tijd van
beraad, tijd om maatregelen te beramen en te nemen, wordt niet gegund, en
goederen kunnen niet verkocht worden, omdat dan de koopers ontbreken. Binnen
het kort bestek van naauwelijks eene maand werden dan ook in Amerika, in Engeland
en in Hamburg de slagtoffers gemaakt, waaronder er zeer vele waren die zich stellig
zouden gered hebben, wanneer hun maar tijd gegund ware; maar juist dat gebrek
aan dien tijd maakt het erge kwaad van de crisis uit.
Dat nijpende gevaar, dat oogenblik waarin alle crediet ontbreekt, achten wij voorbij
te zijn. Wat te zwak was om den storm te weerstaan, is gevallen, en alleen de
sterkeren zijn overgebleven. Wie wankelend staan bleef, heeft nu tijd om zich te
herstellen, zoo herstel mogelijk en wenschelijk is. Wel zullen nog velen lang lijden
aan de doorgestane ramp, of misschien zelfs aan de gevolgen overlijden, maar
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hun val komt dan in tijden van meerdere rust en kalmte en van crediet, en dus minder
tot nadeel van het algemeen. Lang duurt het, eer het crediet geheel hersteld is,
omdat men elkander nog lang met wantrouwen blijft gadeslaan; maar wie werkelijk
bewijst kapitaal genoeg overgehouden te hebben om zijne zaken voort te zetten,
die vindt ook spoedig weder het vroeger in hem gestelde vertrouwen terug. Zij, die
door fictieve middelen staan bleven, hebben dus nog een moeijelijken tijd door te
worstelen, en hun val, hoe ongelukkig ook voor hen zelven, is dan een zegen voor
het algemeen, opdat hij, die op den schijn crediet in hem stelt, zich later toch in hem
niet bedrogen vindt. Juist om zulk eene begoocheling te voorkomen, en het kwaad
niet te bestendigen, keurt men algemeen het ingrijpen der Hamburgsche Regering
in den loop der zaken af. Menigeen wordt dan ligt geholpen, die geene hulp meer
waardig was, en blijft wankelend voortbestaan, tot onberekenbaar nadeel van hen,
die hem solide acht.
Maar de oorzaak van de crisis! roepen velen misschien reeds sinds lang
ongeduldig uit. Is die ramp als een plotseling opkomend onweder boven onze
hoofden losgebarsten, zoodat niemand die evenmin voorzien, als er zich tegen
wapenen kon? Geen aandachtig beschouwer der laatste handelsrampen, die daarop
een toestemmend antwoord geeft. Eene crisis voorzien, hevig en verpletterend als
de laatste, dàt heeft niemand, hoe menigeen dat nu ook stoutelijk bewere; ook
Hartwig Herz niet, al heeft hij voor twee jaren in zijn werk over ‘die Deutschen
Zettelbanken’ den handel gewaarschuwd voor de roekelooze speculatiën en het
overdreven spel met credieten. Dat de handel maar al te veel in spel ontaardde, dat
de prijzen van vele artikelen kunstmatig op een veel te hoog cijfer gedreven werden,
en dat eene reactie komen moest, even hevig als de actie, dat voorzeker voorzagen
velen. Maar dat de ramp zoo vernielend, zoo alles overheerend zijn zou als ze
geweest is, neen, niemand kon dat voorzien, omdat niemand wist, dat op zulk eene
verregaand schandelijke wijze misbruik gemaakt werd van handelscrediet; omdat
niemand het vroeger gewaagd zou hebben zulke oneerlijke praktijken zelfs te
onderstellen van huizen, toen als hoogst solide en achtbaar beschouwd, maar die
nu ook juist door het onbeperkt vertrouwen dat zij genoten, het onheil, door hun val
veroor-

De Gids. Jaargang 22

287
zaakt, te grooter maakten. Had men vroeger zulke praktijken ook maar vermoed bij
hen, die nu onteerd daar staan, omdat zij zoo schandelijk het in hun gestelde
vertrouwen hebben beschaamd en zoo velen in hun val medegesleept die hunne
eerlijkheid boven alle verdenking rekenden, nooit zouden zij in staat geweest zijn
zulk een onheil door hunnen val rondom zich te verspreiden. Ongelukkig verleidden
juist hun groote omzet van zaken, hunne stoute grepen, hunne kloeke
ondernemingen, die natuurlijk bij eene rijzende markt met groote voordeelen
bekroond werden, tot vertrouwen op hunne kennis en op hun vermogen, en toch,
hoe is die omzet gebleken veel credietspel geweest te zijn; hoe zijn die stoute grepen
en die kloeke ondernemingen alleen uitgeloopen op middelen om zich staande te
houden; hoe is het voordeel weggenomen door de kostbare middelen, waarop het
noodige fonds moest worden verschaft, en door de noodzakelijkheid om altijd en
altijd zaken te doen, zelfs wanneer verlies te voorzien was.
Ja, het bepaald verpletterende dat de laatste crisis gekenmerkt heeft, moet veel,
zoo niet geheel, worden toegeschreven aan de misbruiken, die van het crediet
gemaakt zijn. Wisselruiterij, het trekken van wissels tusschen twee of meer huizen,
die het een op den vervaldag betaalt, door weder op het ander te trekken, dat is
eene oude bekende praktijk in den handel, reeds in 't midden der vorige eeuw zelfs
1
door groote Nederlandsche handelshuizen gepleegd. En Hamburg heeft het in dat
stelsel tot eene volmaaktheid gebragt, die voorzeker bewonderenswaardig heeten
mag. Daarenboven komt aan die aloude Hanséstad de eer toe, een elders nog
minder gebruikelijk, ja menigeen gelukkig zelfs nog onbekend handelspapier te
bezitten, de zoogenaamde Kellerwechsel, wissels, getrokken door personen die
geene kooplui zijn, of die veelal in 't geheel niet be-

1

Professor Büsch begaat de grove illoyauteit van in zijn werkje: ‘Geschichtliche Beurtheilung
der grossen Handelsverwirrung im Jahre 1799,’ voor korten tijd op nieuw uitgegeven door
Hartwig Herz met noten over de tegenwoordige crisis, alleen den naam van een in 1763 groot
Amsterdamsch handelshuis te vermelden, als sterk deel nemende aan wisselruiterij, terwijl
bij anders nooit een' enkelen naam noemt. Ook al Hamburgsche jaloezij? De onuitstaanbaar
pedante toon, waarin dit werkje geschreven is, schaadt veel aan den anders lezenswaardigen
inhoud. De noten van den bekwamen Herz zijn zaakrijker en van veel belang in dezen tijd.
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staan, of wel op personen, die niet op wisselplaatsen wonen en elders betaalbaar.
Dit papier wordt verkocht, en op den vervaldag wordt het geld of door den acceptant,
meestal tevens trekker, betaald, of gezonden dáárheen, waar het betaalbaar gesteld
is. De maker van dat papier heeft dus tot den vervaldag gebruik van dat geld.
Berigten uit Hamburg melden waarlijk curieuse wisselfeiten op het gebied van
wisselruiterij. Trouwens, het niet gansch onaanzienlijke bedrag van 340,000,000
Mark Banco liep in de laatste maand December aan wissels van allerlei aard op
die, immers grootste handelsstad van geheel Noordelijk Europa, groot ook in het
wisselvak! De wisselruiters hadden in den laatsten tijd hunne stations niet alleen in
geheel ons werelddeel, maar zelfs in de transatlantische gewesten, en voor
Kellerwechsel waren de trekkers zeer goedkoop te vinden, want volgens de Duitsche
dagbladen teekende een eenvoudig handwerksman in het midden van Duitschland
die wissels voor acht Silbergroschen het stuk, onverschillig hoe groot het bedrag
was! Waarom ook daarop te letten, als men zelfs het kleinst mogelijke bedrag toch
nooit zelf zou kunnen betalen! In December failleerde een geacht huis in Londen,
eene oude Engelsche firma, die men meende boven alle verdenking solide te zijn,
en ziet, in de wisselportefeuille vond men 79 wissels, waarvan 30 op personen
getrokken en door deze geaccepteerd waren, tè onbekend zelfs om hen te kunnen
opsporen. Wat nood ook, als alles goed ging loste men die zelf vóór den vervaldag
weder bij zijnen bankier in, en drie maanden lang had men gebruik van het geld
gehad, en een nieuwe wissel betaalde den ouden!
Ook blanco credieten verleenden Engeland en Hamburg tot een aanzienlijk bedrag.
Evenwel oordeelen zij, die zoodanig crediet met wisselruiterij op ééne lijn stellen,
verkeerd. Bij blanco crediet heeft eene leening plaats van den geldschieter aan den
geldgever, en wanneer de eerste eenvoudig op den laatste trekt, om het bedrag
vóór den vervaldag aan den betrokkene te betalen, dan is de handteekening van
den acceptant eene werkelijk credietwaardige schuldbekentenis, mits - en daarop
komt het aan - hij die het crediet verleent, volkomen in staat zij om den wissel te
betalen, ook dan zelfs, wanneer de trekker in gebreke mogt blijven hem te voldoen.
Het moeten vooral bankiers zijn, die zoodanige verbindtenissen aangaan; want
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zij zijn de bepaalde kooplui in kapitaal, dat zij leenen aan wie het noodig heeft en
hun een voldoend onderpand geeft, en die hun eene voldoende winst daarvoor
betalen. En als voldoend onderpand mogen zij gerustelijk de handteekening van
solide huizen rekenen. Is er eigenlijk wel veel onderscheid tusschen de waarde van
zulk een wissel en die van een wissel of promesse, die tegen een goederenverkoop
getrokken is? Daarvan toch ook bestaat het onderpand, de goederen, gewoonlijk
niet meer op den vervaldag; 't is dus de soliditeit, die men aan de handteekening
van den trekker of betrokkene of endossant toekent, die zoodanig papier gereedelijk
door de meest voorzigtige bank doet disconteren. Waarom zou hij die door zijne
eerlijkheid, vlijt en vermogen te regt een vaak moeijelijk verworven crediet geniet,
daarvan geen gebruik mogen maken, wanneer hij geld noodig heeft? Maar wanneer
blanco crediet door den gewonen koopman in goederen verleend wordt, dan geeft
het ligt aanleiding tot misbruiken, vooral wanneer het verleend wordt in de hoop,
van daardoor de goederenoperatiën met den geldnemer gemakkelijker te maken.
Ligt ontaardt dan zoodanig crediet in wisselruiterij, wanneer het vermogen van den
geldgever niet zéér aanzienlijk is. En in Engeland, en in Hamburg was dat ook maar
al te dikwijls het geval; de staten van de failliete massas van twee, zoo men meende
puike Londensche firmas, die vóór ons liggen, kunnen dat maar al te zeer bewijzen.
Daarenboven moet men, bij alle regtmatige afkeuring der misbruiken van het
credietstelsel, voorzigtig zijn om het misbruik niet met het gebruik te verwarren.
Crediet is onontbeerlijk in den handel, maar hij die crediet met kapitaal verwart,
handelt dwaas en onverstandig. Wie zijne zaken meer met crediet dan met eigen
kapitaal drijft, of wie zijne ondernemingen uitbreidt, naarmate hij over meer crediet
beschikken kan, verdient noch den naam van een verstandig, noch van een solied
handelaar. 't Zijn maar uitzonderingen, die van zoodanige handelwijze de treurige
gevolgen niet ondervinden. Juist die onvoorzigtige handelwijze is mede eene
hoofdoorzaak van de laatste crisis. Men dreef zaken en speculeerde, onverschillig
tot welk bedrag, omdat de tijd van betaling nog zeer verwijderd was, en mogt de
onderneming vóór den vervaldag niet afgeloopen zijn, welnu, men had crediet
genoeg om toch
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aan zijne verpligtingen op den bepaalden termijn te voldoen. Zoo kon men ligt die
kolossale speculatiën in goederen aangaan, en die reusachtige zaken drijven, en
de prijzen opjagen tot het overdreven standpunt, waarop ze tegen het einde van
1857 gebragt werden.
Maar is crediet eigenlijk wel iets anders dan kapitaal? vraagt ons de man van
crediet. Als ik eene lading goederen koop op crediet, om die eerst over drie maanden
te betalen, dan kom ik toch in het bezit van die goederen, welke dan toch wel degelijk
kapitaal zullen zijn, en ik geef daarvoor niets anders in ruil dan mijne handteekening,
die mijn verkooper zeker ook weêr als kapitaal aanneemt; anders toch zou hij mij
zijn werkelijk kapitaal niet afstaan; welk onderscheid is er nu tusschen die beide
kapitalen? Eenvoudig dit, antwoorden wij, dat de verkooper u een kapitaal, de lading
goederen, wel afstaat, maar eigenlijk nog maar in leen, want dan eerst zijt gij in
waarheid eigenaar daarvan, wanneer ge hem op den onderling bepaalden tijd een
ander kapitaal daarvoor gegeven hebt, geld namelijk, dat niet alleen ruilmiddel, maar
ook werkelijk kapitaal is. Een kleiner kapitaal zoudt ge hem moeten geven, wanneer
ge het gekochte dadelijk voldeedt; nu echter leent hij u dat kapitaal, en voor die
leening moet ge hem later een grooter kapitaal voldoen: de wisselcours of de korting
regelt dat. Immers dezelfde zaak kan nooit terzelfder tijd geheel aan twee personen
in vollen eigendom toebehooren; zoolang gij de lading goederen gebruikt als uw
eigendom, is de verkooper van het gebruik van dat kapitaal verstoken, en voor die
ontbering betaalt ge hem eene schadeloosstelling, die men interest noemt. Maar
de verkooper kan uwe schriftelijke belofte, om dat kapitaal op een bepaalden tijd te
voldoen, weêr aan een ander leenen, en daarvoor op gelijke wijze als gij, een kapitaal
inruilen, evenwel ook tegen schadeloosstelling aan zijnen verkooper voor de
ontbering, die hij dan weder van dat kapitaal heeft, en zoo vergemakkelijkt het crediet
het gebruik van kapitalen, omdat er ten slotte altijd een persoon overblijft, die liever
kapitaal leent, en daarvoor eene schadeloosstelling geniet, dan dadelijk kapitaal
tegen kapitaal in te wisselen.
Evenmin als wij in het gepast gebruik van crediet eene oorzaak van crisis zien,
evenmin zien wij die in het bestaan van gepriviligeerde banken, die papier uitgeven,
wan-
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neer dat papier namelijk niet alleen inwisselbaar is - want zonder dàt vereischte is
zoodanige uitgifte een vloek voor het land, waar men dat toestaat, - maar wanneer
het daarenboven gedekt is door eene voldoende hoeveelheid edel metaal. Met
verwondering zien wij toch, dat mannen, als een Ch. Coquelin, de handelscrisis
alleen aan die gepriviligeerde banken toeschrijven. Volgens hem monopoliseren de
banken het vlottend kapitaal, vergrooten daarmede hare voorschotten op allerlei,
vaak waardeloos papier, breiden hare zaken daardoor zóó sterk uit, dat de uitgifte
van haar bankpapier in wanverhouding komt tot haar metaal-voorraad, om ten slotte,
als de minste moeijelijkheid zich openbaart, en een ieder zich naar de bank spoedt
om zijne bankbilletten tegen gemunt geld in te wisselen, door het staken van hare
betalingen eene crisis te doen ontstaan, die alleen aan haar monopolie toe te
schrijven is. Wanneer datzelfde vlottend kapitaal in de handen van verscheidenen
gebleven ware, die daarmede disconto-zaken dreven, dan zou de crisis nooit kunnen
ontstaan, omdat dan geen ongedekt bankpapier, maar alleen werkelijk kapitaal in
omloop zou gebragt zijn. Ja, wanneer men als vast stelt, dat de banken roekeloos
handelen met hare voorschotten, zoowel als met hare bankbilletten, dan voorzeker
is daardoor eene crisis onvermijdelijk, want welke handeling heeft geen kwaad
gevolg, wanneer die handelwijze zelve verkeerd is! Op die wijze redenerende, kan
men elke zaak, ook de meest wenschelijke, veroordeelen. Dat echter de crisis uit
andere oorzaken ontspruit, getuige Hamburg. Nergens is ze heviger geweest, en
toch, de Hamburger Bank geeft geen papier uit, en alle rekeningen, aldaar gehouden,
zijn gedekt door baar zilver, of liever zij waren dat, eer het den kundigen handelstand
van die stad goedgedacht bad voor vijf millioen mark banco aan effecten en
spoorwegaandeelen daarin te leggen, en ook die als baar te beschouwen. Meer
nog, in Amerika is de crisis ontstaan in den Staat Nieuw-York, en ook daar is geene
grooter uitgifte van bankpapier mogelijk, omdat het gedekt moet zijn door effecten
bij de Regering als waarborg neêrgelegd. En in Frankrijk, waar de Bank zéér
gepriviligeerd is, heeft men de crisis naauw gevoeld. 't Ligt niet in ons bestek de
gewigtige vraag te behandelen, die in Frankrijk tot zulke belangrijke beraadslagingen
aanleiding gegeven heeft: in hoever vrijheid van
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bankwezen de voorkeur verdient boven gepriviligeerde banken, eene vraag
daarenboven, die niet beslist kan worden dan met het oog op bepaalde landen;
maar wèl mogen wij de getuigenis afleggen, dat geene zaak van meer belang voor
den handel is, dan dat het bankwezen, vrij of gepriviligeerd, goed geregeld zij.
Wanneer de banken daarenboven gelden nemen à deposito tegen eene matige
rente, wordt het vlottend kapitaal wel degelijk goed aangewend, natuurlijk onder die
voorwaarde, dat de middelen waarover zij te beschikken heeft, niet op eene
roekelooze wijze ter leen verstrekt worden. De Nederlandsche Bank heeft hare
sporen nu toch wel verdiend, na zoowel de crisis van 1848 als die van 1857 te
hebben doorgestaan, zonder eenige moeijelijkheid in hare speciebetalingen?
Zijn daarom alle banken goed te noemen, zelfs die kinderen der laatste jaren,
welke voor geene bepaalde zaak opgerigt werden, maar eenvoudig met het,
voorzeker plausibel en niet onnatuurlijk doel, om winst te behalen? De tijd zal op
die vraag een te duidelijk antwoord geven, dan dat wij ons aan de onnoodige rol
van onheilsprofeet zouden willen vergapen.
Bleven wij te lang stilstaan bij de overdrijving die in het credietstelsel heeft plaats
gehad, als eene hoofdoorzaak der laatste crisis? Wij gelooven het niet, omdat wij
die oorzaak oneindig meer daarin, dan in de te hoog opgedreven prijzen der meeste
goederen meenen te vinden, ja de laatste zelfs grootendeels het gevolg achten der
eerste. Toch verschillen wij daarin met velen. Maar zou men algemeen niet een te
verschoonend oordeel uitspreken over de misbruiken van het crediet gemaakt, of
liever, zouden vele der gebezigde praktijken niet op eene zoo behendige wijze
bedreven zijn, dat ze, oppervlakkig beschouwd, als volstrekt niet ongeoorloofd
voorkomen? Of meer nog, zou men de gevolgen van die misbruiken niet te klein
achten, vooral met betrekking tot de overdrijving der goederen-prijzen? Men bedenke
toch, dat, wanneer menschen zonder eenige middelen bijna, door het crediet dat
zij hebben weten te verkrijgen, als koopers op de wereldmarkt mededingers met
hen worden, die binnen de perken van hun werkelijk kapitaal blijven, dat dan de
laatsten door de eersten gedwongen worden hoogere prijzen te betalen voor 't geen
zij inkoopen, zoowel omdat er meer koopers zijn, als omdat de
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eersten van een geleend kapitaal rente moeten opbrengen, en zij dus wel
genoodzaakt zijn handel te drijven, om ten minste de kans van winst te hebben.
Daarenboven, gewoonlijk is hij roekeloozer die met het kapitaal van een ander
handel drijft, dan hij die met zijne eigene middelen werkt. Wie niets te verliezen
heeft, is een gevaarlijk mededinger in alle mogelijk bedrijf. En hoe groot het aantal
der zoodanigen in den laatsten tijd geweest is, die toch lang de matadors waren in
de kolossale goederenspeculatiën, bewijst de helaas! door hun faillissement nu
bekend geworden staat van hunne middelen. En van waar dan, om eenvoudig bij
het zoo geringe aantal te blijven van hen, die hier te lande gevallen zijn, dat bijna
al die huizen handelden in artikelen die tegen credietpapier verkocht worden, terwijl
de handelaars in granen, een artikel dat alleen op crediet en zonder tusschenkomst
van papier wordt omgezet, niettegenstaande de ongehoorde daling van de prijzen
en de ontzettende verliezen die zij geleden hebben, hun alouden roem van soliditeit
hebben bewaard? Nog meer: velen hunner hebben aanzienlijke partijen tot de zoo
verlaagde prijzen werkelijk verkocht; zij hebben dus de verliezen reeds betaald,
terwijl in de meeste andere artikelen tot de tegenwoordig lagere noteringen nog
zeer weinig is omgezet en het verlies dus nog meer in de toekomst ligt!
Er is nog een ander opmerkelijk feit in deze crisis 't geen voor onze bewering
spreekt, dat het misbruik van crediet de hoofdoorzaak der handelsrevolutie geweest
is. De meerderheid van de huizen die voor den storm hebben moeten zwichten,
dreven commissiezaken; zij kochten goederen voor den buitenlander en leverden
hem die op crediet. Die handel heeft in de laatste jaren eene verbazende uitbreiding
gekregen, zoowel door de grootere productie van alle goederen, als door de
versnelde middelen van gemeenschap en de daardoor veranderde wijze van
handeldrijven. De stoomboot, de spoorweg en de telegraaf hebben den afstand
tusschen de volken verkleind, den groothandel verdreven van de naderbij gebragte
plaatsen, en in zijne plaats het agentenstelsel krachtig ontwikkeld. Immers nu de
prijzen door de sneller overbrenging van de wisselingen van iedere markt, overal
op een meer gelijkmatig standpunt onderling kwamen, was de winst voor den
grooteren aanvoerder weggenomen, en de verbruiker kon zich voordeeliger direct
op
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de plaats van productie voorzien. De agent, de buitenlandsche makelaar, werd nu
de minder kostbare tusschenpersoon tusschen den verkooper en den kooper,
voorzeker ten nadeele van den groothandel, maar ten voordeele van het algemeen,
omdat elke vermindering van prijs voor den verbruiker meer gebruik ten gevolge
heeft, en meer verbruik tot meer voortbrenging drijft, en meer voortbrenging weder
gelijkstaat met meer rijkdom, dus met meer welvaart. Ons eigenbelang moge ons
tegen die verandering doen opkomen: elke poging om den voortgang daarvan te
verhinderen zou doelloos zijn, want de versnelde middelen van gemeenschap zullen
daaraan, ten spijt van al het onmagtig klagen, eene nog oneindig grooter uitbreiding
geven, en ten slotte moet het belang van het algemeen meer dan dat van den
handelaar gelden. Intusschen, de commissiezaken zijn door die veranderde wijze
van handeldrijven verbazend toegenomen in omvang, maar ook de mededinging
tusschen die commissiehuizen onderling is ontzaggelijk vermeerderd. Vroeger gaf
de kooper den commissionair orde om zekere goederen voor een zekeren prijs te
koopen, en nu wacht de kooper gewoonlijk op het aanbod van die goederen, eerst
door den commissionair voor eigene rekening gekocht, met hoop om die aan zijne
buitenlandsche afnemers te verkoopen. De commissionair wordt daardoor maar al
te dikwijls gedwongen speculant, en heeft dus oneindig meer kapitaal voor zijne
zaken noodig dan vroeger. En die behoefte aan grooter kapitaal is nog te dringender
geworden, nu de prijzen der goederen in de laatste jaren zoo aanzienlijk gerezen
zijn, zonder dat het verbruik is afgenomen. Hij moet dus meer leveren dan vroeger,
en reeds de kleine hoeveelheid die hij vroeger leverde, eischt oneindig meer middelen
dan in vorige jaren. Dat meerdere kapitaal kan, behalve door eigene besparing,
alleen daardoor in dien handel komen, dat grooter voordeelen het kapitaal uit andere,
minder voordeelige zaken lokke; maar hoe die grooter voordeelen te verschaffen,
bij de steeds grootere mededinging die de voordeelen juist verminderde! En dan,
hoe zoo iets te verkrijgen in een tijd als die der laatste jaren, waarin allerlei kolossale
ondernemingen zoo ontzaggelijk veel kapitaal absorbeerden, in die rigting gelokt
door de verbazende fluctuatiën welke men in de prijzen der aandeelen wist te
brengen! In plaats van grooter kapitaal in den
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handel te verkrijgen, werd er gedurig kapitaal uit den handel genomen, om voor
korten tijd ongehoorde winsten in agiotage te maken. Toch moest de commissionair
over grooter middelen beschikken. Was het dan wel vreemd dat hij zich in de armen
van het crediet wierp? vreemd, dat hij bij de gemakkelijkheid om dat te verkrijgen,
aan zijne zaken grooter vlugt gaf? vreemd, dat elke nieuwe rijzing der prijzen hem
tot nieuwe ondernemingen prikkelde, maar was het ook wel vreemd dat die roekeloos
te hoog in de lucht opgebouwde toren bij den minsten rukwind moest vallen, en in
zijnen val zelfs het hechte fondament medesleepte, waarop hij gebouwd was? O,
hoe menigeen zit troosteloos ter neder bij de puinhoopen van zijn voor korten tijd
nog zoo flink en stevig gebouw, het gewrocht van eigen onverpoosden arbeid en
van groote, door menige bittere ervaring en teleurstelling gerijpte kennis! Jaren
arbeids, jaren levens heeft hij daaraan besteed, - en ze zijn als weggevaagd! De
naderende dag des ouderdoms werd met kalmte en vertrouwen te gemoet gezien;
immers vólgeladen was de schuur, hecht gebouwd het huis, de oogst had nog nooit
zijnen arbeid onbekroond gelaten, en ziet, daar staat hij weder arm en verlaten als
bij den aanvang zijner aan velerlei moeite en kommer, maar ook aan veel zegen
en voorspoed zoo rijke levensbaan, maar noch met dezelfde jeugdige en frissche
krachten als voorheen, noch met den eerlijken naam, waarop geen smet zelfs
kleefde.
Wie waagt het den steen op vele der slagtoffers van de laatste crisis te werpen?
Alleen de verwatene, alleen de onkundige, alleen hij die nog nooit een enkelen
druppel uit den beker des ongeluks geproefd heeft. Wie sta, zie toe dat hij niet valle!
Wie heden nog roemt, staat morgen mogelijk zelf hulpeloos daar, en niet het
medelijden, maar de verachting zijner medeburgers is dan zijn deel. O, hoe groot
is niet het aantal van hen, die nu zwaar boeten voor hun te goed vertrouwen op de
eerlijkheid van hunnen naaste, die zelf onschuldig zijn aan het ongeluk hun
overkomen, maar die ten val zijn gebragt door de roekeloosheid van hunne
pseudovrienden! Maar evenzeer als diep en innig leedgevoel, en een medelijden
dat zich in krachtdadige hulp uit, toekomt aan die ongelukkige maar eerlijke
slagtoffers der handelsramp, evenzeer moesten de bewerkers van dat onheil oneindig
strenger gestraft worden dan helaas!
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geschiedt. Hoe velen toch hebben eenvoudig gespeeld met het vertrouwen dat zij
behendig wisten te verkrijgen! hoe velen hebben schandelijk en roekeloos het fortuin
en het geluk hunner medeburgers op het spel gezet om zich zelven te verrijken!
Verliezen konden zij nooit, want aan het einde der crisis staan zij eenvoudig even
naakt als bij den aanvang, en hebben zij niet tal van jaren goede sier gemaakt van
het geld van den goêlijken en ligtgeloovigen buurman, terwijl zij nog daarenboven
de kans hadden om rijk te worden?
Intusschen is ook de geheele loop dien de handel in de latere jaren genomen
heeft, veel schuld aan de laatste rampen. Het stelsel van spel en van kolossale
ondernemingen, begonnen met de spoorwegmanie in Groot-Brittanje, en in Frankrijk
tot eene waarlijk duizelingwekkende hoogte gebragt, heeft ontzaggelijk groote
kapitalen uit den handel gesleept, terwijl juist aan meer kapitaal behoefte was.
Vereeniging, associatie, dát was, met crediet, het tooverwoord der Hudsons en der
Pereiras! Een Credit Mobilier, niet onaardig door Karl Grün genoemd: ‘de speculatie
op de speculatie, de entreprise in entreprise genomen’, de maatschappij, die alle
persoonlijkheid in het collectief vernietigt, en die den geheelen rijkdom, die alle
levensgenot onder eene enkele kraan wil brengen, om daaruit voor allen weelde
en overvloed te tappen, maar die er zich natuurlijk niet om bekommert dat haar
eigen ondergang ook allen ten onder zou brengen, even als de stad die door eene
enkele gaskraan verlicht wordt, ook door een enkelen verkeerden draai van de hand
van den onkundigen werkman in het pikdonker gedompeld wordt. Zoodanige
wangedrogten van zoogenaamd menschelijk vernuft zijn tot een vloek van onzen
tijd geworden. De jongere man, hij die het rustiger en eerlijker verleden van den
handel niet kent, is als kind van zijn tijd onbewust deelgenoot aan het kwaad rondom
hem. Dat hij toch in tijds leere inzien, hoe alleen kennis en onderzoek hem kunnen
vrijwaren voor onvermijdelijk ongeluk, wanneer hij die droombeelden als feiten
aanziet. Eenvoudige kantoorroutine is niet langer voldoende voor onzen tijd; wij
zeggen het Hartwig Herz volmondig na, Hamburg's ongeluk, Hamburg's misgrepen
in de middelen tot herstel getuigen het. De handel vordert tegenwoordig meer dan
loutere routine; de ongelukken in de laatste crisis bewijzen het
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voldingend. De veranderde loop der zaken geeft meer kracht aan groote kapitalisten,
ja brengt de kleinere in groot gevaar. Geen huis nog dat in den laatsten tijd gevallen
is, of de wanverhouding tusschen kapitaal en omzet bleek daar reeds sinds langen
tijd als een invretende kanker te bestaan. En toch, nu de voordeelen verminderen,
kunnen ze alleen bij meer omzet van kapitaal toereikend zijn om te leven, vooral
om te leven in een' tijd, nu een ieder meer deel wil hebben aan de genietingen van
gemak en weelde - wie die zich daar ver van houden kan? - maar die meerdere
omzet is gevaarlijk als ze op crediet en niet op werkelijk kapitaal steunt.
Moeten wij die uitspraak nog door bewijzen staven? Onze eigene Nederlandsche
markt levert die te over. Men lette maar op de hoofdartikelen van die markt, de
Oost-Indische producten. In kwistigen overvloed worden ze den handel aangeboden,
maar op welk eene wijze? Alleen op enkele tijden des jaars, de suiker vijfmaal, de
koffij tweemaal, de tin en de specerijen maar éénmaal, om bij de hoofdartikelen te
blijven, en dan bij zulke massale hoeveelheden, dat ieder kooper wel verpligt is
oneindig meer te koopen dan de voorzigtigheid hem voorschrijft. Men zegge niet,
dat de hoeveelheid zijner inkoopen toch geheel van zijn eigen wil afhangt, want men
zou dan toonen volslagen vreemdeling te zijn op het handelsterrein van Nederland.
Immers waar zoo ontzaggelijk vele bouwstoffen aan den handel worden aangeboden
als door de Javaproducten op onze markt, daar wijden zich natuurlijk zeer velen
aan de verwerking daarvan. Zij brengen hun kapitaal en hunne kennis naar die
gelegenheid om voordeel te behalen over, en moeten dus nu ook uit dien handel
eene billijke winst behalen. Wordt hun nu de gelegenheid tot inkoopen maar op zeer
enkele tijden des jaars aangeboden, dan moeten zij zich wel getroosten op
zoodanigen tijd een voorraad in te slaan, die toereikende is tot het tijdstip waarop
zij nieuwe inkoopen zullen kunnen doen. Wie dat niet wil, houdt feitelijk op in dien
handel te werken. Moet nu niet door hen, die aan dien handel deelnemen, het crediet
eene krachtige hulp verleenen, zoo zij niet zelve een ontzaggelijk groot kapitaal
bezitten? Maar de winsten die deze producten voor de hoofdkoopers, de
commissionairs, afwerpen, zijn door de overgroote mededinging in hun vak niet zoo
groot, dat zulk een ontzagge-
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lijk kapitaal daaruit genoeg voordeel trekt, om vast kapitaal in dien handel te blijven.
Het kwaad wordt daarenboven nog verergerd. De massa die op ééns geveild wordt,
heeft de veilingen van het hoofdartikel, de koffij, geheel kunstmatig doen inrigten.
Duizende balen worden alleen in naam geveild, en eenvoudig tot een te voren
bepaalden prijs en bloc, den bieder toegewezen, nadat ze onder één nommer, als
geheel van dezelfde hoedanigheid, zijn gerangschikt, zoodat de goederenkennis
van den bekwamen koopman hem tegenover den onkundigen niets baat. Allen
koopen dezelfde kwaliteit tot denzelfden prijs; de eenige wijze waarop de
commissionair bij zijn buitenlandschen kooper dus de voorkeur boven zijn
mededinger verkrijgen kan, bestaat in het langer crediet dat hij hem gunt. En hoe
schromelijk nadeelig die geheel kunstmatige handel voor eene geheele handelsbeurs
worden moet, waar de goede of slechte loop van het eene artikel van grooten invloed
is op dien van vele andere, getuige de laatst gehoudene koffijveiling te Amsterdam,
waarin eene overgroote hoeveelheid opgehouden werd, omdat de koopers den kort
te voren te Rotterdam besteden prijs niet wilden besteden, en waardoor eene
onzekerheid van de eigenlijke marktwaarde van dit hoofdartikel ontstond, die voor
velen noodlottig was. Handelaars en makelaars beiden zouden oneindig grooter
winsten uit dezen aanzienlijken handelstak trekken, wanneer de veilingen
menigvuldiger gehouden en de prijzen aan den natuurlijken loop overgelaten werden;
de hoeveelheden op ééns aangeboden, zouden kleiner zijn, en de prijzen in de
veiling verschillen naar de hoogere of mindere waarde, door den kundigen kooper
aan elke schakering van kwaliteit toegekend. Niet alleen uit eigene overtuiging
schrijven wij dit, maar de erkentenis daarvan door den grootsten voorstander
misschien van het bestaande stelsel en een der eerste makelaars voorzeker in dit
gewigtig artikel, ons zelven persoonlijk gegeven, bevestigt ons daarin. Nog meer
worden wij in die meening versterkt, daar vele groote handelaars in dit vak ons nog
voor weinige dagen hebben verzekerd, hoe dringend zij eene verandering der
periodieke koffijveilingen noodig achten, terwijl het rekwest, voor weinige jaren door
de eerste Rotterdamsche handelshuizen aan de Nederlandsche Handelmaatschappij
ingediend, om eene verandering in de tegenwoordige wijze van verkoop
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der O.I. producten te brengen, daar als een sprekend getuigenis vóór ons ligt.
Waarlijk, wanneer de Nederlandsche handel in de onmogelijkheid gebragt wordt,
om de artikelen van onze eigene Bezittingen op eene andere dan op eene
kunstmatige wijze te koopen, dan onthoudt 's Lands Regering aan de ingezetenen
des Rijks de ruime voordeelen, die deze producten, bij een vrijen en onbelemmerden
verkoop, zouden kunnen en moeten afwerpen. Die kunstmatige handelwijze, die
verkoop bij groote, ja massale hoeveelheden dringt, ja dwingt menigeen tot
overdrevene ondernemingen, en de Regering is alzoo de oorzaak van een
onnatuurlijken stand van zaken, die tot hoogst noodlottige gevolgen voor het
algemeen leiden kan. Wie aan den handel in de Javaproducten ten onzent
deelneemt, moet wel groote credieten verleenen, moet wel groote zaken doen; de
handelwijze der Regering noodzaakt hem daartoe; maar wie helpt hem, wanneer
hij in bange tijden, als de laatste maanden, door schromelijke verliezen bedreigd
wordt? In de Staten-Generaal is lang en veel over de courtage der makelaars
gesproken, en over allerlei bezuinigingen die in het vervoer en in de verzekering
der O.I. producten moesten gebragt worden, alsof in allerlei beknibbeling op die
onderdeelen het heil des lands te vinden zijn zou; men late liever die kleinigheden
rusten, en behandele de wijze van verkoop van die producten. Het zou dan wel
eens kunnen blijken, dat de handel met regt over geheel iets anders klaagt als een
nadeel voor het algemeen, dan over wat meer of minder courtage.
Wij loopen echter gevaar van ons onderwerp af te dwalen; maar toch, de
aangevoerde feiten moesten vermeld worden, omdat wij het onontbeerlijke van een
uitgebreid credietstelsel, zelfs bij den tegenwoordigen handel, wilden bewijzen,
evenzeer als wij de gereede aanleiding tot misbruik daarvan wilden aantoonen.
Waarlijk, wanneer wij al die feiten naauwkeurig nagaan, dan moeten wij nog te meer
verwonderd staan over de uitmuntende houding der Nederlandsche handelshuizen
in de laatste crisis, en wij zullen dan als van zelf tot een minder hard oordeel komen
over enkelen van hen, die ook in ons midden voor den hevigen storm hebben moeten
zwichten. Voorzeker, ‘aller Tage Abend ist noch nicht gekommen;’ maar toch, het
hagche-
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lijk oogenblik, waarop het gold: ‘to be or not to be’, is gelukkig voorbij, en de toekomst
kan immers ligt zonneschijn brengen na zooveel stortbuijen!
Overdreven gebruik, ja veel schandelijk misbruik van het crediet noemden wij als
de hoofdoorzaak der crisis, en niet zoo zeer de te hooge opdrijving der
goederenprijzen. Aan die beschouwing blijven wij trouw, en daarom zien wij dan
ook de toekomst met meer vertrouwen te gemoet. Daarenboven heeft alle handel
en alle crediet in den laatsten tijd bijna geheel opgehouden, zoodat in de volgende
maanden aan weinige verpligtingen voldaan moet worden, hetgeen mede eene
groote reden van geruststelling is. Men beschuldige ons daarom echter niet, alsof
wij zoo dwaas zouden zijn, om de overdreven rijzing der meeste goederenprijzen
in de laatste tijden te willen ontkennen; verre van daar. Reeds vroeger hebben wij
daarop gewezen, en vooral ook betoogd, hoe onbezonnen men handelt door niet
te begrijpen, dat te hooge prijzen minder verbruik, dus meer voorraad en stremming
in den handel veroorzaken. De verbruiker kan zijne hem gestelde verbruiksmagt
niet overschrijden; de handel kan geene willekeurige prijzen stellen, hoe hij die ook
voor korten tijd door speculatiën moge opdrijven; wanneer hij eindelijk verkoopen
wil, zal zijn speculatie-, zijn fictieve prijs moeten dalen binnen het bereik van de
koopmagt der verbruikers. De loop der koffijprijzen bewijst op nieuw deze zoo gedurig
als ijdele theorie bespotte redenering. Wie kochten tot de hooge prijzen, verbruikers
of speculanten, en wie van hen kan den ander dwingen? Het antwoord is door de
feiten reeds gegeven. Maar men handelt even verkeerd, om nu voor elk artikel den
laagsten prijs van het afgeloopen tiental jaren als norm, als gezonde waarde voor
dit oogenblik te stellen, en de geheele verhooging van den laatsten tijd dus eene
kunstmatige, eene overdrijving te noemen. Wij voor ons twijfelen er niet aan, dat de
rijzing van suiker, van koffij, van tabak, om maar bij enkele artikelen te blijven,
overdreven geweest is, het natuurlijk gevolg van de eerste rijzing, uit gegronde
oorzaken ontstaan, en toen vermeerderd door spel en crediet. Maar evenzeer achten
wij de daling overdreven, welke in de laatste maanden heeft plaats gehad. Immers
vele verkoopen geschiedden toen eenvoudig, om dadelijk beschikbaar kapitaal te
verkrijgen; wie toen verkocht, had onna-
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tuurlijke concurrenten, menschen, die niet als gewone kooplui, maar die als
geldbehoevenden handelden. Wie toen beschikbaar kapitaal had, en gedachtig aan
de spreuk: ‘in troebel water is 't goed visschen’, opgenomen heeft wat een ander
als onnut wegwierp, die zal over zijne snedigheid geen berouw hebben, als de
handel weer in een normalen toestand is gekomen. Men moet toch bij de
beoordeeling van den tegenwoordigen toestand niet vergeten, dat de algemeene
welvaart der laatste jaren niet gansch en al schijn en verblinding geweest is. De
ontdekking van Californie's en Australie's goudmijnen heeft werkelijk nieuwe kapitalen
ter beschikking van de geheele wereld gebragt, en de invloed van die meerdere
hoeveelheid metalen moet wel eenigen invloed gehad hebben op de prijzen van
alle artikelen, ten minste wanneer men een zoo der zake kundig en scherpzinnig
man als Michel Chevalier niet maar eenvoudig voor een leugenaar wil uitmaken;
trouwens het regt tot die beschuldiging zou men dan ook moeten bewijzen. In die
vermindering van waarde van het geld zou dus reeds ééne oorzaak der algemeene
prijsverhooging gelegen zijn. Maar de algemeene welvaart is feitelijk alom
vermeerderd. De versnelde middelen van gemeenschap, de verbeterde middelen
van voortbrenging, de ontginning van geheel nieuwe gronden, de grootere besparing
van tijd in al wat de mensch verrigt door meer wetenschap en kennis, de overal
meer doorgedrongen verlichting en beschaving, ze zijn niet weg te cijferen, ze zijn
niet te loochenen. Ieder individu die werken kan en werken wil, heeft meer stoffe
tot voordeeligen arbeid gevonden, heeft dus ook de beschikking gehad over zooveel
meer genietingen des levens, is dus grooter consument geworden. Grooter productie
leidde tot grooter consumtie, tot grooter welvaart. Wij mogen in onze berekeningen
van die welvaart wat overdreven geweest zijn; wij mogen onze wieken wat verder
hebben uitgestrekt dan de voorzigtigheid ons toeliet: de straf, voor velen noodlottig,
voor alle handelaren hard - want wie in dezen tijd geene verliezen lijdt, die heeft
ook de kansen tot winst ongebruikt gelaten, en hij is geen echt koopman geweest,
- die straf moeten wij geduldig dragen, wij hebben die verdiend. Klagten daarover
baten niets, ze roepen geen enkelen verloren penning in onze geteisterde kassen
terug.
Maar daarom juist de sporen van dat verlorene weldra
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uitgewischt door nieuwen onverpoosden en onverdroten arbeid; daarom nieuwe
kennis gegaard en winste gedaan met de rijke ervaring, die het verleden ons, wel
wat heel kostbaar, achtergelaten heeft. Maar dan ook met sterksprekende kleuren
de klippen aangeteekend, waarop wij zoo menigeen hebben zien stranden. Het
crediet zij ons een nuttig, een noodig, een onontbeerlijk, maar vooral ook een niet
dan met de grootste en uiterste omzigtigheid te hanteren middel, om onze
ondernemingen gemakkelijker te maken. Nooit weêr zij het als waarachtig kapitaal
beschouwd en als zoodanig gebruikt. Hij die zich toch nog, ten spijt van de jongste
ervaring, daaraan schuldig maakt, hij worde met wantrouwen door zijne
mede-handelaren bejegend, en vooral vinde hij bij geene bank of bij geenen bankier
meer de gelegenheid, om weder door credietpapier kaartenhuizen van rijkdom op
te bouwen, die bij de minste vonk in lichtelaaije vlam staan, en ook de nabijstaande
hechte gebouwen met volslagen ondergang dreigen. Ziet, de handelsstand heeft
veel geleden, maar toch blijft het oude spreekwoord waar:
‘Goed verloren, veel verloren,
Moed verloren, meer verloren:
Eer verloren, 't al verloren.’

en hebben wij wel meer dan alleen het eerste ten offer gebragt? De beide laatste
hebben wij behouden, welnu, ze zullen ons het eerste doen herwinnen, als wij maar
bedenken ‘ehrlich hält am längsten.’ De regtmatige begeerte om geld te winnen
mag nooit in eene onweerstaanbare en noodlottige gierigheid ontaarden, zegt John
Francis te regt.
Wij hebben van de Voorzienigheid in het afgeloopen jaar een meer dan
voorspoedigen oogst van veldproducten ontvangen, de grootste zegen voor elk
volk, omdat daardoor ruim en goedkoop voedsel aan allen verzekerd is, die de
vlijtige hand aan den ploeg willen slaan. Die rijke oogst is het krachtigst element
voor de algemeene welvaart, de krachtigste hefboom tevens voor den handel, omdat
ruim en goedkoop voedsel eene grooter beschikking over alle behoeften des levens
mogelijk maakt. De toekomst is dan ook nu niet, als in vele vroegere jaren van crisis,
eene donkere, maar eene lichte en bemoedigende voor hem die geene schatten
als de vruchten van zijnen arbeid verwacht, maar
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die zelfs iets meer dan zijn dagelijksch brood, elk naar zijnen stand en naar zijne
billijke behoeften, daarvan verbeidt. Daarom niet moedeloos geworden door het
verledene, maar krachtig de hand weer uitgestrekt, en de oogst zal niet falen. Maar
wie zaait, maaije ook wàt hij gezaaid heeft; voorspoed maaije de bekwame en de
ijverige, onspoed de roekelooze en de speler. Waarschuwend sta het geheele jaar
1857 voor ons aller oogen, als een nieuw bewijs dat ieders rekening eens zal worden
opgemaakt, en wee dan hem wiens debet zijn credit zal overtreffen! Eens zal het
nadeelig saldo van hem afgeëischt worden!
P.N. MULLER.
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Bloempjes.
I.
Kent gij 't land zoo rijk gezegend,
Kent gij 't weêrgevonden Eden?
Menschen zonder vijgenblâren
Wandlen daar naar de oudste zeden.
Vroeger was 't een warlig Babel
Door het onding: Revolutie,
Ieder school er, ieder huisde er
In 't gebouw der Constitutie!
Ieder mat en ieder paste,
Ieder woog en ieder stutte,
Schudde zelfs d'Aartsvader wakker,
Als hij op zijn vouwstoel dutte;
Dorst hem in zijn soep beknibblen,
Zich het bitse woord vermeten:
‘Gij zit stil, terwijl wij werken,
En wie zit moet niet veel eten.’
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Maar de Aartsvader ‘bij Gods gratie’
Sloeg zijn knuppel toen aan stukken,
En begon van desperatie
Haar en baard zich uit te plukken.
O gij krom, verdraaid geslachte,
Die wilt werken, die wilt delven,
Die wilt wroeten, die wilt bouwen,
Niet voor mij, maar voor u zelven!
Broedsels van de revolutie,
Waar 'k van ijze, grijze en gruwe!
Al het uwe is wel het mijne,
Maar het mijne is niet het uwe.
Ik wil soep, zoo veel ik luste!
Hoort uws vaders resolutie:
Hij wil dutten, gij zult werken,
En hij sloopt uw Constitutie.
Sinds die ure was er ruste;
Slechts één stem werd meer vernomen,
En die stem verkondde in 't ronde:
‘'t Eden is teruggekomen.’
Maar in 't hart der meeste kindren
Klonk het heimlijk: ‘Och eilacie!
Strafloos is het beurzensnijden
En de meineed “bij Gods gratie!”’
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II.
Heinrich Heine reisde in Holland,
En hij zag en hoorde er veel;
't Komt als slot der ‘Reise-bilder’
Weldra in het vijfde deel.
Naar ik hoor droeg hij zijn boekske Klom zijn bitsheid niet ten top? Aan d'Apostel van het water,
Dominé de Ridder op.
Neêrlands zangberg vergeleek hij
Bij een polder - plat genoeg! En zich zelven bij een henglaar
Die het aas aan 't hoekje sloeg.
Wat hij hoopte, hoe 't krioelde!
Telkens dook zijn dobber heen.
Och, 't was katvisch, meestal katyisch,
Baars of snoek, slechts zelden één!
Heinrich Heine werd weemoedig,
En hij schreide: ‘O Holland mijn!
Teel wat scherp getande snoeken:
Minder katvisch zou er zijn.’
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Het vallen der bladeren.
(Naar Millevoye.)
Het dorrend loof viel heinde en veer,
Geweken was der wouden luister;
Geen boschje hoorde zoet gefluister,
Geen scheemring nachtegalen meer.
Een sombre smarte prijs gegeven,
Ging, voet voor voet die noô zich hief,
Een kranke jong'ling eens de dreven
Nog om in 't oord zijn kindschheid lief:
‘Vaar, woud! dat ik voor 't lest aanschouwe,
Vaarwel, o lust! die 'k hier genoot;
Ik lees mijn toekomst in uw rouwe;
Elk vallend blad spelt mij den dood.
Wie kan uw vonnis mij verhelen,
Epidaureesche orakeltaal:
- “Gij zult nog eens het woud zien gelen,
Eene enk'le, de allerlaatste maal.
U dreigt de nacht des grafs te omvangen;
Gelijk de herfstbloem 't hoofd laat hangen,
Zien we op uw borst zich 't uwe doen.
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Gij zult verkwijnen en verscheiden
Eer 't gras zal dorren op de weiden,
Of langs de heuv'len 't wingertgroen. -”
En 'k sterve! - Zonder mededoogen
Greep mij des noordens geessel aan;
Mijn lente is naauw voorbijgegaan,
Reeds staat mijn winter mij voor de oogen!
Ach! heester van maar éénen dag,
Droeg ik misschien een handvol bloemen,
Maar durf op geene vruchten roemen,
Geen ooft dat ik vermaken mag.
Ruischt, blaad'ren, ruischt! dat van mijn dolen
Het spoor verdwijn'; val, loover! val;
Houd moeders blik de streek verholen,
De plek waar 'k morgen wezen zal! Maar, mogt naar de afgelegen boomen
Mijn schreijende geliefde komen,
Wanneer de zon zich neigt ter kim,
Wek dan door zoet gesuis mijn schim
En doe me een omzien zalig droomen.’
Hij zweeg, ging voort.... en keerde niet! Den dood in 't harte zong de droeve
Bij 't laatste blad zijn laatste lied,
En onder d'eik groef men zijn groeve.
Zijn moeder stortte er traan bij traan, Helaas! zij die zijn jeugd bekoorde,
Haar zag men naar de zerk niet gaan, Het was maar, ruischten soms de blaên,
Een herder, die de stilte stoorde.
W.D - s.
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II.
Als dichters geen zieners zijn, dan staan ook zij maar op de schouders van het
voorgeslacht, en oefent het tijdvak, dat het hunne voorafging, grooten invloed op
hen uit; - hoe gaarne zekere school ten onzent poëet voor synonym met profeet
zou doen doorgaan, loochenen zal zij niet, dat er onderscheid is tusschen
eerstelingen vóór en ná Bilderdijk gekweeld. Poëzij is arbeid, poëzij eischt studie,
zoo ge liever wilt, studie van onzen tijd en van ons zelven, van de behoeften, welker
bevrediging het publiek wenscht, van de begaafdheden ons persoonlijk bedeeld; wie der twee de zwaarste heeten mag, is eene aardige vraag, welker beantwoording
ons echter bij ons onderwerp niet verder brengen zou. Béranger, die de eene en
de andere gedachte bij ons verlevendigde, Béranger leidt onwillekeurig tot de
opmerking, hoe droevig het lot moest zijn van den dichterlijken jongeling in dien
ondichterlijken tijd; telkens en steeds te vergeefs iedere snaar der lier tokkelend, of
het hem eindelijk gelukken zou, den vinger op die koorde te leggen, wier klank
weêrgalm vond in elks gemoed.
Twintig jaren lang mogten beide Voltaire en Rousseau reeds den doodslaap
sluimeren, hunne heerschappij, verre van met hen ten grave te zijn gedaald, was
grooter dan ooit. Er is meer dan eene halve eeuw verloopen sedert den tijd waarin
de autobiograaf ons verplaatst, en nog gevoelt ieder onzer het, in menig oogenblik
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van zijn leven, dat hij na die twee mannen geboren is, - eene gewaarwording, die
dikwijls iets streelends, die soms ook iets smartelijks heeft; - maar zoo die starren
thans aan het tanen zijn, hoe schitterden ze toen! Het was luttel jaren geleden, dat
het stoffelijk overschot van beide genien werd opgegraven, dat het zegevierend het
Panthéon binnentoog, als of zij niet genoeg hadden gezegevierd toen de
maatschappij, waartegen zij de heirvaart hadden gepredikt, in puinhoopen nederlag!
Laat ons minder rhetorisch, laat ons meer regtvaardig zijn. Op het gebied van den
geest, in de poëzij, in de proza, viel er in het eerste vierde eener eeuw na hun
verscheiden weinig uitstekends te verwachten; ook die grond ligt geruimen tijd braak,
als hij zulke vruchten heeft gedragen. Om de regten, die zij onvervreemdbaar
geloofden, te doen erkennen; om de nooden, die zij voorgevoelden, te stillen, was
al wat het woord vermogt, door den een met eene spotternij, die ook het heilige niet
spaarde, door den ander met eene welsprekendheid, wier warmte tot waanzin
dreigde over te slaan, voorbeeldeloos vermetel gewaagd; sedert zij zwegen, spraken
de daden. En welke poëzij kent ge, die in afgrijselijkheid en verhevenheid beide
halen mag bij dat bloedig drama der Fransche omwenteling, alle verbeelding
beschamend? horrible, horrible, most horrible! en echter de dageraad van het liefelijk
licht, in welks stralen de menschheid onzes tijds, wat nevelen die ook nog bij wijle
onderscheppen, zich verlustigt en ontwikkelt! Verbaast gij er u nog over, dat de
twintigjarige Béranger vruchteloos naar meesters omzag, in den vrijheidstijd
opgestaan, vruchteloos andere voorbeelden zocht dan de twee die zijne eerste
waren geweest, wier werken in ieders handen waren, wier geest beurtelings ook
den zijnen beheerschte, Rousseau en Voltaire, Voltaire en Rousseau? Dichters uit
de dagen der omwenteling, waarin zijne jonkheid viel; maar wat hebben die
vreeselijke jaren der letterkunde dan nagelaten? Wat anders hebben zij ons vermaakt
dan fragmenten van den lieveling der grieksche muze, die naar de guillotine werd
gevoerd, - arme André Chénier! die (het zij waarheid, het zij dichting) op het
noodlottig karretje geklommen, te zedig waart zoo gij uitriept: ‘ik heb niets voor de
nakomelingschap gedaan;’ maar er, de hand aan het voorhoofd brengende, met
regt bij mogt voegen: ‘En toch school daar iets!’ Wat anders eindelijk, dan een zang
van roem en een kreet des doods, onder den druk van den honger, in barren
winternacht, na het ledigen der laatste flesch door Rouget de Lisle in eenzaamheid
geschreid en geslaakt, gezongen in toonen en woorden, - de Marseillaise, die hem
zelven verpligtte te vlugten, die het zaamgezworen Europa terugdeinzen deed!
‘Een andere hartstogt,’ zoo zet Béranger zijne levensbeschrijving voort, ‘een
andere hartstogt,’ hij bedoelt zijne liefde voor de dicht-
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kunst, ‘maakte zich van mij te midden der noodlottige omstandigheden meester,’ dat het huis zijns vaders zijne betalingen staakte, is u nog niet vergeten. ‘Tot dien
tijd toe had ik maar ordeloos en doelloos gerijmeld; eindelijk ontwaakte eene
waarachtige liefde voor de poëzij. Ofschoon nog altijd maar een zeer zwak
spraakkenner, bestudeerde ik alle genres, beproefde ik die het eene voor het andere
na, en slaagde ik er binnen weinige jaren in, mij eene bijna volkomene theorie der
dichtkunst te vormen, welke ik ongetwijfeld later heb aangevuld en gewijzigd, maar
die echter in hare hoofdregelen geene verandering heeft ondergaan. Het was ook
omstreeks dezen tijd, dat ik veel over de taal en haren aard nadacht, alweder van
boven af met eene wetenschap beginnende, wier grondregels, wier eerste aanvang
mij altijd een soort van weêrzin heeeft ingeboezemd.
In de ellende, die ons weldra begon aan te grimmen, mogt de dichtkunst wel eene
troosteres schijnen, voor mij uit den hemel gedaald. Verscheiden kapitalisten onder
onze kennissen, ondanks mijne nog zoo weinige jaren overtuigd van mijn finantiëelen
aanleg en van mijne eerlijkheid vooral, die hun uit mijne tranen en uit mijne wanhoop
zoo zeer was gebleken, wilden belangrijke sommen ter mijner beschikking stellen,
om weêr zaken te doen: mijn vader drong mij hunne voorslagen aan te nemen; maar
het was vergeefsch. Het bedrijf boezemde mij zoo sterken afkeer in, dat ik liever
arm wilde blijven, dan naar de Beurs terugkeeren, op welke ik nooit weêr een voet
heb kunnen zetten zonder te huiveren van schrik.
Hoe het mij griefde ontrukt te zijn aan de drukkunst, die ik altijd heb liefgehad,
maar waarin ik mij voorstelde geene genoegzame vorderingen te hebben gemaakt,
om er mijn brood in te vinden. Ik deed mij zelven onregt; te laat heb ik mij overtuigd,
dat ik in weinig tijds een handig werkman had kunnen worden, 't geen mij vele jaren
ontbering en teleurgestelde verwachting zou hebben bespaard.
Terwijl mijn vader, door zijne schuldeischers vervolgd, en zelfs gevangen gezet,
zich over niets bekrennde en even ligtzinnig bleef, zou ik mij voor de gansche wereld
gaarne hebben verborgen, en gaf ik aan vlagen van zwaarmoedigheid toe, die te
smartelijker waren, daar ik, die in mijne vermaken groote behoefte had mij te uiten,
dit in mijn verdriet nimmer deed. Lange wandelingen in de omstreken van Parijs
waren het gevolg mijner vreeze binnen de stad getuigen of slagtoffers onzer ramp
te zullen ontmoeten. Hoe verre doolde ik rond: Sainte-Gervais, Romainville,
Boulogne, Vincennes, wat ben ik u menige mijmering, waarin het gemoed allengs
bedaarde, verpligt.’
Onwillekeurig maakt onze phantasie die uitstapjes mede, en, als
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de ziekelijke jongeling zijne ondanks hunne zwakte zoo heldere, blaauwe oogen
over liefelijk landschap bij landschap laat gaan, trachten wij te raden, of er in hem
iets van dien zin voor de natuur schuilt, door Buffon bij de letterkunde gewekt; of hij
haar leven medeleeft? Het ontluikend vernuft kiest zich voorbeelden en volgt uit
liefde na, tot het zich zijne eigene kracht, zijne bijzondere roeping bewust wordt;
onder de toenmalige tijdgenooten van Béranger waren er twee, ouden van dagen
reeds, die aan hunne opvatting der zigtbare schepping hunnen roem hadden dank
te weten; trokken zij hem van hunne hoogte aan, benijdde hij dezen hun talent? Er
is grooter verscheidenheid tusschen de gave van den een en van den andere, dan
tusschen de vormen, waarin zij zich uiten; deze een poëet, gene een prozaïst; vreemd genoeg blijkt het nageslacht geneigd hen van rang te doen wisselen, en
den grootsten dichter van beide te begroeten in diengene der twee, welke geene
gedichten schreef! Het is niet het eenige, wat zij met hunne meesters, Voltaire en
Rousseau, gemeen hebben. ‘Als de poëet,’ dien wij bedoelen, ‘zijne welluidende
verzen in de Academie voordroeg, als eene te voren aangekondigde verrassing in
het Collège de France eene harmonische episode ten beste gaf, dan kenden tranen
en geestdrift geene mate; onder daverende toejuiching, onder oorverdoovend
voetgestamp werd hij in zijn' leuningstoel weggedragen, andere Voltaire bij de
plegtigheid der opvoering van Irene.’ Eer de prozaïst, die ons voor den geest zweeft,
dat werk het licht mogt doen zien; van 't welk zijne vermaardheid als weergaloos
schilder der natuur dagteekent, ‘was hij der zonderlingste zenuwziekte ten prooi;
het scheen dat bliksemstralen zich voor zijne oogen kruisten; hij zag alle voorwerpen
dubbel, ja, zich bewegende, en waar hij op straat of op openbaren wandelweg
menschen ontmoette, waande hij zich van vijanden en kwaadwilligen omringd’,
andere Rousseau, maar bij wien de verbijstering gelukkig maar een voorbijgaande
vlaag, het gevolg van te lang teleurgestelde verwachting, blijken zou. Welluidende
verzen, - weêrgaloos schilder, - de mate waarmede wij den lof bedeelden, zou u
hunne namen hebben verraden, zoo de gestalten u vreemd waren geweest; maar
gij behoefdet niet te gissen, het is Delille, die elk ten onzent ten minste uit Bilderdijk's
B u i t e n l e v e n kent; het is Bernardin de St. Pierre, wiens P a u l e n V i r g i n i e
tot ons beider lievelings-lectuur heeft behoord. Of het hunne glorie is, die Béranger
voor oogen zweeft, prikkelt, tot mededingen uitlokt? Wat Delille betreft, wees gerust,
hoor hem zelven: ‘die dichter was toen aan de orde van den dag, maar ondanks
het bewonderenswaardig talent des meesters, scheen mij zijne wijze van schrijven,
in menig opzigt, valsch en gevaarlijk.’ De goêlijke grijsaard, die zich zoo den
voorganger herinnert, wiens manier hij als jonge-
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ling te keer ging! Anders Hollands grootste dichter, die Delille navolgde, maar wiens
kracht niet in zijne kritiek school: ‘Voor my,’ zegt Bilderdijk van l'Homme des Champs,
‘schoon verre af van er een meesterstuk in te zien, of in den grond, met het werk
tevreden te zijn, ik vond er, met al het genoegen van een' oud' Liefhebber der Poëzij,
in wien de vatbaarheid voor het schoon nog niet uitgesleten is, eene doorgaande
keurige v e r s i f i c a t i e , bij verscheidene schoonheden van d e t a i l , en vooral,
(hetgeen in onze dagen eene der grootste zeldzaamheden en eene zeer ongemeene
verdienste onder de Franschen geworden is, waar ik voor mij, zelven eenen grooten
prijs op stelle), ik vond er goed Fransch in. By deze zeer ware en wezendlijke
voorrechten des Dichtstuks derhalve, kan het niet verwonderen, indien de
vooringenomenheid van verdienstelijke Dames, in een vreemd verblijf mijne
Landgenooten, die my met eene teedere vriendschap vereerden, en wier stem,
oordeel en goedkeuring voor my-zelven een oneindigen prijs had, eenigermate op
my overvloeide. En ook, hoe gaarne geeft men zich over, wanneer de thans zoo
schaarsche gelegenheid zich eens opdoet, om een stuk Poëzy schoon te vinden!
Meer behoefde er niet, om my, zonder er verder over te denken, een Navolging te
doen aanvangen van een Dichtstuk dat my nu een soort van belang inboezemde,
en de vriendelijke toejuichingen aan de eerste proeven daarvan verkwist, door de
genen wier lof my meêsleepte, voleindigde, hetgeen niets dan de losse inval van
werkeloos oogenblik geweest was, in eene bepaalde Onderneming te veranderen;
waarbij echter nog niets anders dan het genoegen van een zeer kleinen vriendenkring
bedoeld wierd, zonder oogmerk of denkbeeld van ze t' eenigen dage het licht te
doen zien.’ Schort het aan ons, of hebt gij, zoo min als wij, iets aan dit oordeel over
een werk, dat ondanks de geringachting, waarmede de dichter het behandelt, toch
het publiek en der nakomelingschap werd overgeleverd, toch niet zonder
belangstelling door u ter hand wordt genomen, dewijl de dichtsoort, het leerdicht,
waartoe het gerekend wordt, een dier genres is, waarin Bilderdijk uitmunt, waarvoor
hij hoog wordt gevierd. Één trek van Sainte-Beuve geeft duidelijker begrip dan al
die woorden: ‘Delille was de in vers brenger bij uitnemendheid,’ en wil men het
uitvoeriger verklaard, men dulde het overnemen der volgende plaats van denzelfden
schrijver: ‘De groote opgang door zijne vertaling der Georgica van Virgilius gemaakt,
bepaalde de roeping van Delille, zoo zij niet reeds was beslist: hij wijdde zich aan
het didactische en aan het descriptieve. Onder het luisteren naar hetgeen Ampère
onlangs over de didactische gedichten der middeleeuwen mededeelde, onder het
hooren van die piquante historie van het genre, dacht ik aan Delille, en verwonderde
ik er mij in stilte over, hoe datgene, wat in zijnen
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tijd zoo nieuw scheen, al oud was onder de zon. Het genre van Hesiodus, van
Lucretius, van Virgilius in de Georgica, heeft bij deze al zijn eigenaardig-eenvoudigs,
wijsgeerig-groots, en schilderachtig-schoons. Het didactische en het descriptieve
zijn slechts het misbruik en de overdrijving van dit genre in zijn verval, als de
dichterlijke geest er uit vervlogen is. Te Alexandië reeds had men een dichtstuk
gemaakt over de Edelgesteenten, dat men Orpheus dorst toeschrijven. In de
latijnsche letterkunde hebben de gedichten over de vischvangst, de jagt, de
eindelooze beschrijvingen van steden, van stroomen en van visschen, die men zoo
dikwijls bij Ausonius aantreft, niets van die schoonheid van schildering meer, niets
van die hoogte van zienswijze en gedachten over, welke Lucretius en Virgilius bij
hunne gedichten heeft bezield. In de middeneeuwen breidde het genre zich in zijne
dorheid uit, en kende geen mate meer. Wat al gedichten over dieren, vogelen,
steenen, wat al lapidariën, bestialen, volucrariën, gedichten over de rijkunst, over
het schaakspel vooral, dat Delille eeuwen later ook zoo aardig wist te pas te brengen,
zonder te weten hoe veel handiger voorgangers hij had, zelfs voor Villon? Du Bartas
in de zestiende, Pater Lemoyne en de Jezuiten in de zeventiende eeuw bleven
voortwerken nu eens in het didactische, dan in het descriptieve; maar wat in de
eeuw van Lodewijk XIV zich als achter de schermen kommerlijk had voortgesleept,
kwam in de achttiende weder ten tooneele. Delille deed, zijn gansche leven lang,
niets anders dan dingen van dien aard maken, polijsten, draaijen, vernissen, munten,
hij overtrof er al zijne tijdgenooten in; hij vervaardigde, gun ons het beeld, meubelen
style Louis Quinze en Louis Seize, schoorsteen- en toilet-ornamenten, voor alle
boudoirs geschikt, voor Bagatelle zoowel als voor Gennevilliers en Trianon. Hij
fabriceerde in zekeren zin het speelgoed van een encyclopedisch tijdvak, en dank
zij hem, werden Lavoisier, Montgolfier, Buffon, Daubenton, Lalande, Dolomieu, en
wie al niet meer? werden zij en hunne wetenschappen in wassenpoppetjes
gemodeleerd, en ten dienste der salons op een kanarieorgel op wijs gebragt. Hij
zette zijn arbeid voort van stof tot stof, van boek tot boek, zonder dat het hem inviel,
hoe velen hem in die technische poëzij al voor waren gegaan. De laatste zegepraal,
en als het ware het bouquet van het genre, was ook het laatste groote voortbrengsel
van Delille, de D r i e R i j k e n d e r N a t u u r , waarvan geen beter definitie is te
geven, dan het in vers brengen aller dingen, dieren, plantstoffen, delfstoffen, physica,
chemie, enz.’
André Chenier! wie gedenkt uwe uitspraak niet:
De kunst maakt slechts een vers - alleen het harte is dichter!
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Er zijn meesterlijke passages in de Z i e k t e d e r G e l e e r d e n - maar leest ge
het geheele dichtstuk ooit met het genoegen, dat men bij het ik weet niet hoeveelste
luisteren naar d e W e r k e n e n D a g e n v a n H e s i o d u s smaakt?
Het is maar eene vraag.
Wij zouden er nog vele kunnen doen, zonder daarom de grenzen door ons
onderwerp aangewezen, te overschrijden. Immers, eene beschouwing van Bérangers
dichterlijke loopbaan, niet bij wijle door vergelijking of tegenstelling met de gevierdste
inheemsche talenten afgewisseld, welke vruchten zou zij beloven? Voor ditmaal
echter bedwingen wij onzen vraaglust, om een wensch lucht te geven, in den jongsten
tijd door velerlei aanleiding verlevendigd. Er zullen bewonderaars van Bilderdijk zijn,
die bij onze klagte over zijne kritiek, aan de voorrede eener vertaling ontleend, regt
meenen te hebben: ‘onedelmoedig! - onridderlijk!’ te roepen. Om deze kreten voor
te komen, schrijven we eerst nog de volgende regelen uit de Aanteekeningen op
hetzelfde dichtstuk over, - de aanhef der plaats harmonieert volkomen met den lof,
aan Delille straks door den navolger toegekend voor zijne vloeijende versificatie,
voor zijn ‘goed Fransch’ vooral, - de academische phraséologie, die door Victor
Hugo vijftig jaren later voor hare gemaaktheid zal worden gegeeseld. Onze beroemde
landgenoot acht de dichtkunst der Franschen sedert Lodewijk den Veertiende ‘zoo
ellendig gezonken, dat zy geenen zweem meer van haar vorigen luister behouden
heeft; van welken la Harpe’ (!) ‘en Delille slechts nog eenen flaauwen schemer over
hebben? Eene opwekking aan onze dichters om ‘de vreemde kluisters af’ te ‘leggen
en ons zelve weerom’ te ‘worden,’ - eene verzekering, dat het ons gelukken kan,
‘eer de Fransche Poëzij ‘zich weder zal hebben opgerigt, tot eene hoogte’ te stijgen,
‘waarop zy ons nimmer zal inhalen, mits wy met haar niet verkiezen te deelen,’ leidt
tot de plaats, die ons noopt hier een verzoek in te lasschen.
Hoor haar eerst:
‘Ik spreek hier niet dan van de Fransche Poëzy: de Engelsche is by ons nooit zoo
bekend geweest, om invloed te konnen hebben; maar van het tijdstip, dat zy 't by
de Franschen geworden is, dagteekent ook het beginsel van hun verval. Van de
Hoogduitsche behoort thands onder de genen die smaak en verstand hebben, geen
gewag meer te zijn. Zy moest het verderf der Poëzy worden, overal waar men er
smaak in krijgt; en om de schoone stukken welke zy bezit, over te brengen, behoort
men volkomen Neêrduitsch Dichter, zijn' eigen' stijl machtig, en boven alle gevaar
van de besmetting te zijn, die zy altijd min of meer ademt, wil men zich zelven en
zijnen Landaart niet met wansmaak, valsch vernuft, en zucht voor schijnschoonen
onzin vergiftigen. Hetgeen men eenige jaren geleden
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voor haren Morgenstond hield, was niets anders dan eene voorbygaande schemering
van Noorderlicht, waaruit nooit een waarachtig Daglicht kon aanbreken, en waarvan
zelfs de glansrijkste flikkering de zuiverheid aller kleuren in de voorwerpen
bezoedelde.’
Het werd geschreven te Brunswijk ‘in de herfstmaand van achttienhonderd,’ nadat
Bilderdijk ‘onder het ronde koepeldak der lieve Wolfenbutler Bibliotheek’ aan de
groene tafel had gestaan; waarop Lessing twintig jaren vroeger zijn N a t h a n d e r
W e i s e ontwierp, en zijne landgenooten en hunne letterkunde tot een nieuw leven
opwekte. Het werd herdrukt in het jongst verloopen jaar in de Dichtwerken van
Bilderdijk, onder toezigt van Mr. Is. da Costa, door A.C. Kruseman te Haarlem
uitgegeven; eene wedergeboorte zijner verzen, die dezen duizenden en
tienduizenden voor het eerst hooren doet. Wat ons betreft, die lang het tijdvak reeds
achterons hebben, waarin de wereld door hare nieuwheid aanlokt, die vast dat
intreden, waarin men zich over weinig meer verwondert, wij hebben de tweede
uitgave niet afgewacht om de verklaring te beproeven, aan welke oorzaken al het
scheeve, grillige, onregtvaardige van het oordeel in de eerste opgenomen, viel toe
te schrijven; en, mogen wij nog eenmaal van ons zelven getuigen, we zouden meê
van de eersten zijn geweest, die den leerling hadden ‘gedagvaard,’ zoo hij bij den
herdruk van het werk des meesters hier had uitgewischt, daar had weggelaten. Ook
wij wenschten een geheelen Bilderdijk, met al zijne gaven, ja, maar ook met al zijne
gebreken, en, duldt men het, we verlangen nog meer, en zie hier wat.
Een vonnis als in het medegedeelde geveld werd, onderschrijft thans geen
volgeling van Bilderdijk meer, maar schoon ons de gronden, waarop hij die uitspraak
deed, niet duidelijk willen worden, hij had er de zijne voor; en, zoo wij er iets van
begrijpen, dan stemmen zij met geheel zijne rigting op het gebied der letteren zaam.
Wat dunkt u, wordt het niet eindelijk tijd, dat er een biograaf kome, die ons deze
doe kennen, een biograaf, zoo als wij er tot nog toe onder zijne vele lofredenaars
te vergeefs zoeken, die ons Bilderdijk geve, die ons leere hem te begrijpen? Sedert
de balling den voet zette in het verblijf, waar de schim van Lessing hem - wraak het,
zoo ge wilt, maar we kunnen niet anders gevoelen - den vinger op den mond had
moeten doen leggen, heeft een man, wiens groote gaven op velerlei gebied
vruchtbarer voor onzen vooruitgang konden zijn, ter zelfder plek ook al den weêrzin
die duitsche aanmatiging hem inboezemde ter prooi, zich dáár Leibnitz herinnerd,
die er ‘zijne onsterfelijke E s s a i s ’ in het Fransch schreef; maar hij voegde er bij:
‘toen stond het met het Duitsch wanhopig;’ - hoe zoude h i j ergens de verdiensten
van Schiller en Göthe hebben vergeten? Waarom, waardoor toch was Bilderdijk
voor beide blind? aan moedwillig scheef zien valt niet te den-
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ken, maar zoo het des ondanks voor zijne oogen schemerde, doe ons hunne ziekte,
hunne zwakte ten minste kennen. Mogen wij onzen eersten dichter, ook bij dergelijk
ongelijk, ganschen volkeren in hunne geestontwikkeling aangedaan, noch
wantrouwen noch wraken, zonder van ‘miskennen’ te worden beschuldigd, stem
ons tot meêwarigheid, door ons den mensch te doen zien. Er is voor Bilderdijk,
misschien tot ergernis toe, de loftrompet gestoken, waar het beter ware geweest
dat men had gezwegen; er is geprezen, waar het wijzer had mogen heeten, dat
men hadde verklaard, vergoelijkt vooral. Eene nieuwe uitgave zijner werken ziet het
licht voor een ander geslacht, dat hem minder genieten zal dan wij, tenzij men het
beter inlichte - schuif dien last niet op de schouderen van het zoogenaamd Jonge
Holland, dat reeds grijze haren heeft, - het is opgewassen onder de heerschappij
van de negentiende eeuw; het vraagt vruchteloos de uitgave van de geheime
bescheiden aan den avond der achttiende weggemoffeld. Het is uwe taak, vriend
van den vereeuwigde! die aan zijne knieën hebt gestaan, die zijne uitvallen hebt
gehoord, tegen personen, welke wij naauwelijks bij name kennen, tegen partijen,
waarvan wij de tinten niet te onderscheiden weten. Het is uwe roeping, die zijn lijden
hebt gezien, die zijn leed hebt gedeeld; maar wat wij u bidden mogen, geen groote
woorden meer; daar zijn er reeds zoovele gebruikt, en zij hebben niet gebaat; geef
ons eindelijk waarheid en eenvoud. Tusschen twee eeuwen geplaatst, die zoo
heftigen strijd voerden in zijn gemoed, sloegt ge die worsteling gade: ge zijt niet van
diegenen, welke niets hebben vergeten, en niets hebben geleerd. Er is in uw harte
eene piëteit, die terugdeinst voor eene getrouwe schets, eene schets naar het leven,
- of het uw hoofd helder mogt worden, welk een pligt ge verzuimt, zoo gij er u aan
onttrekt. Bilderdijk had genie genoeg, om hem te durven doen zien, zoo als hij, ook
maar een mensch, is geweest! Eerst als gij hem dus veraanschouwelijkt, als ge u
boven zijne vooroordeelen verheven toont, als ge s c h i f t en s c h e i d t , niet met
den weêrzin, dien zijne wonderspreuken ons inboezemen, maar met de liefde, die
zijne lotsbedeeling, die zijn ligchaamslijden, zoowel als zijn hoofd en zijn harte, bij
u levendig houden: eerst dan zullen wij dankbaar mogen erkennen, dat ge hem
waardig hebt gehuldigd. Standbeeld noch praalgesteente toch dat halen mag bij
een pleit, dat niet maar één indruk, dat er duizende geeft, van afkeuring en van
toejuiching, van bewondering en van beklag; - dat den ‘onlust’ tentoonstelt, die voor
‘menschenomgang’ ongeschikt maakte, en ‘eigen huisbelang’ verzuimen deed; dat de wanhoop aan ons volksbestaan schuldig verklaart, den wereldveroveraar
van een dag de onderdrukking onzer taal aanbevelende; - dat het gemis van gemoed,
in vlaag bij vlaag van partijhaat gebleken, onchristelijk heeten durft; -
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dat.... wat eischen wij? niets dan een pleit, welks tal van indrukken zaamsmelt in
de droeve, maar diepe les, die zoo velerlei menschelijke grootheid geeft: ‘Waardeer
het weinige volkomene, naar den strijd, waarop het stond!’
Het moge eene moeijelijke taak blijven, zelfs voor een' biografist, die de beide
hoofdvereischten van het vak, zijn onderwerp meestel te zijn, en niet enkel een
goed, ook een wijs man te wezen, in zich vereenigt, toch is het talent er menigmalen
in geslaagd, ons met eigenaardigheden te verzoenen, die veel terugstootender
waren, dan die, waarover wij ons straks beklaagden; eischen te bevredigen, van
welker zwaarte de onze geen zweem heeft. Of dolen er op het gebied der letteren
geene groote mannen om, die, hoeveel deernis ge overigens met ziekelijkheid of
zwakte hebben moogt, u bij den eersten blik door hunne eigenzinnigheid en
eigenliefde een huiverend afgrijzen ter prooi gaven, en u echter later, toen gij hun
lijden medeleedt, tot schreijens toe verteederden? Ons ten minste ging het dus met
Swift, tot Macaulay of Thackeray hem op het doek bragten; ons dus met Alfieri, tot
zijne autobiographie ons al zijn jammer blootlegde. Hoe weinig benijdbaar blijkt de
lauwerkrans als men de doorntwijgen voelt er doorheen gevlochten, - als niet enkel
Tasso en Pascal, als zoovelen ons zuchtende doen nazeggen:Wat zijn vernuft en waanzin naauw verwant!
De grenslijn schemert tusschen beider land.

Biografist! tot weêrziens.
Onze phantasie zou Béranger op zijne uitstapjes vergezellen! - val er haar niet
te hard over, dat zij u zoo verre uit zijn oord wegvoerde, - als ge wilt, brengen hare
wieken u in een omzien weêr bij hem. Daar doolt hij om, dorpjen in of dorpjen uit,
en de dreven die er tusschen liggen door, allerlei leven opmerkende, half
burgermanskind, en half uit de heffe des volks; - daar doolt hij om, die in een der
drukste en vuilste straten van dat Parijs, vol van goud en van ellende, geboren,
echter, als hij zelf getuigt, de wouden en de velden, de bloemen en de vogels zoo
lief had; - daar doolt hij om, zijn leed vergetend, zijn land genietend, mijmerende
over zijne toekomst als dichter misschien, - maar aan Bernardin de St. Pierre
denkende; dien benijdende? neen, driemalen neen, gelooven wij. En waarom niet?
Was hij er te zeer Parijzenaar toe, Parijzenaar, maar op zijn best uit de middenklasse,
die het meesterstuk vandien schrijver, ‘wiens eigenaardige verdienste, het teedere,
het elegische, slechts door de hoogere standen werd gewaardeerd,’ noode genieten
kon; die Virginie, het slagtoffer der schaamte, naauwelijks begreep? Het zou eene
fijne opmerking zijn, indien ze waar bleek. Ongelukkig doet
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zij het niet; de opgang, dien het boekske, in zeventienhonderd acht en tachtig
verschenen, had gemaakt, was voorbeeldeloos geweest; indien twintig duizend
exemplaren het gewoon getal waren geworden der eerste uitgave van een dichtstuk
van Delille, P a u l e n V i r g i n i e , als vervolgdeel in de E t u d e s d e l a N a t u r e
opgenomen, had naauw het licht gezien, of onmiddellijk verschenen uitgaven zonder
tal in verschillend formaat. Aardiger populariteit nog dan deze, de kinderen, in die
jaren geboren, werden allen Paul of Virginie gedoopt; wij kennen er zelfs ten onzent,
welke aan deze mode die mooije namen hebben dank te weten. - Emile en Sophie,
de scheppingen van Rousseau, die in Frankrijk vroeger en vogue waren, hebben
hier nooit zoo geäard. Al was Beranger maar een kleêrenmakers kleinkind, daaraan
kon het niet haperen, als hem dat voorbeeld had verlokt, dat hij niet op zijne beurt
beproefde de natuur te schilderen; en wat eene andere bedenking betreft, die in het
midden is gebragt, dat men namelijk na zeventien honderd drie en negentig had
geleerd, niet langer met ‘die onbedorven kinderen der natuur te dweepen,
schrijkwekkend als de menigte geworden was;’ wij willen ons niet eens beroepen
op de l i e f d e voor het v o l k , den sterkst kenschetsenden karaktertrek van onzen
dichter; een geest als de zijne was ook in bloei reeds te vrij, om uithoofde dier
maatschappelijke strekking het schoone dezer kunstschepping over het hoofd te
zien. P a u l e n V i r g i n i e , het boekske door Alexander von Humboldt geprezen
als een werk, welks wedergade naauwelijks eenige andere letterkunde aanbiedt,
moet dikwijls door Béranger zijn bewonderd. Ook zijn blik heeft, als die van den
grooten geleerde, met welgevallen gerust op het aanminnig paar, dat zich zoo
schilderachtig van het bloesemrijk tapeet, in den wilden overvloed van planten den
keerkringsbosschen eigen, opheft, en beurtelings als lievelingen van dien hemel al
zijne mildheid smaakt, of als verstootelingen in den strijd der elementen dreigt onder
te gaan. Ook hij heeft de Indische Hut genoten, den paria vooral, die den
europeeschen philosophen leerde, dat het ware geluk slechts in een rein, eenvoudig
harte gelegen is; - maar wanneer gij hem met de woorden van Humboldt hadt
verzekerd, dat Bernardin de St. Pierre welligt op nog grooter lof dan voor de
schepping dier figuren aanspraak maken mag, voor de waarheid waarmeê hij den
aanblik der zee, de groepering der wolken, het ruischen der koeltjes in de
bamboesboschjes, en het wiegelen der hooge palmkruinen heeft geschilderd,
Béranger zou geglimlacht hebben, en die glimlach had u geïntrigueerd. Wij spraken
u nog slechts over zijne groote, zwakke, wel ietwat uitpuilende, hemelsblaauwe
oogen, die beurtelings konden betooveren en bliksemen - een zijner biografisten
schetst ons zijnen mond, die op zich zelven eene physiognomie was - bijtende,
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maar bedwongene ironie, eene zekere zinnelijkheid, door een goelijk lachje
getemperd, het waren zijne hoofdtrekken; - zijne lippen, wel wat vleezig om het
kuiltje, hadden in de hoeken iets duns, dat beide schalkheid en overwigt aanduidde.
Vol van uw onderwerp - het is maar een vermoeden, en wij nemen gaarne uwe
plaats in wanneer gij er niet van houdt zoo door een geestig man te worden
aangezien - vol van ons onderwerp zouden wij welligt voort zijn gegaan te getuigen,
hoe Humboldt en Bonpland dat boekske op hunne verre reizen medenamen, en het
vooral genoten onder de hemelstreek die het schildert. ‘Onder den stillen glans van
den zuidelijken hemel,’ zegt de schrijver van den K o s m o s , ‘of wanneer in den
regentijd, aan den oever van den Orinoco, de bliksemstraal krakend het woud
verlichtte, trof ons de innige waarheid waarmeê in dat kleine geschrift die wereld is
weêrgegeven;’ - en dat alles oververtellende, zien wij Béranger aan, en houden op,
en zwijgen, waarom? vraagt gij. Als eene spotzieke gedachte, - getuigt de biografist,
- dien man voor den geest zweefde, en dat gebeurde niet zelden, dan opende zijn
mond zich eventjes, een der hoekjes kromp zaam als nam de satirieke zet, gereed
om te ontsnappen, daarin de wijk, als werd hij er in opgesloten; men zag de poging,
men ried het overige. Lamennais vreesde die uitdrukking bij den dichter: ‘Béranger
drijft den spot met ons,’ plagt hij te zeggen, - en wij? We zien den dichter verdiept
in het gâslaan van een vlinder op een rozenstruik, aan den rand des wegs; - als
gevoelde hij zelf dat ironie over onze geestdrift onbillijk zou zijn geweest, dat zijn
leven laag bij den grond ook ten opzigte der natuur evenmin schotvrij was, bepaalt
hij zich tot de vermaning in den blik op dien vlinder: waarom zoo verre in den vreemde
het schoone gezocht?
Er is in den laatsten bundel zijner gedichten een aardig liedje: ‘de Reizen’ getiteld,
dat ons, ook in verband met zijne overige verzen, tot deze beschouwing regt geeft;
het telt slechts vier coupletten. In het eerste nooden honderd vlugge wagens hem
uit den den togt meê te maken. ‘Kom,’ roepen zij om strijd, ‘kom, de stoom stuwt
ons voort, dwars door digte bosschen en prachtige steden heen, over berg en weide,
over veld en woestijn. De zwaluwen beschamende, zult gij u op onze assen
verbeelden dat de aarde wieken heeft aangeschoten om uwe oogen voorbij te gaan.’
- ‘Lust het u,’ zoo klinkt het hem in het andere, van een zeilreê schip in het oor, ‘lust
het u den mensch onder alle hemelstreken ga te slaan, hier een rijk in opkomst en
daar een rijk in bouwval te zien? Wip aan boord, en het hangt maar van een gril der
golven af: welligt voegt gij eene nieuwe wereld bij die welke door de onze worden
beheerscht!’ - ‘Ik weet den weg der starren,’ heet het in het derde; ‘verzel mij,’ zoo
noodt hem de luchtreiziger uit, ‘als gij al den glans der hemelen kennen wilt, stijg
dan op met mij
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naar het azuren gewelf. Over menig vraagstuk, dat nog zijne oplossing verbeidt,
zult ge in mijne vermetele vlugt, boven het gebied van den donder, den afgrond des
dampkrings kunnen peilen.’ En wat is zijn antwoord in het vierde couplet?
Reist naar lust, - ik blijf, - tevreden
Met mijn wereld u te naauw;
Wereld van eenvoude zeden,
Vogels, bloemen, lommerschaauw;
Als des nachts geen golfjens wieg'len
Over 't beekjen van het dal,
Komt er zich een sterre in spieg'len,
O, hoe heerlijk is 't heelal!

De blik op den vlinder, - de vraag, waartoe zoo verre?
Geene lier die niet velerlei snaren heeft; onder die welke bij voorkeur het oor der
jonkheid boeijen zijn er twee, waarvan wij naauwelijks weten wie het eerste te
noemen: de forsch klinkende, die helden viert, of de zacht kweelende, die van liefde
fluistert. Schaars heeft het Frankrijk aan een van beide ontbroken, hoe dol die
dapperheid, hoe weinig hartstogtelijk die hartstogt er soms hebbe uitgezien; - wie
waren de vertegenwoordigers van het eene en het andere genre in de dagen der
jonkheid van Béranger? Laat ons eerst de ode nemen; het erotische zal er niet lang
om behoeven te wachten. Stoute grepen, - iets verhevens in de vlugt die zijne
verbeelding nam - groote gaven voor de versificatie - dat alles mogt den grijzen
Lebrun Pindare, den lierzanger bij uitnemendheid, niet te ontzeggen zijn, hij die in
zeventienhonderd zeven en tachtig, ‘in die eeuw van redeneerzucht en
schoongeesterij,’ zoo heerlijk de hooge en heilige roeping van de genie bezong, hij
was diep gevallen. Beurtelings bewierooker geworden van Lodewijk den Zestiende,
van Calonne, van Vergennes, zelfs van Robespierre, en telkens om den wille der
nieuwe afgoden zijne vroegere verbrekend en beschimpend, boezemde noch zijn
hart, noch zijn karakterlang er eerbied in; - hij kon de lievelingsdichter van Béranger
niet wezen!
En de minneluit?
Een vijftiger had haar ter zijde gelegd, een vijftiger die voor vijf en twintig jaren
reeds had gezongen, dat de liefdemaand voor hem was voorbijgegaan, maar het
speeltuig toen toonen had ontlokt, die Ginguéné op de vraag: wie eindelijk in het
rijk der minne den belesprit had onttroond? deden antwoorden: ‘de natuur en Parny.’
Om den zanger van Eleonore dus regt te doen, moet men zich verplaatsen onder
den dwang der tuchtroede door Boileau en de Academie over de arme fransche
lyriek zoo lang opgeheven, moet men
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vergeten welke frissche bladen en bloesems die hof ontluiken zag, sinds dat
snoeimes bot is geschaard. Béranger viel het ligt, - want van Jean Baptiste Rousseau
bij Parny te komen, dat was uit het boudoir in het vrije veld over te gaan, en voor
stiklucht de geuren van woud en weide in te ademen, - geene twintigjarige die zich
in den kreet van dezen hartstogt bedriegt. En echter, of Parny zijn model mogt
heeten, of hij de verdiensten van dezen minnedichter volkomen begreep, wij aarzelen
toestemmend te antwoorden, en deelen gaarne de gronden voor onze twijfeling
mede. Onder de eerste liedjes van Béranger komt eene romance voor, Parny's
verscheiden gewijd, en al getuigt zij, hoe hoog hij, vijftien jaren later dan het tijdperk
waarin wij hem straks aantroffen, den zanger van Eleonore nog vierde, zij bewijst
nog sterker misschien hoe verre beide altijd van elkander zouden staan. Muzen en
Gratiën, epicuristen en minnegoodjens worden in het gedichtje om strijd opgeroepen
Parny met een bezoek te verrassen, maar deze zuchten en gene schreijen, de
eenen staken hun vreugdelied en de anderen verbreken heure speeltuigen: ‘Parny
is niet meer!’ De gansche romance is slechts waar gevoeld in de beide regels welke
den haat vermanen, den dichter van den Oorlog der Goden om den wille zijner
beminnelijke deugden te vergeven! - de voltairiaan wint het van den verliefde verre!
Eene plaats uit de autobiographie bevestigt deze opmerking: ‘Misschien,’ zegt
Béranger, ‘misschien heb ik wat onze oudere en nieuwere romanciers liefde noemen,
nooit gekend; want ik heb de vrouw altijd beschouwd niet als eene echtgenoote of
eene maîtresse, dat maar al te dikwijls weinig anders is dan van haar eene slavin
of eene dwingelandes te maken, ik heb altijd in haar eene vriendin gezien, ons van
God gegeven.’
Eene behoeftige jeugd heeft overal toch ook hare uitspanningen, verscheiden,
het is waar, naar den aard van het volk waaronder wij haar aantreffen. Is er iemand
die zich een franschman, een parijzenaar, in den bloei des levens onder zoo
bekrompen omstandigheden denken kan, dat hij nooit den drempel van een
schouwburg overschrijden zou? Zoo ergens het tooneel de spiegel - daarom nog
niet de school - der zeden heeten mag, waarin elk een blik werpt, het was, het is,
het zal bij die natie zijn, wier treurspel twee eeuwen lang elk ander tooneel heeft
beheerscht, wier blijspel verdient het voorbeeld van de dichteren aller volken te
blijven. Eene vraag dus nog, - school Béranger's aanleg in sluimerende gaven voor
het tragische of het comische, - wie waren zij die in de dagen zijner jeugd schouwburgstijl en amsterdamsche-acteurs-accentuering Den dolk van Melpomene zwaaiden
Of prijkten met Thalia's mom?

Grimm heeft het aardig gezegd, en het viel hem vijf en twintig
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jaren later elders dan in Frankrijk met evenveel waarheid na te zeggen: ‘geen
voortbrengsel van den geest eischte omstreeks het einde der achttiende eeuw zoo
weinig talent en verbeelding als eene middelmatige tragedie.’ Onder de ouderen,
die zich de zoetheid konden aantrekken, behoorden La Harpe en Ducis; de eerste
was zijn leven lang Voltaire's adjudant geweest, de andere was in de academie
Voltaire's remplacant geworden, maar hier houdt ook de gelijkenis op. W a r w i c k ,
C o r i o l a n u s , P h i l o c t e t e s , wij zouden er nog meer kunnen bijvoegen, zijn
de deftige titels van La Harpe's treurspelen; hij heeft een groot geheugen die zich
de vertalingen van deze ten onzent nog herinnert. Ons staan slechts een paar
vreeselijke boekskens voor den geest, de B a r m e c i d e n en M e l a n i e genaamd,
- maar terwijl ons weinig van deze bijbleef, vergeten wij nooit het verschrikkelijk
vonnis door Voltaire over zijn volgeling geveld: ‘het is een oven die altijd blaakt,
maar waarin niets gebakken wordt,’ - en heugt ons bovenal Gilbert's verpletterende
regel:
Hij kwam van val tot val in d'academie-zetel.

Ducis daarentegen, Ducis, die Shakspere navolgde, die hem verfranschte zonder
engelsch te verstaan, - misschien gelukte het hem daardoor te eer! - Ducis verwierf
zich ten onzent het burgerregt door zijnen H a m l e t , zijn K o n i n g L e a r , zijn
O t h e l l o , zijn M a c b e t h . ‘De slagterswinkel’ van het laatste stuk, zoo als Boddaert
het betitelde, valt nog te zien, - de alleenspraak uit het eerste: ‘Te zijn of niet te zijn?’
valt nog te hooren, - in de verzen van Tollens? - maar wat niet meer te zien noch
te hooren valt, dat is de schrikkelijke lach van Othello, neen van Snoek, in de rol
van den moor, ‘die u het bloed in de aderen stollen deed;’ gelukkig dat de aardigheid
altijd mislukte; wat zou hij tegenover een stokstijf publiek een vreemd figuur hebben
gemaakt! Laat ons eindelijk tot Ducis terugkeeren, die, als ware de worsteling met
Shakspere hem niet zwaar genoeg geweest, het ook met Sophocles en Euripides
opnam in zijn E d i p u s bij A d m e t u s , - die zijne dichterlijke loopbaan besloot met
het treurspel A b u f a r , waarin hij, - het werd in zeventienhonderd vijf en negentig
opgevoerd, - den moed had der slechte republiek van dien tijd de les te geven:
Daar waar de deugd ontbreekt, daar is de vrijheid niet!

Sympathie voor La Harpe? neen, Béranger kon die zoo min voor als na de bekeering
voor den kouden encyclopedist of voor den vrome, waarin zoo veel van den ouden
mensch overbleef, gevoelen; - maar sympathie voor Ducis? Den dichter mogt hij
die weigeren, den mensch,
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den grijsaard vooral zou hij haar, zoo hij dien gekend had, niet hebben onthouden;
men verschilt over het talent van Ducis, over zijn karakter doet men het niet Béranger zou het eerst van allen den onafhankelijken n e e n z e g g e r hebben
gehuldigd. Hoe schaars warenaltijd, hoe schaars vooral in die wisselzieke dagen,
uitstekende vernuften, welke hunne beginselen getrouw bleven, die om den wille
van deze eereteekenen, ambten, waardigheden, wisten te weigeren. Er zijn weinig
tijdvakken welke meer dan dit tot eene vergelijking van uitheemsche en inheemsche
talenten in dat opzigt gelegenheid aanbieden; maar wij moeten der verzoeking
weêrstand bieden in dit reeds zoo rhapsodisch opstel, dat, bij gebreke van beter
rubriek, zijne plaats in het bibliographisch album heeft gevonden. Ons onderwerp
eischt dat wij den blik op Marie Joseph Chénier rigten, den eigenlijken treurspeldichter
der omwenteling, die al hare phasen meê had gemaakt, maar wiens persoonlijke
moed, helaas! de proef, waarop zoo wild een tijd den welmeenendsten stelde, niet
altoos zegevierend kon doorstaan. Wilt gij u met ons eenige schreden achteruit
getroosten? Chenier heeft meer regt dan een der nog toe vermelde patriarchen om
onder de tijdgenooten van Béranger te worden geteld; wij ontleenen den omtrek
van 's mans loopbaan als tragieus eener bevoegde hand. Toestemmende, verplaatst
gij u met ons in zeventienhonderd negen en tachtig, - Chénier heeft den leeftijd van
vijf en twintig jaren bereikt. Gekrenkt door de kritiek die zijn eerste stuk bespotte,
gekrenkt door het hof vooral, dat zich in de uitfluiting dier A z e m i r e door het publiek
verlustigde, - het had haar bij de opvoering en petit comité veroordeeld en zag zijn
vonnis bekrachtigd, - was eindelijk de avond aangebroken, waarin hij op de eene
triomferen en zich op de andere wreken zou K a r e l d e N e g e n d e deed hem
den dichter worden des volks. Het was het eerste stuk waarin Talma de hoofdrol
vervulde, het werd de hoeksteen zijner vermaardheid; maar beide, poëet en dichter,
hadden hun overgang tot de partij der omwenteling met een oorlog in de coulisses,
een storm in een glas water, tegen de toenmaals nog koningsgezinde schouwspelers
te boeten, - eerst twee jaren later, in zeventienhonderd een en negentig, ging de
gordijn weder voor een stuk van Chénier op: het koningschap zou andermaal over
de planken worden gesleurd, ditmaal in den blaauwbaard der historie, H e n d r i k
de VIII. ‘Ongelukkig was het treurspel vroeger geschreven,’ dan dat waarin de held
van den Bartholomeus-nacht werd opgevoerd; ‘het stond niet geheel op de hoogte
der onwenteling, de vijanden der ongelukkige Maria Antoinette hadden geen zin
voor de dichterlijke verheerlijking van Auna Boleyn.’ En toch was de toejuiching die
er den dichter voor ten deel viel, groot in vergelijking met den weinigen indruk, door
het derde zijner bekende stukken in hetzelfde jaar gemaakt; bij d e d o o d v a n
C a l a s zag men stilzwij-
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gend toe. ‘Het haperde niet enkel aan het overbekende van het onderwerp, dat
reeds herhaalde malen behandeld was, maar naar aanleiding van 't welk het publiek
verzadigd bleek van Voltaire's lof, het bragt tevens het zwakke van dien ouden
tragischen vorm aan het licht, buiten welken Chénier het niet stellen kon. Bij Turken,
bij Romeinen, ja zelfs bij eene stof aan de middeleeuwen ontleend, nam men de
conventioneele declamatie voor lief; maar eene gebeurtenis uit het burgerlijke, uit
het alledaagsche leven lokte te zeer tot eene vergelijking met de werkelijkheid uit,
dan dat niet ieder zich zou hebben geërgerd aan het onnatuurlijke dier hoogdravende
taal, dier klankzieke omschrijvingen, aan welke zich zelfs de dienstmeid van Jean
Calas te buiten ging. Ofschoon het der menigte niet volkomen helder werd, sprak
uit hare stilzwijgende oppositie het bewustzijń, dat ieder feit eene bepaalde kleur
eischt.’ In de volle kracht zijner productiviteit, nog geene dertig jaren oud, was de
naam van Chénier in zeventienhonderd twee en negentig luider dan ooit op de
lippen der parijsche faam. C a j u s G r a c c h u s hield der menigte den spiegel voor;
het verplaatste haar in eene volksvergadedering: ‘Men waande in een Jacobijnenclub
te zijn; de dichter wilde het gehate moderantisme in het harte treffen.’ Het gelukte
hem volkomen: de krachtige uitdrukking van het patriotismus sleepte de menigte in
de koorts der vrijheid en gelijkheid mede. ‘Helaas! hoe spoedig de tijden veranderen,
dat getuigde eene wederopvoering van het stuk gedurende het schrikbewind. In het
tweede bedrijf treft men de plaats aan:
“Eischt wetten en geen bloed! voor gruw'len moet ge u wachten;
Romeinen zijt ge en zoudt Romeinen durven slagten!

Bij deze woorden barstte de schare, die het dat oogenblik durfde wagen het
revolutionaire geregtshof te trotseren, in een luid en lang weêrgalmend “bravo!” uit;
- maar een lid der Conventie rees grimmig op en riep, terwijl hij het parterre met de
vuist bedreigde: “Wetten en geen bloed, die verzen zijn door een vijand der vrijheid
gemaakt. Weg met de contrarevolutionaire grondstellingen! Bloed en geen wetten!”
Hij deelde der onstuimige schaar mede hoe hij heette; dadelijk verbreidde zich een
panische schrik, en de zaal liep leeg. Het stuk werd niet eens ten einde gespeeld.
Eenige dagen later klaagde Billaud Varennes het treurspel als het werk van een
slechten burger aan; eene bittere Nemesis voor den haastigen, ligtgeloovigen dichter
der vrijheid.’ Het strekt tot eere van Chenier dat het stuk, 'tgeen zijn G r a c c h u s
opvolgde, hem veel van zijne populariteit verliezen deed; weinig dachten wij, toen
wij in vroege jeugd de opvoering eener vertaling van dien vervelenden F é n é l o n
bij-

De Gids. Jaargang 22

326
woonden, welk een moed er vereischt werd om het, weinige dagen nadat Lodewijk
de

de XVI het hoofd onder de guillotine had gelegd, te doen vertoonen. ‘Het scheen
mij mogelijk,’ zeide Chénier, ‘in onzen donkeren, onwederzwangeren tijd’ - v e e l
b e w o g e n was nog niet in de mode; zal het er haast weêr uit zijn? - ‘het scheen
mij mogelijk, nu slechte burgers ongestraft roof en moord preêken, de stem der
menschelijkheid te doen hooren.’ Arme dichter, die zich andermaal bedroog, maar
ditmaal tot zijn glorie! waarom stemde hij, in zoo menige vergadering, uit vreeze
vóór dezelfde beginselen die hij, van het tooneel tot de schare sprekende, afkeuren
en vervloeken dorst? We zijn het laatste stuk genaderd, door hem in die dagen
geschreven, maar welks opvoering toen geweigerd werd; het is de T i m o l e o n , in
zeventienhonderd vier en negentig op bevel van het Comité du Salut Public eenen
censor voorgelezen en door dezen afgekeurd; kon het anders, daar Chénier er in
vragen durfde: ‘of men, om dwingeland te zijn, een diadeem behoefde te dragen?’
Bij de voordragt van den regel:
‘Een laffe eerzuchtige, ziedaar wat 'k in u zie,’

vloog de inquisiteur op. ‘Chénier!’ duwde hij dezen toe, ‘ge zijt altijd een verkapte
reactionair geweest!’
Wij vragen er geene verschooning voor, u zoo lang met Chéniert ehebben bezig
gehouden; wij zullen hem later weêrzien; maar met Béranger's liedekens ter hand
stemt ge het ons toe: de lauweren door dien treurspeldichter in wedijver met
Raynouard en Lemercier behaald, konden den blik van onzen jongeling niet tot zich
trekken. En het blijspel dan? Wij hebben den moed niet uw geduld nogmaals op
eene proef te stellen, die te onmeêdoogender wezen zou, daar in den
omwentelingstijd de comische muze nog minder dan de tragische was bedeeld.
H e t H u w e l i j k v a n F i g a r o was het laatste vette jaar geweest, waarop niet
zeven, maar drie malen zeven magere zouden volgen; na Beaumarchais in éénen
adem Andrieux en Picard te noemen - de schrale Etienne behoort het keizerrijk toe
- eischt meer inschikkelijkheid dan ons zwak is. Ook die eigenaardige school, voor
elk fransch vernuft vooral, leerde in de dagen van Bérangers ontwikkeling geene
schrede voorwaarts doen.
Delille en Bernardin de St. Pierre, fraaije verzen en natuurstudie - Lebrun Pindare
en Parny, de ode en het minnedicht, - La Harpe, Ducis, Chénier en de blijspeldichters,
die het vernuft opvolgden dat volgens Gustaf III l a p i è c e i n s o l e n t e schreef,
de beide tooneelgenres - onze vragen, voor welke dichtsoort de twintigjarige aanleg
verried, hebben tot geen bevredigend antwoord geleid; eer gij daarom den staf over
onze phantasie breekt, eene enkele mededeeling. Als
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het doel harer vele omdolingen - afdwalingen misschien - eens geen ander geweest
ware, dan u al de waarheid te doen gevoelen der woorden van Julian Schmidt, de
schrijver der Geschiedenis van de Fransche Letterkunde sedert 1789, dien we bij
Chénier schier op den voet volgden? ‘Terwijl de omwenteling,’ zegt hij, ‘alle gaven
des geestes tot zich trok, alle belangen, het staatsleven vreemd, wist te verdringen,
was het natuurlijk dat de eigenlijke letterkunde eene lange pauze hield. Veel was
er niet aan verbeurd; immers in de rigting die zij tot dien tijd genomen had, bleek zij
aan den eindpaal gekomen, had zij zich overleefd; dichters en denkers moesten
nieuwe wegen zoeken;’ van baan-b r e k e n verschoont ons de man; of al onze
landgenooten het ook deden! welk Nederlander die niet weet dat men ijs b r e e k t ,
maar banen v e e g t ? Een nieuwen weg zoeken, het is de taak ons allen in de
jongelingsjaren opgelegd, indien ons leven iets anders zal zijn dan eene wijle
omdolens onder de schare, om met deze te verdwijnen en te worden vergeten; een
nieuwen weg vinden, het is een genot zonder weêrga, hoe smal het pad zij dat wij
ons banen, - maar de dagen zoekende doorgebragt, de dagen en nachten van
werken en waken, van struikelen en streven, van aan vooruitgang te gelooven en
toch niet verder te komen, hoe vallen zij soms zwaar en zuur! Pierre Jean de
Béranger, die geene vermaarheid verwierf, voor hij er haast in getroost was vergeten
te zullen sterven, wist er van meê te spreken; - bedriegen wij ons, geloovende dat
de vlugtige schets van den toestand der letterkunde vereischt werd, om dien des
jeugdigen dichters volkomen te begrijpen?
We zijn in de laatste dagen van het Directoire; ‘ik bespeur,’ zegt Béranger, ‘dat
ik het stilzwijgen bewaard heb over de staatkundige gebeurtenissen van de beide
jongste jaren der achttiende eeuw, die verre waren van dien aard te zijn, dat zij mijn
leed konden verzachten. Hoe moest het mij, dien de zege onzer wapenen met zoo
groote vreugde vervuld had, te moede zijn, toen hun veelvuldige weêrspoed mij niet
slechts droevig zuchten, toen deze zelfs voor de onafhankelijkheid des vaderlands
vreezen deed. In den tijd, die het directoriaal bewind ten ondergang neigen zag,
was de anarchie zoo groot, dat ook de koensten wanhoopten. Men stelle zich voor,
hoe het de kleinhartigen ging. Ik was er beschaamd getuige van, dat goede burgers
der vreemde coalitie de overwinning toewenschten. Al wisten Massena en Brune,
in Zwitserland en Holland, de zege op nieuw aan onze vanen te verbinden, zij
volstonden niet om ons binnenslands de zekerheid weêr te geven, zoozeer hadden
de wanorde, de omkoopingen en de buitensporigheden van het bestuur van Barras
de natie ontmoedigd, die weleer op hare krachten zoo gerust was geweest.
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Onder die algemeene rampen rijmde ik, armzalig leerling van Juvenalis, alexandrijnen
tegen Barras en zijne aanhangers. Het blijkt, dat ik vroeg genoeg lust voor het
hekeldicht heb gevoeld, 't geen toen, zoo als de verzen van Chénier, Lormian,
Despazes en vele anderen getuigen, aan de orde van den dag was. Maar mijne
meesterstukken in dat genre hadden den tijd niet te ontluiken: Bonaparte keerde
uit Egypte terug. Toen het groote nieuws zijner onverwachte weêrkomst ons verraste,
bevond ik mij in het leeskabinet door mijn vader geopend,’ - het was het twaalfde
ambacht, het dertiende ongeluk van den man, - ‘er waren meer dan dertig personen
in het vertrek bijeen. Allen rezen eensklaps op en gaven hun harte in een langen
vreugdekreet lucht. Geheel Frankrijk schier was als wij te moede; ieder achtte zich
gered. Wie zulke uitwerkselen bij een volk te weeg brengt, is zijn meester; geen
wijze, die het beletten kan. Te Fréjus ontschepende, was Bonaparte reeds Keizer
Napoleon.’
Vergunne men ons hier de schets van het Directoire in het geheugen onzer lezers
te herroepen, door onzen vriend Schimmel vóór jaren in dit tijdschrift geplaatst; de
regelen die haar besluiten hebben eene treffende overeenkomst met de gedachte
van onzen autobiograaf. ‘De klokken werden geluid waar hij doortrok, vuren ontstoken
op de wegen die hij langs reed, en schoon de herfst ze slechts karig geven kon, de
bloemen door de geestdrift van jong en oud gegaderd, regenden neêr in het rijtuig
des Generaals, dat, omstuwd door de juichende massaas, de zegekar van een
tweeden Caesar geleek.’
‘Ik had er mij altijd,’ vaart Béranger voort, ‘ondeugend genoeg in verlustigd, mijn
vader de toekomstige verheffing van den overwinnaar van Arcole en Lodi te
voorspellen. Zijn togt naar Egypte was niet in staat geweest mij de gedachte te doen
opgeven, dat hij de opperbewindhebber worden zou. Even als andere
koningsgezinden, wilde mijn vader in hem slechts een Monk zien. Wat mij betreft,
den

ik juichte met geheel Frankrijk de omwenteling van den 18 brumaire toe, hoezeer
ik wel vreesde, dat de jonge generaal zich niet met het consulaat vergenoegen zou.
Mogt men mij vragen, hoe het mogelijk is geweest, dat ik mij, met zulk een
den

voorgevoel, niet geërgerd heb aan de schending der constitutie van den 18
brumaire, men vergunne mij naïf te antwoorden: dat de vaderlandsliefde in mijn
gemoed steeds de staatkundige leerstellingen heeft beheerscht, en dat de
Voorzienigheid den volken niet altijd de keuze der middelen tot hunne redding
toestaat. Alleen die groote man kon Frankrijk uit den afgrond opheffen, waarin het
Directoire ons ten leste had gestort. Ik was slechts negentien jaren oud, en iedereen
scheen nog even jong te
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zijn, daar niemand er anders over dacht. De partijen hadden zich door hare
gewelddadigheid vernietigd, en heure bewegingen, waarvoor men zich bevreesd
maakte, waren slechts de stuiptrekkingen van den dood. Die bekommering was
voldoende om de weinige stemmen, die eene ware republiek eischten, geen
weêrgalm te doen vinden. Men meende die in 93 te hebben gehad, en met die
republiek hadden alleen de gekken meer op. De verstandigen, die nog van vrijheid
spraken, deden het met al het wantrouwen, dat hun zelven ongelukkige of
onverstandige pogingen inboezemde. Buitendien, zeer weinige van die staatsmannen
bevalen zich door de gave der toepassing aan, zonder welke de beste beginselen
zeer spoedig alle aanzien verliezen. Ten leste, Frankrijk had behoefte aan een
krachtig bewind, in staat het te beschermen tegen de Jacobijnen en de Bourbons,
het vrij te waren van onzekerheid en regeringloosheid. Bedwelmd door den roem,
dien de consul zich in den bloei des levens had verworven, bood de jeugd zich alom
aan, zijne ontwerpen uit te voeren, zonder er zelfs aan te denken hem van deze
rekenschap te vragen. Om zich daarvan te overtuigen, behoefde men slechts in de
schouwburgen het oor te leenen aan de uitgelatenheid, waarmede men de
toespelingen op het uiteenstuiven der representanten te Saint-Cloud toejuichte, en
getuige te zijn van het schaterend gelach, dat de spotternijen beloonde, waarmeê
men dat hoopje Brutussen vervolgde, die, om de uitdrukking van den tijd te bezigen,
weêrstand hadden durven bieden aan den nieuwen Cesar!’
Honderd jaren vroeger kwam een engelsch dichter in twee bekende regels tot
het besluit, dat het dwaasheid is er over te twisten, welke vorm van regering de
voortreffelijkste mag heeten; ‘die, welke het beste bestuurt, verdient de voorkeur,’
zong hij. Ging het den lezers als ons, dan herinnerden zij zich de plaats onder het
wringen van Béranger, bij dat worstelen van beginsels en bewondering - bij dien
strijd liever tusschen bespiegeling en bruikbaarheid op staatkundig gebied - niets
ongewoons. ‘Was hij republikein? was hij bonapartist?’ vragen de teleurgestelde
orléanisten bij de lezing van zijn laatsten bundel, als bij die zijner autobiographie,
en antwoorden in arren moede: ‘hij was democraat!’ - van ons, die eerst zijne
ontwikkeling gadeslaan, verwacht niemand nog een eindoordeel; al wat wij te dezer
plaats wenschen te doen opmerken, is de gulgaauwheid waarmede hij zijne
inconsequentie bekent. Helaas! al zijn zij er meer dan menig gewoon stervelfng aan
blootgesteld, het pleegt groote dichters veel te kosten dat te doen; de beide regels
van Pope, welke wij ons straks herinnerden, zijn door Bilderdijk vertaald; zij leveren
er een aardig bewijs van op. Ieder weet dat onze tweede Vondel, zoo min met den
oorspronkelijken zanger van de M e n s c h , als met dien van h e t B u i t e n l e v e n
sympathiseerde; zon-
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derling genoeg is het geene bewondering die hem, als hij een nieuweren dichter
navolgt, uitlokt hunne gedachten in voortreffelijke verzen weêr te geven; vertalen is
bij hem hulde noch wedstrijd, het is hem gelegenheid om te bestrijden en te tuchtigen.
Onmeêdoogender heeft wel nooit het eene bittere vernuft het andere behandeld,
dan hij het dat groote engelsche deed, eene halve eeuw na zijnen dood hem nog
zijne ligchaamsgebreken niet ten goede houdende; - maar wij zouden afdwalen;
liever schrijven wij de verzen over; de wijziging, de uitbreiding der gedachte is even
karakteristiek als de aanteekening bij den eersten regel gevoegd:
‘De dwaze twiste of zwoege om 't beste staatsbewind;
Dat best gehandhaafd wordt, is immer 't meest bemind.
Het heil des Volks, zie daar het kenmerk van zijn waarde!
Maar zinloos, die dat heil volmaakt verlangt op de aarde!’

En nu de curieuse noot:
‘Niet h e t b e s t b e m i n d , zegt Pope, maar h e t b e s t . Hierover is veel getwist.’
- Waarover? - ‘Rufheads aanmerking is bloote Logomachie.’ - Afgedaan. - ‘In
Hoogleeraar Kluits S t a a t s r e g e ling vind ik deze plaats: IV Deel, bl. 8. “Het is een
vrij almeen aangenomen Waarheid, dat niet de vorm van Regeering, maar de
persoon of personen die regeeren tot de welvaart eener maatschappij het meeste
toebrengen; of gelijk het de Heer Heyne (bij J. Meerman,” - de wurm die nooit licht
zag? - “V e r g e l i j k d e r G e m e e n e b e s t e n , Deel I, blz. 231) uitdrukt, d a t
d e w a r e V r i j h e i d v a n e e n V o l k n o g meer in het BESTUUR d a n i n de
STAATSREGELING w a e r o n d e r h e t l e e f t t e z o e k e n z i j . Men voege er by,
zelfs niet eens in de personen der besturen, maar in de raadslagen die zy nemen.”
Dit is zeker gezond gedacht, en het wettigt Pope.’ Maar of het ook de vertaling van
administer'd door g e h a n d h a a f d in plaats van b e s t u u r d wettigt?
Zoo gij u vleidet, dat ge hiermeê vrij zoudt gaan; dat de republiek niet nog een
veeg van den monarchaal krijgen zou, ge rekendet buiten den waard.
‘Echter is 't zeker, dat, by voorbeeld, eene Regeringsvorm, waarin; alles altyd
erger wordt, zonder mooglijkheid van herstel of verbetering, als in een zoogenoemd
Gemeenebest, van wat soort ook, niet voor te trekken is voor eene zulke, waarin
ten minste de afwisseling van slimmer en beter gelijke kans heeft. Men zie de
verklaring by Tacitus, Hist. IV, 774, en by Bayle, art. Louis XI, Note L. - Mijn Lierzang,
de Alleenheersching, in 1785 of 1786 gedrukt, wil ik hier even zoo min aanhalen
als Davids laatste woordeg, II Samuel XXIII.’
Bilderdijk's biograaf weet het, de politieke odes zijn het publiek
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nog niet afgeleverd, en daar ons de eerste uitgave ontbreekt, ging de vingerwijzing
naar de Alleenheersching voor ons te loor. Davids laatste woorden schijnen, ook
na de herlezing, voor het minst eene vreemde aanhaling bij eene vrage over
staatsvormen. Wat bleef ons over dan Bayle op te slaan? Bayle, door Bilderdijk
aangehaald, en dat wel ter bevestiging. - de verrassingen nemen geen einde.
Inderdaad, in de aanteekening L, van het Artikel Louis XI, heeft Bayle niet enkel de
beleefdheid de plaats uit Tacitus, door Bilderdijk aangehaald, in te lasschen en te
omschrijven, de scherpzinnige twijfelaar levert er ook een betoog ten voordeele van
sommige vorsten, ten voordeele eener mengeling van goed en kwaad in het karakter
van deze, dat wij ieder aanraden eens in te zien, - behalve staatshuishoudkundigen,
die zich maar zouden ergeren aan de wijze, op welke Lodewijk XI geld inde en geld
uitgaf, en - vrienden van Bilderdijk, wier zedelijke toetssteen wat scherp mogt zijn.
Lodewijk XI zullen wij later onder de liedekens van Béranger weêrvinden; ons
onderwerp roept ons tot het roemrijkste tijdvak van Bonapartes leven weder te
keeren. ‘Hij ving de schoone taak, hem opgelegd, aan. Hij zou eenheid scheppen,
waar verbrokkeling, orde door de wet, waar verwarring bestond; hij zou den ledigen
schatkoffer vullen, het openbaar krediet herstellen, de nijverheid doen herleven,
den hongerenden soldaat voeden, en dezen, ontzenuwd door het gebrek,
verootmoedigd door de nederlaag en de schande, in geestdrift doen ontgloeijen
voor de grootheid van het vaderland en het genie van den krachtigen beschermer.
Hij zou boven de partijen zich een zetel kiezen, en daardoor allen beheerschen; hij
zou een heerschappij beginnen, waarin de oude leuzen verstierven, en zich zouden
oplossen in de eene: voor de glorie van het Vaderland!’ Het zijn woorden van eenen
hollander, zijner schets van den A c h t t i e n d e n B r u m a i r e ontleend; - de
beschouwingen, waarmeê hij besluit, verdienen en beloonen eene vergelijking met
de phrases aan het einde der G e s c h i e d e n i s v a n d e f r a n s c h e
o m w e n t e l i n g van Thiers; - ons schilderen de aangehaalde schoone regelen
den indruk door de groote daden van den eersten consul op het gemoed van
Béranger gemaakt. Waartoe zou hij ons dien in zijne autobiographie hebben
afgeschetst? drukte levenslang zijne poëzij ze niet uit? Het had iets van eene eerste
liefde, het werd eene ingenomenheid des hoofds en des harten, welke zelfs de
keizer ter nood verbeuren kon.
Intusschen het mogt een genot zijn in dien tijd te leven,
- - - - - - - het leven eischt ook eten,
Het eten - geld!

en was het Bilderdijk, die het zong, Béranger ondervond het. Wij stellen ons hem
voor in het leeskabinet van zijnen vader, zoo als
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hij zich zelven heeft geschilderd te midden der kalanten, het ijverigst van allen
lezende, schrijvende, rijmende zelfs, - onwillig oprijzende om dezen of genen
bezoeker behulpzaam te zijn, en toch zich zelven in het eigen oogenblik bestraffende:
het was hun eenig middel van bestaan. Of het vruchtbarer ware geweest, of het ten
minste slechts in de nooden van vader en zoon had behoeven te voorzien! Er was
een derde, die er meê van teerde, een vrolijke jongen, een neef, die onzen
twintigjarige een handje helpen zou; de guit besteedde een goed gedeelte van de
schrale verdienste aan zijne vermaken. Verbeeld u Béranger dezen de les lezende,
terwijl de vader nog altijd in zamenzweringen, zoo niet gewikkeld, toch betrokken
bleef. ‘De man ging voor den bankier der koningsgezinden door, en gaf die een
maatstaf van den toestand der partij aan,’ zegt de zoon schertsende, ‘dan was het
bankroet van deze onvermijdelijk.’ Eindelijk nam de vader het bestuur van zijn
leeskabinet zelf weder op zich; het was omstreeks het einde van achttienhonderd,
‘want,’ lezen wij in de autobiographie, ‘toen ik hem op zekeren avond daarna kwam
bezoeken, scheelde het weinig of ik was ten gevolge der uitbarsting van de machine
infernale meê in de lucht gesprongen; ons leeskabinet was in de straat Saint-Nicaise;
als de ontplofing eenige minuten vroeger plaats had gegrepen, zou het met mij
gedaan zijn geweest.’ Tweemalen dus gespaard te worden, - eens - wie herinnert
het zich niet uit het liedje van den Kleermaker en de Fee, hoe hij door den bliksem
getroffen werd? en andermaal bij de bedreiging van het helsche werktuig; - mogt
hij zonder bijgeloof en zonder aanmatiging niet vragen: w a a r t o e ? daar velerlei
ontbering voor hem toch geen middel tot onafhankelijkheid worden wilde? Partijhaat,
of is het woord u te sterk, lees partijwrevel, heeft het scherpzinnig opgemerkt,
onwillekeurig prijzende: er was veel van het oude Frankrijk in Béranger, en die
revolutionair mogt meer de l'ancien regime heeten, dan hij zelf dacht. Al wat hij
geworden is, is hij slechts aan zijnen arbeid en zijn gedrag verschuldigd, heet het;
is hij volstrekt geen parvenu, hij heeft noch het vermetele in de gedachte, noch het
onbescheidene in het spreken, noch het doldrifte in de daden, waaraan men dezen
herkent. Met welk leed hij moge hebben geworsteld, hij is het leven gedwee
ingetreden, zonder gedruisch te maken, als iemand, wien in de maatschappij zijne
plaats, hoe weinig in het oogvallend die zijn moge, is aangewezen, en niet als
iemand, die behoefte gevoelt zijn weg te maken. Toegestemd, - maar men moet
toch k u n n e n leven, en z o n d e r eerzucht is geen dichter denkbaar; - als Béranger
van zijne donkere buijen spreekt, wat anders wil dit zeggen, dan moedeloosheid
over het vergeefsche van vele pogingen om zijne toekomst te verbeteren, dan ietwat
zuurziens, hoe voorbijgaande ook, over de vergetelheid waarin hij, hoeveel verzen
hij maken mogt, toch gedom-
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peld bleef? ‘In de eerste dagen van het Consulaat,’ - schrijft hij, ‘deed ik mijn best!
- of ik er door uit mijn pijnlijken toestand mogt geraken! - om naar Egypte te worden
gezonden, waar ons leger, naar het toen scheen, nog lang weêrstand zou kunnen
bieden. Parceval-Grandmaison, dien ik kende, en die met Bonaparte uit het oosten
was teruggekomen, had honderde bezwaren, toen ik hem over dat plan raadpleegde.
Ik moest er na zijne inlichtingen van afzien. Hoe dikwijls heeft hij sedert niet gezegd:
“Had ik geen gelijk?” Toch had ik ook geen ongelijk, want het vraagstuk dat op te
lossen viel, was mijn vader niet langer tot last te zijn, en een middel te vinden om
van te leven, waar ter wereld dan ook.’
Voeg bij dien behoeftigen toestand een onloochenbaren aanleg voor de poëzij,
die echter maar niet tot bewustheid komen kon, welk genre hij bij voorkeur
bestuderen moest, en ge ziet leeds genoeg, om belangstelling te gevoelen. Ossian
was door Talleyrand als de lievelingslectuur van Bonaparte geprezen; - Werther
had lang reeds in vertalingen het licht gezien; - de nieuwere fransche elegie ontlook;
- maar noch voor ‘het nevelenrijk,’ noch voor ‘de wereldsmarte,’ had Béranger zin;
André Chénier's ‘J o n g e G e v a n g e n e ,’ waarvan S.J. van den Bergh u voor
jaren in dit tijdschrift eene fraaije vertaling aanbood, was nog weinig bekend, en
Millevoye's ‘V a l l e n d e r B l a d e r e n ,’ de eerstelinge van zoo vele
najaarsmijmeringen, moest nog worden geschreven; het bleef La Martine bewaard,
die mijn te ontginnen. Welke verzen dichtte Béranger dan? vraagt ge. Allerlei,
antwoorden wij u met zijne eigene woorden; ‘geen genre dat ik niet beproefde, het
treurspel, het drama, de ode, tot allerlei gedichtjes toe. Liedjens, ik maakte ze als
ieder een, om anderen te vermaken. Het viel mij in dien tijd zoo gemakkelijk te
rijmen, dat ik, zoo men het verlangd had, in verzen zou hebben gesproken. Echter
was ik zoowel met mijne treurspelen, als met mijne oden, als met mijne gedichtjens
ontevreden; - in mijn jammer maakte ik zelfs idyllen, die men nog in de almanakken
dier dagen kan opduiken.’
Het moge dien toestand verklaren, dragelijk wordt hij niet door de opmerking
straks medegedeeld, dat Béranger's levensbeschouwing meer had van die des
ondergeganen dan des opluikenden geslachts. Het kenschetst, beweert men, den
Franschman de l'ancien regime, dat hij zich door de maatschappij liet dragen, dat
hij er zich een deel van achtte, hoe arm hij zijn mogt, hoe laag geboren ook: er
waren in dien bevoorregten kring weinig parvenu's, heet het; zich opheffende,
verwisselde men slechts van plaats. De Franschman van den dag daarentegen
heeft ongelukkig de eigenaardigheid, lezen we, zich te beschouwen als buiten de
maatschappij gesloten, haard noch hof bezittende, zoolang hij zich geen vermogen
of vermaardheid ver-
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wierf, van daar in onzen tijd de stortvloed van parvenu's. ‘In zeden en karakter
behoorde Béranger geheel den goeden ouden tijd toe.’
Die des ondanks Malfilâtre en Gilbert had opgeleverd!
Hulde brengende aan al de scherpzinnigheid, waarvan de opmerking getuigt,
volgaarne erkennende, dat men niemand billijk beschouwt, tenzij men hem plaatse
in het licht van zijnen tijd - den biografist van Bilderdijk behoeven wij het niet aan te
bevelen er partij van te trekken, - wenschen wij slechts dat men daarom het
individueele van het karakter niet voorbijzie: de weinige eischen, door Béranger aan
het leven gedaan, de vruchten door de opvoeding der herbergierster uit Péronne's
omstreken gedragen. ‘En toch had deze armoede,’ zegt de autobiograaf, ‘soms
haar zoet. Ik bewoonde een vertrek op een vliering, zesde verdieping, boulevard
Saint-Martin.’ Hoor den dichter: ‘Welk heerlijk uitzigt had ik er! Hoe verlustigde ik er
mij in, des avonds mijn blik over de onmetelijke stad te laten zweven en dolen,
wanneer zich aan het velerlei gedruisch, dat er onophoudelijk uit opgaat, het
grootschere paarde van een vreeselijk, vast naderend onweder! Onmogelijk is het
mij, de tevredenheid te beschrijven, waarmede ik mij op dien zolder had ingerigt,
zonder geld, zonder gewaarborgde toekomst; maar gelukkig, eindelijk uit dien
maalstroom van jammerlijke zaken te zijn geraakt, welke sedert mijne terugkomst
te Parijs niet hadden opgehouden iedere mijner neigingen geweld aan te doen en
mijn gevoel te krenken. Alleen te leven, naar lust verzen te mogen maken, welk een
genot, welk een geluk!’ Menschen- en wereldhater, die dit leest, wat staan er tegen
de ellenden, die gij opsomt, al geneugten over, die ons beider blik ontgaan; welk
eene weelde schuilt er louter in te l e v e n , hoe dan ook! Het schier nog pluimloos
vogelkieken, dat zijn nest half ontwipt, half ontvalt, maar allengskens de vlerkjens
verbreeden, allengs vliegen leert - de jeugdige dichter, die nog maar in verzen
stamelt, die ze misschien verscheurt als ze voltooid zijn, daar ze hem eer dan iemand
anders bij het opzeggen mishagen, die voorwerpen van uwen spot, - hoe gelukkig
zijn ze, anders en hooger beschouwd! Eene beuzeling vermaakt dien jeugdigen
geest, zijne vroegste oppositie! - een weêrzin in de Romeinsche en Grieksche
namen, eerst den nieuwen bewindhebbers en later alle inrigtingen van openbaar
onderwijs gegeven - wacht jaar bij jaar, en de kleinigheid, neen, de karaktertrek zal
u door eene der diepste opmerkingen over den man onzer eeuw verrassen, welke
wij te harer plaatse zullen mededeelen. Wie zou het gelooven, Béranger hekelde
in dien tijd de benamingen: consuls, tribuns, prefecten, prytaneën, lyeeums, woorden,
die hij in strijd achtte met de wereld in negen en tachtig geboren, ‘die ons reeds
uitdrukkingen van dien aard genoeg had vermaakt!’ - Zon-
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der twijfel was het kinderachtig van mij, maar ik heb altijd een afkeer gehad van dat
loopen aan den leidband der Ouden. Of werd het niet al te dol? Herault de Séchelles
kon zich niet neêrzetten om eene grondwet, zoo als wij er eene behoefden, te
bewerken, eer hij zich voor alles de wetten van Minos had verschaft. Uit het
mengelmoes, dat wij van antiek en modern, van heidendom en christenheid hebben
zamengeflanst, is een beschaving van stukken en brokken voortgekomen, een
hansworstenpak, dat gelukkig begint te verslijten. Mijne gramschap over dit
onderwerp wekte in dien tijd den lachlust op, en zal het misschien nog doen;’ - wij
gelooven het niet; wij kennen er, die liever naar aanleiding dier gedachte een stukje
Bilderdijk versus Béranger schreven, - maar niet nu.
En echter, verzekert Béranger ons, echter was wat hij geestig zijn g r o e n e n
e r n s t noemt, echter was de bedachtzaamheid, anders op zijn leeftijd onnatuurlijk,
volstrekt niet van dien aard, dat zij alle geneugten uitsloot. Er zijn misschien onder
onze lezers, die zich hier met vertrouwelijke mededeelingen eener eerste liefde
vleijen; maar zij zullen zich teleurgesteld zien, - de dichter van Lisette wint het niet
in wat men kieschheid heet van den dichter van Graziella; maar vergunt La Martine
het groote publiek iederen schuilhoek van zijn harte te doorsnuffelen, als de
opbrengst zijner werken hem maar het voortdurende bezit van het ouderlijk landgoed
waarborgt, Béranger behoorde tot die menschen, die gelooven, dat men eenige
geheimen in het graf mag en moet medenemen. Op het straks aangehaalde woord
over hartstogtelijke verliefdheid laat hij de verzekering volgen dat de teederheid vol
achting, welke hem het schoone geslacht van jongs af heeft ingeboezemd, altijd
eene milde bron van vertroosting voor hem is geweest. Het waren de vrouwen en
de poëzij, zegt hij, die hem hielpen eene geheime neiging tot zwaarmoedigheid te
overwinnen; de Franschman van het l'ancien régime voegt er hoffelijk bij: ‘het zou
genoeg geweest zijn te zeggen, dat ik van deze bevrijd werd, dank zij de vrouwen;
zonder haar ware ik geen dichter geweest.’
‘Welke poëzij dan toch?’ vraagt men ongeduldig, ‘toch wel niet het hekeldicht?’
Sainte-Beuve heeft in 1833 eenige van Bérangers eerste, niet uitgegevene verzen
in handschrift gelezen en hoogelijk geroemd; maar het was de tijd, waarin deze
portretten teekende, ‘louter licht en zonder schaduw;’ eerst later kwam de veelzijdige
criticus dat bentgenootschap te boven. ‘Een van die gedichten,’ zegt hij, ‘eene idylle
van honderd dertig verzen, schildert met gevoel, naïviteit en smaak, de wroegingen
van eene dorpelinge, aan het hof bedorven, die voor een oogenblik de streek waarin
zij geboren werd, weder bezoekt, en in de verte uit de schouw der hut, waarin hare
moeder woont, den rook ziet op-
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gaan. Men zou deze Courtisane’ (gelukkig hollandsch, niet waar? dat voor zoo iets
geen woord heeft!) ‘men zou haar ook nu nog zonder aarzeling in het licht kunnen
geven; de eerstelinge zou hare latere zusters geen schande aandoen.’ Het mag
waar zijn geweest; toch had het onderwerp zoo min iets vleijends voor de vrouwen,
als het den dichter zelven in zijnen toestand kon opbeuren; en de laatste bedenking
geldt, gelooven wij, met nog meer klem tegen een gedicht in denzelfden tijd
vervaardigd, de Pelgrimstogt geheeten, niet minder dan vier zangen groot! Andere
poëzij dan het zoogenaamde, maar inderdaad te loor gegane herdersdicht, - dan
de bruischende ode op hare luchtkales, - dan het treurspel, dat met Talma schitterend
zou ondergaan, om in Rachel den twijfelaren aan gevallen grootheid onder een
ander geslacht door eene verheveling zonder voorbeeld te beschamen, - andere
poëzij, beweert gij, moet dat vlieringvertrek niet in een weelderig paradijs, neen,
maar toch in eene gaarde hebben herschapen, welks gebloemte het den jongeling
lust was te kweeken: bladeren en bloesems, die hij niet zonder genot kon zien botten
en opengaan. Het was werkelijk het geval. Onder al die ontbering werd Bérangers
liedjen geboren; als meest alle wichtjens had het in de wieg eigenlijk niets
ongewoons; de vader was verre van te vermoeden wat het eens worden zou, en
toch verlustigde en verrukte het hem meer, dan ooit eene der deftige muzen had
gedaan, die op de zesde verdieping zoo weinig te huis waren, maar daarom
misschien te eerbiediger door onzen twintigjarige werden begroet. Schoon het
wichtje in stilte zijn troetelkind is, als de statelijken neêrdalen, schaamt hij er zich
schier over, - maar zij hebben de hielen niet geligt, of het schalkje slaat de heldere
kijkers op, en - wonderbaarlijke ontwikkeling! - het stoeit niet slechts, het schertst
ook al!
‘Zelfs wanneer mijne zwaarmoedige buijen mij het diepst neêrdrukten, was ik des
ondanks op vriendschappelijke bijeenkomsten de uitgelatenste, de vrolijkste van
allen; wat zijn vrienden toch een zoete zegen! Mijne letterkundige overpeinzingen
waren volstrekt geen beletsels voor mij, om op ieder vrolijk maal, dat onze schrale
beurs ons vergunde, een liedje, een nieuw liedje te hebben. Geen vastenavond
mogt zonder maskerade voorbijgaan; comediespelen was een mijner liefste
uitspanningen, en ik maakte voor onze feesten kleine vaudevilles; vreemd genoeg,
ik, die er later zoo weinig genoegen in vond naar den schouwburg te gaan.’
Voltaires invloed was in zijne volle kracht, en toch blijkt het, dat de tijd nog niet
was aangebroken, waarin Auguste Barbier dezen zou mogen verwijten, dat hij den
Franschen het gulgaauwe lagchen had doen vergaan. Wat was het er nog verre
van, dat men den dichter der Jamben kon nazeggen:
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't Is uit met wijn en min en liedjens bij de vleet,
Wier losse en dartle boert de lever schudden deed!
Geen dikke jongen wijdt, met roode en frissche wangen,
Bij schier geleegde flesch der schoonen meer zijn zangen:
Bij geen gerookte ham kust langer 't jeugdig paar; De dans is stemmig en geen halsdoek loopt gevaar,
't Gestoei heeft uit, geen rokje scheurt, geen knoopen breken.

Wij komen later op de klagte terug, als het lied tot den ondeugendsten, maar tevens
aardigsten aller spotvogels zal zijn opgewassen; wij hebben ons weder in
achttienhonderd een, op den boulevard Saint Martin in het vlieringvertrek te
verplaatsen: - het maar voor een oogenblik invallend zonnelicht is schuilgegaan,
de wanden zien er thans naakter uit dan ooit. ‘De ellende nam toe, en de conscriptie
voegde nieuwe bezwaren bij de velerlei nooden, welke mij reeds kwelden. Ondanks
mijn geweldigen eetlust, kon ik er mij in schikken slechts op brood en kaas te teren;
maar welk middel was er om der ligting van de militie, om hen die haar ten uitvoer
bragten, te ontsnappen?
Mijn ziekelijk gestel, en vooral de zwakte van mijn gezigt, waardoor ik een
hospitaal-soldaat zou zijn geworden, waarborgden mij dat ik vrijgesteld zou worden.
Mij aanziende geloofde men niet, dat ik dertig jaren halen zou, zoo bleek en mager
zag ik er uit; ik scheen aan eene slechte borst te lijden, en mijn vader zeî gedurig:
“Gij zult niet lang leven, weldra begrave ik u.” Wij waren er geen van beiden zeer
bedroefd om, - het was maar ongelukkig, dat de positie, die zijn leeskabinet hem
scheen te geven, hem verpligten zou, als ik niet bepaald werd afgekeurd, een
remplacant te betalen, dat hem inderdaad onmogelijk was.
Volkomen gerustgesteld wat zijn geweten betrof, dat ik niet in staat was om te
dienen, wist ik er maar één middel op om mijn vader de uitgave te besparen, die
hem te zwaar zou zijn geweest. Ik verzuimde mij op de controles te laten inschrijven,
dat toen nog doenlijk was, maar ik stelde er mij zelven aan het gevaar eener bijna
onvermijdelijke inhechtenisneming door bloot. Wreede kwelling, bij zoo menige
andere gevoegd! Er zijn vele jongelieden, die in minder leed den moed verliezen.
Ik vermande mij tegen den weerspoed en de hemel kwam mij te hulp. Ofschoon
eerst drie en twintig jaren tellende, was ik, ten gevolge mijner hoofdpijnen - immers
men wist het aan geene andere oorzaak toe te schrijven - reeds een kaalkop, en
kon ik, dank zij den rijperen leeftijd, door een naakten schedel aangeduid, gendarmes
en policiedienaren, hoe onvermoeid zij ook op weerspannige conscrits maakten,
braveren. Het volstond, dat ik mijn hoed voor hen afnam, en mijn voorhoofd, dat
lang eer ik
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dertig jaren bereikte, er vijf en veertig teekende, deed hun alle lust vergaan mij naar
mijne papieren te vragen. Ik heb die heeren lang moeten groeten; want den
weêrspannigen mijner klasse werd hun vergrijp eerst kwijtgescholden bij gelegenheid
van het huwelijk van Napoleon met Marie-Louise. Een aardig bewijs dat de kleintjes
niet altijd bij de dwaasheden der grooten lijden.’
Béranger moge er zich schertsende afmaken, Cuvillier Fleury het hem bitter
verwijten, dat hij, de zanger der veldtogten van het keizerrijk, zich aan de dienst
onttrok; de daad afkeurende, gevoelen wij te dieper deernis met eene armoede,
door de schijnbaar betere omstandigheden des vaders slechts verzwaard. Een leed
niet van een dag, neen, eene worsteling van jaren werd er vereischt om uit dien
toestand te geraken; we naderen achttienhonderd vier, en nog heeft geene poging
om een ambt, hoe klein dan ook, te verwerven, hem mogen baten; de stapel
dichtstukken is aangegroeid tot vervaarlijk wordens toe; er zijn comedies onder, er
is zelfs een heldendicht bij, maar voor gebrek beveiligen verzen niet. Uitsparen,
verloochenen, ontberen, wie is er verder in dan hij? maar hoeveel men zich zelven
moge kunnen ontzeggen, de eenvoudigste, de eerste behoeften des levens eischen
bevrediging; de honger had in zijn geval wel ooren, maar niet, wat hem anders alom
bijblijft, eene stem, die krijscht en krijt! ‘Sedert lang was mijn gouden horologie en
wat er nog van onze kortstondige welvaart overbleef, in de bank van leening verpand;
mijn kleerenschat, helaas! hij bestond uit drie hemden, welke de hand eener vriendin
zich vermoeide te herstellen, uit een dun, kaal gesleten jasje, een broek met een
gaatje ter hoogte van de knie, en een paar laarzen, dat dreigde mij wanhopig te
doen worden, - als ik ze schoonmaakte, vond ik er iederen morgen een nieuwe
scheur of spleet in.’ Onder onze lezeressen is er niet eene, die met den armen
dichter geen medelijden heeft; maar hoevelen zullen er ook zijn, die gaarne zouden
weten, wie de vriendin was, die zich vermoeide, en toch niet moede werd te
verstellen? Béranger heeft haar ons maar in weinige woorden - we zullen die
mededeelen, - geteekend; hij heeft haar in menig liedje, waarop wij later terugkomen,
bezongen. Emile Montégut kan het hem niet vergeven, dat hij hare vijfenvijftigjarige
toewijding aan zijn lot niet met eene beeldtenis in zijne biographie heeft beloond.
Wij kunnen met zijne klagte naauwelijks instemmen. Jean Jacques Rousseau en
Chateaubriand hebben hartstogtelijk liefgehad, en de voorwerpen hunner driften tot
de nakomelingschap toe veil gegeven, - Béranger, ‘die spreken mogt, waar zij beter
hadden gedaan te zwijgen,’ Béranger liet het bij enkele trekken, in zijne ge lichten,
die een allerinnemendsten indruk maken, berusten; als er eerbied blijkt uit dat
stilzwijgen, waaraan ontleenen wij het regt, die wijziging des gevoels niet te
eerbiedigen? Hij, wiens vaardige veder zoo levendig schetste, zoo
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alle kleinigheden deed uitkomen, hij had ons van haar, die levenslang zijne vriendin
bleef, een oorspronkelijk portret kunnen geven, dat waardiglijk zijne plaats zou
hebben bekleed in de groote galerij ‘van liefsten van dichters;’ waar, zeer waar!
doch wie zegt ons, of Judith niet liever in de schemering bleef?
Geldt het louter nieuwsgierigheid, hoe zij, aan wie Béranger later het liedje wijden
zou: ‘de Goede Best’ getiteld, en dat begint:
o Allerliefste! eens klimmen ook uw dagen,
Eens zult ook gij vergrijzen, ach! alleen;
Voor mij toch schijnt de tijd zoo snel te jagen,
Als schreef hij mij twee jaren aan voor één;
Och, dat de rouwe, is ons geluk verbroken,
U steeds getrouw aan mijne lessen vind',
En, goede best! bij 't vrolijk vuur gedoken,
Herneurie vaak de liedjens van uw vrind!

Geldt het louter de vraag, hoe zij er in hare jeugd hebbe uitgezien, die wij dikwijls
weder zullen ontmoeten, - een dankbare leerling heeft uit den mond des grijsaards
die haar overleefde eenige bijzonderheden opgeteekend. Voor ditmaal mogen de
volgende inlichtingen van Savinien Lapointe volstaan. ‘In 1797,’ zegt deze, ‘woonde
er te Parijs, in de straat Notre Dame de Nazareth, bij eene oude bloedverwante,
een zeer lief meisje, dat hare moeder vroeg had verloren, en haren vader nooit
weerzag sinds deze, bij de groote requisitie, als vrijwilliger naar het leger vertrokken
was. Judith Frère - zoo heette zij - die eene goede opvoeding had genoten, en meer
onderrigt ontvangen dan in dien tijd der vrouwen over het algemeen ten deel viel,
was de huisgenoote harer grijze nicht, en de naald van het meisje moest voorzien
in het ongenoegzame van een klein pensioen, dat van hare moeder op haar was
overgegaan.’ Béranger bezocht die beide vrouwen dikwijs; hij kende het jonge meisje
reeds sedert zijn zevende jaar. Of zij op haar twintigste schoon mogt heeten? Er
zijn auteurs geweest, die beweerd hebben, dat er geen ongenadiger kritiek is dan
die van vrouwen over vrouwen; hoor den lof, haar door eene der vriendinnen harer
jeugd gewijd: ‘O Mijnheer!’ zeide zij, ‘wat was Judith eene innemende vrouw, wat
was zij bevallig, wat was zij vrolijk, hoe geestig was ze! Hare stem was het zachtste,
het zoetste geluid dat men hooren kon, - zij zong om te stelen!’ En wilt gij er nu nog
een mannenwoord bij, zoo luister: ‘Judith was groot noch klein, van middelbare
gestalte, was zij slank, regt, volmaakt evenredig gevormd; hare houding had iets
eenvoudigs. Hoe zacht de opslag van hare schoone blaauwe oogen zijn mogt, als
zij u van onder of achter de lange
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blonde lokken aanstaarden, had zij jegens lieden, welke zij niet kende, iets
hooghartigs en teruggetrokkens, dat deze wel een weinig verlegen maakte.’
We zijn onbillijk geweest, toen wij het straks louter aan den Franschman de l'ancien
regime toeschreven, dat Béranger, zijne phrase verbeterende, bekende, alle poëzij
der vrouwen verschuldigd te zijn; welk twintigjarige zou niet bezield zijn geworden
door eene troosteresse als deze? Waar gij een dichter met lot en leven worstelen
en overwinnen ziet, daar moogt ge zeker zijn, dat het de zachte hand eener geliefde
is, die de vroege rimpels wegstrijkt; de zoete stem eener getronwe, die den verloren
moed weêrgeeft! Ontbreken hem deze, dan gaat hij onder, - helaas! er zijn
toestanden, waarin de dubbele weelde slechts het wegkwijnen verzacht. Béranger
- gij waart er getuige van - dreigde onder de afmattingen van het gebrek te bezwijken.
Velerlei pogingen om zich uit zijnen onhoudbaren toestand in een ten minste
dragelijken te verplaatsen zijn mislukt; er blijft hem nog een middel over, en welk
een weêrzin het moge inboezemen, het is het laatste, het moet beproefd! Vier of
vijfhonderd verzen, overgeschreven op de laatste velletjes postpapier, zoo zuinig
bewaard, - zijne beste verzen, - loopt hij nog eens door en vouwt ze tot een pakje
zamen; - het omslag is glad gestreken; het wordt digtgelakt; het opschrift luidt: ‘aan
r

M . Lucien Bonaparte,’ die minister van binnenlandsche zaken en afgezant in Spanje
was geweest, wiens onafhankelijk karakter reeds ten tweedenmale bij zijn broeder
in ongenade viel. Er lag een brief bij de verzen; wat had die brief moeite gekost! ‘Zonder eenige inkomsten, ziek van teleurgestelde verwachting, verzen makende
zonder doel en zonder aanmoediging, evenzeer van onderrigt als van goeden raad
verstoken,’ had hij besloten zich te wenden tot den broeder van den eersten consul,
reeds door zijn groot talent als redenaar beroemd, reeds om zijne liefde voor kunsten
en letteren geprezen; maar het besluit was niet dan na langen zelfstrijd genomen.
Hoe luttel hij nog van de historie zijns volks weten mogt, hij die A t h a l i e viermalen
de

tot zijne studie had overgeschreven, hij had gelezen wat Lodewijk de XVI voor de
groote mannen van zijne dagen was geweest; - doch waren de tijden niet veranderd,
voegde het der letterkunde langer gunsten te vragen, zou hij er zijne loopbaan mede
beginnen?.... Het eene blad van den brief voor het andere na, werd ter zijde
geschoven, werd weggefrommeld, werd verscheurd, - hij kreeg weinig bezoekers,
maar onder deze geene voor wie hij geheimen had, en toch van dezen brief zou
niemand iets weten - als hij zonder antwoord bleef, nog bovendien te worden
uitgelagchen! ‘De brief, waarmede ik de verzen wegzond, hij heugt mij nog,’ - waarom
deelde hij hem niet mede? bewaard heeft hij hem zeker! - ‘geheel een jongen
republikeinschen kop waardig, droeg de duidelijke blijken, hoe diep mijn trots zich
gekwetst gevoelde door den nood die mij dwong tot
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een beschermer mijn toevlugt te nemen.’ Een blik op het vlieringvertrek, op de straks
beschreven garde-robe, op het bleeke gezigt vooral van den twintigjarige, en gij
houdt het hem immers ten goede, dat hij het pakje in de postbus wierp? Hij deed
het gisteren en het heden brengt geen antwoord; het morgen doet het ook niet; o
die lange, lange dagen! - wat zou er van hem geworden zijn, als hij, toen de
schemering inviel, niet den weg naar de straat Nôtre Dame de Nazareth had kunnen
inslaan? Het was avond geworden, en ‘de beste vriendin, die ik ooit had, de goede
Judith, met wie ik mijn dagen eindig,’ schreef de autobiograaf, ‘vermaakte er zich
mede mij de kaart te leggen, en voorspelt mij een brief, die mij overgelukkig zal
lle

maken. Hoe weinig ik aan de wetenschap van M Lenormand gelooven mogt’ ieder kent immers die gunstelinge van Josephine? en wie al zachtkens op zijne
dagen komt, hem of haar, heugt het, dat onder keizerrijk en restauratie niet enkel
in Frankrijk ook dames de schuivende bladen raadpleegden, - ‘hoe luttel ik er aan
hechtte, bij die voorspelling was het mij, of ik reeds iets van de vreugde gevoelde,
mij door Judith aangekondigd: de armoede is bijgeloovig. Op mijn kamertje
weêrgekeerd, sliep ik in om van den brievenbesteller te droomen. Maar bij het
ontwaken, weg waren de illusies! mijne versleten laarzen zagen mij zoo droevig
aan, en de kleinzoon van den kleêrmaker moest zijn oude broek lappen. De naald
ter hand, herhaalde ik in mij-zelven eenige regt bittere menschenhatende verzen,
zoo als ik er in dien tijd plag te maken; daar stuift mijne portierster buiten adem,’ van de vele trappen naar de zesde verdieping, - ‘binnen, zij reikt me een brief over,
een brief van een onbekende hand. Het rijm, de naald, de broek, alles ontsnapt me;
ik ben zoo aangedaan, dat ik het zegel niet open durf breken. Eindelijk doe ik het
met bevende handen: de senator Lucien Bonaparte heeft mijn verzen gelezen, en
verlangt mij te zien. Laat de jonge dichters, die zich in denzelfden toestand bevinden,
zich mijn geluk voorstellen en het beschrijven, zoo zij kunnen. Het was niet de fortuin,
die mij het eerst toelachte, het was deglorie. Mijne oogen liepen over, en ik dankte
Hem, die ik in oogenblikken van voorspoed nooit heb vergeten!
Het was het werk van een oogenblik een voegzamer kleeding dan de mijne van
een mijner vrienden te leenen; ik begaf mij naar den broeder van den eersten consul.
Inderdaad als ik aan de twee zwakke dithyrambische gedichten denke’ (d e
H e r s t e l l i n g v a n d e E e r e d i e n s t e n d e Z o n d v l o e d - wie zou ook
geloofd hebben, dat Béranger ze schreef?) ‘aan de verzen, welke ik dien beroemden
man zenden dorst, hij, die zelf redenaar en dichter was, dan verbaas ik mij over de
blijken van welwillendheid, waarmede hij mij overlaadde. Hij verzekerde mij, dat hij
de zorg voor mijn lot op zich nam, en leverde er mij het bewijs van, ondanks zijn
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overhaast vertrek naar Rome. Immers, er naauwelijks aangekomen, zond hij mij
eene volmagt, om zijn tractement als lid van het Instituut te ontvangen; drie
achterstallige jaren werden mij dadelijk uitbetaald. Ik keerde het grootste gedeelte
dier som aan mijnen vader uit, wien ik menige maand onderhouds schuldig was,
en wist in mijn eigen behoeften te voorzien van de duizend francs jaarlijksch inkomen,
het tractement van een academicus.’
Béranger bij Lucien Bonaparte schijnt ons een gelukkig onderwerp voor een
genreschilderijtje; een letterkundig tafereel laat er zich niet van maken. Lucien, die
Béranger uit Rome aanried, zijn talent door oefening verder te beschaven, niet
twijfelende, dat hij dusdoende ‘eens een der sieraden van den Franschen Parnassus
zou worden;’ die hem vooral aanbeval keurig op den rhythmus te zijn: ‘zie niet af
van uwe stoute grepen, maar doe vooral uw best elegant te wezen,’ Lucien begreep
Béranger niet. Als deze zijne liedjens uit den zak had gehaald, - liedjens vol boert
en joks, - zou Lucien hem geraden hebben Z o n d v l o e d en E e r e d i e n s t te
verscheuren, en zich met L i s e t t e bezig te houden, zou hij hem met de woorden
van Lafontaine hebben aangemoedigd:
Doe uw talent toch geen geweld,
Niets zou u aardig van de hand gaan.

Wij meenen er aan te mogen twijfelen. En Béranger, begreep hij zich zelven? wie
durft ja zeggen? Hij had nog proeve bij proeve te nemen, de eene school voor en
de andere school na te doorloopen, hij moest nog zijn tijd en de talenten, die deze
begon op te leveren en te ontwikkelen, - Mevrouw de Staël, die zijne antipathie zou
blijken, - Chateaubriand, wiens werken grooten invloed op hem zouden uitoefenen,
- hij had deze, en wat niet nog te bestuderen, eer hij tot het bewustzijn van zijne
roeping komen zou. In den schoot der toekomst sluimerde nog de lange reeks van
dagen, welke het tijdvak moesten voorafgaan waarin hij het geslacht Bonaparte
duizendvoudig vergelden zou wat Lucien aan hem deed; geen van beide konden
voorzien, dat ook aan Napoleon het woord van Schiller zou worden vervuld:
Wat in dicht onsterfelijk zal leven,
Moet in 't leven ondergaan!

(Wordt voortgezet.)
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De biecht voor God van een groot man, of de bekentenissen van Aurelius
Augustinus, naar 't oorspronkelijke bekort, met een levensschets van
Augustinus en ophelderingen voorzien, door W. Francken Az., Predikant
te Rotterdam. Amsterdam, bij W.H. Kirberger, 1857.
Een allermerkwaardigst boek, de confessies van Augustinus! In dat boek stort een
vroom christen zijn gemoed uit voor God, en verhaalt den weg langs welken hij tot
het deelgenootschap aan de genade Gods in Christus gekomen is. Hij doet het niet
met de vrome ijdelheid van zoo menigeen, die er voor zich zelven behagen in vindt
om bij anderen te spreken van den weg zijner bekeering. Augustinus heeft aan
anderen niet gedacht toen hij zijne confessies schreef; hij dacht alleen aan God en
aan zich zelven. Hij spreekt tot God alleen, en wat hij spreekt moet strekken om
God te loven en te prijzen, die zijne genade aan hem heeft verheerlijkt. Van daar
die opregtheid, die rondborstigheid, die niets verbergt, die zelfs daar zonde erkent
en betreurt waar niemand ligt aan misdrijf denken zou, of ten minste met zeer geldige
verschooningen het kwade zou dekken. Augustinus verschoont zich zelven nooit.
Hij heeft in zijne confessies geschreven geheel overeenkomstig met lietgeen hij
elders getuigt, waar hij antwoord geeft aan hen die zijn vorig zondig leven hadden
opgehaald om hem alzoo te smaden (contra literas Petiliani Donatistae, L. III, c.
10): ‘ware het noodig dat ik mij zelven verdedigde, ik zou het zeer kort en gemakkelijk
kunnen doen. Ik zou den geheelen tijd mijns levens voor mijnen doop, zooveel
aangaat mijne hartstogten en afdwalingen, veroordeelen even scherp als anderen
het doen. Deed ik anders, ik zou den schijn hebben dat ik door mij zelven te
verdedigen mijn eere zocht en niet de eere van Hem die door zijne genade mij ook
van mij zelven heeft vrijgemaakt. Hoor ik dus dat men mijn vorig leven berispt, met
welke bedoelingen het ook geschiede, ik ben niet zoo ondankbaar dat ik mij daarover
zou bedroeven. Hoe meer een ander mij om mijne zonden en gebreken aanklaagt,
des te meer prijs en verheerlijk ik mijnen hemelschen Geneesmeester.’
Wat Augustinus daar schreef, dat had hij reeds in zijne confessies gedaan. Daar
verhaalt hij zijn leven van zijne vroege jeugd tot zijnen doop, een leven van zonde
en onrust en onvoldaanheid over zich zelven, met een gedurig zoeken naar geluk
en vrede en rust, nu in het genot der wereld, dan in de eer en den roem der
menschen, dan in de bespiegelingen eener hoogmoedige wijsheid; alles te vergeefs,
tot dat hij ruste vindt in Hem die alleen onze vrede is. Hij verzwijgt niets van hetgeen
hij heeft gedaan en misdaan, bedreven en misdreven. Hij legt zijn hart open, met
al de gedachten en
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overleggingen die het hebben bewogen, met al de driften en hartstogten en neigingen
die er in hebben gewoeld. Hij ontvouwt de meest verborgen plooijen, ontsluit de
diepste schuilhoeken van zijn gemoed. Waarom ook zou hij iets verzwijgen of plooijen
of bedekken! Hij spreekt immers tot God, den Alwetende, om Hem te loven en te
prijzen, den barmhartigen Geneesmeester zijner ziele! Hij belijdt zijne zonden, maar
om des te meer de heilige genade en ontferming Gods te verheerlijken. God heeft
hem niet verlaten, hoe ook hij God verliet, maar hem, ook te midden van zijne
afdwalingen, gedekt met de vleugelen zijner barmhartigheid. Hoe merkt hij die
bewarende en leidende kracht Gods op, zoo als hij die ondervond in de teederheid
zijner moeder, die hem vermaande en voor hem bad, totdat zij, toen hij zoo ver van
haar was geweken, alleen nog voor hem bidden kon; in de liefde van vrienden, met
hem één van harte, elkander hunne wenschen en begeerten openbarende en met
hem zoekende naar hetzelfde heil. 't Is alles liefde die hij van God ondervonden
heeft, ook te midden van zijne afkeeringen. Zijne gedurige teleurstelling, bij het
zoeken naar rust en geluk langs den weg des verderfs, waren zoo vele wenken om
den vrede daar te zoeken waar die alleen te vinden is. De treurige gevolgen zijner
overtredingen waren artsenij voor zijne ziele. Eindelijk, daar klinkt de stem hem in
de ooren: ‘neem, lees!’ Zij weêrklinkt in zijn gemoed als de stemme Gods. Hij neemt
en leest. De waarheid Gods in den Bijbel wordt hem openbaar, en zijn hart, zoo
lang onrustig in hem, heeft ruste gevonden in God!
De man die ons zoo zijn hart openlegt is een van de grootste leeraars der
christelijke kerk: misschien zou men hem, na de apostelen van den Heer, den
grootsten van allen kunnen noemen. Mogen wij de uitgebreidheid en duurzaamheid
van den invloed, dien de mensch op anderen oefent, aannemen als den maatstaf
van de kracht zijns geestes, welk een man moet dan Aurelius Augustinus zijn
geweest! Duizend jaren lang heeft zijn geest de christelijke kerk en door de kerk de
wereld beheerscht, en wat er in dien tijd op het gebied der christelijke wetenschap
is gedacht en nagespoord, het had alles zijn oorsprong in zijne voorstellingen, en
wat er diep en levendig is gevoeld, het was alles in zijnen geest. Zelfs toen de kerk
een nieuw tijdperk van haar bestaan intrad, ook toen was het vooral Augustinus,
van wien, na de H. Schrift, de kracht uitging, die de beweging deed ontstaan
waardoor de Hervorming werd volbragt; Augustinus wiens groote geest zich als 't
ware in de beide hoofd-leiders dier hervorming had gedeeld, zoodat wij de innigheid
en diepte van zijn gemoed in Luther, zijn scherp en diepzinnig verstand in Calvijn
wedervinden. Ja, ook wat in later dagen in de roomsche kerk nog groots en
voortreffelijks is gedacht en gevoeld, wij vinden dat niet
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bij de meerderheid in die kerk, die den grooten kerkvader wel haren heilige noemt,
maar alleen zijn naam in haar schild voert om de waarheden des euangelies, door
hem verkondigd, te verloochenen, maar bij die enkelen die Augustinus niet alleen
hunnen leermeester noemden maar zich ook door hem lieten onderwijzen en leiden.
Waarlijk, zulk een man behoort niet aan een enkele partij maar aan geheel de
christelijke kerk. Voor ons, Protestanten, is hij wel niet de heilige, zooals de roomsche
kerk hem noemt; - wij geven dien naam aan geen ander dan aan dien Eenige, die
geene zonde heeft gekend! Bij het licht van het euangelie erkennen wij wat ook
Augustinus verkeerd heeft opgevat en ten onregte als de waarheid voorgesteld.
Maar waar wij bij Augustinus de zuivere uitdrukking van de waarheid des euangelies
vinden, daar - wij beweren het met vrijmoedigheid - staan wij, Protestanten, nader
aan den grooten leeraar van het Westen, dan de roomsche kerk, met hare leer,
zooals die op het concilie te Trente is geformuleerd en door de Jezuïten al meer en
meer bedorven. Niemand voorzeker heeft na den tijd der apostelen de groote
tegenstelling van het euangelie, de tegenstelling van zonde en genade, dieper
gevoeld en krachtiger uitgesproken dan Augustinus. Waar hij die tegenstelling ons
voorhoudt, zooals hij haar erkende en gevoelde, daar is hij ook onze leermeester,
gelijk hij de leermeester was van Luther en Calvijn, van Pascal en Fénelon. Hij zelf
heeft die tegenstelling in zijn eigen leven ondervonden, een leven dat, gelijk het valt
in den overgang van de heidensche tot de christelijke wereld, ons de zonde en de
rampzaligheid van het heidendom, maar ook de zaligheid der verlossing door Gods
genade in Christus, als in een beeld te aanschouwen geeft, even als in het leven
van den apostel Paulus de mensch die zucht onder de slavernij van de joodsche
wet en de vrijgemaakte door Christus tot de heerlijkheid van Gods kinderen, beiden
voor ons staan.
Is 't wonder dat de beschrijving van zulk een leven, - en dat wel eene beschrijving
van het eigen leven door een man als Augustinus, die zoo diep en innig en levendig
gevoelde, en wat hij dacht en gevoelde op zoo treffende wijze wist uit te drukken,
de beschrijving van een leven waarin de tegenstelling van de zonde, met al haar
ellende, en de genade Gods, met de volheid van hare zaligheid, zoo scherp is
afgeteekend, - is 't wonder dat zulk een levensbeschrijving als een bij uitnemendheid
stichtelijk boek werd aangenomen. Augustinus zelf verzekert reeds dat geen van
zijn geschriften zoo veel en met zoo veel goedkeuring gelezen werd als zijne
confessies. In later dagen is het boek door Roomschen en Protestanten, door
Bossuet en Fénelon en Neander, als om strijd geprezen, en de laatste uitgever van
den oorspronkelijken tekst, de beroemde Karel von Raumer, getuigt dat het geen
wonder is dat zulk een boek, zoo geheel eenig

De Gids. Jaargang 22

346
in zijn soort, voor velen een getrouwe spiegel werd van hun leven en een wekker
van hun geweten. Zoo is het: wel zijn thans onze betrekkingen en ondervindingen
geheel anders dan in dien lang verleden en zoo geheel anderen tijd waarin
Augustinus leefde, anders zijn thans opvoeding en leiding en onderwijs, maar de
mensch is dezelfde gebleven; en zijn het thans ook andere verzoekingen waaraan
de jeugd bloot staat dan in de dagen van Augustinus, en komt ook nu de zonde in
andere gedaante tot ons, de zonde is dezelfde en haar invloed op het hart, haar
jammer en ellende en slavernij geen andere dan in de dagen van den kerkvader,
en de weg om tot rust en vrede te komen is voor ons geen andere dan die welken
hij betreden heeft, waarop God hem heeft geleid. Daarom zal elk die aan zich zelven
ontdekt wil worden, als hij de openhartige belijdenis van dwalingen en zonden, die
hier wordt afgelegd, leest en overpeinst, gedurig weêr zich zelven herkennen in zijn
afdwalingen en zwakheden en zonden, maar ook evenzeer met Augustinus roemen
in de genade Gods die den afgedwaalde opzoekt, den vermoeide ruste schenkt en
balsem stort in het gewonde hart. Ja voorwaar, een verheven stichtelijk boek is ons
door Augustinus in zijn confessies nagelaten, een door en door euangelisch boek,
ook in weerwil van al het minder goede dat er in voorkomt, een boek dat vooral ook
als een heerlijke apologie van het euangelie mag gelden, als 't welk van zulk een
Heiden zulk een Christen kon maken en nog steeds zondaren kan verheffen tot
kinderen Gods.
Er bestaat eene menigte afzonderlijke uitgaven van dit boek. In de laatste
vijf-en-twintig jaren verschenen er wel drie alleen in Duitschland, en daarenboven
is het in schier alle talen van Europa overgezet. In het Hoogduitsch zeker meer dan
eens, misschien ook wel in het Engelsch. In het Fransch verscheen in het laatst der
zestiende eeuw eene vertaling van Hennequin, bisschop van Rennes, met een
opdragt aan Koning Hendrik III. Zij werd spoedig gevolgd door een nieuwe van
Cerisier en daarna, in 1649 door eene andere van Arnauld d'Andilly, die in
getrouwheid de vorige verre overtrof, meermalen werd herdrukt, zoowel in Frankrijk
als in België, en niet overtroffen door de latere van Dubois. Ook de Benedictijner
Martin gaf in 1741 eene Fransche vertaling van de Confessiën in het licht, en nog
in onzen leeftijd verschenen te Parijs twee geheel nieuwe overzettingen van dat
boek, de eene van den Abbé De la Mennais, in 1821, de andere van L. Moreau, in
1840, de laatste bekroond door de Academie Française, een zeer verdienstelijk
werk, met regt door den beroemden Villemain hoog geprezen. Men heeft ook meer
dan eene vertaling van dit boek in het Vlaamsch, onder andere eene die in 1742 te
Gent is gedrukt en die niet van verdiensten moet ontbloot zijn. Ik kende tot nu geen
hollandsche
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vertaling; en 't zou mij niet verwonderen als zij uit vroegeren tijd niet bestond. Zulk
een werk van een roomschen sint had natuurlijk oudtijds hier te lande de opinie
tegen zich. Onlangs evenwel kwam mij een hollandsche vertaling in handen, die in
1829 te Amsterdam bij A. Zweesaardt is gedrukt, onder den titel van: ‘De belijdenis
van den H. Augustinus - op nieuw uit het latijn vertaald - door een Roomsch Priester.’
Ik twijfel echter of het boek ooit in den handel is geweest. Wat de reden mag zijn
dat het onderdrukt werd of schuil gehouden? 't Is kerkelijk goedgekeurd, volgens
verklaring van J. van Banning, Hollandiae ae Zelandiae Archipresbyter, zoo als men
achter den titel kan lezen. Hoe het zij: wij behoeven ons over het achterwege houden
van deze hollandsche vertaling niet al te zeer te beklagen. De auteur heeft er vooral
naar getracht om zoo veel mogelijk woord voor woord over te brengen, en zoo is
zijne vertaling in hooge mate stijf en houterig uitgevallen, hier en daar is zij zelfs
onverstaanbaar. Daarom verheugde het mij toen ik een neêrduitsche vertaling van
de belijdenissen van Augustinus zag aangekondigd, bewerkt door een man die zich
op aesthetisch gebied gunstig heeft doen kennen, en van wien dus te verwachten
was dat hij met zijn overzetting onze stichtelijke lectuur indedaad zou verrijken. Wel
bevreemdde mij op den titel dat woord bekort. Ik herinnerde mij de edities in usum
Delphini en was niet zonder vrees. Doch misschien, zoo dacht ik, zullen de drie
laatste boeken weggelaten zijn; anderen hebben dat ook gedaan, ofschoon
Augustinus in zijne Retractationes wel uitdrukkelijk verzekert dat ze mede een
gedeelte van de confessies uitmaken.
Doch hoe vond ik mij teleurgesteld toen ik het boek in handen kreeg. Dat nufferig
duodecimo, een pijpesteel dik, in een keurig zwart linnen bandje, netjes gestempeld
en met gouden lettertjes gesierd, met één woord, een boekske, naar zijn uiterlijk
volkomen geschikt om in het boudoir onzer dames te prijken, en met hare teêre
vingertjes gehanteerd te worden, - zijn dat de confessies van Augustinus! Het uiterlijk,
hoe keurig net, is kwalijk in overeenstemming met den inhoud, zoo hoogst ernstig
en berekend naar de stemming van een gemoed, ontroerd door de diepste smart
maar door de heiligste vreugde tevens. Wij slaan het boekjen open, en wat vinden
wij? Eerst een ‘schets van Augustinus levensbeeld (moest zijn: van het beeld van
het leven van Augustinus; ja dat herhaalde van is hinderlijk, maar Augustinus
levensbeeld is geen hollandsche constructie en levensbeeld is geen Hollandsch
woord) ter inleiding op (lees in) zijne bekentenissen.’ Ik vraag: waartoe hier die
schets van het leven des kerkvaders? Kan men het beter leeren kennen dan uit
zijne confessies zelve? En waartoe hier dat alles wat tot het later leven van
Augustinus behoort? Hij schreef zijne confessies omstreeks het jaar

De Gids. Jaargang 22

348
400, nog voor de eigenlijk polemische periode zijns levens; en wat voor zijnen doop
in 387 met en in hem is omgegaan, hij heeft het immers zelf in zijn boek beschreven,
ja het is de inhoud van zijn boek; waarom dan nog een afzonderlijke schets van zijn
leven? Wij hebben bovendien zulk een schets van de hand van Mevr.
Bosboom-Toussaint, waarbij die van den Heer Francken niet halen kan. Doch
misschien wordt de zaak verklaarbaar. 't Zijn niet de confessies van Augustinus die
ons door den Heer Francken gegeven worden. Ja, wel mogt hij op den titel zetten:
‘naar 't oorspronkelijke bekort.’ Het boek is geweldig bekort; zóó dat er geen zesde
gedeelte van het geheel is overgebleven. Zoekt men naar het motief van zulk eene
verminking: nergens vindt men het aangewezen. De bewerker zegt in zijn Voorrede
- in hooge mate onbeduidend; waarom niet iets gezegd van de verschillende
vertalingen van het boek? we vinden er geen woord van, - ‘Die (moet zijn Al wie)
de confessiones van Augustinus in het oorspronkelijke kent, zal het goed keuren
dat ik ze aan het Nederlandsch godsdienstig publiek, bij bekorting mededeel.’ En
dan nog staat aan het slot van de ‘schets van het levensbeeld’: En hiermede zij de
volgende, verkorte bewerking den lezer overgereikt (?). Wij hadden bij haar meest
dezulken op het oog (lees: het oog op hen), die voedsel zoeken voor hun met
Christus in God verborgen leven (lees: voor hun leven, dat met Christus in God
verborgen is). Daarom laten wij menige plaats weg, ‘die alleen voor den geleerde
belang heeft.’ Uit deze laatste woorden schijnt te blijken dat alleen zulke stukken
zijn weggevallen, die door den lezer, die geen theologant is, moeijelijk zouden
verstaan worden. Dat geldt van een groot gedeelte van de drie laatste boeken, die
dan ook geheel zijn weggelaten. Maar evenzeer moest dan alles wegvallen wat van
de

de betrekking van Augustinus met de Manicheërs in het 5 boek en elders voorkomt.
Dan was de eenheid verbroken, zal men antwoorden. Welnu, met even veel regt
durf ik verzekeren dat door het uitligten van elk ander stuk evenzeer de eenheid
verbroken wordt, en paarlen worden weggesmeten die niet gemist kunnen worden,
zal het snoer in al zijn schoonheid uitkomen. En bovendien, was 't er om te doen
om weg te snijden wat alleen voor geleerden verstaanbaar is, waarom dan die
de

heerlijke hoofdstukken van het 9 boek, waarin Augustinus van zijne moeder
verhaalt, ook zoo onnoodig bekort, zoo jammerlijk verminkt! Of heeft misschien de
recensent van dit boek in de Godgel. Bijdragen van de vorige maand, die geen
woorden genoeg heeft om de besnocijing van de confessies van Augustinus, ons
hier gegeven, te prijzen, het motief dier bewerking geraden als hij verzekert:
‘Francken heeft gezorgd dat geen zijner lezers over het vermoeijende en eentoonige,
dat het oorspronkelijke eigen is, klagen zal.’ Men vertrouwt zijn oogen niet als men
in een tijdschrift, dat geacht wil worden de theologische

De Gids. Jaargang 22

349
wetenschap te bevorderen, van de confessies van Augustinus leest dat ze
vermoeijend en eentoonig zijn. Och, mogt alles wat ons thans als stichtelijke literatuur
wordt aangeboden in dien zin vermoeijend en eentoonig zijn! Ja, als men in der
haast, om toch ook eenige kennis met dat boek te maken, achter elkaêr een
hoofdstuk of wat leest, dat vermoeit zeker meer dan de lezing van een novelle; - 't
Latijn van Augustinus is ook niet altijd even gemakkelijk; - maar als men dat leest
zoo als het gelezen moet worden, - onze Cats zegt van dergelijke lectuur, dat men
er meêr moet doen gelijk de kiekens drinken - wie dan nog kan klagen over het
vermoeijende en eentoonige van het boek, ik zou hem beklagen. Spreekt gij van
vermoeijende en eentoonige lectuur, noem dan dat vuurwerk van mooije phrasen,
dat in plaats van gedachten ons in zoo menigen preekbundel wordt aangeboden,
of dat half rationalistisch, half piëtistisch gewawel waarmeê men in onzen tijd het
publiek zoekt te stichten. 't Zou indedaad een treurig verschijnsel zijn als ons volk
de forsche woorden, door Augustinus in zijne confessies gesproken, niet meer
verdragen kon, maar ze moest ontvangen willekeurig zóó verzacht en besnoeid,
dat het de woorden van Augustinus niet meer zijn.
Want indedaad zoo willekeurig is de heer Francken te werk gegaan bij het maken
van het uittreksel van dat boek, 't welk hij ons hier geeft. Reeds dadelijk bij het eerste
hoofdstuk vraag ik: waarom alleen de eerste en de kleinste helft daarvan gegeven,
en ook niet het overige? Ik vraag het te eerder omdat de laatste woorden, die
opgenomen zijn en waarin dat per humanitatem filii tui al zeer ongelukkig ‘door de
menschwording uws zoons’ is vertaald, met hetgeen is weggevallen in onmiddellijk
verband staan; nu hangen ze los aan datgene wat de bewerker ons heeft gelieven
te geven. Zal ik meer van dien aard bijbrengen? Ik kan op het tweede boek wijzen.
Wat Augustinus daar verhaalt van 't geen er in en met hem omging toen hij tot den
staat van manbaarheid ontwikkeld was: zoo als het daar is voorgesteld in naakte
waarheid, dat met getrouwheid en toch op kiesche wijze in onze taal weêr te geven,
't zou moeite kosten; maar dat het kan geschieden, dat heeft Moreau in zijn fransche
vertaling bewezen. Den reine is alles rein, en juist zulke zaken zijn het die mede
gelezen moeten worden, zal het boek van Augustinus het bedoelde nut stichten.
Wat is er in de bewerking van den heer Francken van overgebleven? Enkele
uitroepingen en verzuchtingen: alle kracht is er uit vervlogen! Nog erger is dat de
auteur bij het wegsnijden van geheele stukken, het verband, zoo als het in het
oorspronkelijke is, moest verbreken, en dan geen zwarigheid maakte om met zijn
eigen woorden dat verband te herstellen, zoo als b.v. op blz. 55, onder, waarvan
schier niets in het latijn gelezen wordt.
En heeft nu het ons gegevene ten minste de aanbeveling van zui-
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verheid en keurigheid van taal en stijl? De pas genoemde recensent in de Godgel.
Bijdragen verzekert ons dat de geleverde vertaling is zuiver en naauwkeurig. Dat
‘zuiver’ zal zeker van de vertaling gelden met betrekking tot stijl en taal. Maar
daarover moest dat tijdschrift zich geen oordeel aanmatigen, zoo lang het stukken
opneemt als dat over Jonas en Nineve in dat zelfde nummer, waarin de aanprijzende
beoordeeling van deze bewerking van de confessies van Augustinus voorkomt; dat
stuk is uit het hoogduitsch overgezet; maar in welke taal? ja, het heeft iets van
neêrduitsch; maar moeten wij nu voortaan zulk een kolderwaalsch voor neêrduitsch
aannemen, dan ziet het er met onze taal allerongelukkigst uit. Naar mijn oordeel is
de stijl van den heer Francken noch zuiver, noch naauwkeurig. Reeds de titel van
zijn boekske kan het bewijzen: ‘de biecht van een groot man voor God.’ Ik acht het
geen gelukkigen inval om het woord, waarmeê Hase de confessies van Augustinus
heeft gekarakteriseerd - die geleerde pleegt dat, en doorgaans zeer treffend, zoo
met een enkelen trek te doen, - als titel van de bewerking van dat boek in onze taal
te bezigen. Het woord ‘biecht’ tenzij het in de historie of bepaald van den kerkelijken
actus wordt gebruikt, is in onze taal niet zeer gewoon en doorgaans - of bedrieg ik
mij? - met eenige ironie gemengd. De reden ligt voor de hand: de anti-roomsche
geest der natie heeft ook op het taalgebruik invloed geoefend. Daarenboven is de
constructie van die weinige woorden op den titel niet juist. Het moest zijn: ‘de biecht
voor God van een groot man.’ Augustinus gevoelde zich voor God zeer klein. Ik
weet wel dat men zeggen zal: welke vitterij op zulke kleinigheden! Juist in zulke
kleinigheid komt de naauwkeurigheid aan den dag. Maar wil men iets anders, men
sla het boekjen open b.v. op blz. 46. Daar lezen wij: ‘Bij het onderwijs in de Latijnsche
dichters liet ik mij gaarne dwingen, om de dwalingen van een verdichten Aeneas te
onthouden, maar mijne eigene feilen te vergeten: den dood der om eene
menschelijke liefde wanhopige Dido met heete tranen te beweenen, maar mijn eigen
dood door gemis aan liefde jegens God, met drooge oogen te dragen.’ Is dat fraai,
is dat ‘zuiver’ van stijl? Ik liet mij gaarne dwingen is een contradictie. Men laat zich
niet gaarne dwingen. Voor zulk een opzettelijke tegenspraak, die men eene
wonderspreuk noemt, is hier volstrekt geen reden en in het oorspronkelijke geen
de minste grond (tenere cogebar). Wat in dit gedeelte vooral de zaak is waarop het
aankomt, de tegenzin van den jeugdigen Augustinus tegen de grammatiea, daarvan
is hier niets; maar dat bovendien het oorspronkelijke niet verstaan is zien wij aan
die woorden dwalingen van Aeneas. 't Is of er sprake is van zonden van Aeneas,
terwijl Augustinus zeker aan niets anders dan aan de omdolingen van den held in
het latijnsche epos
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heeft gedacht. Het nescio quis van het oorspronkelijke is ook iets anders dan het
praedicaat verdicht in de vertaling. Voorts die woorden: den dood der om eene
menschelijke liefde wanhopige Dido met heete tranen te beweenen, hoe stroef zijn
ze ten gevolge van die relative uitdrukking die, geheel tegen de eischen van onzen
neêrduitschen stijl, als een adjectief met het nomen Dido verbonden wordt, een
stijlfout die hier gedurig wordt gevonden; en hoe weinig getrouw geven ze de
Latijnsche woorden (et plorare Didonem mortuam, quia se occidit ob amorem) weder,
terwijl de tegenstelling bij Augustinus tusschen Didonem, quia (er zal wel moeten
gelezen worden quae) se occidit ob amorem en ipse a Te moriens, Deus vita mea
in de vertaling geheel is verloren gegaan. Zal ik andere proeven meêdeelen? Deze
de

eene nog; zij is ontleend aan het slot van het 18 hoofdstuk van het eerste boek.
Zie hier de latijnsche woorden: ‘Cum homo eloquentiae famam quaerit, adstans
ante hominem judicem, circumstante hominum multitudine, inimicum suum odio
immanissimo insectans, vigilantissime cavet, ne per linguae errorem dicat: inter
hominibus; et ne per mentis furorem hominem auferat ex hominibus, non cavet.’ Ze
worden door den heer Francken dus vertaald: ‘Met zorg wordt bij de onmenschelijkste
vervolging voor de regtbank iedere taalfout vermeden, zonder zorg of men met die
woorden misschien een medemensch doodt.’ Ik vraag: wat blijft bij zulk een ‘verkorte’
vertaling van het oorspronkelijke over? Of was het misschien de moeijelijkheid van
dat oorspronkelijke, die hier aan een verkorte boven eene woordelijke vertaling de
voorkeur deed geven? Omo, de fout in de uitspraak van het latijnsche homo, laat
zich gemakkelijk in onze taal weêrgeven met mens voor mensch; maar dat inter
hominibus!..... Welnu ons van tusschen (velen houden dat immers voor goed en
mooi neêrduitsch) had kunnen helpen. Men zie hoe Moreau het heeft vertaald en
hoe het moet vertaald worden: ‘Cet homme aspire à la renommée de l'éloquence;
il est debout devant un homme qui juge, en presence d'une foule d'hommes, il
s'acharne sur son ennemi avec la plus cruelle animosité, merveilleusement attentif
à éviter toute erreur de la langage, à ne pas dire: ‘Entre aux hommes;’ et il ne voit
pas la fureur de son âme qui l'entraine à supprimer un ‘d'entre les hommes.’
Mogt eens iemand, toegerust met de noodige kennis van het later latijn (Augustinus
is niet gemakkelijk!) en met vergelijking vooral van de fransche vertaling, de
confessies van Augustinus in haar geheel in goed neêrduitsch overbrengen, met
aanteekeningen, ‘bij wier opstellen, zoo als de recensent in de Godgel. Bijdragen
schrijft, aan den ongeletterden lezer gedacht is,’ - wij zouden een in waarheid
stichtelijk boek meer hebben.
23 Januarij, 1858.
J. VAN GILSE.

De Gids. Jaargang 22

352

Mr. C.A. de Jongh, Burgerlijk Welboek voor Nederlandsch Indië, met
aanteekeningen. Zalt-Bommel, bij Joh. Noman en Zoon. 1857. viii en
o
670 blz. 4 .
Reeds lang is in Ned. Indië bij magistraten en praktizijns de lust gebleken, om door
eigene wetenschappelijke werkzaamheid aan de regtsgeleerde wereld in het
moederland iets terug te geven voor hetgeen de kolonie in vroegere jaren lijdelijk
en indolent plagt te ontvangen; - verre ligt reeds de tijd achter ons, toen de boekerij
van een naar Indië vertrekkend doctor juris uit De Groot en Damhouder bestond,
toen uit de Bataviasche Statuten, een gesloten en diep verborgen wetboek, moest
worden regtgesproken, en het Staatsblad van Ned. Indië, door zijne overmatige
duurte, bijna even geheim was als de Bataviasche Statuten. - Door de invoering der
Indische wetboeken en reglementen, heeft zoowel de studie van het regt zelf, als
de regtszekerheid der ingezetenen gewonnen. Intusschen bestond er tot nog toe
geene gecommenteerde uitgave van die wetboeken zelve; en den Heer Mr. de
Jongh, Vice-President van het Hoog-Geregtshof te Batavia, mag dank worden
geweten, dat hij een begin heeft gemaakt met in die leemte te voorzien door deze
uitgave van het Burgerlijk Wetboek. - De aanteekeningen zijn met zorg zamengesteld,
uitvoerig zonder langwijligheid, en hoezeer de S. zich meestal bepaalt tot het
wedergeven van het gevoelen van schrijvers en regtscollegiën over betwiste punten,
doet hij dit niet zonder kritiek, en geeft, waar het noodig is, met korte en
oordeelkundige motieven eene eigene meening.
Wij houden dus over het algemeen den arbeid voor zeer gelukkig geslaagd, en
achten het boek niet alleen voor regtsbeoefenaars in Indië, maar vooral niet minder
voor den adviserenden regtsgeleerde in Nederland onmisbaar. De schrijver heeft
teregt begrepen, dat het Indische B. Wetboek drie bestanddeelen in zich had
opgenomen: de Fransche regtsbegrippen, die in even ruime mate in onze nationale
wetgeving zijn gevloeid; die van Nederlandsche herkomst, voor zooveel zij voor de
kolonie bruikbaar zijn geacht, en de (zeer weinige) bepalingen, die aan de luchtstreek,
de zeden en gewoonten te danken zijn, benevens de (veel meerdere) oudere
Indische statutaire voorschriften, die ondanks de codificatie in wezen zijn gelaten.
Voor de eerste categorie heeft hij de Fransche schrijvers en verzamelaars van
arresten geraadpleegd, en laat beurtelings Pothier, Toullier, Delvincourt, Duranton,
Pailliet, Merlin, Troplong, Zachariae het woord voeren. Ongaarne mist men daarbij
wat Marcadé en Demolombe over het Fransche burgerlijke regt hebben geleverd.
En vooral is het te betreuren, dat bij het veelvuldige en vlijtige gebruik, hetwelk van
Dalloz' recueils (alphabétique et chronologique) gemaakt is, de schrij-
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ver niet bekend schijnt te zijn geweest met de nieuwe uitgave van de Jurisprudence
e

du XIX siècle. Trouwens, bij het gemis van openbare regtsgeleerde boekerijen in
Indië, heeft de quarto-uitgave van dat dure en volumineuse werk misschien haar
weg naar Java nog niet gevonden. - Voor de uitlegging van de oorspronkelijk
Nederlandsche bepalingen worden Asser, de Pinto, Diephuis, Voorduin en onze
regtsgeleerde tijdschriften gevolgd, ook van den Honert en Loke op die plaatsen
alwaar voorschriften van vorm worden behandeld. Vele zijn de aanhalingen van
Nederlandsche arresten en vonnissen; zeer weinige daarentegen die van
Nederlandsch-Indische. Er schijnen nog maar zeer weinige vragen uit het nieuwe
Burgerlijk regt door Indische regtscollegiën ter beslissing te zijn gebragt. - Omtrent
het derde, het eigenlijk Indische element van wetgeving, hadden wij wel iets meer
gewenscht, dan de schrijver geeft. Gewoonlijk wordt alleen de dagteekening der
o

Verordening en het N . van het Indische Staatsblad vermeld, welke tot aanvulling
van het Burgerlijk Wetboek moeten worden geraadpleegd. Evenwel ware tot volledige
kennis der zaken, die niet alleen het burgerlijk regt in 't algemeen, maar bepaald de
onderwerpen van dit wetboek betreffen, de textuele inlassching van eenige
publicatiën, misschien zelfs met ophelderende aanteekeningen, althans uit eenige
dier stukken een breed uittreksel noodig geweest. Zoo lezen wij b.v. in de aanteek.
op art. 5 B.W., dat er een afzonderlijk reglement omtrent de registers van den
o

burgerlijken stand is vastgesteld bij Besluit van 10 Mei 1849, Staatsbl. n . 25, maar
van dat uitvoerige aanvulsel van het Wetboek, hetwelk daarmede één geheel
uitmaakt, wordt verder niets vernomen. Zoo worden in de aanteek. op art. 416 B.W.
al de Verordeningen in het Ind. Staatsbl. voorkomende, die thans nog de instructiën
voor de Weeskamers uitmaken, naar tijdsorde vermeld, maar den inhoud moet men
in het Staatsblad zelf naslaan. En daar latere van deze Verordeningen meermalen
geheel of gedeeltelijk derogeren aan vroegere, en eenige van hare bepalingen
weder zijn vervangen door artikelen van het Wetboek zelf, of van het Besluit omtrent
den overgang, zoo wordt aan den lezer overgelaten, in dit labyrinth zijnen weg te
vinden. Ook van de artt. 14 tot 47 van het Besluit omtrent den overgang zelf, hadden
wij eene meer opzettelijke behandeling wenschelijk geacht. Eenige dier bepalingen
worden ter loops vermeld, maar de punten in welke zij van het Wetboek afwijken of
op de toepassing daarvan invloed hebben, zijn zóó menigvuldig, dat men die artikelen
in hun geheel bij ieder voorkomend onderzoek moet kunnen raadplegen.
De fraaije vorm, waarin het overigens nuttige boek het licht ziet, wordt door vele
drukfouten ontsierd, welke de Schrijver in zijne Voorrede: ‘voor rekening van den
uitgever’ wil laten. - Den lezer is die quaestie van verantwoordelijkheid onverschillig.
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Twee Causeriën, door Dr. H.J. Broers. Utrecht, W.F. Dannenfelser. 1857.
Reeds te lang rustte dit boeksken op mijn schrijftafel, en verschoof ik het aangenaam
oogenblik, dat ik den schrijver er van openlijk mijne hooge ingenomenheid met zijn
arbeid betuigen mocht. Het is werkelijk verrassend in onze dagen nog zulk een
boeksken te zien verschijnen, dat zoo nederig in zijn vorm, zoo zonder verwatenheid
en opgeblazenheid, in zulk een eng cadre, zoo vele i d e ë n verkondigt, zoo vele
gezonde ideën, in bevalligen vorm gevat. Wij ontvangen wekelijks bijna preken,
stichtelijke opstellen; wij ontvangen maandelijks literaire overzichten en
beschouwingen; maar toch zelden ontvingen wij zoo veel degelijks, zoo veel
echt-stichtelijks als Dr. H.J. Broers ons in zijne twee Causeriën gegeven heeft.
De eerste der twee is verreweg het duidelijkst voor het algemeen. De auteur geeft
daarin zijne denkbeelden over het begrip: poëzy te kennen. Wij juichen hem toe,
den schranderen, strengen maar rechtvaardigen rechter; wij juichen hem toe, en
zouden de gantsche rijmende en lijmende bent ten onzent voor het tribunaal van
Dr. Broers wenschen te zien verschijnen. Niet dat zijne uitspraken nooit te voren uit
den mond eens kollegaas zouden zijn gehoord; niet dat zijn vonnis berust op geheel
onverwachte en ongekende praemissen; - integeudeel, z i j n e gedachten zijn dikwerf
uitgesproken of, waar ze niet uitgesproken werden, toch door velen voorgevoeld;
maar de wijze waarop hij ze uitspreekt, is nieuw, is oorspronkelijk, is treffend. En
eenzijdig is de realist nergens. Vaart hij tegen alle verzenmakers uit, zag hij deze
ook gaarne met straffen bedreigd, hij vereert de poëzy als eene gezante van hooger.
Hij vereert haar, ‘als ge maar niet voor poëzy wilt laten doorgaan wat het niet is, als
gij maar niet het laffe gewouwel van breekebeenen, die geen hart, geene ziel, geen
gevoel hebben, voor edelen zang aanziet; als gij maar niet beleefd zijt voor de
zamenflansers van rijmen, die zich voor poëten uitgeven en die u hunne verzen
aanbieden in fraaije bandjes gebonden, die het eenige fraaije maken, dat er aan is;
als gij maar niet uw hoed afneemt voor woorden, die op rijm en maat gezet zijn, die
klinken, maar niets meer, een troep gekleede recruten in 't gelid met een
vice-korporaal in vollen uniform als guide, die zich een air geven van een wel
geordend leger, dat reeds met roem en lauweren overdekt is. O! knielen zou ik aan
de voeten van elken waren dichter; bloemen zou ik strooijen voor elke schrede die
hij zette, hoog zou ik de fakkel des lichts zwaaijen op zijn pad; slaafsch zou ik draven
op zijne wenken en er behagen in scheppen om blindelings zijne bevelen op te
volgen; maar toon mij onder de honderden eens zoo'n
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man, toon mij eens den waarachtigen, oorspronkelijken dichter, die wat meer is dan
de koopman in gipsen of albasten beeldjes, die afgietsels maakt van de heerlijke
standbeelden der oudheid en die dan met het brutaalste gezigt van de wereld durft
zeggen: daar hebt gij de Venus de Medicis, den Apollo van Belvedère, de Aphrodite
of den Lacoön, en wat gij meer wilt van beelden, waarin de dichterlijke geest der
Grieken zich in zijne volle grootheid vertoont. Toon mij uit die duizenden
verzenmakers eens den man, die zijnen eigenen weg bewandelt en onbeschroomd
en onvermoeid op het doel afgaat, dat voor hem ligt, die zich een weg baant door
het ongebaande, die het ongetemde temt en het ongemende ment.’
Jammer slechts dat Dr. Broers, hoeveel recht hij er overigens ook op had, in deze
beschouwing, die uit haren aard de algemeenheid moest blijven huldigen, zich laat
verleiden tot een personaliteit.
‘De homine dextro et sinistro,’ zoo luidt de titel der tweede Causerie. Zij is wellicht
voor het algemeen niet zoo goed in hare eenheid op te vatten als de eerste; maar
zij gaat ook dieper, bedoelt ook de beschouwing eener meer afgetrokken idee. In
hare détails is zij echter klaar en meesterlijk uitgewerkt. Vat ik de ‘causerie’ in hare
eenheid, als ik beweer dat de auteur zich de bestrijding voorstelde van de geijkte
begrippen aangaande het dualisme in den mensch, aangaande geest en lichaam
en beider werking, aangaande goed en kwaad en beider verband, aangaande hart
en hoofd, gemoed en verstand in beider betrekking? Het kan zijn, dat ik mij vergis,
want geheel klaar is het mij niet. Doch de ideën, die hij van de grondidee afleidt,
zijn daarentegen duidelijk, bijna zou ik zeggen plastiesch voorgesteld. Dr. Broers
verstaat er zich dan ook meesterlijk op, om zijne gedachten vleesch en bloed te
geven en onder ons als onze gelijken te doen wandelen. Waar en diepzinnig tevens
is zijne beschouwing onder anderen van den humor, dien hij mede onder de
dualismen rangschikt, en hoewel het begrip: humor, na zijne beschouwing nog niet
volledig is voorgesteld, hetgeen voorganger noch navolger, naar ik geloof, ooit zal
vermogen, toch onderschrijf ik gaarne zijn gezond oordeel en mag hij er zich op
beroemen iets te hebben bijgedragen tot de juistere waardering van dat begrip.
Zijn bondig oordeel over eenige verschijnselen in de humoristische literatuur deel
ik ten slotte mede: ‘Ik ken er maar een die in mijn oog een zuiver humorist is, dat is
Laurence Sterne, in zijn Sentimental Journey.’
‘Word ge heelemaal mal, neef! laat de menschen het toch niet hooren, je zult van
de heele wereld op den kop krijgen. Eilieve, waarom Sterne wel, en Heinrich Heine
of Dickens niet?’
‘Oom, Heine rolt te veel op zijn neus en is niet zuiver genoeg,
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hij is geestig, zoo veel gij maar wilt, maar hij heeft te weinig van het goede behouden.
Struikelen, wie zou 't hem kwalijk nemen? maar hij moet niet uit plaisier gaan rollen
en vallen. Sterne, zeî ik, o wat ik hem lief heb, als hij daar van plan is te zeggen:
meisjeslief! dan zal ik het maar op je lippen schrijven, en hij 't niet zegt; wat hij groot
is, als hij den monnik, dien hij beleedigd heeft, zijne snuifdoos aanbiedt, ja, oom!
voor zoo'n kerel heb ik hart, terwijl ik voor Heine medelijden gevoel, en ik om Diekens
meestal te veel moet lagchen. Sterne is mensch en geheel mensch, de homo qui
nil humani a se alienum putat; de meesten hebben een pak aan waar ze meê op
het tooneel komen. Sterne en Heine zijn geniën; maar de laatste loopt te veel in
een oude morsige chambercloak op straat.’
Behoef ik Dr. Broers nog aan te sporen om zijne causeriën voort te zetten en het
beschaafd publiek, om er kennis meê te maken, opdat het, bij al de meelkost die
staâg wordt opgedischt, eens weder werkelijk mannelijk voedsel ontvange door een
krachtige vleeschspijze?
S.
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Is Hugo de Groot Roomsch geworden?
De terugkéer van Hugo de Groot tot het katholieke geloof, door C.
Broere, Hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond. 's Gravenhage,
1856.
Het Catholicisme van Hugo de Groot, door E.J. Diest Lorgion, Theol.
Doct. en Predikant te Groningen. Groningen, 1857.
't Zou mij niet verwonderen als menigeen bij het lezen van bovenstaande vraag
groote oogen opzette. Hugo de Groot, - zoo zegt men misschien, - de man wien ik
van mijne vroege jeugd af onder de koryfeën van het Protestantisme heb hooren
noemen, die roomsch geworden! Dat hij niet zoo heel zuiver gereformeerd was, dat
weet ik wel; maar daarom kan men toch wel goed protestantsch zijn: maar De Groot
roomsch, - hoe kan men dat vragen! Heb ik er geen regt toe als een hoogleeraar,
in het vaderland van den grooten man, een lijvig boek uitgeeft waarin hij, met groot
vertoon van geleerdheid en zelfs met den schijn van onpartijdigheid, ten minste met
het voorkomen alsof hij geheel zonder vooroordeel de zaak had onderzocht en
alleen op streng historische wijze te werk ging, tracht te bewijzen dat Hugo de Groot
roomsch is geworden? Immers dat is de strekking van het onderzoek van den Heer
Broere; en had hij zonder eenige - bewuste of onbewuste? - mystificatie willen te
werk gaan, dan had hij het op den titel moeten zetten. Die titel bevat bovendien

De Gids. Jaargang 22

358
eene stellige onwaarheid. Het woord ‘terugkeer’ - ik twijfel zeer of het een goed
neêrduitsch woord is - kan wel niet anders aanduiden, dan dat Hugo de Groot tot
het katholieke geloof, dat wil zeggen: tot de roomsche kerk is teruggekeerd. Hij moet
dus vroeger er reeds in geweest zijn. Dàt te willen beweren, 't zou zeker onwaarheid
zijn. Maar de Hoogleeraar Broere beweert dat niet! Welnu, dan blijkt immers dat de
titel van zijn boek onjuist is. Of moet het misschien strekken om aan te duiden dat
de protestanten, als afstammelingen van voorouders die eens, zij het dan ook reeds
eeuwen geleden, roomsch waren, eigenlijk alle tot de roomsche kerk behooren,
zoodat, als men uit de protestantsche kerk tot de roomsche overgaat, men gerekend
moet worden daarheen terug te keeren waar men oorspronkelijk te huis behoort?
't Kan wel zijn dat dit wordt bedoeld; maar 't is dan toch eene vreemde illusie! Ook
dat ‘katholieke geloof,’ zoo als het op dien titel staat, is niet in den haak. Ik weet wel
dat voor de roomschen katholiek en roomsch woorden zijn van ééne beteekenis;
maar daar zijn er toch ook, en zij maken in elk geval in het vaderland van den
Hoogleeraar Broere nog de meerderheid der bevolking uit, - die in het synonym
verklaren van die beide woorden niets anders kunnen zien dan een enorme pretensie.
Ja, Hugo de Groot was katholiek, maar in 't geheel niet roomsch-katholiek. Dat heeft
de Heer Diest Lorgion in zijn uitmuntend tegenschrift voor elk, die onpartijdig
oordeelen kan en wil, bewezen. Hij heeft de ongegrondheid van het beweren van
den Heer Broere aangetoond, en zulks uit de bronnen waaruit het bewijs voor het
tegendeel van hetgeen zijn partij had voorgesteld moet afgeleid worden, de schriften
van Grotius zelf, en in de eerste plaats zijne brieven. De Heer Diest Lorgion heeft
met de stukken bewezen dat de Hoogleeraar Broere met groote partijdigheid bij zijn
onderzoek is te werk gegaan, en door die partijdigheid zich heeft laten verleiden
om het een te verzwijgen en het ander te sterk te doen uitkomen, hier tusschen
zaken die met elkander in geenerlei verband staan zulk een verband te maken,
elders van elkaâr te scheiden wat verbonden moet worden, alles om tot het
gewenschte doel te komen, en Hugo de
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Groot niet in de katholieke, maar in de roomsche kerk te brengen.
Maar wat vooral den Heer Diest Lorgion tot hooge eer verstrekt, dat is de kalme
en bezadigde toon waarin zijn tegenschrift is gesteld, een toon die ons maar zelden
tegenklinkt, waar roomsch en onroomsch met elkander strijden; een toon die ook
door den Hoogleeraar Broere in zijn boek niet was aangeslagen. Hier ontbreken de
hatelijke uitvallen tegen de protestanten niet, waaraan wij, helaas, van den kant der
roomschen gewoon zijn. Diest Lorgion heeft, op waarlijk zeer bescheidene wijze,
een paar voorbeelden er van bijgebragt, in een aanteekening aan den voet der
bladzijde. Ik wil er nog een bijvoegen; niet omdat ik meen dat Diest Lorgion nog wat
meer van dien aard had moeten geven en wat heftiger had moeten schrijven, maar
integendeel om te toonen dat hij er niet op uit is geweest om de hevigheid van den
Heer Broere met gelijke hevigheid te vergelden. Op bladz. 277 wordt ons verzekerd
‘dat de protestanten eigenlijk geen geloof hebben,’ en op bladz. 221: ‘de gewone
fatsoenlijke protestanten, nog minder tot de zoo moeijelijke taak bekwaam (lees: in
staat om; de Hoogleeraar Broere schrijft ook al zeer slecht neêrduitsch!) voor zich
zelven te denken, hebben ieder eene godsdienst op hun (lees: zijn) eigen hand,
die, als ligt te begrijpen is, uit een zamenraapsel van allerlei lappen bestaat, zoo
wonderlijk en belagchelijk als het monster van Horatius (dat bestond niet uit lappen,
maar was half vrouw, half visch of iets dergelijks), of als een niet te ontcijferen
kamee’ (?). Dat in den een of anderen hoek van Italië of Spanje, waar men nooit
een protestant heeft gezien en van zoo iemand een voorstelling heeft als van een
wezen dat zoo wat het midden houdt tusschen een Turk en een Jood, wat beter
dan de eerste, wat minder goed dan de laatste, - dat men daar bij de onwetende
menigte met zulke dingen aankomt, dat laat zich begrijpen. Maar als iemand in
Nederland zulke zaken schrijft, in een boek, dat bestemd is om door ‘fatsoenlijke’
menschen gelezen te worden, in een boek welks inhoud de vrucht zal zijn van
wetenschappelijk onderzoek, dan maakt die schrijver zich zelven in het oog van het
publiek bespottelijk, en zelfs de ‘fatsoenlijke’ roomschgezinden - ik geloof ten minste
niet dat ik mij
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bedrieg - kunnen geen genoegen hebben in zulke uitvallen, hoe diep ook hun eerbied
voor den stand des auteurs moge zijn.
Zal het dan altijd een ijdele wensch blijven, de wensch dat christelijke beschaving
zich daarin openbare dat men achting toone voor het geloof van den naaste; een
achting die geenszins uitsluit het regt om het geloof, waar het, naar onze overtuiging,
op dwaling rust, te bestrijden, - zij maakt ons dat veel meer tot pligt - en evenmin
het regt om eigen geloof te verdedigen, met die kracht en dat vuur als het geloof
alleen geven kan, maar die ons gebiedt om het een en het ander te doen in den
geest der liefde, zonder hatelijke aantijgingen, zonder onderstelling van allerlei
booze bedoelingen in de tegenpartij, zonder dat eeuwigdurend ophalen van oude
en verouderde grieven. Ligt acht men het vreemd dat door een protestant zulk een
wensch wordt geuit, en zal men, helaas, van den kant der roomschgezinden kunnen
wijzen op de polemiek, zoo als die hier te lande doorgaans tegen hen geveerd wordt.
Ik wenschte dat ik zeggen kon hoe zeer ik verfoei dat schelden en razen, zoo als
ons dat van tijd tot tijd voorkomt in vlug- en tijdschriften, die voorgeven tot verdediging
van het Protestantisme uitgegeven te worden en vaak alleen strekken om de
onbeschaafdheid en niet minder de onkunde der schrijvers aan het licht te brengen.
Maar ik heb regt om mijne roomschgezinde landgenooten te vragen: bij wie ligt de
schuld dat het zoo gaat? wie zijn begonnen met zoo te doen? En als uw tegenpartij
u onbillijk en onchristelijk behandelt, hebt gij daarom het regt om hetzelfde te doen?
Wat regt hebben de roomschgezinden ten onzent om te klagen over miskenning,
daarover dat zij door de protestanten miskend, achteruitgezet, vergeten worden,
terwijl zij zelf op letterkundig gebied - want daarop alleen heb ik hier het oog - alles
doen om zich af te sluiten tot eene partij, die niets goed vindt dan wat van haar is
uitgegaan, of waar zij bij anderen iets aantreft wat hare goedkeuring waardig schijnt,
dat voortreffelijke alleen daaraan toeschrijft dat de auteur toch eigenlijk roomsch
was of tot de roomsche kerk moest behoord hebben. - Ik schrijf dit onder den indruk
op mij gemaakt door de lezing van een stukjen in den volks-almanak voor
roomsch-katho-
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lijken van dit jaar. Is 't geen treurig verschijnsel dat men volksalmanakken heeft voor
protestantsche en voor roomschgezinde Nederlanders, alsof er een roomsch en
een protestantsch volk van Nederland was! Dat stukjen is het werk van den
bekwamen redacteur van dien almanak voor roomschkatholijken, een man van
onbetwistbare letterkundige verdiensten, en die om zijn karakter de hoogachting
heeft van allen die hem nog nader kennen dan uit zijne schriften alleen. Het opstel
strekt om de verdiensten in het licht te stellen van Joan Nanning, die in de eerste
helft van de vorige eeuw hier te lande, het laatst aan den amstelveenschen weg,
op een uur afstands van de hoofdstad, een zeer verdienstelijk pastoor is geweest,
en die daarenboven als dichter en vooral als proza-schrijver geen kwade figuur
maakt, maar die, in weêrwil daarvan, tamelijk onbekend is gebleven. Ik voor mij
erken volgaarne dat ik 's mans naam vroeger nooit had gehoord. Nu is het zeker
niet onnatuurlijk dat een roomschgezinde, waar hem uit den vroegeren tijd de een
of ander persoon in zijne kerkgemeenschap voorkomt, wiens verdiensten, naar zijne
meening, niet genoeg op haren prijs zijn geschat, die verdiensten tracht te doen
erkennen; en dat de Heer Alberdingk Thijm zulks met betrekking tot Pastoor Nanning
heeft gedaan is natuurlijker, daar die geestelijke in zeer bijzondere aanraking met
de eigene voorzaten van dien heer is gekomen. Elk van ons zou hetzelfde kunnen
doen met dergelijken persoon uit zijne kerkgemeenschap. Maar waarom moest de
Heer Alberdingk Thijm het juist zóó doen dat zijn opstel, 't welk doorgaans inderdaad
fraai geschreven is, toch eigenlijk alleen door roomschgezinden met genoegen kan
gelezen worden, ja ook door deze alleen, voor zoo ver als zij bij uitnemendheid
ijverige roomschgezinden zijn, dat wil zeggen, in den tegenwoordig, helaas,
gebruikelijken zin van dien naam, anti-protestantsch? Ik bedoel hier niet de vreemde
schrijfwijze van den auteur, zoodat de taal, door hem gebezigd, meer vlaamsch dan
neêrduitsch is; maar ik bedoel die zucht, die in het geheele stuk doorschemert, om
toch vooral de kwellingen in het licht te stellen waaraan de roomschen ten tijde
onzer republiek van tijd tot tijd bloot stonden. Dat was immers niet anders dan wat
alle niet-gereformeerden van tijd tot tijd in
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hunne mate ondervonden! 't Was een natuurlijk gevolg van den staatkundigen
toestand onzer voorvaderen, een toestand die in den toenmaligen tijd schier niet
anders wezen kon. En wat nut doet het, dat men de herinnering van die plagerijen
en kwellingen thans ophaalt, tenzij dat men het doe om de dankbare erkentenis te
wekken dat het nu zoo veel beter is dan toen! Wat nut zou het hebben, of b.v. thans
een doopsgezinde ophaalde wat al plagerijen zijne voorzaten ten tijde der republiek
nu en dan van de gereformeerde magistraten moesten ondervinden, omdat zij
weigerden een eed af te leggen? Is 't veel anders, als de Heer Alberdingk Thijm,
blijkbaar met zeker welgevallen, den overlast uiteenzet, dien Pastoor Nanning te
verduren had? En wat was dan datgeen wat de roomschen hier te lande moesten
lijden, als men het eens vergelijkt met hetgeen b.v. de protestanten in Frankrijk te
verduren hadden van de dragonnades, de mission bottée van Lodewijk XIV, uitgelokt
en aangezet en goedgekeurd en toegejuicht door de hooge roomsche geestelijkheid!
Maar bovendien, dat alles is immers voorbij; 't is nu anders: roomschen en
onroomschen, wie ze mogen zijn, hebben hier te lande geheel gelijke regten,
genieten dezelfde bescherming, en dat het zóó geworden en zoo geheel anders is
dan vroeger, waarlijk, dat hebben wij niet aan de roomsche kerk te danken! - Voorts
dat altijddurend beklag, als wierden de verdiensten van roomschgezinden alleen
uit godsdienstige vooroordeelen als ware 't opzettelijk vergeten, zoo als dan nu weêr
het geval zal zijn met dien Pastoor Nanning. Alsof dat maar zoo gemakkelijk ging,
der historie het zwijgen op te leggen; het licht, als 't inderdaad licht is, in duisternis
te verbergen! Waarlijk, als Pastoor Nanning een ster aan onzen letterkundigen
hemel geweest was, hij zou aan dien hemel hebben geflonkerd en men zou hem
niet eerst nu ontdekt hebben. Maar de Heer Alberdingk Thijm heeft een roomschen
kijker gebruikt, en door dat vergrootglas het kleine sterretje, ik weet niet hoeveel
malen, vergroot, en nu roept hij uit: hoe is 't mogelijk dat noch De Vries, noch Witsen
Geysbeek, en wie al niet meer, die ster niet hebben gezien! Zeker, zij hebben niet
willen zien! Och neen, 't komt er alleen van dat zij dien kijker niet hadden, en 't is
zeer goed dat zij hem niet hadden, want met
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zulke kunstmiddelen ziet men de dingen niet zoo als ze zijn. Of, om met eigenlijke
woorden te spreken, want ik bemerk dat mijn beeldspraak zoo wat in de war raakt
wat trouwens wel meer het geval is als men ze wat lang volhoudt: Pastoor Nanning
was blijkbaar een heel knap man, die een tamelijk goed vers maakte en vrij goed
proza schreef, zeker veel beter dan zijn nijdige collega Fraats, die hem met zijn
aanklagt zoo leelijk in het naauw bragt, maar toch niet zoo heel veel beter dan de
middelmatige dichters en prozaschrijvers van zijnen tijd. Is het dan volstrekt aan
protestantsch vooroordeel toe te schrijven dat men zulk een auteur niet heeft
opgemerkt, ten minste niet zoo hoog heeft gesteld als nu zijn lofredenaar wel zou
wenschen? Wel, waarom hebben dan 's mans geloofsgenooten er niet voor gezorgd
dat zijn naam bekend bleef? Of waren die wel zoo algemeen met hem ingenomen,
en was de man wel geheel zuiver van Jansenisterij? 't Schijnt immers dat zijn
vriendschap met Braamcamp hem bij de Inquisitie toch ook nog wat heeft geholpen;
misschien wel even veel als zijn regtzinnigheid. Hoe 't zij, 't is zeker geen
protestantsch vooroordeel wat Pastoor Nanning heeft doen vergeten; hij schreef
schier uitsluitend voor zijne geloofsgenooten, voor een kring, in dien tijd zeker nog
meer afgesloten dan thans, behalve vertalingen, vooral van de hymnen van
Prudentius en van het bekende anti-protestantsche boek van Bossuet, preken en
verzen van roomschkerkelijken inhoud, waarin toch waarlijk alleen een
roomschgezinde veel moois vinden kan.
Doch wij moeten naar de vraag terug, boven dit opstel geplaatst: is Hugo de Groot
roomsch geworden? Misschien beschuldigt men mij dat ik ver van mijn onderwerp
ben afgedwaald. Niet zoo ver als het wel schijnt, waarde lezer! 't Is zoo: de groote
Huig en Pastoor Nanning staan vrij ver van elkander. Maar het pogen om den eersten
van die twee roomsch te maken, en den anderen als een groot licht aan onzen
letterkundigen hemel te doen erkennen, 't heeft een en denzelfden grond. Wat groot
is dat moet roomsch wezen, en wat roomsch is dat moet groot zijn! Maar is er dan
volstrekt geen grond voor het beweren van den Hoogleeraar Broere, en heeft hij
zijne stelling dat Huig de Groot roomsch is geworden, uit de lucht
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gegrepen? In 't geheel niet: hij weet aan hetgeen hij zoekt te bewijzen vrij wat schijn
van waarheid bij te zetten, en wie zijn boek leest, die zal al ligt geneigd wezen om
den auteur gelijk te geven. Zelfs de Heer Diest Lorgion erkent dat, ‘toen hij het boek
had doorgelezen, de eerste indruk daarvan deze was, dat De Groot indedaad,
hoogst waarschijnlijk tegen het laatst van zijn leven, tot het roomsche geloof was
overgegaan.’ Maar ik voeg er bij dat die zelfde geleerde, gelijk ik reeds zeide,
zonneklaar bewezen heeft dat het niet zoo is. Intusschen om dat te kunnen doen,
heeft hij het betoog van den Hoogleeraar Broere van stap tot stap moeten nagaan,
en hij heeft de geldigheid er van weêrlegd, zoo als ik verzekerde. Ik wil mijnen lezers
den inhoud van het geschrift van den Heer Diest Lorgion niet weêrgeven, evenmin
als dien van het boek van den Heer Broere. Alleen dit verzeker ik: als iemand, op
den titel van het laatstgenoemde afgaande, de vraag oppert: is Huig de Groot dan
waarlijk roomsch geworden? dan hebben wij regt om hierop eenvoudig te
antwoorden: neen! Wie met dat eenvoudig ‘neen’ niet tevreden is, dien verwijs ik
naar het betoog van Diest Lorgion. Zoo lang dat niet weêrlegd is en als onwaar en
onjuist bewezen, blijven wij Hugo de Groot onder de protestanten rekenen, ja als
een eer en een sieraad van het Protestantisme roemen, en zeggen wij dat de
Hoogleeraar. Broere ongelijk heeft, als hij onzen grooten geloofsgenoot doet
voorkomen als een lid van zijne, d.i. van de roomsche kerk.
Maar hoe komt dan toch een hoogleeraar er toe, om zoo deerlijk mis te tasten?
Is 't misschien het algemeen gevoelen zijner kerk waarvoor hij strijdt, als hij beweert
dat De Groot tot die kerk moet gerekend worden? Heeft men het in de roomsche
kerk aangenomen en gedecreteerd en met eene of andere formaliteit gesanctioneerd
dat De Groot roomsch is geworden? Och neen, wel zijn er onder de leden van die
kerk enkele die over den grooten man geoordeeld hebben zoo als Prof. Broere over
hem oordeelt, onder andere De Burigny, die in 't Fransch het leven van De Groot
beschreven heeft. Maar daar zijn er ook anderen in die kerk, die van De Groot niets
willen weten. De Heer Broere heeft met loffelijke onpartijdigheid erkend hoe Bossuet,
de beroemde kerkelijke redenaar, de geleerde bis-
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schop van Meaux, zeer uitdrukkelijk heeft verklaard dat Grotius ver, zeer ver staat
buiten de gemeenschap met de alleen zaligmakende kerk. 't Is aardig om te zien
hoe onze auteur met het oordeel van Bossuet over Grotius, dat zoo ver van het
zijne afwijkt, verlegen zit. Hij noemt zich zelven ongelukkig, daarom dat hij Bossuet
moet tegenspreken. Ik beken dat mij de buitengemeen hooge eerbied van den Heer
Broere voor Bossuet wel eenigzins vreemd voorkomt, en dat ik niet had verwacht
dat hij zoo veel nederige excuses zou maken en zoo diep zou buigen voor
Monseigneur van Meaux, terwijl hij waagt van hem in gevoelen te verschillen. Als
't eens gold de leer van het pauselijk gezag en de vraag naar het hoogste ressort
ter beslissing van kerkelijke zaken, of dat is bij het concilie of bij den Paus, hoe diep
zou dan de Heer Broere voor Bossuet moeten buigen en hoe jammerlijk ongelukkig
zou hij zich gevoelen, als het bleek dat hij met zijn oordeel zoo geheel in tegenspraak
kwam met dat van den ijverigen verdediger van de regten der gallicaansche kerk!
Maar Bossuet was een bisschop, en een bisschop, die in den strijd tegen de
protestanten aan zijne kerk groote diensten heeft bewezen. Niemand zeker heeft
op meer bondige wijze de leer en de gebruiken der roomsche kerk voorgesteld dan
Bossuet in zijn Exposition de la doctrine de l'église catholique; niemand ook met
meer bekwaamheid het Protestantisme aan zijne zwakke zijde aangetast dan Bossuet
in zijn Histoire des variations des églises protestantes. Een en ander kan ook nu
nog goede dienst bewijzen; en zeker, dat geeft aanspraak op beleefdheid! Maar is
het nu toch de beleefdheid niet wat heel ver gedreven, als Prof. Broere tegen den
Bisschop Bossuet zelfs den Heiligen Augustinus in 't ongelijk stelt. Immers dat schijnt
de strekking van de redenering, bladz. 47 en vervolg., te zijn. Voorzigtigheidshalve
zeg ik: 't schijnt zoo. Want al schrijft onze auteur, bladz. 51: ‘laat ons toch over eene
zoo duidelijke zaak niet subtiliseren,’ de zaak, ten minste zoo als de Heer Broere
haar behandelt, is alles behalve duidelijk, en zijne redeneringen zijn zóó fijn, dat we
ze waarlijk niet kunnen nagaan. Maar hoe 't zij: welk een ondankbaar werk om
Grotius vrij te spreken van de blaam als zou hij niet eenstemmig denken met
Augustinus! En dat tegenover
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Bossuet! De laatstgenoemde was een bij uitstek fijn man, die zeer goed wist, wat
hij deed, en waarom hij zóó en niet anders deed, ook als hij Grotius van Pelagianisme
beschuldigde; hij verstond ook zeer goed latijn en daarenboven de kunst om het op
uitstekende wijze in het fransch over te brengen. Hij heeft dan ook de woorden van
De Groot zeer goed overgezet, wat Prof. Broere ook zegge, bladz. 50. Ik weet zelfs
niet of het wel zoo ‘van algemeene bekendheid is, dat de Franschen zeer ongelukkig
zijn in het vertalen.’ Of Bossuet evenwel regt had om van zijn standpunt Grotius
hard te vallen, omdat hij geen Augustiniaan was, dat is een andere vraag. Ik zou
zeggen: Bossuet heeft volkomen gelijk, als hij beweert dat Grotius in strijd is met
Augustinus. Maar waarlijk, dat verhindert niet om hem in de roomsche kerk op te
nemen. Immers om in die kerk opgenomen te worden is het toch wel niet de vraag:
zijt gij wel goed Augustiniaansch? getuigen de Jansenisten!
Om te bewijzen dat De Groot roomsch is geworden, had Prof. Broere zoo veel
moeite niet behoeven te besteden met aan te toonen dat hij met Augustinus
overeenstemde. Hij had in het belang van zijn betoog beter gedaan met die heele
quaestie maar stil te laten rusten; hij had zich van de tegenspraak tegen Bossuet
veel gemakkelijker kunnen afmaken, en zich toch zoo beleefd jegens den grooten
bisschop kunnen gedragen, dat hij met hem op een goeden voet had kunnen blijven.
Moest het vraagstuk, door den Heer Broere behandeld, op dat dogmatisch gebied
alleen of voornamelijk beslist worden: 't zou spoedig uitgemaakt zijn, en wel zóó,
dat wij, protestanten, hoe gaarne wij ook De Groot in onzen kring wilden houden,
hem zouden moeten opgeven. Bij het lezen van het werk van Prof. Broere is de
vraag wel eens bij mij opgekomen, of hij wel met genoegzame aandacht heeft
nagegaan wat door protestanten tegen De Groot geschreven is, door die velen, die
‘het groote lijk zelfs in zijn tweede kist vervolgd’ hebben, van de strijdschriften van
Rivet tot hetgeen in onze dagen Da Costa en Mr. H.J. Koenen tegen hem hebben
aangevoerd. Dat alles heeft de strekking om te bewijzen dat De Groot niet goed
protestantsch is geweest. Men zou zeggen: er was voor Prof. Broere al veel
gewonnen, als hij maar voet-
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stoots die bezwaren had overgenomen. Doch 't laat zich wel begrijpen waarom hij
het niet heeft gedaan. Wat toch zou hij gehad hebben aan het bewijs dat De Groot
niet protestantsch is geweest, daar met de aanwijzing daarvan tevens de hevigste
polemiek tegen de roomsche kerk en hare leer gepaard gaat? Dan had hij het niet
enkel met Bossuet, maar ligt met zijn geheele kerk te kwaad gekregen. Neen, de
belangstelling van Prof. Broere in Hugo de Groot komt niet enkel voort uit medelijden
met den man, die door zijne geloofsgenooten zoo onwaardig is miskend en
verworpen. De Groot is voor hem niet alleen maar een drenkeling, die baldadig door
de protestanten over boord gesmeten is, en wien hij nu uit meêwarigheid in zijn
schip opneemt, waar nog wel een plaatsje voor een enkelen over is. Neen, hij haalt
hem binnen zijn boord omdat hij wel deugdelijk gelooft dat de man een van de zijnen
is, dat hij tot zijn volk behoort, dat hij zijn kleur draagt en dus onder zijn vlag moet
varen.
Prof. Broere heeft zich vergist; maar ik voeg er bij - want ik wil billijk zijn - in grooten
ijver om zijn manschap te versterken, en dan wel met zulk een man, kon hij zich ligt
vergissen. Immers de Groot beantwoordt niet aan de idee, die men in zijne dagen
van een protestant had. Dat waren dagen van strijd tusschen roomschen en
protestanten; een andere strijd nog dan die welke in onze dagen, met boeken en
blaadjes of in de doolhoven der politiek of op allerlei andere bedekte wijze, gevoerd
wordt. Toen stond half Europa in twee partijen tegen elkaâr in de wapenen en het
vuur van den godsdienst-oorlog verwoestte Duitschland en Frankrijk en de
Nederlanden. Allen namen deel aan den strijd tusschen roomschen en onroomschen,
en wie 't ook niet deden met rapier en musket, die deden toch wat ze konden. De
ruwheid en de woede, waarmeê te vuur en te zwaard gestreden werd, verhardde
alle gemoederen en bleef niet zonder invloed ook op dien oorlog die met de pen
gevoerd werd. Het was een honen en smaden, een schelden en razen van
weêrskanten tegen elkander, waarbij de meest inhumane polemiek van onze dagen
als niets is, ja, een zacht gekeuvel schijnt te zijn. Een protestant die de pen voerde
mogt, als hij luthersch was, ook tegen de calvinisten woeden, of omgekeerd, als hij
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gereformeerd was, tegen de lutherschen razen of tegen de mennisten of tegen de
remonstranten vooral: dat was ook goed en braaf; maar hij moest de pen, zou hij
zijn naam waardig zijn, in de eerste plaats tegen Rome voeren. Hij mogt de roomsche
kerk niet anders noemen dan Babel waar de verdrukker van Gods volk zetelde; de
paus moest voor hem de Antichrist of het groote beest zijn, Rome niet beter dan
Sodom en Gomorra, de bisschoppen de trawanten en dienaars van den Antichrist,
en de roomschen alle te zamen de aanbidders van het groote beest,
afgodendienaars, kanaäniten die door het zwaard van Jozua, Amalekiten die door
Gideon moesten verdelgd worden. Aan dat geschreeuw - de roomschen maakten
het tegen de protestanten niet beter - aan dat razen en schelden nam De Groot
geen deel. Wat zeg ik? Gedurig verklaart hij in velerlei schriften hoe die woede en
bitterheid hem tegen de borst zijn. Nog meer: hij heeft opzettelijk de meening
weêrlegd dat de paus de Antichrist van den bijbel wezen zou. Hij had onder
roomschgezinden, - onder de eerste lichten van de roomsche kerk in zijnen tijd,
vrienden die hoog door hem werden vereerd, gelijk zij ten hoogste met hem waren
ingenomen. Hij verkeerde met hen op den voet van vertrouwelijke vriendschap, zoo
als wij nog uit zijne brieven kunnen zien. Neen, dat was geen protestant, zoo als
men dien in de eerste helft der zeventiende eeuw vooral wenschte!
Van waar die gematigdheid in De Groot? Zelf had hij vervolging om de godsdienst
moeten verduren, bittere vervolging. Men had hem, vooral ook om verschil in het
godsdienstige, met ruwe miskenning van zijne groote gaven en verdiensten, in de
kracht der jaren aan zijn uitgebreiden heilrijken werkkring ontrukt, om hem voor zijn
leven in een treurige gevangenis op te sluiten. Had niet het beleid en de moed zijner
voortreffelijke echtgenoot hem verlost, het licht van zijnen grooten geest was voor
den tijd tusschen de muren van Loevenstein uitgedoofd. Voorzeker zulke
ondervindingen zouden ook een ander gemoed dan dat van de Groot tot zachtheid
en gematigdheid jegens andersdenkenden gestemd hebben, hoeveel te meer het
gemoed van dien man, ook van nature reeds zoo zachtaardig en vredelievend!
Daarenboven was door de

De Gids. Jaargang 22

369
opvoeding die hij in het huis van zijne voortreffelijke ouders had genoten, en door
het onderwijs, hem in zijn vroege jeugd door mannen als Uitenbogaart en Franciscus
Junius meêgedeeld, die liefde tot vrede, die gematigdheid, die geest van
verdraagzaamheid, om ook eens dit woord te gebruiken, in hem versterkt. Het was
een echt nederlandsche geest, zoo als die reeds leefde in zoo menigeen dien wij
onder de grondleggers van onzen staat noemen, in Willem van Oranje bovenal,
wien reeds in de zestiende eeuw het denkbeeld voor den geest stond van een staat
waarin roomsch en onroomsch, met gelijke regten, vreedzaam nevens elkander
zouden leven; de groote Willem van Oranje, ook in dit opzigt zijn tijd zoo ver vooruit!
Of moesten niet meer dan twee eeuwen verloopen eer dat denkbeeld wezenlijkheid
werd, en hoe velen toonen, helaas, dat zij zelfs nu nog verre ten achter zijn bij den
grooten vorst der zestiende eeuw! Zulk een man was Hugo de Groot: opgevoed in
een echt christelijk gezin, waarin de liefde als het eerste kenmerk van den christen
werd erkend en aanbevolen; onderwezen en opgeleid door leermeesters, die
voorstanders waren van vrede onder alle christenen; een echt Hollander, die, behalve
de overige karaktertrekken van zijne nationaliteit, ook door godsdienstige
verdraagzaamheid zich onderscheidde. Wat dunkt u? Is 't vreemd dat zulk een man
ook jegens de roomschgezinden billijk gestemd was, dat hij een afkeer had van al
die hevigheid en bitterheid waardoor zich de polemiek der protestanten in zijnen tijd
onderscheidde?
Die hevigheid en bitterheid moesten eenen man als De Groot tegen de borst zijn
omdat hij een humaan man was, in den besten en edelsten zin des woords, een
humanist. Hij leefde in de oudheid, en de studie van de voortreffelijkste
voortbrengselen van den menschelijken geest had zijn blik verruimd en verhelderd,
zoodat voor hem de invloed niet kon verborgen blijven, door de letterkunde van
Griekenland en Latium ook op de groote mannen der christelijke oudheid geoefend.
Zijn rijke geest omvatte al wat de oudheid en ook de oude christelijke kerk waarlijk
groots heeft opgeleverd en daarbij het beste wat zijn eigen tijd bezat, en zoo was
hij, meer dan iemand, in staat om het gebrekkige ook van de godsdienstige partij
waartoe hij be-
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hoorde en waarvan hij zich nooit formeel gescheiden heeft, op te merken en in het
licht te stellen. Hij moest een walg hebben van die bekrompenheid en
kleingeestigheid, die het hoogste heil zocht in dogmatische spitsvindigheden, die
godsdienst en theologie met elkaâr verwarrend, het kriterium van het christen-zijn
stelde in het kennen van een katechismus en het vasthouden van 't geen als
regtzinnig was gedecreteerd, of men 't begreep of niet; die elk onderscheid in de
opvatting van de christelijke waarheid, hoe onbeduidend op zich zelf, voldoende
achtte om een nieuwe scheuring in het reeds zoo verdeelde ligchaam der christelijke
kerk te regtvaardigen. Vooral moest eenen De Groot tegenstaan die armzalige
hoogmoed van hen die, verblind door den waan dat zij al wat ze geloofden alleen
aan de schrift ontleend hadden, met minachting neêrzagen op den arbeid der vorige
eeuwen en, blind voor het licht van de christelijke oudheid, alle gemeenschap met
haar wilden afgebroken hebben. De Heer Broere heeft zeer teregt gewezen op de
ingenomenheid van Grotius met de oudheid in 't algemeen en met de christelijke
oudheid in 't bijzonder. Maar wat regt had hij om daaruit te besluiten tot zijn
ingenomenheid met de roomsche kerk zooals die in zijne dagen was? Ja, ik weet
wel hoe die kerk pleegt te roemen op hare volkomene overeenstemming met de
christelijke oudheid. Maar niemand was beter in staat om de ongegrondheid van
dien roem te erkennen dan juist De Groot. Hier stond hij geheel op hetzelfde
standpunt als zijn groote tijdgenoot Isaäk Casaubonus, wel wat ouder dan De Groot
en vele jaren voor hem gestorven, maar toch nog zijn tijdgenoot. Hoe brandde
Casaubonus van liefde voor de christelijke oudheid, en hoe ver was hij er van af
om de roomsche kerk als dezelfde katholieke kerk van de eerste eeuwen des
christendoms te erkennen! Ja, toen hij pas in Engeland was aangekomen en daar
de gebruiken en instellingen der episcopale kerk leerde kennen, verzweeg hij niet
hoe zeer hij daarmeê was ingenomen, vooral omdat hij in haar de christelijke
eeredienst, zooals die in de eerste eeuwen geweest is, meende weêr te vinden.
Maar hoe ver stond die zelfde Casaubonus van de roomsche kerk af, daar hij van
de pauselijke heerschappij getuigde dat zij een tirannij is die God niet behagen kan,
en de roomsche gods-
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dienst beklaagde als die alleen door duivelsche leugenen kan in stand gehouden
worden! Wilt gij een anderen tijdgenoot van De Groot, die omtrent de christelijke
oudheid mede gezind was als hij? Ik wijs op Georg Calixtus, den beroemden
helmstadtschen hoogleeraar, een lutheraan, maar uit de school van Melanchthon,
een theologant van humanistische vorming, zoo als men er in die dagen maar
weinigen onder de protestanten had en allerminst in Duitschland, zoo jammerlijk
geteisterd door den dertigjarigen oorlog. Ook Calixtus was, evenzeer als De Groot,
die zijn vriend was, evenzeer als Casaubonus, die het voorwerp bleef van zijne
diepe vereering, hoog met de christelijke oudheid ingenomen. Maar was hij daarom
roomsch of tot de roomsche kerk neigende? Ja, ijveraars onder de protestanten
hebben hem een roomschgezinde in 't geheim, een krypto-katholiek genoemd, maar
daarmeê alleen hun onverstand en onbekendheid met 's mans werken aan den dag
gelegd. Calixtus heeft onder andere het boek van Augustinus over de christelijke
leer en het bekende commonitorium van Vincentius Lirinensis uitgegeven, en daaraan
eene uitvoerige inleiding laten voorafgaan, waarin hij aanwijst hoe de zekerheid van
den oorspronkelijken zin der heilige schrift mede wordt bepaald door datgeen wat
alle schrijvers der oude christelijke kerk er al of niet in gevonden hebben, en hoe
men van die getuigenis der oude kerk juist tegen de roomsche kerk van zijne dagen
gebruik moest maken. Immers de roomsche kerk, die zich altijd op de oudheid
beroept en door hare leer van de Overlevering aan het gezag der oude kerk
gebonden is, kan de waarheid van eene verklaring der schrift in overeenstemming
met de uitleggingen der kerkvaders niet loochenen. Als voorbeeld haalt Calixtus
aan de woorden Matth. XVI, 18, waarin niemand gedurende de vier eerste eeuwen
der christelijke kerk het primaat van Petrus, en dus nog minder het oppergezag van
den roomschen bisschop gevonden heeft, waaruit hij, zeker geheel teregt, het besluit
opmaakt dat de protestanten gelijk hebben, als zij beweren dat in die woorden van
Jezus bij Mattheus niets van een primaat van Petrus geleerd wordt. De Groot heeft
in een brief aan Calixtus zijne ingenomenheid met die inleiding te kennen gegeven,
en opmerkelijk is dat Prof. Broere,
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bladz. 175, een gedeelte van dien brief overneemt, NB. om de neiging van De Groot
tot de roomsche kerk te bewijzen; terwijl hij van Calixtus verzekert dat ‘die de
eigenlijke protestantsche beginselen opgaf!’ Ik vrees dat de Hoogleeraar met dat
niets beteekenend praedicaat ‘eigenlijk,’ maar waaraan men toch, bij zekere manier
van disputeren, naar willekeur als 't te pas komt, een zeer krachtigen zin kan geven,
een slag om den arm heeft gehouden. Want het zou niet moeijelijk zijn met de
stukken te bewijzen, dat Calixtus, van wien Prof. Broere beweert dat hij de eigenlijke
protestantsche beginselen opgaf, een zeer wakker verdediger van de protestantsche
leer tegen de roomschgezinden geweest is, zoo zelfs dat hij van de zijde der laatsten
als een hoogst ijverig protestant bestreden is.
't Schijnt wel, als men het boek van den Hoogleeraar Broere leest, dat Hugo de
Groot met zijn vredelievende gezindheid jegens de roomschgezinden, in den tijd
waarin hij leefde alleen heeft gestaan, een enkele uitzondering is geweest op den
algemeenen regel. De auteur roemt herhaaldelijk zijnen held daarom dat hij een bij
uitstek historisch geleerde was. 't Komt mij voor dat de Hoogleeraar ook in dit opzigt
nog wel iets van De Groot kan leeren. Immers ware hij zoo voor de beoefening van
de historie als de groote geleerde, wien hij als een der zijnen zoekt voor te stellen,
hij zou hem dan niet zoo geheel van zijn tijd hebben losgemaakt en afgescheiden
van een grooten kring van menschen, waartoe hij behoort en waarvan hij de waardige
vertegenwoordiger is. Daar waren er in die dagen zeer velen hier te lande, die even
weinig met de gereformeerde kerk, als zoodanig, waren ingenomen als De Groot,
even verdraagzaam en vredelievend jegens de roomschen als hij, maar die met dat
al, even als Hugo de Groot, goed protestantsch zijn gebleven. Onder hen telde men
hier de uitstekendste mannen van dien tijd. Men denke maar aan den kring waarvan
Pieter Corneliszoon Hooft het middelpunt was, den kring op het slot te Muiden! Dat
waren geen kerksche menschen, in den zin van de gereformeerden in die dagen.
Zij lieten ook roomschen toe tot hun gezelschap; niet alleen Vondel, die eerst later,
op zijn ouden dag, goed roomsch werd, maar ook anderen. Daar waren ook
remonstranten onder, maar niet allen had-
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den zich bij het kerkgenootschap der remonstranten gevoegd. Hooft zelf b.v. ging
dikwijls te kerk, namelijk bij de gereformeerden, maar zeker niet bij Dominé Smout
of Kloppenburg. En toch was hij goed protestantsch; want Voetius die het hem zoo
kwalijk neemt dat hij nooit de gereformeerde godsdienst heeft beleden, verklaart
toch dat hij zeker niet roomschgezind geweest is. In die menschen - en men had
die in de zeventiende eeuw ook elders in ons vaderland, vooral in de steden van
Holland, - leefde een geest van verdraagzaamheid en liefde, gepaard met echte
vroomheid, die een afkeer heeft van het verketteren en verdoemen van
andersdenkenden, zoodat zij ook den beschaafden en welmeenenden
roomschgezinde gaarne in hunnen kring opnamen, gelijk zij bij hun reizen in Frankrijk
en Italië, al waren zij ook protestanten, daarom niet werden uitgesloten van het vaak
zeer vertrouwelijk verkeer met de meest uitstekende mannen aldaar. Een man als
Hooft had die liefderijke en verdraagzame gezindheid waarlijk niet van een vreemde.
Men leze eens wat zijn vader, de amsterdamsche burgemeester Cornelis Pieterszoon
Hooft, in den raad van zijne stad sprak, reeds in 1597, bij gelegenheid dat men er
hem hard over viel dat zijn huisvrouw de predicatiën der mennoniten ging hooren,
en hoe hij zich toen uitliet over de wijze waarop men zich moest gedragen jegens
hen ‘die de gereformeerde godsdienst nog niet konden toestemmen en nogtans de
lasten des oorlogs hielpen dragen.’ Blijkbaar heeft hij met die woorden vooral ook
het oog op de roomschgezinden hier te lande. Nu, tot dien kring van menschen
behoorde onze De Groot. Onder hen had hij zijne boezemvrienden. Zijn vader was
mede zulk een Hollander van den echten stempel als die vrome Amsterdammer,
met ‘dat hoofd vol kreuken, dat geweten zonder rimpel.’ Geen wonder dat de groote
Huig ook met roomschen op een goeden voet kon zijn, dat hij de vereeniging van
roomschgezinden en protestanten voor mogelijk hield, die vereeniging wenschte,
ja zelfs daartoe pogingen in het werk stelde.
Zulk eene vereeniging kon Hugo de Groot voor mogelijk houden, omdat hij in
zijne beschouwing en waardering van het Christendom het wezenlijke en
onwezenlijke zeer scherp van elkaâr onderscheidde; den tijdelijken, verander-
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lijken, voor een goed gedeelte ook zeer onverschilligen vorm tamelijk gering achtte,
en alleen het wezen, de kern, die eeuwig dezelfde blijft, des te hooger stelde. 't Kan
wel zijn dat op die beschouwing bij hem eenige invloed werd geoefend door een
zekeren geest van wetenschappelijke aristocratie, - ik weet niet hoe ik het beter
noemen zal, - dien geest die soms de ontwikkelden en de wijzen naar de wereld
zoo ligt verleidt om tot het onwezenlijke van de godsdienst ook wel het een en ander
te rekenen, wat toch zeer na aan het wezenlijke raakt, en dan ook datgene wat men
als onwezenlijk beschouwt wel wat heel laag te schatten en het in 's hemels naam
te laten gelden voor de niet ontwikkelde en onwetende menigte. Nooit of nergens
heeft die geest zoo geheerscht als in Frankrijk, ten tijde toen de Groot, eerst als
vlugteling en later in de zoo aanzienlijke betrekking als Ambassadeur van de kroon
van Zweden, daar zijn verblijf hield. Wel was het bestuur van Richelieu bij
uitnemendheid geschikt om dien geest te doen opkomen en toenemen, Richelieu
die wel kardinaal heette, maar niets minder was dan een trouwe dienaar van den
paus. 't Is zoo, hij heeft de protestanten in Frankrijk vervolgd, met kracht en hevigheid,
maar niet zoo als een halve eeuw later Lodewijk XIV het deed, om hen in den schoot
der roomsche kerk te brengen, maar alleen om hen als politieke partij te vernietigen.
Immers dezelfde staatsman, die in zijn eigen rijk de protestanten tot het uiterste
dreef en eindelijk in hun laatste schuilhoek, La Rochelle, door honger en vuur en
zwaard hunne standvastigheid voor zijn ijzeren wil deed buigen, gaf buiten 's lands
de schatten en het bloed van Frankrijk prijs, om de protestanten te sterken in hun
strijd tegen den paus en diens ijverigste aanhangers onder de vorsten, en was ook
in Frankrijk in 't geheel niet hun vijand, als hij met hen maar alleen als individuën
en niet als een politieke partij te doen had. Zulke handelwijze van de regering, van
eene regering zoo krachtig als die van Richelieu, kon niet zonder invloed blijven op
de natie, maar moest haar sterken in de neiging tot onverschilligheid omtrent het
uitwendige van de roomsche kerk, in de eerste plaats omtrent den paus en diens
gezag. Daarover oordeelde men in Frankrijk reeds sedert eeuwen met groote vrijheid.
De strijd voor de
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regten der gallicaansche kerk tegen de pauselijke aanmatiging dagteekent van den
tijd van Lodewijk den Heilige. Gerson en d'Ailly hadden op de conciliën der vijftiende
eeuw die regten verdedigd, en hoe groot ook gedurende de zestiende eeuw de
invloed van Italië was geweest op de gedurig afwisselende koningen en
koningshuizen in Frankrijk, de zucht tot behoud en de ijver voor de handhaving van
die regten bleef leven in de uitstekendste mannen van Frankrijk, al scheen het ook
in Hendrik IV gebleken dat een protestantsch koning over dat rijk een onmogelijkheid
was. Hoe men in Frankrijk tuk was op die regten blijkt uit het voorgevallene met
Richer, in de eerste jaren der zeventiende eeuw. Hoe lang duurde het eer diens
boek tegen de oppermagt van den roomschen bisschop veroordeeld werd als een
geschrift waarin ketterij voorkomt; en toen men ten laatste die veroordeeling had
weten te bewerken, verkreeg men haar toch niet zonder de uitdrukkelijke bepaling
dat door dat vonnis op geenerlei wijze de regten der gallicaansche kerk zouden
gepraejudiciëerd worden. De roomsche kerk heeft haar kracht in de erkentenis van
het pauselijk gezag; daar is haar middelpunt, hare sterkte. Is het volstrekt ontzag
voor die kracht, voor dat middelpunt niet meer aanwezig, dan is ook met betrekking
tot de waardering van een menigte kerkelijke instellingen en gebruiken zeer groote
vrijheid gelaten. Wij zien het in Frankrijk, in den tijd toen De Groot zich daar bevond,
in zoo menigeen. Ik wil mij niet beroepen op een man als Du Perron, den sluwen
overlooper van de protestanten tot de roomschgezinden, die aan den overgang van
Hendrik IV den laatsten stoot gegeven heeft, door wien Calixtus, bij zijn verblijf te
Parijs, openlijk hoorde verklaren dat het vraagstuk van de pauselijke onfeilbaarheid
onzeker en ten minste in hooge mate disputabel is. Maar dat was iemand die vroeger
verklaard had dat hij even bereid was om vóór als tegen het bestaan van God te
disputeren! Neen, liever dan op zulken ligtzinnigen kardinaal, beroep ik mij op den
hoogst ernstigen De Thou, meer bekend onder zijn verlatijnschten naam Thuanus,
van wien De Groot verzekert dat hij roomsch was, maar met dertig uitzonderingen,
een gezworen vijand van alle theologische polemiek, die ijverig had meêgewerkt
om het edikt van Nantes te doen uitvaardigen.
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Hem vooral mogen wij als een type beschouwen van de geleerden met wie Grotius
te Parijs in aanraking kwam.
Is 't wonder dat hij zich naauw aan hen aansloot, hij de balling die door
godsdienst-haat uit zijn vaderland was verdreven en nu, terwijl hij in 't eerst door de
gereformeerde predikanten te Parijs als een ketter werd bejegend, door een tal van
roomschgezinde geleerden als met open armen werd ontvangen? Hoe moest hij,
de man van wetenschap, zich voelen aangetrokken door die mannen, die, na het
herstel van de langverstoorde rust des koninkrijks, met elkander wedijverden in het
beoefenen van de wetenschappen en als ware het de dageraad deden aanbreken
van het tijdperk van letterkundigen roem, waaraan de langdurige regering van
Lodewijk XIV niet haren geringsten luister ontleent. Dat waren mannen naar het
hart van Grotius, en in hun midden breidde zich zijne zucht tot den vrede in de
christelijke kerk al verder en verder uit. Die zucht had hem ook in zijn Vaderland
reeds bezield en ook daar zijne handelingen bestuurd. Maar toen waren het vooral
de partijen in de hervormde kerk, die hij met elkander wilde vereenigen door
onderlinge liefde en verdraagzaamheid. Nu, in Frankrijk breidde zijn vredelievende
blik zich veel verder uit. Daar leerde hij leden van de roomsche kerk kennen die
hem in hun spreken en schrijven het bewijs gaven dat men roomschgezind kan zijn,
ook met vele en velerlei uitzonderingen, sommigen met dertig zoo als Thuanus,
anderen met wat meer of minder; roomschen die vooral over het absoluut gezag
van den paus niet gunstiger dachten dan hij zelf. Meermalen gewaagt hij van zijn
ingenomenheid met de fransche kerk, b.v. in een brief aan G.J. Vossius van 1641.
‘Op bevel van den Koning wordt de bijbel in 't fransch overgezet tot gebruik van het
volk. - Men verkiest godvruchtige en geleerde mannen tot bisschoppen. Hierin
bestaat wel niet de geheele verbetering die wij wenschen, maar uit dit goede zaad
hopen wij een goed gewas.’ Denk daarbij aan de politieke betrekking van De Groot
als Ambassadeur van Zweden bij het fransche hof, gezant van een der eerste
mogendheden onder de partijen, nu zoo lang reeds met elkaêr in oorlog, in een
oorlog oorspronkelijk om de godsdienst, en waarvan de meesten vurig verlangden
naar den vrede. Die vrede moest ook - zoo
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meende men - een godsdienst-vrede zijn. Kon men het in de godsdienst met elkander
eens worden, dan zou ook het overige zich wel laten vinden. Het is niet twijfelachtig
of De Groot heeft het, mede om de hooge waardigheid die hij bekleedde, van zijne
roeping geacht in dien zin aan het tot stand komen van den vrede te arbeiden, dat
een ware godsdienst-vrede ontstond; en is die te Munster niet tot stand gekomen,
zoo weinig dat zelfs de Paus tegen het daar gesloten verdrag protesteerde, 't is
zeker zijn schuld niet geweest. Opmerkelijk in dit opzigt zoowel als voor de kennis
van het karakter en het streven van De Groot in 't algemeen, is de brief door hem
aan den Zweedschen Staats-kanselier Oxenstiern, zijn' toenmaligen meester, in
1644 geschreven en door den Heer Diest Lorgion op bldz. 21 van zijn geschrift
bijgebragt. Die woorden zijn te belangrijk om ze ook hier niet op te nemen. ‘Daar,’
zoo schrijft hij, ‘zulke bloedige oorlogen hunnen oorsprong, hun voorwendsel en
voedsel niet moesten ontleenen aan het verschil in de godsdienst, zoo meen ik dat
het de pligt van elk christen is om er aan te arbeiden dat allen zich weder tot één
en hetzelfde ligchaam vereenigen, nademaal wij ook tot één en hetzelfde ligchaam
geroepen zijn, zooals ons de apostel der heidenen leert. Doch ook onder hen die
dat wenschen, zijn er niet weinigen die zulk eene vereeniging als hopeloos
beschouwen. Ik weet dat alle scheuringen, hoe verder zij zich uitstrekken en hoe
langer zij geduurd hebben, des te moeijelijker geheeld worden. Zoo velen zijn er op
uit om gedurig olie in het vuur te gieten, en hoe langer zoo dieper schiet het kwaad
zijn wortels in de harten. Met dat al ontbreken de voorbeelden niet waaruit blijkt dat
ook oude wonden kunnen genezen, zoowel in de kerk als in het menschelijk
ligchaam. Na de synode te Chalcedon had zich in het Oosten wijd en zijd een
scheuring verbreid, en zij heeft honderd jaren geduurd, tot dat Justinianus aan het
kwaad een einde maakte, wel onder langdurig tegenstreven van de roomsche
bisschoppen, maar ten laatste toonde Vigilius zich tot vrede geneigd. Dat ook de
scheuring, die er thans bestaat tusschen hen die zich houden in de gemeenschap
met den roomschen stoel, en de protestanten die de augsburgsche confessie
omhelzen, geheeld kan wor-
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den, dat hebben groote keizers, als Karel V, Ferdinand en Maximiliaan geloofd; ook
Melanchthon geloofde het en zoo ook andere geleerde mannen, wier schriften,
opzetelijk daarover opgesteld, nog bestaan. Ik heb van hoog geplaatste personen
gehoord dat Hendrik IV, de koning van Frankrijk, verzekerd heeft dat hij voor zijne
protestantsche bondgenooten zulke voorwaarden om tot de eenheid der kerk terug
te keeren zou verkrijgen, dat zij ze met eere niet zouden kunnen afslaan, ja, dat hij
voornemens is geweest om bisschoppen uit zijn rijk naar Engeland te zenden ten
einde met de hoofden den episcopale kerk daarover te onderhandelen. Maar de
dood heeft de uitvoering van die voornemens, die niet zonder den raad van zeer
voortreffelijke mannen opgevat waren, verijdeld.’
Zoo schreef De Groot in 1644. Twee jaren te voren had hij zijn hoofdwerk over
eene mogelijke vereeniging van de roomschgezinden en protestanten uitgegeven.
Dat is geen oorspronkelijk werk van den grooten man, maar het is een vernieuwde
uitgave van een geschrift, bijna honderd jaren vroeger opgesteld door Georg
Cassander (d.i. uit het land van Kadzand, dus ook een Nederlander), een zeer
geleerd en hoogst gematigd man, die in den eersten tijd der hervorming ijverig
werkzaam was om de eenheid der kerk te bewaren of te herstellen, en die onder
andere, op uitnoodiging van Keizer Ferdinand I, een geschrift opstelde, waarin hij
de gronden aanwees, waarop een vereeniging van de protestanten met de
roomschen kon tot stand gebragt worden. 't Is dat geschrift van zijn vredelievenden
landgenoot, wat Grotius op nieuw uitgaf, terwijl hij in zijne eigene aanteekeningen
daarop aanwees waar hij met zijnen voorganger overeenstemde, maar ook waar
hij van hem verschilde. Ik weet niet of ooit de roomschen onzen De Groot, op grond
van dit geschrift, als een der hunnen hebben begroet, maar wel dat protestantsche
ijveraars, als Rivetus en Laurentius, hem om zijne voorslagen tot vereeniging van
Papisme hebben beschuldigd. Waarlijk, de roomschgezinden hebben geen reden
om De Groot, hoe gematigd hij zich ook uitlate, b.v. om hetgeen hij van de
Sacramenten of van het Pausdom schrijft, als een lid van hunne kerk te erkennen.
Meent men daarom dat ik be-
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weren zou dat hij in deze en andere geschriften van dien aard zich een ijverig
protestant heeft betoond? Verre van daar. Ik wil verder gaan en erkennen dat De
Groot, had hij een eeuw vroeger geleefd, misschien niet aan den kant der hervormers
zou gestaan hebben; zeker was hij - wat hij anders om zijn geleerdheid had kunnen
zijn - onder de aanvoerders van het werk der Hervorming niet geweest. Hij was niet
gevormd uit de stof, waaruit kerkhervormers bestaan. Honderd jaar vroeger zou hij,
al naar gelang van de omstandigheden, een Erasmus of, indien een Luther hem
had kunnen grijpen, een Melanchthon geweest zijn. Maar verder ga ik ook met mijne
concessies omtrent De Groot niet. Want al zou hij het werk der Hervorming niet
hebben begonnen, nu zij eenmaal daar was, stelde hij haar zoo hoog en waardeerde
hij vooral de vrijheid, door haar aangebragt, zoo zeer, dat hij tot geen prijs haar zou
hebben opgegeven, en zelfs voor de roomsche kerk geen heil zag, tenzij ook door
haar de vrijheid aangenomen werd, door de Hervorming verkregen.
Maar Prof. Broere heeft met dat al uit de schriften van De Groot, vooral ook uit
zijne brieven, zoo veel bijgebragt, waaruit toch wel degelijk 's mans
roomschgezindheid schijnt te blijken! 't Is zoo: een zeer liberaal roomschgezinde,
die het met velerlei instellingen van zijne kerk niet zoo heel naauw neemt, maar het
oog heeft op de groote hoofdzaken, waarin alle christenen het met elkander eens
zijn, zoo iemand zal bij het lezen van geschriften van Grotius, als ‘De weg tot den
vrede,’ ‘Wensch om den vrede,’ en andere van dien aard, al ligt denken: waarlijk,
die man stond niet ver van mij af! Vooral die hooge ingenomenheid van De Groot
met de oude christelijke kerk, met die ééne, naauw vereenigde kerk, die zich
uitstrekte van Azië tot Spanje, en van Africaas noordkust tot de monden van den
Rijn; zijn wensch, dat het Christendom weêr zóó mogt worden als het in dien ouden
tijd geweest is, even als reeds de heilige Bernhard wenschte: ‘och mogt ik de kerk
Gods aanschouwen zoo als zij was in de oude dagen!’ - dat geeft aan vele geschriften
van Grotius een echt katholieke, maar daarom nog in 't geheel geen roomsche kleur.
De Groot geloofde, met de apostolische belijdenis, aan eene heilige, algemeene
kerk. En dat niet alleen, maar hij wilde die kerk
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aanschouwen; niet alleen gelooven, maar ook zien. En daarom moet hij nu roomsch
heeten, en daarom wordt de toepassing van zijne liefderijke en vreedzame beginselen
ook op de betrekking tusschen roomschgezinden en protestanten voorgesteld als
eene langzamerhand voortgaande losmaking van de banden van het Protestantisme,
zoodat er niet aan te twijfelen valt of, had hij nog maar wat langer tijd geleefd, dan
was hij formeel tot het Pausdom toegetreden, dat hij reeds in zijn hart had
aangenomen! Niets is den Heer Broere te gering, als het ook maar den schijn heeft.
van als bewijs voor de roomschgezindheid van De Groot te kunnen dienen. Zoo
wordt b.v. zeer veel nadruk gelegd op de bijzonderheid dat hij zijn groot leedwezen
daarover betuigde, dat het koffer, waarin hij uit Loevenstein gedragen werd, niet
meer te vinden was. Zulk eene belangstelling in een voorwerp, waaraan voor hem
zoo belangrijke herinneringen verbonden waren, moet een teeken zijn van neiging
tot vereering van reliquiën! Wij mogen wel voorzigtig zijn met onze belangstelling
in dergelijke voorwerpen, die ons dierbaar zijn geworden om het gebruik 't welk wij
zelven of onze ouders of anderen, die wij hoogachten, er van gemaakt hebben! Maar dan de bewijzen voor de roomschgezindheid van De Groot uit zijne brieven
afgeleid! Vooral uit zijne brieven aan Petavius, den Jezuiet, den trouwen zoon der
roomsche kerk! Zeker, eigenhandig geschreven brieven van den man, wien wij
wenschen te kennen, zijn een uitmuntend hulpmiddel om tot die kennis te geraken,
en waar het geldt de beschrijving van iemands leven, zijn ze de voorname bron van
zulk eene levensbeschrijving. Maar het is een bron die met zeer veel oordeel en
onpartijdigheid moet geraadpleegd worden, en wil men zulke brieven op de regte
manier gebruiken, men moet ze nemen zoo als ze daar voor ons liggen, en vooral
niet tusschen de regels lezen wat er niet staat. Zoo heeft de Heer Broere niet gedaan
met de brieven van De Groot aan Petavius. 't Is alles waar wat hij schrijft van den
hoogen dunk, dien De Groot van de geleerdheid van Petavius koesterde. Wat
protestantsch theoloog, die prijs stelt op zijne wetenschap, zal het daarin niet met
hem eens zijn? Ook dat is waar, wat ons wordt meêgedeeld van de zeer bijzondere
hoffelijkheid, waarmeê De Groot aan Petavius
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schrijft. Hij zelf was een zeer beleefd man, en zijn vriend Petavius - ik twijfel er niet
aan - is een bij uitnemendheid hoffelijk en beschaafd man geweest. Trouwens reeds
die hoffelijkheid waarin de briefjes zijn gekleed, moet ons dubbel omzigtig maken
met betrekking tot de kracht die wij aan de woorden toekennen. Maar als nu Grotius
den geleerden Petavius verzoekt dat die zijne aanteekeningen op de evangeliën,
die pas in 't licht verschenen waren, leze en zijne aanmerkingen hem meêdeele,
volgt daaruit dat hij aanmerkingen verzoekt in den geest van het godgeleerd systeem
van zijnen vriend? En als hij de hoop te kennen geeft dat hij in eene tweede uitgave
van die aanmerkingen zal kunnen gebruik maken, blijkt daaruit dan dat De Groot
van plan was om zijne annotaties in den geest der roomschen kerk en naar de
hermeneutiek der Jezuieten te wijzigen? Hij schrijft het niet, en de Heer Broere heeft
het dus niet anders dan tusschen de regels kunnen lezen. Als De Groot, bij zijne
pogingen tot vereeniging van de christenen, of ook bij zijn twisten met Rivetus en
anderen, waarbij het meermalen op de juiste bepaling van de leer der roomsche
kerk aankwam, zich tot Petavius wendde om van hem raad en inlichting te verkrijgen,
- wat was natuurlijker dan dat? Er was onder de roomschgezinden van die dagen
geen dogmaticus zoo geleerd, geen controversist zoo fijn en scherpzinnig als
Petavius. Maar wat blijkt daaruit anders dan de vriendschap en de vertrouwelijkheid,
die er tusschen De Groot en hem bestond? Wat de Heer Broere er meer uit haalt,
dat heeft hij uit zijne eigene verbeelding. - Het ergst evenwel van dien aard is het
misbruik 't welk door den Hoogleeraar gemaakt wordt van eene uitdrukking in een
brief van De Groot van 1642, waarin hij het sterven meldt van Cordesius, een van
zijne vrienden te Parijs, die hem dikwijls had vermaand om, met gematigde vrijheid
(cum moderata libertate), tot de roomsche kerk over te gaan. De Heer Diest Lorgion
heeft de willekeurige verklaring van de woorden door Prof. Broere, als zouden zij
alleen beteekenen ‘zonder veel ophef,’ zeer juist ten toon gesteld, bladz. 55 en
verv.; Cordesius bedoelde zeker niets anders dan dat De Groot zijne vrijheid van
denken wel kon behouden, ook als hij in de roomsche kerk overkwam. Maar wij
gaan
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verder. ‘Ook van vader’ (zoo schrijft De Groot, zijn vader was niet lang te voren
gestorven) ‘heb ik daarover schrijven ontvangen, maar ik denk mij niet te zeer te
haasten’ (neque tamen praefestino). Zoo als de woorden daar staan, kunnen ze
kwalijk anders dan in meer of min ironischen zin worden opgevat. Intusschen, die
woorden behelzen voor den Heer Broere het bewijs, ‘dat Grotius het voornemen
opvatte om tot de roomsche kerk over te gaan; slechts wilde hij zich niet overhaasten,
en dien gewigtigen stap doen ten bekwamen tijde.’ Daar hebben wij nu een voorbeeld
waaruit blijkt aan wat misvatting men bloot staat bij het gebruik maken van brieven,
op zeer vertrouwelijken toon geschreven. De broeder van De Groot, aan wien de
bedoelde brief is gerigt, wist zeer wel wat het beteekende, als Hugo hem verzekerde
dat hij zich niet te zeer haastte met tot de roomsche kerk over te gaan. Maar Prof.
Broere, wien het te doen is om bewijzen voor zijne stelling dat De Groot roomsch
is geworden, ziet natuurlijk een klaar bewijs voor de waarheid van zijne meening in
deze uitdrukking, die zeker niets anders is dan eene zeer gewone spreekwijze,
welke men bezigt als men zeggen wil: zij zullen lang moeten wachten, eer ik het
doe. De hoogleeraar, die Grotius volstrekt roomsch wil doen worden, en daarom
die woorden, in het naschrift op een brief los daarheen geworpen, in hoogen ernst
opvat, bekreunt zich dan ook niet om de zwarigheid die bij zulke opvatting van die
weinige woorden ontstaat, daar men natuurlijk vraagt: maar waarom haastte De
Groot zich niet, als hij waarlijk dat voornemen had? Immers dan moest er voor hem
geene zaligheid zijn geweest buiten die kerk waartoe hij wilde overgaan. Of liet hij
het na uit voorzigtigheid, om bijoogmerken: hoe dan te oordeelen over het karakter
van den man, die in de hoogste en heiligste zaak des levens zoo ligtzinnig te werk
ging, en dan ook tot zijn straf door den dood is verrast, eer hij nog zijn voornemen
had uitgevoerd?
Maar neen, Hugo de Groot is nooit roomsch geworden en heeft er ook nooit aan
gedacht het te worden. Inderdaad, 't is ongeloofelijk dat men het tegendeel beweren
kan, tenzij men niets wete van 's mans voornaamste werken, waarin hij zich
genoegzaam doet kennen als ten eenenmale vreemd van den geest der roomsche
kerk. Ik beroep mij
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vooreerst op zijn geschrift ‘Over het gezag van de overheid in zaken van godsdienst,’
een boek dat ten minste twee malen bij zijn leven is gedrukt. Het was den ijverigen
calvinisten een doorn in 't oog, omdat het aan het staatsbestuur zulk een uitgestrekte
magt over de kerk toekende. Kon een roomsche zulk een boek schrijven? Neen,
zeker niet, al was hij ook een Gallicaan. De Groot gaat nog veel verder dan Sarpi
en Richer. Had hij ooit neiging tot de roomsche kerk gevoeld, hij moest dat boek
hebben vernietigd of verloochend. Waar heeft hij het ooit gedaan? - Dan zijn
hoofdwerk over het regt der natuur, naar den toenmaligen aard des tijds, ‘Het regt
van vrede en oorlog.’ Is het niet door en door anti-roomsch als hij den grond des
regts stelt in de menschelijke rede; en had de paus op zijn standpunt niet volkomen
gelijk, toen hij dat werk - 't wordt door den Heer Broere niet vermeld dat het gebeurd
is, maar 't is geschied - op den Index deed plaatsen? Het werk, waarin aan het regt
een geheel andere grondslag gegeven wordt dan het gezag der kerk, en waarin de
waarheid van dat gezag met een wordt ontkend, - het werk waarin het regt der
volken onder elkander geheel anders wordt geregeld dan zoo als de pauselijke
oppermagt het tot dien tijd toe had zoeken te regelen, is regtstreeks in strijd met de
leer en de beginselen der roomsche kerk. Heeft De Groot den inhoud van dat werk
ooit geretracteerd? Of heeft hem daartoe misschien de tijd ontbroken! - En om nu
nog iets te noemen: het voornaamste theologisch werk van Grotius, zijne
aanteekeningen op den bijbel, bepaald die op het Nieuwe Testament, zijn die in
roomschen geest gesteld? Ook zij behooren niet tot de vroegere periode van zijn
leven. Ja, men zou misschien op de verklaring van eene of andere plaats kunnen
wijzen, waar de schrijver, vrij van de polemische vooroordeelen zijner protestantsche
tijdgenooten, de roomschgezinden met hunne opvatting in 't gelijk stelt. Maar de
doorgaande geest en strekking van de aanteekeningen is die zóó, dat zij ons den
indruk geven als waren ze door een roomschgezinde geschreven of zelfs door een
die neigt tot de roomsche kerk?
Doch waartoe meer? Het leven van De Groot ligt daar om ons te bewijzen dat hij
niet roomsch is gewor-
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den; dat hij tot het laatste toe als protestant heeft geleefd en als protestant is
gestorven. Aan verzoeking om tot de roomsche kerk over te gaan, heeft het bij hem
niet ontbroken, vooral in den eersten tijd van zijn verblijf in Frankrijk, nadat hij uit
zijne gevangenis ontkomen was. Zijn vriend en oude leermeester Uitenbogaart,
even als hij balling in Frankrijk, schreef liem in het jaar 1625: ‘De verzoekingen van
de roomschgezinden zijn groot. Maar daar wij weten dat gij overvloedig zijt bedeeld
met kennis en goddelijke wijsheid, hebben wij niets anders te doen dan God te
danken voor uwe standvastigheid, niet twijfelende of zijne genade zal haar zegenen
en u meer en meer in het goede versterken. De Aartsbisschop van Rouaan toetste
mij voor twee of drie maanden ook een weinig, maar op verre na niet zoo breed.
Ook ben ik Grotius niet.’ Wij hebben in de briefwisseling van De Groot bewijzen in
overvloed hoe zeer hij door de roomschen werd aangezocht om tot hunne kerk over
te komen, 't geen dan ook wel de aanleiding zal geweest zijn dat, in den eersten tijd
na zijn ontvlugten, hier te lande de laster vrij algemeen ingang vond, dat hij het
hervormd geloof had afgezworen of ten minste spoedig tot de kerkelijke
gemeenschap der roomschen zou overgaan. Reeds in 1621 werd hij daarover op
ernstige, ofschoon zeer minzame wijze, door zijnen vriend J.G. Vossius in een brief
onderhouden. En wat antwoordt hem onze De Groot? ‘Aangenaam is het mij dat gij
mij met uwe gebeden en vermaningen behulpzaam zijt, opdat ik in het stuk der
godzaligheid niets moge doen wat mijner onwaardig zou zijn. Maar ik heb God om
hulp aangeroepen, en zoo moogt gij in dit opzigt volkomen gerust zijn. Immers, ware
ik in staat geweest om iets over mijn gemoed te nemen wat tegen mijne overtuiging
strijdt, dan zou dat vreeselijk vonnis niet over mij gestreken zijn, en ik zou na dat
vonnis geene zoo langdurige gevangenis hebben ondergaan. Wilde ik thans, na
van de zwakke partij zoo wreed mishandeld te zijn, tot de andere, die sterker en
aanzienlijker is, overloopen, dan zouden voor mij veel hooger ambten en bedieningen
openstaan dan er in ons vaderland zijn te verkrijgen. Maar ik, die den kerker
verdroeg, zal ook ballingschap, smaad en armoede
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met geduld verdragen, naar het voorbeeld van hem die liever met het volk Gods
smaadheid wilde verduren dan een zoon van Pharao genoemd te worden.’ Men
ziet, al was er ook geen koningrijk meê te winnen, er was toch voor Grotius nog wel
een en ander te verkrijgen geweest wat voor menig ander, die minder vast had
gestaan in zijne evangelische overtuiging, een mis was waard geweest. Maar De
Groot is niet ter mis gegaan, hoe hij er ook toe werd aangezocht, hoe gemakkelijk
zelfs men het hem zocht te maken, getuigen de herhaalde vermaningen van
Cordesius, dat hij ‘met groote vrijheid’ tot de roomsche kerk kon overgaan. Ja, wij
weten het, ook met betrekking tot zulk eenen overgang, il y a des accommodements
in die kerk. En voor Grotius zou men die hebben overgehad met betrekking tot zijn
denken en spreken en schrijven, zoo ruim als die kerk ze kan geven, als de roomsche
kerk in Frankrijk, in die dagen, ze geven kon, zoo ruim als De Groot ze maar zou
gewenscht hebben, indien hij maar ter misse was gegaan. Hoe zeer wenschte men
dat van hem te verkrijgen! Of beklaagt hij zich niet, in een brief van 1625, dat zijne
vrouw schier dagelijks door de geleerdsten van Parijs op het punt der godsdienst
werd aangevochten? Zeker om door haar op haren echtgenoot te werken; maar,
zoo voegt hij er met blijkbare voldoening en blijdschap bij: zij weert zich treffelijk!
Wij weten dan ook dat De Groot gedurende den tijd van zijn gezantschap in zijn
eigen hôtel, doorgaans onder de leiding van een protestantsch geestelijke die
bepaald aan de dienst van zijn huis verbonden was, godsdienstoefening hield, en
hoe hij, wanneer zulk een geestelijke er niet was, zelf daarbij voorging, niet zelden
in tegenwoordigheid van duitsche en zweedsche edelen, en dat waren protestanten.
Wil men nog een bewijs van De Groots al zeer geringe genegenheid om tot het
roomsche geloof over te gaan, ik ontleen het aan hetgeen hij in 1629 beproefde bij
den Heer Van Stoutenburg, den misdadigen zoon van Oldenbarneveld, toen die in
zijne verlegenheid, door de listen van paters en monniken omstrikt, gereed stond
om tot de roomsche kerk over te gaan. ‘Ik heb hem hartelijk, naar mijn vermogen,
de redenen hiertegen vertoond,’ schreef hij aan Uitenbogaart, en hij voegt er
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nog een en ander bij, wat hij aangevoerd had om den ongelukkigen man van het
doen van dien stap terug te houden. De redenen van De Groot vonden geen ingang
bij hem; maar zouden ze wel zijn aangevoerd door een man die zelf weifelde of hij
tot de roomschen zou overgaan, of die onverschillig was geweest omtrent zijn
protestantsch geloof?
En nu het sterfbed van De Groot. Wij weten hoe de dood den grooten man op
zijne reis te Rostok overviel. Wij hebben een omstandig verhaal van zijn afsterven,
opgesteld door een protestantsch geestelijke, die door De Groot zelf, toen hij zijn
einde voelde naderen, werd uitgenoodigd om tot hem te komen en hem een woord
van troost en versterking toe te spreken, een verhaal waarvan de waarheid volkomen
is bevestigd in de getuigenis, door den eigen broeder van De Groot, Willem de
Groot, in de vergadering der remonstrantsche broederschap afgelegd. Wat die
geestelijke, Johannes Quistorp, Dr. en Hoogleeraar der godgeleerdheid aan de
Hoogeschool te Rostok en Bedienaar des goddelijken woords aldaar, van De Groot
verhaalt, is voorgevallen in tegenwoordigheid van diens reisgezelschap, waaronder
zich mede bevond een zoon van den zwager van De Groot, de Heer Van
Reigersbergen. Ik weet dan ook niet op welken grond de Heer Broere de waarheid
van dat zoo eenvoudig verhaal in twijfel trekt, of het moet zijn dat hij afgaat op de
praatjes die na het overlijden werden uitgestrooid, blijkbaar door de vijanden van
De Groot, dat hij in het Pausdom gestorven was. Is dat historie schrijven? En wat
verhaalt nu Dr. Quistorp? Eenvoudig dit, hoe hij begon met aan De Groot zijn
leedwezen te betuigen dat het hem niet vergund was geweest, vroeger en in gezonde
dagen met hem in gesprek te komen, waarop de stervende antwoordde: 't heeft
alzoo Gode behaagd! Daarop vermaande hem de geestelijke dat hij zich op eene
gelukkige verhuizing uit dit leven mogt voorbereiden, met boetvaardige betuiging
van de zonden waaraan hij schuldig was, maar tevens met vertrouwen op Gods
genade; en toen Quistorp in die toespraak gewag maakte van den tollenaar in de
gelijkenis die bad: o God, wees mij zondaar genadig! toen riep De Groot uit: die
tollenaar ben ik! Op de vermaning dat de stervende zijn hoop
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op Christus zou stellen, buiten wien geen zaligheid is, antwoordde deze: mijne hoop
is alleen op Christus gevestigd. En toen daarop een gebed werd uitgesproken
ontblootte De Groot, ook ten bewijze dat hij alles wel verstond, het hoofd, en betuigde
als ten overvloede op de vraag daaromtrent gedaan uitdrukkelijk, dat hij alles wel
had verstaan. - Zal ik nu nog iets bijbrengen tegen hetgeen, op gezag van den
Jezuiet Feller, wordt verhaald, dat Petavius, in de overtuiging dat De Groot, ware
hem het leven gespaard, zijne protestantsche dwalingen zou hebben afgezworen,
geene zwarigheid maakte om de mis voor hem op te dragen? Ik kan niet anders
zeggen dan dat het zeer lief en vriendelijk was van Petavius, en voeg er geen woord
bij dan alleen dit: Hugo de Groot is als protestant gestorven gelijk hij als protestant
heeft geleefd. 't Is een onwaarheid als men beweren durft dat hij tot de roomsche
kerk zou zijn overgegaan.
Hoe zou ik wenschen dat ik de voorstelling van den Hoogleeraar Broere kon
toeschrijven aan eene misvatting alleen; dat ik haar kon toeschrijven aan zulke
ruime en milde opvatting van de leer zijner kerk, dat hij een man als De Groot en
allen die gelijk hij gezind zijn beschouwt als leden van de katholieke kerk, in den
zin waarin de Heer Diest Lorgion die benaming opvat en haar stelt tegenover de
katholieke kerk van den Heer Broere, die niets anders is dan de roomsche kerk,
zoo als zij zich thans vertoont en met nieuwe kracht zich vijandig stelt tegenover de
protestanten. 't Is toch waarlijk zeer kleingeestig als men van die zijde ons het bezit
tracht te betwisten van de groote mannen die het Protestantisme tot eer hebben
verstrekt. Want het is niet alleen Grotius van wien hier sprake kan zijn; de groote
Leibnitz, die mede een vredestichter tusschen roomschen en protestanten wilde
zijn, moet ook al roomsch heeten. Calixtus, wij hebben het gezien, loopt ook al
gevaar om voor roomschgezind verklaard te worden; onze luthersche broeders
mogen wel toezien hoe zij hem behouden! Ja, heeft Möhler in zijne Symbolik, in
navolging van Bossuet in zijn Histoire des Variations, zelfs niet een blijkbare
roomschgezinde neiging ook in Calvijn opgemerkt! Dat onze calvinisten zich gereed
houden! Den een of anderen dag komt Prof. Broere of
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een ander met het beweren op dat de geneefsche hervormer roomsch is geweest!
Och, dat men ophield met al zulke dwaasheid! Dat men zocht op te merken wat het
is waarin allen, die in het christendom waarlijk groot zijn geweest, met elkander
overeenstemmen, en wij alzoo te zamen den weg bewandelden die tot den vrede
leidt! Zoo zou nog eenmaal blijken dat de bede om vrede, door De Groot geuit, maar
noch bij zijn leven noch na zijn dood vervuld, een profetie is geweest, die ten laatste
toch vervuld wordt!
J. VAN GILSE.

Amsterdam, Februarij 1858.
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Een ieder op zijn werk! Klaar om te wenden!
Nationaal noemen wij eene Marine als de Engelsche, waar het denkend
deel der natie met de sterkte harer zeemagt, met hare behoeften, met
hare verpligtingen bekend is, waar iedere opoffering met blijdschap wordt
gedragen.......
Niet nationaal noemen wij de zeemagt, wanneer het volk haar zwijgend
ziet sloopen, of met die slooping onbekend is.
Niet nationaal noemen wij haar, als het jaren lang mogelijk bleef, dat de
Nederlandsche zeemagt in de Indiën werd gebezigd tot diensten, welke
haar vernederen en bederven.
‘Gids,’ 1854: Eenige opmerkingen omtrent de Nederlandsche Marine.

(Vervolg van blz. 254).
Met verdubbelde aandacht en belangstelling ziet men dan nu den Minister van
Marine aan het werk; hem immers is het opgedragen 's lands verdedigingsmiddelen
ter zee op die hoogte te brengen, als onze belangen het vorderen en onze
hulpmiddelen het toelaten: vooreerst het materiëel te vermeerderen en naar de
eischen des tijds te hervormen, en tevens een personeel te organiseren, dat
hiermede in zuivere evenredigheid is.
Het thans reeds aanwezige materiëel, dat, strikt genomen, gerekend kan worden
geschikt te zijn tot dit doel, bestaat uit:
4 Linieschepen als blokschepen.
3 Fregatten.
2 Korvetten.
7 Schroefstoomschepen.
Bovendien is er nog aanwezig van het oude of veronderde materiëel:
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4

Fregatten à 50 stukken.

8

Fregatten à 38 stukken.

1

Fregatten à 28 stukken.

5

Korvetten à 28 stukken.

1

Korvetten à 20 stukken.

9

Brikken à 18, 14, 12 stukken.

10

Schoenerbrikken à 10-6 stukken.

4

Schoeners à 3 stukken.

2

Transportschepen.

44

Kanonneerbooten, groot model.

12

Kanonneerbooten, klein model.

17

Raderstoomschepen à 8-6-4-2-1 stukken.

Het personeel bestaat uit:
1 . Een uitmuntend, echter lang niet voldoend kader Officieren, kundig, bevaren,
maar gedrukt onder de moeijelijke diensten die van hen gevergd worden.
o Een naauwelijks georganiseerd en onvolledig kader Onderofficieren, volstrekt
2 .
niet voldoende voor de behoefte, en - met eervolle uitzonderingen het is waar
- geenzins beantwoordende aan de voorwaarden die men tot goede
Onderofficieren stelt.
o Een ontoereikend aantal matrozen, met groote moeite en opofferingen door
3 .
vrijwillige dienstneming verkregen.
Met deze zeemagt, zoo als zij nu sedert jaren haar dubbelzinnig bestaan
voortsleept, wordt nu in de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië de zeeroof
geweerd, de gemeenschap tusschen de eilanden onderling onderhouden, bij
expeditiën troepen overgevoerd, en van tijd tot tijd, waar zulks door het opvaren
der rivieren, of door het bestaan van strandversterkingen mogelijk en nuttig is,
daaraan een werkzaam deel genomen; verder in de West-Indië een waakzaam
oog op de onrustige negerbevolking gehouden, en het wegloopen der slaven
tegengegaan. In Nederland zelve leent zij haren sterken arm aan de quarantaine
en de politie te water; de beide exercitie-fregatten, die wij sedert eenige jaren
kruisende hebben, noem ik hier pro memorie, want hunne equipagiën moeten
op ongeoefenden van het Indische eskader gebragt worden.
o

De zeemagt, zoo als zij dus nu georganiseerd is, kan en moet aangenomen worden
alleen geschikt te zijn voor de bewaking der koloniën tegen eenen inlandschen
vijand.
Zij is dus niet geschikt:
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o
1 . voor binnenlandsche defensie.
o
2 . voor bescherming der koloniën tegen Europeesch geweld.
o
3 . voor bescherming der koopvaart.

Het valt ons moeijelijk te beslissen, of, wanneer het er op aankomt, wij aan alle deze
drie voorwaarden kunnen en willen voldoen.
De eerste vraag is, wat de landmagt betreft, op welsprekende en waardige wijze
toestemmend beantwoord; de taal door den Luitenant-Kolonel Knoop gesproken,
is die van een Nederlandsch krijgsman van den echten stempel; zoo ieder in het
vaderland dat vertrouwen bezielde, alligt zoude men met meer bemoediging tot de
beantwoording met betrekking tot de zeemagt overgaan, hoewel wij geen oogenblik
mogen vergeten, dat op haar eene driedubbele taak rust. Wie twijfelt er aan, of de
Hollandsche jongens, wanneer het hun om Oranje en de onafhankelijkheid te doen
is, niet naar de grenzen zullen snellen, eerst de lotelingen, dan de schutters, en
eindelijk de mannen van 30, die hunne gezwinde lading nog niet zullen vergeten
zijn. Maar van de landzijde valt het ons minder moeijelijk den vijand tegen te gaan;
de natuur zelve is ons soms een magtige bondgenoot; onze kusten echter, onze
binnenzeeën en rivieren, zij zijn met de tegenwoordige strijdmiddelen elk oogenblik
en altijd toegankelijk voor eenen ondernemenden en stoutmoedigen vijand, die zich
niet meer zoude bepalen tot het blokkeren der zeegaten, maar wel met weinig
diepgaande, zich snel bewegende vaartuigen, in het hart des lands tot aan de kaden
onzer groote koopsteden zoude doordringen.
Wij moeten dus de middelen bezitten, hem ten minsten dit laatste te beletten, en
hiertoe dienen wij hem dezelfde strijdmiddelen tegenover te stellen, maar gewijzigd
naar de eigenaardige moeijelijkheden die onze vaarwaters kenmerken. Zij zijn ondiep
en naauw; een fel en onregelmatig getij dringt er doorheen. Zij behooren dus door
weinig diepgaande, doch zwaar gewapende, niet te lange vaartuigen afgesloten te
worden; vooral moeten zij door zeelieden bemand zijn, en het eindnut, dat men er
van zal kunnen trekken, is van, na zich wanhopig verdedigd te hebben, als gezonken
wrak, den ingang te versperren.
Zulke vaartuigen te bouwen, die, hetzij met stoomvermogen voorzien, of wel door
stoomslepers bewogen worden,
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verwachten wij van de kunde, de ervaring en het doorzigt van een corps
scheepsbouwmeesters, dat aan het vaderland zulke schoone zeilfregatten en
raderstoomschepen geschonken heeft, schepen, die al voldoen zij thans niet meer
aan de eischen des tijds, toch nog bewijzen, dat wij toenmaals of met scherpen blik
en practische kennis de verbeteringen en veranderingen bij onze naburen hebben
opgemerkt en ingevoerd, of wel, voor onze eigene reederij varende, onzen alouden
roem van goede oorlogschepen te bouwen hebben gehandhaafd. Het is daarom te
meer te betreuren, dat men er aan toegegeven heeft, onze koninklijke Ingenieurs
een wedstrijd als het ware te doen aangaan met de particuliere industrie, een
maatregel, waarvan de ondervinding in Engeland reeds de nadeelen had doen
kennen. En zoo het alleen bij wijze van proefneming geschiedde, had die proef in
ons zelven kunnen genomen worden, had men elk Ingenieur een vaartuig van
verschillend charter kunnen laten bouwen. Hunne ondervinding, die hunner minderen,
hunne zaakkennis, hunne ambitie vereenigd, zouden tot goede, waarschijnlijk betere
uitkomsten geleid hebben dan die van particuliere scheepsbouwmeesters, waarvan
een der achtbaarste zediglijk verklaarde, dat, om een oorlogschip der tegenwoordige
dagen te bouwen, hij nog eerst bij vreemden in de leerschool zoude moeten gaan.
Wanneer wij dus in het bezit zullen zijn van een doelmatig soort van
flotille-vaartuigen, dan zal het wenschelijke spoedig worden ingezien, dat onze
officieren, matrozen en mariniers er gemeenzaam mede kunnen omgaan; dat de
eersten volledig bekend zijn, waar en op welke wijze zij zich in verbinding moeten
stellen met de kust- en oeverbatterijen, welken steun zij daarin kunnen vinden, en
op welke ondersteuning van hunnen kant de Landmagt rekent; locale kennis en die
van den loop der zoo onregelmatige stroomen zal zeker tot het doelmatig aanwenden
van dit verdedigingsmiddel een eerste vereischte zijn.
Dat er ook grootere schepen noodig zijn, daar waar de gaten en rivieren nog
genoegzame diepte hebben, valt spoedig in het oog. Zij keeren den eersten slag,
en kunnen de Noordzee, den toegang tot de zeegaten zoo mogelijk, zuiver houden.
Want niet altijd kan, zelfs met stoomschepen, de kust genaderd worden; het moge
dan ook alleen onder bij-
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zondere omstandigheden zijn; maar juist dan slipt een koopvaarder binnen, of
stevent een naar de Koloniën bestemd fregat naar zee.
Wanneer ik nu, en met leedwezen, de lijst van het oude materiëel naga, en vraag,
wat daarvan en hiervoor nog bruikbaar is of te maken is, dan zijn er inderdaad
slechts enkele schepen, die, wat hunnen tegenwoordigen toestand en hunnen
oorspronkelijken bouw aangaat, tot een hervorming in aanmerking komen.
De fregatten De Ruiter en Prins Hendrik b.v., het eerste een geraseerd linieschip,
nu een zwaar fregat; het tweede een breede Symonds, zij, en mogelijk ook de Prins
van Oranje en Doggersbank, zijn als uitzonderingen welligt geschikt, om in
schroefschepen veranderd te worden.
Wat de schepen van minder charter aangaat, wij zullen wel genoodzaakt zijn,
even als een oud kleedingstuk, dat uit de mode is en afgedragen wordt, ze hier en
daar te benuttigen; maar tot wezenlijke diensten kunnen zij niet meer geschikt geacht
worden, en er schroefschepen van te maken, daaraan valt in het geheel niet te
denken.
Het zij ons hier vergund eenige voorbeelden uit den vreemde aan te halen, die
doen zien, hoe men er daar op grooter schaal, maar met minder bezwaren, op
bedacht is geweest, ten minste een gedeelte van het oude materiëel nog dienstbaar
te maken. Wanneer wij in de havens en zeeplaatsen van Frankrijk en Engeland
komen, staan wij verbaasd over het aantal schepen, en vooral linieschepen, die wij
daar hunne hooge boorden boven den waterspiegel zien verheffen. Wij vragen ons
zelven af, hoeveel wilskracht en geld het moet hebben gekost, om wel is waar door
de oorlogs-omstandigheden aangespoord, maar toch in een betrekkelijk kort
tijdsverloop, zoodanig het materiëel te vervormen; wij doen dit te meer, als wij op
de werven en in de dokken vloten zeilschepen en ook raderstoomschepen zien
liggen, die naauwelijks eenige aandacht worden waardig gekeurd. De stoomschepen
waarmede Joinville Engeland schrik dacht aan te jagen, zij liggen daar werkeloos
en ongebruikt, als sprekende bewijzen, welk een geduchte stap vooruit sedert dien
tijd in het krijgswezen ter zee gedaan is. Is onze eerste geestdrift echter wat bekoeld,
en beschouwen wij naauwkeurig die schroefschepen, dan treft het ons, dat verreweg
de mees-
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ten lang niet voldoen aan de voorwaarden, waarvan vooral een Hollandsch
oorlogschip niet mag afwijken.
De in schroefschepen hervormde zeillinieschepen, zoo zij vereenigd goed zeilen
en snel stoomen, en zulks is dikwijls het geval niet, bergen meestal of te weinig
kolen of te weinig levensmiddelen en behoeften; bij velen is de kracht hunner
stoomwerktuigen in geene evenredigheid tot den met genoegzame snelheid voort
te stuwen romp; voor verre togten zijn zij dus minder geschikt. Zulks is echter voor
de schepen der groote zeemogendheden geene strikte noodzakelijkheid; hun kamp
zal meestal in de nabijheid van havens in de Middellandsche Zee, de Noordzee of
het Kanaal gestreden worden. Maar zelfs de nieuwe oorspronkelijke als zoodanig
gebouwde schroeflinieschepen, die door eene aanzienlijke verlenging zooveel meer
tonnen inhoud gekregen hebben, als de plaatsing hunner stoomwerktuigen en het
bergen van eene zekere hoeveelheid steenkolen vordert, zondigen nog in vele
opzigten tegen de aangenomen regelen tot een goed oorlogschip, en wanneer men
daar door de eene of andere doelmatige inrigting wat betere berging of meerdere
ruimte verkregen heeft, wordt zulks zelfs op de volmaaktste schepen, die in Engeland
en in Frankrijk als uitzonderingen bij name worden genoemd, als eene groote
overwinning beschouwd op de veelvuldige bezwaren, waarmede men te kampen
heeft, sedert de stoom in de oorlogschepen gebragt is.
‘The steam is a nuisance to the fleet’ getuigde een grijs vlootvoogd, die aan boord
der Victory als Adelborst bij Trafalgar streed, en zijne getuigenis werd beaamd door
twee kapiteins, beide bevelhebbers van schroeflinieschepen. Wanneer wij over dit
merkwaardige gezegde nadenken, moeten wij het niet beschouwen als de uitdrukking
van eenen zekeren weêrzin om nieuwigheden in te voeren, van oude gewoonten
af te gaan, maar wel als een sterk bewijs, hoe zeer onze Britsche naburen gevoelen,
dat, zoo de toepassing van den stoom ontegenzeggelijke voordeelen oplevert, ja
zelfs thans een eerste vereischte is, daarbij toch zoowel bij het materiëel als
personeel vele hoedanigheden verloren gaan, die eenmaal de superioriteit eener
Marine uitmaakten.
Hoe zeer men hierin door omstandigheden geleid is; hoe trapswijs de
verbeteringen zijn ingevoerd; welke verschillende denkbeelden daarbij hebben
voorgezeten, bewijst
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de onderstaande lijst van eenige Engelsche schepen van verschillend charter.
Schepen van linie:
131 stukken Duke of Wellington,

700 pdk.; verbouwd tot schroefschip.

131 stukken Marlborough,

800 pdk.;

120 stukken Howe,

1000 pdk.; in aanbouw.

120 stukken Royal Albert,

500 pdk.;

100 stukken Conqueror,

800 pdk.; nieuw; het schoonste schip
v.dit chart.

100 stukken Donegal,

800 pdk.; in aanbouw.

100 stukken St. Jean d'Arc,

600 pdk.;

100 stukken Royal George,

400 pdk.; verbouwd tot schroefschip.

90 stukken Revenge,

800 pdk.; in aanbouw.

90 stukken James Watt,

600 pdk.; nieuw.

90 stukken Nile,

500 pdk.; verbouwd tot schroefschip?

90 stukken Hannibal,

450 pdk.;

90 stukken Caesar,

400 pdk.; verbouwd tot schroefschip.

80 stukken Majestic,

400 pdk.;

70 stukken Mars,

350 pdk.;

Fregatten:
60 stukken Ajax,

450 pdk.

50 stukken Liffey,

600 pdk. in aanbouw.

50 stukken Emerald,

600 pdk. in aanbouw.

50 stukken Chesapeake,

400 pdk.

50 stukken Impérieuse,

360 pdk.

46 stukken Arrogant,

360 pdk.

32 stukken Diadem,

800 pdk. in aanbouw.

32 stukken Doris,

800 pdk. in aanbouw.

32 stukken Tribune,

300 pdk. een schoon vaart. voor dit
charter.

Korvetten:
20 stukken Pearl,

400 pdk.; in aanbouw.

20 stukken Pylades,

350 pdk.;

20 stukken Cossak,

250 pdk.;
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Sloops (gladdeks-korvetten):
16 stukken Niger,

400 pdk.

14 stukken Encounter,

360 pdk.

14 stukken Brisk,

250 pdk.

11 stukken Malacca,

290 pdk.

11 stukken Hornet,

100 pdk.

11 stukken Cruisser,

60 pdk.
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De nieuwere schepen doen zien, dat er van het denkbeeld om hulpstoomvermogen
aan te brengen geheel wordt afgeweken, en men integendeel het volle vermogen,
en dat zoo krachtig mogelijk, toepast. Inderdaad, in actie zullen de kansen geenszins
gelijk staan tusschen schepen als de Howe en de Royal Albert, de Conqueror en
de Royal George, de Revenge en Caesar; de fregatten Liffey en Impérieuse, Diadem
en Tribune, waar de eersten bij gelijksoortige wapening steeds de voordeeligste
positiën aannemen, en doorgaande het gevecht zeer ongelijk kunnen maken.
Hoeveel gewigt men hieraan hecht, bewijst, dat de Franschen, die in elk hunner
krijgshavens fregatten van 60 stukken, zoo als de Impératrice en Foudroyante
bouwen, die eenvormig voorzien van werktuigen van 600 paardenkracht.
Bij die Natie, die thans in geen opzigt, wat het invoeren van verbeteringen betreft,
bij de Engelschen ten achteren staat, knnnen wij menig voorbeeld aanhalen van de
zwarigheden, waarop men stuit, en herinneren wij ons een fregat, zoo onmatig
verlengd, dat het, in weêrwil eener aanzienlijke vergrooting van het roer, naauwelijks
door den wind kon gebragt worden, en waarvan de officieren lagchend getuigden:
‘C'est magnifique, mais ça ne gouverne pas.’ Met levendige belangstelling vooral
hebben wij te Toulon een schoon fregat zien liggen, naar China bestemd, waarvan
wel is waar de geschutpoorten genoegzaam boven water staken, en het tuig, hoewel
iets ligter dan gewoonlijk, toch in evenredigheid met den romp was, maar welks
verbazende lengte ons dikwijls met bezorgdheid heeft doen denken aan de
gevaarlijke Chineesche zeeën, waarin aan boord van een schip volstrekt geen twijfel
mag bestaan of het wel wenden zal, en waar eene enkele weigering de noodlottigste
gevolgen kan na zich slepen. Waarom dat fregat juist voor dien verren togt werd
uitgekozen, laat zich verklaren; door de aanzienlijke lengte immers had men
voldoende ruimte tot het bergen van 4 à 5 maanden victualie en behoeften gekregen,
maar verbond men hieraan ook het schromelijke nadeel, hierboven aangegeven.
En juist dit zullen onze Ingenieurs bij het bouwen dezer fregatten in aanmerking
moeten nemen. Het schroeffregat van 51 stukken, omtrent welks wapening men
het over het algemeen vrij wel eens is, zal, met werktuigen van 600 à 800
paardenkracht voorzien; - en er is geen redelijk vermoeden, dat men in de eerste
jaren verder
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bij dit charter gaan kan - voor 5 maanden victualie en behoeften bergende, toch
nimmer hare lengte-afmetingen zoodanig mogen zien vergrooten, dat het daardoor
de eerste hoedanigheid als zeilschip verliest.
Voor de grootste charters van schepen dus is de hervorming in schroefschepen
met meer of minder goed gevolg bekroond, maar afdalende tot fregatten, kunnen
wij geen voorbeeld aanhalen, dat wij hier zouden kunnen toepassen. Wel heeft men
in enkele kleine vaartuigen een stoomwerktuig gezet, een voortstuwer aangebragt,
maar het oordeel der officieren hierover was zeer ongunstig, en kan men het
veranderen van eenige Engelsche brikken van 18 stukken als een zeer kostbare,
maar mislukte proeve beschouwen. De eenige vaartuigen, die onder zeker
voorbehoud welligt voor die hervorming in aanmerking komen, zijn onze fregatten
van de grootste soort, mits men niet verwachte, dat zij voor die diensten zullen
kunnen gebruikt worden, die een oorspronkelijk schroeffregat bij ons bewijzen moet.
Maar voor binnenlandsche verdediging, voor korte togten zullen zij toch altijd zeer
doelmatig kunnen worden aangewend. Zoo practische bezwaren er niet tegen
opkomen, is het zaak, dat men er zoo spoedig mogelijk toe overga, liever dan ons
langer te vleijen, dat men met een zeilschip, in deze dagen, nog met eenige kans
van goeden uitslag, iets zoude kunnen uitvoeren. Hoe hard dat oordeel ook zijn
moge, vooral wanneer wij op onze werven nog een zeker aantal nieuwe schepen,
die waarschijnlijk nimmer gebruikt zullen worden, zien liggen, het is een nieuw bewijs
voor den tweeslachtigen toestand van de overgangsperiode, waarin wij ons bevinden.
Het stelsel van den Heer de Smit van den Broecke mogt niet volmaakt zijn, het had
ontegenzeggelijk de verdienste, eene bepaalde rigting te volgen, en de wil om het
materiëel op de hoogte des tijds te brengen, straalde er ruimschoots in door. Het
was een liberaal, maar, zoo vonden de leden der Kamers, een te duur stelsel. De
oude linieschepen zouden in blokschepen veranderd, het overige materiëel, hoewel
nog zooveel mogelijk benuttigd, toch trapswijs door het nieuwere vervangen worden.
Het fregat van 51 stukken en 400 paardenkr. was zoowel bestemd om aan de
verdediging van het Vaderland en bescherming der koloniën deel te nemen, als om
tot kruiser op den Oceaan ten dienste der koopvaart te strekken. Nog andere soorten
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van schepen werden voorgesteld, en al mogen wij het gevoelen niet deelen, dat
een gladdeks-vaartuig van 12 à 30-ponders een zoo bruikbaar oorlogschip zijn
zoude, zoo erkennen wij toch gaarne in het geheele stelsel een ernstig en waardig
streven, om de zeemagt voor hare driedubbele taak berekend te maken, maar zien
wij er tevens in, hoe zeer men bleef vasthechten aan het denkbeeld, om het materiëel
en personeel in vredestijd doorgaande en absoluut dienstbaar te maken aan de
koloniën. De verwezenlijking hiervan gelooven wij een beletsel te zijn om ooit eene
goede Nederlandsche zeemagt te verkrijgen, en steeds zal zij in de koloniën de
kiemen tot achteruitgang, verslapping en ontbinding voedsteren, waarvan de vroege
vruchten langzamerhand zullen rijpen, en, wanneer Nederland in gevaar is, geplukt
worden.
Is het ons echter alleen te doen om de huishoudelijke diensten in Indië goed te
zien volbrengen, dan voorwaar hebben wij niet noodig over stelsels en bescherming
van het vaderland te spreken. Voor het weren van den zeeroof, het overvoeren van
troepen, de aansluiting der eilanden onderling, en wat hydrographie voor de
behoeften der scheepvaart, hebben wij geene Koninklijke Nederlandsche Marine
noodig; daarvoor zal een twintigtal raderstoomschepen zoo als Phoenix en Borneo,
en eenige schoenerbrikken volkomen voldoende zijn, en een drietal groote schepen
zullen genoegzaam den mogelijk hoogen toon van eenen Amerikaanschen
fregatskapitein matigen.
Maar gaan wij van het denkbeeld uit, dat men den ernstigen wil hebbe, die kansen
voor het vaderland en de koloniën te wagen, die er redelijkerwijze te verwachten
zijn, dan ook komt eene andere regeling der marinediensten ons hoogst wenschelijk
voor, en hiertoe blijkt het ons nergens dat men gezind zij. Inmiddels komt er uit de
koloniën gedurige aanvraag om versterking; elk eiland, waar zich een gouverneur
of resident bevindt, schijnt zijn aandeel van onze versnipperde zeemagt te moeten
hebben; vandaar ook het verderfelijke stationeren; naauwelijks loopt er een nieuw
vaartuig van stapel, of de onverzadelijke kolonie eischt het op, zonder het tijd te
gunnen zich te organiseren en te oefenen. Terwijl in Nederland zelve elke uitgave
gewikt en gewogen wordt, en geen spijker in een schip kan geslagen, geen knoop
aan den rok van een soldaat kan ver-
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auderd worden, voordat er stapels papier over zijn volgeschreven, zenden wij met
eene vreemdsoortige vrijgevigheid onze kostbaarste schepen met half geoefende
matrozen en zwaar beproefde Officieren naar de koloniën, om ze daar wel meestal,
maar lang niet altijd nuttige diensten te doen bewijzen. Zoo men den weg eener
redelijke bezuiniging wenscht te bewandelen, dan is het wel onzer aandacht waardig
eens te onderzoeken, of die diensten niet met eenvoudiger, minder kostbare middelen
konden volvoerd worden.
Ons is het nut der stationschepen op sommige plaatsen van den Archipel wel
eens wat problematiek toegeschenen. In vroegere dagen, toen de stoomschepen
nog geen doorgaande gemeenschap daarstelden, en plaatsen als Ambon, Makasser,
Banda enz. gedurende maanden van de hoofdpunten waren gescheiden, was de
aanwezigheid van een zwaar gewapend, sterk bemand oorlogschip, waarvan het
dag- en nachtschot de soms onrustige bevolking waarschuwende in de ooren klonk,
zeer zeker een waarborg tegen gewaagde ondernemingen, die welligt beraamd en
uitgevoerd zouden zijn voordat er op Java eenige tijding van was ontvangen. Maar
thans, nu er bijna geen dag omgaat of de eilandbewoners zien de zwarte pluim van
een vuurschip (kapal-api) langs hunne kusten golven, en het ons mogelijk is in
korten tijd een 500 tal der dappere fuseliers van het Indische leger naar een bedreigd
punt te dirigeren, is eene wijziging in het systeem van voortdurend stationneren
allezins wenschelijk. Het is waar dat men in onze dagen van het oudere materiëel
nog zooveel mogelijk wenscht partij te trekken, en men er dus nog steeds toe
overgaat brikken van 18 stukken naar Indië te zenden, die daar ergens als
stationschepen gebruikt worden; maar wanneer wij de diensten van deze inderdaad
zeer dure schepen vergelijken bij die door kleine stoomschepen bewezen en het
aantal Europesche manschappen en Officieren nagaan, die tot het goed dienen op
zulk een vaartuig noodig zijn, dan komt ons die benuttigingsmethode wel wat
overdreven voor. Het zoude inderdaad voor liefhebbers van administratieve cijfers
- en van tijd tot tijd merken wij die in de Kamer op - zeer wetenswaardig zijn, over
de verschillende schepen in Indië eens eene balance op te maken van de diensten
werkelijk bewezen, en de uitgaven zoo onbekrompen gedaan, en wanneer het bleek
dat hier een kor-
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vet of brik minder, en daar een stoomscheepje meer noodig was, zoude er alligt
middel gevonden worden om in Nederland, in onze zeegaten en op onze stroomen
eene flotille te onderhouden, waarop onze Officieren en manschappen de kunst
konden leeren hun vaderland te verdedigen. Bovendien hebben wij er in menig
nieuw schip het voorbeeld van, hoe schielijk in de koloniën het materiëel verbruikt
wordt, en zijn er van overtuigd, dat, niettegenstaande de meeste en doelmatigste
voorzorgen, zulks nog eens zoo snel met het nieuwe materiëel zijn zal. Wat zal het
gevolg wezen binnen eenige jaren, wanneer het budget op dezelfde som bepaald
blijft: zullen de Kamers, eene lijdelijke onverschilligheid voor eene hoog noodige
belangstelling verwisselende, met regt vragen: ‘Wat is er gedaan? Waaruit bestaat
thans ons materiëel? onze Marine?’ en zal men moeten antwoorden: ‘Wij hebben
alleen voor de koloniën gezorgd; wij hebben daartoe onze gedachten bepaald. Onze
werkkring heeft zich niet verder uitgestrekt.’ Maar de mannen, die den noodkreet
uitten: ‘De vloot is in verval!’ die haar zouden herstellen; die de middelen daartoe
doelmatig of minder doelmatig aangaven; die de eerste fouten bij het personeel
opmerkten, zullen die vragen niet beantwoorden. De gevolgen der April-beweging,
der wet op het vleesch en gemaal en op het onderwijs, zullen even zoo vele
beletselen zijn, om tot een waardig besluit te komen. Met de telkens veranderde
personen zullen ook andere inzigten, stelsels, halve stelsels en stelselloosheid te
voorschijn treden, en gedeeltelijk de Marine ontbindende worden in praktijk gebragt.
Al leert ons de ondervinding, dat in vredestijd overal en altijd de strijdmiddelen
van een land verwaarloosd worden, dat men er al spoedig toe overgaat, er het nut
van in twijfel te trekken, en er steeds op de kosten gewezen wordt; al beweert een
zekere school van economisten, dat het leger eigenlijk niets meer behoorde te zijn
dan een georganiseerd corps maréchaussées en de marine eene politie te water;
zoo economisch zijn wij evenwel nog niet geworden, dat het verdedigen harer
belangen niet bij menigen Vaderlander weêrklank zal vinden, en hem het oor doen
sluiten voor het verleidelijke, maar dikwijls zoo menige afdeeling van het huishouden
van staat benadeelende woord: bezuiniging. Inderdaad, zoo Nederland geene
koloniën
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bezat, zoude het toch tot bescherming van den geboortegrond en van den handel,
hoe gering ook, eene land- en zeemagt noodig hebben; de kosten hiervan zouden
geheel door Nederland gedragen worden.
Thans, nu het rijke winstgevende koloniën heeft, is daar een leger en een zekere
zeemagt noodig. De kosten nu van dit leger worden door die koloniën zelve
gedragen, maar. wonderlijke anomalie! het onderhouden der zeemagt slechts voor
een zeer klein gedeelte. Wat zoude de Minister van Oorlog hier te lande zeggen,
wanneer hij met zijn budget het Indische leger niet alleen in stand houden, maar
daaraan het schoonste materiëel en personeel nog afstaan moest? Hij zoude, en
niet meer dan billijk, op vermeerdering van het budget en uitbreiding der kaders
aandringen. Reeds eenige jaren geleden oordeelde de Commissie, door den Heer
Enslie bijeengeroepen, in gelijken zin en wees uitdrukkelijk op de aanzienlijke
sommen, die inderdaad der Marine te kort waren gedaan, waardoor het materiëel
achteruitgegaan was, het personeel ongeëvenredigde diensten moest bewijzen. De
vraag, tot hare grootste eenvoudigheid teruggebragt, is: hoeveel bedragen de
gezamenlijke kosten van het leger in Nederland en in de Indiën? hoeveel die van
de Marine, de geringe subsidie der koloniën er bij gerekend? en men zal zien, dat
de Marine in evenredigheid hierbij verre te kort schiet. De kosten van het leger in
Indië, van de overal opgerigte vestingwerken, vallen slechts zeer enkelen in het
oog; maar gaarne getroost men zich opofferingen, om vooral Java in een voldoenden
staat van weerbaarheid te houden, te meer, omdat het die kosten direct zelf bestrijdt;
omdat voor de werken van Soerabaija, de torens op de Reede van Batavia, voor
de drie Balische expeditiën, in Nederland schijnbaar geene meerdere belasting
geheven wordt, en alles eenvoudig in mindering van de opbrengst der koloniale
producten gerekend wordt. Vandaar dan ook de goede staat, waarin zich het leger
in Indië bevindt, de snelheid waarmede verbeteringen worden uitgevoerd, de zorg
die men voor de Officieren heeft, de reusachtige werken die tot stand komen; en
daarom alleen zouden wij de oprigting eener koloniale zeemagt wenschen, omdat,
gezien de gewigtige en veelvuldige diensten die zij bewijst, men met veel minder
tegenkanting geen kosten en moeite ontzien zoude om haar geheel op de hoogte
te hou-
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den, en naar de wezenlijke behoefte te regelen. De treurige jaarlijksche debatten,
die ons alleen de weinige belanglangstelling en zaakkennis doen zien, over een
leede toe te stane som, zouden zich tot de Marine (waaruit die dan ook zoude
bestaan) in Nederland bepalen, en onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van
den Gouverneur-Generaal zoude het een Zeeofficier mogelijk zijn in Indië eene
voldoende zeemagt te onderhouden.
Die koloniale zeemagt echter bestaat in werkelijkheid reeds sedert jaren; alleen
heeft men haar den stralenkrans, die haar als een koninklijk Nederlandsch wapen
omringt, nog niet ontnomen; de Nederlandsche Marine zelve heeft evenzoo
opgehouden te bestaan.
De koloniale zeemagt heeft hare depôts in Nederland; daar bevinden zich hare
werven, hare maritime inrigtingen; daar worden hare schepen gebouwd; daar ook
het perso neel gevormd; alleenlijk heeft men vergeten dit personeel zoodanig uit te
breiden en te beloonen, als de vermeerderde diensten in billijkheid eischten. Het
was een meesterlijke staatsgreep, het Nederlandsche wapen de facto koloniaal te
maken, maar de verantwoording, de zorgen, de moeite, den Minister in Nederland
te laten dragen; jaren lang dan ook droeg men hiervan oogenschijnlijk de beste
vruchten, omdat men niet wilde of niet konde rekenen op den dag van morgen, en
slechts voldeed aan de dagelijksche behoeften onzer Overzeesche bezittingen, tot
dat eindelijk de naakte waarheid voor den dag kwam, en ons deed zien, dat het
materiëel grootendeels verbruikt was, het personeel op deerlijke wijze onder dien
toestand van zaken gedrukt ging.
Thans, nu wij de verbeterings-periode zijn ingetreden, nu het budget vergroot is,
er nieuwe schepen worden aangebouwd, de tuighuizen gevuld, de werven en dokken
hersteld en vern euwd, mogen wij niet vergeten dat het corps inmiddels dienende
is en billijke aanspraak maakt op de meerdere belangstelling der Regering. Haar
verwijten te doen zal het goede niet bevorderen, en alleen wrevel doen ontstaan;
doch zoo de officieren nu eenmaal bestemd zijn het grootste gedeelte van hun leven
in de koloniën door te brengen, breide men ten minste het kader zoodanig uit, dat
de dienst hierdoor minder drukkend worde, en men, in plaats van zich stilzwijgend
onderwerpende, met ambitieus
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dienende menschen te doen hebbe. De dienst is dubbel moeijelijk geworden door
het gebrek aan goede onderofficieren en door de soort van menschen, die de dienst
intreden.
Bij geene zeevarende natie wordt er in werkelijkheid zooveel van een Zeeofficier
gevergd. Alle détails komen ten zijnen laste; overal en altijd is het de Officier, die
de zaken regelt en leidt. De Engelsche Zeeofficier doet zijn wacht in zee en op de
reede, exerceert met het geschut alleen bij algemeene excercitiën binnen- en buiten
boord, en daarmede is zijne dienst gedaan. De master zorgt voor de navigatie, de
gunner geeft onderwijs in de bediening van het geschut; trouwens hun kader is zoo
uitgebreid, dat er nimmer vrijwilligers voor de loopende dienst te kort komen, en
eene zeer kleine meerderheid in de koloniën eene promotie tracht te verwerven.
De overige dienen op de escaders van het Kanaal of in de Middellandsche Zee,
werken 's winters ook al zoo heel veel niet; van tijd tot tijd stevenen zij het zeegat
uit, maar vinden meestal zeer rustige havens onder de lij, waar zij quasie hunne
geschut-oefeningen volmaken.
Bij de Franschen, waar door de zeemilitie een geheel ander soort van volk aan
boord komt, is alles op meer militairen voet ingerigt, de equipagiën in compagniën
afgedeeld, maar het aantal onderofficieren van allerlei aard ook beduidend meerder.
Zij vestigen bij voorkeur hunne aandacht op een juiste en snelle bediening van het
geschut, op het vlug omgaan met de handwapens; de zeemanshoedanigheden
staan niet bepaald op den voorgrond; zij hebben meer vertrouwen dan de Engelschen
in den stoom, gelooven meer aan eenen beslissenden invloed er van op het
krijgswezen, en hoe kan zulks ook anders, nu zij geene verafgelegene punten of
verspreide bezittingen te verdedigen hebben, en het hun alleen te doen is, om van
het behouden terrein in het Kanaal en de Middellandsche Zee geen duim breeds
meer af te staan. Zij mogen naar China, naar Nieuw Caledonië of de Taïti-eilanden
een enkel fregat zenden, over deze reizen, hare bevindingen en uitkomsten
boekdeelen vol schrijven, en den geheelen togt als eene Cooks reize of die der
Argonauten voorstellen, de beteekenis hunner zeemagt is geheel verschillende van
die der Engelschen, die dan toch zelfs in de gevaarlijkste oogenblikken voor hunne
Overzeesche bezittingen er niet eens toe wilden overgaan hunne koninklijke Marine,
al was het dan maar tot bescherming der kust-
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plaatsen, dienstbaar te stellen. Integendeel in deze dubbelzinnige tijden gaan zij
meer en meer van het denkbeeld uit, hunne hoofdmagt en kracht zooveel mogelijk
in de Europesche wateren en op hunne kusten bijeen te houden.
Den eersten valt het minder moeijelijk hunne schepen te bevolken; de koopvaart
is niet zoo beduidend, dan dat zij op de kusten van Bretagne en Normandie niet
genoeg matrozen voor hunne kanaalvloot, in het zuiden niet overvloedige bemanning
voor het escader van Toulon zouden vinden. De zeemilitie is daar practisch mogelijk,
ofschoon zij natuurlijk zelfs daar nog vele bezwaren oplevert; de kustbewoner, uit
zijne visschershut of kustvaartuig opgeroepen, dient den staat eenige jaren, zoo als
de loteling het hier doet. Zijn diensttijd zal grootendeels verloopen in de groote
oorloghavens, in de nabijheid van zijne geboorteplaats. Hij zal slechts zooveel ter
zee varen, als even genoeg is om hem tot matroos te vormen, maar vooral zal hij
niet als een broeikasplant in de tropen te snel ontwikkelen, om er op mannelijken
leeftijd de nadeelen van te ondervinden. De laatsten kampen even als bij ons met
veel bezwaar om geschikte sujetten voor de oorlogschepen te vinden. Het is te
vergeefs te verwijzen naar militaire deugden en zelfverloochening; de practijk sluit
het oor voor dergelijke holle klanken, en dan eerst vertoonen zij zich, wanneer de
Regering rusteloos er zich op toelegt, in de behoeften van den soldaat of den matroos
te voorzien. Zelfs de oorlog met Rusland heeft Napier geen gasten aan boord doen
krijgen, maar wel de verhoogde gage, de vermeerdering van het comfort aan boord,
hebben de naar verandering hakende koopvaardijmatrozen onder den wimpel
gebragt. Van waar komt het dat de Nederlandsche zeemagt de met zooveel kosten,
zorgen en moeite gevormde zeelieden maar niet kan behouden? De gelegenheid
tot bevordering bestaat veelvuldig, de schafting, de kleeding en de behandeling zijn
goed; hoe zelden evenwel komt men binnen de kromhouten een oude kennis tegen.
Reeds heeft de schrijver van den toestand van het personeel op de koloniën
gewezen, en ook wij wenschen het te herhalen, het personeel is wars van het
voortdurend dienen in tropische gewesten, zoo men daaraan geene geëvenredigde
voordeelen verbindt. Ik heb daar zoo even het gebrek aan onderofficieren
aangehaald, en vermeen hier een sterk bewijs van de zorgen, die den
Nederlandschen Zee-officier drukken, te
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mogen aanhalen van een exercitie-fregat, dat met 400 onbevarenen naar zee ging,
en waarop hoogstens 6 onderofficieren de Officieren als waarlijk vertrouwde personen
ter zijde stonden; een fregat, waarop de eerste zes maanden, den ter oefening zoo
noodigen tijd, te dikwijls helaas! door den Etat-Major besteed werd om in krijgsraden
het regt te handhaven. En zoo de delicten bestaan hadden in bekende militaire
misdrijven, maar neen, de zoo raadselachtige bepalingen onzer krijgswet moesten
toegepast worden op diefstal, laster en kinderachtig verzet tegen de overheid, dikwijls
met het doel om de dienst te ontduiken. Het moge een schoone taak voor de
Officieren zijn, het kroost der armoede tot bruikbare leden der maatschappij te
vormen, die taak is moeijelijk en ondankbaar tevens, bij het bewustzijn, dat alles
wat men doet na eenige jaren reeds verloren zal zijn gegaan. Die bleeke, ziekelijke
knapen, die men trapswijs ziet ontwikkelen en opgroeijen, waarbij de snert, de doctor
en het end te pas komen, die onder het motto van:
‘Schrik niet, ik wreek geen kwaad! maar dwing tot goed;
Straf is mijn hand, maar lieflijk mijn gemoed’

worden opgevoed, die waarlijk reeds het tweede jaar blijken van aanleg en ambitie
gaven, de koloniën, helaas, eischen hen op, en wanneer zij in het vaderland
terugkomen, is het verreweg de minderheid die zich weder voor de dienst komt
aanbieden.
Maar toch de zelfvoldoening blijft niet achter, en het is een lof, die het kader der
Nederlandsche Officieren toekomt, die Officieren, aan wie men circulaires vermeende
te moeten rigten, een lof dien ik hier met innig genoegen vermeld, die van een
Franschen vlootvoogd, die te Malta aan de Engelschen getuigde: ‘Ce que nous
autres faisons avec des hommes, les Hollandais le font avec des enfants.’
Het gebrek aan onderofficieren doet zich reeds lang gevoelen. Sedert jaren is het
vaste corps onderofficieren opgerigt, maar nog heeft dit kader hare voldoende sterkte
niet kunnen bereiken; de oorzaken hiervan moeten wij weder in ons zelven zoeken.
Eerst heeft men aan boord der schepen bootsmansleerlingen geplaatst, doch ziende
dat daaruit slechts zeer weinige der onderofficieren gevormd werden, is deze
betrekking opgeheven. Thans scheidt men
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op een der wachtschepen eenige jongelieden met oogenschijnlijken aanleg van de
overige indiensttredenden af, geeft hun eene elementaire opvoeding, en daarna
worden zij op groote schepen geplaatst. Een zestal dier jongelieden hebben wij met
opmerkzaamheid in hunne leerschool gadegeslagen, maar zijn tot het besluit
gekomen, dat deze maatregelen, hoe schijnbaar goed ook - en er zijn geen kosten
of moeiten aan gespaard - niet aan de billijke verwachtingen die men er van koestert,
zullen beantwoorden. Indien men door gebrek aan volk niet genoodzaakt ware
minder bruikbare sujetten in dienst te houden; indien men de goeden bevorderen,
de minder geschikten ontslaan konde, genoegzame groote schepen in dienst had,
om uit hunne equipagiën eene ruime keuze te doen, zoude het ons welligt mogelijk
zijn, binnen eenige jaren een goed kader onderofficieren te vormen. Daar aan boord
zouden hun gezonde denkbeelden van dienst kunnen ingeprent worden; zij zouden
volledig al de exercitiën doorloopen, en als militair zeeman gevormd, op de kleinere
schepen worden overgeplaatst. Dien stand in het algemeen te verheffen, meer
militair te maken, is zeker eene der eerste zaken waaraan de onverdeelde aandacht
te wijden is. De afscheiding van de epuipagie buiten dienst, van den Sergeantsrang
af, hebben wij steeds als eene wenschelijke verbetering beschouwd. De proeve
daarmede op een onzer exercitiefregatten genomen, kan als eene eerste, maar
nuttige poging aangemerkt worden, om den onderofficier meerder gevoel van eigen
waarde te doen verkrijgen, en hem ten opzigte zijner minderen wezenlijk op een
hooger standpunt te doen staan.
Wij kunnen hier niet anders dan hoogen lof toebrengen aan de onderofficieren
der mariniers, die in werkelijkheid de Officieren meer ter zijde staan. Hunne militaire
opvoeding voordat zij embarqueren, de kennis hunner dienstpligten, die hun
theoretisch geleerd wordt, zijn even zoovele waarborgen voor goed, stipt en
subordinaat dienen, en ofschoon dikwijls miskend, hebben wij aan hen een groot
deel te danken der uitkomsten, die met de zoo zonderlinge equipagiën nog verkregen
zijn. Dit wapen, vroeger uit een tal van trouwe krijgers bestaande, moge sedert het
langzamerhand verdwijnen der Zwitsers mede in innerlijke gehalte zijn
achteruitgegaan, het kader onderofficieren staat in evenredigheid verre boven dat
der eigenlijke marine-on-
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derofficieren, eene daadzaak die wij alleen toeschrijven aan hunne betere en
stelselmatiger militaire opvoeding. Het is niet genoeg eene splitsing te kunnen
leggen, eene sloep te sturen, een marszeil digt te reven, op- en af te tuigen, om een
goed scheeps-onderofficier te zijn; ook als krijgsman vordert de Staat het bezitten
van gewigtige hoedanigheden. Goede zeelieden te zijn, ziedaar waarop de meesten
alleen aanspraak maken; militaire exercitiën beschouwen zij daarentegen meestal
met eene soort van minachting, en vergeten te dikwijls, dat zij militaire zeelieden
zijn; maar de schaarschte aan bruikbare menschen is zoo groot, dat men er toe
moet overgaan om een jong matroos, die zich niet herhaald aan dronkenschap te
buiten gaat, door ingeving eenige denkbeelden van subordinatie en een mannelijk
voorkomen heeft, tot kwartiermeester te bevorderen, in de hoop, dat er een goed
onderofficier van hem moge groeijen. Zijne gedaanteverwisseling bestaat in zoo
spoedig mogelijk een fluit om den hals te hangen, een petje op het linkeroor te zetten
en zich van een vest te voorzien. Daarmede is de nieuwe onderofficier nu in het
gilde der schrikverwekkers opgenomen. Maar buiten zijne kennis en ondervinding
als zeeman is het naar met hem gesteld; hij weet, dat hij den Kornel moet groeten,
en de jonkers ook heeren zijn; dat de schipper een invloedrijk persoon is, van wien
dikwijls zijne verdere bevordering afhangt, en dat hij nu de supérieur is van gindschen
snorbaard, die voor de kajuit op post staat, maar bepaalde denkbeelden omtrent
de dienstpligten van een onderofficier heeft hij meestal niet; en ofschoon wij nu een
vijand van die massa reglementen en bepalingen zijn, waarvan er zooveel niet
opgevolgd of ontdoken worden, zoo zoude toch welligt een kort Reglement voor de
dienst der scheeps-onderofficieren in eene leemte voorzien, en eene onwetendheid
tegenspreken, die thans nog zoo dikwijls als verontschuldiging te pas gebragt wordt.
Reeds heeft één onzer verdienstelijke Zeeofficieren een Handboek voor den
Zeeman-kanonnier geschreven, een werk, dat den matroos het gewigt zijner
betrekking als krijgsman meer zal doen inzien, en zijne gedachten wat van teer en
pek zal afleiden, om ze op kruid en granaten in juiste evenredigheid te vestigen. Wij
twijfelen er geenszins aan, of het practische inzigt van vele onzer Zeeofficieren zal
spoedig in deze leemte voorzien, en de Gids van den Scheeps-
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onderofficier zal eene plaats innemen onder de nuttige handboeken, die voor de
Vloot en het Leger worden zamengesteld.
Een kader goede onderofficieren bestaat bij de Marine niet; de weinige goede,
en daaronder trouwe en wakkere dienaren, zijn het slagtoffer hunner hoedanigheden,
en worden door gebrek aan personeel ontijdig afgevaren. Ik behoef zeker niet te
verwijzen naar het gewigt van sommige betrekkingen door hen vervuld. Nog zijn de
traditiën van schippers, even als van sommige kommandanten, bewaard gebleven:
een bewijs van den grooten en heilrijken invloed, dien zij op de onder hen dienenden
hebben uitgeoefend. De schippers, die nu nog aan de vereischten voldoen, zijn in
een tiental jaren gevormd; zij kwamen als jonge zeelieden op, en zijn door
helderziende meerderen schielijk van rang tot rang bevorderd. Hun maarschalk-rang
is die van adjudant-onderofficier, maar ook zij hebben de veertig jaren nog niet
bereikt. Dan nog is het hun onmogelijk overal bij te zijn, en op alles het oog te houden
bij dag, bij nacht, bij de exercitiën en bij het nachtelijk reven met stormweder. Zij
zijn het hoofd der equipagie; zij staan hare belangen voor, en oordeelen onpartijdig
omtrent de bekwaamheden van allen, maar ook zij zijn de steun, de regterhand der
Officieren, en maken dat hunne bevelen goed worden uitgevoerd. Zij behooren tot
het vaste corps, worden genoegzaam betaald, krijgen een voldoend pensioen, maar
worden, zoo als ik gezegd heb, afgevaren. De schippers, zoo als wij ze bij ons op
de groote schepen vinden, zijn uitzonderingen. Zij hebben hunne snelle
bevorderingen, buiten hunne geschiktheid, aan het voortdurend dienen op de
fregatten te danken, maar het gros, dat niet in dit voorregt deelt, verslijt in de koloniën.
Van hen trouwens kan men al die goede hoedanigheden niet verwachten; de eenheid
hunner dienst gaat op de kleinere, vooral stoomschepen verloren, en reeds mag
men tevreden zijn, wanneer er op hen doorgaande vertrouwd kan worden. In eene
kleine Marine zal het wel altijd met groote bezwaren gepaard gaan, geschikte
subalterne menschen te vinden, en vermeenen wij uit het leger ook de klagt wel
gehoord te hebben, dat de klasse van vertrouwde onderofficieren in getal vermindert;
maar zeker is het, dat men zich meerdere inspanning en moeite moet getroosten,
om hierin eene hoog noodige verandering te bren-
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gen. Den weinigen militairen geest, die bij de onderofficieren in het algemeen
heerscht, zullen vele Zeeofficieren met mij opgemerkt hebben. Goede zeelieden te
zijn, heb ik gezegd, ziedaar waarop zij alleen aanspraak maken; wel zoude zulks
in oorlogstijd spoedig veranderen, maar thans valt het moeijelijk hen aan stiptheid
in het nakomen van gegevene bevelen, die niet direct op het nautische gedeelte
van hun vak betrekking hebben, te gewennen. Een kwartiermeester zal het diep
gevoelen, als hem eene aanmerking wordt gemaakt over het slecht sturen met eene
sloep, en wonderlijk genoeg, het een ligt misdrijf noemen, van die zelfde sloep weg
te loopen en zich in het ‘onklaar anker’ te gaan bedrinken. Ook is het niet vreemd,
dat hij zich zonder verlof, in de haven liggende, een paar dagen gaat vermaken,
hetgeen hij technisch ‘op straat gaan’ wenscht te noemen. Het is waar, bij zijne
terugkomst wachten hem de boeijen, en thans alleen het arrest, en als zoodanig
komt hij tot het bewustzijn, iets kwaads te hebben bedreven, maar heel erg is het
toch niet; en wij hebben het altijd als eene wel te verklaren, maar niet te verdedigen
zwakheid aangemerkt, de gemakkelijkheid, waarmede men, vooral in de laatste
jaren, nu wij zoo philanthropisch geworden zijn, over soortgelijke delicten heenstapt,
en de verontschuldiging dikwijls hooren aanbrengen: ‘in de haven deugt hij niet,
maar in zee is het een goed onderofficier;’ even als men van een korporaal zoude
zeggen: ‘in garnizoen is hij niet veel waard, maar in het veld is hij een heele kerel.’
Wij deelen geenszins de gevoelens van hen, die van een zeeman bijna een heilige
wenschen te maken, zonder de practische middelen aan te geven ze eerst doorgaans
in redelijke menschen te hervormen, maar vinden tevens alleen eene verklaring
dier vergevensgezindheid der anti-militaire gebreken, die zoo dikwijls bij de
scheepsonderofficieren voorkomen, in het volslagen gebrek aan mannen, die ten
minste de kinderen, hoe dan ook, binnen het scheepsboord kunnen leiden.
Hoe goed de officieren, hoe wakker de kommandant ook zijn moge, het is
natuurlijk, dat hunne krachten te kort schieten, wanneer geen volledig en goed kader
onderofficieren hun ter zijde staat. Het gevolg hiervan is, dat zij zich in de kleinste
détails moeten inmengen, en overal en bij allen tegenwoordig zijn, ja inderdaad, de
onderofficiersdienst, wat het strikt militaire aangaat, door de officieren
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vervuld wordt. Eene goede zijde heeft echter dit volslagen gebrek gehad; de jeugdige
officieren, aan wie men wel eens het weinig practische hunner opleiding verweet,
die volgens sommigen te kort adelborst en te spoedig officier werden, waren daardoor
onwillekeurig genoodzaakt, zich gemeenzaam te maken met alle onderdeelen der
dienst, die, wanneer zij ongemerkt door goede onderofficieren waren waargenomen,
alligt over het hoofd zouden gezien zijn. Maar thans, nu het kader over het algemeen
de ondervinding der diensten, die men van hen eischt, heeft opgedaan, is het meer
dan tijd dat zij zich door goede onderofficieren zien vervangen, en zij onverdeeld
hunne aandacht op hunne betrekking als officier kunnen vestigen.
En hiermede zullen wij dit gewigtige hoofdpunt daarlaten en overgaan tot de
beschouwingen over het onderhoud der discipline, dat in deze dagen, nu de
menschelijkheid steeds op den voorgrond gezet wordt, en bij het soort van menschen
dat de zeedienst intreedt, een dubbel moeijelijke pligt voor den zeeofficier is. Het
eenige middel, dat hem hierin ten dienste staat is, buiten den zedelijken invloed van
zijn voorbeeld en gedrag, de toepassing van het wetboek, waarvan ik in ‘de Gids’
van 1854, op blz. 764, in ‘eenige opmerkingen omtrent de Nederlandsche Marine,’
lees: ‘een wetboek dat een schandvlek is voor onze natie, dat om stijl en vorm, om
slecht gekozene en uitheemsche woorden, als foutief opstel ter verbetering aan
leerlingen eener lagere school kan opgegeven worden, waarvan het eene artikel in
strijd is met het andere, waarvan vele, als aandruischende tegen onze burgerlijke
wetgeving, onuitvoerbaar zijn, en waarin de straffen uit de middeleeuwen afkomstig
zijn; een wetboek, waarin de militaire misdaad op dezelfde wijze als de zedelijke
wordt gestraft, en waarvan wij nimmer de artikelen op het halfdek van een oorlogschip
hebben hooren voorlezen, zonder dat wij een blos der schaamte op het aangezigt
voelden.’ Dit oordeel moge hard en streng zijn, het is evenwel niets meer dan de
uitdrukking der meest zuivere waarheid; maar het moet er tevens bij gezegd worden,
dat de toepassing dezer wetten jaren lang, zonder een schijn van afkeuring,
getrouwelijk door het geheele kader, zonder beoordeeling van de regtmatigheid,
door de eerlijksten en naauwgezetsten is in acht genomen.
Daar was een tijd, en ik wensch hier niet te beslissen
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of het een goede tijd was, waarop een kommanderend officier, zonder om te zien,
‘het rooster liet optuigen’ en de zoo uiteenloopende delicten door de lijfstraf
corrigeerde. Het was de tijd, toen mannen de scheepsboorden bevolkten met al de
karakteristieke hoedanigheden en gebreken, die den ‘oorlam’ kenmerkten. Zij
onderwierpen zich, zonder een oogenblik te twijfelen of de straf, hoe streng ook,
regtvaardig was; en nooit kwam bij hen eene gedachte van wrevel op tegen hem
die, met de hoogste magt bekleed, in het opleggen dier straf een duren pligt vervulde.
Dat sommige officieren niet altijd even juist de zoo raadselachtige bepalingen
toepasten, enkele soms eene zoo wenschelijke bezadigdheid uit het oog verloren,
kan niet tegengesproken worden, maar dit waren de uitzonderingen, zoo als er altijd
en overal voorkomen. Het wetboek, zoo als het toen in gebruik was, eischte toen
ook reeds herziening, maar de lijfstraf, als beginsel, werd door niemand afgekeurd.
Naarmate het gehalte van het scheepsvolk achteruitging, ging ook de strenge
beteekenis van het wetboek voor het krijgsvolk te water verloren; dat wil zeggen,
naarmate de discipline strenger moest gehandhaafd worden, verzwakten de middelen
die der wettige overheid ten dienste stonden.
Maar er bestond groot verschil in de misdrijven; dronkenschap mogt vergeeflijk
zijn in een oud matroos, die in zee altijd het eerst op de nokken der ra's ligt, zij is
het nimmer bij den verdierlijkten knaap, die slechts door jenever wat vuur in zijne
aderen kan doen vloeijen; desertie in eene haven, waar de zeeman aan alle
verleiding blootstaat, mag strafbaar zijn, zij is het dubbel voor den kweekeling der
bedelaarsgestichten, die, eene goede voeding, kleeding en behandeling
miskennende, zijn bodem verlaat om de orde en tucht te ontduiken; insubordinatie
in eene opwelling van drift moge verklaarbaar zijn in den man die zich verongelijkt
acht, zij is onvergeeflijk in den knaap, die niet meer dan billijk teregt gezet wordt.
Het wetboek ligt daar nog onveranderd, en alleen heeft een koninklijk besluit eene
middeleeuwsche straf afgeschaft; maar een koninklijk besluit is geene wet, en de
opvolgende wijzigingen doen ons alleen zien, hoe zeer men het gebrekkige onzer
militaire wetgeving erkende. Hoe veel beter zoude het geweest zijn, dat wetboek
zelve te veranderen, liever dan door allerlei restrictiën, wijzigingen en onderhandsche
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bijbepalingen de wezenlijk hooge beteekenis feitelijk er van te verzwakken. De
maandelijksche litanie van schrikbarende strafbepalingen was daardoor inderdaad
eene bespotting geworden; de moeijelijkheid om de krijgstucht regtmatig te
handhaven, verdubbeld. Intusschen nadert langzaam maar zeker de tijd der
hervorming; wie twijfelt er aan, of op het afschaffen der lijfstraffen zal heftig worden
aangedrongen; maar dan ook is het te hopen, dat de volbloed-philanthropen even
opregt met hunne verklaringen voor den dag zullen komen, als de schrijver van den
toestand van het personeel der zeemagt, ‘die het gevaarlijk acht die lijfstraffen af
te schaffen, wanneer hij het lage morele standpunt onzer matrozen in aanmerking
neemt.’ Wij herinneren ons hierbij de opmerkelijke woorden van eenen
Amerikaanschen korvetskapitein, die verklaarde dat het hem, ofschoon een
voorstander der lijfstraffen en van gevoelen, dat zonder haar de krijgstucht niet te
onderhouden is, na drie jaren, en na met vele bezwaren geworsteld te hebben,
gelukt was zijne equipage zoodanig te disciplineren, als de dienst op een oorlogschip
vordert.
Hoe beslissend dit oordeel ook schijne, wij mogen echter niet over het hoofd zien,
dat zijne equipage voor het grootste deel uit mannen bestond, en is er bij ons een
zwaar vermoeden opgerezen, hetgeen wel een nader en zorgvuldig onderzoek
waardig is, dat namelijk, in plaats van lijfstraffen, waartegen de menschelijkheid
opziet, verfijnde straffen zijn ingevoerd, die, naar ons oordeel, veel onmenschelijker
moeten genoemd worden, en niet zoo doeltreffend zijn.
Dit vraagstuk is voor onze officieren van het hoogste gewigt, om eindelijk uit dien
twijfelachtigen toestand te geraken, waarin zij door het bevelvoeren over zulke
dubbelzinnige minderen en verzwakte wetsbepalingen gekomen zijn. Er behoort
veel vaste wil en morele moed toe, in deze dagen een oorlogschip te disciplineren,
wil men aan den eenen kant, volgens den eed aan den lande gedaan, zijn pligt
vervullen, en ten andere zich voor den zoo spoedig aangewreven smet van
onmenschelijk te zijn vrijwaren.
Nog voor men de wet op de zeemilitie aanbiedt, zal dit voor 's Konings vloot zoo
gewigtige pleit moeten uitgewezen zijn, en proefondervindelijk bewezen worden, of
het bestaanbaar is, de vrijwilligers, die aan boord komen, met andere strafbepalingen
te leiden, en zoo neen, of men dan wel
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ooit aan het plaatsen van zeemiliciens aan boord der oorlogschepen, naar het
buitenland bestemd, zal kunnen denken. Een afzonderlijk wetboek, zelfs dan wanneer
men die miliciens alleen voor de dienst binnenslands, op de kanonneerbooten of
wachtschepen, bestemt, komt ons zeer moeijelijk in praktijk te brengen voor, en
gelooven wij dat nog meer de discipline bij de vrijwilligers zoude verzwakken.
Nog kort geleden hebben de Franschen, die reeds vroeger de lijfstraf afgeschaft
hadden, met hunne zeemilitie het geheele wetboek herzien, een bewijs te meer,
dat daar met het verloopen getij ook de bakens verzet worden; maar zoo zulks niet
bedachtzaam en met oneindige zorgen geschiedt, zijn de gevolgen onberekenbaar.
Het schouwspel van de jaarlijks met een 380tal onbevarenen naar zee zeilende
fregatten is waarlijk niet behagelijk. Om zich een flaauw denkbeeld te vormen van
hetgeen eigenlijk de praktische beteekenis van het woord discipline aan boord van
een oorlogschip is, ware het misschien voor onze aanstaande wethervormers zaak,
eens een kleinen togt mede te maken, om getuigen te zijn van de wijze waarop, en
delicten waarvoor de lijfstraf thans wordt toegepast. Zij zouden ondervinden, uit
welke vreemdsoortige bestanddeelen eene equipage wordt zamengesteld, hoe
ongeordend in den beginne het geheel is, welken verderfelijken invloed het liggen
in de havens uitoefent; zij zouden tegenwoordig zijn bij het schouwspel van een
twintigtal onderofficieren en matrozen, doorgaans in de boeijen gesloten en onder
het halfdek, met spot op hunne lippen, hunne straf ondergaande. Zij zouden
dronkenschap, plunjesverkoopen, desertie, diefstal, vechterijen en verregaande
liederlijkheid aan de orde van den dag zien, en zich met afgrijzen bewegen in dien
chaos van ongeregtigheid. Zij zouden zich spoedig afvragen, hoe het mogelijk is,
ooit onder die bende (vergeef mij dat ik hen zoo noem) eenige regelmaat, tucht en
orde te brengen; maar ziet daar staat aan het hoofd een bejaard man, die elken
morgen op het halfdek verschijnt en kennis neemt van de begane misdrijven; die
man heeft geen anderen rigtsnoer dan het militaire wetboek, en dat wetboek beveelt
den schuldige naar zeemanswijze te straffen, hoe vreeselijk ook het gezigt moge
zijn, als hij, omringd van zijne equipage, die straf toepast. Zoo lang zij wettig bestaat,
kan niemand haar wraken, en
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hoe strenger, hoe ernstiger die straf wordt toegepast, hoe dieper de indruk is dien
zij maakt.
Met zulk eene equipage zeilt het fregat naar zee, geoefend of niet geoefend,
gedisciplineerd of niet gedisciplineerd; het gevaar omringt hen thans van alle kanten,
en bij het nachtelijk uur, bij het opkomen der buijen, bij het herhaald wenden om
boven een lijwal te komen, kan er geen sprake van toegevendheid meer zijn; nu
moet er blindelings gehoorzaamd worden, en alle luiheid, loomheid en
onachtzaamheid dadelijk worden tegengegaan. Ik verklaar mij niet goed, welke
middelen men onder deze omstandigheden in de plaats zoude willen stellen, en,
oordeelende naar de uitkomsten, is het mij niet mogelijk, hoe gaarne ik ook het oor
aan de inspraak van het menschelijk gevoel leene, het bestaande stelsel in beginsel
te veroordeelen; maar wel is het hoog noodig, dat de aard der misdrijven en de
soort der straffen omschreven worden, opdat niet alles naar traditie en usance ga,
en de bevaren matroos, de man, niet op dezelfde wijze en voor geheel andere
delicten worde gestraft als de nieuweling, het kind, of de treurige sujetten die de
koloniën van weldadigheid ons aan boord zenden. Na eenige maanden in zee of
buitenslands geweest te zijn, is het schouwspel geheel anders; de equipage is aan
elkander, aan de onderofficieren, de officieren gewend; alles gaat regelmatig en
ordelijk; tucht en zindelijkheid heerschen overal; de straf wordt hoogst zelden meer
toegepast, maar iedereen weet dat het minste misdrijf onverbiddelijk kan en zal
gestraft worden.
En inderdaad, de krachtige arm der krijgswet moge zich bij eene allengs geoefende
equipage minder streng doen gevoelen, nooit mag zelfs het vermoeden oprijzen,
dat zij verzwakt. Wanneer zulke equipagiën, door een genoegzaam aantal
onderofficieren geleid, een drietal jaren bij elkander konde blijven, en volkomen
gevormd daarna op een ander vaartuig gedeeltelijk werd overgeplaatst, zoude daar
aan boord, onder hetzelfde stelsel van discipline, zeer zekerlijk het opleggen der
lijfstraf eene zeldzaamheid zijn, en wanneer men in de treurige noodzakelijkheid
was haar toe te passen, moest zulks voor den schuldige eene voorname reden zijn
om, bij herhaling, uit 's lands dienst ontslagen te worden. Reeds heeft de regering,
door het oprigten van een vast corps matrozen, getracht de oppassenden te
beloonen, en
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onder andere voorregten bepaald, dat zonder degradatie, de lijfstraf aan hen niet
zal worden uitgeoefend; maar het besluit is wel daar, doch de gevolgen zijn
onbeteekenend. De voorregten zijn niet onaanzienlijk; doch niets kan den matroos
overhalen zich voor vast te verbinden; trouwens, de plaatsing in het vaste corps
heeft voor hen dit nadeel, dat zij, even als de onderofficieren, alsdan bij voortduring
ter beschikking blijven, en nooit anders en bij herhaling wordt er over hen dan voor
de koloniën beschikt.
De onbekwame, de bootafhouder, dient zijn vijf jaren uit en komt zich, na eenigen
tijd zijne zoogenaamde vrijheid genoten te hebben, dikwijls met eene
rangsverhooging weder aanbieden.
Zoo lang het ons dus niet mogelijk is, anders dan door kunstmiddelen
oorlogsmatrozen te krijgen, zijn wij genoodzaakt ze ongeoefend en ongedisciplineerd
naar de koloniën te zenden, waar zij de equipagiën van een tal kleine vaartuigen
uitmaken. Zoo lang geen voltallig kader onderofficieren de taak der officieren verligt,
zoo lang zij, naarmate der behoefte, verplaatst en herplaatst worden en de eenheid
hunner dienst verloren gaat, is het hoogst gevaarlijk, de kracht der wettige middelen,
aan de overheid gegeven, te verzwakken; maar tot bemoediging dergenen, die zich
het tooneel, dat het halfdek van een ooglogschip aanbiedt, welligt te donker
voorstellen, zij het gezegd, dat over het algemeen het klimaat en de verveling in de
koloniën ruimschoots hare uitwerking heeft, en de weerbarstigsten spoedig zich
doorgaans lijdelijk onderwerpen, dermate, dat ginds over de wateren het rooster
maar zeer zelden wordt opgetuigd.
Hoe groot de moeijelijkheden ook zijn, hoe ernstig er ook tegen het schadelijke
van voorbarig afschaffen van sommige straffen gewaarschuwd wordt, het militaire
wetboek voor het krijgsvolk te water eischt eene spoedige herziening en uitbreiding;
de misdaden en straffen dienen in klassen en categoriën verdeeld te worden, en
vooral zoo als onze opmerker, eenige bladzijden hiervoor aangehaald, teregt
aanmerkt: ‘de militaire misdaad moet niet langer op dezelfde wijze als de zedelijke
gestraft worden’ Ook in de straffen, die aan de officieren worden opgelegd, komt
ons eene wijziging zeer wenschelijk voor; vooral als wij nagaan uit welke officieren
het kader tegenwoordig bestaat, kan er
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niet genoeg worden gewaakt tegen het opleggen van onbillijke, harde en inderdaad
vernederende straffen. Het hutarrest, zoo als het tegenwoordig nog in gebruik is,
komt ons, even als de lijfstraf, een middel tot instandhouding der discipline voor,
dat niet anders dan met de uiterste omzigtigheid moet worden toegepast. De
wetsbepalingen zijn voor als nog zeer duister, niet alleen wat de delicten aangaat,
maar zelfs omtrent den duur dier straf, en het is niet vreemd dan eens 3, dan eens
8 dagen hutarrest te zien opleggen. Het verschil echter is groot, of die straf op een
groot of klein vaartuig, in het vaderland of in de tropen wordt opgelegd. Op een groot
vaartuig in het vaderland kan zij nog flaauw vergeleken worden bij het kamerarrest
der officieren van het leger, maar op een schoonerbrik in de koloniën is zij niet alleen
eene vernedering, maar tevens een physiek torment. Wanneer wij nu de ligtvaardige
wijze in aanmerking nemen, waarop soms die straf wordt toegepast, en de
dubbelzinnige uitdrukkingen, waarmede zij in de conditie-rapporten worden vermeld,
dan geven wij het in ernstige overweging, of er geen middel kan gevonden worden,
om aan den eenen kant het gezag der bevelhebbers te handhaven, en aan den
anderen kant menschen van beschaving, officieren van pligt en eergevoel te
waarborgen tegen eene behandeling, die dikwijls den toets van billijkheid en
regtvaardigheid niet kan doorstaan, en waarvan de treurige nadeelen nooit anders
terugwerken, dan om den morelen invloed, het gezag over de reeds zoo moeijelijk
te leiden equipagiën te verminderen en verzwakken.
De weinige beteekenis der conduite-rapporten is bekend; gedurige verwisseling
van chefs, en daardoor geheel verschillende beoordeelingen, dikwijls tot de beide
uitersten vervallende, doet ze volslagen onbruikbaar zijn als leiddraad voor het
bestuur om met de verdiensten, geschiktheid of mindere geschiktheid van het
personeel bekend te geraken; de aanmerking echter is dikwijls gemaakt, dat het
niet altijd de slechtste schepen zijn, waar het minste gestraft wordt, en als zoodanig
zoude de studie der conduite-rapporten althans dienstig kunnen zijn, de aandacht
te vestigen op schepen, waar de officieren herhaald gestraft werden, en welligt tot
het besluit leiden, dat òf de bevelhebber minder geschikt, òf door een zonderlingen
zamenloop van omstandigheden de etat-major billijke redenen tot ontevredenheid
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gaf. Gelukkig dat het straffen der officieren voor delicten van eenige ernstige
beteekenis zoo hoogst zelden voorkomt, maar het is niettemin waar, dat die
naauwelijks aan te wijzen voorbeelden op dezelfde wijze gestraft werden, als
geringere fouten, die meer dagelijks voorkomen, die wij hier niet wenschen te
noemen, maar waarbij zoo dikwijls hartstogt en kleingeestigheid te pas komen.
Die straffen, zij dienen, het is niet meer dan billijk en regtvaardig, onderzocht te
worden, en dit onderzoek zoude doen zien, hoe algemeen het stelsel dier straffen
is, en hoe dikwijls zij tot groot nadeel van 's Lands dienst, ligtzinnig en onbedacht
worden opgelegd.
Nog voor wij tot een besluit zullen komen, blijft ons over eenige woorden te zeggen
betrekkelijk eene jeugdige inrigting, waarvan het personeel der zeemagt zulke goede
uitkomsten verwacht. De strijd tusschen de theorie en de practijk is ten voordeele
der laatste beslist; niet echter dan nadat de praktijk van de voornaamste harer
voorwaarden had afstand gedaan. Zoo gaat het meestal met al dergelijke quaestiën.
Elke opleidings-methode, die achtereenvolgens bij ons in werking geweest is, heeft
zich zeer zeker door eigenaardige voor- en nadeelen gekenmerkt, en zeer moeijelijk
zoude het voor een onpartijdigen beoordeelaar zijn, onder die verschillende
methoden, de beste aan te wijzen. Maar niets kan ondoelmatiger zijn, dan het
gedurige veranderen van zienswijze, en veeleer zoude men er zich op moeten
toeleggen, gebreken, wanneer zij algemeen erkend worden, te verbeteren, dan het
eenmaal bestaande plotselings te vernietigen, om bij het nieuwe eerst weder de
nadeelen te moeten leeren kennen. De inrigting te Medemblik was lang niet volmaakt;
echter heeft zij een tal van goede zee-officieren, wat den grondslag aangaat,
gevormd. Zij heeft dagen van vooruitgang, stilstand en achteruitgang beleefd, en
eindelijk is zij op de onbedachtzaamst mogelijke wijze opgeheven. En toch was die
inrigting eene der schoonste, die wij in ons land bezaten, waarop wij in het buitenland
roem droegen, waaraan traditiën en herinneringen verbonden waren. Wel kwamen
in die dagen der opheffing, eenige weinig beduidende vlugschriften over dit
onderwerp uit, maar de onverschilligheid, waarmede de Natie het noodlottige besluit
zag nemen, was een bewijs, hoe weinig men met de inner-
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lijke waarde van het Koninkl. Instituut voor de Marine bekend was.
Het is waar, het onderwijs was bij uitsluiting op de stellige wetenschappen gerigt;
daaraan werd misschien te veel, aan talen, geschiedenis, enz. te weinig gewigt
gehecht; het stelsel van discipline wijzigde zich naar de personele inzigten der
opvolgende kommandanten, en de belangstelling der Regering kon gering genoemd
worden, maar toch de uitkomsten, na jaren, zijn schitterend geweest; en lang reeds
hebben de leerlingen van Medemblik het beweren gelogenstraft, dat zij te theoretisch
waren en het gewigt der practijk door hen niet op de juiste waarde werd geschat.
Wij zijn het geheel eens met den Majoor Knoop, die eene vereeniging der beide
inrigtingen voor de zee- en landmagt niet alleen bestaanbaar, maar ook doelmatig
acht, en wanneer wij de verbrokkeling en verspreiding van alle inrigtingen in ons
kleine vaderland nagaan, dan betreuren wij het te meer, dat er eene scheiding niet
in de laatste jaren, maar reeds vroeger, is tot stand gekomen, en thans nog zouden
wij, om het waarlijk onpartijdige standpunt te doen uitkomen, waarop wij wenschen
te staan, de militaire inrigting te Breda gaarne naar Willemsoord verplaatst zien.
Aan het onderwijs te Breda hebben wij nimmer getwijfeld, en alleen zekere nuances
opgemerkt, die wij aan den korteren duur van den cursus vermeenden te moeten
toeschrijven. Te Medemblik werd eene eenvormige methode gevolgd, waarmede
men bekend, en waaraan men gewend was. De personen, die dit onderwijs gaven,
zijn veelzijdig beoordeeld, maar de nagedachtenis van hem, die een geheel geslacht
zee-officieren, den weg der stokregels verlatende, heeft geleid op de baan der
wetenschap, wordt bij de meesten nog in eere gehouden. Dat zijne methode niet
volmaakt was, is natuurlijk; hij heeft er zwaar genoeg voor gestreden; maar zijne
opvolgers hebben niet anders dan den weg, door hem aangewezen, betreden, en
dien slechts stouter bewandeld, naarmate zij door de langzaam zich verspreidende
stralen der wetenschap voorgelicht werden.
Wanneer er van het onderwijs aan deze inrigting sprake is, mogen wij hier vooral
niet vergeten den verdienstelijken officier der artillerie, die zijne kunde wijdde aan
eene
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zoo gewigtige afdeeling der opvoeding van een zee-officier, de kennis namelijk van
het gebruik der wapenen, waarmede zij naderhand de eer der vlag zullen moeten
ophouden. Hij is de eerste geweest, die op wetenschappelijke gronden bij ons de
zee-artillerie vestigde, en aan hem hebben wij het gewigt te danken, dat de
tegenwoordige zee-officier, en met regt, aan alles, wat daarop betrekking heeft,
hecht. Zij zijn voor het belangrijkste gedeelte de grondleggers van het militair
onderwijs der aanstaande zee-officieren; zij hebben er die kenmerkende rigting aan
gegeven, wier invloed men niet miskennen zal, en die het zelfs met de meeste
onpartijdigheid, met den besten wil, te Breda moeijelijk viel te volgen. De marine
had daar de minderheid; onbillijk was het dus te verwachten, dat men de geheele
rigting van het onderwijs in maritiemen zin zoude wij zigen.
De inrigting, zoo als zij thans bestaat, komt ons eene gelukkige, midden-evenredige
voor tusschen al de verschillende methodes, die men tot nog toe gevolgd heeft,
mits men haar niet doe ontaarden, en partij trekke van de fouten, die men zoo
dikwijls, èn aan Medemblik, èn aan Breda, met meer of minder regt verweten heeft.
Bovendien is aan de localiteit het ontegenzeggelijke voordeel verbonden, hetgeen
de beide vroegere plaatsen misten, dat het jonge mensch, die zijn leven aan de
zeedienst wijdt, zijne aanstaande loopbaan met onbevangen blik, sobere gedachten
en practisch oordeel kan nagaan, en de hooggespannen verwachtingen althans nu
minder met teleurstellingen zullen worden geboet.
Het te hoog opvoeren van het theoretische gedeelte van het onderwijs is ons
dikwijls minder doelmatig voorgekomen, vooral in verband met de diensten, dìe men
van het kader vergt. Specialiteiten, zoo als wij die voor de zeevaartkunde, het
stoomwezen, de hydrographie en artillerie noodig hebben, zullen zich altijd wel
ontwikkelen, maar het gros, de aanstaande dienstdoeners, in hunne jeugd te kwellen
met het zoo weinig passende buis der halve wetenschap, kan tot niets anders leiden,
dan om eene soort van miskende geniën aan boord te brengen. Om goed eene
wacht in zee te doen, een tijdmeter te regelen, het onderscheid tusschen een wrang
en bij-wrang te weten, een
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kernschot van een vizierschot te onderscheiden, daarvoor komt ons die dubbelzinnige
last van quasi wetenschap wat drukkend voor, die meestal in de practijk als doellooze
ballast wordt over boord geworpen. Eene zoodanige ketterij zal voorzeker weinig
bijval, en alligt afkeuring ondervinden, maar ik vraag het u, waarvoor al die
geleerdheid en kennis, die voor de meesten alleen kan strekken, om hun den zelden
voldanen wensch, haar in practijk te brengen, te doen koesteren. Onvoldaanheid
en teleurstelling zijn er de noodwendige gevolgen van. Twintig jaren van zijn leven
brengt onze halve geleerde afwisselend op een klein vaartuig in de geestdoodende
koloniën door, en een enkele moge geroepen worden van zijne kunde partij te
trekken, voor de meesten is het werkelijke der dienst een bittere spot met de zoo
weidsche taak, waarvoor hij, volgens het zeggen zijner leeraars, bestemd was.
Wij naderen het einde onzer beschouwingen, en na reeds in zoovele détails te
zijn getreden, hebben wij er de slotsom van nog niet aangewezen. - Eene kleine,
afzonderlijke, goed georganiseerde Nederlandsche Marine durven wij ons, bij den
onverdeelden bijval, dien het tegenwoordige systeem ondervindt, zoo spoedig nog
niet droomen. Wij zien het, en helaas! leede, dat de vertegenwoordiging aan alles,
wat men voor de koloniën verlangt, toegeeft; wij zien de aandacht geheel gevestigd
op het materiëel, en daarvoor de goedkeuring van alle maatregelen, die men neemt,
verzekerd; maar het oordeel van heden is dat van morgen niet, en de gevaarlijke
klip, waarop men het eerst en hevig stooten zal, is die, wanneer vroeg of laat de
beurt aan het personeel komen zal. Noodzakelijke uitbreiding van het kader officieren,
stelselmatige opleiding van onderofficieren, vorming van een voldoend aantal
matrozen, zeemilitie, vermeerdering van het pensioen-fonds, verbetering van het
militair wetboek, sneller bevordering, billijker belooning voor de koloniale diensten,
afscheiding der sedentaire betrekkingen, zoodanig dat zij niet in mindering der
wezenlijke beschikbare sterkte van het kader komen, ziedaar even zoovele
onderwerpen, die de wispelturige beproeving der Kamers zullen moeten doorstaan;
wij voorzien uit de behandeling van deze zoo gewigtige vraagstukken veel goeds
voor de zeemagt, maar twijfelen of zij
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wel achtereenvolgens door dezelfde personen zullen worden te berde gebragt. Wij
voorzien eene vereenvoudiging der koloniale diensten, een naauwkeurig onderzoek
van hetgeen daar waarlijk noodig is. Wij voorzien een heftigen strijd over het groot
aantal maritime etablissementen voor zulk eene onbeduidende zeemagt, even als
zulks bij het leger over de vestingen heeft plaats gehad.
Doch waar zouden wij eindigen, indien wij alles moesten opsommen, wat bij de
zeemagt nog te verbeteren en te veranderen valt. Zooveel is daar reeds over gezegd
en geschreven, altijd met innige overtuiging, en met een diep gevoel over het kwaad,
dat men laat bestaan, en het goede, dat men verwaarloost. Bij het corps zelve
schaffe men zich raad; men zal treurige waarheden hooren; men hebbe den moed,
er naar te luisteren. Hoe dikwijls hebben wij met verwondering hooren vragen, of
het eene of andere feit dan niet bij het Bestuur bekend was? met hoeveel
bevreemding merkt men het verschil van beoordeeling van personen in den Haag,
en in het korps op. - Het is alsof de scherpstzienden daar verblind raken; het is alsof
de parlementaire strijd de krachten verlamt, de denkbeelden minder zuiver, het
oordeel eenzijdig maakt.
Hoe dikwijls heeft die strijd eenen belemmerenden invloed uitgeoefend; hoe zelden
heeft men van de natuurlijke wapens gebruik gemaakt, om haar ten voordeele der
zeemagt te beslissen. Het moge den Minister van Oorlog moeijelijk zijn, met
doorgaand goed gevolg de belangen van het leger voor te staan, die der Marine te
verdedigen komt ons vrij wat gemakkelijker voor. Er behoort inderdaad meer
zaakkennis toe, dan men over het algemeen doet blijken, om de vereischten der
Marine te beoordeelen, en bovendien heeft men het ontegenzeggelijke voordeel,
van op dadelijke behoeften te kunnen verwijzen. Vermeerdering der zeeroovers,
onrustige geest der bevolking op een eiland, waarvan men den naam en de ligging
naauwelijks kent, handelsbelangen, bescherming der vlag en van het vaderland,
zijn even zoovele magtspreuken, waarvan men de meer of min gewigtige beteekenis
behendig kan exploiteren. In stede van jaarlijks met moeite eene zekere som af te
persen, en daardoor de zeemagt haar bestaan te doen voortslepen, trede men de
Kamers onbeschroomd onder het
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oog, en verwijze naar een materiëel, dat niet meer aanwezig is, een personeel, dat
alleen onder zekere bepaalde voorwaarden kan gevormd worden, en de diensten,
die men onvoorwaardelijk vergt.
Wil men eene kleine, goed georganiseerde zeemagt, dan ook zal men zich
duurzaam opofferingen moeten getroosten, meer zelfs dan men zich mogelijk thans
voorstelt. Maar vooraf dient men te beslissen, of die zeemagt geheel ten dienste
der koloniën moet onderhouden worden, en zoo niet, welk deel daarvan dan in
Nederland zelve behoort aanwezig te zijn. Reeds heeft de schrijver van het zoo
belangrijke artikel over het ‘personeel’ voor deze beslissing eene parlementaire
enquête noodzakelijk geacht, en wanneer door een onvoorzien incident, dat heden
of morgen kan opkomen, de aandacht meer bepaald gevestigd wordt op de nadeelen
aan het stelsel van dagelijksche voorziening, dat men volgt, verbonden; wanneer
met grond zal worden onderzocht, en het bewezen zal worden, dat werkelijk de
kosten der gezamenlijke verdedigingsmiddelen onze krachten te boven gaan, dan
ook is de tijd der verantwoording daar, en wij gelooven het niet, dat men dan den
aanval met goed gevolg zal kunnen weêrstaan. Te vergeefs zal men in die dagen
zich op de koloniën beroepen, want de uitkomsten zullen niet voldoende worden
bevonden, om het bestaan in Nederland van zulke talrijke en kostbare
etablissementen te wettigen. Men zal verwijzen naar zooveel, dat voorloopig,
gebrekkig, niet georganiseerd, en onbepaald is. Gelukkig voor het Bestuur, zal men
geen voorbeeld bij naburige natiën kunnen aanhalen, want geen hunner bevindt
zich in zulk een exceptionelen toestand als wij. Men zal op vereenvoudiging
aandringen, willen afschaffen en opheffen, de grove bijl zal gebruikt worden, en dan
ook is de dag der algeheele hervorming daar. Hoe stormachtiger hij zijn zal, hoe
beter, en ik twijfel er niet aan, of op dien dag zal er uit het corps een man opstaan,
die stout en fier, de rol van verdediger der zeemagt schitterend zal vervullen, en
overtuigend der Natie bewijzen, dat wij eene zeemagt moeten en kunnen hebben,
en het er alleen maar van afhangt hoe zij georganiseerd is; dat wij den ouden weg
der routine zullen moeten verlaten; dat wij ons dagelijks zullen moeten afvragen,
wat er noodig is, en wat
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als denkbeeldige grootheid kan opgeofferd worden. Op dien dag ook zullen de
verdiensten erkend worden van een kader officieren, dat twintig jaren lang aan de
zwaarste beproevingen is blootgesteld geweest; dat ongemerkt en weinig beloond
zijne diensten heeft zien verdubbelen, en eene schoone loopbaan heeft zien
veranderen in een voortdurend afmattend, geestdoodend leven in de koloniën.
Dan ook zal het oordeel worden geveld over eene wijze van handelen, die ons
gebragt heeft op het standpunt, waarop wij thans staan. Terwijl in Nederland zelf
bijna niets meer aanwezig is, wat eene zeemagt kan worden genoemd, is het
rooversnest van die van Solo voor onze koloniale zeemagt zelfs te magtig geworden,
en eene expeditie derwaarts, in afwachting van versterking uit Nederland, tot het
volgende jaar uitgesteld. De Spanjaarden zijn ons op roemvolle en nuttige wijze
voorgegaan op de baan, die wij al lang hadden moeten betreden, en die het ons,
de

even na de 3 Balinesche expeditie, met de toen beschikbare magt, gemakkelijk
ware geweest op te gaan.
In dergelijke feiten ligt de scherpste en juiste kritiek van het door ons sedert jaren
gevolgde stelsel. De zeemagt is zoodanig voor de huishoudelijke dienst der koloniën
versnipperd en verdeeld, dat het ons bezwaarlijk valt, met een drietal zware fregatten
en wat stoomschepen, de ellendige versterkingen van een inlandsch koninkje tot
gruis te schieten, en daarna een paar duizend mariniers, matrozen en soldaten van
het Indische leger aan den wal te zetten, die, geen spoor meer overlatende van
hetgeen eenmaal Solo was, die aartsroovers voor zeer lang den lust zullen benemen,
om onze rustige kusthandelaren te belemmeren, en ons het gedurige verwijt van
naijverige buren zullen besparen, dat wij in onze koloniën geen goede politie weten
te onderhouden.
Wij zijn thans aan het einde onzer beschouwingen gekomen, en ontveinzen niet,
dat zeer belangrijke punten daarin slechts zeer oppervlakkig behandeld zijn; maar
het onderwerp in het algemeen is te veelomvattend, dan dat de vorm, waarin wij ze
hebben opgenomen, niet ligtelijk had moeten worden uitgebreid. Die taak is voor
anderen weggelegd, en wij zijn er van overtuigd, dat zij uit belangstelling na ons
nog herhaaldelijk zal worden opgenomen.

De Gids. Jaargang 22

424
Wanneer het ons is mogen gelukken, de opmerkzaamheid op nieuw op de zeemagt
te vestigen, en onze zienswijze ook slechts door enkele mannen van invloed worde
gedeeld, zal zulks de streelendste belooning zijn voor de moeite, aan ons schrijven
besteed, waarbij wij alleen ten doel hadden, een bewijs van voortdurende
belangstelling te geven in een wapen, tot welks kader wij eenige jaren hebben
behoord, en voor het welzijn waarvan wij, om den wille van het Vaderland en van
zoo menig braaf officier, steeds de innigste wenschen blijven koesteren.
N.C. SIEBURGH.
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Peper en zout.
Uit Mirza-Schaffy's ‘School der Wijsheid.’
Wat op de tonge bijt is regte mannenkost.

I.
Met toegang tot den Divan zag 'k mij eeren
Op 's Vorsten eigen last.
Toen sprak hij: ‘Heeft de wijsheid dezer heeren
U, Mirza! niet verrast?’
Ik sprak: Mag 'k U verklaren, onverholen,
Den indruk van 't geheel:
Ik hoorde wel het klapp'ren van een molen,
Maar waar toch bleef het meel?

II.
Eens had de Schah met eigen hand
Een manifest geschreven,
Waarop al 't volk van Farsenland
Verstomd is staan gebleven.
‘Hoe fraai van stijl, hoe diep van zin!’
Zoo klonk 't met duizend toonen;
‘Moog God dien Vorst, tot ons gewin,
Met tal van jaren kroonen!’
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Maar Mirza-Schaffy was verbaasd,
't Gewawel stond hem tegen.
Hij dacht: ‘Men schijnt wel hier voor 't naast
Om prijzens stof verlegen;
Of denkt men hier zoo magtig min
Van 't geen de Vorsten drijven,
Dat elk verstomt, wanneer hij zin
Ontdekt in 't geen zij schrijven?’

III.
Een Schriftgeleerde sprak aldus mij aan:
‘Doe, Mirza! eens uw meening mij verstaan:
Is onzen Schah de wijsheid aangeboren,
En zou zijn blik zoo groot zijn als zijne ooren?’
Ja, hij is wijs, gelijk zij allen zijn,
Die hier en ginds op 't kussen zijn of raken:
Hij weet, als 't volk zich blind staart op den schijn,
Van die verblindheid goed gebruik te maken.

IV.
Zie, Grootvizier! zoo trotsch niet rond:
Men eert niet U, maar uwen staat;
Wie hulde u toebrengt met den mond,
Spot heimlijk met uw pronkgewaad.
O, Grootvizier! spreek niet zoo boud;
Ofschoon uw borst van sterren straalt,
Gesneden zijt ge uit kwastig hout,
Met goudvernis wat opgehaald.
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Verhef u niet op 't fraai gewaad,
Waarin gij volgt des Sultans schreên:
De Nul, die achter de Eenheid staat,
Krijgt waarde door haar waarde alleen.
O, Grootvizier! spreek niet zoo boud;
Al zijt gij ook met goud bemaald,
Gij zijt gemaakt uit kwastig hout,
Hebt glans die u tot schande straalt!

V.
Ik stond in hooge gunst eens bij den Schah,
Die somtijds bitter zich bij mij beklaagde,
Dat niemand zich aan waarheid spreken waagde.
Ik dacht te huis daarover ernstig na
En vond dat hij met reden zich beklaagde;
Maar toen 'k mij nu met waarheid bij hem waagde,
Verjoeg hij mij van 't hof, die goede Schah!
Wel zijn er vorsten
Die naar waarheid dorsten;
Doch schaars zijn zij voorzien van goede magen,
Die ze verdragen.
P.J. VETH.
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[Gedichten van E.J. Potgieter]
De visscher.
(Naar de Fontanes.)
o Visscher! die met somber klagen
Den steven wendt, naar huis terug,
Vergeefs legt gij ze honderd lagen:
De gaauwerts blijken u te vlug.
't Verschiet, dat gij u voor dorst spieglen,
De hoop, die vroeg u rijzen deed,
Verwenscht gij, als des bootjens wieglen,
Waar 't zachter dan een zuchtjen gleed.
Uw slaap beloofde u al de schatten
Der visschers van Theocritus;
Ach, door te driftig ze op te vatten,
Slipt van den gouden droom de klus.
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Hier, mijmrende onder oude boomen,
Ben 'k niet gelukkiger dan gij:
De muze, die 'k zoo graag zag komen,
Blijft nog Horatius ter zij'.
Ten speelbal aan haar vreemde grillen,
Gevoel ik deernis met uw leed;
Laat deze gift den jammer stillen
Des dags aan ijdel werk besteed.
De scheemring daalt; keer, zonder zorgen,
Uw stulpjen in met blij gezigt;
Slaap weltevreên: ligt dat zich morgen
Uw netten krommen onder 't wigt.
Misschien dat morgen, eer het gloeijen
Der zon de vooglen zwijgen doet,
Mijn verzen hier nog gladder vloeijen
Dan 't zuiver vocht van dezen vloed.
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Het borstbeeld van Venus.
(Naar de Fontanes.)
Spaar ons, schijnheilige-gestrenge!
Uw lachjes-werend woordgedruisch;
Schoon preutsche kieschheid 't nôo gehenge,
Schoon 't blosjens op haar voorhoofd brenge,
'k Plaats Venus' borstbeeld in mijn kluis.
Ik zag die wufte mij ontzweven;
Ik weet te wel, wie keert zij niet;
De minne voegt in lentes dreven,
De droevige eere wijs te leven
Is wat mij, grijsaard, overschiet.
Doch klimme ik vast, wie durft het laken,
Vervrolijke ik der jaren vlugt?
O Venus! die het schoon doet smaken,
Mag mij uw lust niet langer blaken,
Gun nog 't gezond verstand genucht!
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Een zoete waan beurt me op zijn wieken,
Uw boschjen groent weêr voor mijn geest;
Die weelde zou naar wulpschheid rieken?
Alsof de wijssten van de Grieken
Geen plaats u boden op hun feest!
Verzachte, als de ernst mijn blik verduistert,
Uw schalkheid vaak mijn straffen toon:
De daggod zingt, de hemel luistert,
Maar als uw zoete lach hem kluistert,
Eerst dan bewonderen de Goôn.
Leer mij die zoete zangen kwelen,
Die steeds behagen zoo als gij;
Moge er een tooverkracht in spelen,
Als gij zoo mild wist meê te deelen
Aan lief en leed in 't schoon getij'.
Zoo, als een nieuwe bloem haar kleuren
Verloor en met den avond dook,
Zoo blijven duizend balsemgeuren,
Die uit haar kelk zich zwierend beuren,
Het plekjen wijzen waar ze ontlook.
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De koning van Yvetot.
(Naar Béranger.)
Een koning had eens Yvetot:
Naauw spreekt van hem d'historie;
Laat schreef hij nooit, vroeg rees hij noo',
Goed sliep hij zonder glorie;
Hij droeg voor kroon een vaderlief,
Wiens witte pluim zijn hartedief
Wat hief.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
Hij deed zich viermaal daags te goed
In 't rieten, boersch paleisjen,
En op een ezel, voet voor voet,
Volbragt hij 't jaarlijks reisjen.
Goedlachs, vertrouwende en goedrond,
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Was al de wacht, die m'om hem vond,
Een hond.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
Hij had geen enk'len duren lust
Dan graag wat veel te drinken;
Maar zou wie zorgt voor aller rust
Er niet op mogen klinken?
Hij hield geen kelderrottenspan,
Maar zag hij 't aam, hij hief er van
Een kan.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
Hij mogt bij 't jufferdom van staat
Een witten voet zich roemen,
En onderzaat bij onderzaat
Te regt hem vader noemen;
Ook vergde hij geen krijgsbedrijf:
's Lands jonkheid schoot een keer vier, vijf
De schijf.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la
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Hij zocht, met iedr'en buur bevrind,
Nooit land bij 't zijn' te voegen;
En vorst, zoo als ge er zelden vindt,
Zijn wetboek was 't genoegen.
Zijn volkjen heeft, zoo zacht geweid,
Eerst toen zijn lijk werd uitgeleid,
Geschreid.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
Wat wonder dat zoo braaf een vorst
Zijn beeldtnis zag bewaren?
't Hangt buiten, waar wat groote dorst
Het landvolk doet vergaren;
Daar brengt 't op ieder feest 't hem toe,
En wordt den wensch, dat elk het doe,
Niet moê!
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
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De senator.
(Naar Béranger.)
Op mijn wijfjen durf ik roemen:
Rose heeft zoo'n lief gezigt!
'k Ben haar, 'k wil het niet verbloemen,
Een onschatbaar vriend verpligt.
Toen 'k haar hart en hand mogt biên,
Kwam mij een Senator zien!
Welk een eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
'k Hou van al zijn daên register:
Op zijn weêrga is geen kans.
Ging op 't bal bij een minister
Rose niet met hem ten dans?
Als ik hem op straat ontmoet,
Drukt hij mij de hand ten groet.
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
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'k Mag hem bij mijn vrouw vertrouwen,
't Is geen gek en ook geen guit.
Als soms Rose 't bed moet houên,
Speelt hij met mij honderd uit.
Hoe hij me op nieuwjaar verrast!
Op Sint Jan ben ik zijn gast!
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
Als na 't eten storm of regen
Mij beletten uit te gaan,
Ziet hij naauwlijks mij verlegen,
Of hij biedt zijn rijtuig me aan.
‘Doe een toertjen als 't u lust,
't Staat gereed, - stap in, gerust!’
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
Ons verrassend reed, van 't zomer,
Hij ons naar zijn buiten heen.
Bij champagne ben 'k geen droomer,....
Rose sliep dien nacht alleen;
Maar ik had op eigen hand
't Allermooiste ledekant.
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
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Toen een kind ons huis verheugde,
Was hem 't peet zijn zoete pligt;
Schreijen moest de man van vreugde
Bij het kussen van het wicht.
Zeker heeft hij d'eigen nacht
't In zijn testament bedacht!
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
Lagchen is hem lust van 't leven,
Maar ik maak het soms wat bont;
Onlangs, 't glas omhoog geheven,
Plaagde ik hem, - het ooft ging rond, ‘Vriend! de booze wereld zegt,
Dat gij me iets aan 't voorhoofd hecht!’...
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
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De huisjesslak.
(Naar Arnault.)
Noch vriend, noch maag tot steun te strekken,
Of hij op aarde een vreemdeling waar':
Zich in zijn schelp terug te trekken
Bij 't dreigen van het kleinst gevaar;
Geen schepsel liefde toe te dragen,
't Zich zelven mateloos te doen;
Slechts uit te gaan in 't schoonst saizoen
Om al wat hem omringt te plagen;
Onreinheid latende op zijn spoor,
Vernielend zich verwenscht te weten;
't Gebloemt te schenden in zijn gloor,
Zoo door zijn kussen als zijn beten;
Gekerkerd onder eigen dak,
Zich eind'lijk nurkschheid prijs te geven,
Zie daar des egoïsten leven
En 't leven van de huisjesslak.
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Het blad.
(Naar Arnault.)
- ‘Arm, verwelkt, verstuivend blad!
Wreedlijk van de twijg gereten,
Werwaarts gaat ge?’ Weet ik dat?
't Onweêr heeft den eik gespleten,
't Eenig steunsel dat ik had.
Sedert hebben mij de vlagen
Van het noord en van het zuid,
Heuvels af en bosschen uit,
Langs de vlakte voortgedragen,
Aller winden aêm ten buit;
Mede ga ik, onder 't gieren,
Mede, zonder klagt of schrik.
Werwaarts alle blaadren zwieren,
Ook van rozen en laurieren,
Waar eens alles gaat, ga ik.
W.D - s.
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Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Sich ein Charakter in dem Strom der Welt.
Göthe.

IIIa.
Toen de overwinnaar van Marengo, in den zomer van achttien honderd, met Duroc
en Bessières, met de Bourrienne en Savary, uit Italië naar Parijs terugkeerde, en
Lyon hem geen ruste liet, eer hij, die eene nieuwe maatschappij stichtte, dáár den
eersten steen voor een vervallen gedeelte der stad had gelegd, opdat oud en jong,
opdat eene onafzienbare schare, uit de omstreken zaamgestroomd, hem begroeten,
hem toejuichen mogt; - toen in gewest bij gewest de groote weg bevolkt werd en
omheind scheen van huislieden, die uren verre ten oosten en ten westen den akker
hadden verlaten om den eersten consul te zien; was hij toen tevreden, was hij toen
voldaan? Er valt niet aan te twijfelen, hij gevoelde zich gelukkig, op twee en
dertigjarigen leeftijd in die mate de gunsteling der fortuin te zijn, - zijn gesternte
schitterde weêrgaloos! - maar het had immers zijn toppunt - wie is er, die aan keeren
denkt? - het had immers zijne hoogste hoogte nog niet bereikt? Wilt ge weten wat
er omging in zijn gemoed, hoor hem zelven: ‘Ja,’ spreekt hij zijne togtgenooten toe,
als de lucht davert van het zegejuichen der dankbare menigte, ‘ja, ik heb binnen
nog geene twee jaren Caïro, Milaan en Parijs veroverd, - welnu, zoo ik morgen stierf,
in de algemeene geschiedenis zou geene halve bladzijde mijn deel zijn!’
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Liefde, grenzenlooze liefde voor de faam, was zij ooit openhartiger?
Die eerzuchtige! zoo het hem gezegd ware, dat het gedenkboek van ons geslacht
er hem honderd wijden, dat het van hem vol worden zou; dat het tot zijne bestemming
behoorde, Clio te vermoeijen, te verbazen liever, tot een dichter naar waarheid zou
mogen getuigen:
Hier valt de veder der historie
De grijze fabel in den schoot!

zou hem de onthulling dier toekomst v e r b i j s t e r d of g e w a a r s c h u w d hebben?
Het behoorde in het begin dezer eeuw tot het eigenaardig bijgeloof der verlichtste
natie van ons werelddeel, aan te nemen dat beide den keizer en der keizerin, in
hunne eerste jeugd, hun buitengewoon lot werd voorspeld. Wie kan zich in dagen
als de onze, waarin telkens van roeping en zending gesproken wordt, weêrhouden
te vragen, of deze bij Napoleon zelfbewuste waren? En echter, wilt gij een voorbeeld,
hoe onbevredigd de ontwikkeling dier gedachte in toestemmenden zin, wat zijne
verheffing betreft, beantwoord, ook bij onloochenbaar talent laat, sla Bérangers
laatsten bundel met ons op. De toestand is, dus beweert de dichter, naar eene
volksoverlevering bewerkt; het liedje, de H e i d i n geheeten, verplaatst ons in
Bonaparte's vroege jeugd op Corsica. Het behoort tot die dichtstukjes der gedachtenis
van Napoleon gewijd, welke door onzen autobiograaf uit het handschrift aan
Lamennais, in vertrouwen, werden voorgelezen, en van welke deze hoog opgaf;
dat wij er verre van zijn in die geestdriftige bewondering te deelen, zal ons verslag
onwillekeurig aan het licht brengen. Schort het louter aan de grenzen van het genre,
dat ons in het eerste couplet geene schets van het eigenaardig Corsicaansche
landschap gegeven wordt? De beide jongelieden, welke wij te paard, langs den
grooten weg, op ons, neen, op de heidin, die hen onder een ouden boom afwacht,
zien toerijden, zouden er even opmerkelijk om zijn geweest. Er is beweerd, dat
sommige van Béranger's liedjes odes mogten heeten; maar dien lof of laster voor
het oogenblik daarlatende, hebben wij hier slechts met eene ballade te doen, die
zich niet noodzakelijk tot een gesprek tusschen de heidin en de beide broeders
Bonaparte behoefde te bepalen. O moeijelijke taak voor vergevorderde beschaving,
zich uit den stillen, stovenden dampkring der studie, uit den leuningstoel in de
bibliotheek te verplaatsen, in de frissche maar aan al de ongenade van wind on
weder prijs gegeven lucht van markt of plein, in het gewoel der bezige,
breedgeschouderde schare; niet enkel om uit haren mond bijwijlen een krachtig
woord op te vangen, neen, om van haar te leeren, in het eigen oogenblik zinnelijk
gezond te zien en zedelijk ge-
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zond te voelen, en beide, gewaarwording en gedachte, zoo flink en zoo frisch weêr
te geven, dat de geletterdste onzer niet weet, wat het eerst en wat met het meeste
regt te doen, die te bewonderen of te benijden. O dichtsoort, in vroeger dagen de
lievelinge op de lippen van dat eilandvolk, 't welk er zijnen Scott aan heeft dank te
weten, tot hoe menig scheef oordeel verleidt gij ook ten onzent, als men, waar het
u geldt, nog altijd louter bewondering vergt voor het vernuft, dat over vele zijner
verzen het vonnis velde, toen het zoo teregt zong:
Dit vak laat woordenpraal noch opgeblazen zwelling,
Maar enkle waarheid toe; doch, zoo ze een Dichter ziet!
't Eischt schildring en gevoel by d'eenvoud der vertelling;
Maar schildring los van trek en vlak van koloriet.

Willen wij onze beschouwing van het liedje voortzetten?
Het is geestig, het is waar door Béranger opgemerkt, dat het voorkomen der beide
broeders iets grieksch had door het regelmatige, het edele der lijnen van hun gelaat;
en het is een trefje uit duizend, dat die bijzonderheid ongedwongen kan worden in
het licht gesteld door de heidin, die ondersteld mag worden de halve wereld te zijn
rond geweest, en oog te hebben voor het verschil van ras. ‘Reik mij beurt om beurt
de hand,’ zegt ze, ‘ik wil er uw lot in lezen.’ Hoe wij, als Lamennais, de twee volgende
regels zouden hebben toegejuicht: ‘Zijt gij misschien de oude heks?’ vraagt Joseph,
‘waarvoor de bisschop gewaarschuwd heeft, die hij verbannen wil?’ Triomferend
antwoordt de heidin: ‘Ja, er is geen Corsicaan, die niet van mij zijn lot wil weten.’
En Napoleon? Of hij reeds keizer ware klinkt het krachtig en kort: ‘Ik wil haar
raadplegen, broeder!’ Al waarschuwt Joseph hem, dat het zonde is, al roept deze
hem toe, dat zij beter zouden doen op de markt de olijven hunner moeder te gaan
verkoopen - het schijnt historisch waar te zijn, dat Mevrouw Laetitia Bonaparte
slechts door hare orde en zuinigheid in staat was, haar talrijk gezin op te voeden,
en dat Joseph, als oudste zoon, vroeg het bestuur der huishouding met haar deelde,
- de jongere broeder laat zich niet weêrhouden. Hoe jammer, dat het geheel niet
aan het meesterlijke van den aanleg beantwoordt: er is weêrgalooze
aanschouwelijkheid in de voorstelling, als de paarden van zelf stil staan, en de
heidinne glimlagchend verzekert, dat zij de banbliksems tarten kan, daar zij in al de
geheimenissen van het Oosten is ingewijd. Hoor Napoleon: ‘Koene vrouw! hebt gij
de gansche wereld gezien?’ Och, dat de heidinne minder dichterlijk,- helaas! dat
men overeengekomen is, dit zoo te noemen, - dat zij meer waar antwoordde! - zullen
wij dan nooit leeren inzien, dat evenzeer als wij slechts lang werden, dewijl wij ons
den tijd niet gunden
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kort te zijn, wij geene groote woorden bezigen, dan uit gebrek aan de juiste? Onze
inheemsche letterkunde heeft voor twintig jaren in Mara bij de lijken van Machteld
en Guy een getrouwer weêrgalm der gewaarwordingen en gedachten van die
geheimzinnige wezens beluisterd; - Béranger's heidin kan de vergelijking niet
doorstaan. ‘Geef mij uwe hand en geloof mij, al mogt ik u voorspellen, dat gij meer
dan koning worden zult!’ is het referein der ‘Sibylle,’ zoo als de dichter haar
onkarakteristiek noemt, en zij begint een verhaal, dat wij slechts hebben weêr te
geven, om er het gezwollene, het onnatuurlijke van te doen opmerken. ‘Mijne wieg
stond in Moscou,’ dus herneemt zij, als Napoleon haar vraagt of zij in Egypte geboren
is; ‘ik heb alle werelddeelen rondgezworven; in de woestijnen van het jonge America
schreed ik over de puinhoopen van het verledene voort; en toen ik in Indië het waden
door het stof van voorgeslachten moede was, heb ik op eene onbekende rots, Sint
Helena geheeten, uitgerust en gezucht’!!! Of het onderwerp, de loutere voorspelling
zijner verheffing, reeds geen eigenaardige moeijelijkheden genoeg aanbood, door
den indruk dien de dichter te schilderen heeft voor ons, die de uitkomst kennen; hij
vermaakt er zich in, Bonaparte iedere bijzonderheid uit zijn leven voor te spiegelen,
of wij naïf genoeg zullen zijn, verbaasd toe te gapen. Is het wonder, dat het gezond
verstand zich zijns ondanks wreekt, dat hij, zelf onbewust misschien, getuigt, dat
de jonge Napoleon voor de laatste bijzonderheid, voor dat zuchten op Sint Helena,
geen ooren heeft? - Een gegelukkige greep, de vraag van den knaap: wat er te
Parijs omgaat? zou beter gewaardeerd worden, als de uitdrukking der natuur
getrouwer, karakteristiek-eenvoudig ware gebleven: ‘Wat doet de hoofdstad, wat
gaat er in het groote Parijs om?’ dat mogt volstaan: - ‘Parijs, ons b a k e n !’ is van
lateren leeftijd, is uit de dagen des keizers, toen het gansche staatsligchaam gezond
heette, als die hartader maar rustig klopte. Het antwoord der heidin valt nog meer
uit den toon, vreezen wij: ‘Die stad, welke men dol acht, is Brutus in een balkleed!’
- Béranger! die over het dwangjuk der Ouden klaagt, en de romeinsche historie tot
op de lippen van eene heidin legt! - en hoe schoon, in een anderen mond, misschien
de bedreiging zijn zou aan dat hof, 't geen juichende zong, dat zijn hemel zoo helder
is, of deze het kwijtschelding van misdrijven aankondigt: ‘ditmaal zal de bliksem niet
van boven, neen, zal hij van onderen opschieten!’ we zijn wel te moede, als Napoleon
eindelijk zijne hand geeft, en de heidin op de knieën valt, en zij meer dan een koning
in hem begroet. Schoon wij de woorden, waarin zij hare verrassing en ontzetting bij
dien blik in de toekomst lucht geeft, andermaal eenvoudiger-grootsch, andermaal
echt-oostersch, in ieder opzigt meer in overeenstemming met de ‘vrouwe van stoere

De Gids. Jaargang 22

444
leden’ wenschten, het gaat ons als u, die er zich naauwelijks den tijd toe gunt; het
is Napoleon, de knaap Napoleon, die al uwe opmerkzaamheid tot zich trekt, - geeft
Béranger een bevredigend antwoord op de vraag, die wij straks waagden: wat doet
de voorspelling, verbijstert of waarschuwt ze? Het schijnt wel het eerste, al wint
noch kunst, noch karakterstudie er bij. De jonge man, zegt de dichter, zwijgt, kruist
de armen, staat onbewegelijk, het bliksemt uit zijne oogen. Nog altijd ligt de heidinne
geknield; hoe jammer, dat het tooneeltje, in plaats van gezongen, niet geschilderd
werd, ieder zou er bij kunnen mijmeren naar luste. Meer dan mijmeren zou het echter
ook niet worden; want zoodra gij de profetie beheerscheresse maakt van het gemoed
des knaaps, - en dan immers, met den overwinnaar van Mecca, de heidinne tot een
engel Gabriël adelt - wat wordt Napoleon dan een andere Mohammed, een
bedrogene of een bedrieger? Voor de gansche voorstelling ontbreekt hier, waar
men zich wende, het hoofdelement, dat alleen haar bezielen kon in het g e l o o f ;
het is den tijd, waarin het voorvalt vreemd, en even vreemd den held, dien het
opvoert, als den dichter, die het bezingt. Wij nemen er dan ook, verre van met
Lamennais toe te juichen, afscheid van, zonder echter onbillijk genoeg te zijn te
verzwijgen, dat de ballade aardig practisch besloten wordt. ‘Gedenk mijner in uwen
voorspoed,’ zegt Joseph, ‘en om de vreemdelinge,’ die zijn bijgeloof nu lasterlijk
hoogstelt, ‘voor hare moeite te beloonen, laat ons op de markt de olijven onzer
moeder gaan verkoopen.’
Ons verslag van het mislukte liedje deed meer dan ons in de overtuiging
bevestigen, dat het voorzien van ons lot weinig zedelijkgunstiger gevolgen hebben
zou, dan thans binnen ons aller bereik zijn, ons bij iedere daad beproevend en
toetsend; het bragt ons tot de eerste jeugd van dien man onzer eeuw, welken wij,
naar aanleiding van ons onderwerp, een oogenblik wenschen ga te slaan in zijne
betrekking tot de letterkunde van zijn volk in de dagen zijner heerschappij. Eerzuchtig
als wij hem op zijnen terugtogt van Marengo aantreffen, kan zij hem ook in de
vroegste vaag zijner ontwikkeling niet onverschillig zijn geweest. Eer de zes en
twintigjarige door zijn leger tot den rang van kleinen korporaal werd verheven; eer
zijn degen op de brug van Lodi der geschiedenis de plek wees, waar hij onsterfelijk
geworden was, van waar zij hem volgen zoude gansche wereld door, waren er
dagen, weken, jaren omgekropen, in welke eene onderscheiding op elk ander gebied,
in het vreedzame gemeenebest der letteren, of in den tempel der kunst, hem lief,
welkom, dierbaar zou zijn geweest. Hoe hoog hij mogt gestegen zijn, hoe veel
hooger hij op eigen wieken nog stijgen zou, er ontbrak zijner grootheid, er zou zijner
grootheid altijd die a f k o m s t blijven ontbreken, welke zich soms in hare
verwatenheid, in haren vloek mis-
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schien, geregtigd gelooft, laag op de letteren neêr te zien; - die beheerschen, hij
zou het willen, te vuriger, naar zijne vingeren der wereldkroon digter kwamen, - die
gevaarlijk achten, helaas! hij zou het veinzen, hoe meer hij zijn val genaakte, - er
n i e t a f w e t e n , e r n i e t o m g e v e n , dat kon h i j n o o i t .
Napoleons geboorte op Corsica was weinig geschikt geweest, hem vroeg liefde
voor de letteren in te boezemen; maar hij had daarentegen aan zijne eerste jeugd,
op dat nog half woeste eiland, eene kennis van het menschelijk harte dank te weten,
zijn leeftijd als jongeling verre vooruit. ‘Het is een voorregt,’ beweert Marmont, die
ons te Toulon een blik op de geheimzinnige gestalte gunt, met welke hij daar de
reeds te Auxonne aangeknoopte betrekking voortzette, die zulk een tyranniesch
gezag over zijn lot zou uitoefenen; ‘het is een voorregt, dat het erfdeel dier half
barbaarsche volken schijnt te zijn, bij welke het eene geslacht in voortdurende veete
met het andere leeft; - geen Franschman, geen Duitscher, geen Engelschman, die
ooit, al staan alle overige eigenschappen gelijk, in die studie, door zelf behoud
geboden, halen mag bij een Corsicaan, een Albanees of een Griek!’ Voeg er, om
de eigenaardigheden van den knaap op de school te Brienne te voltooijen, ‘die
verbeelding, dien levendigen geest, die aangeboren slimheid bij, welke de eigendom
van de zonen van het Zuiden mogen heeten, die kinderen van de Zon. Het is of dat
licht, die kracht, dat beginsel, 't welk in de natuur alles vruchtbaar maakt en in
beweging zet, den menschen, onder zijn bijzonderen invloed geboren, een zegel
inprent door niets uit te wisschen.’ Menschenkennis, die vergeefs hare weêrga
zoekt, - eene verbeelding, die levenslang zich in het reusachtige zal verlustigen, levendigheid, list, - hoe goed heeft de jonge officier, de toekomstige beheerscher
der wereld, die veelzijdige gaven reeds in bedwang, als Marmont hem voor ons
opvoert, ‘van aard afkeerig van alle uitspattingen, de kleur der omwenteling dragende,
niet uit voorliefde, slechts uit berekening en uit eerzucht. Het was alsof zijn uitstekend
instinkt reeds de kansen voorzag, reeds den zamenloop van omstandigheden
vermoedde, die hem den weg der fortuin en des gezags konden ontsluiten.’ Zoo
ziet geen jong auteur er uit; en inderdaad, de dubbele militaire school te Brienne
en te Parijs mogten den oorlogsman hebben voorbereid; wat waren zijne
letterkundige proeven geweest, wat dan eene pijnlijke worsteling? Eene andere taal
dan het fransch was tot het wichtje door zijne voedster gesproken, had het kind van
zijne eerwaardige moeder gehoord; eer hij geleerd had zich in die van het volk, dat
in vollen zin het zijne worden zou, uit te drukken, deed hij haar menigwerf geweld
aan, zegt Sainte-Beuve, gaf hij haar dikwijls een valschen plooi. ‘Zijne eerste proeven
zijn daar om het te staven. Hij huldigde den wan-
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smaak van den dag. Hij had zijne declamatorische periode, men mag zeggen, de
dagen zijner romantiek. Toen hij in een en negentig, bij de Academie te Lyon, naar
den prijs meêdong, had zijn toon iets van dien van den Abt Raynal!’ - onze oude
kennis, wiens werk den grootvader van Béranger, den goeden kleerenmaker, tot
zoo menige peroratie verlokte, - ‘en toen hij in zes en negentig zijne hartstogtelijke
brieven aan Josephine schreef, toen heugde de N i e u w e H e l o ï s e hem nog. Hij
leende Ossian ietwat van zijn genie’ (Ossian, dien Letourneur vijf en twintig jaren
vroeger in proza had vertaald, die door Baour-Lormion in verzen werd overgebragt,
enkele van wiens dichtstukken ook door Marie Joseph Chénier zijn vertolkt, en
welker vergelijking met de bekende verzen van Bilderdijk de moeite dubbel beloont,
biograaf!) ‘hij zou Ossian gaarne in zijne cassette hebben meêgevoerd, zoo als
Alexander het Homerus deed.’
‘College-mannetje!’ zou Béranger bij die heugenis van Plutarchus hebben
uitgeroepen, en ditmaal niet ten onregte; want van al de dweepers met Ossian is
Napoleon wel de dolste!
Letterkundige opvoeding, die naam hebben mogt, zij viel hem niet ten deel; hij
was de vorming van zijnen smaak slechts aan zich zelven verschuldigd, - van daar
voorzeker den invloed en het overwigt, door zijn karakter altijd op zijn oordeel over
hare voortbrengselen uitgeoefend en gehandhaafd; van daar eene ontwikkeling als
die des volks, en, Geel moge er ons Melissus om heeten, die tooverkracht, die hij
door het woord op het volk uitoefende, - zelfs zijne gigantische grepen vonden
sympathie. ‘Het is hun, die Napoleon het beste hebben gekend, niet ontgaan, hoe
hij in de letterkundige opvoeding, welke hij zich zelven, toen het bewind hem
toevertrouwd was, improviseren moest, begon met aan Corneille boven den teederder
mededinger van dezen de voorkeur te geven; eerst later leerde hij Racine genieten,
maar leerde het toch. Er wordt meer opvoeding, meer beschaving vereischt om
dezen dan om Corneille te smaken; bij den laatste ligt de kracht bloot, bij Racine is
zij gedost en omsluijerd. Napoleon was begonnen zoo als het volk begint; hij besloot
zoo als de beschaafde, zich bewuste geesten gaarne plegen te besluiten.’
Geen d o e l , maar m i d d e l , ziedaar wat de letterkunde voor Bonaparte in zijne
jeugd was geweest; en al moesten er nog jaren verloopen, eer hij zijn koning
geworden broeder Joseph de les zou lezen: ‘gij gaat te veel met geletterden en
geleerden om, het zijn coquettes, jegens welke een weinig galanterie niet kwaad
staat, maar uit welke het u nooit in het hoofd moet komen uwe vrouw of uw minister
te kiezen,’ bruikbaar wenschte de jonge generaal die reeds, al ging het beheerschen
nog niet aan. Hij had zich zelven de keizerlijke
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kroon nog op te zetten, eer hij zou kunnen uitroepen: ‘als Corneille in mijn tijd had
geleefd, ik zou hem prins hebben gemaakt!’; maar school er in den officier, die op
den twintigsten Junij zeventienhonderd twee en negentig verontwaardigd den aanval
op de Tuilleriën bijwoonde, reeds de eerste consul, die openlijk dien indruk
verkondigen zou:
Het koningschap! Ik heb het ook gekend!
Ik heb 't gezien in al zijn kracht en glorie,
Toen 't volk de Tuilleriën binnenstormde, En Lodewijk had nog kanonnen! - toen
Het volk zijn armen koning tergde,
Hem dwong te drinken uit den kelk, waaraan
Het schuim van al 't geboefte kleefde.
Hij dronk, - ik had de flesch verbrijzeld,
Verbrijzeld op het hoofd van wie mij ze aanbood Hij dronk, de Jakobijnenmuts op 't hoofd....
Dat arme koningschap!

school er in dien officier niet slechts de kracht om de ijzeren kroon te dragen, maar
ook de kracht om over het beschaafd Europa een ijzeren schepter te zwaaijen;
reeds bij den consul trad de verhouding aan het licht, welke de monarch de
natuurlijkste ter wereld achtte: hij, d e k e i z e r , die het genie p r i n s maakte!
Wij zullen het zien.
Welke waren Bonaparte's betrekkingen met mannen van letteren geweest, eer
het Directoire terugkromp voor zijnen degen; met wie van deze was hij in aanraking
gekomen, wie had hij onderscheiden? Sympathie voor wat de beginselen der
omwenteling overdrevens hadden, niemand die er hem van verdenkt; sympathie
voor die schrijvers, welke ondanks teleurstelling bij teleurstelling aan eene
wedergeboorte des menschelijken geslachts door de vrijheid dier dagen bleven
gelooven, niemand die ze bij hem vermoedt. Orde tot leuze kiezende, zocht de
groote menschenkenner op elk gebied een hechten grondslag; hoe zouden hem
de droombeelden van den tijd hebben aangelagchen? Sla hem in Egypte gade: te
Caïro leest, bestudeert hij den Koran, en Muphtis en Ulémas staan verbaasd over
de wijsheid, over de matiging door den grooten Sultan aan den dag gelegd. Volg
hem in Syrië, langs de heuvelen die Judea omzoomen: de Bijbel is in zijne hand.
‘Ons legerende op de bouwvallen dier oude steden, werd er telken avond in de tente
des generaals uit de Heilige Schrift voorgelezen. Treffend waren de overeenstemming
en de waarheid dier beschrijvingen; ook na zoo vele eeuwen en zoo velerlei
afwisseling, bleken zij nog op dat land toepasselijk.’ Gij
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hebt hem zelven gehoord; het is eene plaats uit de G e d e n k s c h r i f t e n over de
V e l d t o g t e n in het Oosten, door den veroveraar gedicteerd, die, jaren vroeger,
toen hij nog maar officier bij de artillerie was, Volney over de kansen van eene
expeditie naar Egypte had geraadpleegd. ‘Hij vroeg hem,’ zegt Sainte-Beuve, ‘zoo
als hij wist te vragen; en in dat onderhoud, waarvan men zoo gaarne eenige
weêrgalmen zou willen opvangen, strooide voorzeker de scherpzinnige, strenge
geest, wel het minst van alle ter wereld door de glorie der Caesars, Mohammeds
en Alexanders betooverd, de zaden, welke de adem der toekomst in eene zoo
heldhaftige en vruchtbare verbeelding zouden doen ontluiken.’ Wij bekennen het,
dier voorstelling valt iets dichterlijks niet te ontzeggen; maar, de beroemde kritikus
houde het ons ten goede, maar ons treft de tegenstelling sterker dan de
overeenkomst; ons de verschillende wereldbeschouwing van den schrijver der
B o u w v a l l e n en den toekomstigen overwinnaar aan den voet der Pyramiden
meer, dan dat luisterend oor schijnbaar zoo gedwee geleend, - zou Bonaparte reeds
toen niet bijwijlen: ‘ideoloog!’ hebben gemompeld? Wij zullen Volney wederom
aantreffen na den Achttienden Brumaire, - een paar vlugtige trekken, die den eersten
consul doen uitkomen tegenover vernuften, welke de dagen zijner heerschappij
voorafgingen, en wij spoeden ons tot hen, die zijne tijdgenooten mogten heeten, scherts vrij met onzen spoed, hij heeft iets kreeftigs. Een oorspronkelijk oordeel
over het bekendste stuk van Beaumarchais brengt iemands karakter aan het licht:
wat zou u van den man dunken, die den F i g a r o ‘de omwenteling’ heette, ‘die
reeds aan den gang was?’ De staatsman, zoudt ge zeggen, overwoog den
letterkundige; de vriend van orde won het verre van den man van geest, - het was
Napoleon's uitspraak. Een andere toets. Er was een tijd in zijn leven geweest, dat
Bernardin de St. Pierre ook hem verrukte; toen hij later, ten top van glorie gestegen,
den grijsaard soms onder de schare zijner hovelingen gewaar werd, vroeg hij dezen:
‘Maar, mijnheer Bernardin! wanneer zult gij ons eens weêr een P a u l e n V i r g i n i e
of eene I n d i s c h e H u t geven? dat moest gij alle zes maanden doen.’ Een
letterkundige heeft er bij opgemerkt, dat men een meesterstuk, als het eerste, maar
eens in zijn leven maakt; overwinningen te behalen valt een held ligter. Bonaparte
zou niet hebben toegegeven, dat er in het eerste meer verdienste school dan in het
laatste; - de voldoening waarmede hij menige kennis zijner vroegste jeugd later der
letteren onttrok, - zijne bij afwisseling booze luim jegens diegenen onder deze, welke
ondanks de glansrijke uitzigten, door zijne regering aangeboden, der studie de
voorkeur gaven, en hunne eerste liefde getrouw bleven; - zijne barre houding eindelijk
tegenover de uitstekende vernuften, die weigerden de vlugt te nemen, door zijn
vinger aangewezen, leveren er bewijzen
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in menigte van. Hugues Maret, die gezegd mag worden de eerste grondslagen van
den M o n i t e u r U n i v e r s e l te hebben gelegd, trad als letterkundige op, - hij
bewees den toekomstigen keizer, toen deze nog maar luitenant was, de gewigtigste
diensten; - hij werd secretaris-generaal des consuls, - minister-secretaris van staat
van Napoleon, - hij werd hertog van Bassano, enz., enz., enz, - maar wie onder
onze lezers, die zich den man anders herinnert dan als de redacteur van zoo menig
bekend en berucht bulletin? Hij maakte zijne fortuin, - maar wat werd er van de
glorie, die hij had gedroomd? Een enkele gelde voor velen; - of wenscht gij ten
overgang tot hen, die zich maar half lieten vervormen, een naam èn door Napoleon
èn door het nageslacht gewaardeerd, geen andere dan dien van Pierre Daru komt
ons op de lippen. Eene voorloopige vermelding van dat veelzijdig vernuft, 't welk
sterkte van geest genoeg had behouden om, na administrateur van het groote leger
te zijn geweest, in de afzondering, welke hij smaken mogt toen de veldheer gevallen
was, Venetië's geschiedschrijver te worden, is alles wat ons onderwerp hier vergunt.
Wij hebben naar een vertegenwoordiger der tweede soort van letterkundigen om
te zien; naar hem, die Bonaparte bewonderde en toch weigeren dorst om zijnentwille
van loopbaan te wisselen, die door den keizer onregtvaardig behandeld werd, en
echter den gevallen Napoleon getrouw bleef.
Arnault, ter onderscheiding van zijn zoon Lucien, en van een groot aantal
homonymen, Arnault de l'Institut geheeten, - het lid zijn is toch tot vele dingen goed,
- Arnault had voor den generaal Bonaparte eene zending naar de Ionische Eilanden
op zich genomen en vervuld; ‘hij kweet zich van zijne taak, kweet er zich goed van,
maar deed ook niet meer,’ - dan er zich zelven voor de letteren door te behouden;
de generaal zag er zuur om; de letterkundige lachte in zijn vuistje. Als ge vragen
mogt, of hij er wèl aan deed, de muze boven de magt te kiezen, dan hebt ge zeker
zijne f a b e l e n nooit genoten, - het is iets, in dat genre te worden onderscheiden,
in eene litteratuur, die Lafontaine opleverde. U de kennismaking aanbevelende, het genre wil op onzen grond niet gedijen, - zetten wij onze studie voort. Het is aan
Arnault, dat wij eenige omtrekken verschuldigd zijn van Napoleon, liever van
Bonaparte, als kritikus van treurspelen; - tragediën waren onder het consulaat,
waren onder het keizerrijk, aan de orde van den dag; het laatste wisselde die gaarne
met prachtige, pronkzieke opera's af. Arnault, die de eerste helft van het revolutionair
drama had bijgewoond, zonder er veel deel aan te nemen, dan eenige romeinsche
treurspelen te schrijven, - de M a r i u s , de L u c r e t i a , de C i n c i n n a t u s , welke
men het aan kon zien, dat David de schilderkunst, dat Talma het tooneel had
hervormd; - de laatste gelukkiger dan de eerste! - Arnault was
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drie en dertig jaren oud geworden, toen hij in zeventien honderd zeven en negentig
te Milaan den generaal en chef Bonaparte werd voorgesteld. De dichter voelde zich
aangetrokken louter door het belangwekkend genie, niet door de grootheid, welke
het zijnen volgelingen beloofde. Wij hebben de zending naar Corfu en haren uitslag
reeds vermeld; een jaar later maakte Arnault de expeditie naar Egypte van Toulon
tot Malta mede. Daar aangekomen, van den verderen togt af te zien om er een
kranken vriend te blijven oppassen, was hem geene zware verloochening; toen
deze herstelde trok niet het Oosten, trok slechts Parijs hem aan. Het geviel op zee,
- het was gedurende den overtogt van de Fransche kust naar dat eiland, 't welk,
aan zijne ridders ontnomen, weldra Engelands vlag in het hart van het
Middellandsche meir zou zien wapperen, en een der twistappels tusschen ‘la brave
France et la perfide Albion’ worden zou, - dat Bonaparte zich met Arnault over de
letterkunde onderhield.
‘Er was sprake geweest van Homerus, van de O d y s s e e , van het treurspel, van
allerlei letterkundige dingen. Als men het oor leent aan wat ons van die gesprekken
werd overgeleverd, dan gevoelt men hoe zeer het instinkt van Napoleon de lijst der
letterkunde van zijnen tijd overschreed, hoe hij in gedachte hare grenzen uitzette,
- hetzij hij koutte met Arnault, hetzij hij het later met een grooter gunsteling deed,
hij eischte blijkbaar iets anders, dan wat men hem aanbood. Hij wekte gedachten,
hij daagde scheppingen, vergun ons de ietwat stoute uitdrukking, hij daagde
scheppingen, werelden op, voor welke hij vruchteloos onder zijne tijdgenooten den
dichter zocht. Ossian, dien hij dikwijls aanriep, was slechts een vaag, was maar een
musicaal thema, 't geen hem vergunde die verzen te mijmeren, van die poëzij te
droomen, welke niemand naar zijnen wensch verwezenlijkte: het was maar een
naam, waarmede hij een onbekend genre en een onbekend genie begroette. Wat
bij voorbeeld het treurspel betreft, daarin verlangde hij iets, dat tusschen Shakspere
en Corneille eene plaats zou hebben verdiend. “De belangen der volken, de
hartstogten toegepast op een staatkundig doel, de ontwikkeling der ontwerpen van
den staatsman, de omwentelingen, welke rijken van gedaante doen verwisselen,
ziedaar,” zeide hij, “tragische stof. De andere belangen er onder gemengd, dat der
liefde vooral, 't welk de fransche treurspelen beheerscht, zijn slechts comedie in de
tragedie. - Wat is een drama, hoe ernstig, hoe pathetisch het zijn moge, maar waarin
alles op bijzondere belangen berust, meer dan eene comedie?” Z a ï r e mogt naar
zijn gevoelen, niets meer, niets anders heeten. - Op zekeren dag, toen zij lang met
elkaêr over het treurspel hadden gekout, had hij tot Arnault gezegd: “Laat ons zamen
een tragedie maken.” Meer hooghartig en schalk, dan nieuwsgierig en vertrouwend,
had de dichter geantwoord: “Volgaarne, generaal! als wij eerst zamen het plan van
een veldtogt hebben ontworpen.”
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In Frankrijk weêrgekeerd, eer Bonaparte uit Egypte terugkwam, had Arnault zijn
treurspel de V e n e t i ë r s doen opvoeren, dat veel toejuiching verwierf (16 October
1799); hij droeg het op “aan Bonaparte, lid van het instituut,” en erkende in die
opdragt, dat hij de gedachte van het vijfde bedrijf den generaal was verschuldigd.’
Zij gold niet minder dan de ontknooping. ‘In de eerste bewerking van het stuk stierven
de beide gelieven niet: ondanks hare ongehoorzaamheid jegens haren vader, vond
Blanche, en trots zijne schennis eener staatswet Montcassin, spijt het eene en het
andere vergrijp vonden beide genade bij edelmoedige inquisitoren; men woonde
een strijd van grootheid van ziel bij, en het stuk liep goed af. Bonaparte, die het op
een avond voor zijn vertrek naar Egypte had hooren voorlezen, en die een oogenblik
geschreid had, zeide tot den dichter: “Ik betreur mijne tranen. Mijne smart is maar
eene voorbijgaande aandoening geweest, waarvan ik de heugenis schier heb
verloren bij het aanschouwen van het geluk der beide gelieven. Als hun ongeluk
onherstelbaar was geweest, zou de diepe gemoedsbeweging mij tot in den slaap
hebben vervolgd. De held moet sterven.” Die raad van Aristoteles, hier van de lippen
van Alexander vernomen, werd door den dichter gevolgd, die er wel bijstond; zijn
stuk maakte zich daardoor uit het romantische los en bereikte het tragische effect.’
Hoe diep moet hij zich zelven eene tragische figuur hebben gevoeld op de rots
van Sint Helena! houd ons de voorbarige opmerking ten goede. Volgaarne erkennen
wij, dat die, welke gij bij u zelven maaktet, geleidelijker door het onderwerp werd
aangegeven; zij gold Arnault, hoorden wij. ‘Zie,’ zeidet gij, ‘hoe verschoonlijk zoude
het zijn geweest, als deze naar de gunst van zulk een beschermer had gestreefd,
als hij zijne onafhankelijkheid had prijs gegeven voor de onderscheiding van een
genie van die grootte!’ ach! ge hebt gelijk; - maar wat eischt ge van ons, ook van
den gilde, eene tentoonstelling dier ziekelijke en zwakke ijdelheid, welke gelooft,
dat de letterkunde in aanzien wint als zij zich tooit met een lintje quand-même?
Eer wij tot die vernuften overgaan, waarmede Bonaparte geen vrede had, met
welke Napoleon in openbaren oorlog leefde, hebben wij u een man voor te stellen,
die tot de guustelingen van den generaal, den consul en den keizer behoorde, en
des ondanks verre is van den indruk van een vleijer te maken, des ondanks de
waardigheid van het eene vernuft tegen het andere wist op te houden. Het is de
Fontanes, die ons in zijne betrekking met Napoleon onwillekeurig dikwijls aan
Bilderdijks verhouding tot koning Lodewijk herinnert, - nog meermalen in tegenstelling
dan in overeenstemming, het is waar. Onmetelijk mogt de afstand tusschen beide
vorsten zijn, de klove,
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die de twee dichters scheidt, valt te overzien, - want de eene zoowel als de andere
was de wegstervende vertegenwoordiger eener klassiek, aan welke geene
wedergeboorte schijnt beschoren; - maar wat de billijkheid eischt er nopens Fontanes
bij te voegen, dat hij niet slechts ‘de allerlest gekomene,’ dat hij ook ‘de voorlooper’
was, laat zich, helaas! van Bilderdijk niet bewijzen.
Dertig jaren bereikt te hebben, toen de omwenteling uitbrak, en op dien leeftijd
tot de begaafdsten van ons geslacht te behooren, was de waarheid gebiedt het te
zeggen, geen waarborg, niet aan hare gruwelen te zullen deelnemen; spaar ons
eene opgave van namen, die het zouden kunnen staven. De Fontanes was reeds
zoo oud - er is hier van een franschman sprake, - toen het groote onweder los
barstte; maar Fontanes bezat ook reeds een verleden. Hij had zich naam gemaakt
als hartstogtelijk bewonderaar der fransche dichters van de zeventiende eeuw; hij
mogt hun getrouwe volgeling heeten, ‘de laatste telg van Racine.’ Het was eene
oppositie geweest, minder tegen Rousseau en Voltaire, dan tegen hunne copyisten,
de laatste zou zich als hij aan de overdrijving van deze hebben geergerd; - het was
eene oppositie, die voor het overloopen tot hen, die het spoor bijster werden,
waarborgde. ‘Als ge drie of vier groote nieuweren uitzondert, die nog ten halve aan
de vorige eeuw toebehooren,’ zeide hij aan den avond der achttiende, ‘dan zult gij
zien, dat Racine, Corneille, Lafontaine, Boileau, Molière, Pascal, Fénelon, La Bruyère
en Bossuet, meer juiste en waarlijk dieper gedachten hebben verspreid, dan die
schrijvers, aan welke men de trotsche benaming van denkers heeft gegeven, alsof
men vóór deze niet met minder praalzucht en minder gezochtheid had weten te
denken.’ En hij mogt het zeggen! De verre navolger van het meesterstukje van Gray
[wie geeft onzer letterkunde toch eindelijk eene vertaling op de hoogte onzes tijds?]
in zijn A l l e r z i e l e n , - de dichter van de C h a r t r e u s e (de katholijk uit de school
van Fénelon) - de zanger van zoo menige bewonderenswaardige ode, die in de
beide dichtstukken, welke wij noemden, ‘de ontbrekende noten aanvulde tusschen
de koren van E s t h e r en de eerste M e d i t a t i o n s , -’ hem was de lier heilig
gebleven. Er mogten op die van anderen door den heftigen ruk snaren gesprongen
zijn - het losbarsten is zoo gevaarlijk! - hij had de zijne ter zijde gelegd. ‘Een oogenblik
declens met geheel Frankrijk, in de eerste beweging, in de verwachting door den
dageraad van negen en tachtig gewekt, een lied op het feest der Federatie van
negentig, en de grenslijn was getrokken, die hij niet overschreed.’ Wat zou hij, wiens
muze later beurtelings christelijke harptoonen slaakte - een godsdienst, maar aan
zijnen tijd geëvenredigd, het is waar, doch hoe weinigen stijgen hooger! - en
grieksche liederen kweelde - alsof de geest van André Chenier niet
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ten grave was gedaald, - wat zou hij in dien tijd zingen? Hem bleek, boven zoo vele
zijner landgenooten, de gave bedeeld Goldsmith en Cowper te genieten; hij was
dikwijls dier zoete zwaarmoedigheid ter prooi, welke met woud en weide dweepen
doet; - maar deels toonde hij zich wars van nieuwigheidszucht en ontdekkingslust
- germanisme of anglomanie, ideologie of economisme, wat haatte hij het meest?
- en vooral, vergeten wij het niet, hij bloeide in die dagen, welke het schrikbewind
voorbereidden en volgden. Wat dunkt u, wordt ge, trots onloochenbare
verscheidenheid van trekken, toch niet reeds eenige gelijkenis met Bilderdijk gewaar?
We zouden de bijzonderheid kunnen bijbrengen, dat hij het plan van een groot
leerdicht ontwierp, d e N a t u u r geheeten, waarvan hij slechts een fragment, d e
S t a r r e n k e n n i s , had afgewerkt, toen de omwenteling de wereld verraste; het
wordt als zijn meesterstuk beschouwd; maar eene andere overeenkomst is nog
treffender. Bilderdijk vertaalde, herzag, voltooide van 1804 tot 1808 het dichtstuk
van Pope, d e M e n s c h getiteld; er verliepen meer dan vijf en dertig jaren tusschen
de eerste en de tweede uitgave, tusschen de overzetting en de afronding der
navolging van hetzelfde vers door Fontanes, 1783-1821. Het blijve den biograaf
van den hollandschen dichter bewaard, ons de zamenstemming en de afwijking te
verklaren tusschen de kritiek van dezen en die, welke de fransche poëet den eersten
druk zijner vertolking deed voorafgaan. Soms is het curieus te zien, hoe eens beide
het zijn: een enkel proefje.
Pope vergelijkt in den aanhef van zijn dichtstuk het menschelijk leven bij:
Een machtig doolhof, ja, waarin de geest verdwaalt;
Maar echter, door die 't vormde aan zeker plan bepaald!
Een woesteny, waar bloem en dorre heidestruiken,
Gemengeld, onder een, en zonder keus, ontluiken!
Een lusthof, die verlokt door zijn verboden ooft,
Dat dood en jamm'ren schenkt, en niet dan vreugd belooft!
Kom, laten we, als ter jacht, dit ruime veld doorzweven,
Zien wat zijn open vlakte of dichte ruigtens geven:
Ontslippe ons 't donkre spoor, of 't duizlig steigren niet,
Van wat in de aarde kruipt, of naar de hoogte schiet:
Betrachte ons oog, Natuur in 't wandlen na te sporen; [?]
De dwaasheid in haar vlucht door de open wiek te boren;
En grijpen we, onbedeesd, waar 't opgestoten werd,
De zede ('t vluchtigst wild) zoo levende in het hart;
Waar 't pas geeft, lachende; verschoonend waar wij mogen,
Maar God rechtvaardigend in 's menschen stikziende oogen.
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Bilderdijk, die de verzen dus overbragt, voegt er de aanteekening bij:
o

o

‘Hoe hangt dit te samen? Het Tooneel is 1 een doolhof; 2 . een wildernis, waarin
o

bloemen en onkruid dooreen groeien; 3 . een tuin, die door verboden ooft in
verzoeking brengt. Laten wij nu daarin gaan wandelen! - Tot wat einde? Om den
uitgang van 't doolhof te zoeken, om in de wildernis de bloemen van 't onkruid te
onderscheiden; om in de tuin de vruchten te beschouwen, te plukken, te proeven,
of wel, er ons voor te leeren wachten? Maar Pope vergeet doolhof, bloemen, onkruid,
boomgaard en ooft, om op de jacht te gaan. Had hy de Jacht in 't hoofd, waartoe
dan de bloemen en heesters dooreen; waartoe die boomgaard en vruchten, waar
hij niets meê uitvoert? Waarom dan niet gezegd: 't Is een ruim veld of bosch, dat
allerlei wild bevat? Daarop kwam het dan aan. Maar men ziet duidelijk, dat hy, toen
hy 't een schreef, aan het ander niet dacht, en het is dus dat hy (want zoo is het
telkens met hem) niet alleen nooit party van zijn beelden trekt, en ze daar maar neêr
werpt, maar ook zoo dikwijls duister en onverstaanbaar wordt. Welk laatste, ja, eene
groote aanbeveling by de Engelschen is, maar juist niet by 't gezond verstand, dat
niet met hun, de duisterheid voor bron van de verhevenheid houdt!
Maar dit Jacht-zelve is zoo voorgesteld, dat menig Lezer en Overzetter haar niet
eens herkend heeft, en om ze kenbaar te maken, heb ik noodig geacht, aan den
Lezer een teeken van waarschouwing te geven!
Kom, laten we, a l s t e r j a c h t , dit ruime veld doorzweven!’

‘Ik zeg, d o o r z w e v e n ; want de tijd is kort, men kan maar even rond zien, of 't is
over met ons.’
Vijftien, twintig jaren vroeger gispte Fontanes, uit de school van La Harpe en der
beginselen van dezen getrouw, in Pope dezelfde ‘opeenstapeling van metaphorae,
volgens welke de mensch beurtelings een d o o l h o f , een t u i n , een v e l d en eene
w o e s t e n i j is, en ziet hij er slechts een gebrek aan smaak, naauwkeurigheid en
helderheid in.’ Er is toch niets nieuws onder de zon, zelfs niet in de kritiek; - maar
onze biograaf moet er belang in stellen, de mijn, welke wij hem aanwezen, te
ontginnen; het zou een aardig opstel zijn, waarin ons verklaard werd, w a a r o m
hollandsche en fransche klassiek het hier eens waren, w a a r o m zij daar verschilden.
Het zou een dubbele belangrijkheid aan het feit kunnen ontleenen, dat Delille met
Fontanes, als van Winter met Bilderdijk in de vertaling van hetzelfde dichtstuk
wedijverde. Hoe de schim van Pope er zich
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in zou verlustigen; niet overal toch zal de vergelijking ten nadeele van dat vernuft
uitvallen, 't welk zich zelf zoo goed als anderen de les predikte, dat er geen grooter
kunst is dan de kunst u i t t e w i s s c h e n . Wij zien den verdediger al van verre
zijne prooi rieken. De beide meesters, de vriend van Napoleon en de vriend van
Lodewijk, zijn op hunne beurt in het overbrengen even onbillijk en ongelukkig. Wilt
gij een voorbeeld? Als de zanger van den Mensch zoo schilderachtig zingt:
En vreugd, die bel, lacht nog in dwaasheids beker;

Wat doet Bilderdijk dan? Hij vertaalt:
En 't schuim der vreugde blinkt in Dwaasheids vollen kop.

En de Fontanes?
Hij laat het gansche vers weg!
Staring mogt het in waarheid meer dan louter een onzer schrijvers toeroepen:
Het strekke uw moed ten spoor, doch mag uw kroon niet wezen;
Aan Seine, aan Theems, aan Rijn
Vertaald te zijn.
Maak dat u, o n v e r t a a l d , Frank, Brit en Duitscher lezen.

Er mogt overeenkomst zijn tusschen de Fontanes en Bilderdijk in de huldiging van
het monarchale beginsel - een oogenblik misschien door den franschman, om den
wille der vrijheid voorbijgezien; en vreemd genoeg in een hollander van die dagen
voorzeker, - de eene mogt den andere de hand reiken, als het liefde gold voor eene
geregelde regering, die haren grondslag in het historisch verleden vinden of zoeken
kon, - in de middelen, waarmede zij de revolutie bestreden, verschilden zij zeer.
Immers, Bilderdijk liet nooit de zwanenveder rusten; ‘om verzen te schrijven, meer
waard dan koningrijken;’ de Fontanes voerde de dagbladpen en ontwikkelde er dat
veelzijdig talent door, 't welk hem later den redenaar van het keizerrijk maakte. Het
journaal, waarin hij schreef, leefde slechts zeer korten tijd; zijn naam, l e
M o d é r a t e u r , was een onheilspellend voorteeken. In 1792 naar Lyon vertrokken,
om er afgezonderd te leven, kwam de liefde voor de dichtkunst weêr boven.
Sainte-Beuve gelooft, dat hij in die dagen het eerste denkbeeld opvatte van een
groot dichtstuk, dat h e t G e r e d d e G r i e k e n l a n d heeten zoude; waaraan hij
zijn leven lang bij groote tusschenpoozen arbeidde, waarvan eenige fragmenten
bekend en beroemd zijn, maar dat nooit werd voltooid. ‘Waren zijne elegiën, de
C h a r t r e u s e en de A l l e r z i e l e n , de tijdgenooten van de S t u d i ë n d e r
N a t u u r van Bernardin de St. Pierre, het
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vers H e l l a s gewijd, zou, wat de kleur betreft, aan Barthelemy's R e i z e n v a n
d e n J o n g e n A n a c h a r s i s hebben herinnerd.’ De Fontanes, hooren wij zeggen,
mogt zulk eene aanleiding behoeven, om voor een onderwerp warm te worden,
Bilderdijk's genie eischte die niet, - wij willen het u gaarne toegeven, als gij ons
vergunt de vraag te doen: - of het u bij zeker schelden op ‘Klopstock's droomgebulk’
niet soms zwaar viel het vermoeden te weren, dat wij den O n d e r g a n g d e r
E e r s t e W a r e l d ten deele aan het oordeelloos toewijzen van den epischen
lauwerkrans aan dien duitschen dichter zijn verschuldigd?
Ons wachten in de levensbeschrijving van Bilderdijk, welke wij verlangend te
gemoet zien, zeker aandoenlijke tooneelen, maar of zij ons de wedergade zullen
opleveren van de verschrikkingen waaronder de Fontanes vader wierd, daaraan
twijfelen wij. Te Lyon in 1792 gehuwd, woonde hij, in het volgende jaar, het beleg
dier stad door het leger der Conventie bij, en het leven eener gade, die het geluk
zijns levens uitmaakte, verkeerde in die oogenblikken in het dreigendst gevaar. De
afgrijselijkheid van een brand ontvloden, beviel zij in eene schuur van haar eerste
kind, ‘en de bommen der belegeraars vielen zoo digt bij het wiegje, dat de vader
het dikwijls verzetten moest.’ Het stift der historie huiverde terug van de tafelen der
historie, toen deze de gruwelen boekte, waardoor Collot d'Herbois en Fouché, na
de overwinning, zelfs Couthon deden betreuren! Het strekt de Fontanes tot eeuwige
eer, dat hij, in Parijs weêrgekeerd, den Lyonschen afgevaardigden niet weigerde
hunne klagte over de verwoesting dier stad aan de Nationale Conventie op te stellen;
en het talent waarmede hij het deed, evenaarde den moed die het eischte. Het
opstel verdient uit een letterkundig oogpunt de studie van wie weten wil, hoe men
de waarheid zeggen kan, al is men verpligt den volkswaan van den dag te
eerbiedigen. In de sacramentele phraseologie der omwenteling werden de misdrijven
ten toon gesteld en getuchtigd. Een zijner letterkundige tegenstanders ried den
steller uit het opstel; of hij aan den goeden smaak, die het hem ingaf, niet de
ligtzinnigheid had gepaard hem te noemen! Een oogenblik in hechtenis genomen,
zag de Fontanes er zich, na zijn ontslag, toch door verpligt Parijs te verlaten;
gedurende den overigen tijd van het schrikbewind hield hij zich bij de bekende
dichteresse, mevrouw Dufresnoy, op het land schuil; men kent het aardige liedje
dat Béranger haar wijdde:
Brand voort, mijn lamp! blijf vrolijk branden,
Ik lees een vers van Dufresnoy.

Na den val van het schrikbewind, had Marie Joseph Chénier de

De Gids. Jaargang 22

457
edelmoedigheid de Fontanes tot Lid van het Nationale Instituut voor te dragen droevige tegenstelling van hetgeen Bilderdijk weêrvoer bij hen, die, in staat- of
letterkundige rigting, met hem verschilden; - Hoogleeraar geworden in de Schoone
Letteren aan de Centrale School, geeft hij in de beide redevoeringen, door hem uit
naam zijner Collega's in openbare zitting uitgesproken, andermaal blijk der hem
eigene gave, zijne begrippen voet te doen winnen onder de vormen door de openbare
meening gehuldigd. Wie lust heeft het in bijzonderheden bevestigd te zien, sla
Sainte-Beuve op, dien Julian Schmidt even als wij op den voet volgt; het zal hem
tevens blijken, hoe beide hoogduitsch en hollandsch, om het zeerst, worstelen en
bezwijken in hunne pogingen het eigenaardige fransch weêr te geven. Wij hebben
vroeger reeds de plaats medegedeeld, waarin de Fontanes zich tot de bewonderaars
der schrijvers van de zeventiende eeuw bekende; het was zijne theorie, zijne
oorspronkelijkheid als kritikus, dat hij in dien tijd die heerschende meening valsch
verklaarde, ‘welke,’ zeide hij, ‘den sophisten en rhetoren zoo lief, ons zou willen
diets maken, dat de eeuwen van smaak ook niet die der wijsbegeerte en der rede
zijn geweest.’ Het was in het gezigt van Garat, die aan het hoofd der Normale school
stond, dat hij, uit naam der Centrale, het tegenovergestelde van wat deze leerde
verkondigde. Hij deed het niet enkel als Lid van het Instituut, ook de dagbladpen
werd weder ter hand genomen, en met Fievée, Lacretelle en Michaud bestreed hij
in journaal bij journaal zoowel Garat als Chénier, en niet minder Daunou dan
Roederer. Ook Benjamin Constant, helaas! ook de groote vrouw, die meer dan een
der genoemden, invloed op haren tijd uitoefende, deed hij het - hoe welkom is ons
hier die ten onzent overigens zoo dikwijls anachronistisch nog gebezigde uitdrukking!
- niet altijd met r i d d e r l i j k e w a p e n e n ; chevalerie en courtoisie moeten jegens
het schoone geslacht nooit verouderen.
Of de mededeeling van een merkwaardigen brief, door hem in zeventienhonderd
zeven en negentig in een der dagbladen geplaatst, u voor het gerekt geduld ons
bewezen schadeloos stellen mogt! Het is een blijk der groote gave Fontanes bedeeld,
de verschijnselen van zijnen tijd te begrijpen, de gebeurtenissen voor te gevoelen;
- zoo hij in eenig punt, wij erkennen het gereedelijk, de volslagen tegenvoeter van
Bilderdijk mag heeten, het is in dit. Vol bewondering voor den generaal Bonaparte,
den toenmaligen veroveraar van Italië, plaatste hij in het dagblad, l e M é m o r i a l ,
dat hij redigeerde, een open brief aan dezen, die het begin der betrekking tusschen
beide mag heeten; die van een blik in de toekomst getuigt, welke ons, meer dan
eenig vers onzer dagen, aan eene verwantschap tusschen vernuft en
voorspellingsgave zou doen gelooven, als het niet zoo waar was, dat naderende
gebeurtenissen heure schaduw voor
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den

zich uitwerpen. Hij verscheen den 15 Aug. 1797 in het licht; te Parijs had men
het gerucht verspreid, dat er te Rome eene republikeinsche revolutie was uitgebroken
en deze den regeringsvorm aldaar had doen veranderen.

Aan Bonaparte.
Dappere Generaal!
‘A l l e s i s v e r a n d e r d e n a l l e s m o e t n o g v e r a n d e r e n ,’ heeft een
staatkundig schrijver dezer eeuw in het begin van een beroemd werk gezegd. Gij
verhaast al meer en meer de vervulling dezer voorspelling van Raynal. Ik heb al
reeds verkondigd, dat ik u niet vreesde, ofschoon gij over tachtig duizend man het
bevel voert en men ons uit uwen naam b a n g maken wil. Gij hebt de glorie lief, en
die hartstogt strookt kwalijk met armzalige treken, en met de rol van een
ondergeschikt zamenzweerder, waartoe men u zou willen verlagen. Het schijnt mij
toe, dat het Kapitool u meer aanlacht, en vraagt ge mijne meening, ik vind dat
verlangen uwer waardig. Ik geloof wel, dat uw gedrag niet strookt met de regelen
eener zeer strenge zedeleer; maar ook de heldhaftigheid heeft hare vrijheden: en
Voltaire zou niet nagelaten hebben u te zeggen, dat gij uw handwerk als doorluchtig
roover uitoefent zoo als Alexander en als Karel de Groote. Dat mag voor een
krijgsman van negen en twintig jaren aangaan.
Ik zou, ik herhaal het, met de grootste gerustheid in uw kamp, bevolkt door
dapperen, zoo als gij, rondwandelen, en ik kom er voor uit, dat ik het zeer aardig
zou vinden, u van nabij te zien, uwe staatkunde te volgen, en zelfs haar te gissen,
als gij het stilzwijgen bewaren mogt.
Weet gij wel, dat ik er mij in mijn hoekje meê vermaak, u groote ontwerpen toe
te schrijven? Zij moeten, als ik mij niet bedrieg, het lot van Europa en Azië doen
verkeeren.
Heel mijne verbeelding is aan het gisten geraakt, sedert men mij vertelde, dat
Rome zijne regering heeft veranderd. Ongetwijfeld is die tijding voorbarig; maar
vroeg of laat kan zij zich toch wel verwezenlijken.
Gij hadt voor de grijsheid en voor het karakter van het hoofd der Kerk een eerbied
aan den dag gelegd, die u zelven eere deed, Maar misschien vleidet gij u toen met
de hoop, dat het einde zijner loopbaan eene ontknooping zou bespoedigen door
uwe heldenfeiten en uwe staatkunde voorbereid. De Transteverijnen zijn uw ongeduld
te hulp gekomen, en de Paus, zegt men, verloor zijn tijdelijk gezag; ik verbeeld mij,
dat gij den zetel der nieuwe Lombardische Republiek zult overbrengen in dat Rome,
zoo vol van
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oude herinneringen; onder u zou zij een lesje kunnen nemen in de kunst, het overige
Italië te veroveren.
Men beweert, dat de minister Acton ten dien opzigte onlangs tot den Koning van
Napels heeft gezegd: ‘Sire! de franschen hebben reeds den halven voet in de laars.
Nog een ruk, en zij zullen er hem heelemaal in hebben.’ - Acton kon wel gelijk krijgen;
wat zegt gij er van?
Maar ik vermoed nog grootscher plannen. Italië is reeds een te klein tooneel voor
den omvang uwer ontwerpen. Ik mijmer dikwijls over uwe briefwisselingen met de
oude volken van Griekenland, met hunne priesters zelfs en hunne p a p a ' s ; want
als een handig man wacht gij er u wel voor het met de godsdienstige meeningen te
verkerven.
‘Een opstand der Grieken tegen de Turken, die hen verdrukken, is eene zeer
waarschijnlijke gebeurtenis, als men u uwen gang laat gaan, en Aubert-Dubayet’
(de fransche gezant te Konstantinopel) u ondersteunt. De opstand kan ligt tot de
Janitzaren overslaan; de geschiedenis der Ottomanen is reeds vol tragische
omwentelingen, wier werktuigen zij zijn geweest.
Het zou mij dus volstrekt niet verwonderen, zoo gij het koene ontwerp hadt
gevormd, de fransche vlag èn op de muren van het Vaticaan èn op de torens van
het Serail te plaatsen, in de hoofdstad der Christelijke Staten en in die van
Mohammed. Dat zoude, ik geef het toe, eene vreemde wijze mogen heeten, het
keizerrijk van het Oosten en van het Westen te vernieuwen. Maar gij hebt mij aan
de wonderen gewend, en het onwaarschijnlijkste is altijd hetgene het gemakkelijkst
slaagt, sedert het begin der Fransche Omwenteling.
Wat zal men dan van den Turkschen gezant en van dien van Zijne Heiligheid
zeggen, die op denzelfden dag door het Directoire worden ontvangen, die broederlijk
de een bij den ander bezoeken afleggen, die zich in de fransche opera, in onze
lusthoven Bagatelle en Tivoli vermaken, terwijl men in het geheim over het lot van
Rome en Constantinopel beschikt?
Inderdaad, dappere Generaal! van de hoogte uwer glorie moet gij soms wel in
uw vuistje lagchen om de kabinetten van Europa, en de dupes die gij maakt.
Gij bereidt der geschiedenis merkwaardige gebeurtenissen voor. Er is niemand
die het zal loochenen, zoo de rente betaald werd en men geld had, niets zou waarlijk
belangrijker mogen heeten, dan toeschouwer te zijn bij de grootsche vertooningen,
die gij der wereld gaat geven. Het blijft een lust voor de verbeelding, al ziet de
billijkheid er een weinig zuur om.
Één ding slechts gaat mij in uwe staatkunde een beetje te boven. Gij
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doet overal gemeenebestgezinde grondwetten afkondigen. Het schijnt mij, dat Rome,
welks genie gij weêr op wilt wekken, vlak tegenovergestelde grondregelen volgde.
Het wachtte er zich wel voor rondom zich heen republieken in het aanzijn te roepen,
die zijne mededingsters konden worden. Liever omringde het zich met
gouvernementen, wier uitvoerende kracht meer te wenschen overliet, en die dus
ligter voor zijnen wil bogen. Herinner u uit een schoon treurspel de verzen:
Die leeuwen, zoo gedwee sinds hij ze in boei dorst slaan,
Hernemen dan hun woede en vallen op ons aan.
Wordt eindlijk Rome vrij, Itaalje torscht haar keten, enz.

Maar misschien hebt gij daarover, als over al het andere, reeds lang nagedacht en
uwe partij gekozen, en wien gij uwe meening zult meêdeelen, mij niet.
Ik heb gemeend verzen te mogen aanhalen, in eenen brief tot u gerigt; gij hebt
de letteren en kunsten lief. Het is andermaal iets, dat men prijzen mag. Krijgslieden,
die van studie houden, zijn ook menschelijk van gemoed; hoe zeer wensche ik, dat
die smaak algemeen worde onder uwe officieren, die even goed als gij weten te
vechten. Men zegt, dat gij Ossian altijd in uwen zak draagt, dat gij hem zelfs in den
veldslag medeneemt: het valt niet te loochenen, dat hij de zanger is der dapperheid.
Gij hebt bovendien voor Virgilius te Mantua, zijne vaderstad, een gedenkteeken
opgerigt. Waarom zou ik dan niet met Voltaire, zijn vers een weinig wijzigende, tot
u mogen zeggen:
‘'k Heb veel met helden op, als zij van dichters houden.’

Ik ben min of meer dichter; gij zijt een groot veldheer. Als gij meester van
Constantinopel en het Serail zult zijn, beloof ik u lamzalige verzen, die gij niet lezen
zult, en de lofspraak aller vrouwen, welke een held van uwen leeftijd liever mag zijn
dan gedichten. Volvoer uwe grootsche ontwerpen, en keer vooral in Parijs niet weêr,
dan om er door feesten en toejuichingen te worden begroet.
‘F.’
‘Als Bonaparte,’ zegt Sainte-Beuve, ‘dien brief las [dat ligt kan gebeurd zijn] dan
moet zijne ingenomenheid met Fontanes van dien oogenblik dagteekenen.’
den

Toen de Coup d'État van den 18 fructidor (4 September 1797) de monarchale
partij het onderspit deed delven, had het dagblad uit,
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en begon de ballingschap van Fontanes, die de vlugt nemen moest, als hij niet wilde
worden gedeporteerd. Weder eene overeenstemming met Bilderdijk, al gold het
hier geene ‘afzwering en haat van het stadhouderschap’ en geene ‘verklaring van
de rechten van den Mensch,’ - en toch ook eene tegenstelling in omstandigheden
en - vooral in gedrag. Volgde de hollander den vorst zijner keuze wel een weinig of
hij hofdichter geweest ware - de V a d e r l a n d s c h e O r a n j e z u c h t vloeit over
van eene vleijerij, voor welke Göthe zich jegens Carl-August heeft gewacht, - onze
journalist, wiens gade te Parijs was gebleven, had geen ander gezelschap, geene
andere afleiding dan zijne muze, die hem weder voor het G e r e d d e
G r i e k e n l a n d scheen te bezielen. Was hij er ongelukkiger om? Door Duitschland
naar Londen getogen, verliet hij Engeland spoedig weder om Amsterdam aan te
doen. ‘Welk een indruk het op hem maakte?’ vraagt de nationale nieuwsgierigheid;
als hij loofde, - zou ze zich verkneukelen, - als hij laakte, - bah! Het merkwaardigste
wat hij er over aanteekende, is karakteristieker voor Fontanes dan voor ons. ‘Zijn
reisgezel was eene kleine uitgave van Virgilius, die hij te Amsterdam bij de Beurs
had gekocht.’ Wien men soms aan een stalletje snuffelen ziet! Indien David Jacobus
van Lennep, indien Maurits Cornelis van Hall, die in liefde voor de klassieke letteren,
en zucht om de poëzij van hun volk naar de voortreffelijkste voorbeelden van deze
te vormen, zoozeer op hem geleken, er langs waren gekomen, zouden zij hunnen
geestverwant hebben vermoed? Het lijdt geen twijfel, mannen als deze hebben in
hunne gedenkschriften menig oordeel, menige opmerking van de merkwaardigsten
onder hunne tijdgenooten, zoowel van in- als uitheemschen, opgeteekend; of ons,
wat er voor de nakomelingschap belangrijks in schuilt, werd medegedeeld! Dwaze
vraag, ijdele wensch, zegt men. Waarom toch? Is er, om ons louter tot ons onderwerp
te bepalen, is er dan iemand, die den mist prettig vindt, waarin men moet rondtasten,
als men zich een oogenblik verdiept in het onderzoek naar het verblijf van groote
mannen uit het buitenland ten onzent; naar de indrukken door de beschaafdslen en
begaafdsten uit ons volk in den vreemde ontvangen? De vraag schijt ons niet zoo
dwaas toe, als de onzen landaard eigene ingenomenheid met vreemdelingen die
ons prijzen; als de ons evenzeer kenschetsende onverschilligheid jegens deze, zoo
zij onzer ijdelheid geen lichtje ontsteken. De burger der Vereenigde Staten moge
belagchelijk zijn, als hij zich over iedere aanmerking zijner bezoekers boos maakt;
hij is ten minste prikkelbaar, en als de knorrige luim over is gewaaid, blijft de kans
dat hij zich zelven zal afvragen: ‘was er iets waars aan?’ Laat ons niet van het
letterkundig gebied afdwalen, - daarop staan dikwijls genoeg, door allerlei soort van
geheimhouding, die Ochsen am Berge. Eene vraag ten voorbeeld! - u, zoowel als
ons, wij be-
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kennen het, ons heugt iedere lofspraak, ons door engelschen - ‘schaars genoeg,’
zegt ge - bedeeld; maar kunt ge ons eenige inlichting geven over die Juffer van
Homrigh, welke Swift's Stella was? eene hollandsche van afkomst, welke ons meer
ter harte gaat dan honderd lofspraken? - Eene opmerking, ter staving onzer klagt,
- och, sla eens, in welke bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde gij wilt, de
bladzijde voor ons op, waar eenig schrijver ‘heilzaam bitter,’ bij zoo velerlei hulde
aan onze zeden, partij heeft getrokken van de geestige schets van ons volksleven,
door Mathew Prior geleverd, als hij op de hemelhooge chais het Haagjen uitholt?
Al zoekt gij tot morgen, gij vindt die pagina niet, zij moet nog geschreven worden. Een andere wenk, - het verwondert ons, dat wij geene goede vertaling van dat
weêrgaloos meesterstukjen van Goldsmith, het V e r l a t e n D o r p j e n , bezitten;
maar dat ieder zich houdt, alsof dezelfde dichter, die ook ons land bezocht, nooit
d e R e i z i g e r had geschreven, wie die er zich over verbaast? Het is immers
naïf-nationaal, van zoo iets geen notitie te nemen? - Eer men ons miskenne, eene
verklaring. We stellen niet den minsten prijs op mededeelingen uit het verleden,
waarbij we niets anders zouden winnen dan eene bevestiging der droeve waarheid,
dat er noch misstappen, noch misdrijven zijn, die nieuw mogen heeten; maar biedt
de kans zich aan, eenig tijdvak toegelicht te zien, dan is het kijkjen er ons niet minder
lief om, al houdt geen heilige de kaars, al is hij paap noch puritein, die ons de les
leest. Wie de hollandsche vrouw was, die uit louter zinnelijken hartstogt voor den
nog onbekenden Alfieri hare huwlijkstrouw schond, wij stellen er geen grein belang
in het te weten; maar mogt ge bijzonderheden over Mirabeau's verblijf ten onzent
onder uwe berusting hebben, och, deel ze mede, al zijn het op verre na geen
douceurs! - Een voetzoeker ten slotte. Wat dunkt u van eene letterkunde, die onder
de tijdgenooten der schrijfsters van S a r a B u r g e r h a r t een talent opleverde,
met dat der beide beroemde vrouwen wedijverende, maar daarvan geene melding
maakt, maar de vernuftige vergeet, louter dewijl zij, van hooge geboorte, geen
hollandsch schreef? Geestige Bella van Zuylen, echter behoordet gij ons degelijk
toe; Sainte-Beuve zelfs kan in uwe tinten en toetsen noch Teniers, noch Terburg
voorbijzien. - In waarheid, chineesche geheimzinnigheid, chineesche
zelfbewondering, chineesche uitsluiting, - we zijn er te lang aan ter prooi geweest,
het minst in de roemrijkste dagen van ons volksleven, nooit geheel wat de
begaafdsten onzer waarlijk groote mannen betreft; maar de menigte, de schare! zij
deed er zich geruimen tijd op te goed, zij werd er tot verstokkens toe in gestijfd. Iets
van den europeeschen geest, die, wilt gij een naam welke onze gansche gedachte
zamen vat, die een onzer flinkste landgenooten uit het jongst verleden, die A.R.
Falck blaakte, is behoefte in onzen tijd en in onzen toestand.
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Sta toch nooit aan een stalletje stil! wie weet hoelang gij er blijft snuffelen! Fontanes
heeft den ballingstogt vast voortgezet, overal zich meer om boeken dan om
menschen bekommerende; in Holstein, waar hij de Z e d e l i j k e V e r h a l e n van
Marmontel bij eerzame huislieden aantreft; in Hamburg, waar hij in de geheele stad
geen P l u t a r c h u s vinden kan. Waant gij geen wedergalm van Bilderdijks
verzuchtingen te hooren, wanneer hij zich zelven een ‘Ovidius onder de barbaren’
schetst; wanneer hij weeklaagt ‘over de nevelen die langs den zoom der Elbe
hangen;’ wanneer hij zich ‘opgesloten’ vindt ‘in een kagchel’, zooals reeds Descartes
had gezegd, - de Hollander heeft slechts den vloek op de dekbedden voor. Een
Franschman in ballingschap, een vischje op het drooge; - eer de Achttiende Brumaire
aanbrak, was Fontanes bereids in zijn vaderland weergekeerd, al moest hij er zich
nog schuil houden. Andermaal schreef hij eenen brief aan Bonaparte, even edel,
even geestig als de vroeger medegedeelde; een epistel, waarin hij eene houding
aanneemt, die volkomen met zijn gedrag in zeventien honderd zeven en negentig
strookt, en ‘die waardiglijk beider betrekking opent.’

Aan Bonaparte.
sten

Ik word verdrukt, gij zijt magtig; ik vraag geregtigheid. De wet van den 22
Fructidor
heeft mij indirect begrepen onder het groot aantal schrijvers, in massa en zonder
vonnis gedeporteerd. Mijn naam werd er niet op herroepen. Intusschen heb ik, als
ware ik wettig veroordeeld geworden, dertig maanden lang in ballingschap geleden.
Gij hebt het bewind in handen en ik ben nog niet vrij. Verscheiden leden van het
den

Instituut, waartoe ik voor den 18 Fructidor behoorde, kunnen u getuigenis geven,
dat ik altijd, in mijne gevoelens en in mijn stijl, naar gematigdheid, kieschheid en
bedachtzaamheid heb gestreefd. Ik heb in de openbare zittingen van dat zelfde
Instituut fragmenten van een lang dichtstuk voorgelezen, dat den helden niet
mishagen kan, daar ik er de groote feiten der oudheid in verheerlijk. Het is in dat
werk, waarmede ik mij sedert verscheidene jaren bezig houde, dat men mijne
beginselen moet zoeken, en niet in den laster van ondergeschikte verklikkers, die
geen oor meer moeten vinden. Als ik soms de uitspattingen der omwenteling heb
betreurd, ik deed het niet dewijl ik er mijn gansche vermogen en dat der mijnen bij
inboette, maar dewijl ik de glorie van mijn vaderland hartstogtelijk liefheb. Die glorie
is reeds in veiligheid, dank zij uwe wapenfeiten! Zij kan slechts toenemen door de
geregtigheid, welke gij belooft allen verdrukten te doen weêrvaren. De stem des
algemeens zegt mij, dat gij weinig van lofspraken houdt. De mijne zouden op dit

De Gids. Jaargang 22

464
oogenblik te zeer den schijn hebben door belangzucht te zijn ingegeven, om uwer
den

of mijner waardig te wezen. Bovendien heeft men, toen ik vrij was, vóór den 18
Fructidor, in het dagblad, waaraan ik artikelen leverde, kunnen zien, dat ik altijd van
u heb gesproken, zooals de faam en uwe soldaten het deden. Ik zal er niets meer
van zeggen. De geschiedenis heeft u genoegzaam geleerd, dat de groote veldheeren
het altijd tegen de verdrukking en den rampspoed hebben opgenomen, voor de
vrienden der kunsten, voor de dichters inzonderheid, wier harte gevoelig en wier
stem dankbaar is.
FONTANES.
12 Nivôse van 't jaar VIII (Januaij 1800).’
En Bonaparte antwoordde?
Het behoort tot de geschiedenis der letteren onder het Consulaat en wij zullen
het u mededeelen als gij ons vergund hebt u op nog eene gestalte opmerkzaam te
maken, die echter geene uitvoerige teekening vereischt. Wel verre er van, als zoo
menige vermaardheid dier dagen, vast in nevelen schuil te gaan, treedt zij glansrijk
uit den verflaauwenden groep, waarin zij zich bewoog, der nakomelingschap te
gemoet; - ‘Corinne, wat van verre gezien, valt op Kaap Miseno te duidelijker in het
oog.’
Eer Bonaparte zich de waardigheid van eersten Consul zag opgedragen, had de
dochter van Nccker, het kind der omwenteling, zich reeds een hoogen rang op het
gebied van den geest verworven. Welk eene jeugd was die der veelbelovende!
Grimm, Thomas, Raynal, Gibbon, Marmontel, ieder hunner rigtte, in den salon harer
moeder, het woord tot haar, de lieve kleine op het tabouretje; en geen van deze,
die niet door hare geestigheid werd verrast. Het heugt ieder die een blik in Göthe's
Waarheid en Dichting heeft geslagen, hoe vroeg de meester met het tooneel
dweepte; de kleene Germaine had hare papieren koningen en koninginnen, die
tragedie speelden - het dramatisch instinkt, de behoefte aan gemoedsbeweging en
gemoedsuiting verraden en kenschetsen haar genie. Hoe hare eerste schriften, in
spijt der analyse toen aan de orde van den dag, en ondanks strengere studien, ook
haar niet vreemd, die op vijftienjarigen leeftijd uittreksels maakte en opmerkingen
schreef naar aanleiding van Montesquieu's G e e s t d e r W e t t e n , - hoe zij
getuigden van overgevoeligheid! Geheel onder den invloed van Rousseau, volgde
de eene novelle de andere; even als hare dichtstukjens, waren zij om strijd mijmerziek
en melancholisch, was zij louter geestdriftige opgewondenheid voor de genie en
voor de natuur, voor de deugd en voor het ongeluk, overdrijvingen, waaraan de
voortreffelijksten onder de jongeren zich overal het eerst bezondigen.
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Het werk, waarvan zij dagteekent, in 1787 geschreven, toen zij nog slechts een en
twintig jaren telde en den naam van Nccker reeds met dien van den Zweedschen
Gezant te Parijs had verwisseld, waren de B r i e v e n o v e r J e a n J a c q u e s .
‘Het is of de schriften, die Mevrouw de Staël later in velerlei genres, roman, zedelijke
vertoogen, staatkundige opstellen, het licht zou doen zien, in dien snelruischenden
en welluidenden lofzang der werken van Rousseau wordt voorspeld; even als eene
groote muzikale schepping reeds wat de hoofdgedachte betreft, volkomen in hare
ouverture aan het licht treedt.’ Het behoeft geene vermelding, dat de opgang, door
deze brieven gemaaktde de algemeene sympathie had haren tolk gevonden - aan
het ongelooflijke grensde.
In den schoot der weelde opgevoed, in de groote wereld geëerd en gevierd,
begaafd boven de beroemdste mannen van haren tijd, door Gustaaf de Derde om
een briefwissel gevleid, de roem van Parijs, welk eene toekomst! IJdelheid der
ijdelheden! daar stak de storm van het schrikbewind op, andere dwarreling dan die
waarvan zij op feest bij feest, als de muzijk ten dans noodde, getuige was geweest.
Voerde gene de schoonsten ten rei, het genot van een geestig gesprek afwisselende
met dat van melodie en minne, deze sleepte in huiveringwekkende vaart geheel de
maatschappij mede; te gronde ging het koningschap, en wat nog naar godsdienst
gezweemd had, wat was er van over? Aan den oever van het meer van Genève,
op het terras van Coppet der razernij ontvloden, meent ge misschien, dat zij zich
zelve in die stilte afvroeg, of zij in hare bewondering der beginselen van de
omwenteling ook te verre was gegaan? - erger nog, dat zij er het schrille nakrijschen
hoorde der spotternijen, die Champcenetz en Rivarol in de dagen harer overwinning
hadden gegrinnikt? Och! stel u eene vrouw toch nooit zoo zeer auteur voor, als
soms mannen het worden; - gevoel, deernis, tranen, zij had die voor het ongeluk;
aan hare glorie dacht zij het minst van allen. Wat hare zelfbeproeving betreft, die
bleef tusschen haar en Hem, die de harten kent, - en, zou zij later blijken geven hoe
goed zij wist, dat nooit veldheer ten kapitool ging, zonder het geschimp zijner
krijgsknechten ten doel te staan, helaas! thans hoorde zij wel ander geschreeuw,
wel ander geschrei, dan dat eener letterkundige kabaal. ‘Even dof maar even haastig
tevens als de slagen der riemen van de bootslieden op het meer, waande zij van
verre het gedurig, het regelmatig neêrvallen der guillotine op het schavot te hooren!’
Eene welsprekende bede, een kreet des harten voor die arme, die deerniswaardige
koningin, welke zij als de bewonderde, als de beminnelijke Marie Antoinette had
gekend en geliefd; eenige dichtregelen aan het ongeluk, ziedaar alles, waartoe zij
zich in staat gevoelde. Louter opoffering aan anderen, wenschte zij voor haar zelve
slechts
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dat zij sterven mogt, het scheen haar toe, dat het met de menschheid, met de wereld
was gedaan.
Overdrijving van het ongeluk, ongeduld van het geloof, dat hier het einde der
dingen tegenhijgt, dat daar van een duizendjarig rijk dweept! de bestemming der
menschheid hier beneden blijkt nog lang niet bereikt. De negende Thermidor brak
aan, en de volgende dag (28 Julij 1794) zag Robespierre vallen. Frankrijk herademde,
en het leed niet lang, of Mevrouw de Staël wenschte haar, ondanks al zijne gruwelen,
geliefd Parijs weder te zien. De heerschende karaktertrek die haar onderscheidde,
de hoofdeenheid van al de tegenstrijdigheden, die zij omving, de voorbeeldeloos
vlugge, doordringende geest, die van de eene tot de andere omliep als het bloed
door de aderen, en dat wonderbaar zamenstel schraagde, was, het lijdt geen twijfel,
‘het gezellig onderhoud’ neen, het gesprek, nog minder, ‘het was de conversatie;’
wij, die de zaak slechts ten halve kennen, hoe zouden wij de uitdrukking volkomen
hebben? ‘Het was het geïmproviseerd, aan het licht schietend, schier meer dan
menschelijk woord, de onuitputbare bron harer ziel ontweld; - dat was het wat voor
haar eigenlijk gezegd het l e v e n uitmaakte, een tooverklank, zoo vaak door haar
gebezigd, en dien men op haar voorbeeld gebruiken moet, als men van haar spreekt.’
Waar ter wereld anders werd dit gewaardeerd, dit genoten, waar anders konde zij
l e v e n dan te Parijs?
Vast hield zij zich in hare O p m e r k i n g e n o v e r u i t w e n d i g e n e n
i n w e n d i g e n V r e d e er mede bezig, een boek, waarover Sainte Beuves uitvoerig
oordeel dus door Julian Schmidt wordt zaamgevat: ‘Nog altijd onverzoend met de
aristocratische elementen der engelsche constitutie, vertegenwoordigde zij toen de
ideën eener gelouterde democratie. Het werk verrast ons door een rijkdom van
schitterende gedachten, en neemt voor zich in door den levendigen indruk, dien het
pas gesloten gruweltijdvak achterliet. De schrijfster roept alle vrienden des vaderlands
op, zich voorloopig aan den republikeinschen regeringsvorm te houden, eerlijk en
open met het bestaande voor lief te nemen en daarop voort te bouwen; - door geen
tusschenkomst van buiten, slechts door de Franschen zelve kan de vrede
binnenslands worden hersteld; het is aller pligt een waakzaam oog te vestigen op
het voortschrijden eener reactie, die reeds in het tegenovergestelde uiterste dreigt
over te springen.’
Gustaaf de Derde was ten grave gedaald, en met hem de ontwerpen eener meer
dichterlijke dan uitvoerbare poging, de Fransche Omwenteling te stuiten; Zweden
was gelukkig genoeg geweest zijne onzijdigheid te bewaren, en in den herfst van
1795, toen het de Republiek had erkend, keerde Mevrouw de Staël met haren
echtgenoot naar Parijs terug. Weder openden zich de deuren van haren
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salon, in wiens korten wedstrijd met dien van Mevrouw Tallien, de zege tusschen
de beide vermaardheden niet lang twijfelachtig kon zijn. Weder vereenigden zich
om haar de begaafdsten uit alle partijen, talent bij talent trots velerlei wijziging de
beginselen van negen en tachtig getrouw gebleven: Benjamin Constant, Narbonne,
Lanjuinais, Boissy d'Anglas, ook Garat, de antipode van Fontanes, die haar evenmin
lijden mogt als hem. Het middenpunt eener liberale oppositie, waren die
vereenigingen toen van luttel gewigt voor het parlementaire leven, maar
allerbelangrijkst voor de geschiedenis der maatschappelijke toestanden, - ‘een
stilzwijgend protest tegen eene bepaalde rigting der politiek, waren zij het vooral
tegen eene eenzijdige heerschappij der staatkunde in het algemeen.’
Wij zouden ons misschien aan eene poging wagen, er u een vlugtigen blik in te
doen werpen, zoo wij niet voorgekomen waren; Schimmel's A v o n d b i j d e
B a r o n e s s e d e S t a ë l moet u nog heugen, al is het zeven jaren geleden, dat
de schets in dit tijdschrift werd meêgedeeld. Al wat wij hier nog te vermelden hebben,
is minder aan te stippen dat het Germaine was, die Talleyrand in 1796 met het
Directoire in betrekking bragt - zonderlinge aantrekkingskracht door louter verstand
op zooveel gevoel uitgeoefend; - dan dat zij in de twee jaren, welke het genoemde
tafereel voorafgaan, hare P r o e v e o v e r d e V e r d i c h t i n g e n en haar
V e r t o o g o v e r d e n I n v l o e d d e r H a r t s t o g t e n , het licht had doen zien.
‘Het leven der ziel is werkzamer dan Caesar’ hare verschijnselen overtreffen zijne
feiten; ziedaar de groote ketterij in de oogen van Bonaparte, door Mevrouw de Staël
toen verkondigd. Eer wij haar bij de ontwikkeling van dat thema volgen, geniet nog
eens Schimmels schets, die u de beruchte woorden doet hooren: ‘de grootste vrouw
is diegene, welke haren man de meeste kinderen baart,’ en, al verbaast gij er u niet
over, beklaag het dat het vernuft zich zoo spoedig door het epigram wist te wreken:
‘Robespierre te paard!’
(Wordt voortgezet.)

Archief, uitgegeven door het Wiskundig Genootschap: ‘Een onvermoeide
o
arbeid komt alles te boven.’ Amsterdam, Weytingh en van der Haart. 8 .
e
e
1 stuk. 1856. Blz. 1-88. 2 stuk, 1857. Blz. 89-200. à ƒ 0.60.
1. Het Wiskundig Genootschap: ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven,’ in
den jare 1779 door vier wiskundigen A.B. Strabbe, H. Rakers, J. Bolten en P. Heynis
te Amsterdam opgerigt, heeft van dien aanvang af steeds het verbreiden van
mathematische kundigheden ten doel gehad, volgens de wegen, die overeenkomstig
de
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middelen van het Genootschap geoordeeld werden het best daartoe te leiden. In
de eerste plaats trachtte men hiertoe te geraken door het opgeven van vraagstukken,
het oplossen daarvan en de soms bijgevoegde oordeelkundige kritiek of vergelijking
dezer oplossingen. Telkens werden er twee honderd en vijftig voorstellen tot een
bundel vereenigd, en alzoo zagen achtereenvolgens het licht: Kunstoefeningen, 2
Deelen, 1782, 1788. - Wiskundige Verlustigingen, 2 Deelen, 1792, 1795. - Wiskundig
Mengelwerk, 2 Deelen, 1798, 1802. - Wiskundige Oefeningen, 2 Deelen, 1806,
1809. - Verzameling van Voorstellen, 2 Deelen, 1811, 1815. - Verzameling van
Wiskundige Voorstellen, 6 Deelen, 1820, 1823, 1826, 1830, 1830, 1836. Verzameling van nieuwe Wiskundige Voorstellen, 2 Deelen, 1841, 1846. Verzameling van Wiskundige Opgaven, 2 Deelen, 1850, 1854. - Onder deze
Vraagstukken, reeds meer dan vijf duizend in getal, bevinden zich onderscheidene
voorstellen, zoowel als oplossingen, die meer dan voorbijgaande waarde hebben,
en het zoude voorzeker een nuttig werk zijn, deze voorstellen bij elkander te
verzamelen en alzoo van meer dadelijk nut te doen zijn.
In de tweede plaats werden er Verhandelingen der Leden over een of ander
wiskundig onderwerp, en ook wel de redevoeringen op de Jaarlijksche Algemeene
Vergaderingen uitgegeven. Daarbij kwam in de derde plaats het uitschrijven en
beantwoorden van Prijsvragen, betreffende de Wiskunde. Dit alles werd verzameld
in de navolgende werken: Mengelwerk van Wis- en Natuurkundige Verhandelingen,
2 Deelen, 1796, 1816. - Nieuwe Wis- en Natuurkundige Verhandelingen, 2 Deelen,
1844, 1854, waarvan elk deel uit twee stukken bestaat, het eerste voor de
Verhandelingen zelve, het tweede voor de bekroonde oplossingen van prijsvragen
bestemd. - Hier vindt men mede belangrijke stukken.
Omtrent het opgeven en oplossen van gewone voorstellen en van de prijsvragen,
zij ter loops aangemerkt, dat de bekrooning - bestaande uit een of ander Wiskundig
werk - voor het grootste aantal zoowel van opgegeven als van opgeloste voorstellen
in elken bundel - eene maatregel, die ook op de prijsvragen is toegepast - zeker
veel heeft toegebragt, om den ijver gaande te houden.
Ten vierde werden door het Genootschap enkele belangrijke werken over de
Wiskunde in het licht gegeven: zoo werd de uitgave bezorgd van Montucla, Historie
der Wiskunde, 4 Deelen. - A.B. Strabbe, Fluxie-Rekening. - O.S. Bangma,
Verhandeling over de Regtlijnige en Klootsche Driehoekmeting. - F.J. Stamkart,
Verhandeling over het grondbeginsel der virtuele snelheden, toegepast op de
beweging der Wipbruggen.
Sedert 1842 heeft het Genootschap zijnen werkkring op eene belangrijke wijze
uitgebreid, door het houden van zes vergaderingen
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gedurende elken winter, waar voorlezingen over onderwerpen van Wis- en
Natuurkunde worden gehouden, die naderhand in discussie worden gebragt; de
verslagen daarvan, telkens tot nu toe uitgegeven, loopen van 1842 tot 1852.
2. Nu zijn wij genaderd tot de uitgave van het hierboven genoemde Archief, dat
bestemd is om al de voorgaande verschillende werken te vervangen, behalve de
voorstellen, waarvan de uitgave afzonderlijk blijft doorgaan.
In dit Archief derhalve, dat in twee Afdeelingen verdeeld is, stelt het Genootschap
zich voor te leveren in de eerste Afdeeling: verschillende verhandelingen, in zoo
verre zij door de daartoe bestemde Wetenschappelijke Commissie beoordeeld en
aangenomen worden, en de goedgekeurde oplossingen der Prijsvragen, - in de
tweede Afdeeling: de verslagen der wintervergaderingen, met uittreksels van het
daarop verhandelde; verder verschillende verhandelingen, door de Leden of andere
beoefenaars der Wis- en Natuurkunde daartoe aangeboden, en niet aan de
beoordeeling der Wetenschappelijke Commissie onderworpen; eindelijk verslagen
over binnen- of buitenlandsche wiskundige geschriften en korte levensbeschrijvingen
van uitstekende Wiskundigen. Van dit Archief zijn nu twee stukken verschenen,
waarvan wij kortelijk den inhoud zullen nagaan.
3. De eerste Afdeeling bevat vooreerst eene Verhandeling van Prof. R. Lobatto,
‘Over de beweging van een ligchaam om eene vaste as en om een vast punt,’
gesplitst in vier hoofdstukken, waarvan de beide eerste in het eerste stuk, bladz.
1-46, de beide laatste in het tweede stuk, bladz. 89-155 voorkomen. Na eene korte
schets van de geschiedenis - waarbij teregt wordt aangehaald de dissertatie van
Dr. A.S. Rueb, in leven Observator te Utrecht, ‘De motu gyvatorio corporis rigidi
o

nulla vi acceleratrice sollicitati.’ Traj. ad Rhen. J. Altheer, 1834, 74 p., 4 ., eene
verhandeling, die in de theorie der Elliptische Functiën mede zeer gunstig bekend
is, - en van den omvang van het onderwerp, handelt Schr. in Hoofdstuk I, § 3-18,
over de eigenschappen der momenten van inertie; in Hoofdstuk II, § 19-33 over de
beweging van een ligchaam om eene vaste as; in Hoofdstuk III, § 34-43, over de
beweging van een ligchaam om een vast punt, § 44-49, over de beweging van een
regten cirkelvormigen kegel om zijn top, onder de werking der zwaartekracht; in
Hoofdstuk IV, § 50-58, over de beweging van een ligchaam, draaijende om een vast
punt, indien er geene versnellende krachten aanwezig zijn.
Als grond van de onderhavige beschouwingen wordt vooreerst behandeld de
theorie van de momenten van inertie en der hoofdassen, als zoodanige assen,
waarbij het moment van inertie een minimum of een maximum wordt; haar
noodzakelijk bestaan wordt op twee
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onderscheidene manieren bewezen, en daarbij nog de bewijzen van Clausen (Journal
für Mathematik von Crelle, Bd. 5, S. 383), en dat van den Schrijver zelven (Tijdschrift
der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, Deel I, blz. 166), aangehaald. Hier
wordt tevens het verkeerde aangetoond van eene opmerking van Poisson, omtrent
de evenwijdige verplaatsing der hoofdassen. Verder worden uit het behandelde,
volgens de leerwijze der koppels naar Poinsot, de wetten der beweging nagegaan
van een ligchaam om eene vaste as, en wel achtervolgens van eene massieve lijn,
van een massief vlak en van een vast ligchaam. Vervolgens overgaande tot de
beweging van een ligchaam om een vast punt, komt de zoogenaamde ‘axe instantané
de rotation’ in aanmerking; daarna worden de drie differentiaal-vergelijkingen van
Euler, en weder op twee verschillende wijzen afgeleid, hare juiste beteekenis
aangetoond, en daaruit tot de vergelijkingen voor de volledige oplossing van het
problema besloten. Als toepassing volgt de beweging van een regten cirkelvormigen
kegel om zijn top, met inachtneming der zwaartekracht, naar de theorie van Poinsot
behandeld - waarbij op de belangrijke verhandeling van Dr. F.J. Stamkart wordt
gewezen ‘over de beweging van eenen tol om zijne punt, mitsgaders over de wetten,
volgens welke een draaijende Ring, door eenen grooteren concentrieken vasten
Ring aangetrokken wordende, zich om zijn middelpunt beweegt,’ voorkomende in
e

de Verhandelingen van het Genootschap, Deel II, 1 Stuk, blz. 71-120. - evenzeer
als het geval, dat bij de beweging van een ligchaam geene versnellende krachten
aanwezig zijn, waarbij eene uiteenzetting van de Methode van Poinsot, om de
beweging van een draaijend ligchaam aanschouwelijk voor oogen te stellen. Eindelijk
worden nog eenige bijzondere gevallen overwogen, waarbij de beweging zich laat
bepalen, zonder dat men zijne toevlugt behoeft te nemen tot Elliptische Functiën;
en hierbij wordt op eene vergissing van Duhamel opmerkzaam gemaakt.
4. Wat de tweede Afdeeling betreft, bevat het eerste stuk de Rapporten van
1852-1853, 1853-1854 en 1854-1855, terwijl het tweede stuk die van 1855-1856
bevat. Ten einde een overzigt van de werkzaamheden van het Genootschap in deze
rigting te geven, willen wij hier eene opgave der Verhandelingen doen volgen, in
die vier winters gehouden.
Dr. E.B. Asscher, over de Cosmogenie of de ontwikkeling van het Heelal.
Mr. J.J. Teding van Berkhout, over de Verklaring van Kubiekworteltrekking uit
binomia, - over de Goniometrie, - over de verklaringen der bewerkingen van de
Hoofdregelen der Gewone en Decimale Breuken, - Twee lezingen over den
Parameter (het latus rectum der Ouden) der Parabola.
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W. van Gigh, Over de voornaamste handelwijzen, door verschillende Wiskundigen
van tijd tot tijd opgegeven, om de derde- en vierdemagtsvergelijkingen op te lossen.
Dr. Bierens de Haan, Over het Billardspel, als toepassing van de leer der botsing
en van die der wrijving.
J.H. van Koten, Over de leer der Transversalen, toegepast op de Werkdadige
Meetkunde, - over het Electro-magnetische Chronoskoop van Böttger, - over eene
constante drukking bij den Gashouder.
Dr. D. van Lankeren Matthes, over het oplossen van de derde- en
hoogere-Magtsvergelijkingen, - over den inhoud der spherische veelhoeken, welke
door de snijding van kleine cirkels ontstaan, - over de oplossing der onbepaalde
vergelijkingen, volgens Cauchy, - over eene trigonometrische formule en de deeling
van polynomia, - over de kettingbreuken en de imaginaire grootheden, - over de
verschillende mcthoden om eene regte lijn te vinden, die bij benadering gelijk is aan
een' cirkelboog of aan den cirkelomtrek - over de Notatie om positieve en negatieve
lijnen voor te stellen - over het maken van landkaarten.
Prof. C.J. Matthes, over de leer der Projectiën, - over het min juiste van vele
Meetkundige bepalingen, - over de Polaren of Poollijnen, - over den inhoud van een
24-vlakkig ligchaam, genaamd Trapezoëder, - over het verband tusschen eene
volledige vierzijde en vierhoek.
A. van Otterloo, Drie Voorlezingen over Analytische Beschouwingen van
Harmonische Lijnen en hare snijdingen door Transversalen, - over de Chordaal.
Dr. F.J. Stamkart, over de Slingerproef van Foucault, - over eene meetkundige
voorstelling van de beweging van een ligchaam in de ruimte, naar aanleiding der
theorie over de wentelende beweging der ligchamen van Poinsot, - over eene nieuwe
wijze om den inhoud van een fust op te meten, - Twee Voorlezingen over den invloed
van het ijzer op de kompasnaald, - over de uitdrukking van de Sinus in imaginaire
exponentiele grootheden, - over het Theorema van Taylor, - over de breking van
het licht door een lensvormig glas.
Dr. J.G.H. Swellengrebel (sedert overleden), over de leer der coördinaten, - over
de theorie der tusschen twee figuren bestaande verwantschappen, beschouwd uit
het oogpunt der Analytische Geometrie.
5. Verder bevat het eerste stuk nog in de tweede Afdeeling eene Verhandeling
van Dr. J.J. Teding van Berkhout, over de worteltrekking uit een binomium (van den
vorm a ± √b). Eerst wordt nagegaan, wat men uit de magt zelve ten opzigte van
den wortel kan afleiden; vervolgens wordt daaruit eene benaderingsmethode ont-
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wikkeld, in navolging van A. Girard, in zijne ‘Invention Nouvelle en Algèbre,’ 1629;
eenige voorbeelden ter toepassing, besluiten deze belangrijke mededeeling.
Vervolgens een klein opstel van Dr. van Blanken, behelzende eenige opmerkingen
over de Logarithmen van Neper en Byrgs. De daarbij opgegevene herleidingsformule
voor kettingbreuken met een negatieven partiëlen noemer is niet weinig bekend: zij
komt ook voor in de ‘Theorie der Kettenbrüche von Stern, § 19’ (opgenomen in het
‘Journal für Mathematik’ von Crelle, Bd. 10, S. 156.
Eindelijk eene der Voorlezingen van Dr. Stamkart, de Meetkundige voorstelling
van de beweging eens ligchaams in de ruimte, naar aanleiding der theorie over de
wentelende beweging der ligchamen van Poinsot. Deze bevat in zes stellingen eene
duidelijke uiteenzetting van dit onderwerp.
In het tweede Stuk komt onder deze tweede Afdeeling voor een beknopt verslag
door Prof. Matthes, van twee Voorlezingen door wijlen Dr. Swellengrebel, bij het
Genootschap gehouden; deze bevatten eenige hoofduitkomsten van de
lievelingsstudie van dien geleerden Schrijver en overzigten van zijne beide
hoofdwerken: ‘Neun verschieschiedene Coördinaten-Systeme im Zusammenhang
o

untersucht,’ Bonn, Marcus, 1853, XII en 224 pp., 4 en ‘Analytisch-geometrische
Untersuchungen über allgemeine Verwandtschafts-Verhältnisse von
o

Coördinaten-Systeme.’ Bonn, Marcus, 1855, XII en 166 pp. 4 . (welk laatste boek
eerst na 's Schrijvers dood het licht zag).
Nogkomt er in dit Stuk het eerste gedeelte voor van een stukje van mijne hand
‘over eenige bepaalde Integralen van den vorm
-px

(ook voor het geval dat de factor e ontbreekt) en enkele andere die daarmede
zamenhangen,’ waarin, na eene uiteenzetting van de ware definitie eener bepaalde
integraal en van de beteekenis van het differentiëren onder het integraalteeken,
deze methode op gemelde integralen wordt toegepast.
Eindelijk sluit het eerste Stuk met eene beoordeeling van de
Architectuur-Perspectief van J.W. Schaap, Afd. I, door Dr. C.P. Burger.
Mogt dit overzigt ten gevolge hebben, dat zoowel de rigting van het Genootschap
meer en meer gewaardeerd, als het Archief door velen ter hand genomen worde,
dan zoude Ref. zijn doel bereikt achten. De uitgevers hebben dan ook niets gespaard,
om het hunne daartoe bij te dragen; de goede, zuivere en nette druk, zoowel als de
geringe prijs getuige daarvan. Dat hunne bezorging en de ijver van Bestuurderen
en Redacteurs ruime vruchten dragen: Een overmoeide arbeid komt alles te boven.
D. BIERENS DE HAAN.
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Bijdrage tot de kennis van het belang der Nederlandsche Spoorwegen,
en Bijlagen, daartoe behoorende; door J.G.W. Fijnje. Dordrecht, Blussé
en Van Braam, 1858.
Spoorwegen in Oost-Nederland. Voorstel aan de Raden der Gemeenten
Arnhem, Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen, en Verslag dier
Commissie aan den Raad der Gemeente Zwolle. Zwolle, W.E.J. Tjeenk
Willink. 1858.
Beide brochures werden ons ter aankondiging, immers niet ter recensie? in dit
Tijdschrift gezonden; maar wij wilden met de vervulling van onze taak wachten,
totdat wij het antwoord van den Minister van Binnenlandsche Zaken op de
interpellatie van den Heer Thorbecke aangaande de zaak der spoorwegen kenden.
Nu wij dat antwoord evenwel gelezen en herlezen hebben, en wel in bepaald verband
tot de gestelde vragen, nu zien wij tot ons leedwezen, dat onze verwachting om
daaruit veel nieuws, veel bemoedigends te vernemen, hoe weinig die ook gespannen
was, toch nog deerlijk te leur gesteld is. Immers alweêr waren het heusche woorden,
beloften zonder tal en zonder einde, maar bepaalde toezeggingen, mededcclingen
van feitelijke stappen op het gebied van uitvoering gedaan, ze ontbraken even als
altijd. En de Kamer berustte daarin, ook even als altijd. Immers wat baten al die
moties!
Toch hooren wij den Heer Thorbeeke zeggen, dat de ijver voor de zaak der
spoorwegen bij het publiek niet nog meer opgewekt, maar dat die belangstelling
daarvoor eer getemperd en geleid moet worden. Hoe nu? Wanneer er werkelijk zulk
een overdreven ijver bij ons volk voor die kwestie bestond, dat hij tempering noodig
had, zouden zich dan niet nog oneindig meer en krachtiger stemmen hebben doen
hooren tegen de wijze, waarop dit zoo gewigtig vraagstuk door de Regering
behandeld wordt? Neen, wanneer de belangstelling bij ons publiek niet nog oneindig
grooter en ijveriger wordt dan ze nu is: geene spade wordt dan nog in langen tijd in
den grond gestoken om een begin met de uitvoering ook maar van ééne enkele lijn
te maken, en wij Nederlanders zullen veel van onze trouwe bondgenooten in Japan
hebben, gelukkig in onze postwagens en trekschuiten en onverschillig voor die
nieuwerwetsche ijzerbanen. Er mogen nu en dan al brochures over deze of gene
lijn uitkomen, zoo groot is dat aantal waarlijk nog niet, in verhouding tot het ontzettend
veel dat ons nog ontbreckt. En belangstelling om geld, voor geconcessionecrde
lijnen zelfs, te geven, die zien wij nog even weinig groot, als wij die ooit ten onzent
groot verwachten.
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Die klagt over te grooten ijver van ons publiek beamen wij zóó weinig, dat wij juist
om dien nog een weinig aan te wakkeren, toch nog in dit nommer van de Gids de
bovenstaande brochures aankondigen, hoewel het wachten op des Ministers
antwoord ons den tijd ontnomen heeft iets meer te geven dan eene eenvoudige
aankon, diging, liever nog aanbeveling daarvan. Eere den heer Fijnje, voor de
krachtige wijze, waarop hij deze zoo belangrijke zaak aan zijne landgenooten
aanbeveelt. Met breede trekken geeft hij een overzigt van den toestand van onzen
handel en van onze scheepvaart in verhouding tot dien van andere landen, en hij
wijst er op hoe onmisbaar een net van spoorwegen voor ons is, wanneer wij niet
nog meer ten achteren zullen geraken bij al onze naburen, die hun geheele gebied
overdekt hebben met ijzeren banen en die daarvan zulke ruime voordeelen trekken.
Hij gaat den invloed der spoorwegen op de scheepvaart na, beschrijft onze zeegaten
en trekt de lijnen, die volgens hem het eerst en het meest noodig zijn, terwijl hij ten
slotte de verschillende stelsels van ondersteuning door den Staat nagaat en als zijn
gevoelen uit, dat enkele waarborg van rente onvoldoende zal zijn, wanneer die niet
vergezeld gaat van eene subsidie. Eenige statistieke tabellen en eene kleine kaart
voltooijen dit werkje, dat in de Bijlagen vermeerderd en hier en daar verbeterd wordt.
Het tweede werkje is oneindig eenvoudiger en beknopter, zoo als trouwens de
titel reeds laat verwachten. Het komt daarop neêr, dat de Commissie aan de Raden
der steden Kampen, Zwolle, Deventer, Zutphen en Arnhem voorstelt om de concessie
te vragen voor den weg van de eerste tot de laatste plaats, des noods ook van
Zutphen naar de Hanoversche grenzen, met aanbod onderling gedurende 20 jaren
4 pCt. rente te verzekeren van het noodig geachte kapitaal van ƒ 12 millioen, mits
de Regering eene jaarlijksche subsidie geve van ƒ 1500 per Nederlandsche mijl, de
provincie van ƒ 100 en ook de kleine gemeenten, die een station of halt verkrijgen,
eene jaarlijksche bijdrage. De vijf steden zullen de waarborgspenningen met 4½
pCt. rente uit de eerste opbrengsten, die de gewaarborgde 4 pCt. te boven gaan,
terugontvangen en voorts een aandeel verkrijgen in alle winsten boven de 4 pCt.
Of wel, de stad zwolle zal gedurende 20 jaren eene bepaalde som jaarlijks betalen,
wanneer de Staat de 4 pCt. rente waarborgt en de provincie de ƒ 100 subsidie geeft.
De subsidie voor den bouw der brug aan den IJssel bij Zutphen is in beide voorstellen
begrepen. Vele inlichtingen en allerlei bijzonderheden omtrent den loop van den
weg, de vermoedelijke kosten en de moeijelijkheden die overwonnen moeten worden,
zijn daarbij gevoegd, alsmede een tal van hoogst belangrijke statistieke opgaven.
Tuigt zulk een voorstel niet van kracht en ware belangstelling in de zaak?
Meer zullen wij over de beide brochures niet zeggen. Wanneer
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wij den inhoud breeder weêrgaven, dan zouden wij menigeen misschien van de
lezing afhouden, terwijl wij juist aan ieder die belang in deze zaak stelt, die lezing
wilden aanbevelen. Niemand zal, vooral het boekje van den heer Fijnje, onbevredigd
ter neder leggen. Moge hij al hier en daar, in enkele onderdeelen, minder eens zijn
met den schrijver, die punten zullen maar zeer enkelen zijn, en de schat van juiste
wenken en belangrijke bijdragen tot de kennis van onzen handelstoestand, die hier
gevonden wordt, maakt deze brochure tot een waarlijk verdienstelijken arbeid. Onze
economisten en onze handelslui zullen hier veel vinden wat hun hoogst belangrijk
is.
Mogt de zaak der spoorwegen zelve daardoor maar wat verder gebragt worden!
Waartoe toch dat eeuwige beraadslagen, dat onophoudelijke ónderzoeken, dat
voortdurend in overweging nemen, zonder dat er ooit iets feitelijks tot stand komt!
Het plan der Regering was te veel omvattend; de meerderheid der Tweede Kamer
wil niet een spoorwegnet, maar alleen enkele lijnen. Ook de heer Thorbecke is van
dat gevoelen. Goed, hoe jammer het dan ook zij dat de zaak niet op eens fiks en
krachtig aangepakt wordt, maar men beginne dan eens met eene lijn. Welke is de
noodigste? De Zeeuwsch-Limburgsche? De Noord- en Oostelijke? Die door het hart
van Nederland? Men doe eene keuze, zoo mogelijk de beste, maar het wikken en
wegen daarvan neme een einde door een besluit. Is eerst ééne lijn gegund, dan zal
de andere ligter volgen. Niet langer worde alles op de lange baan geschoven, en
eindelijk kome men toch eens tot handelen.
Maar hoe de kapitalen verkregen? Hoe zijn die in Engeland, in Duitschland, in
Frankrijk bijeengekomen? Medewerking van den Staat is en blijft onontbeerlijk, zoo
al niet op zoo ruime schaal als in Frankrijk, toch voorzeker op milde wijze, anders
blijft de zaak altijd eene onuitvoerbare. Onze kapitalisten zullen nooit hunne hulp
verleenen, zegt men, wel voor de spoorwegen in Rusland, niet voor die in Nederland.
't Is wel mogelijk, maar zijn er dan geene kapitalisten buiten Nederland? Waarom
moeten het juist zijn ‘de mannen van Amsterdam,’ zoo als men zich uitdrukte, die
de spoorwegen in Nederland aanleggen? Men zal toch niemand willen dwingen zijn
kapitaal op eene andere wijze te beleggen, dan hij zelf verkiest. Is de onderneming
niet goed, dan heeft de weigerachtige kapitalist gelijk, en is ze wel goed, welnu, dan
verkrijgt een ander het voordeel, dat hij had kunnen genieten. Amsterdam heeft zich
waarlijk nooit onbetuigd gelaten, wanneer er geld voor ondernemingen in Nederland
moest verkregen worden; tal van zaken, in de provinciën met Amsterdamsch kapitaal
gedreven, bewijzen dat. Maar men eische niet alles als een regt van diezelfde stad,
waarover het oordeel
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daarbuiten waarlijk niet altijd even vleijend is en waarvoor al bitter weinig
medewerking getoond wordt, wanneer ook zij soms de bevordering van hare
belangen vraagt. Brengt de Nederlandsche kapitalist het geld voor de spoorwegen
niet bijeen, en acht men de exploitatie met vreemd geld gevaarlijk, dan blijft er wel
niets anders over, dan dat de Staat zelf die taak op zich neemt, hoe veel
wenschelijker en beter eene uitvoering door particulieren ook zijn zou. De
noodzakelijkheid, de dringende, de onvermijdelijke noodzakelijkheid van een'
spoedigen aanleg van spoorwegen in ons land, niemand die ze niet ten volle erkent,
dat is de hoofdzaak. Daarenboven is de zaak niet hopeloos slecht; want wanneer
de netto opbrengst der spoorwegen in 1855 in Frankrijk bedragen heeft 7,4 pCt., in
Pruissen 6,5 pCt., in België 5,83 pCt., in Engeland 4,07 pCt., niettegenstaande men
in dat laatste land voortdurend luide klaagt over de dure en verkeerde exploitatie
van vele wegen, dan kan men toch voor ons land waarlijk ook wel met vertrouwen
eene billijke rente verwachten. Men kent de oorzaken van de geringe opbrengst der
bestaande wegen hier te lande; die klippen zijn dus te vermijden. En hoe ontzaggelijk
groot zullen daarenboven de voordeelen zijn van de vermeerderde welvaart, die de
spoorwegen aan ieder land schenken!
Vele Ministers zijn elkander in de laatste twintig jaren opgevolgd, maar allen
hebben de zaak der spoorwegen onafgedaan gelaten. De tegenwoordige Minister
van Binnenlandsche Zaken stelle er nu zijn roem in juist dàt tot stand te brengen,
wat geen zijner voorgangers vermogt. Vóór en ná 1848 zijn er tijden geweest, waarin
men het noodige kapitaal gemakkelijker zou verkregen hebben dan thans; maar
onnut is alle klagen over wat verzuimd is, en onmogelijk is de uitvoering nog niet.
Of bewijzen de tallooze lijnen, die Engeland, Frankrijk en Duitschland naar alle
rigtingen doorsnijden, die mogelijkheid niet voldingend? Zou voor het rijke en sterk
bevolkte Nederland onmogelijk zijn, wat voor het veel armere en minder digt bevolkte
Duitschland wèl mogelijk was?
Nederland heeft dringende behoefte om de markt voor zijne koloniale producten
te vergrooten; om meer voedsel te geven aan zijne scheepvaart; om zijne nijverheid
door gemakkelijker aanvoeren van grondstoffen en uitvoeren van fabriekaten te
versterken, in één woord, om meer gelijken tred te houden met de snelle ontwikkeling
der algemeene welvaart in andere landen. Eene spoorwegverbinding, zoo met het
binnen- als buitenland, zal in die behoeften grootendeels voorzien. Maar die behoefte
moet dan ook gevoeld worden door volk en Regering beide, krachtig en sterk, en
wat lang onmogelijk scheen, zal dan weldra mogelijk blijken te zijn.
Tot de erkenning van die behoefte mogen beide brochures medewerken.
21 Februarij 1858.
P.N. MULLER.
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Wet op de Jagt en Visscherij van 13 Junij 1857 (Staatsblad N . 87), tot
handleiding voor de beoefenaars der Jagt en Visscherij verklaard en
toegelicht uit de officiele bescheiden van de beide Kamers der
Staten-Generaal (1852 en 1857), uit de administratieve instructiën en
uit de Jurisprudentie van den Hoogen Raad der Nederlanden, door J.
o
Lion, Jz. 's Gravenhage. H.C. Susan C. Hz. 1857, 100 blz. kl. 8 .
Deze Handleiding voldoet zeer goed aan het doel, waarmede zij geschreven is: het
publiek ontvangt daarin eene beknopte en toch duidelijke toelichting der Wet op de
Jagt en Visscherij. Gaarne stemmen wij het den Schrijver toe, dat het niet gemakkelijk
viel uit de in de Kamers der Staten-Generaal daarover gehouden beraadslagingen
den juisten zin en strekking van elk artikel, naar den geest des wetgevers te
verklaren: zelden toch verschilde eene wet zoo zeer van haar oorspronkelijk ontwerp,
als die waarvan hier sprake is; evenwel is S., die reeds vroeger in zijne uitgaven
van de Jagtwet van 1852, de Gemeentewet, de Wet op het Armbestuur, enz., toonde
voor de op zich genomen taak zeer wel berekend te zijn, over het algemeen ook
hier in zijne pogingen zeer goed geslaagd, en niet alleen de beoefenaars der Jagt
en Visscherij, maar ook zij, die tot de handhaving en toepassing van de daarop
bestaande wettelijke bepalingen zijn geroepen, zullen zijne Handleiding daartoe
dikwijls met vrucht kunnen raadplegen.
De verklaring der wetsartikelen wordt voorafgegaan door eene Inleiding, welke
eene korte en zakelijke uiteenzetting bevat van de voorname veranderingen,
waardoor deze wet in beginsel verschilt van die van 1852, met de motieven welke
daartoe geleid hebben, terwijl daarenboven bij de toelichting harer bepalingen telkens
aangewezen wordt, of en in hoever deze afwijken van die der vorige Jagtwet; eindelijk
zijn in een aanhangsel opgenomen de koninklijke besluiten van 16 en 20 Junij 1857,
ter uitvoering van de artikelen 36 en 50 dezer Wet, de Circulaires van 16 en 20 Junij
1857, betreffende deze wet gerigt aan HH. Commissarissen des Konings en aan
HH. Officieren van Justitie, en de Instructie voor de rijksveldwachters, opzieners
der Jagt en Visscherij. Gaarne bevelen wij deze uitgave der Wet op de Jagt en
Visscherij aan het publiek ten gebruik aan; zij onderscheidt zich ook door een
gemakkelijk formaat en duidelijken druk.
L.
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Aurora, Jaarboekje voor 1858, uitgegeven door S.J. van den Bergh. Te
Haarlem, bij A.C. Kruseman.
‘Daar wordt in onzen tijd te veel gesproken en geschreven,’ luidden de woorden
van een talentvol man, van wien men zou kunnen getuigen, dat hij wat veel spreekt,
welligt wat weinig schrijft, en - de uitgesproken woorden verdienen door den druk
‘verduurzaamd’ te worden, - immers, dat er te veel gesproken wordt, bewijzen de
ledige zalen bij de talrijke verhandelaars, terwijl, wat het schrijven betreft, de
vergelijkende statistiek der maandwerken en vertaalde romans met de bevolking
van ons nederig landje de waarheid als met den vinger aanwijst. En toch worden
er zaken vergeten, die geschreven moesten worden. Er wordt te veel geproduceerd,
te weinig gecritiseerd, aangenomen zelfs, dat alles wat men recensie gelieft te
noemen, dien naam verdient. Bij den aanvang van elke maand worden steden en
dorpen overstroomd met werken, welke zelden of ooit eene beoordeeling te beurt
valt. Op dezelfde schalen worden zoowel uitgekookte als ongare spijzen toegediend,
zonder dat zich eene enkele stem verheft om tegen dergelijke onsmakelijkheden te
waarschuwen. Toch ontgaan ook zij den kritischen blik niet geheel. De Redakteuren
der onderscheiden jaarboekjes vegen de glazen hunner brillen eens regt goed af,
om met verscherpten en verfijnden blijk de schapen van de bokken te scheiden, en
tot een resultaat te komen, wien der medewerkers zij waardig achten om de eere
te genieten, onder bescherming van een prachtband, door hen aan het publiek te
worden voorgesteld. De taak van den Redakteur bestaat dan ook enkel in het
aanwenden van zijn invloed bij die talentvolle novellisten, dichters en verhandelaars,
om iets - wat dan ook - uit hunne door herhaalde plundering steeds zoo slecht
voorziene portefeuille te mogen ontvangen, of wel een nieuw produkt uit het vaak
reeds zooveel gevergde brein te ontlokken.
Beschouwt men het redakteurschap van deze zijde, dan moet men erkennen, dat
S.J. van den Bergh, thans weder wel geslaagd is met het zamenstellen der ‘Aurora.’
Zorgt Kruseman voor een prachtig uiterlijk en met zorg bewerkte platen, de redakteur
heeft vele en meestal bekende namen geleverd. De waarachtige inhoud van het
boeksken kon noch door den een, noch door den ander gewaarborgd worden; deze
komt voor rekening der onderscheiden medearbeiders, en wij willen ons daarmede
thans onledig houden.
Thrasybulus opent de rij, en de naam doet iets goeds verwachten - wij kennen
toch Thrasybulus als een oorspronkelijk talent, die bij de gave van aangenaam te
vertellen, een wijsgeerigen blik bezit. Wij denken vooral aan de novelle: ‘Nog
Onverzoend,’ die, mogt ze in
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sommige opzigten niet geheel bevredigen, veel kern en waarheid bevat - en wij
verlangen zijn ‘Langs het Kerkhof’ te lezen. Wij vinden ook hier weder veel, wat de
kundige hand verraadt. Arie, de visscher, eerst de gelukkige echtgenoot, later de
treurige, nog later ontevreden weduwenaar, is vooral in de uitingen van zijn wrevel
krachtig en juist geschetst, zoowel waar hij den blik slaat op het laatste geschenk,
dat hij zijne vrouw had gemaakt - de koek met het devies: Weinig maar uit een goed
hart, en het al te zeer gevoelt, dat ook hem weinig is ten deel gevallen, maar het
nog niet zoo duidelijk bij hem is, dat hem dat is toegekomen uit een goed hart - als
ook later, wanneer hij aan den predikant verklaart, dat hij niet naar de kerk gaat,
omdat hij niet uitgeschuijerd wil worden, waar de heele rijkdom bijzit. Toch, bij deze
en nog zoo vele andere fiksche grepen, valt het niet te ontkennen, dat het verhaal
groote leemten heeft, en dat, wat juist de hoofdzaak wezen moest, de verandering
van Aries leefwijze niet voldoende is gemotiveerd. Wat toch gebeurt er? De dominé,
verwonderd over 's mans verzuimen der kerk, doet - wat zoo vele predikanten niet
doen - doet huisbezoek, en daar geeft de visscher hem openhartig reden van de
zaak. De dominé antwoordt daarop: ‘foei, Arie! dat staat je niet mooi, voor de
menschen je te schamen, en voor je geweten niet. Weet je wat? Je bent, zoolang
je vrouw leefde, altoos een brave kerel en een trouwe kerkganger geweest. Je kunt
je verdriet niet verkroppen, dat heb ik gaauw genoeg gezien. Zoo je weêr dankbaar
worden wilt, luister dan naar goeden raad: loop bij winteravond niet naar de kroeg,
maar blijf thuis en zoek je troost bij de kinderen.’
't Moge waar zijn, dat de woorden voor eene eerste visite goed gekozen zijn,
vooral dat ze beter op het hart van den eenvoudige zullen gewerkt hebben, dan
lange predikaties, ze regtvaardigen niet den radikalen invloed op onzen visscher.
Wij lezen toch: ‘toen de dominé weg en Arie weêr met het meisje (zijn dochtertje)
alleen was, herhaalde hij binnen 's monds: “je hebt je geschaamd voor de menschen,
in plaats van voor je geweten.” Hij gevoelde er alles (alles!) van; de tranen sprongen
hem uit de oogen; hij zwoer een beteren eed; en toen grootmoeder van haar
boodschap te huis kwam, vond zij hem neêrgebogen over den tafelstoel. Kleine
Gerritje plukte haar vader met beide handen de haren uit het hoofd;’ - met andere
woorden, Arie, sinds geruimen tijd een bezoeker van de kroeg en een verzuimer
van de kerk, is op eenmaal door den predikant, in den eersten veldslag, of liever
schermutseling (na de hierboven aangehaalde woorden van den dominé, is er geen
sprake meer van eenigen strijd), totaal geslagen. Wij weten beter, doch zouden
bijna gelooven, dat Thrasybulus de leer der plotselinge bekeering was toegedaan.
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Arie is reeds geheel den goeden weg op; het komt er slechts op aan, dat hij nu met
vasten enkel dien weg vervolgt. Hij moet bezigheid in huis vinden - teregt, want het
spelen met Gerritje kan hem toch niet duurzaam den tijd korten - hij moet lezen. De
schrijver meldt, dat hij zich vermaakte met het lezen in het boek van Job! Goed dat
er op volgt: ‘lezen is wat sterk gezegd.’ Waar hij zich echter meê vermaakte, is nog
sterker dan het lezen zelf; wij vernemen, dat hij ‘wel vorderde’ en dat ‘Arie Junior
den vader les gaf,’ maar dat het ‘voorshands meer spellen dan lezen bleef.’ Lektuur
is de vriendin van den mensch, ook waar andere vrienden en vriendinnen hem den
rug toekeeren; lektuur is de reddende engel, die ons van veel kwaads terughoudt,
doch om die te kunnen waarderen, moet men ook met haar op eenigzins
gemeenzamen voet verkeeren. Wie lezen kan, maar langen tijd voor uitspattingen
de stiller genoegens heeft vaarwel gezegd, kan niet op eenmaal, en zonder
wederstand, de verstootene tot zich trekken - leeren lezen echter, is, zoo als alle
beginselen, moeijelijk en vervelend, hier vooral, waar een kind de rol van leermeester,
de ruwe visscher die van schoolknaap speelt. En dan het boek Job! Wij begrijpen
(en het wordt vooral later duidelijk), waarom de auteur juist dat boek gekozen heeft:
berusting was toch het voornaamste, waaraan Arie behoefte had; doch zelfs
toegegeven dat het geheimzinnige in het boek Job voor de dorpelingen juist een
prikkel was om daarin te lezen, bij iemand die ‘meer spelt dan leest,’ is het met zijn
hoog dichterlijke vlugt, met zijn Behemoth en Leviathan, zeker een der ongeschiktste.
Geen wonder dan ook, dat ‘de belangstelling in de deuren van Leviathans
aangezigt, de opgetogenheid met de ijzeren handboomen van Behemoths gebeente,
spoedig afkoelden,’ en dat de woorden, die ‘hem zelven uit de ziel gegrepen
schenen,’ grooten invloed op hem uitoefenden.
Daar is veel, zeer veel bij de voorstelling, van den invloed, die de lezing van Job
op Arie uitoefent, waar wij een vraagteeken zouden willen plaatsen: doch wij mogen
niet te veel ruimte vorderen. De algemeene aanmerking is, dat het zaad in al te
weelderigen akker, dadelijk opschiet, omdat die akker, bedorven door het gezaaide
onkruid, eerst aan sterke wieding behoefte had. Arie kon nog lang niet op de hoogte
zijn van nooit de verwenschingen te lezen, zonder de vertroostende verzen er bij
te voegen - daar had nog veel moeten gebeuren, alvorens hij aan het einde van
iedere worsteling (de auteur gebruikt het woord, doch bestaat er worsteling zonder
strijd?) met een dankbaren blik op hetgeen hij had overgehouden, had kunnen
zeggen: Weinig, maar uit een goed, ja, waarlijk uit een goed hart!
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Wij zijn aan het slot van het verhaal; doch van een kerkhof wordt nog geen woord
gerept. Doch neen, het verhaal is niet ten einde, schoon het eigenlijk slotakkoord
reeds gespeeld is. Arie moet nog met zijne kinderen langs het graf hunner moeder
gaan. Waarom? Omdat - Thrasybulus had het waarschijnlijk tot hiertoe vergeten het verhaal geschreven is bij eene fraaije gravure, naar de poëtische voorstelling
van Israëls, genaamd: Langs het Kerkhof; omdat, naar aanleiding daarvan, de
novelle onder denzelfden standaard medezeilt, ofschoon elke andere meer
toepasselijk zou zijn. 't Mag aan dat kiezen van een onderwerp om het plaatje liggen,
dat de auteur, ofschoon wij gaarne erkennen willen, dat hij ons bezig houdt door
fikschen stijl, en - in de eerste helft althans - ook door krachtige, menschkundige
grepen, ons zelden zoo weinig bevredigd heeft als thans.
Heeft Thrasybulus eene novelle bij - en ook niet meer dan bij - eene plaat
geschreven, Dr. L.R. Beynen heeft een anderen en beteren weg gekozen; hij schreef
eene toelichting bij de gravure naar de bekende schilderij van Gallait: Johanna van
Arragon. Die toelichting zou men in twee deelen kunnen splitsen, namelijk de
historische en de aesthetische. In de eerste is Beynen beter geslaagd dan in de
tweede. Het geschiedverhaal, zooals de auteur het in fiksche trekken geeft, is
getrouw en volledig genoeg om de voorstelling goed te begrijpen, al bragt de
noodzakelijkheid mede, dat enkele handelingen der deerniswaardige onze sympathie
voor haar doen verminderen, in wie wij toch zoo gaarne het schuldelooze offer van
wereldzin en karakterloosheid zien. Ja, dat treft ons, in de in vele opzigten, en niet
het minst wat de keuze des onderwerps betreft, treffende schilderij, dat de vrouw de vorstelijke vrouw - in de volheid harer liefde, in de volle kracht haars gevoels
wordt voorgesteld; eene kracht zoo bovenmatig groot, dat voor andere krachten
geene plaats meer overig kón zijn. Wij zien, het is zoo, krankte van geest, ja, eene
krankte zoo verschrikkelijk in hare verschijnselen, dat zij afgrijzen en enkel afgrijzen
verwekken zoude, ware het niet, dat wij tegelijkertijd het vrouwelijk gevoel daarin
zóó krachtig, zóó innig zien doorschitteren, als zelden, welligt nimmer eenige
voorstelling in staat was weêr te geven. Hier wordt die kranzinnigheid poëtisch; zij
toch, wij mogen het veilig aannemen, is geboren door mishandelingen, wreed genoeg
om een vrouwenhart te kunnen verbrijzelen.... neen, slechts de hersens te krenken;
het hart der vrouw - hare liefde wordt wel door liefdeloosheid des te sterker bewogen,
doch verkrijgt daardoor ook te sterker gloed.
Ziedaar de poëzij, die wij in het onderwerp zien. De Heer Beynen heeft dat in de
voorstelling niet gevonden. Hij ziet in Gallaits opvatting: ‘een straal van vreugd, een
straal van licht en schoon-
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heid verspreidt zich over haar gelaat - de eerste weder na een langen en bangen
tijd van innig hartelijk wee en zware zielesmart; maar helaas! de laatste wel van
haar leven, de laatste uiting ook van hare verbeeldingskracht; de laatste en eenigste,
die de kunstenaar met het oog zijner ziel moet opvangen om zijn tafereel te
regtvaardigen. Van dat oogenblik hangt alles af. Johanna is daar waar, Johanna is
daar schoon; zij sleept ons mede in haar tooverkring. Ook wij wachten, wij hopen,
wij staren. De dood heeft ook voor ons zijne verschrikking verloren, want die doode
daar leeft.’
Dat de beide beschouwingen hemelsbreed verschillen, valt dadelijk in het oog.
Bij de onze hangt het al of niet poëtische niet geheel af van het oogenblik, dat de
schilder gekozen heeft. Dat die van den Heer Beynen niet de ware kan zijn, blijkt
reeds bij de loutere beschouwing der voorstelling. Zoo als Gallait Johanna heeft
gemaald, staart zij op het lijk van den geliefde, gelijk zij waarschijnlijk reeds uren
achtereen heeft gedaan; de afgematheid, de rust in de leden, ook van de hand, die
wel met de lokken gespeeld heeft, maar niet meer speelt, de afstand der beide
koppen, alles bewijst dat hier aan één verhoogd moment, dat in de vlugt gegrepen
moet worden, niet is gedacht. Die vrouw heeft uren lang reeds zóó gewacht; geene
vermoeijenis, toch zoo denkbaar bij de afmattende houding, heeft zij gevoeld; lang,
zeer lang is zij vervuld geweest van eene enkele gedachte, die thans reeds als het
ware machinale gedachte - droom, geworden is.
Men zij voorzigtig, waar men talentvolle stukken wil toelichten, om niet met eigen
vinding te spelen, maar zich gestreng te houden aan wat en hoe de kunstenaar het
ons gegeven heeft. Wij vinden in Beynens beschrijving niet anders dan het bewijs,
hoe hij dat onderwerp zou hebben opgevat, en keuren het evenmin goed, dat hij in
Gallaits voorstelling voor ons Nederlanders in het bijzonder, een diepe beteekenis
wil zien. Door het huwelijk van Filips den Schoone met Johanna werd de eerste der
banden gelegd, die onze provinciën sedert aan Spanje verbonden. Maar dat huwelijk
was eene heilloze verbindtenis, gelijk de vereeniging der beide landen heilloos was.
- Dat is, door lang zoeken, iets gevonden, waar het niet bestond, dat is, eene
gedachte gelegd in eene schilderij, waaraan Gallait waarschijnlijk (en wij hopen het
zelfs) nimmer gedacht heeft. De diepe zin, de hooge poëzij, die er in des kunstenaars
gewrocht ligt, is van zuiver, algemeen menschelijken aard, wie daar grenzen om
heen wil trekken, pleegt onregt.
‘Weêr goede vrienden’ door Ina. De schrijfster zal niet verlangen dat wij voor de
beoordeeling harer bescheiden bijdrage veel woorden bezigen. Wij hebben sympathie
voor hare lieve en ware
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opvatting van het leven; wij roemen den eenvoudigen - toch geestigen stijl, en
verlangen eens iets van hare te zien, waarvan de conceptie wat minder banaal is.
Mr. C. Vosmaer verschijnt voor het eerst met eene historische novelle: ‘Eene
preek in 1629.’ Hij rigt eenige schoten op Smoutius, gelijk Vondel reeds in zijn tijd
deed, een bewijs te meer: ‘dat er in de geheele Comico-Tragaedie...... geen
verandering is dan van acteurs, die hunne rol spelen.’ Het onderwerp mogt Vosmaer
toelagchen, immers beider taak, die van Vondel en die van Vosmaer, is dezelfde:
het verkondigen der milde beginselen, die hen heeft bezield en tot dichter gemaakt.
Hetzelfde wat Vondel te doen stond in zijn tijd, vordert nog onze inspanning, onzen
ijver. Smout is dood, maar de Smouten blijven voortleven! Slechts gieten wij onze
letters in andere vormen, slechts kunnen wij volstaan met beleefder en meer
parlementaire woordenkens. Onze taal moge ‘preutsch’ geworden zijn, termen als:
Al was 't ondankbaar kreng gestroopt,
Gebraden en met smout gedoopt,
'k Wed zich geen hont om 't aas verloopt.

zijn ongepast geworden, omdat ze niet meer noodig zijn. De Smouten bestaan,
maar ze zijn niet meer dezelfde Smouten van toen; ze zijn hunne zonen, met dezelfde
treurige bekrompenheid van de vaderen, maar zonder hunne hevigheid. De stoutste
Smout onzer dagen zou de goedaardigste Smoutius der zeventiende eeuw zijn
geweest, en het moge waar zijn, dat de Comico-Tragaedie der wereld dezelfde blijft,
de opvatting der acteurs verandert daarvan het karakter geheel.
Bij ons wekte de novelle van Vosmaer niet de gedachte op, dat alles volkomen
is zooals het was. De grondkleuren blijven dezelfde, de nuances worden anders,
zijn, dank zij gebragt aan zoo vele strijders voor breede beginselen, harmonischer
geworden. Veel blijft er nog te doen, doch, en dit pleit vóór onze eeuw, de ruwe
kwast van Vondel kan niet meer dienen, fijner penseelen worden daartoe gevorderd.
Vosmaer komt ons voor een krachtiger strijder te zijn, waar hij zich vertoont in de
uniform van onzen tijd. In den stijl vinden wij wel is waar vooruitgang, maar de
conceptie laat veel, zeer veel te wenschen over. Wij laten daar, dat in de inleiding
reeds te veel krachten verspild worden om te schermen tegen den vijand, met wien
men nog niet in het gevecht is; doch wij hadden gaarne die inleiding prijsgegeven
voor een meer bevredigend slot. De auteur heeft klaarblijkelijk niet geweten hoe
zijn verhaal af te ronden; hij kon den gordiaanschen knoop niet ontwarren, en heeft
dien dóórgehouwen.
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Hij kon moeijelijk, als Vondel in zijn Gijsbrecht van Amstel, een engel uit den hemel
doen dalen, want wij hebben geen smaak meer voor dalende engelen, nog wel altijd
- en hoe lang zal het nog duren! - voor rijzende engeltjes, die de oplossing uitmaken
bij ieder kindersterfbedje - maar behoefte aan, zooals het kinderrijmpje zegt:
‘Een olifant met een snuit
Die blaast het heele vertelseltje uit.’

had hij toch. Daar herinnert hij zich, dat Rembrandt in dat tijdperk heeft geleefd;
waarom zou hij daarvan geen gebruik maken? Deze redt Smetius, een ‘kettersch’
predikant, die pas even op het tooneel verschenen, nog geen tijd heeft gehad onze
belangstelling op te wekken, en - het verhaal is ten einde!...... althans, wij vinden
niets meer, hoe gaarne wij nog veel zouden willen weten van personen, die meer
onze belangstelling opwekten, dan de twee schimachtige verschijnselen van Smetius
en Rembrandt, die zich laat in den avond vertoonen. Of verlangt Vosmaer welligt,
dat wij in de verschijning van den kunstenaar eene verborgene, philosophische
gedachte willen vinden? De leer van het schoone, de kunst als overwinnaar der
menschelijke bekrompenheden?...... Wij achten den auteur te hoog om hem te
verdenken van dergelijke tendenzmanie.
‘Naar de natuur’ van T. van Westrheene Wz., getuigt van veel vooruitgang. Weinig
vindt men hier van de pedant-stijve manier, die hem vroeger eigen was. De gang
is vrij natuurlijk en de conversatietoon beter dan vroeger; vooral het verhaal hoe
Valberg de redding van zijn kind aan de familje de Bruin verschuldigd was, is zeer
levendig, en, voornamelijk door de behandeling, belangwekkend. Alleen de titel is
niet gelukkig gekozen. Wat bedoelt de auteur er mede? Dat het feit werkelijk heeft
plaats gehad? Wij hebben weinig moeite om het te gelooven, maar wanneer wij er
in moeten lezen, dat het zoo bijzonder uit het leven gegrepen zou zijn, vermeenen
wij dat slechts zeldzaam eene prijzenswaardige daad door erkenning wordt beloond.
Was 't spreekwoord waar: ‘Eind goed al goed’, hoeveel stof tot danken had
Kruseman dan aan Mevrouw Bosboom-Toussaint, die ook nu, al gaat de spreuk
gelijk zoo vele anderen niet door, aan de ‘Aurora’ werkelijk prachtige stralen
geschonken heeft. De legende uit het St. Jansgasthuis te Brugge is door haar talent
ook in zekeren zin geworden: ‘Een arme die rijk maakt.’ In elke bijzonderheid straalt
een diepe kennis door van de zeden, de gewoonten, de feiten van den tijd en de
plaats, die zij behandelt; de stijl bewijst hoe zeer zij ook doordringt in de geheimen
der taal; de geest die het geheel vervult en die uitgedrukt is in de woorden
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van het slot: ‘de Heere verleent soms zijnen menschenkinderen wondergroote
gaven;.... aan hen is 't om ze wel te gebruiken en er den Gever voor te danken en
meê te eeren,’ getuigt van den ernst waarmede de auteur hare roeping begrijpt; de
waardering van den kunstenaar (Hemling), door de beschouwing van zijn kunstwerk,
waar wij zien hoe zeer zij hém begrijpt, wiens kunst zijne roeping, de uiting zijner
edelste beginselen geworden is, doet gevoelen hoe zeer zij zelve kunstenares moet
zijn. Wij ontkennen niet, dat deze novelle in zich zelve nog het een en ander te
vragen overlaat, vooral wat de verhouding betreft tusschen Jehan den kunstenaar
en Jehanne de eerwaarde vrouw, terwijl die gaping bij dit verhaal, dat toch overigens
een geheel vormt, al is het ook een vervolg op de novelle in het Schoone en Goede,
gemakkelijk ware aan te vullen geweest.
En nu de Poëzie.
De eerepalm komt toe aan P.A. de Genestet en W.J. Hofdijk. Ook Schimmel heeft
een degelijk gedicht geleverd, en de verzen van Didymus, Heije en Bogaers doen
hunne namen geen schande aan. Misschien kunnen wij Anna er nog in halen met
haar ‘Claudius Civilis’, maar de rest verheft zich niet boven het middelmatige.
‘Morgen bij de duinen’ - ‘Verandering’ - korte gedichten van de Genestet, het
eerste vol gevoel, het andere vooral een meesterstukje door fiksche, kernachtige
gedachte en gespierden vorm. Slechts een enkel couplet zouden wij anders
wenschen:
‘Zoo stond hij mij daar uw minlijke zoon,
Natuur, gij oprechte! weleer.’

De zinvorming is gedwongen en daardoor onduidelijk.
‘Ik schrikte - als hij sprak - van dien statigen toon.
Eilacie, hij sprak ook niet meer;
Zelfs at hij en dronk hij me gansch niet gewoon,
Maar plechtig -’

dit alles uitmuntend, doch het slot
‘schoon smakelijk zeer.’

Waartoe dat? Het doet immers niets tot de zaak. Waarlijk geestig is de opmerking
niet, veeleer banaal, en zij strookt ook in geenen deele met den echt humanen toon
in het zesde couplet. Die vlekjes, zoo ze het zijn, verhinderen echter niet dat het
gedicht de Genestet als talent en als mensch vereert.
Hofdijk heeft twee stemmen der natuur vernomen, en hij heeft - wij mogten het
verwachten - die stemmen verstaan. De veder geeft in zijne hand de kleuren weder,
zoo als de meester beveelt.
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De gedachte is lief en oorspronkelijk, de vorm rijk en deze keer niet al te rijk. Slechts
ééne aanmerking zij ons gegund. Wij lezen:
‘Wie het schoonst de twijg omgaven,
Vielen 't eerst in 't voetzand af,
Zooveel blaadren, zooveel graven,
Elk een zerk op eigen graf.’

Welke valsche gedachte! De bladeren vallen neder en rotten onbegraven - wij
denken veeleer aan het walgelijke van opgehoopte lijken na een slagveld. Is het
onze schuld, dat die hier onpassende gedachte in ons verrijst, of hoe kan het
nedergevallen blad een graf zijn en tegelijkertijd een zerk op zich zelven? Het is figuurlijk gesproken - geen graf, het is een lijk, en dat lijk dekt geen zerk, kan nimmer
zich zelven tot zerk verstrekken. Men handele toch voorzigtig met beelden, ze
worden zoo vaak van eene compositie vervaardigd, die breekt bij de minste
aanraking.
Schimmels: ‘Arme Weezen,’ is een degelijk gedicht, en toch? - Maar de aard van
het vers vereischt eene meer gedetailleerde beschouwing.
't Was stil en somber bij des lijders sponde!

luidt de aanvang der beschrijving van een sterfbed; eene beschrijving, aangrijpend,
stille somberheid ademend uit elken regel. Of is 't niet krachtig uitgedrukt:
‘'t Was
Zoo kil, zoo graauw bij 't spartelende dwalmen
Der zwakke pit, schier stikkend in haar walmen:
Toch of haar licht te hel waar voor dien kring,
Omhuld, omkringd als van een nevelring.
't Was stil; toch scholen ginder in dat duister
Gestalten weg van menschen.......
Want op die spond - van alle zijde omgeven,
Of d'Engel van den dood terug zou beven
Als hij een bolwerk opgetrokken vond,
Een wal van menschenkindren - op die spond
Lag hij verslagen..........
.......... de altijd lieve vader.’

En die stervende? Zijne stemming moet wel even somber zijn als alles wat hij om
zich ziet, want:
....na een leven, gants van zelfvergeten,
Van zorge voor het kroost, welks steun ge zijt,
Geveld te worden midden in den strijd
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Des levens; neêr te liggen op de sponde,
En daar de klacht te hooren in het ronde:
‘Neem ons met u; de duive heeft haar nest,
Het roofgediert zijn hol; uw kindren rest
Geen steen zelfs!’ Dit te hooren en te sterven
't Is vreeslijk!

Wel vreeslijk en wel krachtig geteekend! Juist geteekend ook. Hij hoort die klagt,
ja, in het ronde hoort hij die; want de ongelukkigen, die om hem staan, kunnen haar
onmogelijk in den boezem smoren; en hoe fluisterend ook geuit, de stervende hoort
die klagt. Voor hem echter moge de angst naamloos beklemmend zijn, hij duurt een
oogenblik, en reeds is de glimlach op 't koud gelaat verspreid. Maar - de weezen!
- zij moeten leven.
‘Weent, weezen! weent!’ Weent, want dat vaderhuis, waarin ge toch zeker reeds
te veel zorgen gekend hadt, om het juist voor een Eden te houden, moet ge verlaten;
gij moet de wereld in, en het kan zijn, dat gij die woning, waar gij vader en moeder
met ellende, althans zeker met tegenspoed, hebt zien worstelen, waar gij beiden
hebt zien sterven, nu, dat gij haar verlaten moet, nog als een Eden beschouwt.
Gij, knaap! gij moet de waereld in; gij bevroedt hoe 't ginds zal moeten wezen, 't
is opgesloten in dezen regel:
‘Niet onafhanklijk meer, niet langer vrij!’

Is de gedachte, den wees in het brein gelegd, waar? Wij vragen niet of de
wereldbeschouwing van den dichter, die de wereld - misschien slechts van eenige,
waarschijnlijk niet van alle zijden - kent, zoo wezen kan. Maar die vrijheid, die
onafhankelijkheid, heeft de knaap die ooit gekend? Zal hij niet veeleer opzien tegen
de toekomst, omdat het veld zijner bewegingen zich uitbreidt; omdat - zijne meerdere
onafhankelijkheid, het gemis van het vaderlijk oog, dat hem onophoudelijk gadesloeg,
hem drukt. Neen, hij zal niet bevroeden, wat de waereld hem geven zal, en juist dat
hij het onmogelijk bevroeden kan, moet hem nederdrukken, bij het moeijelijk te
bereiken doel, dat hem voor oogen speelt.
En zijne zuster, wat wacht haar, als wij den dichter gelooven moeten:
‘Ook gij vermoedt, wat ginder u zal wachten;
De naam der vrouw, die arm is en de krachten
Eens ega's derft, heet immers lijden? Dra
Zit ge aan den disch eens vreemden - uit genâ
Naar 't schijnt, - verplicht om te slaven en te zwoegen,’
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(verkeerd rythmus)
Te leven steeds voor anderer genoegen,
Terwijl die andren leven u tot smart;

(reeds wat kras, dichter!)
Geroepen, iedre zwakheid uit uw hart
Te bannen, en door bangen strijd te leeren,
Om andrer zwakheid steeds te ontzien en te eeren;

(eeren zal toch wel niet noodig zijn.)
Om nuttiger maar min geliefd te zijn
Dan 't huisdier uwer meesters!

Ja, dat kán zoo voorkomen, maar toch - is de voorstelling eene zoodanige type, dat
het meisje dat bevroeden moet? Welligt zal zij het, als ze veel gelezen heeft, sinds
de auteurs gewoon zijn, de onverlichte helft der wereld steeds vooruit te doen komen.
Schimmel, Schimmel! waar gij uw zwarte bril voor de oogen plaatst, ziet ge in een
donkere massa. Hadt gij minder zwart gekeken, gij hadt regtvaardiger en evenwel
krachtiger kunnen zijn. O! de liefde beperkt zich niet immer tot den kring der familie.
Waar de arme weeze hulpeloos in den cirkel eens gezins verschijnt, om de hulp te
verschaffen, die zij vermag, daar is het in den regel, dat zij met liefde ontvangen
wordt, en is het dan haar lot van
‘Jong te sterven, verre van haar magen,’

dan behoeft het niet te zijn: ‘op een peluw, door het meêlij haar geleend,’ - dan wordt
voornamelijk die laatste peluw wel met liefde geschud; dan vooral zwijgt de
menschelijke stem niet in den mensch; dan - wij stellen ons immers de arme weeze
als eene beminnelijke voor, - dan moge er eene bejaarde vrouw of een aantal
kinderen om die sponde staan, - tranen, opregte tranen, zullen er gestort worden.
O de gevaren, waaraan de bij vreemden opgenomene is blootgesteld, zijn
menigvuldiger dan de auteur heeft opgesomd, maar zij ontstaan niet immer uit
liefdeloosheid!
Het slot is krachtig, fiksch gedacht en breed behandeld. Nog een paar
aanmerkingen slechts. Zij, de weezen, moeten de wereld in. Waarom? De dichter
zegt het in dezen enkelen regel:
‘Ga, wied het onkruid, zaai, en gij zult oogsten!’ Maar is dat dan de reden, waarom
zij al dat lijden zullen moeten ondergaan? Ik weet niet, of de dichter het gewild heeft,
maar die weezen, die slechts een oog schijnen te hebben voor het onregt dat hun
in de wereld wacht, geven getuigenis van eigen trots, en - zij moeten
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de wereld allereerst in, opdat hun akker - het hoogmoedig harte - worde gewied.
‘Gelooft het niet.
Dat God den mensch uit Edens poorte stiet
Tot straf en tot kastijding! Neen, de bloesem
Moest zich tot vrucht ontwikkelen.’

Dit is eene onjuistheid in zich zelve. De verdrijving uit Eden was eene kastijding die kastijding diende - en dat is juist het bewijs dat ze een straf was - ter verbetering,
tot vorming.
Didymus dank voor zijn allerliefst gedicht: ‘Bestemoêr’ getiteld. Een weinig minder
gekunstelde vorm, en het natuurlijke ware meer uitgekomen. Heije munt weder meer
uit door bevalligheid van vorm, fraaiheid van lijn, teederheid van kleur (waarin meestal
wat veel rozenrood) dan wel door diepte van gedachte.
‘Maar waar blijft toch S.J. van den Bergh, de redakteur?’ Het is waar - hij
vertegenwoordigt geheel alleen het komische genre, het genre, waarin hij als
debutant optreedt, en heeft een versje geleverd, met welks beoordeeling wij waarlijk
verlegen staan. Beschouwen wij het op zich zelf, dan is het niet onaardig, hoewel
zóóveel gepassioneerde partijzucht bij zóóveel eendragt aan het onmogelijke grenst.
Wij dienen het echter wel in verband te beschouwen met de daarbij behoorende
plaat. D. Bles, eene gelukkige uitzondering onder ons tal van gedachtelooze
genreschilders, vervaardigde voor eenige jaren eene allerliefste, geestige schilderij,
die door Kaiser zeer verdienstelijk voor de ‘Aurora’ is nagegraveerd; jammer slechts
dat de pointe der geschilderde geestigheid schuilt in aangebragte kleurtjes, die
onmogelijk in de gravure kunnen worden weêrgegeven. Had men eene plaat naar
de fraaije schilderij willen plaatsen, dan had men - en de proeve ware den wakkeren
uitgever waardig geweest - eene afwijking van de gewoonte moeten maken, en een
fraai gekleurd prentje moeten geven. Van den Bergh's gedichtje zou geheel op dat
gekleurde plaatje toepasselijk zijn geweest; nu had hij verstandiger gedaan, de
aardigheid, die toch bij de gravure verloren was geraakt, niet te willen oprakelen de voorstelling van Bles blijft geestig, al beschouwt men die slechts als tableau de
genre. Thans maakt die gravure, òf dat versje, althans zeker het eene bij het andere,
een wonderlijk effekt. Men leest het versje, kijkt naar het plaatje, en - ziet er niets
van.
De zoetheid in Wijsman's gedichten walgt, zoo als alle zoetheden, die men duurzaam
slikken moet. Het vorige jaar begon zijn gekweel:
‘Toen ik nog jong en dartel was en moede van het spelen
Leî ik mijn hoofd in moeders schoot in schaduw der abeelen,’
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en thans:
‘Toen ik nog kind en dartel was, en moede van het spelen
Aan moeders kniên heur zachte hand mijn lokken voelde streelen.’

Neen, dan oneindig liever krachtig gebouwde verzen, als de ‘Claudius Civilis’ van
Anna; daar is vorm en gang in, al mogt men wat meer gedachte verlangen.
‘Gemoedsbestaan’ van een onbekende en ‘Eene Immortelle’ van Dercksen, kunnen
[wij nog met eenigen lof vermelden. ‘Eens Grijsaards liedje,’ van H. Tollens Cz.,
hoewel hier en daar plat van dictie (excuseer, lezer! het is wel van Tollens, maar
toch plat, en om het te bewijzen deze aanhaling:
‘Gij’ - de Schepper...........
‘..........hielpt er over heen,’

of wel deze:
‘Al dwaalde ik van mijn pad op zij,’

ellendige stoplap), altijd nog beter dan het Graf van zijn zoon, of de zoete rijmelarijen
van Engelenberg of Brandt, of de onbeteekenende genrestukjes van van den Broek
en van Zeggelen, (welk een onbevallige regel om tot referein te dienen: ‘Krimp schol,
koop tarbot, schol’), of de berijmde anekdote, oud als de weg, en met kleine
wijzigingen op alle gekroonde hoofden toegepast, van Withuys (‘Bij een Blinde’ van
denzelfden is beter, daarin ligt althans eene schoone gedachte) of de deftige
pruikentoon van Tatum Zubli, bij de ‘Hunnebedden in Drenthe.’
De ‘Jehovahbloemen’ (welk een titel!) van Dorbeek, zijn niet geheel zonder geur.
Ten Kate's ‘Lenteliedje’ beteekent niet veel en van Lennep's: ‘Aan mijn oude lamp’
is hier en daar wel aardig, en stellig juist, waar wij lezen:
‘ach! al te vaak
Werd uur bij uur met rijmlarij versleten.’

Bij vele strophen willen wij vragen: is het ook bij de oude lamp geschreven? De tijd
is trouwens voorbij, dat men verzen aan een lamp schrijft. De P.S. onder het vers
bevat de aardigste tirade.
En nu - de beoordeeling is geëindigd en het wordt tijd. De inhoud is, zooals
gewoonlijk:
Mäusedreck und Coriander
Alles durch ein ander,

maar de verhouding is nog al niet ongunstig. Vier van de zes gravures zijn
uitmuntend, drie hebben wij er reeds genoemd, de andere is het portret van Mevrouw
Bosboom-Toussaint, hetwelk hier in alle opzigten genoegen doet.
N.D.
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J.G.H. Woutersz, Proeve eener letterlijke metrische vertaling van
Aristophanes. - De Wolken. Ploutos. Antwerpen, J.B. van Mol van Loy.
1856.
De schijver van dit boek vleit zich met eene ijdele hoop. In zijn ‘Nawoord’ zegt hij:
‘Nu, men oordeele over mijn gewrocht, gelijk men wil, de eenen zullen het prijzen,
de anderen zullen het laken.’ Maar uitgezonderd de Heeren Bormans, Dautzenberg
en Mertens, ‘mannen die der nationale letterkunde gansch hun leven toegewijd
hebben, die men met regt de nog overblijvende vaderen dier letterkunde mag
noemen, en die mij met raad en daad ondersteunende, niet alleen mijne vertaling
met den griekschen tekst vergeleken, maar zich zelfs de verdrietige moeite hebben
gegeven de drukproeven na te zien,’ - ik herhaal, deze drie heeren uitgezonderd,
zullen er wel geene lofredenaars opstaan. Hij zegt, zoo veel hem mogelijk is, tot
den bloei der moedertaal te willen bijdragen. Mij zou het slecht passen te
beoordeelen, of hij dat doel bereikt heeft; maar ik moet bekennen dat ik het sterk
betwijfel. De lezer kan genoegzame kennis van de vertaling bekomen door dit enkele
voorbeeld:
O! gij twee oude mans, op 't punt van uwe zinnen te verliezen,
Gij, raas- en babbelbroêrs, wen, 't geen gij wenscht, zoo eens kwam te gebeuren,
Dan houde ik staande, dat dit al u 't minste voordeel niet zou brengen;
Zoo Ploutos immer weder zag en zich hier op de wereld eens
Gelijklijk deelde, niemand zou meer nijverheid of ambacht oefenen;
En die twee zaken nu te niet gedaan, wie zal dan 't ijzer smeden,
Of bouwen nog een schip, of naaijern of nog wielen maken, of
Den tichelsteen doen bakken, of het leder looijen, snijden, wasschen,
Of wel, den grond doorklievend met den ploeg, Demeters giften oogsten,
Zoo 't u gegund waar' niets te doen, en al die dingen te verzuimen?

Had de vertaler zich te voren van wat breeder papier voorzien, de regels zouden
zeker nog langer zijn uitgevallen. De uitspraak van het Vlaamsch schijnt van die
van het Hollandsch nog al te verschillen. Ik vind: 't Maeotísche meer, ik óvertref,
arbeíd, opvoéding, uitvlúchten, uitstéken, maandág, misdáden, voorschríjven, en
honderd andere merkwaardigheden van die soort. Voor zoover het mogelijk is de
houterige, stootende, krakende en krassende regels, die dan eens een voet te veel,
dan weder een te weinig hebben, te scanderen, zou men denken dat de philologen
in België gedecreteerd hebben, dat men behoort uit te spreken: Socrátes,
Strepsiádes, Prodíkos, Tritogéneia, Chremýlos, Pamphílos, Baráthron, enz. Zoo
vindt
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men Kleonymos driemaal in drie op elkaâr volgende regels, waardoor nu voor goed
is uitgemaakt, waaraan men zich te houden hebbe.
Aan de vertaling gaat eene korte geschiedenis van het Grieksche drama vooraf,
waarvan het genoeg zal zijn te zeggen, dat zij erbarmelijk is en alleen kan
geëvenaard worden door de kinderachtige aanteekeningen aan den voet der
bladzijden. Op bldz. XXXIX verliest Socrates het leven, ‘onder de beheersching der
dertig tyrannen.’ Op bldz. 8 wordt de leeftijd van Thales na dien van Socrates gesteld.
Op bldz. 14 staat woordelijk: ‘De Atheners waren razend naar pleiten en raadhouden.
Op honderd burgers telde men dertig regters.’ Daarentegen worden op bldz. 94 de
prytanes en de proëdri met de heliasten verward en medegedeeld dat er
oorspronkelijk vijftig, later slechts tien jaarlijksche regters waren, wier hoofd de
archont zal zijn geweest. De vereischten om regter te worden staan op bldz. 141:
‘Elke burger van Athene kon regter gekozen worden, mits dat hij vrij ware, den
ouderdom van dertig jaren bereikt hadde en nooit zijn schild hadde weggeworpen.’
Volgens bldz. 91 was Lynkeus een der Argonauten, ‘welligt een ervaren kenner van
delfstoffen.’ Bldz. 124: Gyges koning van Lydië bezat ringen die de eigenschap
hadden hem te doen verkrijgen al wat hij wilde. Op de bekende plaats in de Wolken,
verzekert de Vertaler dat hier gelezen wordt ϑυμάτιον, mantel, maar dat het beter
is dit te vervangen door ϑαμάτιον, offerdier. Net als die Italiaansche uitgever der
brieven van ik weet niet meer wien, die verklaarde dat hij eerst niet had kunnen te
weten komen, wie die man was, qui a venali silentio nomen habebat, maar dat hij
later van een vriend had vernomen, dat hiermede Sigonius bedoeld werd, want
σιγᾱν beduidde in het Grieksch koopen en ὠν∊ῑσϑαι zwijgen.
Ik heb geen moed verder te gaan.
Haarlem, 6 Sept. 1857.
S.A. NABER.
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Prof. Hoekstra's verdediging van het indeterminisme.
Vrijheid in verband met zelfbewustheid, zedelijkheid en zonde. Eene
psychologisch-ethische studie, door S. Hoekstra Bz., Theol. Dr. Prof.
aan de kweekschool der algemeene Doopsgezinde Societeit. Amsterdam,
P.N. van Kampen. 1858.
Reeds de titel van dit boek zal sommigen het hart met eene - zij het ook niet altijd
even edele - vreugde hebben vervuld. Eene bestrijding van het determinisme of,
juister gezegd, van Prof. Scholten! - Wat kan aangenamer zijn aan hen, die nooit
zoo veel vrede kennen in 't gemoed, dan wanneer de geleerden onderling twisten.
Schoon zij in den regel op het gevoelen der geleerden laag nederzien en de
wetenschap verachten, schijnen de twisten der geleerden een' bijzonder
versterkenden invloed uit te oefenen op hun geloof. Zoo lang de geleerden onderling
verdeeld zijn, meenen zij in de eerste plaats te kunnen gelooven wat zij willen, en
verkrijgen zij te gelijker tijd een hooger regt, om aan de wetenschap - de inwendig
zoo verdeelde wetenschap! - alle gezag te ontzeggen. De wetenschap! roept men
dan met glimlagchend schouderophalen uit, wie is zij, waar is zij, opdat wij haar
gelooven mogen? De wetenschap van gisteren is niet de wetenschap van heden!
Straks hebt gij nog gebogen voor de wetenschap van A., maar reeds toont de
wetenschap van B. u aan, dat gij al zeer dwaas hebt gehandeld. Prof. C. heeft u
gekroond, maar slechts om u door Prof. D. te laten bespotten. Wat zullen wij ons
dan nog langer aan de wetenschap storen? Haar rijk kan niet bestaan. Gisteren
Prof.
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Scholten's determinisme, heden Prof. Hoekstra's vrijheid! Weg met de wetenschap!
Dat de ongeletterden zoo oordeelen, kan niemand wraken, maar dat de
ongeletterden desaangaande beter moeten worden ingelicht, is aan geen twijfel
onderhevig. Vooral op godgeleerd gebied moet het volksoordeel, of liever het
volksvooroordeel aangaande de wetenschap voor goed worden weggenomen. Er
is - wie zal het loochenen? - een groote strijd van ouds geweest tusschen theologen
van professie, een strijd, die ook in onze dagen niet beslecht zal worden. Er is - ook
dat kan niet worden ontkend - verschil tusschen Prof. Scholten en Prof. Hoekstra.
Maar die strijd in het algemeen en dit verschil in het bijzonder zou slechts in één
enkel geval iets tegen wetenschappelijke godgeleerdheid kunnen bewijzen. Was
het kenmerkende der wetenschappelijke theologie in haren inhoud gelegen, dan
zou men zeker van haar kunnen eischen, dat zij een positieven, onveranderlijken
inhoud had. Sprak dan de wetenschappelijke theologie zich zelve herhaaldelijk
tegen, met regt zouden wij weigeren ons vertrouwen aan haar te blijven schenken.
Maar - en zie hier juist wat men nog niet algemeen begrijpt - het kenmerkende der
wetenschappelijke godgeleerdheid ligt geenszins in haren inhoud, maar in haren
vorm. Of gij een wetenschappelijk godgeleerde zijt, hangt ter laatster instantie niet
af van de vraag: wat gij leert of beweert, maar van de vraag: hoe leert, hoe beweert
gij dit of dat, of duidelijker: waarop is uw stelsel, uwe bewering gegrond?
Wetenschappelijkheid is een toestand, eene rigting, van den geest. Gelijk op zedelijk
gebied niet de daad, maar het beginsel, waaruit de daad voortvloeit, belangrijk en
beslissend is, evenzoo in de wetenschap. Wat gij zegt, is mij in zeker opzigt
onverschillig; waarom gij iets zegt, ziedaar wat mij belang inboezemt. Het is mogelijk,
dat wij volkomen hetzelfde zeggen, en dat wij toch hemelsbreed verschillen; het is
evenzeer mogelijk, dat wij elkander lijnregt tegenspreken en dat wij nogtans op
hetzelfde standpunt staan.
Maar waarin bestaat nu de rigting, de toestand van den geest, die men
wetenschappelijkheid noemt, op godgeleerd gebied? Wetenschappelijk te zijn, is,
zonder eenig voorbehoud het regt en de noodzakelijkheid te erkennen, om, ter
verkrijging van kennis op godgeleerd gebied, dezelfde methode en
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middelen van onderzoek aan te wenden, die men op ieder ander gebied der
menschelijke wetenschap tot dat doeleinde bezigt. Wetenschappelijke hermeneutiek
des N.T.b.v. is niet eene uitlegkunde, die van eene bepaalde plaats eene bepaalde
verklaring geeft, zonder dat het haar ooit vrijstaat hare verklaring te wijzigen of te
verwerpen, maar wetenschappelijke exegese des N.T. is eenvoudig zulk eene
uitlegkunde, die voor de verklaring der N.T. schrijvers geene andere methode volgt,
geene andere regels kent, dan die ons bij het verklaren, b.v. van Plato's of Cicero's
geschriften, ten dienste staan. Men zal u dus op godgeleerd terrein nooit den naam
van wetenschappelijk ontzeggen, omdat gij het een of ander beweert, dat met de
heerschende opinie in strijd is, ook niet omdat men u voor zoo bijzonder onkundig
houdt, maar alleen omdat de methode, volgens welke gij waarheid zoekt, niet de
methode is, wier wetten op ieder ander gebied der menschelijke kennis gelden, en
uwe methode dus niet de wetenschappelijke methode kan genoemd worden.
Hiermede spreekt men nog volstrekt geen oordeel uit over de waarde, over het regt
der wetenschappelijke methode; men doet slechts uitkomen, dat gij u van eene
andere - welligt eene betere - bedient.
Wat bewijst het dus, wanneer men aan de beoefenaars der wetenschap onderlinge
verdeeldheid te laste legt? Niets. Geen wetenschappelijk man zou willen sterven
voor de volstrekte onfeilbaarheid zijner gevoelens; maar ik kan mij geen ernstigen
beoefenaar der wetenschap voorstellen, die dit niet voor de waarheid van het
wetenschappelijk beginsel zou willen doen. Dat wetenschappelijk beginsel laat zich
aldus uitdrukken: Dezelfde methode, dezelfde middelen van onderzoek voor het
geheele gebied der menschelijke kennis, gewijd of ongewijd. Het is voor het goed
regt van dat beginsel, dat vooral in onze dagen de strijd is aangebonden. De vraag
naar dat regt is in den grond der zaak de vraag die eeuwig terugkeert, op kerkelijk,
op staatkundig, ja zelfs op aesthetisch gebied. De autoriteitskwestie wortelt in deze
vraag. Wat regtzinnigen en liberalen verdeelt is de onzekerheid van dat regt, zoo
zelfs, dat men vaak niet zonder een glimlach kan opmerken, hoe in onze dagen
regtzinnigen gedurig aan liberalen toeroepen: ‘maar gij zegt juist wat wij reeds lang
gezegd hebben; toen wij het zeiden, hebt gij ons niet willen gelooven, omdat wij niet
van
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de mannen der wetenschap zijn.’ Neen, zou men kunnen antwoorden, daarom niet,
maar omdat, wanneer twee hetzelfde zeggen, dit nog niet hetzelfde is; omdat,
wanneer ik uwe uitspraak aanneem, ik daarmede geacht zou worden uw beginsel,
uw standpunt te huldigen, of wel, omdat gij vroeger nog geen regt hadt als iets
objectiefs te zeggen, wat gij zeidet, aangezien al de gegevens nog niet ontdekt
waren, die den grondslag uwer bewering moesten uitmaken.
Waar wij evenwel het regt zoeken te handhaven van het wetenschappelijk beginsel:
Eene en dezelfde methode voor het geheele gebied der menschelijke kennis, spreekt
het van zelf, dat het ons niet om een abstract regt te doen is, maar om het regt van
dan ook eene bepaalde methode op godgeleerd en wijsgeerig gebied te doen gelden.
Het is zeker goed op de gedurige handhaving van het wetenschappelijk beginsel
ook in abstracto aan te dringen, maar wij zouden er bijna toe komen, weinig heil
daarvan te verwachten, daar juist aangaande de vraag de methodo voor de
geestelijke wetenschappen zulk eene treurige onzekerheid heerscht. Men kan lang
zeggen: wij willen overal dezelfde methode gebruiken, maar als uwe methode de
ware niet is, vermeerdert gij slechts het getal uwer dwalingen. Men loopt wel en
veel en goed, maar men bewandelt welligt den verkeerden weg, en geraakt daardoor
hoe langer hoe verder van het doel der reis verwijderd.
Men is het niet eens over de methode, over den weg der geestelijke
wetenschappen. Hoe zonderling, hoe beschamend klinkt dit, midden in onze
negentiende eeuw! Met door bitterheid aangezette felheid vallen zij op elkander
aan, die voor verschillende methoden partij trekken. Dolzinnige, ijdele speculatie!
roept de empirist. Scepticisme, materialisme, antwoordt de speculatieve wijsgeer,
en tusschen beiden staan die tusschenbeide menschen, die in het geheel geene
methode hebben, maar het betrekkelijk goede in iedere methode gaarne willen
erkennen, en die dit ook gerust kunnen doen, aangezien zij niet van plan zijn ooit
eenige methode te gebruiken. Bij al dezen strijd en daaruit voortvloeijende
onzekerheid bespeurt men wel hier en daar eenige meer verblijdende verschijnselen.
Een duister voorgevoelen schijnt bij velen te bestaan, dat het dogmatisme van een
vorig tijdvak ons weinig meer baten kan.
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De empirische methode wordt in woorden en geschriften meer en meer gehuldigd,
en ook zelfs daar, waar men uit gewoonte of bijgeloof nog kennelijk tegen haar
zondigt, waagt men het niet meer, haar openlijk in het aangezigt te slaan.
Wij hebben bij dat schoorvoetend of blijmoedig terugkeeren tot de ervaring echter
een groot gevaar te vreezen. Het valt gemakkelijker de empirische methode in de
geestelijke wetenschappen aan te bevelen, dan zich een juist denkbeeld te vormen
van de hoogst omslagtige, hoogst ingewikkelde wijze, waarop die methode werken
moet. De empirische methode schijnt de allereenvoudigste te zijn; inderdaad is zij
de moeijelijkste van allen; en schoon vooral Engeland, maar ook Frankrijk en
Nederland in de laatste tijden veel hebben bijgedragen om hare buitengewoon
zamengestelde werking te beschrijven, toch schijnt men lang niet overal van deze
zamengestelde werking doordrongen te zijn. Een gevolg hiervan is, dat men ervaring
gaat verwarren met waarneming, empirie met empirisme. Op toevallig bestaande
toestanden, indrukken, bewustheden, enz., wijst men ons gedurig met zekere
voorliefde, hetzij om ons te weêrleggen, hetzij om eigen bewering aannemelijk te
maken. Het schiften en scheiden, het zamenstellen en bij elkander voegen, het open aftellen, het abstraheren en combineren der empirische methode ontgaat hierbij
gewoonlijk aan de aandacht van hen, die deze methode toch zeggen voor te staan.
Hierdoor krijgt de empirie veel op hare rekening, waarvoor zij toch in waarheid niet
aansprakelijk mag worden gesteld. Het is daarom niet dikwijls genoeg te herhalen,
dat empirie alleen tot ware kennis leidt, maar dat van empirisme, van bloot
waarnemen, geen heil hoegenaamd voor de wetenschap te wachten is.
Ik wensch op nog eene omstandigheid de aandacht te vestigen, die de regte en
heilzame toepassing der empirische methode niet weinig in den weg staat. Niet
zelden komt men in onze dagen de empirische methode aanprijzen, faute de mieux.
Voor de redenering a priori, voor de vruchtbaarheid der dialektiek, voor de heerlijkheid
der bespiegeling heeft men nog allen eerbied; slechts is men door de vrij
ontmoedigende geschiedenis der wijsbegeerte voorzigtig geworden, en daarom zal
men vooreerst en voor
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als nog de empirische methode volgen. Men moet, men dient dit wel te doen. Van
een algemeen beginsel uit te redeneren, ziedaar eigenlijk het ware, maar dat kan
men nu niet meer in zijne eenvoudigheid doen, men is te veel op de vingers getikt,
men is te dikwijls bedrogen uitgekomen. Nu zal men dan voorloopig empirisch
handelen, onder voorbehoud van nu en dan eenige speculatieve redeneringen te
mogen binnensmokkelen. Gebruikt men evenwel de empirische methode faute de
mieux, dan heeft men met de bespiegeling als methode niet gebroken, men heeft
haar slechts tijdelijk tot werkeloosheid gedoemd. En dit brengt te weeg, dat men
niet met een volkomen hart een man der ervaring is, dat men daarentegen bij zijne
empirie gedurig denkbeelden, begrippen of spreekwijzen aanwendt, die slechts op
het speculatieve standpunt kunnen gelden. Hierdoor wordt de deductieve methode,
die men voorzeker bij de geestelijke wetenschappen te volgen heeft, met apriorisme
verward, hierdoor wordt zij met onvruchtbaarheid geslagen, de beteekenis van de
uitspraken, waartoe zij leidt, belangrijk verzwakt, en - wat het ergste is - de waarheid
niet gediend.
Een en ander is echter slechts gevolg van een veel grooter kwaad. Men is namelijk
nog zeer weinig doordrongen van het groot gewigt, van de hooge belangrijkheid,
die, in onzen tijd vooral, de vraag de methodo verkregen heeft. Hoevelen zijn er,
die zich helder bewust zijn, welke methode zij bij hunne wetenschappelijke
onderzoekingen volgen. Al wat over die vraag geschreven wordt, hier en elders,
gaat voor ons geleerd publiek bijna onopgemerkt voorbij. Een boek als Prof.
Opzoomer's Wetenschap en Wijsbegeerte wordt in onze geleerde Tijdschriften niet
of bijna niet ter sprake gebragt. Schrijft men een werk over den weg der wetenschap,
het wordt of niet, of uit een of ander heterogeen standpunt beoordeeld, zonder dat
men moedig en op afdoende wijze in het fonds der kwestie treedt. Ter loops wordt
hier en daar over de groote vraag een woord, soms een stichtelijk, een gemoedelijk
woord gerept, en men schijnt waarlijk nog volstrekt niet algemeen te gevoelen, dat
de vraag de methodo alle wijsgeerige en wetenschappelijke vraagstukken
beheerscht.
Wanneer wij nu, vooral in verband met bovenstaande opmerkingen, eenige
bezwaren tegen Prof. Hoekstra's werk
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gaan inbrengen, zoo is het ons eene behoefte allereerst den geachten schrijver te
danken voor hetgeen hij ons gegeven heeft. Hij geeft ons het resultaat van zijn
langdurig nadenken en het resultaat is van dien aard, dat het ons veel stof tot
nadenken aanbiedt. Dit is eene dubbele gift. Prof. H. zal wel onze verzekering willen
aannemen, dat wij zijne gift hoog waarderen, en van die waardering zullen wij zeker
ook in zijn oog niet beter doen blijken, dan door eene openhartige beoordeeling te
geven van die gedeelten van zijn belangrijk boek, die ons toeschijnen in onzen tijd
de meeste aandacht te verdienen. De groote belangstelling, die zijn arbeid wekt en
nog wekken zal, moge het loon zijn voor zijne onvermoeide werkzaamheid en zijn
uitvoerig onderzoek.
Het valt ligt te raden, met welke bedoelingen de hoogleeraar dit werk uitgegeven
heeft. Zijn boek kant zich tegen het supranaturalisme zoowel als tegen het
determinisme. Ook is het geenszins toevallig, dat het deze twee vijanden tegelijker
tijd aanvalt en bestrijdt. Het is niet onbekend, dat het determinisme in ons vaderland
vooral op supranaturalistischen grondslag verdedigd wordt. Dit is evenmin toevallig.
Waar men van het godsbegrip uitgaat, is het moeijelijk, zoo niet volstrekt onmogelijk,
tot iets anders dan tot eene deterministische anthropologie te komen. Immers, kiest
men eenmaal een godsbegrip tot uitgangspunt zijner wijsbegeerte, dan moet dit
godsbegrip wel de absolute souvereiniteit Gods tot voornaamsten inhoud hebben.
Waar dat het geval is en Gods volstrekte souvereiniteit alzoo ook als wijsgeerig
grondbeginsel gepredikt wordt, blijft er - het spreekt van zelf - voor 's menschen
vrijheid geene plaats meer over. Wil men, gelijk Prof. Hoekstra, die vrijheid toch
handhaven, zoo moet men met een van beiden aanvangen; of aantoonen, dat ons
godsbegrip niet Gods volstrekte souvereiniteit tot inhoud heeft, of bewijzen, dat bij
een anthropologisch onderzoek het godsbegrip - toch altijd het godsbegrip van dit
of dat bepaalde individu! - niet in aanmerking komt. Het eerste nu is niet aan te
toonen. Zoodra - gelijk bijv. door de Groninger Godgeleerden beproefd is - zoodra
men aan het godsbegrip zijn absoluut karakter ontneemt, heeft het godsbegrip
opgehouden een godsbegrip te zijn. Een God, wiens wezen en eigenschappen niet
absoluut mogen hee-
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ten, is geen God meer, en heeft men nogtans gepoogd dit te ontkennen, men heeft
daarmede alleen bewezen, dat men den moed niet had met het supranaturalisme
te breken, terwijl men in de plaats daarvan liever zijn denken geweld aandeed. Prof.
Hoekstra, die hiertoe zeker geen lust hoegenaamd gevoelde, moest dus wel tot het
tweede lid van ons dilemma zijne toevlugt nemen. Hij moest beweren, dat ons
godsbegrip bij een anthropologisch onderzoek geen stem heeft, maar hiermede
breekt hij dan ook met alle supranaturalisme. De anthropologie toch maakt slechts
een gedeelte uit van de wetenschap der eindige dingen in het algemeen. Kan in de
anthropologie niets uit het oneindige verklaard worden, zoo mag ook geen enkele
wetenschap eene verklaring uit het oneindige toelaten, zoo is het geheele gebied
der geestelijke, evenzeer als dat der natuurkundige wetenschappen, een gebied
dat met de eigenlijk gezegde theologie, in den engeren zin des woords, niets te
maken heeft.
Prof. Hoekstra deinst voor deze leer niet terug. Integendeel, hij is haar van harte
toegedaan. Het zijn zelfs de schoonste bladzijden uit zijn boek, waarin hij ons eene
zeer scherpzinnige kritiek levert van al de bruggen, die tusschen de anthropologie
en de theologie gelegd zijn. Voor hem - hij spreekt het onverholen uit - is de vraag
naar het bestaan van 's menschen vrijheid een zuiver psychologische vraag, waarbij
hij zich evenmin om theologische premissen als om theologische gevolgtrekkingen
bekommert. Hier hebben wij natuurlijk niets tegen. Zelfs heeft deze scheiding
tusschen anthropologie en theologie al onze sympathie en achten wij haar eene
noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van kennis op psychologisch gebied.
Maar dit neemt niet weg, dat wij in de wijze, waarop deze scheiding en daarmede
Hoekstra's verzet tegen het supranaturalisme geschiedt, nog al bezwaar hebben.
Het kan den hoogleeraar niet onbekend zijn, dat hij door deze scheiding eene
omwenteling bedoelt op godgeleerd en wijsgeerig terrein. Het kan hem evenmin
onbekend zijn, dat hij daarmede niet slechts alle supranaturalisten, maar ook alle
tot hiertoe dusgenaamde wijsgeeren tegen zich krijgt. Zoodanig eene omwenteling,
hoe gewenscht ook, zal evenwel nooit tot stand komen, wanneer het
anti-supranaturalistische standpunt, dat daaraan ten grondslag ligt, niet met volkomen
helderheid en gestrengheid tot een wijsgeerig beginsel is verhe-
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ven. Wil men het supranaturalisme niet huldigen, ik heb er natuurlijk vrede meê,
maar dit zullen onze tegenstanders, ja, dit zal de wetenschap zelve toch wel mogen
vergen, dat men de tegenovergestelde methode in haar goed regt bewijze en haar
op hechten grondslag doe rusten. Doet men dit niet, verkeert men omtrent de
methode, die men volgen wil, zelf nog eenigermate in onzekerheid, is men zelf nog
eenigermate van vreemden zuurdeesem doortrokken, ja, past men op belangrijke
punten de empirische methode niet met gestrengheid toe, dan verkrijgt het verzet
tegen het supranaturalisme, vooral bij de behandeling van het vraagstuk der
menschelijke vrijheid, het aanzien van een noodschot. Dan wordt het door de
tegenstanders met regt bij het doorhakken van den gordiaanschen knoop vergeleken.
Ik licht mijne bedoeling nader toe. Het supranaturalisme is volkomen in zijn regt,
wanneer de speculatieve methode de ware is. Moet ik van het Al tot de wereld der
eindige dingen afdalen, moet ik uit het Al de wereld eerst leeren kennen, dan kan
ik niet alleen, maar dan moet ik met het godsbegrip, als met het meest algemeene
begrip, aanvangen. Wil ik het regt van het supranaturalisme niet erkennen, dan
moet ik de methode vernietigen, die dat regt vast deed staan. Dan moet ik aantoonen,
dat de deductieve methode, tenzij op ervaring gegrond, valsch is en dat in hare
plaats de deductieve methode der empirie moet worden gesteld. Heb ik die
deductieve methode gehandhaafd, heb ik aangetoond, dat de kennis van het Al,
wanneer die gezegd wordt onafhankelijk van de kennis van het bijzondere te bestaan,
slechts eene denkbeeldige kennis moet heeten, omdat onze geest inderdaad niets
vordert bij eene deductie, die niet op ervaring steunt en tot haar terugkeert, dan valt
het supranaturalisme van zelf inéén, dan kan niemand er meer aan denken, het
godsbegrip als aanvangspunt te stellen van eenig wetenschappelijk onderzoek. En
waarom is het nu noodig het supranaturalisme alzoo wijsgeerig te ondermijnen?
Omdat men met de terzijdestelling van het supranaturalisme eigenlijk alle vragen
ter zijde stelt, die de wijsbegeerte tot heden toe heeft bezig gehouden. Al die vragen,
waarvan de wijsbegeerte tot hiertoe geleefd heeft, en die allen het verband betreffen
tusschen het oneindige en het eindige, tusschen God en
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de wereld der eindige dingen, al die vragen vervallen, wanneer het supranaturalisme
vervalt; al die vragen verliezen haar gewigt, en het raakt in onbruik in de pogingen
tot hare oplossing eenig belang meer te stellen. Hierdoor wordt het wetenschappelijk
onderzoek zeer vereenvoudigd. Men heeft nu slechts na te gaan, wat er is in de
wereld der eindige dingen, zonder dat er eenige navraag meer aan de theologie
vergund wordt. Hiertegen zal evenwel de bedenking niet uitblijven, dat men op deze
wijze de vraagstukken niet oplost, maar opruimt, dat men zich aan traagheid van
geest schuldig maakt, dat men de groote wijsgeerige problemen niet meer aandurft,
enz. Zoo zal men tegen een boek als dat van Prof. Hoekstra zeggen, dat het zich
de taak veel te gemakkelijk maakt, door bij het onderzoek naar het bestaan der
menschelijke vrijheid het godsbegrip stil buiten rekening te laten. Heeft men nu niet
op wijsgeerige gronden aangetoond, krachtig aangetoond, dat ons godsbegrip niet
slechts hier, maar overal en ten allen tijde buiten rekening moet gelaten worden,
heeft men nu niet bewezen, dat het onwijsgeerig is het godsbegrip, d.i. het meest
algemeene begrip bij een wetenschappelijk onderzoek naar de eindige, d.i. naar de
bijzondere dingen, te pas te brengen, daar een begrip, dat niet op inductie steunt
en aan de ervaring niet getoetst kan worden, voor ons geen begrip zijn kan, dan zie
ik waarlijk niet in, wat men op de zoo even veronderstelde beschuldiging antwoorden
zal.
M.a.w., wil men het godsbegrip bij het onderzoek van de wereld der eindige dingen
buiten rekening laten, dan moet het supranaturalisme op eene schaal, zoo breed
mogelijk, bestreden worden; zoo kan men het niet op een punt, als ter loops, ter
zijde stellen, zonder de niet geheel onverdiende beschuldiging op zich te laden van
onwijsgeerig te werk te gaan en den knoop te hebben doorgehakt.
Schrijft men dus in den tegenwoordigen tijd een werk, dat de teederste
psychologische vragen raakt, dan moet men òf de empirische methode gewijzigd
naar den aard der geestelijke wetenschappen, zoo men haar is toegedaan, eenvoudig
gebruiken en haar daardoor praktisch aanbevelen (maar in dat geval moet ook die
toepassing zeer helder en zeer gestreng zijn), of, brengt men éénmaal de vraag de
methodo ter sprake, dan moet, dunkt ons, die vraag zeer breed,
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zeer veelzijdig en zeer grondig behandeld worden. Het eerste zou volstrekt niet
geraden zijn, daar men in onzen tijd verpligt is, rekenschap te geven van de
wetenschappelijke methode, die men volgt. Het tweede: bij een onderzoek als dat
van Prof. Hoekstra zeer uitvoerig over de methode te handelen, is dus volstrekt
noodzakelijk en levert ook dit belangrijk voordeel op, dat eene menigte vragen, dat
onderzoek zelf betreffende, bij zoodanig eene behandeling gelijktijdig in staat van
wijzen worden gebragt. Schrijft men een boek ter handhaving der kiesvrijheid, dan
schrijft men tegen het determinisme. Schrijft men tegen het determinisme, dan
schrijft men, bij den stand der wetenschap in ons Vaderland, ook zeer bepaaldelijk
tegen het supranaturalisme. Schrijft men tegen het supranaturalisme; dan schrijft
men tegen de speculatieve methode. Welnu, dan moet ook de behandeling der
wijsgeerige methode, die men volgen wil, eene zeer breede en belangrijke plaats
beslaan in het onderzoek van het probleem der menschelijke vrijheid.
Deze opmerking treft regtstreeks het geschrift van Prof. Hoekstra. Zelfs is ons
hoofdbzwaar tegen dat geschrift, dat het ons omtrent den weg der wetenschap,
omtrent de wetenschappelijke methode in onzekerheid laat, dat het onderzoek niet
op een hechten wijsgeerigen grondslag rust, hetgeen reeds daaruit blijkt, dat de
vraag de methodo afgehandeld wordt in eene zeer kleine paragraaf, die niet eens
van onduidelijkheid en dubbelzinnigheid vrij te pleiten is.
Daar wij dit bezwaar als een hoofdbezwaar willen aangemerkt zien, vordert de
billijkheid, dat wij Prof. Hoekstra's paragraaf over ‘de methode’ in haar geheel en
met zijne eigene woorden mededeelen, waardoor wij haar, ook voor onze lezers,
te gemakkelijker zullen kunnen beoordeelen. Zie hier wat de Hoogl. schrijft:
Men kan in het afgetrokkene bij elk onderzoek dat tot het gebied der wijsgeerte
behoort, meer dan ééne methode volgen; maar is het doel van dat onderzoek door
bijzondere redenen bepaald, dan zal al spoedig de eene methode zich boven de
andere als de beste of eenvoudigste aanbevelen. De WIJSGEERIGE methode zou
zeker deze zijn, dat men het bijzondere, hetwelk zich aan onze beschouwing
voordoet, in zijne eenheid of uit het oogpunt van het Al, als de concrete algemeenheid
van al het bijzondere, beschouwde;
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deze methode is de zuiver bespiegelende (speculative). Door concrete algemeenheid
verstaan wij zulk een begrip, waarin wij al het bijzondere als te zamen een geheel
vormend zamenvatten; zij staat tegenover abstracte algemeenheid, waarbij men
de bijzondere dingen door abstractie van het bijzondere tot algemeene klassen
vereenigt, en daardoor tot abstracte of ledige (nominalistische) algemeenheden
komt. Het komt mij evenwel voor dat de zuiver bespiegelende methode tot nog toe
ongepast is, omdat men al het bijzondere zelf nog niet genoegzaam kent, laat staan
dan het Al als de eenheid daarvan. Daarom reeds schijnt het mij niet goed, om uit
te gaan van het godsbegrip. Is toch het Al (en wel het Al niet op eenig gegeven punt
zijner verschijning, maar uit het oogpunt der eeuwigheid beschouwd) de volkomene
afspiegeling van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid, dan volgt hieruit dat onze
begrippen omtrent God even gebrekkig en onjuist moeten zijn als onze kennis van
het Al gebrekkig en onvolledig is, en dan is het gevaar onvermijdelijk, dat wij,
uitgaande van afgetrokken (abstracte) algemeenheden (wat alle eigenschappen
Gods voor onze kennis zijn, daar wij ze niet anders dan door ontkenning van het
eindige kunnen denken) juist door die abstractie het bijzondere niet to zijn regt laat
komen. Het bespiegelende denken bij onvolledige ervaring, voert slechts tot
MEENINGEN, die door voortgezette ervaring moeten blijken waar of onwaar te zijn.
De meening gaat noodzakelijk aan het zoeken van het ervaringsbewijs vooraf; want
de zuiver opklimmende weg der ervaring (die der inductie) bestaat in de werkelijkheid
niet, omdat alleen een vooraf bepaald doel dat wij beoogen, ons bij het onderzoeken
energie kan geven. Ook is het vormen van meeningen bij onvolledige ervaring
psychologisch volstrekt onvermijdelijk. Geene ervaring zonder bespiegeling, geene
zekerheid zonder ervaring.
‘Maar volstrekt onbruikbaar is voor ons elke APRIORISTISCHE methode - ook de
zoo even beschrevene is aprioristisch zoo lang wij niet een volstrekt zeker godsbegrip
hebben - die ten slotte slechts nederkomt op een logische ontleding van woorden
en begrippen, die eerst dan toegepast worden mag en ook moet waaneer men eerst
de volkomene waarheid en juistheid dier begrippen zelve heeft bewezen. Ja dan is
de logische ontleding der begrippen
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het eenige middel om ze in hunne volle beteekenis en inhoud aan het licht te
brengen. Zij kan ons daarom reeds terstond gewigtige diensten bewijzen om tot
juiste begripsbepalingen te komen; zij moet ons bevrijden van eene ook bij ons
onderwerp zoo menigvuldig voorkomende spraakverwarring. Wil men echter met
de logische ontleding der begrippen nog iets anders of meer, poogt men daardoor
de waarheid zelve te bewijzen, dan dwaalt men zeer en vervalt men noodzakelijk
tot een gevaarlijk dogmatisme, hetwelk in de waarachtige wetenschap met de
hoogste zorg vermeden dient te worden. Slechts in enkele gevallen kan logische
begripsontleding het betoog vervangen, namelijk wanneer elk der verschillende
zijden (momenten) waarin men met logische naauwkeurigheid eenig begrip ontleedt,
blijkt eene even onloochenbare waarheid te zijn als een axioma in de wiskunde.
Meestal, ja bijkans altijd zijn zij echter slechts voorwaardelijk waar, en vaak is het
begrip van waar of onwaar er niet eens op toe te passen, omdat de zijden van een
begrip zich dikwijls niet als op zich zelve staande zaken laten denken. Bovendien
is de dialektische methode, die mede zuiver bespiegelend is, uit haren aard zoo
afgetrokken, dat zij zich daarom aan ons, Nederlandsche godgeleerden, weinig
aanbeveelt....... De eenige methode die ons in ons onderzoek tot eene betrekkelijke
zekerheid kan leiden, is die der WIJSGEERIGE PSYCHOLOGISCHE ERVARING, niet die
van zulk eene ervaring, waarbij men louter feiten opzamelt, en door beschouwing
dier feiten tot kennis van het wezen der ziel tracht te komen, maar van zulk eene
ervaring, waarbij men mede tot zich zelven inkeert en door zelfbespiegeling die
feiten, dat is de fijnste bewegingen van den zelfbewusten geest navorscht. De eerste
ervaring geeft buiten twijfel, waar zij van toepassing is, eene hooge mate van
zekerheid...... Maar deze ervaring kan reeds daarom voor ons niet meer dan een
ondergeschikte plaats bekleeden, omdat wij minder te doen hebben met de
VERSCHIJNSELEN van het willen of met de wilsdaden, dan met de fijnste ROERSELEN
die ons òf tot geheel nieuwe wilsbesluiten brengen, òf die bestaande toestanden
onzer zedelijke zelfbewustheid wijzigen. Deze methode volgende, zal het
spraakgebruik ons hier en daar gewigtige diensten bewijzen, omdat dit mede de
vrucht is van ervaring. Evenwel zullen wij nergens op dat spraak-
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gebruik een bepaald bewijs mogen bouwen, omdat het niet moeijelijk te bewijzen
valt dat de ervaring waarop dit gebouwd is dikwijls oppervlakkig of onjuist moet
geweest zijn. Hetzelfde geldt van de voorstellingen die bij het groote publiek het
meest gangbaar zijn.’
Verder lezen wij: ‘...... de ongeloovige staat in een geheel andere betrekking tot
het vraagstuk der menschelijke vrijheid, dan hij die van christelijke beginselen uitgaat,
wel het meest omdat de laatste geheel beheerscht wordt door de volstrekte
tegenstelling van het heilige en de zonde, zoo als hij die door zijne ervaring heeft
leeren kennen. De ervaring van Rom. VII onderstelt de innige bewustheid van 2
Kor. VI: 14-18. Het gronddenkbeeld dat mij in de nu volgende beschouwingen leiden
zal, ook al wordt het niet telkens uitdrukkelijk uitgesproken, is de groote waarheid
die eerst door Christus mij tot volle bewustheid gekomen is en die ik zonder het
Evangelie niet kennen of gelooven zou: DE ZONDE VIJANDSCHAP TEGEN GOD.’
Ik moet ronduit bekennen dat ik in deze paragraaf, die voor een onderzoek als
het tegenwoordige van zoo groot gewigt is, Prof. Hoekstra's gewone scherpzinnigheid
niet terugvind. Ik stuit veeleer op eene menigte blijkbare onnaauwkeurigheden, doch
die te zamen genomen dit gevolg hebben, dat de paragraaf, die gezegd wordt
opzettelijk over de methode te handelen, ons, ook na herhaalde en aandachtige
lezing, nagenoeg in volslagen onzekerheid laat aangaande de methode, die dan
nu door den schrijver gevolgd zal worden.
Wij willen - om onze beschuldiging te staven - Prof. Hoekstra op den voet volgen,
waardoor genoegzaam blijken zal dat het hem niet regt duidelijk is, welke methode
hij is toegedaan.
In het afgetrokkene zegt Prof. H. kan men bij elk onderzoek dat tot het gebied der
wijsbegeerte behoort, meer dan ééne methode volgen. In zoo verre als men in het
afgetrokkene alles kan doen, geef ik dit gaarne toe, maar in dezen ongerijmden zin
mogen wij de woorden des hoogleeraars niet nemen. Schrijven wij evenwel een
gezonden zin daaraan toe, dan moeten wij H. bepaald tegenspreken. Daar is ook
in het afgetrokkene slechts ééne methode, die men met eenige vrucht gebruiken
kan, d.i. de empirische, en is zij ook al op geestelijk gebied, uit den aard der zaak,
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deductief, toch moet ze, wij zeiden het reeds, van ervaring uitgaan en tot haar
terugkeeren. Op dit gebied aprioristisch of speculatief te werk te gaan, kan slechts
het getal der met onvruchtbaarheid geslagen stelsels vermeerderen. Welk eene
onzekerheid heerscht dus niet reeds hier, bij den aanvang van het onderzoek!
Hebben wij naar waarheid de hooge noodzakelijkheid beschreven om bij een
psychologisch onderzoek, vooral in onzen tijd, met onverbiddelijke gestrengheid en
naauwkeurigheid de methode aan te wijzen, waarnaar men zijn onderzoek denkt
in te rigten, wat moeten wij dan denken wanneer dit onderzoek begint met te
verklaren, dat op wijsgeerig gebied verschillende methoden al nagenoeg even goed
zijn, en dat de keuze tusschen die verschillende methoden eigenlijk van praktische
beweegredenen afhangt. Dit laatste toch schijnt geheel en al in de bedoeling des
schrijvers te liggen, als hij ons zegt, dat, wanneer het doel van ons onderzoek door
bijzondere redenen bepaald is, de eene methode zich boven de andere al spoedig
als de beste of eenvoudigste zal aanbevelen. Het doel van ons onderzoek is altijd
door bijzondere redenen bepaald, maar dat doel kan wederom niet verschillend zijn
voor verschillende onderzoekingen. Het doel van mijn onderzoek is altijd de kennis
der waarheid; op welk gebied ik nu de waarheid zoek, dit kan, dunkt mij, tot de keus
der methode niets afdoen. Of meende men werkelijk dat dit wel degelijk iets afdoen
kan, dan zou men daarover afzonderlijk moeten handelen en bijv. moeten aantoonen
dat op geestelijk gebied niet dezelfde methode, schoon verschillend in vorm, kan
worden gebruikt, die op het gebied der natuurwetenschappen met goeden uitslag
gevolgd wordt. Maar dat wil Prof. H. niet aantoonen; hij neemt zulk eene verdeeling
van het gebied der menschelijke kennis niet aan. Wat kan hij dan bedoelen met
zijne bewering, dat wij tusschen verschillende methoden zullen kiezen al naarmate
wij ons in ons onderzoek een verschillend doel voorstellen? Een van beiden: ons
doel is waarheid in het algemeen, of ons doel is hetzij geestelijke, hetzij stoffelijke
waarheid te vinden (indien ik mij zoo eens mag uitdrukken) - spreekt men van
waarheid in het algemeen, dan is er voor het verkrijgen van waarheid slechts één
weg, ééne methode te volgen. Onderscheidt men tusschen waarheid op geestelijk
en op stoffelijk gebied, dan
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moet men rekenschap van die onderscheiding geven, en aantoonen waarom men
voor dat tweeledig gebied eene tweeledige methode aanneemt. Zoo als Prof. H.
hier van verschillende methoden spreekt, begrijpen wij volstrekt niet, welken zin wij
daaraan moeten hechten. Nog eens: de keus der methode schijnt waarlijk voor hem
slechts eene praktische kwestie te zijn, daar hij van deze of gene methode spreekt,
die, naar gelang van het doel van ons onderzoek, zich als de beste en eenvoudigste
zal aanbevelen. - Deze laatste bijvoeging is al zeer wonderlijk. Het doet weinig ter
zake, of eene methode eenvoudig is; dit is althans niet haar eerste vereischte. Is
zij waar, dan zal zij ook bij slot van rekening wel altijd de eenvoudigste wezen; de
eenvoudigste nl. in dezen zin, dat zij het spoedigste tot de waarheid zal leiden. In
een anderen zin zou de eenvoudigheid eener methode mij in het algemeen met
zeker wantrouwen jegens haar vervullen. De kennis der waarheid is op ieder
wetenschappelijk gebied eene hoogst moeijelijke zaak, juist omdat de werkelijkheid
meestal zoo ontzettend zamengesteld is, en iedere eenvoudige methode reeds
daarom onder verdenking ligt van dit zeer zamengesteld karakter der werkelijkheid
voorbij te zien. De waarheid, de werkelijkheid is nooit abcd bijv., maar om bij ditzelfde
voorbeeld te blijven, meestal ⅜ a en ⅞ ab en ⅔ abc en 5/32 b enz. enz.
Zonder echter op dit bijvoegelijk naamwoord, eenvoudig, zoo bijzonder te willen
drukken, komen wij liever op de hoofdzaak terug. Hoe gaarne hadden wij in plaats
van de onware en onduidelijke woorden van Hoekstra aan den aanvang dezer
paragraaf, de volgende woorden gelezen: ‘Men kan bij elk onderzoek dat tot het
gebied der wijsbegeerte of tot de geestelijke wetenschappen in het algemeen
behoort, slechts ééne methode met goed gevolg gebruiken,’ waarna de uitvoerige
en naauwkeurige beschrijving dier methode tegelijk met hare regtvaardiging had
kunnen volgen. Want de onzekerheid, bij den aanvang dezer paragraaf begonnen,
duurt voort. Bij het begin van dit wijsgeerig onderzoek, hooren wij verzekeren dat
de wijsgeerige methode zeker deze zou zijn, het bijzondere, op speculatieve wijze
in zijne eenheid of uit het oogpunt van het Al, als de concrete algemeenheid van al
het bijzondere te beschouwen. Het heeft er veel van of Prof. Hoekstra de
wijsbegeerte hier geestig
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bespot. Eenige regels later nl. volgt, dat wij het Al nog volstrekt niet kennen. Zal het
nu de wijsgeerige methode wezen uit te gaan van het Al, dan is het de methode der
wijsbegeerte uit te gaan van iets, waarvan zij nagenoeg niets weet, en waarvan zij
dus niet uitgaan kan. Dit is althans geen compliment, dat Prof. H. aan de wijsgeerige
methode maakt. Ik ben volkomen met hem overtuigd, dat de methode van schijnbaar
uit te gaan van iets, waarvan men niet uitgaan kan, inderdaad de methode der
zoogenaamde wijsbegeerte is, nl. dier ijdele wijsbegeerte, die ons, zoo lang de
wereld bestaat, nog geen stap verder heeft gebragt in de kennis der waarheid op
geestelijk gebied, schoon eerbiedwekkendé reuzengeesten aan haar hebben
gearbeid. Maar nooit zou ik dit de wijsgeerige methode noemen. Zoo blijft de
zoogenaamde wijsbegeerte, maar die niets anders is dan een gymnastie van het
denken, altijd dat zekere prestige behouden, dat aan de waarachtige en verstandige
toepassing der empirische methode zoo veel nadeel doet. Wat moet men wel denken,
wanneer men zelfs Prof. Hoekstra nog hoort zeggen: de wijsgeerige methode is
zeker de speculatieve; en wat baat het of hij later al verzekert, dat het uitgangspunt
der speculatieve methode onbestaanbaar is, ja, dat (pag. 37) het bespiegelend
denken slechts tot meeningen voert? De stelling, dat de wijsgeerige methode de
speculatieve is, is er weder in de overtuiging van velen eenigzins vaster door
geworden, en er is eene schoone phrase te meer in de wereld om in zeker tijdschrift
tegen de empirische school te worden gebruikt. Wat echter van meer belang mag
heeten, is de onjuistheid der bewering. Hoe lang zullen wij nog teleurstelling op
teleurstelling moeten ondervinden om eindelijk te gelooven, dat de zoogenaamde
wijsgeerige methode den naam van de onvruchtbare methode moet gaan dragen.
Evenzeer als een von Humboldt eerst de regte natuurfilosoof is, zal de ware wijsgeer,
ook op geestelijk gebied, eerst hij zijn, die de afzonderlijke deelen van dat gebied
naauwkeurig heeft leeren kennen. De wijsbegeerte mag zich geene andere taak
meer stellen dan die van te verbinden, wat de waarneming ons in
onzamenhangenden toestand oplevert. De kennis van het Al wordt dus doel, maar
geenszins uitgangspunt der wijsbegeerte. Het bijzondere, het op zich zelf staande,
ja het onzamenhangende zal veeleer de grondslag zijn, waarop
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de wijsbegeerte haar gebouw moet optrekken. De wetten op te sporen, waarnaar
dat gebouw moet opgetrokken worden, m.a.w. waarnaar het verbindingsproces van
het op zich zelf staande, van het onzamenhangende moet plaats hebben, is de taak
der logica, zoodat de logica dan ook de ars artium of juister nog de scientia
scientiarum wordt, en welligt, ter voorkoming van misverstand en spraakverwarring,
de wetenschap van de methode der wetenschappen zou moeten heeten.
Het blijkt telkens weder op nieuw, hoe zeer Prof. Hoekstra aangaande de methode
in het onzekere is. Keurt hij al voor als nog de bespiegelende methode af, toch wil
hij van ‘het bespiegelend denken’ wel eenige hulp inroepen. Hij meent dat het tot
meeningen leidt, die aan het zoeken van het ervaringsbewijs voorafgaan, en zelfs
vooraf moeten gaan, omdat ‘de zuiver opklimmende weg der inductie in werkelijkheid
niet bestaat,’ en ‘omdat alleen een vooraf bepaald doel, dat wij beoogen, ons bij het
onderzoek energie kan geven.’ Over het laatste valt naauwelijks te spreken, daar
het al of niet hebben van energie eene zaak is die alleen den onderzoeker aangaat,
en hij zelf moet weten hoe hij aan veerkracht komt. Kan nu eene meening door het
bespiegelend denken verkregen, iemand eenige energie verschaffen, dan is zij
zeker als zoodanig en om deze reden niet af te keuren, maar daarmede is er voor
de wetenschappelijke waarde van zulk eene meening niets beslist. Nu ontken ik,
dat eene bloot speculatieve meening als moment en wel als noodzakelijk moment
in de methode der wetenschap zou moeten worden opgenomen, al weder omdat
hier een door elkander mengen van verschillende methoden plaats grijpt, waartegen
men ten stelligste moet opkomen. Eene speculatieve meening-want een zoodanige
wordt waarschijnlijk door Prof. H. bedoeld als hij zijne meeningen de vruchten noemt
van het bespiegelend denken - eene speculatieve meening bestaat er eigenlijk niet.
Zijt gij ook maar voor een oogenblik speculatief te werk gegaan, dan hebt gij geene
meeningen, maar speculatieve waarheden, of wel speculatief gewettigde uitspraken.
Daar die uitspraken nu speculatief of vruchten van het bespiegelend denken zijn,
en dus niet op waarneming rusten, hebben zij geene dan eene bloot-dialektische
waarde, en kunnen zij ons in het onderzoek der waarheid niet nuttig zijn. Ik meen
evenwel te
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moeten aannemen, dat Prof. H. hier iets anders bedoeld heeft en dat men, in plaats
van het door hem gebezigde woord ‘meeningen,’ hypothesen moet schrijven. Van
hypothesen - de geschiedenis der wetenschappen leert het - van hypothesen geldt
voorzeker wat H. van de speculatieve meeningen schrijft. Hypothesen kunnen aan
de wetenschap groote en belangrijke diensten bewijzen. Eene hypothese - mits zij
maar nooit voor iets meer dan eene hypothese wordt aangezien, mits men maar
nooit vergete, dat het eene hypothese is - kan ons voorlichten in ons onderzoek.
Dit stem ik gaarne toe, doch waarom? Niet omdat dergelijke hypothesen vruchten
zijn van het bespiegelend denken, niet alzoo omdat de speculatieve methode ons
- gelijk Prof. H. toch eigenlijk wil - de eerste schreden moet leeren zetten op den
weg die dan verder aan de hand der empirie moet worden betreden, maar omdat
dergelijke hypothesen, die ons waarlijk bij het onderzoek der wetenschap van dienst
zijn, reeds de vruchten mogen heeten van eene onvolledige, van eene gebrekkige
waarneming, maar toch in ieder geval van waarneming. Het heeft er niets van, dat
zulke hypothesen uitsluitend gewrochten onzer verbeelding of van ons bespiegelend
denken zouden zijn.
De leer der hypothesen, van haar gebruik en van hare betrekkelijke waarde, is
van het uiterste gewigt, en daar het ons toeschijnt, dat hypothesen vaak verward
worden met meeningen, uit het bespiegelend denken ontstaan, nog voor or eenige
waarneming heeft plaats gehad, zal het niet ongepast zijn bij dit punt een oogenblik
stil te staan.
Het zij mij daartoe vergund een paar aanhalingen (die trouwens aan Prof. H. niet
onbekend zijn) hier in te lasschen, eene van Prof. Opzoomer en eene van Prof. Mill,
welke aanhalingen de empirische methode al weder kunnen helpen kenschetsen:
‘Wanneer wij buiten staat zijn (Opzoomer, “Handb. der logica,” p. 133 volgg.) door
(de vroeger opgegeven) methoden de oorzaak van eenig verschijnsel te leeren
kennen, of de wijze, waarop het door de ons bekende oorzaak wordt voortgebragt,
nemen wij onze toevlugt tot eene hypothese, d.i. wij onderstellen het bestaan eener
onbekende oorzaak, die volgens bekende wetten werkt, of wel wij veronderstellen,
dat een bekende oorzaak volgens onbekende wetten werkt. Zulk een hypothese is
echter geen toevallig ge-
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wrocht der verbeelding; de gedachte, waardoor wij de feiten der natuur verbinden,
is ook hier ons eigen werk niet; zij rust op de hoofdfeiten, die zich in den kring der
verschijnselen, om wier verklaring het ons te doen is, aan ons vertoonen. Zij zou,
waren er die feiten alleen, de theorie zijn, tot hunne verklaring op de gewone wijze
gevormd.... Ook daar, waar het niet om de verklaring, om het kennen der oorzaken
van verschijnselen te doen is, maar alleen om de eenvoudige zamenvatting van
feiten, kan, zoo als Keppler's voorbeeld ons leert, het vormen van hypothesen noodig
zijn. Maar hoe noodig hypothesen ook zijn, voor eene te groote ingenomenheid met
haar behooren wij ons zorgvuldig te wachten. Daartegen, maar dan ook daartegen
alleen, geldt de strijd, door Baco en Newton schijnbaar tegen de hypothese in het
gemeen gevoerd. Ook mag een hypothese slechts de voorbereiding zijn tot eene
theorie, zij mag geen hypothese blijven. Daarom moet zij van dien aard zijn, dat zij
voor eene toetsing aan de verschijnselen vatbaar is. Zij is dit te minder, hoe meer
hulphypothesen zij noodig heeft om zich staande te houden. Een hypothese moet,
ook omdat zij afhankelijk is van de theoriën, die reeds over andere
natuurverschijnselen bestaan, op de kennis van de geschiedenis en den
tegenwoordigen staat der natuurwetenschap in haar geheelen omvang gegrond
zijn. De gewone voorstelling, dat een hypothese gevestigd is, als zij de feiten kan
verklaren, is zoo valsch mogelijk. Er is niets vreemds in, dat hetgeen ter verklaring
van feiten bedacht is, ze ook werkelijk verklaart, maar het bewijst ten voordeele der
hypothese nog niets. Zij kan de feiten, waarmede men bekend is, volkomen verklaren
en toch geheel onwaar zijn. Of zij toekomstige feiten kan voorspellen, bewijst
evenmin, daar de tijd te dezen opzigte geen verschil maakt. Iets anders is het
daarentegen, als zij behalve de feiten, voor wier verklaring zij gevormd is, nog feiten
van een geheel anderen aard kan verklaren of voorspellen. Het zamentreffen van
verschillende reeksen in één punt pleit er dan voor, dat zij van dat punt inderdaad
afhangen. Gelijk toenemende eenvoudigheid ten voordeele van een hypothese
spreekt, zoo spreekt toenemende ingewikkeldheid ten haren nadeele.’
Tot zoo ver Opzoomer.
Wij kunnen dus onmogelijk met Prof. Hoekstra aanne-
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men, dat de meening hoofdzakelijk aan het zoeken van het ervaringsbewijs
voorafgaat, wanneer hij althans meening in den zin van hypothese neemt, en kent
hij aan dat woord een' anderen zin toe, dan komen wij nog sterker op tegen de
bewering, dat eene speculatieve meening, zoo zij al kan bestaan, aan een empirisch
onderzoek nuttig zou kunnen zijn. De hypothese die het onderzoek waarlijk verder
brengt, kan alleen door hem gemaakt worden, die in dat gedeelte der wetenschap,
waarvoor de hypothese gemaakt wordt, meer dan eenig ander te huis is. Het is bijv.
onmogelijk dat een godgeleerde, als zoodanig, ooit eene hypothese in de astronomie
zal vormen, die de astronoom met eenig goed gevolg kan gebruiken. Zijne hypothese
zal speculatief welligt niet onaardig gevonden zijn, maar voor het empirisch
onderzoek zal zij niets baten. En hoe beperkt buitendien het gebied der hypothesen
welligt is, blijkt buitendien hieruit, dat volgens het beweren van sommigen, eene
hypothese niet anders geoorloofd is, dan met betrekking tot het onbekende verband,
dat tusschen een bekende oorzaak en een bekend gevolg zou plaats grijpen. Ook
zonder met deze bewering in te stemmen, hechten wij toch reeds aan het feit dat
1
zij geopperd is, eenig gewigt

1

Hooren wij hierover nog Mill (A system of logic. p. 294; doch men vergelijke de geheele
afdeeling, p. 290-296): This formation however of hypotheses, is one which must be reckoned
absolutely indispensable to science. When Newton said ‘Hypotheses non fingo’ he did not
mean that be deprived himself of the facilities for investigation afforded by assuming in the
first instance what he hoped ultimately to be able to prove. Without such assumptions, science
could never have attained its present state: they are necessary steps in the progress to
something more certain; and nearly everything which is now theory was once hypothesis.
Even in purely experimental science, some inducements are necessary for trying one
experiment rather than another; and although it is abstractedly possible that all the experiments
which have been tried, might have been produced by the mere desire to ascertain what would
happen in certain circumstances, without any previous conjecture as to the result; yet in point
of fact those laborious, delicate, and often cumbrous and tedious processes of experiment,
which have thrown most light upon the general constitution of nature, would hardly ever have
been undertaken by the persons or at the time they were, unless it had seemed to depend
upon them whether some general doctrine or the very which had been suggested, but not yet
proved, should be admitted or not. If this be true then of merely experimental inquiry, the
conversion of experimental into deductive truths could still less have been effected without
large temporary assistance from hypotheses. The process of tracing regularly in any
complicated and at first sight compared set of appearances, is necessarily tentative; we begin
by making any supposition, even a false one, to see what consequence will follow from it;
and by observing how these differ from the real phenomena, we learn what corrections to
make in our assumtion. The simplest supposition which accords with any of the most obvious
facts, is the best to begin with, because its consequences are the most easily traced. This
rude hypothesis is then rude y corrected, and the operation repeated; and the comparison of
the consequences deducible from the corrected hypothesis, with the observed facts, suggest
still further correction, until the deductive results are at last made to tally with the phenomena.
‘Some fact,’ says M. Comte, ‘is at yet little understood, or some law is unknown; we frame on
the subject u hypothesis as accordant as possible with the whole of the data allready possessed
(dus ook op grond van die data zelve), and the science being thus enabled to move forward
freely, always ends by leading to new consequences capable of observation, which either
confirm or refute, unequivocally, the first supposition.’ enz.
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Wij vernemen evenwel meer bepaald wat de hoogleeraar niet wil. Elke aprioristische
methode acht hij volstrekt onbruikbaar, daar zij ten slotte slechts nederkomt op eene
logische ontleding van woorden en begrippen; welke methode, volgens H,, dan
eerst toegepast worden mag en ook moet wanneer men eerst de volkomene
waarheid en juistheid dier begrippen zelve heeft bewezen. Wij zouden hier liever,
in plaats van aprioristisch, een ander woord hebben gelezen. Eene aprioristische
methode kan niet van reeds bewezen begrippen uitgaan, bewezen nl. in het oog
van den empirischen onderzoeker. Gaat de methode, waarnaar wij handelen, van
werkelijk reeds bewezen begrippen uit, of liever van begrippen wier volkomene
waarheid en juistheid reeds bewezen is, dan is de methode ook niet aprioristisch,
maar deductief. Wij zeggen gaarne met Prof. Hoekstra, dat elke aprioristische
methode voor ons volstrekt onbruikbaar is, maar de grond waarop wij dit oordeel
uitspreken - en dit is waar wij over de methode en dus over de logica handelen van
belang - is een geheel andere dan die door den hoogleeraar wordt aangevoerd.
Voor ons is elke aprioristische methode onbruikbaar, niet omdat de waarheid en
juistheid der begrippen waarvan zij nitgaat, nog niet genoegzaam bewezen zijn,
maar omdat de begrippen waarop zij steunt niet juist of waar kunnen zijn, aangezien
zij niet aan de ervaring zijn ontleend. Is de waarheid en juistheid dier begrippen wel
bewijsbaar, dan is de methode ook niet meer aprioristisch te noemen, dan steunt
zij op de ervaring,
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dan is zij, ik herhaal het, deductief, en behoort zij slechts aan de ervaring te worden
getoetst.
Nogtans heerscht ook omtrent dit punt eenige onzekerheid. Die aprioristische
methode, die de hoogleeraar zoo even volstrekt onbruikbaar noemde, kan - het zijn
Hoekstra's eigene woorden - ‘ons nu reeds terstond gewigtige diensten bewijzen,
om tot juiste begripsbepalingen te komen.’ Dus dan is de methode niet meer zoo
volstrekt onbruikbaar! De hoogleeraar heeft waarschijnlijk willen zeggen, dat
heerschende begrippen omtrent vrijheid, determinisme enz. door de - bij hem aldus
genoemde - aprioristische methode ontleend kunnen en moeten worden, waardoor
wij te weten kunnen komen, waaraan wij ons bij het vernemen van verschillende
beweringen op dit gebied te houden hebben. Doch is dit de bedoeling van Prof. H.,
dan houd ik tegen hem met zijne eigene woorden staande, ‘dat de aprioristische
methode volstrekt onbruikbaar is.’ Want wil H. ons aan ‘eene bij ons onderwerp zoo
menigvuldig voorkomende begripsverwarring’ door haar bevrijden, dan verwacht ik
al weder weinig heil van zijne poging. Immers zullen de bestaande begrippen niet
door logische ontleding, maar door toetsing aan de ervaring het best in hare waarde
beoordeeld worden. Het is mogelijk, dat men een begrip, door de ervaring reeds
verkregen, logisch ontleedt en logisch onjuist bevindt, maar daarmede zal het goed
regt van zulk een begrip nog niet gevallen zijn. Niet of een begrip logisch, d.i. hier
dialektisch juist is, maar of het den toets der ervaring kan doorstaan, ziedaar de
vraag, waarop voor hem, die zich met Prof. H. op empirisch standpunt plaatst, alles
aankomt. Maar wij mogen ons bij den hoogleeraar over deze betrekkelijke
hoogschatting eener ‘volstrekt onbruikbare’ methode te minder verwonderen, daar
juist het empirisch standpunt, naar het schijnt, aan onzen schrijver niet duidelijk voor
den geest staat. Immers, de methode der wijsgeerige psychologische ervaring, die
H. eindelijk als de zijne opgeeft, leidt volgens hem slechts tot betrekkelijke zekerheid,
en wordt nader door hem omschreven als niet eene ervaring te zijn, waarbij men
louter feiten opzamelt en door beschouwing dier feiten tot kennis van het wezen der
ziel tracht te komen. Moeten wij nu met Prof. H. aannemen, dat de methode der
wijsgeerige

De Gids. Jaargang 22

516
psychologische ervaring slechts tot het verkrijgen van betrekkelijke zekerheid leidt,
en, spreekt het van zelf, dat betrekkelijke zekerheid vrij wel gelijk staat met hooge
waarschijnlijkheid, dan vloeit daar, dunkt ons, uit voort, dat wij op dit gebied in het
geheel tot geene zekerheid kunnen komen. Kan noch de speculatieve, noch de
aprioristische, noch ook de dialektische methode ons baten, en geeft de empirische
methode ons slechts betrekkelijke zekerheid, dan weet ik waarlijk niet, waarom wij
ons op dit gebied nog langer zullen vermoeijen. Maar wij kunnen niet gelooven, dat
de methode der ervaring ons slechts betrekkelijke zekerheid zou kunnen aanbieden,
wij verwachten veeleer van haar verstandig gebruik volkomene zekerheid; doch
daarvoor is dan ook noodig, dat men haar met juistheid kenne en naauwkeurig hare
werkzaamheid omschrijve. Daarvoor is dan ook noodig, dat men eene andere
definitie van haar geven, dan Prof. Hoekstra ons schenkt. Wij moeten in allen ernst
tegen de bepaling opkomen, die hij van de empirische methode heeft opgesteld,
als hij zegt, dat de methode der wijsgeerige psychologische ervaring niet die is van
zulk eene ervaring, waarbij men louter feiten opzamelt en door beschouwing dier
feiten tot kennis van het wezen der ziel tracht te komen. Of wat beteekent het, in
den grond der zaak, als H. er straks bijvoegt, dat hij zulk eene ervaring bedoelt,
waarbij men mede tot zich zelven inkeert en door zelfbespiegeling die feiten, d.i. de
fijnste bewegingen van den zelfbewusten geest, navorscht. Hoe nu? de ervaring
mag zich niet tevreden stellen met het louter opzamelen en beschouwen van feiten,
maar zij moet ook inwendige feiten opmerken en daarover bespiegelen; zijn
inwendige feiten dan geen feiten? is bespiegelen dan niet beschouwen? Nu zegt
de hoogleeraar niet anders dan: de ervaring mag niet louter feiten opzamelen en
die beschouwen, maar moet ook feiten opzamelen en die beschouwen. Of ik een
feit buiten mij of in mij waarneem, toch zal het wel een feit blijven, en buitendien H.
zegt zelf, dat de ervaring de feiten, d.i. de fijnste bewegingen van den zelfbewusten
geest, moet navorschen. Ik zie volstrekt niet, met welk regt Prof. H. een formeel
onderscheid maakt tusschen feiten of verschijnselen der buitenwereld, en de
roerselen van onzen zelfbewusten geest. Ik kan toch nooit die
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roerselen zelve waarnemen. Wat ik waarneem, is eigenlijk alleen mijne door die
roerselen gewijzigde zelfbewustheid, dus altijd weder een feit, altijd een verschijnsel.
Maar al kon ik de roerselen zelve waarnemen, wat zou het mij baten? Die roerselen
kunnen mij alleen belang inboezemen, voor zoo ver zij mijn zelfbewusten geest
aandoen, dus voor zoover zij in den toestand van dien geest eene verandering of
wijziging, dus in zooverre zij een feit of een verschijnsel te voorschijn roepen. Is er
nu wel zulk een groot onderscheid, formeel namelijk, tusschen eene wilsdaad en
de roerselen, zelfs de fijnste roerselen van zulk eene daad; het is immers hoogst
mogelijk de roerselen van de daad of de daad van de roerselen af te scheiden. Gij
zult uwe roerselen toch eerst volledig kennen, wanneer zij zich in een daad
beligchaamd hebben; gij zult eene daad toch eerst volledig begrijpen, wanneer gij
opgeklommen zijt tot de roerselen, die haar deden ontstaan. Gij wilt u niet ophouden
met de verschijnselen van het willen, maar met het willen zelf. Tenzij gij nu op
speculatieve wijze aan een wezen der dingen gelooft, dat onafhankelijk van zijne
verschijnselen bestaat, zal u dit nog al moeijelijk vallen. Het willen zelf ziet gij niet;
terwijl gij iets wilt, neemt gij u zelven ook niet waar; eene dialektische ontwikkeling
van wat het willen moet zijn, baat u, immers op uw empirisch standpunt niet, dus
zult gij u wel moeten vergenoegen met de waarneming en de beschouwing van al
de verschijnselen van het willen. Prof. H. zal ons waarschijnlijk toegeven, dat ‘de
wil,’ als iets op zich zelf staande genomen, een zuivere abstraktie is. De wil is niet
een ding, onderscheiden van andere dingen. De wil is niet anders dan een bepaalde
toestand van onze bewustheid. Ik ben willende gelijk ik gevoelende ben, en even
zeer als het gevoel nooit zonder een inhoud, nooit dan aan een bepaald individu
voorkomt, zoo is de wil nooit zonder inhoud en nooit af te scheiden van het willend
individu. Wil, gevoel enz. staan in dit opzigt gelijk met honger, dorst enz. Men spreekt
kortheidshalve van den honger, als van een abstractum, dat een werkelijk bestaan
heeft, maar in den grond der zaak is er geen honger, wel een individu dat hongerig
is; zoo kent men ook, kortheidshalve, aan den wil, als abstractum, een bestaan toe,
maar in den grond der zaak is er geen wil, wel een
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individu, dat willend is. Het ware misschien wel te wenschen, dat men op wijsgeerig
terrein alle onzekere of ook maar oneigenlijke uitdrukkingen achterwege liet, en de
nomenclatuur zooveel mogelijk veranderde naar onze empirische waarnemingen.
Spreekt men veel over den wil, het vermogen van den wil enz., allengs sluipt het
gevoelen binnen, dat de wil ergens in ons aanwezig is, even als de lever of het hart,
en dan gaat men over dien wil redeneren, afgescheiden van het individu dat willend
is. Zelfs gaat men aan dien abstrakten wil, aan dat non-ens, allerlei praedikaten
toekennen. Zoo beweert men, de mensch heeft een vrijen wil, hetgeen in ons oor
niet vreemder klinkt dan iemand te hooren zeggen: de mensch heeft eene vrije
droefheid. - Wij zouden hiermede echter in het fonds der kwestie treden, en mogen
dan eerst later hierop terugkomen; nu wenschen wij slechts te constateren, dat het
willen eene wijziging is van onzen innerlijken zelfbewusten toestand. En is dit
onloochenbaar, dan zien wij niet, hoe die toestand ooit gekend zal worden, zonder
zijne verschijnselen zorgvuldig waar te nemen. Maar, antwoordt H. welligt, het is
mij niet om het willen, dus niet om dien toestand te doen, maar alleen om de
roerselen van het willen, dus om de oorzaak van dien toestand. Mij dunkt dat is
minder juist. Want de roerselen van het willen kan men moeijelijk in het algemeen
onderzoeken; men kan wel de roerselen van een bepaald willen nagaan, maar niet
van een niet gegeven willen. Met roerselen kan H. niet anders bedoeld hebben dan
oorzaken van het bestaan van een wil. Roerselen zijn de redenen van het so-seijn;
oorzaken de redenen van het da-seijn, van den wil of van de willende bewustheid.
Nu is het duidelijk, dat het H. niet te doen is om het so-seijn, maar juist om het
da-seijn; moet hij dus niet van oorzaken spreken? Nu is het echter, bedriegen wij
ons niet, weder minder empirisch om daarmede te beginnen. Gij handelt over de
vrijheid, gij handelt dus over een der eigenschappen, van den wil. Dan is ook de
wil, in een zijner eigenschappen, het voorwerp van uw onderzoek en niet de oorzaak
van den wil. Wil men de oorzaak van het bestaan van den wil nagaan, of de oorzaak
van eene bepaalde eigenschap van den wil, het staat natuurlijk ieder vrij, maar dan
handelt men niet meer over den wil, maar over geheel iets an-
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ders, niettegenstaande het daarmede in naauw verband staat. Beschouwt men
evenwel die oorzaak, dan zal men of nieuwe feiten moeten waarnemen, of
daaromtrent eene hypothese moeten uitvinden. In het eerste geval hebt gij u weder
met verschijnselen op te houden, al zijn die verschijnselen somtijds niet anders dan
voor innerlijke waarneming vatbaar; slechts zie men toe, dat die innerlijke
waarneming niet worde misbruikt.
Die innerlijke waarneming (Prof. Hoekstra noemt haar: inkeeren tot ons zelven,
zelfbespiegeling, en hecht aan haar groot gewigt) moet ons nog eenige oogenblikken
bezig houden. Ook wij houden haar voor hoogst noodzakelijk, nuttig en belangrijk.
Doch wij wenschen haar op eene andere wijze te zien uitgeoefend, dan waarop dit
meestal plaats grijpt. Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat menschen, die zich
zoo vijandig mogelijk verklaren tegen al wat naar grof empirisme zweemt, het grofste
empirisme in praktijk brengen, zoodra het inwendige waarneming geldt; alles wat
men in zich vindt, geeft men uit voor het resultaat van inwendige ervaring; al de
uitspraken onzer toevallige bewustheid worden als orakelspreuken, ja soms als
stemmen Gods uitgekraamd. In een woord, de waarneming, die sommigen op hun
innerlijken toestand toepassen, is zoo ruw mogelijk. Het scheiden en schiften, het
beoordeelen van het waargenomene, waarop in de empirische methode zoo
ontzagchelijk veel aankomt, wordt hier meestal voorbijgezien. Het schijnt aan
sommige onderzoekers nooit in het hoofd te komen, dat ons innerlijk oog ons even
goed bedriegen kan als het oog des ligchaams. Wist men niet beter, men zou immers
zweren, op grof-empiristische waarneming zweren, dat de zon om de aarde draait?
Even zoo kan men op geestelijk gebied de plegtigste verzekeringen hooren, die
echter voor den ernstigen onderzoeker van geene de minste waarde zijn, wanneer
hij duidelijk bemerkt, dat zij op zoogenaamde innerlijke waarnemingen steunen, die
nooit aan eene naauwkeurige en scherpe kritiek onderworpen zijn geweest. Wij
handhaven met alle kracht het regt en de noodzakelijkheid der innerlijke waarneming.
Zonder haar geene wetenschap op het gebied des geestes, maar wij zeggen tevens
met Prof. Opzoomer: ‘de innerlijke waarneming is meestal niet het middel tot
vooruitgang geweest, maar het schild der
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onwetendheid. Dan maakte men de grillen, die men toevallig in zich had, tot kenbron
der waarheid.’
Dit echter in het voorbijgaan, en zonder eenige toepassing natuurlijk op Prof.
Hoekstra's arbeid.
Wij hebben nu de paragraaf die voor dit werk beslissend moest zijn, de paragraaf
voor de methode, onderzocht. Wij hopen niet beschuldigd te worden, allerminst door
den hoogleeraar zelven, van haarkloverij. Hangt, gelijk wij boven hebben aangetoond,
van de beschrijving der methode die men heeft te volgen, bij uitstek veel af voor
een werk, als 't welk ons nu bezig houdt, zoo waren wij wel verpligt bij de paragraaf
over de methode zeer lang stil te staan, ten einde de uitspraak, die wij nu laten
volgen, te regtvaardigen: Prof. Hoekstra laat ons omtrent de wetenschappelijke
methode, volgens welke hij zijn onderzoek heeft ingesteld, nagenoeg geheel in het
onzekere. Immers - en hiermede vatten wij al het door ons gezegde in weinige
woorden zamen - de wijsgeerige methode is bij H. de zuiver speculatieve en nogtans
wil hij eene methode der ‘wijsgeerige ervaring.’ Iedere aprioristische methode noemt
hij ‘volstrekt onbruikbaar’ en nogtans wenscht hij van haar, ‘om tot juiste
begripsbepalingen te komen, reeds terstond gewigtige diensten.’ Hij wil eene
‘wijsgeerige psychogische ervaring’ en nogtans kan hij zich niet vergenoegen met
‘het opzamelen (waarnemen) en beschouwen van feiten, van verschijnselen.’ Hij
wenscht (blijkens den titel van zijn boek) den wil te onderzoeken, maar meent toch
meer te doen te hebben met de roerselen (lees: oorzaken), ‘die nieuwe wilsbesluiten
voortbrengen of bestaande toestanden onzer zedelijke bewustheid wijzigen.’
Bij de onzekerheid, waarin deze paragraaf ons dus doet verkeeren, mogen wij
welligt van de volgende paragraaf eenig meerder licht verwachten, die tot opschrift
heeft: ‘Betrekking van ons onderzoek tot het godsdienstig standpunt des
onderzoekers.’ Deze paragraaf komt op het volgende neder: ‘Gelijk de Christelijke
staat verschilt van de Christelijke kerk; gelijk op zedelijk gebied het burgerlijk goede
of kwade, boven hetwelk de staat zich niet verheft, lager staat dan het heilige of het
zondige in het Christendom; gelijk regtvaardigheid en welwillendheid op burgerlijk
gebied van regtvaardigheid en liefde op Christelijk gebied noodzakelijk moet
verschillen, hoewel de Christelijke ideën on-
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willekeurig ook de ideën omtrent het goede en kwade in de maatschappij
beheerschen: zoo ook staat de ongeloovige in eene geheel andere betrekking tot
het vraagstuk der menschelijke vrijheid dan hij die van Christelijke beginselen uitgaat,
wel het meest omdat de laatste geheel beheerscht wordt door de volstrekte
tegenstelling van het heilige en de zonde, zoo als hij die door zijne ervaring heeft
leeren kennen. De ervaring van Rom. VII onderstelt de innige bewustheid van 2
Kor. VI: 14-18. Het gronddenkbeeld, dat mij in de navolgende beschouwingen leiden
zal, ook al wordt het niet telkens uitdrukkelijk uitgesproken, is de groote waarheid
die eerst door Christus mij tot volle bewustheid gekomen is en die ik zónder het
evangelie niet kennen of gelooven zou: de zonde vijandschap tegen God.’
Ook deze paragraaf betreft geene detail-kwestie, maar raakt een beginsel, en
verdient dus, dat wij er eenige oogenblikken langer bij stil blijven staan. Wij kunnen
- ook na langdurig nadenken - niet anders dan betreuren, dat een geleerde, een
wetenschappelijk man, dat Prof. Hoekstra zulke voorstellingen populariseert, of, in
zooverre als zij reeds populair zijn, er zijn zegel aan hecht. Ik spreek van
voorstellingen, doch dit woord is ongepast. Wij hebben hier eigenlijk te doen met
phrases, schoonklinkende en gemoedelijke phrases, maar toch phrases, die wij tot
ons leedwezen door iemand als Hoekstra zien nedergeschreven in een boek,
waarvan wij gehoopt hadden, dat het ons eindelijk eens op vasten bodem zou
brengen.
Ik geloof niet, dat men mijne uitspraak te hard zal vinden. Wanneer ik betuig geene
andere methode te willen volgen dan die der psychologische ervaring, wat beteekent
het dan, dat de ongeloovige in eene geheel andere betrekking staat tot het vraagstuk
der menschelijke vrijheid, dan hij, die van Christelijke beginselen uitgaat? Ten eerste,
wie is, volgens H., een ongeloovige? Uit den zamenhang schijnt te blijken, dat een
ongeloovige iemand is, die NIET van Christelijke beginselen uitgaat, want hij stelt
den ongeloovige tegenover iemand, die wel van Christelijke beginselen uitgaat.
Doch deze definitie zegt niets. Immers de uitdrukking: iemand, die uitgaat van
Christelijke beginselen, beteekent niets, zoo lang gij er niet bijvoegt: waarin, op welk
gebied hij van die beginselen uitgaat. B.v. op zedelijk of op wetenschappelijk gebied?
Men gevoelt immers wel,

De Gids. Jaargang 22

522
dat de woorden: Christelijke beginselen, op dit dubbele gebied eene verschillende
beteekenis hebben. Op zedelijk gebied is het Christelijk beginsel de liefde, op
wetenschappelijk gebied is het b.v.: Christus is de waarheid, of iets dergelijks. Doch
daar wij ons nu op wetenschappelijk gebied bewegen, zal waarschijnlijk het laatste
door Hoekstra bedoeld zijn.
Dus iemand, die b.v. van dit Christelijk beginsel uitgaat: Christus is de waarheid,
staat, volgens H., in eene geheel andere betrekking tot het vraagstuk der
menschelijke vrijheid, dan hij, die dit niet doet. Waarom? Waarin verschillen dan die
twee betrekkingen? Staan zij dan niet beiden tot dit vraagstuk in de betrekking van
een onderzoeker tot een voorwerp, dat onderzocht moet worden? Zal de Christen
er meer belang bij hebben dan de On-Christen? Dit hangt geheel en al af van den
wetenschappelijken zin, die hen beiden bezielt. Staat de Christen welligt tot het
vraagstuk der vrijheid in de betrekking van iemand, voor wien de oplossing door
Christus gegeven is? Dit is de eenige dragelijke zin, dien wij aan H.'s woorden
kunnen geven, maar dien zin neemt H. juist niet aan; want in dezen zin zijn zijne
woorden alleen waar, wanneer Christus het vraagstuk der vrijheid werkelijk heeft
opgelost, en wanneer men onvoorwaardelijk buigt voor het gezag van Christus. Het
eerste beweert, het laatste doet H. niet. Hij acht het determinisme en het
indeterminisme gelijkelijk door de H. schrift gewettigd, en al had Christus of de
Schrift eene duidelijke uitspraak omtrent het al of niet bestaan van 's menschen
vrijheid gegeven, wat zou het H. baten, daar hij (bl. 10) verklaart, ‘dat niets hem
minder zou voegen, dan het ervaringsbewijs door beroep op bijbelteksten te
vervangen.’ Hoekstra of de geloovige staat dus juist in dezelfde betrekking tot het
vraagstuk der menschelijke vrijheid als de ongeloovige. De twee redenen, door den
hoogleeraar opgegeven voor het bewijs zijner stelling, kunnen, bedriegen wij ons
niet, den toets der kritiek niet doorstaan. De geloovige staat in eene geheel andere
betrekking tot het vraagstuk der menschelijke vrijheid dan de ongeloovige, vooreerst
omdat de geloovige ‘geheel beheerscht wordt door de volstrekte tegenstelling van
het heilige en de zonde,’ zoo als hij die door zijne eigene ervaring heeft leeren
kennen, en ten tweede omdat het grond-

De Gids. Jaargang 22

523
denkbeeld van den Christen is: ‘de zonde vijandschap tegen God.’
De Christen wordt beheerscht door de volstrekte tegenstelling van het heilige en
de zonde, en hoe kent de Christen dan die tegenstelling? Prof. H. antwoordt: door
zijne eigene ervaring. Maar dan is de Christen reeds aan het onderzoeken van het
vraagstuk geweest. Dan heeft hij reeds eene ervaring opgedaan, dan staat hij niet
meer gelijk met den ongeloovige, die nog niet aan het waarnemen is geweest. Of
stelt gij hem daarmede gelijk, welnu, dan heeft de ongeloovige b.v. de ervaring
opgedaan, dat er geene volstrekte tegenstelling bestaat tusschen het heilige en de
źonde. Zult gij dan zeggen, ja, maar daarover wil ik met u niet twisten, want gij zijt
geen Christen. Zegt gij dat, dan kunnen wij wel eindigen met ons wetenschappelijk
onderzoek, dan staat men ook niet meer op het standpunt der psychologische
ervaring, maar geheel en al op dat der subjectief-innerlijke waarneming. Eene
wijsgeerige psychologische ervaring, zoo gij haar in waarheid bedoelt, zal toch wel
op de waarneming moeten rusten van menschen; niet slechts van Christenen, maar
van menschen. En moet gij nu eeuwig aan iemand, die met u het vraagstuk der
menschelijke vrijheid onderzoekt, iets opdringen, waartoe gij alleen door uwe
subjectief-innerlijke waarneming gekomen zijt, dan kunt gij niet langer beweren met
hem op het standpunt van de methode der psychologische waarneming te staan.
Want gij kent de tegenstelling van het heilige en van de zonde, door uwe eigene
ervaring, dus niet meer door Christus. Nu, één van beiden: gij kent haar door
Christus; maar noem dan ook uw systeem of uw resultaat een positief-Christelijk
systeem of resultaat, waarbij het u eenvoudig te doen was om de uitspraken en het
gevoelen van Christus hieromtrent; of wilt gij dat karakter aan uw onderzoek niet
geven, kom dan niet terstond op het tapijt met uwe eigene ervaring. Uwe eigene
ervaring is of normatief voor het onderzoek van allen, maar dan hebt gij de absolute
waarheid, dan is alle onderzoek gesloten; of wel uwe eigene ervaring is niet
normatief, maar dan staat zij ook niet hooger dan de innerlijke waarneming van u
zelven. Gij hebt in u waargenomen de bewustheid van eene volstrekte tegenstelling
van zonde en heiligheid. Goed, gij kunt dit opteekenen als een empi-
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risch feit, maar ‘laat u nu niet terstond door die tegenstelling beheerschen,’ zoo als
Hoekstra wil, want dan hebt gij u den weg des onderzoeks afgesneden.
Wij moeten evenwel nog eens terugkomen op die ervaring zelve van den
geloovige, die tot inhoud heeft: absolute tegenstelling tusschen zonde en heiligheid;
zonde vijandschap tegen God. Schijnbaar komen deze beide uitdrukkingen op
hetzelfde neder, doch waar wij over de methode handelen, moeten wij op het
hemelsbreed verschil, dat tusschen beiden aanwezig is, de aandacht vestigen.
Volgens Prof. H. dan, heeft de geloovige ervaren, dat er eene tegenstelling tusschen
het heilige en de zonde is. Ik wenschte wel te weten, hoe de geloovige dat ervaren
kan, of laat mij eerlijk zijn en zeggen, dat kan de geloovige niet ervaren, het is
onmogelijk, dat eenig geloovige dat ervaren kan, want zonde en heiligheid zijn twee
abstracte begrippen, wier onderlinge dialektische tegenstelling wel door mijn denken
gevonden, maar niet door mijne bewustheid ervaren worden kan. Hier hebben wij
wederom een nieuw bewijs van de vreemde meeningen, die aangaande innerlijke
waarneming in zwang zijn. Nu zijn wij reeds zoover, dat ik innerlijk zal moeten
ervaren de tegenstelling van twee begrippen. En hier ligt juist het punt, waardoor
wij het scherpe onderscheid kunnen doen gevoelen, dat tusschen de eerste en de
tweede uitspraak van H. aanwezig is. ‘De zonde is vijandschap tegen God;’ met
eene kleine wijziging gaat dit op. De zondaar is in vijandschap tegen God, de zondaar
is vijand van God. Dit laat zich innerlijk waarnemen. De zondaar is een persoon en
God is een persoon, en vijandschap, vijandigheid is een gevoel, dat ik ook van
elders ken. Ik zeg nu nog niet, dat de geloovige deze waarneming inderdaad doet,
maar ik beweer alleen (het is eene formele rectificatie): dit is, in het geval dat het
bestaat, waarneembaar. Zonde en heiligheid zijn twee begrippen, en eene
tegenstelling tusschen twee begrippen is ook weder een begrip; een begrip nu kan
ik wel vormen, wel overnemen, maar niet als zoodanig door innerlijke ervaring ‘leeren
kennen.’ De zondaar (maar dan moet men niet schrijven, de zonde) is een persoon,
God is een persoon, een concretum, vijandschap tusschen twee personen is
evenzeer een concretum, dat concretum kan ik waarnemen.
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Maar nu de groote vraag: neem ik dit bepaalde concretum waar, dat de zonde
vijandschap is tegen God? Mij dunkt, dit had wel eene uitvoerige aanwijzing noodig
gehad, vooral daar Hoekstra er van overtuigd is en van die overtuiging ‘een
gronddenkbeeld maakt, dat hem bij al zijne volgende beschouwingen leiden zal.’
Wat onzekerheid, wat tegenstrijdigheid ontmoeten wij ook hier! Prof. H. heeft zelf
verklaard, dat hij de methode der wijsgeerige psychologische ervaring volgen zal,
en ziet, hier gaat hij op eens van een allergewigtigst gronddenkbeeld uit en ‘dat hem
bovendien bij al zijne volgende beschouwingen leiden’ zal. Dat gronddenkbeeld is
van psychologisch-ethischen aard (de zonde vijandschap tegen God). Nogtans
wordt het volstrekt niet bewezen, nogtans wordt de waarneming, waarop het steunt,
niet medegedeeld. Neen, het wordt eenvoudig geponeerd; H. heeft het door zijne
christelijke ervaring leeren kennen, en daarmede moeten wij ons nu maar tevreden
stellen. Ik bid u, wat vertrouwen kunnen wij hebben in Prof. Hoekstra's volgende
waarnemingen, wanneer hij zulk een belangrijk feit als de zonde en de kwalificatie
der zonde maar op eenmaal binnensmokkelt, zonder ons te zeggen, hoe hij er aan
komt, en vooral waarom hij haar zoo en niet anders kwalificeert. Doch ik ben het
eigenlijke hoofdbewijs nog schuldig van mijne bewering, dat wij hier niets dan eene
phrase hebben, die de wonderlijke voorstellingen eener geloovige wetenschap niet
weinig in de hand werkt. De zonde is vijandschap tegen God, dit zal dan het
gronddenkbeeld zijn, dat ons leidt? Waartoe zal het ons leiden? Met betrekking tot
ons tegenwoordig onderzoek, leidt het ons tot niets. Wat wenschen wij te weten,
wat wenschen wij te onderzoeken? Niet of zonde vriendschap of vijandschap is
jegens God, maar of ook de zonde b.v. gevolg is van onze kiesvrijheid, d.i. (volgens
H.'s eigene definitie, blz. 78) van het vermogen om onder dezelfde omstandigheden
en bij dezelfde in- en uitwendige motieven verschillende keuze te doen, zoodat aan
het wilsbesluit subjectief het moment van willekeur, objectief dat van toevalligheid
aankleeft. Wanneer nu met de uitspraak: zonde is vijandschap tegen God, zulk eene
bepaling van de zonde gegeven was, dat wij haar daardoor als zedelijke daad
beoordeelen konden, dan zeker zou dit gronddenkbeeld ons tot iets leiden. Maar
dit ka-
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rakter draagt die uitspraak niet. Integendeel, zij behelst slechts de uitdrukking van
datgene, wat de zonde is uit het oogpunt Gods. Zij zegt, m.a.w.: datgene, wat de
menschen als strijdig met de wet der zedelijkheid aanmerken, houd ik, met betrekking
tot den Oneindige, voor vijandschap tegen God. Wie zondigt handelt in strijd met
de objectieve wereldorde, of wie zondigt handelt vijandig jegens God. Maar verklaart
dit iets aangaande het karakter der zonde? Neen. Want noem ik de zonde a en
vijandschap jegens God b, dan kan ik schrijven a = b; welnu, wordt er dan gevraagd
naar het karakter van a, dan kan ik, in de plaats van a, b stellen, en de vraag blijft
dus: welk is het karakter van b? Dit springt in het oog. Ik vraag: wat is de zonde?
gij antwoordt mij: vijandschap tegen God; ik vraag dan: wat is vijandschap tegen
God? en ik ben dus nog geen stap verder. Gij kunt mij toch nooit eene zaak bepalen,
dan door daarvoor in de plaats te stellen iets, wat minstens een weinig duidelijker
is dan datgene, waarvan de bepaling gevraagd wordt. Nu grijpt hier juist het
omgekeerde plaats; de bepaling is minder duidelijk dan hetgeen bepaald moest
worden. Want - wij bewegen ons hier natuurlijk op zuiver wetenschappelijk terrein
- zonde, zegt gij, is vijandschap tegen God; ik, die met u het terrein der
psychologische ervaring heb betreden, ik vraag u terstond: tegen welken God, tegen
den God der Christenen, der Pantheïsten, der Deïsten? Doch hier blijkt het nu weêr,
hoe de onzekerheid, waarin Prof. Hoekstra zich bevindt aangaande de methode,
zich wreekt op het geheele werk. Hij heeft ons gezegd, ‘dat het hem niet goed
toescheen uit te gaan van het godsbegrip.’ Waarom? Omdat wij ‘geen volstrekt
zeker godsbegrip hebben.’ Op dien grond keurde hij zelfs de speculatieve methode
af, die uitgaat van begrippen, welker volkomene waarheid en juistheid nog niet ten
volle bewezen is. En nu zal Prof. H. zich bij al zijne volgende beschouwingen laten
leiden door één gronddenkbeeld. En welk is dat gronddenkbeeld? Dat
gronddenkbeeld, verwacht men zonder twijfel, zal met het godsbegrip niets te maken
hebben! Dat gronddenkbeeld is: de zonde, vijandschap tegen GOD!
Tegen welken God?
Geen antwoord. Maar dan één van beiden:
Òf het woord God, zonder nadere bepaling, beteekent
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bij H. niets, maar dan is deze phrase ook slechts eene phrase.
Òf Hoekstra gelooft niets van de onzekerheid van het godsbegrip, en staat dus
op speculatief standpunt, waarop hij het zoogenaamde godsbegrip der rede voor
het godsbegrip houdt. Dit laatste gelooven wij. Prof. Hoekstra heeft te veel
wetenschap, te veel gezond verstand, is te diep denker, om niet in abstracto de
waarheid en het goed regt der empirische methode te erkennen, maar - mag ik deze
gissing, op de lezing van zijn boek gegrond, wagen - hij is, gelijk, helaas! wij allen,
die de godgeleerdheid beoefenen, nog zoo van den ouden speculatieven zuurdeesem
doortrokken, dat het ons de grootste moeite kost, om ons te ontdoen van hetgeen
wij vroeger meenden te weten, maar waarvan het nu blijkt, dat wij er eigenlijk niets
van weten. Daarom moeten de godgeleerden elkander slechts gedurig opmerkzaam
maken op de trekken, die de oude speculatieve mensch ons nog gedurig speelt.
Doch dit in het voorbijgaan. Prof. H. zal mij zelf moeten toestemmen, dat het niet
aangaat, wanneer men zich eenmaal op empirisch, op anti-supranaturalistisch
standpunt geplaatst heeft, zich dan vervolgens bij al zijne beschouwingen op
psychologisch-ethisch gebied te laten leiden door het nog onbewezen
gronddenkbeeld: de zonde is vijandschap tegen God.
Immers kan niemand de noodzakelijkheid ontkennen, van bij deze uitdrukking
eene naauwkeurige bepaling van God te geven. Men veronderstelle, dat ik deze
uitdrukking in pantheïstischen zin opneem. Dit staat mij vrij; er is in de woorden van
Prof. Hoekstra niets, dat mij verhindert dit te doen. Doe ik dit, dan zal de pantheïst
zich wel veroorlooven om, in plaats van de door mij gebezigde uitdrukking God,
eenvoudig wereldorde of natuurzamenhang te schrijven; wat wordt er dan van uwe
uitspraak? Dan verkrijg ik: zonde is vijandschap tegen de wereldorde; maar dit
denkbeeld is zoo duister en voor zoo veel misverstand vatbaar, dat het ons
onmogelijk als gronddenkbeeld van dienst kan zijn.
Wij zien dus ten slotte niet in, waarom de geloovige in eene andere betrekking
tot het vraagstuk der vrijheid zou staan dan de ongeloovige. Het komt hier allereerst
aan op psychologische waarneming, waarbij wij ons niet zonder
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groot gevaar door eene tegenstelling laten beheerschen, welker goed regt nog door
de ervaring moet worden uitgemaakt, en het betaamt in ons oog den onpartijdigen
onderzoeker niet ‘eene groote waarheid’ voorop te zetten, waarvan hij ons het bewijs
schuldig blijft.
Wij wenschen evenwel niet, dat men abstrahere van het licht door het Evangelie
ontstoken, of van onze christelijke overtuigingen. Dit is evenmin noodig als mogelijk.
Dit vorderen wij slechts, dat de onderzoeker op psychologisch terrein beginne met
zijne innerlijke waarneming als Christen op te teekenen, zonder meer, en vooral
zonder eene christelijke ervaring op den voorgrond te plaatsen, die het psychologisch
probleem, waarmede men zich bezig houdt, eigenlijk in het oog des onderzoekers
reeds oplost, en die met een godsbegrip in verband staat, dat noch naauwkeurig
bepaald, noch geregtvaardigd is.
Nog zijn wij niet aan het einde van de mededeeling onzer bedenkingen tegen
datgene, wat door Prof. Hoekstra ter toelichting zijner methode geschreven is. Op
bl. 13 lezen wij: De aprioristische bestrijding van de menschelijke vrijheid kan uitgaan
van één dezer drie begrippen: van de absolute toepassing van de wet der
oorzakelijkheid, zoo op physisch als op ethisch gebied, enz. Wij mogen niet toegeven,
dat de absolute toepassing van de wet der oorzakelijkheid, zonder eenig voorbehoud,
apriorisme mag worden genoemd. De wet der oorzakelijkheid is in inder geval eene
door de ervaring ontdekte wet, en geene speculatieve wet. Het is hier de plaats niet
om aan te wijzen, hoe alleen de ervaring ons niet slechts het post, maar ook het
propter, m.a.w. de wet der oorzakelijkheid, heeft leeren kennen. Ook zal Prof. H.
ons wel terstond toestemmen, dat wij inderdaad langs geen' anderen weg aan de
kennis van die wet zijn gekomen. Nu is het niet waar, dat wij het bestaan van die
wet uitsluitend op physisch gebied hebben waargenomen. Ook op ethisch, in het
algemeen op geestelijk gebied zagen wij haar hier en daar evenzeer werken, en
dan altijd met dezelfde onverbiddelijke gestrengheid, waarmede zij hare kracht op
physisch gebied uitoefent. Dit wordt evenmin door Prof. Hoekstra ontkend of
betwijfeld. Het is nu juist in verband met het vraagstuk der vrijheid, dat wij moeten
onderzoeken, of de wet der oorzakelijkheid insgelijks van toepassing is.
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Stellen wij voor het geheele gebied des levens, physiek zoowel als geestelijk, het
getal van al de gevallen, waarin de wet der oorzakelijkheid werken kan, = 10, dan
kunnen wij zeer zeker geacht worden onze beraming al zeer matig te maken,
wanneer wij beweren, dat in zeven van de tien gevallen de wet der oorzakelijkheid
van toepassing is. Pleit nu niet de sterkste analogie er voor, dat ook in de overige
drie gevallen de toepasselijkheid dezer wet niet falen zal. Zegt men: het moet
volstrekt zoo zijn, maakt men zich alzoo schuldig aan datgene, wat door Prof.
Hoekstra de absolute toepassing van de wet der oorzakelijkheid genoemd wordt,
dan handelt men zeker voorbarig, ja, dan handelt men in zeker opzigt aprioristisch;
doch ik zou dit nog niet, zonder nadere omschrijving, apriorisme durven noemen,
of de bestrijding, op grond dier toepassing, eene aprioristische bestrijding. Het is
den mensch onmogelijk om analogiën ter zijde te stellen, en kende Prof. H. - naar
ons oordeel, te regt - eene betrekkelijke waarde aan hypothesen toe, eene even
betrekkelijke waarde mogen wij ook toeschrijven aan analogiën. Analogie is wel de
laagste trap van inductie, analogie kan wel op zich zelve nooit tot iets anders dan
tot waarschijnlijkheid leiden, maar toch mogen wij analogie niet als apriorisme
verwerpen. Dikwijls toch, zeer dikwijls geeft zij een rigtsnoer aan ons onderzoek,
en het vinden eener analogie rust altijd op eene - zij het ook nog zeer oppervlakkige
- waarneming der voorwerpen, waartusschen wij de analogie meenen te ontdekken.
Hadden wij aan twee verschillende voorwerpen in het geheel geene gelijke
eigenschappen waargenomen, wij zouden ook in het geheel aan geene analogie
tusschen die beide voorwerpen gedacht hebben. Met hoeveel regt wij daarentegen
geneigd zijn ex analogia de wet der oorzakelijkheid ook op ethisch gebied toe te
passen, moge uit de volgende redenering blijken:
Noemen wij, ons aan de populaire scheiding van ligchaam en geest houdende,
het ligchaam a en de geest b. Nu staat, ook bij Prof. H., vast, dat op AL wat a raakt
de wet der oorzakelijkheid van toepassing is. Ook staat vast - wie zou het kunnen
ontkennen? - dat er tusschen a en b een allernaauwst verband plaats grijpt, zoodat
zelfs verschijnselen aan a met verschijnselen aan b door de wet der oorzakelijkheid
verbonden zijn. Pleit nu, ik herhaal het, niet
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de sterkste analogie er voor, dat ook b aan de wet der oorzakelijkheid onderworpen
zal zijn?
Prof. H. evenwel kan voor die analogie weinig of geene achting koesteren,
aangezien hij feiten meent te kunnen bijbrengen, die de toepasselijkheid der
genoemde wet op ethisch gebied afdoende wederleggen. Het komt ons voor, dat
wij - vooral om in dien chaos van redeneringen over het vraagstuk der menschelijke
vrijheid eenige orde te brengen - allereerst en welligt uitsluitend hebben te
onderzoeken, of op ethisch gebied de wet der oorzakelijkheid van toepassing is.
Moet de ervaring op deze vraag toestemmend antwoorden, dan moet de wetenschap,
die nu reeds sterk tot het ontkennen der menschelijke vrijheid overhelt, die vrijheid
bepaald ontkennen. Op dit belangrijke punt moet al onze oplettendheid gerigt zijn.
Hiermede staat of valt in den grond der zaak alles. Wij willen dus de argumenten
van Prof. Hoekstra tegen het bestaan van de wet der oorzakelijkheid op geestelijk
gebied aandachtig nagaan en wegen.
Daar Prof. H. zich met betrekking tot de kiesvrijheid tegen het determinisme en
voor het indeterminisme verklaart, willen wij echter eerst hooren, hoe hij deze beide
rigtingen van den menschelijken geest beschrijft:
Bl. 80 lezen wij: ‘het determinisme, in welke verschillende vormen het zich
vertoone, kenmerkt zich altijd hierdoor, dat het alle zedelijke bewegingen in de ziel
volgens de gestrengste wet der oorzakelijkheid meent te kunnen en te moeten
verklaren, terwijl de indeterminist loochent, dat de wet der oorzakelijkheid, die in
het onbewuste en welligt ook in het dierlijke leven onvoorwaardelijk heerscht, ook
onvoorwaardelijk heerschen zou in het rijk des geestes. Volgens den determinist is
elke zedelijke beweging niets dan een voortzetten of een ontwikkelen, althans zij is
dit uit het oogpunt van het groot Geheel beschouwd; volgens den indeterminist is
zij eerst een aanvangen en daarna een voortzetten.’
Met deze definitie van het indeterminisme stemt de reeds door ons aangehaalde
bepaling, door Prof. H. van de kiesvrijheid gegeven, geheel overeen. Kiesvrijheid
is namelijk bij dezen geleerde het vermogen, om onder dezelfde omstandigheden
en bij dezelfde in- en uitwendige motieven verschillende keuze te doen, een
(subjectief) willekeurig
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wilsbesluit te nemen, een wilsbesluit, ‘dat niet met noodzakelijkheid verklaard is uit
de magt van eenig bepaald motief, hetzij dat motief buiten ons ligge, hetzij het
voortspruite uit onze eigene gesteldheid.’
Wie zou zich met deze bepaling van de kiesvrijheid niet geheel en al kunnen
vereenigen? Kiesvrijheid, zoo zij bestaat, moet wezen, wat de hoogleeraar zegt dat
zij is. Maar nu is de vraag: bestaat zij?
Het is belangrijk, op te merken hoe H. op de vraag een antwoord zoekt. Ook hier
doet zich het nadeel gevoelen, dat in de onzekerheid van Prof. Hoekstra's methode
gelegen is. De hoogl. ontvlugt toch ten spoedigste het gebied der ervaring, om troost
en kracht te zoeken in de armen der dialektiek. Immers, na de bepaling ons van de
kiesvrijheid gegeven, had nu de eenvoudige, de allereerste vraag moeten zijn: komt
de mensch ooit in zulk een toestand voor, dat hij aan twee lijnregt tegenover elkander
staande handelingen dezelfde omstandigheden, dezelfde gevolgen ziet verbonden;
komt hij ooit in zulk een toestand voor, dat hij voor twee geheel verschillende
handelingen volkomen dezelfde in- en uitwendige motieven heeft? Dat is de vraag,
waarop het antwoord beslissend is. En hoe moet op die vraag een antwoord worden
gezocht? Weder langs empirischen, schoon - gelijk in de geestelijke wetenschappen
altijd - langs een op inductie steunenden deductieven weg. Namelijk, door onderzoek
te doen naar datgene, wat een toestand, gelijk wij boven beschreven, onderstelt.
Maar neen, met deze empirische vragen laat Prof. H. zich niet in; hij, die de methode
zegt te volgen der wijsgeerige psychologische ervaring; hij, die de dialektische
methode als aprioristisch verwerpt en haar nog meer in het bijzonder voor
Nederlandsche Godgeleerden afkeurt, hij geeft ons - eene dialektiek van het begrip
Willen, welke dialektiek hem tot het volgende resultaat brengt: is (mijne) dialektiek
van het begrip Willen juist, dan is daarmede (sic!) bewezen, dat de kiesvrijheid van
het wezen van den wil niet gescheiden worden kan. Buitendien is deze vragende
vorm: ‘is mijne dialektiek juist,’ slechts eene rhetorische figuur, want de hoogl. voegt
er zelf terstond bij, ‘dat zij (de dialektiek nl.) te duidelijk is, dan dat het gevaar van
dwalen hier nog bestaan zou.’ Maar dan zijn wij klaar! Uwe dialektiek van het Willen
heeft aangetoond, dat kiesvrijheid van het wezen van den wil onafscheidelijk
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is. Met uwe dialektiek loopt gij ‘geen gevaar van te dwalen.’ Toonde uwe dialektiek
het aan, dan is wat zij aantoonde ook ‘daarmede bewezen.’ Dan staat het immers
onwedersprekelijk vast, dat er kiesvrijheid is. En daar was het ons juist om te doen.
Ik vertrouw naauwelijks mijne oogen, maar toch ik citeerde H. woordelijk. Beeldt de
hoogleeraar zich nu werkelijk in, op empirisch standpunt te staan? Zoo hij zich niet
op den keizer, op de empirie, beroepen had, hij zou kunnen worden losgelaten; zijn
boek zou eene groote speculatieve waarde kunnen hebben. Maar thans?
Wat beteekent toch deze dialektiek van het Willen? Zij komt - want zij had veel
eenvoudiger kunnen uitgedrukt worden - hierop neder: het begrip van Willen heeft
twee momenten: Een Zelf dat bepaalt en een Zelf dat bepaald wordt. Zegt men nu,
het eerste Zelf is gedetermineerd, dan heft gij het eene moment van het Willen op.
Want, overeenkomstig de twee momenten van het Willen moet dat Zelf, waarvan
men beweert dat het gedetermineerd is, altijd weêr ontbonden worden in een Zelf,
waarvan dit waar is, en in een Zelf, dat zich zelf bepaalt. Ik bewonder in opregtheid
de scherpzinnigheid dezer dialektiek, maar ik noem haar tevens volstrekt
onvruchtbaar. Het kan aan geen ernstigen twijfel onderhevig zijn, of, wanneer gij
eerst in het begrip Willen een moment legt, dat gij noemt: een Zelf dat zich zelf
bepaalt, dat gij er dan ook altijd een zich zelf bepalend Zelf in vinden zult. Ik leg a
en b in x en zie, het is aardig! altijd ligt a in x. Maar wat beteekent dit? Brengt ons
dit iets verder? Is dit dan iets anders dan de meest onverholen toepassing dierzelfde
speculatieve methode, die gij zegt te veroordeelen? De dialektiek van uw begrip
Willen gaat ons immers niets ter wereld aan, zoolang gij ons niet eerst hebt
aangetoond, hoe gij aan dat begrip gekomen zijt. Uw begrip van Willen hangt in de
lucht. Of in het Willen een moment is dat heet: een zich zelf bepalend Ik in den zin,
waarin gij het bedoelt, dat is juist de vraag, die niet uwe dialektiek, maar die de
ervaring behoort uit te maken. Wanneer het ons bloot om dialektiek te doen is, zie
ik niet in waarom uwe definitie van Willen bijv. boven de volgende de voorkeur zou
verdienen. Wil is de algemeene inhoud van een bepaalden vorm van onze
bewustheid, waarin wij, ontevreden met onzen tegenwoor-
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digen toestand, ons gedrongen voelen een anderen toestand te zoeken. In deze
bepaling van het begrip Willen, die ik nu niet voor de ware, maar alleen voor de
dialektisch evenzeer geregtvaardigde uitgeef, is volstrekt geene plaats voor een
zich bepalend Zelf. Dus, nog eens, wat bewijst uwe dialektiek van het begrip Willen?
Ook verdient opmerking, wat H. p. 115 zegt: ‘De wilsbepaling (niet volgens zijne
dialektiek opgevat) ware dan louter het zamengestelde produkt van het solliciterend
vermogen des voorwerps en van den bepaalden toestand der zelfbewustheid, ........
dan zou het determinisme in zijn regt zijn.’ Nu ja, dat zou het ook! En het is nu juist
de kwestie óf het in zijn regt is. Dat het determinisme in zijn regt is, wanneer er geen
kiesvrijheid bestaat, is eene waarheid, die reeds lang bekend is, is idem per idem,
is eene waarheid, die Hoekstra's eigene defininitie ons ten overvloede had kunnen
leeren, en die waarlijk geen betoog van den hoogleeraar meer behoefde. Doch uit
dezen min of meer naïven uitroep blijkt duidelijk, dat H. op grond zijner dialektiek
het bestaan der kiesvrijheid reeds zoo zegevierend meent te hebben gehandhaafd,
dat het determinisme door eene eenvoudige begripsontleding kan geoordeeld
worden. Waarom toont H. ons nu niet liever aan, dat de wilsbepaling niet het
zamengestelde produkt dier twee factoren is, dan zou er in waarheid iets bewezen
zijn; nu daarentegen is er, meen ik, nog niets bewezen.
Hoe weinig er nog bewezen is, schijnt door Prof. Hoekstra zelven gevoeld te
worden, daar hij ons weder een nieuw en zeer ingewikkeld betoog geeft voor de
kiesvrijheid, welker bestaan evenwel, naar wij meenden, door de dialektiek van het
willen ‘bewezen’ was.
Op het voetspoor van Zeller vindt Prof. H. in het bestaan van onze zelfbewustheid
den waarborg van het bestaan der kiesvrijheid. Volgens hem is de eerste zonder
de laatste ondenkbaar. Wij hebben de kracht van dit betoog, waaraan H. zelf groote
waarde schijnt te hechten, niet kunnen vatten, en wel om de volgende redenen.
De gang van Hoekstra's redenering is deze: heeft het natuurleven zich in het
menschelijk organisme tot zulk eene hoogte ontwikkeld, dat de daartoe vereischte
voorwaarden aanwezig zijn, dan rukt het Ik zich los van de wet der
natuurnoodzakelijkheid, en daardoor stelt het zich als Ik
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tegenover het niet-Ik. ‘Het Ik is oorspronkelijk buiten zich zelf, gelijk wij dat ook aan
het kind kunnen zien. Om zich zelf te vinden of tot zich zelf te komen, moet het zich
abstraheren van zijne objecten en van zijn inhoud, zich losmaken van alles waardoor
het in beslag genomen is, en zijne vrij geworden bewustheid tot zich zelf keeren;
iets hetwelk onmogelijk anders dan door innerlijke zelfbepaling van den wil of door
kiesvrijheid geschieden kan. - Zoo wordt dus het ontstaan der vrijheid eerst
verklaarbaar als wij aannemen, dat er in de ontwikkeling van het menschelijk leven
een oogenblik komt, waarop de stroom van het bepaald worden of de physische
noodzakelijkheid afbreekt, en de mensch zelf zich met vrijheid door zijn wil bepaalt.
Dat oogenblik zou niet kunnen komen, indien het niet mogelijk ware dat het Ik
toevallige daden verrigtte..... Er is geen andere antithese tegenover het volstrekt
bepaald-worden, dan het toevallig handelen. Zoo is dan de bewustheid van
niet-absoluut-bepaald-te-worden of de bewustheid van zelf-te-zijn en zelf-te-handelen,
tegelijk de bewustheid van toevallig te handelen of van den vrijen wil. Het vermogen
om zich met willekeur te bepalen, is de volstrekte voorwaarde, zonder welke het
subjekt zich niet los kan maken van het volstrekt-bepaald worden, d.i. van den
volstrekt onbewusten vloed van het louter gedetermineerde zijn. Hiermede mogen
wij het bewezen (sic) achten dat het begrip van Ik (of zelfbewustheid en zelfbepaling)
volstrekt noodzakelijk het begrip van vrijen wil postuleert.’
Ik vind hier wederom niet anders dan zuivere dialektiek, maar niets dat op
psychologische ervaring gelijkt. Wij willen voor een oogenblik toegeven, dat het
begrip van zelfbewustheid, gelijk het door H. ontwikkeld is, het begrip van kiesvrijheid
postuleert, maar tevens moeten wij vragen, wat dit voor den man der ervaring bewijst.
Hoe komt H. aan den inhoud van het begrip: zelfbewustheid? Doch letten wij eerst
op de dialektiek zelve van den Hoogleeraar. Het ontstaan van den geest beschouwt
hij als, en in den grond der zaak, de hoogste ontwikkeling van het natuurleven. ‘Het
leven van de stof heeft, volgens hem, de potentie in zich om onder de daartoe
vereischte omstandigheden geest te worden of zich te individualiseren.’ Daar is dus
m.a.w. een ontwikkelingsproces, waardoor het leven (de psyche) geest (pneuma)
wordt, zoo zelfs dat
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H. schrijft: ‘dat de mensch subject wordt of zich zelven bepaalt, is noodzakelijk,’ en
natuurlijk, want het geest-, het subject-worden is een noodzakelijk moment in de
ontwikkeling van het leven der stof. Hoe moet ik nu met deze uitspraak rijmen, wat
ik pag. 129 lees: Zelfbewustheid is niet verklaarbaar, zonder aan te nemen dat er
in de ontwikkeling van het menschelijk leven een oogenblik komt, waarop de mensch
zelf zich met vrijheid door zijn wil bepaalt. Hier hebben wij dus letterlijk: ‘Dat de
mensch zich zelven bepaalt, is noodzakelijk, en de mensch bepaalt zich zelf met
vrijheid door zijn wil.’ Ik kan bijna niet gelooven, dat ik goed heb gelezen, dat ik mij
zelven niet bedrieg. Het is noodzakelijk dat de mensch zich bepaalt, maar de mensch
bepaalt zich met vrijheid door zijn wil, staat dit niet volkomen gelijk met de bewering:
Dat ik uitga is noodzakelijk, maar ik ga uit door mijn vrijen wil. Ik zie wel kans het
tegenstrijdige uit deze uitspraken weg te nemen, maar dan maak ik van Prof. H. wat
hij niet wezen wil, een determinist. Wel staat hij in deze zelfde paragraaf op de
grenzen van het determinisme, als hij zegt: (p. 130) ‘Werkelijk vloeijen in de zedelijke
vorming vrijheid en noodzakelijkheid in elkander.’ Maar toch op deze wijze kunnen
wij de tegenstrijdigheid niet oplossen, zonder Prof. H. onregt aan te doen. Immers
verklaart hij zelf, dat het oogenblik ‘waarop ik mij met vrijheid bepaal, niet zou kunnen
komen, indien het niet mogelijk ware dat het ik toevallige daden verrigt;’ en wat deze
uitdrukking bij H. beteekent, leeren wij uit § 29, waar hij zulke daden toevallig noemt
‘die niet tot stand komen volgens de wet der volstrekte noodzakelijkheid.’ Wij
verkrijgen dus: wanneer wij de disjecta membra van Hoekstra's gevoelen bij elkander
voegen, deze, met zijne eigene woorden geformuleerde, meening: ‘Het is
noodzakelijk dat de mensch zich zelven bepaalt met vrijheid door zijnen wil, zoodat
hij daden kan verrigten, die niet volstrekt noodzakelijk zijn.’ Mag dit zelfs op den
naam van logisch juiste dialektiek aanspraak maken? Het geldt hier waarlijk geen
ziften van woorden. Prof. H. bevindt zich hier in een bang dilemma, zoo hij het
tegenstrijdige uit zijne stelling weg wil nemen. Neemt hij het eerste lid dier stelling
terug, en zegt hij: het is niet noodzakelijk dat de mensch subjekt wordt of zich zelven
bepaalt, dan valt zijne geheele theorie aan-
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gaande het ontwikkelingsproces des levens, aangaande het ontstaan der
zelfbewustheid, en dan kan hij dus daaruit niets verklaren. Neemt hij dat eerste lid
daarentegen niet terug, dan behoudt hij altijd de stelling: Het is noodzakelijk dat ik
mij met vrijheid bepaal en dingen doe die niet noodzakelijk zijn. De vrijheid wordt
dan noodzakelijkheid. En deze stelling schept weder een bang dilemma, nl.: dit is
determinisme of ongerijmdheid.
Wij hebben ons geheel en al op het gebied van den Hoogl., op dat der redenering,
begeven, omdat wij niet gaarne eene gelegenheid voorbij laten gaan, die ons in
staat stelt aan de dialektiek haar onregtmatig prestige te ontnemen. Waar zelfs een
denker als Prof. H. in hare strikken verward raakt, daar spreekt eene waarschuwende
stem te meer tegen de dialektiek, als weg die ons tot waarheid zou leiden.
Maar gaan wij tot ernstiger vragen over: Dat wij zelfbewustheid verkrijgen, houd
ik met H. voor volstrekt noodzakelijk. Ik heb nooit iemand gezien, die in normalen
toestand verkeerde, en die niet langzamerhand tot zelfbewustheid ontwaakte. Ik
heb onder den invloed van verschillende omstandigheden, wier werking niet moeijelijk
te berekenen viel, die zelfbewustheid zien stijgen, tot zij haar hoogste toppunt
bereikte. Beschouw ik nu den mensch niet dualistisch maar als één wezen, dan heb
ik eenvoudig door de waarneming te constateren, dat hij op een gegeven oogenblik,
of langzamerhand, het vermogen verkrijgt om zich zelven onderscheiden te weten
van al wat hem omringt. Ik zie in die zelfbewustheid van den mensch niets
geheimzinnigs. Zelfbewustheid is niets anders dan de hoogste ontwikkeling der
bewustheid. De mensch en ook het dier neemt door de zintuigen een wereld waar,
waarvan hij terstond weet dat zij zich buiten hem bevindt. Het is geheel in strijd met
de ervaring, te beweren dat de mensch eene redenering zou moeten maken om
een wereld buiten zich te stellen. Zoodra op ons oognet een beeld wordt te weeg
gebragt, brengen wij dat beeld naar buiten, weten wij dat het buiten ons bestaat.
Het kind weet dat reeds, het dier weet het insgelijks. Waarom wij dien indruk, op
onze zintuigen te weeg gebragt, in de wereld buiten ons verplaatsen, volgens welke
wetten wij dat doen, daarvan weten wij niets hoegenaamd. De mensch doet dat.
Het is
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niet eens raadzaam te zeggen: de geest doet dat, want ook daarvan weten wij niets,
en buitendien zou dit weder eene dualistische anthropologie verraden. De met
zintuigen begaafde mensch stelt onwillekeurig een wereld buiten zich. Maar waar
of wanneer heeft de ervaring ooit geleerd dat er, gelijk Prof. en zoo velen met hem
beweren, dat er een oogenblik komt, waarop de geest, het Ik, zich onderscheidt van
het niet-Ik, waarop het subject zich losmaakt van den volstrekt onbewusten vloed
van het louter gedetermineerde zijn. Wij kunnen gerust zeggen dat dit eene meer
of minder fraaije dialektische theorie is, die het feit der zelfbewustheid niet verklaart,
maar, gelijk de Duitschers zouden zéggen, in dialektische momenten ‘zerlegt,’ en
wij kunnen tevens zeggen, dat in de werkelijkheid het oogenblik nooit plaats vindt,
waarop het Ik zich stelt tegenover het niet-Ik. Herinnert Prof. H. zich zulk een
oogenblik, ik niet. Bij een kind, dat het gelaat wendt naar de plaats vanwaar hij
meent een geluid te vernemen, zien wij de bewustheid van het bestaan van een
niet-Ik, van eene buitenwereld reeds in volle werking, maar zoudt gij meenen dat
het kind een daad van kiesvrijheid heeft verrigt, eene wilsdaad, waardoor het zich
‘van den vloed van het louter gedetermineerde zijn’ losmaakte. Neen, even
noodzakelijk als een gezond kind er toe komt om te spreken, om te loopen, om zich
te bewegen, even noodzakelijk heeft het kind op zekeren trap zijner ontwikkeling
de overtuiging, er is iets buiten mij. Nu vind ik er niets vreemd in, dat het kind al
zeer spoedig de aandacht rigt op zich zelf, en bewust wordt van zijn eigen persoonlijk
bestaan, zoowel als van het persoonlijk of onafhankelijk bestaan van andere wezens
of voorwerpen. Daar de voorwerpen in verschillende verbindingen (combinatiën) in
de werkelijkheid voorkomen, leeren wij de onafhankelijkheid van het eene voorwerp
van het andere kennen. Had een kind nooit een man gezien, anders dan gezeten
op een paard, ik geloof niet dat hij zich ooit een man of paard afzonderlijk, als twee
voorwerpen, maar ze steeds als één voorwerp, als een manpaard zou voorstellen.
Zoo, hoe meer onze ontwikkeling rijpt, zien wij ons zelven in verschillende
verbindingen, waardoor wij ons zelven leeren detacheren van al hetgene, waarmede
wij alzoo in den loop van ons leven verbonden zijn geweest. Wij weten eindelijk dat
wij verschillende ge-
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dachten hebben gehad, waardoor wij er gemakkelijk toe komen ons denken te
abstraheren van zijn inhoud. Dit laatste gebeurt echter lang niet altijd. De
zelfbewustheid is bij allen volstrekt niet tot dezelfde hoogte van ontwikkeling
gekomen, en het is voor mij nog zeer de vraag of de werkelijkheid ons magtigt dit
denken te abstraheren van het gedachte, het voelen van het gevoelde, het willen
van het gewilde, in een woord, den geest van zijn' inhoud, en of men niet met
hetzelfde regt het loopen zou kunnen abstraheren van het regelmatig voor elkander
plaatsen der beide voeten. Dit zou ons evenwel afleiden van ons doel. De hoofdzaak,
die de ervaring ons leert, is deze: de mensch wordt zich met noodzakelijkheid bewust
dat hij zelf bestaat, in onderscheiding van de buitenwereld, die hem omringt. Hoe,
d.i. door welk proces enz. die zelfbewustheid in haar allereerste aanvangspunt
ontstaat, daarvan zegt de ervaring ons niets. Hierbij te spreken van een geest die
zich vrijwillig losscheurt van den onbewusten vloed van het louter gedetermineerde,
is niet anders dan de herhaling eener phrase, die niets verklaart, daar niemand ter
wereld ooit bij een ander of bij zich zelven het oogenblik heeft waargenomen, waarop
de geest zich alzoo vrijwillig losscheurde.
Wij hebben dus twee argumenten tegen het bewijs voor het bestaan van de
kiesvrijheid aan het feit der zelfbewustheid ontleend.

Dialektisch:

Dat de mensch zich zelf bepaalt is
noodzakelijk, of niet noodzakelijk.
Is het noodzakelijk, dan bewijst het niets
voor de kiesvrijheid wier karakter
toevalligheid is.
Is het niet noodzakelijk, dan kan het
morgen bij dezen of genen wegblijven,
dan is de kiesvrijheid niet
algemeen-menschelijk, dan is het
onderzoek van geen de minste waarde.

Empirisch:

Zelfbewustheid ontstaat bij gezonde
ontwikkeling even noodzakelijk als ieder
ander vermogen van den mensch.
Niemand heeft bij zich zelven of bij een
ander ooit een oogenblik waargenomen,
waarop hij of een ander zich, omdat hij
het zoo verkoos, losmaakte van den
stroom van het bepaald-worden. Het
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bestaan van zulk een oogenblik aan te
ne men, is eene zuivere hypothese, die
daarenboven doelloos is, daar zij door
de waarneming nooit kan worden
geverifieerd.
Wij herhalen: Indien de S. zich niet op den keizer, op de empirie, beroepen had,
hij zou kunnen losgelaten worden. Voor den regtbank der empirie heeft hij, zoo wij
ons niet geheel en al bedriegen, nog geen enkel argument geleverd, dat voor het
bestaan der kiesvrijheid pleit.
Het wordt nu tijd, dat wij onze aandacht vestigen op datgene, wat op empirisch
standpunt de belangrijkste vraag in dit onderzoek mag genoemd worden, de vraag
naar de al of niet volstrekte geldigheid van de wet der oorzakelijkheid. (Men verg.
hierbij H., p. 145-195).
Prof. H. opent dit onderzoek met eenige heerlijke verklaringen, die wij hier volstrekt
moeten aanhalen: ‘De speculatieve wijsbegeerte (blz. 177) heeft tot haar eigen
schade te weinig acht geslagen op de ervaringswereld, welker juiste kennis de
grondslag is van alle wetenschap. - De bespiegelende geest wil alles a priori
begrijpen als één geheel; hij kan daarom geen verschijnselen toelaten, die niet met
noodzakelijkheid hunne verklaring vinden in andere verschijnselen. Indien de ervaring
evenwel het bestaan van zulke verschijnselen bewijst, dan is geen theorie, hoe
schijnbaar logisch, tegenover haar van eenige kracht. Ja, zal er voor de wijsbegeerte
een toekomst zijn, dan moet zij ter school gaan bij de ervaring. Al kan zij zelve geen
ervaringswetenschap worden, zoo moet zij toch hare theoriën overal, waar de
gelegenheid daartoe zich opdoet, aan de feiten der ervaring toetsen, en zich altijd
bereidwillig aan de uitspraken der ervaring onderwerpen.’ Dat is mannelijke taal,
die ons tevens vergunt, overal waar wij bedenkingen in het midden meenen te
moeten brengen, ons tegen Hoekstra op Hoekstra te beroepen. Doch ter zake.
o

De S. begint met het volgende toe te geven, 1 . de wil heeft geen keus, zoodra
o

de toestand onzer zelfbewustheid beslist is; 2 . de mensch kan niet in elken toestand
o
des levens evenzeer het goede als het kwade willen; 3 . de mensch kan nooit twee
tegenovergestelde dingen te gelijk willen. Maar nu
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wijst H. op het geval, dat de mensch zich in een onbeslisten toestand van zedelijkheid
bevindt? Hij vraagt wat daaruit volgt en antwoordt: ‘Immers dit dat, als hij kiezen
moet, zijne zelfbewustheid hem evenmin met noodzakelijkheid naar de eene als
naar de andere zijde zal bepalen, zoo dat zijn Ik de magt heeft om met willekeur
tusschen de onderscheidene hem voorgestelde mogelijkheden te kiezen.’ Uit dit
antwoord leidt H. verder dit dilemma af: ‘Er is geen uitweg, òf er bestaat geen
onbeslistheid van zedelijken toestand, geen wankelen en weifelen, geen wordende
zedelijkheid; maar dan moet men alle ervaring loochenen; of het is onlogisch een
onbeslisten toestand tot noodzakelijke oorzaak van een zóó of zoo bepaalden wil
te stellen.’ Wat H. dus ontkent is dit, ‘dat in de periode van wordende en bijgevolg
onbesliste zedelijkheid, de motiven eene volstrekt determinerende kracht hebben,
terwijl wij beweren, dat de mensch, als hij in die periode zóó of zóó handelt, ook
anders had kunnen handelen, namelijk voor zoo ver als zijne handeling tot het
gebied van den vrijen wil behoort.’ Hoekstra beweert niet, ‘dat de wil zich kan bepalen
zonder motiven, maar dat hij met vrijheid tusschen de motiven kiest.’ Ontkent men
dit, dan meent H., dat niemand berisping verdient wegens eene slechte handeling.
Wij verzoeken Prof. H. te gelooven, dat wij zijn betoog, het hoofdbetoog van zijn
geheele boek, aandachtig en herhaalde malen hebben overgelezen, en niet dan na
rijp overleg uitspreken, dat het ons niet heeft overtuigd en wel om de volgende
redenen:
Vrijheid zonder volkomen zelfbewustheid is geen vrijheid. Kiezen zonder
zelfbewustheid is even min kiezen. Wanneer ik nu in den toestand van onbesliste
zedelijkheid met volkomen zelfbewustheid een motief kies, waardoor ik mij laat
bepalen tot eene slechte handeling, waarvan ik - dit ligt in mijne onderstelling
opgesloten - insgelijks met volkomene zelfbewustheid weet dat zij slecht is, dan ben
ik geen mensch meer, dan ben ik een duivel.
Nu moet ik vragen, waar toont de werkelijkheid mij een duivel? Dit zal toch wel
de ware toepassing der empirische methode op de geestelijke wetenschappen zijn,
dat men wat deductief gevonden is aan de werkelijkheid toetst. Beweren wij ooit
van iemand wien wij berispen, dat hij
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met volkomene zelfbewustheid een motief heeft gekozen, dat hem tot eene handeling
zou leiden, waarvan hij insgelijks de volkomene zelfbewustheid had dat zij slecht
was? Zoo iemand zou ik niet berispen maar verafschuwen, want ik zou hem voor
onverbeterlijk houden. Maar neen, zoo iemand bestaat niet. Toch is het noodig, het
bestaan van zoodanig een duivel te onderstellen, zal Hoekstra's beschrijving van
de kiesvrijheid opgaan. Want - zoo wij ons althans niet met een ijdel woordenspel
tevreden willen stellen - indien iemand niet in den volsten zin des woords alle
mogelijkheden voor zijn geest heeft gehad, dan is hij ook niet volkomen zelfbewust
geweest, dan heeft hij ook geene kiesvrijheid kunnen gebruiken. Houden wij ons
aan het door Hoekstra gekozen voorbeeld. Iemand bevindt zich in nood. Een diefstal
doet zich aan hem voor als een middel om zich uit zijn nood te redden. Hij heeft dus
een motief om te stelen. Nu heeft hij, volgens H., nog een ander motief voor den
geest, dat zijn geweten hem oplevert, een motief om niet te stelen. Is het waar dat
dit individu slechts twee motieven heeft, een om te stelen, een om niet te stelen?
Neen; twee gevallen, om niet meer te noemen, zijn hier o.a. mogelijk, Hij heeft één
motief om te stelen: zijn nood, en drie motieven, bijv. om niet te stelen, zijn geweten,
zijn eergevoel, de vrees voor straf; of hij heeft drie motieven om te stelen en één
om niet te stelen; bijv. om te stelen: zijn nood, zijn geweten, 'twelk hem zegt dat een
diefstal uit nood geen diefstal is, en een wrok tegen den persoon, wien hij bestelen
wil; om niet te stelen: zijne vrees voor straf. Het komt mij dan onpsychologisch voor,
met H. te zeggen: ‘Steel ik, dan is de nood het éénig motief; blijf ik eerlijk, dan is
hetgeen mijn geweten zegt het eenig motief. Zoo lang ik weifel, geldt het niet de
vraag, of ik volgens hetzelfde motief het eene of andere doen zal, maar aan welk
motief ik beslissenden invloed op mij zal toestaan, of volgens welk motief ik zal
handelen.’ Hier ligt, dunkt mij, reeds de eerste fout in Hoekstra's redenering. Wanneer
H. ons de zaak voorstelt, als of wij bij al onze zelfbewuste handelingen uit bijv. vier
motieven één kiezen, naar hetwelk wij handelen, dan kan hij gemakkelijk vragen,
vanwaar het verschijnsel, dat in onzen toestand van onbesliste zedelijkheid, drie
motieven teruggedrongen worden en één
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motief de overhand behoudt; want - dit zal men H. moeten toegeven - het kiezen
van een motief uit vier, is in onzen toestand van onbesliste zedelijkheid nog niet uit
ons karakter te verklaren, aangezien wij in dien toestand nog geen karakter bezitten.
Doch zoo moet de zaak niet worden voorgesteld. In een toestand van onbesliste
zedelijkheid komt het bij den mensch ook nooit tot eene beslissing, komt het nooit
tot een keuze, maar, om bij hetzelfde voorbeeld te blijven, de vier motieven, die hij
voor den geest heeft, werken allen mede om hem met noodzakelijkheid tot ééne
daad te determineren. Ik ben in nood en steel. Nu heb ik geen keuze gedaan, noch
het motief, dat ik had om niet te stelen, teruggedrongen. Neen, mijn geweten, dat
in abstracto zegt: gij zult niet stelen, heeft mij voor dit bepaalde geval gezegd, dat
diefstal geene zonde was. Mijn eergevoel was wederom in abstracto een motief om
niet te stelen; bij dit bijzondere geval blijft ook dit motief niet buiten werking; het
dwingt mij om zoo te stelen, dat mijne eer daarbij niet lijden zal. Vrees voor straf,
eindelijk, was een motief om niet te stelen. Ook dit motief wordt niet teruggedrongen,
want het dwingt mij om in het geheim te stelen, zoodat niemand het bemerkt. Steel
ik daarentegen niet, dan kunnen ook alle vier de motieven mij daartoe brengen: mijn
geweten, mijn eergevoel, mijne vrees voor straf en juist eindelijk de nood, die òf
mijn eergevoel prikkelt, òf mijne vrees voor nog grooter nood scherpt. Welk resultaat
die vier motieven nu bij mij zullen te weeg brengen, hangt van mijn zedelijken
toestand af, waarin wederom allerlei nuances moeten worden opgenomen. Ben ik
bepaald verdorven, dan kan nog vrees voor straf mij terughouden van den diefstal;
ben ik werkelijk in een toestand van onbesliste zedelijkheid, dan kan eergevoel of
iets anders mij den diefstal verbieden, of wel, ik zal stelen omdat mijn geweten mij
toeliet voor dit bepaalde geval eene uitzondering te maken op de wet der zedelijkheid.
Uit dien toestand van onbesliste zedelijkheid geraak ik niet anders dan door de
ervaringen, die ik opdoe, na het volbrengen van eene of andere daad, hetzij die
daad van positieven of van negatieven aard zij. Ik heb gestolen, gestolen met mijn
geheele wezen, als met volle overtuiging, maar niet met volle bewustheid. Na het
plegen van den diefstal denk ik na en
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gevoel ik berouw. Waarover is dat berouw? Niet daarover, dat ik met volkomene
bewustheid mij door één (nu door een slecht motief) heb laten bepalen, maar
daarover, dat ik niet met meer bewustheid alle motieven gewikt en gewogen heb.
Nu zie ik in, dat het gestolen goed bitter smaakt. De indruk van die bitterheid, al
volgt er geene dadelijke straf, zal later door middel der herinnering een nieuwe factor
zijn, die eene mijner volgende daden determineren zal. Het wegblijven van dien
indruk, het ongestraft en daarom welligt nog blijmoedig genieten van het gestolene,
zal evenzeer een factor zijn in de determinerende kracht van eene mijner volgende
handelingen.
Inderdaad, de ervaring leert, dat geen enkel der tot mijne bewustheid
doorgedrongen motieven, die mij eene bepaalde handeling gelasten of verbieden,
bij het verrigten of nalaten eener vrije handeling buiten werking blijft. Welligt zullen
er twintig motieven voor mijn geest staan, maar dan zal hunne kracht in één
determinerend motief opgaan, zoodat in den grond der zaak, niet een vrijwillig door
mij gekozen motief, maar alle twintig motieven mij zullen zeggen: doe dat of laat
dat; en welke van deze beide uitspraken zij tot mijne bewustheid zullen brengen,
hangt geheel van mijn zedelijken toestand af. Hoe meer mijne zedelijkheid een
onbeslist karakter draagt, hoe grooter aantal motieven mijne handelingen zal bepalen.
Hoe meer daarentegen mijn karakter zich gevormd heeft, hoe meer dat getal afneemt,
maar altijd word ik ten slotte beheerscht door al de motieven, die mij voor het doen
of nalaten eener handeling voor den geest staan. De zedelijk volmaakte houdt geen
enkel motief meer over om te zondigen; de volkomen slechte mensch, zoo hij bestaan
kon, zou geen enkel motief meer hebben om het goede te doen. Bij onbesliste
zedelijkheid, zullen veelal uitwendige omstandigheden de balans naar de eene of
andere zijde doen overslaan. Het is echter de vraag, of zulk een toestand van
onbesliste zedelijkheid wel bestaat, en of het leven van ieder individu niet van den
beginne aan een voortdurend goed worden of een voortdurend slecht worden is,
tenzij men aanneme, wat niet onaannemelijk is, dat een uiterste van zonde, waarin
wij vervallen zijn, ons sterk determineren kan tot het inslaan van een anderen weg.
Zoodanig eene wijziging of omkeering in
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onzen zedelijken toestand evenwel beslist niets ten gunste der kiesvrijheid, en ik
zie niet, met welk regt H. aan het determinisme verwijt, dat het slechts van een
voortzetten, niet van een aanvangen mag spreken. Hoe, zoo ik tot hiertoe een
zondaar ben geweest en het evangelie der genade eens regt leer begrijpen en
waarderen, zal dan dat evangelie, dat zich meester maakt van mijn verstand en
mijn hart, niet eene sterk determinerende kracht voor mij zijn, die mij een nieuw
leven doet aanvangen. Als ik, getroffen door Gods liefde, God leer liefhebben, God
moet liefhebben, omdat Hij mij liefde inboezemt, zal ik dan dezelfde kunnen blijven,
die ik vroeger was; zal ik dan slechts voortzetten en niet iets nieuws aanvangen?
Bedoelt Prof. H. daarentegen met aanvangen iets doen wat in mijn toestand zijn
noodzakelijken grond niet vindt, maar eenvoudig door mij geschiedt, omdat ik dit
nu zoo verkies, dan zie ik niet in, waarin zijn indeterminisme van indifferentisme ad
velle et non velle verschilt.
Op dit punt wil ik drukken. Gelukt het mij, den hoogleeraar te overtuigen, dat het
indeterminisme, hoe ook veredeld, het indifferentisme ad velle et non velle nooit te
boven kan komen, dan is er kans dat hij zelf een verdediger van het determinisme
worde, daar hij een bepaalde tegenstander is van het indifferentisme. Hiertoe zal
ik trachten aan te toonen, dat òf Hoekstra's onderscheiding tusschen motief en
determinerende oorzaak ijdel is, òf dat hij ook het woord motief terug moet nemen
en het indifferentisme, het atomisme omhelzen moet.
Prof. H. zegt, ‘dat het Ik (blz. 182) zich voor de daad van het willen in de
algemeenheid zijns wezens terugtrekt en zich boven elken bepaalden inhoud zet;
dat het alle begeerten, neigingen, motieven reflecterend en delibererend voor zich
stelt als objecten, en juist daardoor van alle moeten los geworden is: het Ik bepaalt
zich nu (en wel dikwijls willekeurig en tegen de intelligentie in) tot ééne dier
mogelijkheden.’ Die mogelijkheden zijn voor het Ik nog geen motieven, maar het Ik
moet (blz. 185) aan ééne dier mogelijkheden ‘het karakter van beweegkracht of
o

motief geven.’ Hier hebben wij dus drie momenten: 1 het Ik is indifferent (immers
o

het bevindt zich tusschen mogelijkheden, die nog geene motieven zijn); 2 het Ik
o

schept een motief; 3 het Ik handelt naar dat motief. Nu rijst
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natuurlijk de vraag: waarom schept het Ik juist dat motief en geen ander? Ik zal
antwoorden, omdat het Ik dit wil; nu vraag ik: waarom wil het Ik dit zoo en niet
anders? Dat is de vrijmagt van den wil. Uitstekend, maar dan is er immers geen
motief te vinden, waarom het Ik wil willen. Hoekstra's redenering zou ons ligt
verschalken. Hij zegt gedurig dat het Ik geene handeling wil, zonder daarvoor een
de

bepaald motief te kunnen aanwijzen, maar dit betreft slechts het 3 moment, waarop
wij wezen; over het tweede moment zijn wij nog niet heen. Het verheffen van eene
mogelijkheid tot een motief, is reeds eene wilsdaad van het Ik. ‘Wij zelven bepalen
(zegt H. blz. 185) welk der motieven wij laten gelden,’ dit zal toch wel beteekenen:
een motief is geen motief zonder onzen wil. Maar (volgens H. evenzeer) een wil is
geen wil zonder een motief; want hij zegt: ‘Wij beweren niet (blz. 193) dat de wil
zich kan bepalen zonder motief.’ Bedrieg ik mij niet geheel en al, dan heffen deze
twee uitspraken elkander op, want wij verkrijgen nu:
Een motief is geen motief zonder den wil (blz. 185) en
Een wil is geen wil zonder een motief (blz. 184, 193). Wat ligt dus ten grondslag
aan het motief, waardoor wij iets willen? (Want men moet niet vergeten, dat H. zegt
(blz. 186): ‘Een wil die niets bepaalds wil is nog geen wil,’ en blz. 184: ‘wilsbesluiten
zonder motieven kunnen er niet bestaan.’) Men kan hier, dunkt ons, niet anders
antwoorden, wil men H. geene ongerijmdheid laten zeggen, dan: aan het motief,
waardoor wij iets willen, ligt ten grondslag indifferentia ad velle et non velle. Gij wilt
eene handeling niet zonder motief, maar hoe wil uw Ik dat motief? Hier moet het
antwoord zijn: zonder motief. Nu noemt H. het aannemen van eene wilsuiting zonder
motief eene ongerijmdheid. Het verheffen van eene der vele mogelijkheden, die
den vollen inhoud van het Ik uitmaken, tot een motief is eene wilsuiting. Die wilsuiting
geschiedt vóór er nog eenig motief aanwezig is. Dus?
Nog eens, het is mogelijk dat wij ons vergissen, maar wij zien niet, dat Hoekstra's
indeterminisme, hoe scherpzinnig ook verdedigd, zich, in den grond der zaak, boven
het indifferentisme verheft, daar zijne kiesvrijheid neerkomt op ongemotiveerd willen
van een gemotiveerd willen. De fout ligt, geloof ik, hierin, dat H. uitsluitend aan
uitwendige verrig-
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tingen gedacht heeft, toen hij van wilsdaden sprak, en voorbij heeft gezien, dat het
kiezen van een motief, of het verheffen van eene mogelijkheid tot een motief even
goed eene wilsdaad moet heeten. Had hij dit niet vergeten, hij zou zelf hebben
ingezien, dat hij in zijne theorie voor deze laatste wilsdaad geen motief weet aan te
wijzen, en dat hij dus het indeterminisme niet redden kan, zonder als beginsel,
waarvan alles uitgaat, eene indifferentia ad velle et non velle te stellen. Prof. Hoekstra
heeft dus voor als nog geen regt om te zeggen (bl. 186): ‘Het dilemma dat men òf
het determinisme met al zijn consequentiën omhelzen, òf de ongerijmdheid van
wilsuitingen zonder grond of motief aannemen moet, is bij gevolg onjuist.’
Integendeel, op grond van al het aangevoerde, en in mijne overtuiging door het
voorbeeld van den hoogleeraar versterkt, acht ik het zeer juist.
Doch Prof. H. zal welligt zijne eerste bepaling terugnemen en zeggen: Neen, ons
Ik verheft eene der vele mogelijkheden, die zijn inhoud uitmaken, niet tot een motief;
dat motief is van den aanvang af aanwezig. Van het eerste begin dus is de wil niet
zonder motief (ofschoon Prof. H. dit moeijelijk kan zeggen, zonder zeer veel van
zijn boek omver te werpen; immers vervalt dan zijne geheele dialektiek van den wil
en zijn bewijs voor de kiesvrijheid aan het feit der zelfbewustheid ontleend). Laat
ons evenwel aannemen, dat Prof. H. dit waarlijk zegt om uit de ongerijmdheid te
komen van eene wilsuiting aan te nemen zonder motief, dan moeten wij nu in de
tweede plaats aantoonen, dat zijne onderscheiding tusschen motief en oorzaak
willekeurig en ijdel is, zoodat hij ook hier weder gedwongen zal worden, òf het woord
motief te laten varen, en daarmede in het indifferentisme te vervallen, òf het te
behouden, en daarmede determinist te worden.
Hooren wij eerst wat H. onder motieven verstaat. ‘Het indeterminisme (gelijk het
door hem wordt verdedigd) ontkent dat de motieven het Ik volstrekt zóó of zóó
bepalen (bl. 188). Een grond (of motief) is iets algemeens, en sluit daarom alleen
de mogelijkheid van gevolgen in zich (bl. 190). De mensch in de periode der besliste
zedelijkheid handelende op grond van een motief zóó of zóó, had ook anders kunnen
handelen. (bl. 193).’
Ik wensch nu te bewijzen, dat onder motief òf niets òf
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oorzaak verstaan moet worden. Behouden wij het voorbeeld, dat Prof. H. ons aan
de hand heeft gedaan. Ik ben in nood en wil een diefstal begaan. Waarom wil ik
stelen? H. antwoordt: gij wilt stelen omdat gij wilt stelen, d.i. omdat gij uit verschillende
motieven, die voor en tegen het stelen pleiten, juist dat motief hebt gekozen, dat u
tot stelen zou leiden. Gij zaagt voor u A en B (om niet meer te noemen), en gij zaagt
evenzeer (anders toch zoudt gij geene zelfbewustheid hebben, zonder welke, volgens
H. kiesvrijheid niet denkbaar is), dat A tot C, B tot D leidt. Daar is echter in A of B
niets dat u verpligt, dat u noodzaakt een van beiden te kiezen. Welnu, waarom kies
ik dan bijv. A? A en B zijn slechts middentermen om tot C en D te komen. In A ligt
C, in B ligt D reeds opgesloten. Wie A kiest, kiest eigenlijk reeds C. A te kiezen met
de wetenschap dat C daaruit voortvloeit (verondersteld namelijk dat ik, volgens H.,
B, en als gevolg daarvan D. teruggedrongen of vernietigd heb), daaruit noodzakelijk
voortvloeit, is niet minder eene wilsdaad dan C te kiezen, ja, is eigenlijk de
voornaamste wilsdaad bij de geheele handeling. Nu is C de diefstal en A het motief.
A (het motief) - dit kan H. niet tegenspreken - wil ik zonder motief,
maar A is C,
dus wil ik C zonder motief.
Wij komen, wij moeten hier weder komen, tot hetzelfde resultaat, waartoe onze
vorige redenering ons heeft geleid. Hoekstra, wil hij het indeterminisme verdedigen,
moet, in ons oog, een willen zonder motief aannemen. Zijne geheele onderscheiding
tusschen handelen met een motief en gedetermineerd worden door een motief, is
alleen van eenige waarde voor de uitwendige verrigtingen. Maar, ten eerste, welke
beteekenis hebben de uitwendige verrigtingen in het zedelijk leven? en ten tweede
is het niet juist, onzen wil met eene uitwendige verrigting in onmiddellijk verband te
brengen, niet juist nl. bij Prof. Hoekstra, die niet anders dan eene door een motief
met onzen wil ‘vermittelte’ daad kent. Zijne bewering, dat een motief geene
determinerende kracht uitoefent op onzen wil, en dat eene wilsdaad zonder motief
geen wilsdaad is, werpt zijne stelling omver. Gij kunt, naar uwe eigene bewering
niet maar alles doen, onverschillig wat; gij kunt slechts doen wat gij wilt. Tot zoo ver
zijn deterministen en indeterministen het eens.
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Maar nu komt ook eerst de gewigtige vraag: kunt gij alles willen? Hierop antwoordt
de determinist: neen; gij kunt slechts willen datgene wat met uw geheelen toestand
of met een overwegend gedeelte van dien toestand noodzakelijk zamenhangt. Maar
de indeterminist? Hij antwoordt niet dan dubbelzinnig. Wij willen aan den indeterminist
onpartijdig het woord laten: Kunt gij alles willen?
Indet.:

Neen, alleen datgene waarvoor ik een
motief heb,
Wordt gij door dat motief met
noodzakelijkheid gedetermineerd?

Indet.:

Neen, ik handel alleen op grond van een
motief.
Waarom kent gij aan een of ander motief
beweegkracht toe?

Indet.:

Omdat ik het wil.
Waarom wilt gij het?

Indet.:

Omdat ik het wil.

Conclusie:

Dan hebt gij ook geen motief. Dan is uw
motief slechts een pretext, waarvan gij u
bedient, welligt om uwe wilsdaad te
regtvaardigen.

De allereerste wilsdaad van het indeterminisme, wij zagen het, is dus zonder
motief. (Die wilsdaad is nl. het kiezen van een motief). Maar Hoekstra beweert (pag.
190): zonder motief geen wilsdaad. Wij moeten dus weder, bij deze twee
tegenstrijdige uitspraken, de eene aan de andere opofferen en zeggen: òf uwe
wilsdaad heeft geen motief, en dan beteekent uwe uitdrukking motief niets, en predikt
gij dus de indifferentia ad velle et non velle, - volgens uw oordeel, eene
ongerijmdheid, - òf uw kiezen van een motief was noodzakelijk door een ander
motief, maar dan hebben de motieven (de primitieve motieven) ook wel degelijk
determinerende kracht, en in dat geval is motief = oorzaak. Het spijt mij, dat Prof.
H. op dit bezwaar niet eerder gelet heeft; hij had dan welligt eene oplossing onzer
zwarigheid gegeven, die wij nu vruchteloos zoeken. Overal bepaalt hij zich tot onze
uitwendige verrigtingen, die, omdat zij ook volgens het determinisme door den wll
‘vermittelt’ zijn, natuurlijk niet onmiddellijk noodzakelijk schijnen. En zich tot die
uitwendige verrigtingen bepalende, moest het H. gemakkelijk vallen te bewijzen,
dat de wet der oorzakelijkheid op zedelijk gebied niet volstrekt van toepassing is.
Laat ons nog eens zien, hoe luchtig H. over de kern
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der kwestie heenstapt: ‘Ligt (pag. 186) in het Ik de potentieële oorzakelijkheid (de
mogelijkheid) van wilsbepaling A, B, C, D, met dien verstande, dat wij onzen wil tot
ééne dier mogelijkheden moeten bepalen, en bepaalt nu het Ik zich tot A, dan ligt
de oorzaak van A toch daarom niet minder in het Ik, omdat het Ik zich ook tot B, C
of D had kunnen bepalen.’ In het Ik ligt dus slechts de mogelijkheid van bijv. A (=
motief) te kiezen. Waarom wordt die mogelijkheid werkelijkheid? omdat het Ik het
wil. Waarom wil het Ik? Geen antwoord = indifferentisme. Wij zien dus, dat ook bij
Prof. H., zoo hij geen determinist wil worden, de vrije daad (nl. van het kiezen van
een motief) úit de ledige algemeenheid van het Ik voortkomt en allen grond mist,
en dat alzoo de vrije wil (in zijn eerste moment) eene volstrekte indifferentie van te
willen of niet te willen is, een gevoelen, (bl. 85) door hem als Molinistische en
Jesuitische dwaling verworpen. Daarentegen, verrigt het Ik de wilsdaad van het
kiezen van een motief niet uit zijne ledige algemeenheid, dan komt het Ik tot dit of
dat motief omdat het daartoe komen moet (moet door de dubbele werking van de
gesteldheid van het Ik en den aard van het motief), maar dan is ook motief =
mede-determinerende oorzaak.
Wij besluiten dus, dat de wet der oorzakelijkheid op zedelijk gebied van toepassing
is, wil men althans niet in de empirisch geheel veroordeelde indifferentia ad velle
et non velle vervallen.
Naar aanleiding van het verhandelde en tegelijk om onze meening op te helderen,
willen wij nog op eene onjuistheid van het populaire spraakgebruik opmerkzaam
maken. Bij het volk schijnt de strijd over determinisme en indeterminisme daarover
te loopen, of onze handelingen vrij of noodzakelijk zijn. Zegt men dan bijv. dat onze
handelingen het laatste karakter dragen, zoo werpt men u tegen, dat wij toch een
wil hebben, dat Jezus zelf zegt: ‘gij wilt tot mij niet komen.’ Met die tegenwerpingen
is men volkomen in zijn regt, maar in de gewone termen behoort ook het vraagstuk
niet te worden opgegeven. De vraag is niet: kunt gij iets vrijwillig doen; de vraag is
niet: is uwe daad vrij of noodzakelijk, maar: kunt gij alles willen? Niets, dan bloot
uitwendig geweld, kan mij dwingen iets te doen, dat ik niet wil doen; mijn wil is
volstrekt
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meester over mijne daden. Het kan bij het determinisme niet opkomen, dit te
ontkennen. Maar ben ik meester over mijn wil? Dat is de vraag, waarop alles
aankomt. De wil is het noodzakelijke medium, waardoor ik iets verrigt. Maar hiermede
is voor de kiesvrijheid nog niets beslist, en toch meent men dit dikwerf. Hoe
menigmaal hoort men zeggen: Wat mij onderscheidt van eene tafel, is dit, dat ik mij
bewegen kan wanneer ik wil, en eene tafel niet, en hiermede acht men het bestaan
der kiesvrijheid gehandhaafd. Ik kan opstaan of blijven, al naar ik wil, zegt men
verder. Volkomen waar, en het bewijst dat gij inderdaad vrij zijt, maar het bewijst
niets voor de kiesvrijheid. Gij zijt het wel, die wilt zitten of opstaan. Maar of uw Ik dit
moet willen of niet, dat is de vraag. Hebt gij eene daad verrigt, gij hebt het bewustzijn
dat gij ook anders had kunnen handelen. Dit geef ik gaarne toe, maar hadt gij het
bewustzijn dat gij anders hadt kunnen willen dan gij gewild hebt? Het was uw wil,
die u noopte, zoo en niet anders te handelen. Maar was het uw vrije wil?
Wordt de vraag nu zoo opgegeven, dan bevinden wij ons alweder tusschen het
dilemma dat Prof. H. zeer scherp gesteld heeft, schoon hij het onjuist noemt, het
dilemma nl. van òf het determinisme te omhelzen òf de indifferentia ad velle et non
velle te prediken. En is het nu uitgemaakt, dat de indifferentia ad velle et non velle
nooit een velle kan voortbrengen, maar eeuwig indifferentia blijven moet, dan valt
de laatste term van het dilemma weg, en dan houden wij het determinisme over.
Hier blijkt weder het nietige van de onderscheiding tusschen motief en oorzaak. Ik
wil A omdat A mij redelijk voorkomt. Dat A mij redelijk voorkomt, is nu, volgens H.,
het motief, op grond waarvan ik A wil. Zeer juist, maar waarom wil ik in het algemeen
iets dat redelijk is? Hier zijn slechts twee gevallen mogelijk. Omdat mijn verstand
en hart, omdat mijn Ik zoo gevormd is, dat ik in het algemeen moet willen wat redelijk
is; maar dan is ook dit bepaalde redelijke motief de determinerende oorzaak waarom
ik in dit bijzondere geval het redelijke wil. Of ik wil het redelijke, zoodat ik even goed
in het algemeen het onredelijke had kunnen willen. Dan heb ik dus geen wil. Want
(Hoekstra, pag. 186) een wil zonder bepaalden inhoud, is nog geen wil. Dan ben ik
dus indifferent ad velle et non velle.
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Indien het vraagstuk der menschelijke vrijheid ten nadeele der kiesvrijheid en ten
voordeele van het veredelde determinisme wordt beslist, door de vraag tot hare
ware termen terug te brengen, dan wordt ons hierdoor tegelijker tijd duidelijk, vanwaar
wij de bewustheid in ons hebben vrij te zijn. De volkomen zedelijk-ontwikkelde man,
dit stemt ieder toe, gevoelt zich vrij en mag zich vrij gevoelen. Hij wordt
gedetermineerd door zijne onwankelbare liefde tot God. Deze liefde dwingt zijn wil
om Gods geboden te willen. Hij, die uit God geboren is, kan niet meer zondigen
(non potest peccare). De volkomen slaaf der zonde moet zich even vrij gevoelen
als de dienstknecht van het goede. Ook hij wil niet anders dan zondigen (non potest
non peccare). Gelijk de goede doet wat hij wil, zoo doet ook de slaaf der zonde wat
hij wil. Beiden gevoelen zich vrij. Tusschen beiden staan degenen, die (gelijk Prof.
H. het uitdrukt) in een toestand van onbesliste zedelijkheid verkeeren. Zij doen vaak
wat zij niet willen, zij willen vaak wat zij niet doen, maar zij gevoelen zich ook niet
vrij. Paulus zelf, waar hij uit dezen toestand spreekt, smeekt om verlossing. Maar
om verlossing, waarvan? Van de magt, die zijn wil onderdrukt? Geenszins, maar
van het ligchaam dezes doods, d.i. van de magt, die hem verhindert te doen datgene,
wat zijn wil hem voorschrift. Daar is ook geen waarachtige strijd tegen de zonde,
dan waar de grond van ons wezen veranderd is, en met ons wezen onze wil. Zondige
habituden, neigingen, enz., die onder de magt der zinnelijke determinerende krachten
staan, beletten, niet den wil gedetermineerd te worden, want die wil is reeds na de
bekeering gedetermineerd ten goede, maar beletten onze overige vermogens om
onder de magt van den wil te staan.
Het valt nu niet moeijelijk te bepalen, welke plaats aan onze zelfbewustheid
toekomt bij het verrigten onzer zoogenaamde vrije handelingen. Een voorbeeld kan
ons hier goede diensten bewijzen. Ik zal als kunstkenner eene schilderij koopen
voor mijn vriend. Ik heb twee motieven, die mij als oorzaken determineren om alleen
dat schilderij te koopen, dat mij voorkomt het schoonste te zijn. Die twee motieven
zijn het belang van het aesthetische en het belang van mijn vriend. Na vele
schilderijen beschouwd te hebben, blijft mijne keus eindelijk verdeeld op twee,
waaronder een, dat door een anderen vriend van mij vervaardigd is.
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Ik heb een motief in zeker opzigt om het door mijn vriend vervaardigde schilderij te
koopen, daar de schilder van het andere stuk een geheel onverschillig persoon voor
mij is. Doch neen, dat motief bestaat voor mij niet, want ik ben kunstkenner en koop
niet voor mij zelven, maar moet handelen in het belang van mijn vriend, die mij zijn
belang heeft opgedragen. Nu rigt ik al mijne bewustheid op de beide schilderijen,
ik wik en weeg en vergelijk. Het door mijn vriend vervaardigde schilderstuk schijnt
mij eindelijk toe uit een aesthetisch oogpunt de voorkeur te verdienen. Ik was mij
bewust van hetgeen ik moest willen. In het algemeen was mijn wil gedetermineerd
door het schoone. Mijne rede en mijne kunstkennis hebben mij gedwongen in dit
bepaalde geval dit en geen ander schilderij te koopen. Mijne handeling kan dus in
dezen vorm worden wedergegeven:
Ik ben gedetermineerd, het schoonste te kiezen.
Mijne rede zegt mij: dit is het schoonste.
Ik moet dus dit schilderij kiezen en geen ander.
Het schilderij wordt door mij gekocht en aan mijn vriend overhandigd. Ook het
andere schilderstuk komt bij één' mijner kennissen teregt. Een jaar na het sluiten
van den koop, breng ik aan mijn vriend en aan mijn kennis op denzelfden dag een
bezoek. Ik zie dus op dien zelfden dag de twee schilderijen weder. Daar treft het
mij, dat ik het stuk, waaraan ik voor een jaar niet de voorkeur had gegeven, schooner
vind, dan het stuk dat door mij werd aangekocht. Bij herhaalde beschouwing kom
ik telkens tot dezelfde uitkomst. Wat zal nu mijne gewaarwording zijn? Zij kan
tweeledig wezen. Heb ik in dit verloopen jaar b.v. eene kunstreis gemaakt, of op
eenige andere wijze mijne kunstkennis vermeerderd, dan zal ik eenvoudig spijt
gevoelen, daarover dat ik niet nu, maar reeds voor een jaar die keuze heb moeten
doen. Kan ik evenwel niet nagaan, dat mijne kunstkennis in dit jaar toegenomen is,
bevind ik mij dus als kunstkenner volkomen in dezelfde omstandigheden, waarin ik
mij nu voor een jaar bevond, dan kom ik op de gedachte, dat hier eene uitzondering
gemaakt moet worden, dat ik mij nl. voor een jaar in de omstandigheid bevond van
mijn vriend, den schilder van het door mij aangekochte stuk, te kunnen bevoordeelen.
Nu zeg ik tot mij zelven, niet: ik heb mijn anderen vriend bedrogen:
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niet: ik heb opzettelijk ter kwader trouw gehandeld; neen, maar ik zeg eenvoudig:
ongemerkt heeft mijne vriendschap voor den schilder mij misleid. Omdat dit stuk
van mijn vriend was, heb ik onwillekeurig er meer en meer aandachtig naar gezien.
Ik had voor een jaar 5 argumenten, die mij aan het stuk van mijn vriend boven dat
van den mij onverschilligen persoon de voorkeur deden geven, maar ik had moeten
bedenken, dat, zoo vijf argumenten ten voordeele van het ééne stuk boven het
andere in een gewoon geval voldoende zijn, om de voorkeur voor het eene te
wettigen, de bewustheid van het gevaar, dat voor mij bestond om voor mijn vriend
partijdig te zijn, mij gebood, hier mij niet met vijf, maar eerst met tien argumenten
tevreden te stellen. Nu gevoel ik geen spijt, maar berouw. Berouw, waarover? Had
ik toen anders kunnen handelen? Maar ik kon destijds niet anders kiezen, dan wat
mij voorkwam het schoonste te zijn. Neen, ik gevoel daarover berouw, dat ik mijne
rede niet beter heb gebruikt, dat mijne zelfbewustheid toen niet helderder is geweest.
Ik weet zeker, dat ik gehandeld heb, zoo als ik toen moest handelen, maar hierover
schaam ik mij, dat ik, kunstkenner, niet zoo gestreng mogelijk en uitsluitend de
eischen der kunst heb laten gelden, dat mijn vriendenhart mijn kunstgevoel heeft
verdoofd. Zoo ik ware kunstkenner ben, zal ik mij daarover schamen, omdat dan
de eischen der kunst voor mij de hoogste eischen zijn.
Het voorbeeld kan tegelijker tijd duidelijk maken, dat ik zeer goed berouw en
schaamte kan gevoelen over eene daad, die ik evenwel met noodzakelijkheid zoo
en niet anders heb verrigt.
Evenzoo is het op zedelijk gebied, en hier komt juist de verheven oorsprong en
aanleg van de menschelijke natuur uit. Zeg mij, dat ik gehandeld heb, zoo als ik
volgens de wet der oorzakelijkheid moest handelen, ik zal het hoofd niet buigen
onder die volkomen door mij erkende noodzakelijkheid. Hoe meer ik onzedelijk heb
moeten handelen, hoe minder levendig en helder m.a.w. mijne zelfbewustheid
geweest is, hoe minder ik mijne rede gebruikt heb, des te dieper zal ik mij schamen
over mijn toestand, niet omdat die toestand de vrucht is van mijn vrijen wil, maar
omdat die toestand zoo hemelsbreed verschilt van den toestand waarin ik, volgens
den aanleg mijner natuur, mij
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bevinden moest. Hoe? Zeg aan den arme, den eerlijken, den deugdzamen arme,
die waarachtig niet door eigen schuld in armoede is vervallen, zeg hem, dat hij zich
waarlijk over zijne armoede niet behoeft te schamen, dat hij gerust zich vertoonen
kan in zijne schamele lompen, dat eerlijke armoede beter en eervoller is dan
oneerlijke rijkdom. Gij kunt verwachten, dat hij naar uwe onmenschkundige phrase
zal luisteren, dat hij zijn vertrek zal verlaten om op den dag des Heeren, in zijn
schamel gewaad, op te gaan naar het huis des gebeds. Gij kunt verwachten, dat
hij u, menschenvriend, om een aalmoes zal vragen. Neen, hij schaamt zich over
zijne armoê en schaamt zich - oneindig meer, dan de dronkaard, die door zwelgerij
en ontucht zijn huisgezin ongelukkig heeft gemaakt, want - want daar klopt eergevoel
in zijne borst.
En ook in onze borst brandt een goddelijk eergevoel. Wij zijn ellendigen, armen,
naakten; onze zonde heeft ons schier geen enkele penning meer overgelaten van
den schat des Vaders, maar wij roemen niet in onze armoede, wij schamen ons,
wij schamen ons diep, want wij moesten zijn als die rijken, als die kinderen Gods,
gedost in de prachtige kleeding van Gods heerlijk beeld; arm zijn we, maar eerlijk;
arm zijn we, maar daarom hebben wij de schaamte nog niet verloren. Neen, Gode
zij dank, wij weten nog hoe een kind Gods er uit behoort te zien.
Hoe onmenschkundig het is, het schuldgevoel, de schaamte en het berouw over
de zonde afhankelijk te maken van het feit, dat wij door vrijen wil gezondigd hebben,
blijkt uit de ervaring. Wie beschuldigen zich zelven het meest? Zij, die willens en
wetens (gelijk men zegt) gezondigd hebben, of zij, van wie het zelfs niet voor den
indeterminist te ontkennen valt, dat zij gedetermineerd werden tot de zonde?
Een kind - de onderstelling is niet ongerijmd - buiten het huwelijk geteeld en door
eene moeder opgebragt, die tot de paria's der maatschappij behoort, onkundig
gelaten van God en zijn gebod, geeft zich op veertien of vijftienjarigen leeftijd reeds
over aan gruwelijke zonden, die slechts voor nog gruwelijker zonden plaats zullen
maken. Niemand, die haar ooit een goed woord toespreekt. Den naam van God
heeft zij niet anders dan bij het bezigen van een vloek gehoord. Jezus heeft zij zelfs
niet hooren noemen.
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Dit kind is op twintigjarigen leeftijd verwoest naar ziel en ligchaam.
Beweert de indeterminist dat, als dit ongelukkige kind zondigt, zij ook anders kan
handelen; beweert de indeterminist dat er een enkel oogenblik in het leven van dit
kind geweest is, waarin het met vrije keus eene mogelijkheid tot motief heeft verheven
om overeenkomstig dat motief te zondigen?
Dit beweert de indeterminist niet.
Ziehier dus een schepsel, waarvan de indeterminist moet toegeven, dat het
gedetermineerd is geworden tot zondigen.
Ontruk nu, op welke wijze gij kunt, dit schepsel aan hare helsche omgeving. Lok
het in uwe woning. Laat het liefelijke en het welluidende de woeste galmen tot
zwijgen brengen, die nog als zoovele echo's van hare vorige dartelheid in haar arm
hart weerklinken. Breng haar eindelijk het Evangelie, in zijne eenvoudige kracht en
krachtigen eenvoud. Spreek haar van Jezus, den Vriend, den Verlosser van
zondaren. Laat haar oog voor het eerst rusten, niet op de bedriegelijke rozen eener
zondige vreugde, maar op de kroon van doornen, waarmede het hoofd des
Eeuwiggezegenden is omwonden. Predik haar den Heiland, die het kruis heeft
verdragen om ook haar, diepgevallene, te redden, te verzoenen met God. Zoo zij
gelooft, wat zal haar gevoel zijn aangaande haar vroegeren toestand? Schaamte,
berouw, schuldgevoel. Zij zal tranen weenen, zoo als zij van uwe wangen, o
indeterminist, die u zelven met volkomene bewustheid hebt bepaald en die toch
alles behalve altijd gedaan hebt wat goed was, nooit zijn gevloeid.
Wat leeren ons dit en dergelijke ervaringsfeiten? Dat het indeterminisme eene
hypothese is, gemaakt om het schuldgevoel te verklaren, maar dat het schuldgevoel
niet eene logische consequentie is, voortvloeijende uit het bewustzijn dat wij ons
met vrije keuze hebben bepaald, maar een zeer natuurlijk gevoel, dat met
redeneringen over het indeterminisme en wetenschappelijke waarnemingen niets
te maken heeft.
Het schuldgevoel is het edelste protest van den zondaar, die geen zondaar meer
wezen wil, en de betuiging dat hij voortaan schuldig is en ook vroeger reeds schuldig
geweest was, naar al de geboden Gods heilig te leven.
Prof. H. wil, en te regt, het woord schuldig ook nog
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in anderen zin gebezigd hebben, maar hij heeft geen regt dat gebruik alleen aan
het indeterminisme toe te staan. ‘Zelfs de subjectieve verzoening’ (bl. 307), schrijft
hij, ‘valt weg op deterministisch standpunt, wel niet voor idioten of onmondigen,
maar voor wijsgeeren. Immers heb ik mijne zonde leeren begrijpen als volstrekt
noodzakelijke schakel in de keten der door God gewerkte dingen, dan wordt het
begrip van zonde als schuld ook subjectief vernietigd en niet - gelijk het Evangelie
leert - de schuld zelve opgeheven door de eeuwige liefde Gods. Het volstrekt
determinisme beschouwt alles uit het oogpunt van oorzaak en gevolg. Het gevolg
ligt geheel in de oorzaak. Het zondige van het gevolg valt alzoo op de oorzaak, en
verder (want alle oorzaak is op hare beurt gevolg eener vroegere oorzaak) op de
oorzaak dier oorzaak, en ten slotte op de eerste oorzaak terug. Dat is: de zonde is
geene zonde meer; waar zij ontstaat, is zij in het volmaakte wereldplan Gods op
hare juiste plaats, en het is ongerijmd om haar verkeerd, nog meer ongerijmd om
haar vijandschap tegen God te noemen.’
Deze redeneringen hebben voor ons geen kracht, daar zij zich schuldig maken
aan datgene, waartegen Prof. H. zelf in den aanvang van zijn boek gewaarschuwd
heeft. Zij brengen nl. het Godsbegrip te pas bij de verklaringen van een feit uit de
wereld der eindige dingen. Leert het determinisme, gelijk trouwens de geheele
menschelijke wetenschap, dat alles zamenhangt door den band van oorzaak en
gevolg, niets geeft u het regt om van oorzaak tot oorzaak opklimmende, eindelijk
aan God, als aan de eerste oorzaak, de zonde toe te schrijven. Want, doet gij dit
ten opzigte van het determinisme, wij doen hetzelfde tegenover het indeterminisme
en met hetzelfde regt. Gij verklaart de zonde uit den vrijen wil des menschen; dien
vrijen wil verklaart gij verder uit geen enkele eindige oorzaak; dan zal toch wel God
de oorzaak er van zijn. God staat dus veel onmiddellijker met de zonde in betrekking
bij het indeterminisme dan bij de tegenovergestelde theorie. Gij verwijt het
determinisme, dat het de zonde beschouwt als schakel, als volstrekt noodzakelijke
schakel in de door God gewilde dingen, als juist op hare plaats in het volmaakte
wereldplan Gods. Maar ter kwader ure hebt gij bij ons onderzoek het Godsbegrip
te pas gebragt. Want, is de zonde
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dan op uw indeterministisch standpunt niet eene toevallige schakel, of staat zij buiten
de door God gewilde dingen? Is zij niet op hare plaats in het volmaakte wereldplan
Gods? Is zij in dat wereldplan niet opgenomen? Of bevindt zich Gods wereldplan
in de meest volmaakte wanorde? Maar op al die vragen behoeft gij geen antwoord
te geven, omdat zij onzinnig zijn; maar doe dan ook aan ons dergelijke vragen niet.
Godsdienst is geen speculatieve wijsbegeerte. Geen enkel godsdienstig feit is
speculatief-wijsgeerig geregtvaardigd, en ik acht het niet ongerijmder, op grond van
de wet der oorzakelijkheid, waardoor in de physieke wereld alles beheerscht wordt,
het gebed te bestrijden, dan, op grond van die zelfde wet in de geestelijke wereld,
het schuldgevoel te bestrijden. Ik ben determinist uit een wetenschappelijk oogpunt.
Uit hetzelfde oogpunt weet ik zeker, dat alles in de natuur zamenhangt als oorzaak
en gevolg. Maar in de godsdienst denk ik om geen natuurzamenhang; in de
godsdienst gevoel ik mij in onmiddellijke betrekking tot God. Mijn kind moet aan
eene bepaalde ziekte sterven of niet sterven; dit zegt mij mijne wetenschap. Maar
de godsdienst is geen zaak van het verstand, zij is eene zaak des harten, en daarom
gaat het hart tot den Hemelschen Vader en bidt van Hem eenvoudig datgene wat
het wenscht; en het hart gelooft dat God een wonder doen kan en ook mijn kind,
onafhankelijk van alle omstandigheden, kan genezen. Reflecteer ik uit een
wetenschappelijk oogpunt over mij zelven, of liever over den mensch in het
algemeen, dan ben ik, dan moet ik determinist zijn, daar wel geen derde mogelijk
blijft tusschen determinisme en indifferentisme, maar stelt mijn hart zich in
onmiddellijke betrekking tot den Oneindige, dan roep ik uit: ‘IK, IK heb gezondigd
tegen U.’ Dit is dualisme. Voorzeker. Maar een der beide termen van dit dualisme
op te heffen, is ongodsdienstig of onwetenschappelijk. Men mag ons bij eenig
wetenschappelijk onderzoek nooit een feit uit het gebied der godsdienst voor de
voeten werpen, want wij kennen nu eenmaal het verband niet tusschen het eindige
en het oneindige, dus ook niet tusschen de wetenschap van het eindige en de
wetenschap van het oneindige. De uitspraak: gij zijt niet gedetermineerd, want gij
gevoelt u schuldig tegenover God, staat dus volkomen gelijk
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met de uitspraak: gij gelooft aan geene natuurwet, want gij bidt. Het aannemen van
natuurwetten staat tot het gebed en tot godsdienst in het algemeen, gelijk het
determinisme staat tot schuldgevoel. Is er geene natuurwet? Prof. H. zal het niet
beweren. Bidt hij daarom niet? Welaan dan, zijn er wetten op zedelijk gebied? de
ervaring leert haar bestaan; zullen wij ons daarom in geen onmiddellijke betrekking
stellen tot God, als in die van schuldige kinderen tot hunnen Vader? Men moge nu
tegen dit dualisme zooveel hebben als men wil, het is ook vreeselijk, het is ook een
lijden voor den denkenden geest; maar verheven tragisch is het geloof, dat zich dat
lijden getroost, dat zich boven dat lijden verheft. De geestelijke zelfmoord is het
materialisme of het pantheïsme, want tusschen die twee is geen onderscheid. Wij
voor ons willen niet ongeloovig zijn, maar geloovig. Met den eenvoudige, met het
kind willen wij bidden bidden dat onze Vader in de hemelen ons het dagelijksch
brood moge schenken en ons onze schulden vergeven moge; maar zal ik daarom
met den onmondige, met het kind, die atomistische, die indifferentistische
wereldbeschouwing moeten deelen, waarbij geen wetenschap mogelijk blijft, waarbij
God telkens in de natuur ingrijpt, waarbij de mensch telkens of althans dikwijls
zonder oorzaak handelt, waarbij 's menschen handelingen in de lucht hangen, met
een motief tot sieraad, tot pretext er aan gehecht? Het ware wel ongelukkig, zoo de
godsdienst ons daartoe riep Maar neen, daarvoor heeft God mij mijne rede, mijn
denken, noch ook zijne wereld, zijne rijke wereld der eindige dingen gegeven. Dat
zij vooral, die empirisch de wetenschap willen beoefenen, elkander dan de oude en
nietsbeteekenende beschuldiging niet meer herhalen. Wilt gij Deïst worden, omdat
de natuur door de onverbrekelijke wet der oorzakelijkheid beheerscht wordt, het
staat u vrij; wilt gij Pantheïst worden, omdat het determinisme u dezelfde
onverbrekelijke wet der oorzakelijkheid op geestelijk gebied leert kennen, het staat
u evenzeer vrij. Maar het zal weinig bewijzen voor de oorspronkelijkheid, voor de
kracht van uw godsdienstig gevoel; het zal bewijzen, dat gij uw godsdienst nog van
de wetenschap vraagt, die haar onmogelijk geven kan. En is uw geest te zwak om
dat dualisme te dragen, laat dan het onderzoek der wetenschap
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rusten, in naam van den vrede uwer ziel. Gelijk ik het materialisme op
wetenschappelijk gebied onwederlegbaar acht, namelijk voor zoover het zijn beginsel
betreft, maar daarom de stem mijns harten niet smore, die van een God spreekt,
die mijn Vader is in de hemelen, zoo wacht ik nog tot op dezen oogenblik de
wetenschappelijke wederlegging van het determinisme, maar laat mij door niets
verhinderen, om, gedrukt onder den last der zonde, in eene diep ootmoedige
schuldbelijdenis mijne ziel uit te storten voor Hem, die mij vergeven moet, zal ik rust
vinden voor mijn hart.
Wij mogen bij dit onderwerp niet langer stilstaan, maar kunnen niet anders dan
betreuren, dat een geleerde als Prof. H., die zelf zijn werk begint met de heuchelijke
verklaring, dat hij ons eindelijk eens van het supranaturalisme op wetenschappelijk
gebied bevrijden zal, zelf weder ter verdediging zijner theorie, ons verwijt, dat wij
God tot oorzaak der zonde maken, door op wetenschappelijk gebied het
determinisme te verdedigen. Hij zal toch wel met mij overtuigd zijn, dat er geen
wetenschap mogelijk blijft, hoe ook genaamd, zoo wij godsdienstige waarheden als
feiten in ons wetenschappelijk onderzoek zullen opnemen. Waarom zal ik nog
meteorologische observatoria bouwen, als ik in mijne meteorologie van het feit moet
uitgaan, dat ik, als vrome landman, God om zijn regen zou bidden, wanneer ik die
voor mijn dorstig land noodig had. Mijn doel is immers ook in de meteorologie de
wetten te ontdekken, die de weêrsgesteldheid beheerschen. Toch kunt gij van de
meteorologische wetenschap moeijelijk vergen, dat zij God als oorzaak van
veranderingen in de weêrsgesteldheid zal opnemen.
De wetenschap streeft naar determinisme op ieder gebied, en zal zij in de dingen
des geestes van dat streven afzien, dan moeten haar feiten worden medegedeeld,
die het tegendeel bewijzen, maar geene theologische of religieuse tegenwerpingen
worden gemaakt, waarmede zij zich niet kan ophouden. De theologie heeft lang
genoeg een onregtmatig gezag over de menschelijke wetenschap uitgeoefend.
Thans boet zij er voor, door in het geheel niet meer mede te mogen spreken, en
voor zoover zij nog als zelfstandige wetenschap wenscht te bestaan, moet zij zich
vergenoegen met
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te zijn eene wetenschap, die uitsluitend tot voorwerp heeft: den religieusen mensch,
en moet zij vooral zich geheel en al laten leiden door de historisch-philosophische
methode.
Het schuldgevoel bestaat dus, behoort te bestaan. Het is geen zedelijk, maar een
godsdienstig feit, daar er zonder de godsdienst geen schuldgevoel aanwezig zou
zijn. Is het schuldgevoel een godsdienstig feit, dan moet het waargenomen worden
waar het mij te doen is om de kennis van den religieusen mensch, maar bij de
oplossing van bloot zedelijke en dus algemeen wetenschappelijke vraagstukken,
moet het volstrekt buiten rekening blijven, omdat in het algemeen godsdienstige
feiten met de wetenschap der eindige dingen in geen verband hoegenaamd mogen
gebragt worden. De godsdienst is eene reine maagd, doch die voor de wetenschap
onvruchtbaar moet blijven.
Wij hebben ons beoordeelend overzigt van de beginselen, waarop Prof. Hoekstra's
arbeid rust, ten einde gebragt. Niet dan op uitnoodiging van de geachte Redactie
van dit Tijdschrift, hebben wij het gewaagd enkele bedenkingen in het openbaar
mede te deelen, die wij tegen de psychologisch ethische studie van den hoogleeraar
meenden te moeten maken. Wij hebben zijne studie vooral beschouwd uit het
oogpunt, dat in onzen tijd als het ware een nieuw belang heeft verkregen, het oogpunt
van de methode, volgens welke wij in de geestelijke wetenschappen te werk moeten
gaan. Onnoodig is het te verzekeren, dat wij hoogelijk zijn ingenomen met het vele
1
schoone, dat in dit werk gevonden wordt . Er heerscht een diepe zedelijke ernst in,
eene groote scherpzinnigheid, waaraan ieder ernstige lezer ongetwijfeld regt zal
laten wedervaren. Niet dikwijls bragt een boek ons tot zooveel diep en ernstig
nadenken, maar juist daarom hebben wij er met naauwgezetheid en con amore
eene beoordeeling van geschreven. Nogtans wil ik niet geacht worden deze
beoordeeling met vol-

1

In een opstel, getiteld: ‘Ons Godsbegrip,’ voorkomende in de ‘Godgeleerde en Wijsgeerige
Opstellen,’ door mij uitgegeven bij Kemink en Zoon, 1858, vond ik reeds gelegenheid van
deze mijne ingenomenheid te doen blijken.
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komen zelfvertrouwen in het licht te zenden. Herhaalde malen wijken de resultaten
van mijn waarnemen en redeneren belangrijk van die des hoogleeraars af, en waar
dit het geval is tegenover iemand als Prof. Hoekstra, twijfelt men onwillekeurig aan
de juistheid zijner eigene uitkomsten. Mogt ik dus misgetast, en het werk van den
hoogleeraar hier en daar onbillijk beoordeeld hebben; mogt ik zijne bedoeling soms
misverstaan of sommige zijner redeneringen (ofschoon altijd ondanks mij zelven)
onjuist wedergegeven hebben, zoo hoop ik, dat dit tot niets anders tusschen den
hoogleeraar en mij aanleiding zal geven, dan tot eene vriendschappelijke wisseling
van gedachten. Ik heb zijn boek herhaalde malen gelezen, en dit geeft mij
vrijmoedigheid mijne bedenkingen aan zijn oordeel en aan het oordeel van het
wijsgeerig publiek te onderwerpen.
Rotterdam, 13 Maart 1858.
A. PIERSON.

De Gids. Jaargang 22

562

Het tijdperk van Oldenbarnevelt.
Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, door J.P. Arend, na diens
de
overlijden bewerkt door Mr. O. van Rees (III Deel).
Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog (1588-1598), door Dr. R. Fruin.
ste
1 gedeelte.
(Eerste gedeelte.)
De beide werken, die de aanleiding zijn tot dit opstel, en waarvan het eerste thans
tot aan het twaalfjarig bestand is gevorderd, terwijl het andere de jaren 1588-95
behandelt, verplaatsen ons in het tijdperk dat de onafhankelijkheid van den
Nederlandschen Staat gevestigd heeft. Het is een heugelijk verschijnsel, twee
Nederlandsche historici op dit gebied te ontmoeten, niet alleen wijl de achterlijkheid
van onze landgenooten in de beschrijving der vaderlandsche geschiedenis
meermalen, en met grond, is gelaakt, maar vooral omdat de periode van
Oldenbarnevelt meer dan eenige andere aan onzekerheid leed.
De strijd, sedert den dood van Willem I, ik zeg niet tegen den gemeenen vijand,
maar tot vorming van het staatswezen binnen'slands gevoerd, heeft zich voortgezet
in de werken onzer schrijvers. Beginnende met de kortstondige regering van
Leycester, eindigt hij niet voor het ontstaan van het koningrijk. Even als in Engeland
de strijd der Tories en Whigs, in Frankrijk die tusschen de feodale en monarchale
beginselen, in Duitschland het pleit tusschen de Rijksvorsten en de Keizers
voortleefde in de studie der
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historische wetenschap, zoo stelden bij ons prins- en staatsgezinden de
geschiedenissen van Nederland ieder met de begrippen zijner partij zamen. Nu is,
a priori, een staatkundig stelsel, voor het optrekken van een geschiedwerk, een min
juiste grondslag. Onze voorouders, die niet zoozeer door begrippen en ideën, als
wel, in dit opzigt gelijk aan alle andere menschen, door hunne hartstogten gedreven
werden; die nog niet droomden van de stelsels, die na hen en op hunne handelingen
zouden gebouwd worden, zijn dikwijls, meestal, bezwaarlijk in de grenzen en vormen
van zoodanig stelsel te wringen. Vandaar eene even onvermijdelijke als onware
eenzijdigheid; eene voortzetting van strijd, zonder dat het licht er uit voortkwam.
Gebeurtenissen, waarover meer dan twee eeuwen waren heengegaan, leidden
menigmaal tot eene voorstelling, welke in hartstogtelijkheid niet onderdeed voor
den tijd, dien men beschreef, en waarbij de grofste beschuldigingen dikwerf gegrond
waren op een oppervlakkig en partijdig onderzoek. Zoo ooit, was dit het geval met
het tijdperk van Oldenbarnevelt; en zoo ooit, verdient juist hier de wensch van Thiers
te worden verhoord: ‘L'injustice pendant la vie, soit! Mais après la mort, la justice
au moins, la justice sans adulation, ni dènigrement!’
In dit opzigt nu mogen wij zeggen dat zoowel de Heer van Rees als de Heer Fruin
heeft geschreven zonder om te zien. Bij den laatste is het een blijkbare toeleg,
zoowel de Stadhouders als de Staten regt te doen wedervaren; waar hij beoordeelt,
staat hij op het eenig ware standpunt van den geschiedschrijver, dat der
onbevangenheid. De Heer van Rees begeeft zich minder in beoordeelingen,
medegesleept als hij was door de veelheid van feiten, welke eene Algemeene
Geschiedenis, volgens de gewone opvatting, moet kenmerken. Zijne voorstelling
toont echter nergens die ingenomenheid met eene kleur, eene leus, een woord,
welke dikwijls genoeg is om alles door een geslepen glas te zien.
Maar het plan van den Heer Fruin, noch de arbeid van den Heer van Rees reikt
verder dan de vriendschap tusschen Maurits en Oldenbarnevelt geduurd heeft. Daar
waren tijden van spanning, van burger- en godsdienstoorlog op handen, waarvan
ieder de uitkomst kent, maar waarvan het weinigen gegeven is de beweegredenen
te onderschei-
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den, den geest op te vangen en weêr te geven, die in de elkaâr bestrijdende en
verdringende rigtingen werkzaam was. Wij achten ons gelukkig, hier tot het eerste
tijdvak beperkt te zijn. Wij zullen er eenige trekken van opnemen, en daarbij trachten
na te gaan, wat onze geschiedkennis aan de behandeling en voorstelling dier beide
schrijvers te danken heeft.
De kamp voor de openbare vestiging van het Protestantisme, waarin onze
tachtigjarige oorlog zulk eene gewigtige plaats inneemt, verviel eigenaardig in twee
onderscheidene, en toch naauw zamenhangende deelen. Na langdurige
de

voorbereiding en gisting, had het begin der 16 eeuw eene opwinding der
gemoederen aanschouwd, zoo algemeen en gelijktijdig als ooit te voren. Nieuwe
godsdienstige meeningen waren met eene geesdrift verkondigd, die voor geen
menschelijke verschrikkingen terugdeinsde. En na jaren van oorlog en verwoesting,
waren hier geheele staten tot het belijden der nieuwe leeringen overgegaan, ginds
waarborgen veroverd om met die belijding in vrede te mogen leven. Maar, de volken
waren binnen hunne grenzen gebleven. De verademing, na de gruwelen van den
oorlog, was het gevolg van concessiën, in het afdwingen waarvan zij hunne krachten
met die hunner vorsten hadden gemeten.
In die periode was de Nederlandsche omwenteling ontstaan. Zij droeg er al de
kenmerken van. Schikkingen met den souverein, pogingen tot vereeniging van
godsdienstige stellingen, zelfbewust maar nog aarzelend verzet, het was al wat de
tijd vermogt, maar dan ook ver onvoldoende om een haarbreed op een Filips II te
winnen.
Het bestuur van Alva leerde zien, dat aan geene schikking te denken was. Toen
had, tegen de Spanjaarden en Italianen door hem naar de Nederlanden gevoerd,
prins Willem van Oranje Duitsche legers overgesteld. De ongelukkige togt van graaf
Lodewijk in de Zuidelijke provinciën was in een naauw verband beraamd met
plannen, waarvoor Coligny een koning van Frankrijk meende gewonnen te hebben
en over de hand van eene vorstin van Engeland te kunnen beschikken. Aan dat
alles was met den dolk van den Bartholomeusnacht de doodsteek gegeven. De
nieuwe staatkunde was echter ingewijd, die de tusschenkomst van vreemde magten
inriep, tot bescherming van een
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godsdienstig geloof. Terwijl de Hollanders en Zeeuwen allengs met eigen krachten
leerden overwinnen, was Oranje onvermoeid werkzaam om de oogen van vreemde
vorsten op hen te rigten, hunne zaak in het licht te plaatsen van een algemeen
Europeesch belang. Op Nederlandschen bodem streden het eerst Fransche en
Europesche hulptroepen naast elkander. In Nederland werd de eerste band gelegd
tusschen de protestantsche staten. In Nederland werd tevens eene magt bestreden,
wier overwigt allen gelijkelijk bedreigde; en zoo zou de Engelsche diplomatie zich
hier als in een brandpunt vereenigen, om een staatswezen te helpen vestigen, welks
zamenstelling met al hare begrippen streed.
Waren dan vóór 1588 de Staten, buiten Nederland, in oorlog of vrede met den
vijand die ons bevocht? Talleyrand zou hier mogen antwoorden: ‘Ni l'un, ni l'autre.’
e

En het publiek regt op het eind der 16 eeuw, was nog rekbaarder dan dat van het
e

laatst der 18 . Om zich geheel aan zijne plannen met het westelijk Europa te kunnen
wijden, had Filips, kort na prins Willem's dood, vrede gemaakt met den Sultan. Eene
ligue, daarop met de magtigste onderdanen van den Franschen koning gesloten,
en die deze van Filips afhanhankelijk maakte, had den vrede tusschen de beide
souvereinen niet verbroken. Elisabeth, die jaren lang hare onderdanen had laten
vrijbuiten op de Spaansche Koloniën en Zilvervloten, die de Fransche Hugenoten
ondersteunde, had een leger herwaarts gezonden om tegen Parma te dienen. Filips
daarentegen had de hand in iedere zamenzwering, tegen Elisabeth gelijk tegen
andere protestantsche vorsten en staatslieden gesmeed; hij had in Ierland hare
oproerige onderdanen gesteund. En toch was de vrede blijven bestaan. Ja, die staat
van zaken was zoozeer door het toenmalige staatsregt gewettigd, dat Elisabeth het
zich niet voorstellen kon hoe hare handelingen tot de uitrusting eener Spaansche
Armada aanleiding konden geven, en er niet aan gelooven wilde, voor dat die uit
hare havens gezien werd.
Maar toen was ook de kans hagchelijk, voor Engeland niet alleen, maar evenzeer
voor de Vereenigde Provinciën. ‘Van de zeventien gewesten’ - wij halen de woorden
van den Heer Fruin aan - ‘waren Zeeland, Holland, Utrecht en Friesland de eenige
die zich nog geheel in de magt
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der opstandelingen bevonden. Groningen was koningsgezind, en Groningen bedwong
de Ommelanden, en bedreigde het platte land van Friesland. De beide versterkte
passen over het moeras, dat van de Zuiderzee tot de Eems voortloopend, die
noordelijke provinciën van hetgeen zuidelijker ligt afzonderde, Steenwijk en
Coevorden, waren in handen der Spanjaards; Zutphen, Deventer, Nijmegen, en al
het land ten oosten van den IJssel, gehoorzaamde den koning. Ten zuiden van
Maas en Waal was bijna alles in zijne magt.’ En die toestand veranderde niet of
weinig, toen het mislukken van Filips aanslag op Engeland de gevaren van dat rijk
had afgewend. Al dadelijk hervatte Parma met zijn wederontscheept krijgsvolk den
oorlog in Brabant; en in den zomer van het volgend jaar zagen de Nederlanden zich
door Verdugo in Friesland, door Mansfeld te Heusden en Heel, en door Varabon te
Rijnberk, gelijktijdig besprongen.
Hoe was het mogelijk, dat de Landen der Unie, in wier midden de vijand post had
gevat, verlaten door den Engelschen gouverneur-generaal, zuchtende onder de
verdeeldheid, waarvan het vuur door hem was aangewakkerd, - zegevierden in zoo
ongelijken strijd? De Heer Fruin beantwoordt die vraag met de voortreffelijkheid der
Statenregering boven die van den Landvoogd; en wel mag hij het uitroepen, dat
met de zege der Statenpartij ons volksbestaan was gered. Maar hoe, terwijl den
Raad van State bijkans alle gezag ontnomen werd, terwijl de Heer Fruin zelf het
eene heillooze verandering noemt, welke de Staten-Generaal tot regering maakte;
hoe werd juist nu de noodige kracht gevonden om aan de overweldigende eischen
van inwendige tweedragt en den oorlog met een geduchten vijand, te voldoen? Wij
achten de beantwoording dezer vragen onmogelijk, zoo lang niet in den tegenstand
der Staten tegen Leycester het leggen der grondslagen van den nieuwen
regeringsvorm wordt opgemerkt, de wording van een nieuw eenheidsbeginsel, dat
zich tegenover de stellingen van het eenhoofdig bestuur verhief. Gelijk reeds dadelijk
na het sluiten der Unie, het geld en de troepen van Holland de oostelijke frontieren
hadden beveiligd, zoo schreef ook, na het verraad van Stanley, Oldenbarnevelt aan
de Staatsche afgevaardigden te Londen: ‘Alsnu willen alle de steden van Overijssel
ende Gelderlant alleen-

De Gids. Jaargang 22

567
lick van Hollant geholpen weesen; daertoe by alle middelen moet worden ordre
gestelt, omme henlieden in offitie te houden.’ Het was in Holland, dat de vroedschap
van Deventer zich het eerst over het ‘quaet deportement’ van Stanley was komen
beklagen; in Holland, dat ook in volgende jaren die van Overijssel hun toevlugt
kwamen zoeken voor dreigende onheilen. Holland stond weder, als in vroegere
tijden, alleen pal. Maar, onder al die gevaren, werden, nu eens onder den naam
van vertoogen, dan weder van verzoekschriften, de regten der steden bevestigd,
en de werkkring van een algemeen staatsligchaam uitgebreid, waarin de provinciën
zich vereenigden om over de gemeenschappelijke belangen te beraadslagen, terwijl
toch ieder hare zelfstandigheid behield. Het is waar, dat door de Staten-Generaal
tot regering te maken, het overwigt van Holland gevestigd werd. Het verdient echter
niet minder opmerking, dat Oldenbarnevelt aldus in den geest en naar de behoeften
handelde der overige provinciën: het was de voorwaarde voor zijn welslagen.
Oldenbarnevelt was een leerling uit de school van Willem I. Hij, die den prins in
de gewigtigste gebeurtenissen van diens later leven had ter zijde gestaan, had reeds
met kracht medegewerkt tot de vorming der Utrechtsche Unie. Na, met een van der
Myle en Valck, een niet minder gewigtig aandeel te hebben gehad aan de instelling
van den Staatsraad, bleek hij nu, daarentegen, de hoofdbewerker der veranderingen,
die de klem der Unie bij de Algemeene Staten deden overgaan. Was de dienaar
der Staten een ander man dan de dienaar van den prins? Of was het plan van
regering, gelijk het in 1588 was gevestigd, en gedurende twee eeuwen is blijven
bestaan, in meerdere overeenstemming met de Utrechtsche Unie; dan verdiende
ook de regering van den Raad van State niet dan een tusschentijdperk genoemd
te worden, waarin de werking van het centraal gezag gebleken was met de
bepalingen dier Unie niet te zijn overeen te brengen. Het gezag, door den Engelschen
landvoogd uitgeoefend, had in plaats van eenheid, verdeeldheid gewerkt onder
gewesten, voor wie de banden der Unie soms nog te knellend waren. Om het karakter
van dien tijd te waarderen, zouden de inzigten der verschillende gewesten, de
toenmalige begrippen van staatsregt moeten ontwikkeld worden. Dat karakter wordt
niet
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gekend, door de gebeurtenissen een voor een na te verhalen, noch door een zoo
zwak overzigt als de Heer van Rees ons ten slotte van het tijdperk van Leycester
geeft.
Om het juist te omschrijven, zou ook in de hevige voorvallen, die Leycester's
vertrek volgden, iets meer moeten gezien worden dan de muiterijen van onbetaalde
garnizoenen. Het verblijf van den Engelschen landvoogd droeg zijne wrange
vruchten; zijne staatspartij, zijne bevelhebbers, zijne geestelijke aanhangers, ze
bleven gekeerd tegen de Staten, van uit Engeland alleen heil wachtende voor
Nederland. Het was toen, dat Oldenbarnevelt hun leerde, dat Nederland op eigen
krachten bouwen kon. Het staatsregt was gegrondvest, en met kloeke
voortvarendheid werd nu al wie zich van de generaliteit scheiden wilde, ten onder
gebragt. Kracht en spoed werden vereischt om van de afleiding, die de
gebeurtenissen in Frankrijk verschaften, partij te kunnen trekken. De advokaat van
Holland bleek voor die taak volkomen berekend. En terwijl meer dan een schrijver
met angstige zorgvuldigheid heeft nagegaan, of bij de volbrenging daarvan al de
attributen van het eene of andere staatsligchaam wel behoorlijk ontzien waren,
hebben zij het groote doel, de gewigtige uitkomst miskend, dat de kracht der nationale
regering hersteld en het volk bevredigd was. Maar aan hem is het dan ook in de
eerste plaats dank te weten, dat de nader vereenigde gewesten weldra in staat
waren den oorlog met zoo goed gevolg te hervatten, dat binnen eenige jaren de
autonomie der Unie was hersteld.
Wanneer wij onze oude kronijkschrijvers opslaan, worden wij, te midden van een
langdurig betoog, bijwijlen verrast door de verschijning van een Duitsch keizer of
een Poolsch koning, of zelfs een Turkschen Bassa, wiens plotselinge komst op het
tooneel dan doorgaans alleen opgehelderd wordt door een leelijk portret. De Heer
Fruin heeft eene tegenovergestelde handelwijze gevolgd, en de gebeurtenissen
hier te lande voorgesteld in het kader van de algemeene Europesche geschiedenis.
Niemand, die zich tegen zoodanige opvatting verzetten zal, mits de eigene historie
aldus niet een aanhangsel worde tot die van vreemden. Misschien heeft de Heer
Fruin aan het verleidelijke zijner opvatting te veel toegegeven. Naar mate hij ons
een helderder inzigt doet verkrijgen in de staatkunde
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van Filips en den Keizer, in den inwendigen toestand van Frankrijk en van de
Zuidelijke Nederlanden, zouden wij van de hand, die zoo kernachtig ontwikkelt en
zoo benijdenswaardig eene duidelijkheid van voorstelling heeft, gaarne meer
vernemen omtrent onzen eigen toestand, meer vooral van dien der andere provinciën,
dan hetgeen wij op blz. 31 lezen, dat daar, even als in Holland, verheffing der steden,
versterking der plaatselijke regeringen plaats had. Wij zouden willen zien, hoe, terwijl
de oorlog in Holland met geestkracht voorbereid werd, als een middel tot bevrediging
met de hoog opgedreven lasten, het denkbeeld weer opkwam om de zaken van
den Lande te ‘beleiden als onder den Prince van Oranien;’ terwijl, na de schitterende
veroveringen door Maurits in eenige achtereenvolgende jaren behaald, hem eene
veel onbeperktere magt ingeruimd werd, dan zelfs zijn vader had bezeten. Maar,
wij willen afwachten wat ons de Heer Fruin nog in zijn tweede gedeelte leveren zal.
Men stuit hier, wij weten het, op groote bezwaren. Even als in onze letterkunde
de gedenkschriften ontbreken, die in de geschiedenissen van vreemden met het
karakter der groote mannen van vorige tijden gemeenzaam maken, ontbreken ons
ook geschiedenissen van de provinciën, die, met Holland, de Unie uitmaakten. De
‘Algemeene Geschiedenis des Vaderlands,’ van Dr. Arend, door den Heer van Rees
voortgezet, levert van het laatste een nieuw bewijs; want zij is, op het voetspoor
van Wagenaar, weder eene geschiedenis van Holland. Wij wezen op het gemis van
gedenkschriften: het was eene der oorzaken, op grond waarvan Mr. Meijer in 1835
bij het Instituut klaagde, de geschiedenis van den buitengewonen man, die gedurende
32 jaren Advokaat van Holland was, niet te kennen. Zijne verhandeling zelve bewees
de waarheid dier bewering, want zij sprak van niemand minder dan van
Oldenbarnevelt. Thans komt, met reden, de Heer Fruin de vroegere klagte herhalen.
Meijer had gewezen op de Resolutiën der Staten, als eene rijke bron voor de
geschiedenis. En den Heer van Rees geven wij hier gaarne den lof, dat hij van die
resolutiën een vlijtig gebruik gemaakt heeft. Maar het is ook waar, dat, slaan wij de
Resolutiën der Staten na, nergens een blijk gevonden wordt van den invloed, door
personen of steden op het nemen daarvan uitgeoefend. ‘Onze
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staatsgeschiedenis’ - zegt de Heer Fruin - ‘draagt nog den sluijer, dien de regenten
der Republiek gewoon waren over hunne beraadslaging te werpen.’ - Er is echter
om de leemte, die bestaat, in ruime mate aan te vullen; ja men mag zich
verwonderen, dat schrijvers, die thans dit tijdvak behandelen, de rijke bron ongebruikt
laten, waarop voor weinige jaren de aandacht gevestigd is. Een opzettelijk onderzoek
in de papieren van Oldenbarnevelt, op het Rijksarchief bewaard, heeft ons eerst
het gebrekkige der kennis van zijnen tijd doen inzien; en wij gelooven te mogen
beweren, dat, even als die allerbelangrijkste verzameling volstaat om nagenoeg
allen twijfel omtrent den persoon op te heffen, zoo ook zonder de kennis daarvan
het niet wel mogelijk is een juist tafereel van zijn tijd te geven. Het is ons
voorgekomen, dat zelfs onder beneficie van inventaris, nog niemand de nalatenschap
van Oldenbarnevelt heeft aanvaard. En het geldt hier niet de geschiedenis van
éénen der ministers van een staat te onderzoeken, terwijl wij van de handelingen
zijner ambt- en tijdgenooten eene vrij voldoende kennis hebben. Bij gebreke der
Mémoires van Villeroy, konden wij die raadplegen, door Sully, door Jeannin
nagelaten. Maar het geldt een man, die tijdens zijn bestuur alvermogend was, en
die al de takken van dat bestuur zelf leidde. Oldenbarnevelt, die, terwijl hij het
onhandelbaar ligchaam der Staten te leiden had, telkens de eerste was om naar
de bedreigde punten van den vaderlandschen bodem te snellen, en met Maurits
over de verdediging te beraadslagen; die door den band der Generaliteit en der
Stadhouders eene eenheid in de Unie schiep, waarbij het overwigt van Holland nog
onmisbaar was; die door verbonden met Engeland en Frankrijk, en gelijktijdig door
voorbereidende onderhandelingen in Duitschland, zich de krachten der eerste ten
nutte maakte, en nieuwe tot den strijd opriep; die, terwijl hij de verdediging onzer
kusten en de bescherming der visscherijen beraamde, zijne instructiën gaf aan de
bevelhebbers onzer oorlogsvloten; die zelfs de tegenstrijdige belangen der kooplieden
wist te vereenigen, om de grondslagen te leggen van onze magt in Indië; die, terwijl
hij met de Compagnie de wijze en de kosten van uitrusting harer schepen berekende,
met predikanten in briefwisseling trad over de zoo veel verdeeling wekkende
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geschilpunten van het geloof; die te midden der tegenstrijdige aanspraken van
Elisabeth en Hendrik IV, de zelfstandigheid van den Staat, die aan beide even groote
verpligtingen had, handhaafde, en, na jaren van tegenspoed, wist te doen erkennen
door den vijand; die man verdient zeker wel in al zijne handelingen gekend te worden,
in den loop van een leven, waarin grooter moeijelijkheden overwonnen zijn, en
waardoor meer nut is gesticht, dan door dat van zoo velen over wie de hand van
het nageslacht wierook heeft gestrooid.
Wij zijn reeds te ver vooruitgeloopen. Hoezeer het hier de plaats niet is, om over de
gedenkwaardige veldtogten van Prins Maurits in de jaren 1591-1595 uit te weiden,
moeten wij er toch op wijzen, dat het naauw verband, 't welk tusschen de herovering
der vereenigde gewesten en de inmenging van Spanje in de Fransche zaken
bestond, door den Heer Fruin grondig is onderzocht, en met meesterhand geschetst.
Het tijdstip der herwinning van Groningen was ook dat, waarin Hendrik IV Amiens
aan de Spanjaarden ontwrong. En Fuentes erkende in zijne vertrouwelijke brieven,
dat de kansen voor Spanje nooit zoo ongunstig waren geweest, als op dat oogenblik.
In zulke omstandigheden nu, zag het bestuur te Brussel doorgaans de
noodzakelijkheid in om met de noordelijke provinciën over den vrede te handelen.
De betrekkingen tusschen de geuniëerde en de afgevallen gewesten toonen eene
bijna onafgebroken reeks van aanbiedingen daartoe, en van even stellige als weinig
diplomatische afwijzingen van deze zijde. Wij moeten hier, eensdeels, wijzen op
het vaste voornemen van onze staatslieden, om den strijd niet op te geven, vóórdat
de onafhankelijkheid erkend zou zijn; maar ook, ten andere, op de verwonderlijke
behendigheid, waarmede Oldenbarnevelt kennis wist te bekomen van de geheime
bedoelingen van den vijand. De Heer Groen deed onlangs opmerken, dat de Staten,
na den dood van Prins Willem, diens voorbeeld bleven volgen en zich steeds op
hem beriepen. Wij moeten erkennen, dat althans in dit opzigt zij zich leerzaam
hebben getoond. Men had hier volledige kennis van de instructiën, waarbij de
aartshertog Ernst voor alle zaken van gewigt, bij uitsluiting, aan Filips'
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vertrouwelingen Fuentes en Ibarra werd verwezen. Men wist, dat de St. Clément in
last had, Roomsche ligues in Duitschland te vormen. Men wist, dat zoowel de
Almirant van Arragon, als vóór hem de St. Clément en Havré, den Keizer en het
Rijk tot het aanbieden hunner tusschenkomst in de zaken der Nederlanders hadden
bewogen, met het eenige doel, om, bij de afwijzing daarvan, verbittering tegen hen
ook in Duitschland op te wekken, waar zij reeds de meening verspreid hadden: ‘que
les pensionnaires et ceux des Etats sont gens du peuple, et pour cela fort dangéreux.’
Welke ontvangst de vredesvoorstellen, onder zulke voorteekenen, hier was
voorbereid, is genoeg bekend. En, terwijl de Spaanschgezinden, met kwalijk
verkropten spijt, in de leiders van de belangen der Staten niet anders dan kooplieden
en winkeliers wilden zien, bleken deze, door de uitkomst, volkomen op de hoogte
te zijn van de roerselen der staatkunde hunner vijanden.
Maar de Zuidelijke Nederlanden zelve, werd daar niet, na de lasten en verwoesting
van den oorlog, naar vrede vurig verlangd? Dat het misnoegen er hoog geklommen
was, bewijzen de stukken van dien tijd. Het uitzigt, den Edelen in 1578 op een
nationaal bestuur geopend, was vervlogen; de hevige taal, door Aerschot gevoerd,
drukte slechts het algemeen gevoelen van de Belgische Staten uit. De Regering te
Brussel vreesde voor oproeren, als aan het verlangen, om met de noordelijke
provinciën te handelen, geen genoegen wierd gegeven. Maar, werd dan de
onderhandeling geopend, dan bleek het weldra, dat er een adder onder het gras
schuilde, en de krachtigste stap, dien men aanbood te doen, was terug te gaan naar
de Pacificatie van Gent. Er lag sedert 1578 eene klove tusschen het Noorden en
het Zuiden, welke de Zuid-Nederlanders, wanneer de lasten eens zwaar drukten of
de oorlog zijne plagen met zich bragt, wel wilden overspringen, maar die zij niet
bedachten te dempen; die ook van deze zijde niet aangevuld zou, noch kon worden.
Als de begeerte naar hereeniging met de Unie zoo diep ware geworteld geweest,
als zij zich bij wijlen luid lucht gaf, waartoe dan de klagte, dat Parma het Spaansche
leger naar Frankrijk, voor vreemde belangen, voerde, - in plaats van die afleiding,
en zoo veel andere, zich ten nutte te maken?
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Wie de heerschappij van Filips wilde afschudden, moest niet Fuentes toejuichen,
als hij voordeelen op Hendrik IV en Maurits had behaald. Liesveld en Maes zelve
lieten zich in de handen van Fuentes en Ibarra als de werktuigen gebruiken voor
een ellendig guichelspel.
Was het, aan den anderen kant, den Staten der Unie ernst om zich met de
zuidelijke provinciën door onderhandeling te hereenigen? In het vertrek der
Spanjaarden, de voorwaarde die hier steeds vooruitgezet werd, kon, bij den
toenmaligen staat van zaken, nooit door Spanje worden toegestemd, zonder al zijne
aanspraken op de noordelijke gewesten prijs te geven, en gelijktijdig die op de
zuidelijke in de waagschaal te stellen. Die voorwaarde kon dezerzijds alleen berekend
zijn om een opstand in de gehoorzame provinciën te verwekken, waarin dan het
staatsche leger een dadelijken en krachtigen, maar misschien minder belangeloozen
bijstand zou verleenen. Wat men daartegen van deze zijde aanbood, was, dat de
zuidelijke provinciën, in het stuk der godsdienst, hare algeheele vrijheid zouden
behouden. Wanneer wij voor een oogenblik ons de verwezenlijking van zoodanig
plan eens voor oogen stellen, dan zou langs dezen weg een verbond van gewesten
gevormd zijn, waar in het eene deel de adel, in het andere de burgers heerschen
zouden; waarvan verre de meeste uitsluitend de Roomsch-Katholijke leer beleden,
terwijl in de andere Hervormde Staten bestuurden en de vele Roomsch-Katholijken,
die ook daar waren, allen toegang tot het bestuur, ja zelfs de openlijke belijding
hunner eeredienst ontzegden. Zoodanig had het aantal jaren, sedert de Uniën van
Atrecht en Utrecht vervlogen, de verhouding tusschen de Nederlandsche provinciën
veranderd. Wij hebben echter eene te goede gedachte van het gezond verstand
der Hollandsche staatslieden, om niet aan te nemen, dat zij zulk een ligchaam,
gesteld dat het een oogenblik bestaan kon, met gemeenschappelijke krachten en
inzigten tegen Spanje en Rome meenden te kunnen keeren. Het gevaar voor de
statenregering was te groot; het gevaar voor de godsdienst niet minder. Wij vinden
eene bevestiging voor onze meening ook daarin, dat éénmaal slechts, tegenover
de herhaalde aanbiedingen van de andere zijde, de Staten zelve het initiatief namen.
Maar toen, het was in 1602, was het doel niet den ouden band, die
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door den godsdienststrijd losgerukt was, te hernieuwen, maar om Filips Willem, den
R.-K. broeder van Maurits, in de plaats der Oostenrijksche Aartshertogen, tot vorst
van de Belgische gewesten te verheffen. Wij gelooven dan ook, dat de Heer Fruin
hier de dupe is geweest van de ‘oprechticheyt’, waarin Oldenbarnevelt zoo gaarne
voorgaf dat alle Hollanders ‘gestijleert’ waren, maar welke bij velen niet anders was
dan groote fijnheid, onder een eenvoudig uiterlijk te beter verborgen.
Anders was het gelegen, wanneer door de wapenen het gezag der Staten naar
het zuiden kon worden uitgestrekt. Dat dit in de bedoelingen lag, blijkt o.i. uit het lot
van Staats-Brabant, uit al de krijgsplannen, die sedert de verdrijving der Spanjaarden
uit onze eigene gewesten, werden gevormd, en waaraan men getrouw bleef tot de
sluiting van het bestand dat gevaar van de Belgische gewesten afkeerde. Ziet den
veldtogt van 1595, den toeleg op Antwerpen, het nimmer opgegeven plan om eerst
van Ostende, daarna van Sluis uit, in Vlaanderen den voet te zetten, het was alles
het werk van Hollands Advokaat. En zoo niet minder de overeenstemming, tusschen
die ontwerpen en de aanslagen van Hendrik IV beraamd, gelijk na 1598 het
onafgebroken aanzetten bij den Franschen Koning, om toch zijne aanspraken op
de Waalsche gewesten weder te doen gelden. Het oorlogsplan nog voor het jaar,
waarin Hendrik IV bleek den vrede boven den oorlog te verkiezen, was niets minder
dan eene vereeniging der Fransche en Staatsche legers in het Luxemburgsche, de
gezamenlijke inval in Brabant, en het ‘delogeren’ der Aartshertogen. Welk zou dan
het lot der zuidelijke provinciën zijn geweest?
Het denkbeeld eener deeling van België, gelijk het in later tijd door de Witt werd
opgevat, zweefde onze toenmalige regenten reeds voor den geest. Gewillig zou
men Namen, Henegouwen, Artois, aan den vriend en bondgenoot in Frankrijk
afstaan, wanneer Vlaanderen en Brabant de Unie kwamen versterken. De
aanbiedingen, aan Hendrik IV gedaan, liggen voor ieder open. Konden zij, bij
welslagen, een ander gevolg hebben? En was het niet buitensporig, te vreezen, dat
Elisabeth, al zag zij met leede oogen hare voormalige beschermelingen eene zoo
geduchte
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stelling verkrijgen, daarom het geheele stelsel harer staatkundige alliantiën
omverwerpen zou? Maar, de kans keerde. Hendrik IV, eenmaal door de genoegens
van den vrede overstelpt, was zelfs door de meesterlijke staatkunde van
Oldenbarnevelt niet meer tot den oorlog te bewegen. De opvolger van Elisabeth,
meer ervaren in theologische spitsvondigheden dan in de staatkundige belangen
van zijn land, sloot met Spanje een nadeeligen vrede. En, aan zich zelven
overgelaten, was een verdedigende oorlog al wat de vereenigde provinciën overbleef,
en de voorloopige erkenning onzer onafhankelijkheid een wenschelijk rustpunt tot
het scheppen van nieuwe krachten.
Terwijl Oldenbarnevelt uit de schipbreuk der anti-Spaansche staatkunde in
Engeland redde wat redbaar was, had hij nieuwe bondgenooten gemaakt in
Duitschland. Reeds van 1595 af, vonden de patriotten van Gülick-Cleef bij de Staten
eene even groote welwillendheid en medewerking, als de gezanten des Keizers op
terugstootende wijze werden bejegend. De hand van Hollands Advokaat is merkbaar
ook in de eerste overeenkomsten, waarbij Brandenburg en de Palz hunne regten
tegen den Keizer in gezamenlijke bescherming namen. En, met waren staatsmansblik
de gevolgen voorziende van de gisting, die meer en meer in Duitschland veld won,
hield hij niet op de Protestantsche Vorsten tot eendragt te vermanen, en tot krachtige
zamenwerking, om aan de gevaren het hoofd te bieden, die van uit Italië en
Oostenrijk dreigden. - Maar, wij komen aldus tot een later tijdperk, waarin wij den
Heer van Rees niet willen vooruitloopen. Het zij genoeg hier nog te doen opmerken,
dat hij, die den oorlog tegen Spanje met alle middelen ter zijner dienste voedde; die
de bewegingen leidde van vloten, welke schrik en jammer stortten op de Spaansche
kusten; die aller krachten vereenigde om in de Indiën de hartader der Spaansche
magt af te snijden; die geen bestand wilde dan met behoud der veroveringen daar
gemaakt, en wiens staatkunde, na de sluiting van dat bestand, even anti-Spaansch
bleef als te voren, - de man was, tegen wien in 1618 de beschuldiging werd gesmeed,
‘dat hij zijne oogen naar den vijant mogte gehad hebben.’ In de voorgaande regelen hebben wij weinig de gele-
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genheid gehad het werk der Heeren Arend en van Rees te bespreken. Er is ons
ook niets nieuws in voorgekomen, feiten noch opvattingen. Vele bronnen, behalve
de reeds aangewezene, lagen voor de hand, maar zijn door den Heer van Rees
voorbijgezien. Het is in alles merkbaar, dat hij zich slechts van de taak wil kwijten,
om maandelijks eene aflevering tot de Algemeene Geschiedenis des Vaderlands
te schrijven. De schrijver heeft echter niet alleen in het plan van zijn voorganger,
maar ook in diens stelsellooze wijze van behandelen voortgewerkt. En hieraan was
de

de

de

hij minder gebonden. Het 3 deel, 2 stuk, 7 boek, is tot dusver in drie
hoofdstukken verdeeld, waarvan twee afgewerkt zijn: het eerste, de Voortzetting
van den strijd met Spanje, 1594-1598; het tweede, de Voortzetting van den strijd
met Spanje, 1598-1607. Wat nu die nadere onderverdeeling op zich zelve beteekent,
laten wij aan bevoegder beoordeelaars over te beslissen. Zeker is het, dat daarmede
een overzigt van zamenhangende gebeurtenissen niet gepaard gaat. Nergens eene
andere orde dan die der chronologie; nergens eene aanwijzing dat er belangrijke,
maar nog veel meer onbelangrijke voorvallen elkander opvolgen. Wij nemen onder
vele tot voorbeeld de bl. 221-223. Daar vindt men achtereenvolgend het
‘buskruidverraad te Londen’; de ‘geschillen tusschen Hendrik IV en Bouillon’; ‘de
stad Brunswijk in oorlog met haren Hertog’; ‘de Staten bieden aan Venetië hun
bijstand aan.’ In de eerste aangelegenheid waren de vereenigde provinciën
hoegenaamd niet betrokken; de tweede stond in een te naauw verband met hunne
betrekkingen tot Hendrik IV, om ze zoo ter loops te vermelden; van de derde was
de eenige uitkomst, zoo als de schrijver die voorstelt, het huwelijk van Graaf Ernst
van Nassau met eene der dochters van den Hertog van Brunswijk; bij de laatste,
eindelijk, blijkt dat de Staten-Generaal eene missive naar Venetië zonden, en daarop
een eervol en welwillend antwoord van den Doge terugontvingen. Al die wijd
uiteenloopende gebeurtenissen, die eerst belang verkrijgen door het verband, waarin
ze staan tot elkander of tot andere voorvallen van gelijken aard, zijn op deze plaats
alleen vermeld, omdat de Heer van Rees aan het einde was genaderd van het jaar
1605. Alle denkbeeld van zamenhang nu valt op deze wijs weg; een doorloopend
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begrip van het karakter van den tijd is uit die voorstelling niet te putten; slechts de
kennis van feiten, niet van personen.
Toch had, als voorbereiding tot de ‘Onderhandelingen over het Bestand,’ eene
chronologische behandeling der voorgaande jaren haar voordeel kunnen hebben.
De schrijver ziet blijkbaar de reden, waarom men hier tot de sluiting er van overging,
in het verval der Republiek. Het ware dus doeltreffend geweest, dat trapswijze verval
in het kader van zijn werk voor te stellen. In de plaats daarvan, houdt hij ons tot op
de laatste bladzijde van het voorgaande hoofdstuk in vollen oorlog. En daar vernemen
wij, dat de overwinning bij Gibraltar ‘was een waardig besluit van den veertigjarigen
krijg.’ Dan komt, tegen het tijdstip, dat Pater Neijen verwacht wordt, de ‘uitputting
der Republiek’ eensklaps aan het licht; dan blijken de ‘onderstandgelden van Hendrik
IV’ op eenmaal ontoereikend; ‘de toestand wordt gevaarvol.’ En, aan de andere
zijde, ‘de Aartshertogen en Spinola verlangen naar rust’; en, eindelijk, Spanje ook.
Wij gelooven niet, dat velen zulk een treffenden zamenloop van omstandigheden
nog eens zullen beleven; hij deed zich dan ook alleen in overoude tijden voor.
Wie eene geschiedenis schrijft zonder doel, komt onwillekeurig tot de slotsom,
niet alleen dat alle gebeurtenissen zoo tamelijk van hetzelfde belang zijn, maar ook
dat zij aldus en niet anders gebeuren konden. De geest, die in alles leeft, is niets
bij de inrigting van het verhaal. De handelende personen, die geene menschen zijn
als wij, maar nu eens idealen, dan weder vervelende of onbegrijpelijke historische
figuren, worden slechts bij name genoemd, wanneer het bekend is, althans vermoed
wordt, dat zij een feit hebben voortgebragt: kon men zonder menschen, alleen met
een Deus ex machina, eene geschiedenis schrijven, het ware nog beter. Dat er
oorzaak, en dat er gevolg is; dat de menschen meestal een feit helpen voortbrengen
dat zij niet beoogen, en dat daarentegen de verhevenste en zekerste ontwerpen
menigmaal geen feit worden; dat de algemeene geschiedenis die der menschheid,
de geschiedenis des vaderlands die van een volk is; het zijn, naar wij vertrouwen,
waarheden, maar die, even als de
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meeste waarheden, zelden toepassing vinden. Het is de lof van alle wetenschap,
dat, welk doel men zich bij hare beoefening ook voorstelle, dat doel alleen bereikt
kan worden door grondigheid en onpartijdigheid. Maar zonder doel rond te dwalen,
geeft slechts kennis, en leidt tot geene toepassing; zonder doel de geschiedenis te
behandelen, vult boeken, maar geeft geene gedachte.
's Hage, 20 Jan. 1858.
M.L. VAN DEVENTER.
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Twee republikeinen.
Eugène Cavaignac - Daniele Manin.
I.
Quelque chose, qui tenait à la fois du fer et du roseau, tel était l'homme,
que la constituante avait investi, momentanément du moins, du pouvoir
dictatorial.
L'homme illustre et modeste, qui se nomme M a n i n , eût été le
Washington des États-Unis d'Italie, si l'année 1848 n'eût pas avorté.

(Vervolg van blz. 276.)
Eene andere figuur, eene andere phase van het jaar 1848 willen wij thans in uw
geheugen terugroepen, of 't strekken mogt om uwe sympathie op te wekken of te
versterken voor een beginsel, waarvoor ge als Nederlanders niet onverschillig blijven
kunt; wij bedoelen de onafhankelijkheid van elke nationaliteit.
Indien van eenigen staat, het gold van den oostenrijkschen, dat
‘de band der staten sprong,’
en - minder dichterlijk - dat de gekramde schotel, in weêrwil der sterke
Metternichsche lijm, in scherven uit elkander viel. Wij hebben vlugtig herinnerd aan
de Magyaarsche en Slawische beweging, waardoor Oostenrijk aan zijne noordelijke
en oostelijke grenzen werd bestookt; de tweede naam, dien wij boven dit opstel
schreven, geeft ons aanleiding om wat langer stil te staan bij de gevaren, welke de
monarchie in hare zuidelijke wingewesten bedreigden.
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Pius IX, die met zijn warm hart en zijne goede bedoelingen niet begreep, dat paus
te zijn en liberaal hervormer te wezen een contradictio in terminis is, had reeds vóór
het uitbreken der fransche revolutie, door zijne vurige aanspraken en manifesten,
door zijne beloften en plannen, door de nuttige hervormingen, welke hij had ingevoerd
of voorbereid, den brand in Italië gestoken en lang sluimerende wenschen en
verwachtingen onder de bevolking van het geheele schiereiland op nieuw en
levendiger dan ooit opgewekt. Het scheen of het hoofd der kerk zijn ongelukkig
vaderland zou dompelen in het bad der wedergeboorte, ten einde het verjongd,
verfrischt en versterkt daaruit mogt te voorschijn komen; het scheen of de eeuw van
vooruitgang en ontwikkeling door hem zou worden ingewijd, en of hij - een andere
Petrus - aan Italië eene paradisische toekomst ontsluiten zou. Wat al schoone
visioenen doemden voor de vurige italiaansche verbeelding op! Eene wettige
vertegenwoordiging des volks; eene gelijke verdeeling der lasten en burgerpligten,
door kostbare burgerregten vergoed en verzoet; eene vrije ontwikkeling van handel
en nijverheid; eene verbeterde en snellere gemeenschap tusschen de verschillende
deelen; veiligheid en onschendbaarheid van personen en goederen; eene goede
regtsbedeeling en onafhankelijke magistratuur; vrijheid van drukpers, van vereeniging
en vergadering; een krachtig en eenig rijk, losgemaakt van al de knellende banden
en verouderde vormen, die het in zijne welvaart belemmerden; ziedaar de schoone
droomen, die Pius IX bij zijne landgenooten te voorschijn riep.
Eene trilling van blijde verwachting doorliep het gansche land van Sicilië tot de
Adda, van de Savooische tot de Tyrolsche Alpen; de Kerkvorst had de banier van
de omwenteling gewijd en een ridderlijke koning zou de scharen aanvoeren in den
heiligen strijd.
De Napelsche Bourbon voelde zijn absoluut gezag waggelen onder de schokken
van den geweldigen tijdgeest, schokken, heviger dan ooit eenige aardbeving in zijn
rijk veroorzaakt had. De landsvaderlijke regeringen van Toskane, Parma en Modena
erkenden hunne onmagt om tegen den stroom op te roeijen en lieten zich vrij
goedsmoeds medeslepen, al ontveinsden ze zich de gevaren niet, waaraan de
beweging haar blootstelde. Maar in het Noord-
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oosten was de regering minder bereid zich te voegen naar de ontwaakte zucht tot
vrijheid en zelfstandigheid. En geen wonder! de verwezenlijking van den volkswensch
was haar doodvonnis; kon men verwachten, dat zij zelve het willig onderteekenen
zou? De regering van Lombardije en Venetië was eene vreemde; tegemoetkoming
aan de eischen des volks kon haar niet baten, sinds ze niet kon en mogt toegeven
wat bovenal, wat allereerst gevorderd werd: een nationaal bestuur.
Vóór men aan hervormingen en verbeteringen denken kon, moest de vreemde
heerschappij hebben opgehouden te bestaan en de laatste Oostenrijker den
italiaanschen grond hebben verlaten. De Oostenrijker was er zich maar al te wèl
van bewust, en zoo hij het eene wijle mogt hebben vergeten, hij behoefde zich
slechts op straat te vertoonen en de bejegening op te merken, die hij van de kinderen
des lands ondervond, om op gevoelige wijze te worden herinnerd, hoe gehaat de
overheersching was, welke hij vertegenwoordigde. Wien zal het bevreemden?
Afgescheiden zelfs van de zeer sterke antipathie van ras, welke Duitschland en
Italië aan elkander vreemd moet doen blijven, is iedere buitenlandsche heerschappij
- hoe zacht en regtvaardig zij wezen moge, en de oostenrijksche was het niet - een
onduldbare last voor een volk, dat een zelfstandig bestaan heeft gekend en op
schoone nationale herinneringen kan bogen. In den staat der kindschheid moge 't
vreemde juk met lijdzaamheid worden gedragen, een beschaafd land, dat de vrijheid
heeft bezeten, kan op den duur geen wingewest zijn. Wij willen niet beweren, dat
verschillende elementen zich op denzelfden bodem niet zouden kunnen vormen tot
eene krachtige eenheid, waarbij de deelen zich volkomen oplossen in het geheel;
maar wij gelooven, dat het even ongeraden als onhoudbaar is, dat een ontwikkelde
en beschaafde staat, met een scherp omgetrokken nationaal karakter, geregeerd
wordt door een bestuur, dat ten eenenmale vreemd is aan zijne geschiedenis, zijne
taal en zijne zeden.
De reactie, die zich in de laatste jaren heeft vertoond, doch thans langzaam haar
einde schijnt te naderen, heeft ook bij de beschouwing der italiaansche zaak haren
negatieven invloed doen gevoelen, en het klinkt heden ten dage welluidend in termen
van afkeuring en minachting van het
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streven der Italianen naar een onafhankelijk volksbestaan te gewagen. Ook daarin
is mode. Het philhellenisme van 1828; de russische sympathiën van 1852; het
philsépoyisme van onzen tijd - gewettigd door het ooren- en neuzensnijden - zijn
mede aan de eischen van het fatsoen hoofdzakelijk hun aanzijn verschuldigd. Maar
wie in zijn oordeel over de bewegingen en gebeurtenissen onzer eeuw zich niet
wenscht te laten leiden door de begrippen, welke voor den oogenblik de meest
gangbare munt zijn, en dat oordeel niet cijnsbaar maken wil aan de kans tot bereiking
van persoonlijke bedoelingen, zal zich zelven bij ieder feit afvragen, of het beginsel
waaruit het ontstaat, lof of blaam, goedkeuring of misprijzing verdient, en hij zal van
den uitslag van zijn onderzoek het oordeel doen afhangen, dat hij uitspreekt,
onverschillig of hij de publieke meening aan zijne zijde heeft of er lijnregt tegenover
staat.
Het komt ons voor, dat hij, die zich op dat zuiver historische standpunt plaatst,
moeijelijk tegen het beginsel, waaruit de italiaansche beweging ontstond, zijne stem
zal kunnen verheffen. Waar het de appreciatie geldt van de wijze, waarop Italië het
doel heeft trachten te bereiken, van de middelen, die het heeft aangewend, van de
maatregelen die het genomen en het gedrag, dat het gehouden heeft, daar,
voorzeker! zullen weinigen zich als lofredenaars, zelfs als verdedigers willen
opwerpen.
Wij zouden de laatsten zijn om de wijze der uitvoering te prijzen, al blijven wij
overtuigd, dat de tegenwoordige toestand van Opper-Italië een abnormale, en een
zelfstandig bestaan voor dat land eene behoefte en een regt is. Men zoude al zeer
kortzigtig moeten zijn, wanneer men waande, dat die behoefte thans niet meer werd
gevoeld, omdat Italië tot rust is wedergekeerd en keizer Frans Joseph er met luister
is ontvangen; niet minder dan in 1848 hoopt het schiereiland in 1858 op de eindelijke
vervulling zijner wenschen, en niet minder dan toen wordt er thans gewerkt en
gewoeld ter bereiking van het groote doel, zij 't dan ook meer door het woord en de
pen dan door het zwaard.
Men late zich niet misleiden door de schijnbaar kalme oppervlakte; de italiaansche
troon van den oostenrijkschen monarch moge op een rots staan, maar men vergete
niet, dat die rots van vulkanische natuur is.
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Het is evenwel tijd, dat wij zelven niet vergeten, dat we geen blik hebben te wagen
in de toekomst, maar alleen de herinnering hebben te verlevendigen aan het jongste
verleden.
Wij hebben het reeds gezegd, dat de italiaansche beweging van 1848 geacht kan
worden aan den paus haren oorsprong verschuldigd te zijn.
‘De jongste revolutie,’ zegt Perrens in zijn Deux Ans de Révolution en Italie, ‘is
te Rome door het heilig collegie begonnen op den dag, toen de kardinalen, in
conclave vergaderd, Pius IX op den pauselijken troon hebben verheven.’
Nergens welligt meer dan in het lang onderdrukte Lombardijsch-Venetiaansche
koningrijk, werd de beweging, die van Rome was uitgegaan, gevoeld en gevolgd.
Naauwelijks was er de mare verspreid van de hervormingen, door den kerkvorst
ingevoerd, welke spoedig door het verleenen van eene constitutie in Sardinië en in
Napels werden gevolgd, of men begon zich met kracht voor te bereiden op het
afschudden van de vreemde heerschappij; en toen de februarij-omwenteling in
Frankrijk goede kansen scheen te voorspellen aan de zaak der vrijheid, meende
men, dat de ure der overwinning geslagen had. Vóór het einde van Maart was de
grijze maarschalk Radetzky reeds verpligt om Milaan te ontruimen. Onder de leiding
van Carlo Cathaneo, had de hoofdstad van Lombardije zich in weinige dagen vrij
gevochten; de overige steden volgden haar voorbeeld en Oostenrijk had de ijzeren
kroon feitelijk verloren. Niet minder snel en krachtig ontwikkelde zich de opstand in
de stad der lagunen, in dat schoone Venetië, dat de mededinger en gelijke onzer
hoofdstad wordt genoemd. Venetië! trotsch op zijne marmeren paleizen en zijne
glansrijke geschiedenis, toen het den scepter zwaaide over de zeeën en het magtige
element de bruid zijner Doges heeten mogt; toen het den handel van Oost en West,
van Moor en Griek en Arabier in zijn haven vereenigde en de voorraadschuur en
schatkamer was van het middeneeuwsche Europa; toen uitgestrekte provinciën
zich bogen onder zijne heerschappij en de heirscharen der kruisvaarders zich
verzamelden in zijne muren, om met zijne schepen te worden overgebragt naar het
Heilige Land; Venetië! dat al de weelde der tropische gewesten op zijne markten
en plei-

De Gids. Jaargang 22

584
nen ten toon had gespreid; dat opgewassen was tot eene mogendheid van den
eersten rang onder de schutse van San Marco en zijn gevleugelden leeuw, dat zich
eenmaal met regt had mogen beroemen de schoonste, rijkste en meest bedrijvige
stad van ons werelddeel te zijn, al schaamde 't zich in 't geheim zijne ponte dei
sospiri en zijne inquisiteurs, Venetië mogt niet aarzelen de algemeene beweging te
volgen en zich vrij te maken van het duitsche bestuur, dat het steeds met leede
oogen had geduld.
Beter en krachtiger dan Cattaneo, bezadigder en waardiger dan Mazzini was de
man, die zich daar aan het hoofd van de omwenteling had gesteld en wiens
geschiedenis als 't ware zamengesmolten is met die zijner geboortestad. Wij
bedoelen Daniele Manin, den president der kortstondige Venetiaansche republiek,
haar bewerker, hare ziel en haar roem.
Het zoude van onze lezers te veel zijn gevergd, wanneer wij hunne aandacht
wilden vermoeijen door de uitvoerige vermelding van biographische bijzonderheden
van onzen held; de gelukkige gave, die aangenaam en boeijend, bevallig en
aanschouwelijk weêr te geven, moge onze vriend W. D-s. bezitten en wederom in
dezen jaargang van ons tijdschrift bewijzen, wij zijn er op de meest volkomene wijze
van verstoken en moeten er ons dus van spenen. Eene vlugtige aanstipping van
Manin's lotgevallen, of liever van zijne werkzaamheid en zijne ontwikkeling vóór het
jaar 1848, zij ons echter vergund.
Daniele Manin werd in 1804 te Venetië geboren; hij was de zoon van Pietro Manin,
die nog meer als vurig republikein dan als regtsgeleerde bekend was. Israëliet van
afkomst, had Pietro Manin bij zijn overgang tot de roomsch-katholieke kerk dien
naam ontvangen van zijn doopgetuige, den broeder van den laatsten Doge van
Venetië, Lodovico Manin, treuriger en vreesachtiger gedachtenis. Noblesse oblige;
het werd reeds op jeugdigen leeftijd door Daniele begrepen. De naam, dien hij droeg
en die met roem vermeld stond in de geschiedenis zijner geboortestad, al had de
zwakke en onmannelijke houding van den laatsten Doge er den glans van
verduisterd, was hem boven alles dierbaar, en hij gevoelde de verpligting dien naam
niet alleen onbesmet te bewaren, maar hem - zoo 't zijn kon - in zijnen vroegeren
luister te herstellen.
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Daniele Manin bragt zijne jeugd door in het gezelschap en onder de leiding van zijn
vader en van een vriend des huizes, een geleerden mathematicus, Francesco
Foranisti, van wien hij onderwijs ontving. Hunne opgewondene democratische
gesprekken, hunne fantastische hervormingsplannen en hevige revolutiepredikingen
oefenden op den schranderen en vroeg-ontwikkelden knaap eenen heilzamen
negatieven invloed uit. Naarmate zijne beide leermeesters meer in vuur geraakten
en elkander in brand staken, naar die zelfde mate nam hij in bedaardheid, kalmte
en ernstig nadenken toe, en wanneer hij ook al vroeg hunne republikeinsche
overtuiging omhelsde, hij zag even vroeg in, dat de wijze, waarop zij die
verkondigden, niet geschikt was om het doel te bereiken. Het moet een niet onaardig
huiselijk tafereel zijn geweest, dien bedachtzamen en gematigden jongeling te zien
in het gezelschap dier twee ouderen van dagen, die naar hartelust den teugel vierden
aan hunne utopiën en democratische neigingen, en aan welke hij te vergeefs de
les van het kalme overleg en de voorzigtigheid predikte.
Op zeventienjarigen leeftijd tot doctor in de regten aan de hoogeschool van Padua
bevorderd, moest Manin nog zeven jaren wachten, alvorens hem volgens de wetten
des lands vergund werd de regtsgeleerde practijk uit te oefenen. Dien verpligten
rusttijd maakte hij zich ten nutte tot de voortzetting zijner studiën en tot de vertaling
van het romeinsche regt, waardoor hij in het onderhoud der zijnen trachtte te
voorzien. Den jongeling, die reeds op zijn zeventiende jaar den doctorstitel verwierf,
is het te vergeven dat hij - hoewel zonder fortuin - op zijn een-entwintigste den titel
van huisvader droeg.
Hij woonde met zijn gezin in een zedig klein huisje in eene der voorsteden van
Venetië, in die van Mestre, en leefde er eenvoudig en bekrompen, maar gelukkig
en tevreden. Eene beminnelijke vrouw en het gezelschap van den kunstenaar
Alessandro Zanetti, zijn schoonbroeder, van den geleerde Giovanni Minotto en van
Francesco Degli Antoni, drie trouwe vrienden, die het jeugdige paar dikwijls
bezochten, waren de vreugde en de rijkdom van zijn leven. Wat kon hij meer
wenschen, vrij als hij was om zich te wijden aan zijne lievelingsstudie? Voorzeker,
op den grond van zijn hart waren nog wel andere wen-
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schen verborgen; wenschen, wier vervulling zamenhing met de onafhankelijkheid
en den bloei van zijne geboortestad, want hoewel Daniele Manin door zijn jeugdigen
leeftijd nog uitgesloten was van het bedrijvige, maatschappelijke leven; hoewel hij
zich zorgvuldig onthield van deelneming aan de clubs en geheime genootschappen,
welke zich in Venetië hadden gevormd en van wier heftigheid en opgewondenheid
hij zich teregt weinig goeds voorspelde, het was er echter verre van verwijderd, dat
hij zich onttrokken had aan alle politieke bemoeijingen. Met eene warme en
welgevestigde staatkundige overtuiging, met een gerijpten geest en een edel gemoed
als de zijne, was het niet denkbaar, dat hij geheel stil zoude zitten en niet - schoon
op meer voorzigtige en wettige wijze - mede zoude werken tot de bereiking van het
doel, dat hem reeds als kind voor oogen had gezweefd.
Aanvankelijk vestigde hij voor de bevrijding van zijn land zijne verwachtingen op
de tusschenkomst van Frankrijk; hij geloofde niet, dat Italië uit zich zelf in staat
zoude zijn door eene omwenteling zijne kluisters te verbreken. Ook hij als menig
ander republikein, als Godefroy Cavaignac en Armand Carrel, begroetten met
blijdschap en hope de fransche Julij-revolutie, welke bestemd was om zoovele lang
gekoesterde verwachtingen en ook de zijne bitter te leur te stellen. De
troonsbestijging van Louis-Philippe en de gedragslijn, die zijn bewind zich weldra
afbakende, overtuigden Manin, dat er van die zijde voor Italië geene redding te
hopen viel. Hij besloot toen op eigen kracht te vertrouwen en langzaam maar gestadig
zijne landgenooten te bewerken en voor te bereiden, om te gunstiger ure de poging
te wagen tot herovering hunner nationaliteit.
Hoewel zelf geen lid, oefende hij evenwel op al de handelingen en besluiten der
geheime genootschappen eenen gewigtigen invloed uit, en de oostenrijksche regering
wist maar al te wel, welk een geduchten en talentvollen bestrijder zij in Manin vond.
Zij liet hem door hare welingerigte policie naauwlettend bewaken. Perrens deelt ons
het portret mede, dat door haar van den gevaarlijken, jongen regtsgeleerde
geteekend werd; het is niet onhoffelijk en moge hier zijne plaats vinden:
‘Daniele Manin is geacht om zijn zedelijk gedrag, zijne
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talenten en zijn onbaatzuchtig karakter. Evenwel merkt men, naast deze schoone
eigenschappen, op dat hij van nature vermetel, ligtgeraakt, opvliegend en tamelijk
ingenomen met zich zelven is.’ - Men bedenke, dat Manin nog geen drie en twintig
jaar telde. - ‘Uitstekend regtsgeleerde, is hij doorkneed in de kunst der
welsprekendheid en weet zijne denkbeelden met eene bewonderenswaardige orde
en helderheid te ontwikkelen.’
Wij moeten ons vergenoegen met in breede trekken de wijze te schetsen, waarop
Manin arbeidde aan het groote doel zijns levens; het zal voldoende zijn om te doen
zien, welk een geduld en volharding en onvermoeide werkzaamheid in hem vereischt
werden, om te midden van velerlei gevaren en veelsoortigen tegenstand - tegenstand
van inertie en apathie, tegenstand van roekeloos vooruitloopen, tegenstand van
een vijandig en werkzaam bestuur - te blijven voortgaan op den weg, die schijnbaar
tot geene uitkomst leidde.
De politieke persoon treedt van nu aan geheel op den voorgrond; zelfs de
pleitbezorger wordt ten eenenmale daaraan ondergeschikt.
De publieke opinie op te wekken en haar eene rigting te geven, was de taak, die
hij zich voorstelde. Wij kunnen zijn streven niet naauwkeuriger karakteriseren dan
hij het zelf later deed in den merkwaardigen brief aan zijne landgenooten, welken
sten

hij den 20
Mei 1856 in de Diritto schreef.
‘Agitatevi ed agitate,’ raadt hij hun daarin aan, ‘ardentemente, incessamente,
finche non sia raggiunto lo scopo nostro, finche l'Italia non sia diventata independente
ed una.’ Zich zelven en anderen voortdurend op te wekken en wakker te houden;
zijn eigen gemoed en dat zijner landgenooten rusteloos in beweging te zetten, zoo
lang Italië niet onafhankelijk en één zou zijn geworden, ziedaar de leuze, welke hij
verkondigde. En de taak, die hij zich daarmede op de schouderen laadde, was
waarlijk geene gemakkelijke. Het Venetiaansche volk had zich sints het tractaat van
Campo-formio gewend aan de vreemde heerschappij.
De geringere standen bemoeiden zich niet met de staatkunde; de nijvere
middenstand was huiverig voor elke beweging, welke aan den handel nadeel zou
kunnen toebrengen en de aristocratische geslachten hadden zich lijdelijk
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overgegeven aan den oostenrijkschen invloed en lieten zich verschalken door eene
weinig kostbare streeling hunner ijdelheid. De grootste onverschilligheid heerschte
dus op staatkundig gebied in diezelfde stad, welke vroeger zoo naijverig pleegde
te zijn op hare vrijheden, hare onafhankelijkheid en hare magt; hoe zou zij in
beweging kunnen worden gebragt, hoe moest de herinnering aan de verlorene
vrijheid wederom worden opgewekt, bij gemis aan eene vrije pers en aan het regt
van vereeniging?
Met onuitputtelijk geduld en met het vaste voornemen van den wettigen weg geen
duimbreed af te wijken, begon de jeugdige Manin het werk der regeneratie van zijn
land. De oostenrijksche policie-directeur had blijk gegeven van een juist oordeel,
toen hij van Manin getuigde, dat hij een uitstekend regtsgeleerde was; hij had er
kunnen bijvoegen, dat het moeijelijk zou zijn in den doolhof der wettische
spitsvondigheden een pad aan te wijzen, waarvan Manin de mijlpalen niet kende.
Hoe beperkt en beklemd hij in zijne handelingen wezen mogt, hij sloot zich als
een andere Daniel O'Connell - maar in onvergelijkbaar nadeeliger stelling geplaatst
- op het terrein der wet op, en men kan zonder overdrijving verzekeren, dat hij geen
enkelen stap deed, zonder de gevolgen er van te hebben berekend, en dat hij steeds
het wetboek in de hand had.
Zijne drie vrienden stonden hem bij zijne pogingen trouw ter zijde. Tot een zittend
leven bestemd, had Manin gemeend aan de bewaring zijner gezondheid verpligt te
zijn, zich van tijd tot tijd door handenarbeid te ontspannen. Hij had in zijn huis eene
kamer laten inrigten tot eene werkplaats, waar hij eene draaibank en
timmermansgereedschap had laten plaatsen. In dat vertrek vereenigde hij zich met
zijne vrienden en met eenige weinige warme vaderlanders, meest schrijvers en
geleerden, en beraamde hij zijne plannen van aanval. Daar werden proclamaties,
vliegende blaadjes, opwekkende artikelen over de gebeurtenissen van den dag,
roemvolle herinneringen aan de schoonste dagen der Venetiaansche republiek door
hen gelithografieerd, welke door Degli Antoni te gelegener tijd onder het volk werden
verspreid, of ze het mogten doen ontwaken uit zijnen lethargischen toestand.
Manin kende echter zijne landgenooten te wél, om zich
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te vleijen dat deze middelen genoegzaam zouden zijn, om hen op den duur in
geestdrift te zetten en tot handelen aan te sporen. Zijne hoop was ook niet zoozeer
op de lagere klassen, als op den krachtigen middenstand gevestigd, en hij begreep,
dat deze op andere wijze moest worden gewonnen. Hij wijdde daarom bij voorkeur
zijne aandacht aan handels- en industriëele belangen en maakte deze, waar hij
kon, dienstbaar aan zijne politieke bedoelingen. De ontworpen spoorweg van Milaan
naar Venetië bood hem daartoe eene schoone gelegenheid aan, en de openbare
beraadslagingen, waartoe zij aanleiding gaf, waren meer in zijnen geest dan de
geheime vlugschriften en proclamaties. Er waren twee lijnen voorgesteld, de eene
over Treviglio, welke de kortste en minst kostbare was, de andere over Bergamo,
welke veel meer moeijelijkheden aanbood en een grooten omweg vorderde, doch
evenwel door eene oostenrijksche maatschappij werd ondersteund.
Manin wist van deze onderneming eene nationale zaak te maken; tegenover de
oostenrijksche vormde hij eene italiaansche maatschappij, waarin het hem gelukte
niet alleen den handelsstand en de burgerij van Venetië, maar ook den
lombardischen adel, ja zelfs eenige ambtenaren deel te doen nemen. De
bijeenkomsten der aandeelhouders werden door zijne welsprekendheid ware
volksvereenigingen, waarin nationale belangen met warmte en vuur werden
behandeld, en welke Lombardije en Venetië met naauwer banden aan elkander
verbonden. Als vertegenwoordiger van een groot aantal actionarissen, woonde hij
eene algemeene vergadering te Milaan bij. Hij begon met den eisch, dat de
lastbrieven zouden worden geverifiëerd, hetgeen een onstuimigen tegenstand ten
gevolge had en den policiecommissaris noopte hem het zwijgen op te leggen: ‘Is
het een bevel of een raad?’ vroeg Manin. ‘Indien het een raad is, dien gij mij geeft,
neem ik hem niet aan: indien het een bevel is, dan is het onregtvaardig en zal ik
slechts voor het geweld wijken.’ - De policie was op het punt tot strengere
maatregelen over te gaan. ‘Geen geweld, geen geweld!’ klonk het door de zaal, en
de policie trok zich terug. Manin had de eerste openlijke overwinning op Oostenrijk
behaald.
Al de kwestiën van den dag werden met evenveel talent als wettelijke
voorzigtigheid door den onvermoeiden kam-
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pioen van Italië in oorlogswerktuigen tegen de vreemde regering herschapen, en
hij liet geene enkele onhandigheid zijner tegenpartij onopgemerkt voorbijgaan.
De cholera had zich te Venetië vertoond, en de oostenrijksche regering verklaarde,
dat zij niet besmettelijk was; de Italianen beweerden het tegendeel. Bij het verschil
van meening, had men de dwaasheid te besluiten, dat men zoude handelen alsof
de ziekte niet besmettelijk was. Manin verzuimde niet van deze vreemde theorie
partij te trekken: ‘Indien men,’ zeide hij, ‘op de tribune een glas water plaatste, dat
men vermoedde vergiftigd te zijn, zou de redenaar in dat twijfelachtig geval het glas
moeten ledigen?’ Het zoude ons te ver voeren, wanneer wij al de gelegenheden wilden vermelden,
welke Manin gretig aangreep om het bestuur afbreuk te doen en het italiaansche
gevoel te verlevendigen. Zoowel de zaak van Padovani, welke in een
krankzinnigengesticht was geplaatst, omdat hij het gouvernement had beleedigd,
als de verpligte recrutering van Lodovico Domeneghetti, een student te Padua, die
zich had schuldig gemaakt aan het roepen van ‘Leve Pius IX!’ werden door hem
aan het licht gebragt en aan de verontwaardiging zijner landgenooten prijs gegeven.
De regering, welke langen tijd onbezorgd die verschillende bewegingen had
aangezien, begon meer en meer de oogen te openen voor de onrust en
ontevredenheid, welke in hare ialiaansche provinciën heerschten. Scherper dan
ooit werden Manin en zijne staatkundige vrienden bewaakt door het argusoog harer
policie, en gedurende geruimen tijd werd hun de gelegenheid ontnomen om zich in
het openbaar te doen hooren.
Het doel, dat de vaderlandslievende advocaat zich had voorgesteld, was echter
aanvankelijk reeds bereikt. Hij had Venetië uit zijnen langen en diepen slaap wakker
geschud en het belang doen stellen in de publieke zaak. Van 1827 tot 1847 was hij
werkzaam geweest, zonder een enkelen oogenblik de enge grenzen te overschrijden,
die de wetten des lands hem hadden afgebakend. Of hij evenwel op deze wijze,
zonder vreemden invloed en onverwachte bondgenooten, er in geslaagd zoude zijn,
zijn vaderland rijp te maken voor eene omwenteling, wagen wij te betwijfelen.
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Maar daar verrees in 1846 een krachtige en magtige bondgenoot in den persoon
van Pius IX. De geestdrift, dien zijne woorden, zijne beloften en zijne daden
verwekten, was - zoo als wij reeds vroeger herinnerden - onbeschrijfelijk groot, en
het is schier overbodig te verzekeren, dat Manin partij wist te trekken van de gunstige
stemming, welke zich in geheel Italië openbaarde.
Het congres der geleerden zoude in het najaar van 1847 te Venetië bijeenkomen;
maar Manin miste den titel om er deel van te maken. Hij herinnerde zich evenwel,
dat hij lid was van het Venetiaansche atheneum, waar hij tot dien tijd zelden of nooit
verschenen was. Hij bezocht van dien oogenblik trouw de vergaderingen, mengde
zich in de beraadslagingen, wekte de leden op en oefende hen in het debat en had
het geluk door hen benoemd te worden tot een der vertegenwoordigers der instelling
bij het aanstaande congres.
den

Dat congres, dat den 13 September werd geopend, beantwoordde echter niet
aan zijne verwachtingen. De regering was niet gezind om, onder het masker van
geleerde gedachtewisseling, politieke vraagstukken te laten behandelen, en slechts
ter zijde kon hier en daar eene toespeling worden gewaagd op den staatkundigen
toestand.
Manin liet zich evenwel door deze teleurstelling niet afschrikken; hij bleef de
bijeenkomsten van het atheneum en van verschillende industriële vereenigingen
bezoeken en deelde zijn vuur en zijne vaderlandsliefde aan de leden mede.
Venetië bezat even als Milaan eene zoogenaamde centrale congregatie, half uit
edelen en half uit grondbezitters bestaande, welke het bestuur ter zijde moest staan
en het volk heette te vertegenwoordigen. Die congregatie had echter weinig of geen
invloed en zij gehoorzaamde gedwee aan het welbehagen der regering. Plotseling
echter verbrak een afgevaardigde van Bergamo, de heer Nazari, de stilte van de
lombardijsche vergadering door het voorstel te doen tot benoeming eener commissie,
welke een rapport moest opmaken over den toestand des lands en de oorzaken
der ontevredenheid. Het voorstel werd aangenomen en verwekte te Milaan eene
algemeene geestdrift. In het rapport, dat weinige dagen later door de commissie
werd uitgebragt, werd de wensch te kennen gegeven, dat het
lombardisch-venetiaansche koningrijk zou worden bestuurd door een on-
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derkoning, bijgestaan door een italiaanschen raad van state; dat Italië het regt zoude
hebben in zijne eigene behoeften te voorzien en slechts een billijk en evenredig
aandeel bijdragen in de algemeene oostenrijksche staatsuitgaven; dat het tariefstelsel
zou worden hervormd, de verpligte krijgsdienst ingekort, de staat der schulden
openbaar gemaakt; dat de regterlijke magt onafhankelijk zou zijn en de bevolking
waarborgen erlangen tegen de willekeur der policie.
Het voorstel van Nazari en het rapport der commissie, werden bij duizende
exemplaren door Manin in Venetië verspreid en hij haastte zich de afgevaardigden
der venetiaansche congregatie aan te sporen het voorbeeld van Milaan te volgen.
Hij leed echter schipbreuk, en in wanhoop diende hij zelf - hoewel geen lid der
congregatie - een voorstel in, dat zonder gevolg zoude zijn gebleven, indien niet
eenige afgevaardigden, aangemoedigd door den algemeenen bijval, dien deze daad
bij de bevolking vond, het voorstel hadden omhelsd en in hunnen naam aan de
vergadering aangeboden.
Dit was de eerste krachtige handeling van het Italiaansche volk; eene tweede
sten

had den 29
December 1847 plaats.
De bekende dichter Tommaseo was, na een lange ballingschap, in Venetië
teruggekeerd. Zijn levendige en wegslepende stijl, zijne vurige welsprekendheid en
zijn warm gemoed maakten hem tot een magtigen strijder voor de volkszaak, welke
hij van ganscher harte was toegedaan. Het was niet vreemd, dat hij zich dadelijk
aan Manin aansloot en voor dezen een kostbaren bondgenoot werd. Zij stelden
zamen eene petitie op tegen de censuur; maar hoe zouden zij haar doen
onderteekenen? Men besloot eene voorlezing van Tommaseo in het atheneum aan
te kondigen.
Hij zou spreken over den toestand der letterkunde in Italië. De zaal kon naauwelijks
het groote aantal nieuwsgierige hoorders bevatten. De dichter doorliep de
verschillende uitingen der litteratuur in de jongste jaren; er was weinig prijzensstof;
maar hoe kon het anders, als de pers aan banden lag? Hij vertoonde de petitie,
onderteekende haar en liet haar rondgaan door de zaal, waar zij weldra met namen
werd overdekt.
de

Inmiddels had de centrale congregatie het voorstel aangenomen. Het was de 5
Januarij 1848. Manin werd
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bij den directeur-generaal van policie Call ontboden; hij was voorbereid op eene
scherpe waarschuwing. Niets van dat al. De directeur was voorkomend en beleefd,
weidde uit over den grooten invloed, dien Manin en Tommaseo op het volk
uitoefenden en verzocht hem vriendelijk te willen medewerken om de burgerij tot
rust en kalmte te brengen. Manin stelde zijne voorwaarden, somde de grieven op,
wier wegruiming hij verlangde en vertrok met de belofte dat de Heer Call zijne
wenschen bij den gouverneur zoude ondersteunen.
De volkstribuun achtte het echter voorzigtiger zelf te handelen. Hij wendde zich
in zijn eigen naam tot den gouverneur Palffij, die met leede oogen het voorgevallene
in de congregatie had aangezien, wier president hij was, en die er voor gezorgd
had, dat over het verontrustende voorstel een ongunstig rapport werd uitgebragt.
Zijne pogingen bleven natuurlijk zonder gevolg. Toen rigtte hij zich tot de congregatie
zelve, betuigde haar zijne erkentelijkheid voor het aannemen van zijn voorstel en
eindigde met eene uiteenzetting van hetgeen Venetië behoefde en verlangde. Een
geheel afgescheiden bestuur, eene nationale vertegenwoordiging, een jaarlijksch
budget, eene herziening der wetboeken, eene juiste omschijving van de bevoegdheid
der policie, ziedaar in groote trekken de wenschen, die hij voor het belang van Italië
uitte. - De president wachtte zich wel, deze memorie aan zijne medeleden te
overhandigen.
Het werd echter voor de regering meer dan tijd een einde te maken aan de
woelingen van dezen legalen revolutieprediker; zij besloot hem en Tommaseo
gevangen te nemen; bewijzen voor hunne schuld zouden wel genoegzaam te vinden
zijn en mogt men zich daarin bedrogen vinden, men zoude althans tijd gewonnen
en hen voor eenige weken, welligt voor eenige maanden, onschadelijk gemaakt
hebben.
den

Den 18 Januarij werd Manin des morgens om 6 uur gewekt door eenige
policiedienaren. Hij wees hun zelf de papieren aan, die zij in beslag moesten nemen
en volgde hen met kalmte naar de gevangenis. Dienzelfden dag werd ook Tommaseo
weggevoerd. Beiden waren er op voorbereid. De acte van beschuldiging behelsde
de grootste ongerijmdheden, en Manin was verpligt zelf het verhoor te leiden,
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dat hij onderging. Hij verhaalde aan zijne regters alles, wat hij gedaan had, en al
het aandeel, dat hij had gehad in de woelingen des lands, maar wees met
waardigheid en op overtuigende gronden de beschuldigingen af, welke men tegen
hem had ingebragt.
De oostenrijksche regering had aan de volkszaak geen grooter dienst kunnen
bewijzen dan door deze onvoorzigtige strengheid. Eene algemeene verontwaardiging
vervulde Venetië bij de mare, dat Manin en Tommaseo in hechtenis waren genomen.
Tullooze groepen verzamelden zich den ganschen dag voor de gevangenis en luide
klonk de kreet: ‘leve Manin!’ Het was tot eene openlijke breuk gekomen tusschen
de duitsche bestuurders en het italiaansche volk, en de ontevredenheid en
vijandschap begonnen zich in daden lucht te geven. Waar een Oostenrijker
verscheen, verhief zich een dreigend gemompel, of wendde men zich verachtelijk
om; als de militaire muziek zich deed hooren, was het plein van San Marco ledig;
ja zelfs dreef de burgerij den tegenstand zóó verre, dat zij, ten koste van haar belang,
de Weener banknoten weigerde aan te nemen.
De instructie en het verhoor der beide staatsgevangenen duurden van 29 Januarij
tot 17 Februarij; maar te vergeefs zocht men een grond te vinden om hen van hoog
verraad te kunnen beschuldigen. Welligt ook gevoelde men zich niet sterk genoeg
om eene dergelijke beschuldiging te durven volhouden en oefenden de
onrustwekkende teekenen des tijds en de krachtige uitdrukking der
volksverontwaardiging hunnen invloed op het bestuur uit.
Wij kunnen de vele bewijzen van sympathie en bewondering niet opsommen,
welke Manin en zijn gezin gedurende de dagen zijner gevangenschap ondervonden;
't zij genoeg te vermelden, dat de regtbank van Milaan weigerde deze zaak verder
te behandelen en daarmede het regt verviel, hen langer in hechtenis te houden.
Inmiddels had koning Ferdinand aan Napels eene constitutie geschonken en
den

verspreidde zich kort daarna de tijding van de fransche omwenteling. Den 5 Maart
werden Manin en Tommaseo onschuldig verklaard, en deed het gouvernement de
schoonste beloften aan de italiaansche bevolking. De onderkoning zou zijne
residentie te Verona vestigen, de raad van state gewijzigd en met grootere magt
toegerust worden, en te Weenen zou eene afzonderlijke kanselarij
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voor de italiaansche zaken worden opgerigt. Het was te laat; het ontwaakte volk liet
zich thans niet meer in slaap sussen door beloften, welke het vóór weinige maanden
nog met geestdrift zou hebben aangehoord en geloofd. Het was te laat, vooral toen
den

den 15 Maart de Weener revolutie in Venetië bekend werd en men vernam, dat
ook de keizer van Oostenrijk eene grondwet had toegestaan! Het volk bestormde
het paleis van den gouverneur en eischte met dreigende gebaren de onmiddellijke
in-vrijheidstelling der twee onschuldig verklaarde vaderlanders. Vruchteloos nam
het bestuur zijne toevlugt beurtelings tot vaderlijke, zachte raadgeving en
oostenrijksch, onzacht geweld; het moest zwichten en was verpligt zelf aan Manin
te verklaren, dat hij vrij was en ongehinderd de gevangenis kon verlaten. Manin
bewilligde echter daarin eerst, toen de president van de regtbank plegtig de
verzekering herhaalde en hem dringend verzocht zich naar huis te begeven.
Gedragen door eene geestdriftige schare en verwelkomd door luide
gelukwenschen en zegekreten, bereikte hij zijne woning. Veel was er veranderd
sinds den dag zijner arrestatie. Zijne stadgenooten, die hij met zooveel moeite had
moeten bewerken voor de zaak der vrijheid, behoefden thans geene opwekking
meer, zij waren ijverig en vurig genoeg. Maar wat zij wel behoefden, was: eene
geregelde en verstandige leiding, opdat zij door onnadenkende voorbarigheid of
opgewondene vermetelheid de schoone kans niet verspeelden, welke hun geboden
werd.
Manin trad de tweede phase van zijn politiek leven in; hij had gezaaid, thans
zoude hij maaijen; hij had de gedachte geleid, thans zoude hij de handeling besturen;
hij had gepredikt, thans zoude hij voorgaan. De lange inleiding was voorbij, het werk
begon.
Op denzelfden avond, dat hij de vrijheid herkreeg, werd de italiaansche driekleur
geheschen aan de drie hooge vlaggestoken, welke op het plein van San Marco
stonden; burgers van allerlei rang en stand vertoonden zich op de straten, versierd
met linten, en verzamelden zich voor zijn huis, onder het zingen van
Viva l'Italia, viva la liberta!
Viva Manin, Dio chi la manda!

De Gids. Jaargang 22

596
Manin en zijne vrienden werden teregt beducht, dat deze volksuitingen door grootere
ongeregeldheden zouden worden gevolgd, en zij drongen bij den gouverneur aan
op de organisatie eener burgerwacht, ten einde de orde te handhaven. Palffy
weigerde echter; hij meende dat deze inwilliging aan het democratische beginsel
te groot was en door de regering niet zou worden goedgekeurd. Hij ging verder;
toen de volgende dagen de beweging toenam, toen de kreet van ‘Leve Italië!’ in die
van ‘Leve de Constitutie! Weg met de duitsche regering!’ werd veranderd, deed hij
de militaire magt de pleinen en straten bezetten en, na de gewone sommaties, op
het volk vuren. Woedend werd die aanval beantwoord en de soldaten waren verpligt
terug te trekken.
Manin had echter niet stil gezeten; overtuigd van de noodzakelijkheid eener
burgerwacht, had hij, in weêrwil der ondervondene weigering, de noodige
toebereidselen tot verwezenlijking van zijn plan gemaakt. Nieuwe zamenscholingen
en nieuwe aanvallen van de zijde der soldaten bewezen hem, dat er geen tijd meer
te verliezen was. Hij waagde eene tweede poging bij het stedelijk bestuur en bij
Palffy, die eindelijk zijne toestemming gaf tot het wapenen van vierhonderd burgers,
wier aantal weldra tot vierduizend aangroeide. Dank zij den invloed van den
populairen volksverdediger, was weldra op zijne aanmaning de rust hersteld en
keerden de werklieden naar hunne werkplaatsen terug.
Één oogenblik bekroop den gouverneur de lust om de concessies in te trekken,
die hij gedaan had, maar de krachtige houding van Manin, het gevaar, waaraan hij
zich blootstelde, indien hij den man des volks tegen zich had en - last, not least! de ontvangst van nieuwe berigten uit Weenen, alwaar de revolutie met
reuzenschreden voortging, deden hem terugkomen van dat besluit.
Met eene behendige wending veranderde de brave staatsman eensklaps van
partij, en verkondigde aan het verzamelde volk met luider stemme en met een
glimlach van welgevallen en ingenomenheid, dat de keizer de vrijheid van drukpers
en de burgerwapening had toegestaan en de vertegenwoordigers des volks weldra
zouden bijeengeroepen worden; hij voegde er zalvend bij, dat hij zich gelukkig prees,
de eerste constitutionele gouverneur van Venetië te
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zijn! Men kent dat; de heer Palffy deed niets anders dan zich met gratie bij de
omstandigheden neêrleggen.
De algemeene tevredenheid, die door de jongste handelingen van het bestuur
was opgewekt, duurde echter niet lang. Spoedig begon men de schoone woorden
en de hoffelijke welwillendheid der regering weder te wantrouwen en verspreidde
zich het gerucht, dat in het geheim toebereidselen gemaakt werden om de stad te
bombarderen. Wij gelooven niet, dat dit plan werkelijk heeft bestaan; het gezag was
in die dagen te ontzenuwd om dergelijke maatregelen van geweld te durven beramen.
Het vermoeden van zulk een toeleg was echter voldoende om de gemoederen op
nieuw in gisting te brengen. Eene afschuwelijke daad, door de volkswoede wel
verklaard, maar niet geregtvaardigd, deed de smeulende revolutievlam in lichter
laaije uitslaan.
De oostenrijksche kolonel Marinovich, een moedig en braaf officier, maar die om
zijne gestrengheid en harde vormen bij het volk gehaat was, was door den
maarschalk Martini in de eerste dagen der beweging verwijderd en op de vloot in
sten

veiligheid gesteld. Door een misverstand echter meende de kolonel op den 21
Maart, dat hij weder in de stad moest komen. Naauwelijks had de menigte hem
ontdekt, of hare gramschap barstte los; de kolonel werd naar een toren gebragt om
zijn leven te verzekeren; maar het woedende werkvolk van de werven en van het
arsenaal stormde de poorten open, en op barbaarsche en lafhartige wijze werd de
ongelukkige krijgsman vermoord. Op het vernemen van deze onteerende daad,
spoedde Manin zich aan het hoofd van eene afdeeling der burgerwacht naar het
arsenaal en drong er binnen. Hij verweet den maarschalk Martini, dat hij den moord
niet had weten te voorkomen; hij drong er op aan, dat aan het volk waarborgen
werden gegeven voor de vervulling zijner billijke eischen, dat de troepen, die op het
volk hadden gevuurd, de stad zouden ontruimen en dat aan de nationale garde de
krijgsmaterialen zouden worden overgegeven, daar zij alleen in staat bleek te zijn
de rust in de stad te bewaren. De maarschalk Martini gaf, onder den indruk der
gebeurtenissen en in de overtuiging dat werkelijk de burgerwacht het element van
orde en wet vertegenwoordigde, aan de stoute eischen van Manin toe, die zich op
deze wijze
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zonder slag of stoot meester zag van het arsenaal. De maarschalk werd voorloopig
in verzekerde bewaring gesteld en aan den kolonel Graziani het bevel over het
arsenaal opgedragen.
Hebben de jaren, die 1848 voorafgingen, ons Manin meer doen kennen als een
schrander en scherpzinnig regtsgeleerde en als een onvermoeide propagandist
zijner republikeinsche en italiaansche beginselen, wij zullen thans eene grootscher
figuur in hem aanschouwen: eene krachtige, veelzijdig begaafde staatsmansgestalte
verrijst uit den vurigen advokaat. Het is ons niet mogelijk hem te waarderen, zonder
het verhaal te leveren der geheele venetiaansche republiek; wij hebben het reeds
gezegd, zij leefde in hem en hij in haar. De verovering van het arsenaal - wij willen
het niet ontveinzen - is ook in ons oog meer een gelukkige greep, met schranderheid
bedacht en met stoutheid uitgevoerd, dan eene groote daad, op bedaard overleg
en voorzigtigheid gebouwd, en er is veel waarheid in de woorden, dat die
overrompeling op spirituele wijze is geschied. Zij was echter de aanvang van het
groote werk, de Rubicon van Manin. Van toen aan was het lot geworpen en de
onafhankelijkheid van zijne geboortestad bij hem besloten. Een gunstiger tijdstip
voor het wagen van den beslissenden slag kon moeijelijk worden gekozen. De geest
der revolutie overwon aan alle kanten. Frankrijk was republiek geworden en zou
het italiaansche republikanisme niet verzaken; Oostenrijk lag uit elkaâr en Italië was
blakende van geestdrift.
Op de San Marco-brug gekomen, riep Manin uit: ‘Leve Italië, leve de Republiek,
leve San Marco!’ De driedubbele kreet werd door de tallooze volksmenigte herhaald.
Venetië had zich vrij verklaard.
Gedurende vijf dagen had hij geene rust genoten en hij gevoelde, dat de kracht
hem ontzonk; hij spoedde zich naar zijne woning om zich te versterken door een
kortstondigen slaap. Inderdaad, de werkzaamheid van dien man grensde aan het
ongeloofelijke; overal tegenwoordig, alles leidende en besturende, altijd op zijn
gevaarlijken post, om de kansen van ieder uur te verkennen, scheen het of hij geene
afmatting kende, geene rust en geene verkwikking behoefde. Eindelijk echter deed
de natuur hare lang onderdrukte regten gelden, maar Manin willigde ze zoo ka-
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rig mogelijk in; slechts weinige oogenblikken offerde hij van zijnen kostbaren tijd op.
Wederom spoedde hij zich naar het hoofdplein, schaarde de burgerwacht om zich
heen en deed haar het voorstel de republiek uit te roepen. De republiek, zeide hij,
was de historische regeringsvorm van Venetië en, ontdaan van hare verouderde,
aristocratische instellingen, de logische toekomst van elk gouvernement; maar daar
Venetië bovenal een lid was der Italiaansche statenfamilie, zoude het des
republikeinschen vorm opofferen wanneer het algemeene belang van het schiereiland
het later mogt vorderen.
Een ander burger, de advokaat Avesani, voerde middelerwijl met groote
bekwaamheid de onderhandelingen met het bestuur en verkreeg van den generaal
Zichy, dat de oostenrijksche troepen de stad ontruimden en de italiaansche
achterbleven, en dat het geheele oorlogsmateriëel en de legerkas aan het
provisionele volksbewind werden overgegeven. Bevreemdend mag het heeten, dat
een veldheer, gesteund door genoegzame magt, de zwakheid had, zonder eenige
poging tot tegenstand te beproeven, aan al de eischen van een eenvoudig burger
gehoor te geven en Venetië eensklaps feitelijk onafhankelijk te verklaren. De liefde
voor de schoone stad, waarin hij vijfentwintig jaren had gewoond, moge den generaal
Zichy tot toegevendheid en zachtheid hebben gestemd, zij wettigt echter in geenen
deele een zoo plotselingen, vrijwilligen aftogt.
De municipaliteit haastte zich de blijde tijding aan het volk te verkondigen. Een
voorloopig bewind moest worden gevormd; aan Manin kwam die taak toe, en reeds
den volgenden dag was zijn ministerie gereed. De portefeuille van onderwijs werd
aan Tommaseo opgedragen; met die van buitenlandsche zaken belastte hij zich
zelf en de overige werden aan den ingenieur Paleocapa, den bankier Pincherle en
aan Toffoli toevertrouwd. Mengaldo werd tot generaal der burgerwacht aangesteld.
De verklaring zal wel onnoodig zijn, dat het nieuw-georganiseerde bestuur met
groote moeijelijkheden te worstelen had. Alles moest van den grond opgebouwd
en een geheel nieuwe toestand te voorschijn geroepen worden. De provincie was
onafhankelijke staat, was republiek geworden; alle instellingen vorderden wijziging
en verandering, en alle takken van bestuur moesten worden geregeld: het
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leger, de marine, de uitvoerende, wetgevende en regterlijke magt; met vreemde
mogendheden moesten betrekkingen aangeknoopt, de belastingen behoorlijk
verzekerd, de orde en rust hersteld worden. Men vergete daarbij niet, dat, ofschoon
de Oostenrijkers de stad hadden ontruimd, zij haar evenwel niet als onafhankelijk
hadden erkend en slechts de kans afwachtten om te herwinnen, wat zij door
overrompeling verloren hadden. Wel werd de venetiaansche republiek onmiddellijk
door Sardinië, Zwitserland en Amerika erkend en ontving zij den zegen van den
paus; maar haar bestaan was daarmede nog verre van gewaarborgd. De stelling
der provinciën tegenover de hoofdstad was zeer twijfelachtig; zouden zij zich kunnen
en willen aansluiten, en welk aandeel zou haar moeten worden verleend in het
beheer der zaken?
Het is eene moeitevolle taak een volk, dat lang onderdrukt is geweest, het regte
en verstandige gebruik der vrijheid te leeren; het is maar al te zeer geneigd om
maatregelen, ter verzekering der orde genomen, als eene inbreuk op zijne regten
te beschouwen; het is maar al te ligt te verleiden om bandeloosheid met vrijheid te
verwisselen en den gang van het bestuur door gestadige inmenging te belemmeren.
Om het raderwerk van een pasgeboren staat in beweging te brengen en behoorlijk
te doen omwentelen, behoort een krachtige wil, een scherpe blik en eene vaste
hand, gepaard aan warme vaderlandsliefde en eene onwrikbare overtuiging. Manin
toonde die eigenschappen in zich te vereenigen en de plaatse waardig te zijn aan
het hoofd van een onafhankelijken staat. Met eene zeldzame begaafdheid wist hij
in te dringen in de verschillende deelen der staathuishouding en de behoeften van
elken tak van administratie te overzien. Schoon onervaren staatsman, peilde zijn
schrandere en heldere blik den geheelen toestand en als 't ware bij intuitie wist hij
passende vormen te geven aan de pas verrezene instellingen en te voorzien in de
nieuw ontstane behoeften.
Eerst en dringendst vorderde de verdediging der stad zijne aandacht; hij schiep
een leger uit eenige weinige geoefende troepen en een groot aantal onbedreven
vrijwilligers; hij rustte kanonneerbooten uit ter bewaking der kanalen en trachtte
daardoor eenigzins te gemoet te komen aan het verlies der vloot, die door eene
onverschoonbare
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onvoorzigtigheid in handen van den vijand was gevallen.
Met uitzondering van Verona, dat nog steeds door de Oostenrijkers werd bezet,
hadden de provinciën zich in weinige dagen vrijgevochten. Het was van belang, dat
zij zich aansloten aan de hoofdstad, en Manin begreep dat haar gunstige
voorwaarden moesten worden aangeboden. Hij erkende hare vrijheid en hare regten
en stelde haar gelijk met Venetië in het aandeel in de leiding der zaken. Maar op
welke wijze zou dat aandeel in de regering worden uitgeoefend? Tommaseo
verlangde, dat elke provincie afgevaardigden zoude zenden, ten einde te zamen
een uitvoerend bewind te vormen; Manin daarentegen, die bij zulk eene organisatie
een krachtig en eenstemmig bestuur voor onmogelijk hield en vreesde, dat de tijd
aan eindelooze discussies zou worden besteed, wenschte dat het uitvoerend bewind
bleef zamengesteld zoo als het was, maar dat het zou worden ter zijde gestaan
door een raad van state, waartoe Venetië en iedere provincie drie leden zouden
bijdragen. Het getuigt, naar ons inzien, voor zijn staatkundig beleid. De uitvoerende
magt op te dragen aan een uitgebreid ligschaam zoude niets dan verwarring en
oneenigheid ten gevolge hebben gehad. Aan snel en krachtig handelen was daarbij
niet te denken geweest, en het was daaraan bovenal, dat de jeugdige republiek in
haren hagchelijken toestand behoefte had. Het voorstel van Manin werd aangenomen
en de raad van state kwam bijeen. Niet lang echter duurde het, of er ontstonden
botsingen tusschen dat ligchaam en het ministerie. De raad vorderde het regt van
initiatief; hij wilde zich mengen en gekend worden in iedere daad van bestuur; hij
belemmerde door zijne tegenwerking den gang van zaken en verijdelde het nemen
van maatregelen, welke de eisch van den oogenblik gebiedend vorderde. Den
tegenstand moede, dien hij gedurig ondervond, handelde Manin zonder acht te
slaan op de vertoogen van den raad; hij verweet den afgevaardigden de
moeijelijkheden, die zij hem in den weg legden, en eene openbare vijandschap
ontstond tusschen het hoofd van het uitvoerend bewind en den raad. Men heeft,
zoo wij gelooven, niet ten onregte Manin beschuldigd van ligtgeraaktheid en
opvliegendheid, van zucht tot overheersching en hoogheid van toon in zijn gedrag
tegen den raad van state. Zijn karakter is van die
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gebreken niet vrij te pleiten en zijn vroegere loopbaan heeft er ongetwijfeld toe
bijgedragen, om zijn lust tot woordentwist te versterken en hem minder geschikt te
maken voor een vredelievend en welwillend gemeen overleg. Men vergete evenwel
niet, uit welke onbruikbare bestanddeelen de venetiaansche raad van state was
zamengesteld; het waren meestal mannen, wien het aan alle begrip van regering
faalde en die onbekwaam waren om mede te werken tot het bestuur van een staat
in de moeijelijke periode zijner wording. Wanneer de vijand nog voor de poorten
staat, is de tijd kostbaar en voortvarendheid eene deugd.
Manin's misslag had echter treurige gevolgen; de provinciën vervreemdden zich
van de hoofdstad, verbraken eindelijk den band door het weigeren der belasting en
gaven zich over aan Sardinië, zonder Venetië er in te kennen.
In gunstiger licht dan tegenover den raad van state, vertoont Manin zich in zijne
houding tegenover het volk. Was toegevendheid bij het eerste pligt geweest, bij het
laatste was krachtig verzet noodzakelijk. Bij meer dan eene gelegenheid wilde het
volk zich mengen in daden van regering, of maakte het zich schuldig aan
buitensporigheden, welke den goeden naam der republiek in gevaar zouden hebben
gebragt. Met ernst en waardigheid wist Manin de onbevoegde inmenging terug te
wijzen en de revolutionaire bewegingen te onderdrukken, en zijn invloed bij de
menigte was zóó groot, dat zijne tegenwoordigheid alleen volstond haar binnen de
grenzen van orde en wet te doen terugkeeren. Het zoude ons te ver voeren, bij al
de moeijelijkheden te verwijlen, die Manin van deze zijde ondervond; hij kwam ze
te boven, maar niet zonder inspanning, en het is schier onbegrijpelijk, hoe hij, te
midden van zooveel tegenwerking en onrust, den tijd en de kracht vond om zich te
wijden aan de belangen der buitenlandsche diplomatie.
Doordrongen van het gewigt eener officiële erkenning der venetiaansche republiek
door de groote mogendheden, en bij de toenemende overtuiging dat op den duur
buitenlandsche hulp niet zou kunnen worden ontbeerd tegen een overmagtigen
vijand, die slechts op de geschikte gelegenheid wachtte om de verlorene provincie
weder onder zijn gezag te brengen, streefde Manin onvermoeid naar het aanknoopen
van vriendschaps-betrekkingen met Engeland
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en bovenal met Frankrijk. Ondersteund door den franschen consul-generaal te
Venetië, den Heer Limperani, verzocht hij het fransche gouvernement eenige
schepen naar de Adriatische zee te zenden ter bewaring der neutraliteit en
voorkoming van eenen aanval van die zijde. Het verzoek werd in overweging
gehouden gedurende zeven maanden. De vraag om vergunning tot het aankoopen
van geweren en oorlogsstoombooten in Frankrijk bleef mede zonder uitslag. De
rampzalige toestand van dat rijk en de dichterlijke diplomatieke denkbeelden van
Lamartine waren oorzaak, dat men aan Venetië niet den bijstand durfde en wilde
verleenen, waarop het gemeend had te mogen rekenen. Het kabinet van Lord
Palmerston, afkeerig van elke revolutionaire beweging, welke het niet zelf te
voorschijn heeft geroepen, gevoelde nog minder sympathie voor de Italiaansche
zaak, en werd Venetië door Parijs ten halve verloochend, het werd door Londen
geheel in het ongelijk gesteld.
Alle latere pogingen, door Manin bij de opvolgers van Lamartine, bij den minister
Bastide, bij het bestuur van den generaal Cavaignac beproefd, bleven even
onvruchtbaar. Waar zoude hij zich thans wenden tot verkrijging van de hulp, die zijn
land steeds dringender behoefde? Eene enkele toevlugt bleef aan Venetië over!
Het was Carlo-Alberto, de koning van Sardinië, het hoofd en de hoop van
Opper-Italië. Manin dacht er aan; maar hij dacht er aan met weêrzin en als uiterst
middel in den nood.
Republikein als hij was, begroette hij den Sardinischen koning met welgevallen
als de bevrijder van Milaan en de vertegenwoordiger der Italiaansche zelfstandigheid,
maar zoude hij noode zijn vaderland onder den scepter van dien vorst zien gebragt,
zoo lang niet alle hoop verloren was het als onafhankelijk gemeenebest te behouden.
Vele zijner landgenooten mogten meer geneigd zijn dan hij tot eene aansluiting aan
Piëmont, de vrees, dat Venetië niet langer hoofdstad zoude zijn, deed hen voor als
nog de partij van Manin kiezen en de voorkeur geven aan eigene kracht.
De vijand zat echter niet stil. Na eene korten rusttijd begon Radetzky zijne
aanvallende beweging en viel in de Venetiaansche provinciën. De hulp, door Napels
beloofd, liet zich te vergeefs wachten; de pauselijke troepen, door Durando
aangevoerd, hadden den last ontvangen slechts de
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bevelen van den koning van Sardinië op te volgen. Venetië stond alleen en Manin
besloot tot onderhandelingen met Carlo-Alberto. De Heer Paleocapa werd naar het
kamp des konings gezonden en verzocht om zijne hulp, onder voorbehoud, dat aan
de constituerende vergadering, welke spoedig moest bijeenkomen, de beslissing
werd overgelaten of Venetië zich zoude voegen bij een koningrijk van Opper-Italië.
Carlo-Alberto nam de voorwaarde aan en Durando trok met zijn leger naar de
Venetiaansche provinciën. Het uur was echter voorbij; Radetzky was reeds de Adige
genaderd en had reeds Vicenza hernomen.
De slechte kansen van den oorlog deden nieuwe volksbewegingen in Venetië
ontstaan; men beschuldigde openlijk Manin en Tommaseo, dat zij ter liefde van
eigen gezag en van hunne republikeinsche denkbeelden het vaderland hadden
opgeofferd. Zij hadden werkelijk verkeerd gehandeld, en zoo zij onmiddellijk zich
aan Piëmont hadden aangesloten, zouden zij welligt de italiaansche onafhankelijkheid
hebben gered. Thans ging de ééne provincie na de andere verloren en drong het
oostenrijksche leger steeds voort. De tegenomwenteling, in Mei door koning
Ferdinand van Napels bewerkt, was niet geschikt de hoop der Venetianen te
verlevendigen; zij beroofde hen van allen bijstand van die zijde en de oude generaal
Pepe werd slechts door weinige troepen gevolgd, toen hij het waagde de bevelen
van zijnen meester te overschrijden en aan de republiek ter hulp te komen. Hij trok
Venetië binnen, waar hij met opene armen ontvangen en in plaats van den generaal
Lamarmora aan het hoofd der bezetting gesteld werd.
De stad der lagunen bereidde zich op hare verdediging voor. Inmiddels was de
den

constituërende vergadering eindelijk op den 3 Julij bijeengekomen; Manin had
haar niet langer kunnen of durven verdagen. De vraag, die alles overheerschte,
was de aansluiting aan Sardinië. In weêrwil der verdeeldheid, die in het kabinet zelf
heerschte, waagden Manin en Tommaseo eene laatste poging om de republiek te
redden. Het verslag omtrent den jammerlijken toestand der geldmiddelen, door
Castelli uitgebragt, de welsprekende taal van Paleocapa - de beide fusionistische
ministers - en meer nog, de algemeene stemming ten voordeele van Piëmont, deed
de poging schipbreuk lijden. Plotseling stond Manin in de vergadering op; hij had
een
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moedig besluit genomen, dat zoowel voor zijne buitengewone scherpzinnigheid als
voor zijne vaderlandsliefde getuigt. De greep is zelden geëvenaard:
‘Ik rigt mij tot u,’ zeide hij, - ‘niet als president, maar als afgevaardigde. Mijne
sten

gevoelens zijn dezelfde, welke ik den 22
Maart verkondigde, toen ik in het
arsenaal en op het plein van San Marco de republiek uitriep. Velen, die destijds in
mijn gevoelen deelden, doen het thans niet meer. Mijne overtuiging is niet veranderd
en zal ook niet veranderen; maar de toestand is geheel gewijzigd; de vijand staat
vóór onze poorten; niets is hem liever dan verdeeldheid in ons midden; ik wil slechts
woorden van eendragt spreken. In het belang van Venetië moet ééne partij beslissen;
aan die partij zal ik mij aansluiten en daarom wend ik mij vooral tot mijne politieke
vrienden, tot de republikeinen, en ik roep hun toe: Ik vorder van u het hoogste offer;
vergeet, dat er in deze vergadering roijalisten en democraten zijn en laat ons allen
Italianen wezen. Al wat tot dus ver is gedaan en al wat wij nu doen, is slechts
voorloopig; de toekomst behoort aan ons, en de constituerende vergadering te
Rome zal eerst over den blijvenden vorm beslissen.’
Met geestdrift werden deze schoone woorden ontvangen; Manin was populairer
dan ooit en zijn naam weêrgalmde door de geheele vergadering en door de stad.
Zijne politieke geloofsgenooten volgden zijn voorbeeld en men zag te Venetië het
schouwspel, dat mannen, zonder hunne overtuiging te verloochenen, haar ten offer
bragten aan het welzijn van hun vaderland. Met 127 van de 133 stemmen werd tot
de aansluiting aan Piëmont besloten.
Denzelfden avond echter dienden Manin en Tommaseo hun ontslag in, en te
vergeefs werden zij met bijna algemeene stemmen tot hunne betrekking herkozen;
zij bleven weigeren zich verder met de leiding der zaken te belasten. De beide
hoofden der fusionistische partij, de ministers Castelli en Paleocapa, werden daarop
met het bestuur belast, totdat Carlo Alberto zijne intrede in Venetië zoude doen.
De koning van Sardinië was echter niet voorspoedig in den strijd en zag zich
den

verpligt den 7 Augustus weder de Tessino over te trekken. Gevaarlijker nog voor
Venetië was de opheffing van de blokkade van Triëst, waardoor het van de zeezijde
aan een oostenrijkschen aanval werd
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blootgesteld. Het was der Sardinische vloot onmogelijk geworden die blokkade
langer vol te houden, en onder den indruk van deze ongunstige omstandigheden,
den

liet Carlo Alberto zich bewegen den 11 Augustus den wapenstilstand van Salasco
te sluiten. Weinige dagen vroeger hadden zijne commissarissen bezit genomen van
Venetië; maar toen de tijding van den wapenstilstand zich in die stad verspreidde;
toen men bemerkte, dat de koning zich bepaalde tot het zenden van een klein aantal
troepen ter versterking der stad en van eenigen onderstand in geld; toen men zag,
dat hij, wel verre van zich naar de lagunen te spoeden, zich terugtrok en daarbij
door het opheffen der blokkade van Triëst de Adriatische Zee weder openstelde
voor de bewegingen der oostenrijksche vloot, toen barstte de woede des volks op
nieuw en heviger dan ooit uit; het achtte zich verlaten en verraden, drong op de
verwijdering van Castelli en Paleocapa en van de koninklijke commissarissen aan
en riep met luider stemme om zijn vroegeren dictator; Manin.
De ministers en de commissarissen legden het bewind neder en het hoofd der
republikeinsche partij verscheen op het balcon. Hij kondigde het ontslag van het
bestuur aan; deelde aan het volk mede, dat de constituerende vergadering in twee
dagen zoude bijeenkomen om een nieuw gouvernement te benoemen en voegde
er bij: ‘Inmiddels, gedurende deze acht en veertig uren, zal ik zelf regeren. Aanstonds
zullen al de weêrbare mannen worden opgeroepen; uit elk bataillon zal een aantal
keurmanschappen worden gekozen, welke dezen nacht naar de vesting Malghera
zullen optrekken, die door den vijand wordt bedreigd. En nu - ontruimt het plein!
stilte en rust zijn noodzakelijk.’
Binnen weinige minuten was het plein ledig; de bevolking was gerust en tevreden,
zoodra haar geliefde aanvoerder de teugels weder in handen had genomen. Zijn
invloed was zoo groot, dat één wenk, één woord van hem volstond om den
volksstorm te bezweren en de kalmte en rust te herstellen. Het is eene vereerende
getuigenis voor zijn karakter en zijne talenten; vereerend vooral, omdat het volk,
dat hem zulk een onbegrensd vertrouwen schonk, slechts moeijelijke en kommervolle
dagen onder zijn bestuur heeft doorleefd en zich door hem de zwaarste lasten zag
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opleggen. Het moge gemakkelijk zijn in tijden van voorspoed en zegen den naam
van vader des vaderlands te verwerven; hij, die dien schoonen titel ontvangt van
een volk, dat gedrukt gaat onder rampen en tegenheden, moet een groot en
uitstekend man zijn.
De vergadering, die twee dagen later bijeenkwam, bevestigde de keuze des volks
en droeg aan Manin het opperste gezag op, dat door hem werd aanvaard. Hij
begreep echter, dat in den gevaarlijken toestand, waarin de stad verkeerde, de
voorlichting van de mannen van het zwaard onmisbaar was, en hij deed den
schout-bij-nacht Graziani en den kolonel Cavedalis aan zijne zijde plaats nemen en
vormde aldus een driemanschap, dat evenwel gaarne de taak der regering aan hem
overliet. Teregt liet men de kwestie van vorm thans onaangeroerd; de regering bleef
eene provisionele; de republiek werd niet op nieuw uitgeroepen en evenmin de
aansluiting aan Sardinië bevestigd. Had Manin gemeend in de eerste dagen der
omwenteling, met het oog op den historischen regeringsvorm van Venetië, de banier
der republiek te moeten opsteken om welke zijne landgenooten zich het liefst zouden
scharen; hij gevoelde dat het thans onstaatkundig zoude zijn, nu het bestaan van
het vaderland op het spel stond, de gemoederen te verdeelen door den strijd over
vormen. Venetië had de eendragtige zamenwerking, den onverschrokkensten
heldenmoed van al zijne zonen noodig, om weêrstand te kunnen bieden aan
Oostenrijk. De Napolitaansche soldaten, die den generaal Pepe gevolgd waren,
hadden den wensch te kennen gegeven om huiswaarts te keeren, sedert de
constituerende vergadering de aansluiting aan Sardinië had uitgesproken en de
meeste hunner waren reeds naar hunne haardsteden vertrokken. Op eigen kracht
alleen viel dus voor Venetië te bouwen. Vruchteloos beproefde Manin eene nieuwe
poging bij Frankrijk en Engeland. De minister Bastide antwoordde met welwillendheid,
met sympathie zelfs, maar hulp verleende hij niet; Lord Palmerston vond het niet
noodig of niet geraden, zich in onmiddellijke betrekking te stellen met ‘de oproerige
stad’ en vergenoegde zich door zijnen consul, den Heer Dawkins, aan Manin te
doen raden om zoo spoedig mogelijk te capituleren. Bij al deze teleurstellingen
voegden zich moeijelijkheden van anderen, schoon niet ligteren aard. De schatkist
was uit-
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geput; aan het opleggen van nieuwe belastingen was naauwelijks te denken, en
toch, er moesten middelen gevonden worden om de verdediging vol te houden.
Manin zag zich verpligt tot uiterste financiele maatregelen over te gaan,
afkeurenswaardig voorzeker, wanneer het budget met vele millioenen batig saldo
sluit, onvermijdelijk echter bij een algeheel gemis aan fondsen ter bestrijding der
meest noodzakelijke uitgaven. Hij gaf een gedwongen koers aan de bankbilletten,
en vaardigde het besluit uit, dat alle gouden en zilveren voorwerpen binnen twee
dagen aan de munt moesten worden geleverd tegen een bewijs, dat 5 pCt. rente
deed.
Zulke maatregelen waren niet geschikt om de bevolking gunstig te stemmen voor
het voortzetten van een strijd, welke haar op zoo duren prijs kwam te staan, en
welligt had zich toen reeds de geest van moedeloosheid luide geopenbaard, indien
niet de mare der nieuwe gebeurtenissen in de oostenrijksche monarchie de hoop
had verlevendigd. De tijding van het uitbarsten van den Hongaarschen opstand in
September, welke spoedig door de tweede omwenteling te Weenen en de vlugt van
den keizer uit zijne hoofdstad werd gevolgd, werd met geestdrift en blijde hope te
Venetië ontvangen. Zouden de kansen een gunstigen keer nemen, en de zaak der
vrijheid en onafhankelijkheid in Italië ten laatste triomferen? Wie den zoeten waan
mogt hebben gekoesterd, werd weldra door de nuchtere waarheid wakker geschud.
De Italianen hadden niet aan Rusland gedacht. De keizer van Oostenrijk mogt op
dien oogenblik onmagtig zijn de revolutie ten onder te brengen; grootmoedig en
belangeloos als altijd, kwam zijn noordsche bondgenoot hem te hulp. Als eene
egyptische kwaal vielen de Russische troepen in Gallicië en Hongarije en lieten dus
den Oostenrijkers de handen ruim, om al hunne krachten tegen Italië te keeren. De
tijd van de revolutie was voorbij; de reactie maakte hare opwachting, en, verouderde
schoone als zij was, maakte zij, onder het blanketsel van orde, veiligheid en
gematigdheid, echter dagelijks veroveringen. Regering na regering viel aan de
knieën der aangebedene, die in 't onzekere bleef, aan wien zij haar harte geven
zou en wie haar vurigste minnaar was. Voor Oostenrijk en Rusland stond de kans
niet kwaad.
Toch ontzonk aan de stad van San Marco nog niet de

De Gids. Jaargang 22

609
moed. In diezelfde maand October, die de Russen in Hongarije zag binnenvallen,
stelde de afgevaardigde Rubi voor, aan Manin en zijne beide medestanders eene
vaste jaarwedde toe te leggen. Het antwoord van den dictator verdient door de
historie te worden bewaard:
‘Zoolang Venetië arm is,’ zeide hij, ‘zal ik niets aannemen. Indien ik geld behoef,
zal ik mij tot mijne vrienden wenden.’
Was het gevoel van onmagt, of eene politieke behendigheid, die hem tegelijkertijd
deed voorstellen de dictatuur op te heffen? Wij zouden schier geneigd zijn het laatste
te gelooven; zoo als te verwachten was, werd het voorstel niet aangenomen en
bleef Manin met het opperste gezag bekleed.
Gedurende den geheelen winter bleef de venetiaansche republiek volharden
tegen haren overmagtigen vijand, die steeds nader en nader drong, niettegenstaande
enkele uitvallen uit de stad met een gelukkig gevolg werden bekroond. Eene zending
van Tommaseo naar Parijs bleef vruchteloos; hij kwam terug met een gunstigen
indruk van den president der fransche republiek, maar zonder eenige hulp in geld
of troepen. Een ieder weet, dat beleefde woorden in het fransch niet duur zijn.
Inmiddels had Manin de vorige vergadering ontbonden, welke naar zijne meening
slechts geroepen was geweest de vraag der aansluiting aan Piëmont te beslissen,
en die bovendien uit afgevaardigden van provinciën bestond, welke wederom aan
de oostenrijksche heerschappij waren onderworpen. Het hoofd der venetiaansche
republiek gaf hierin een nieuw bewijs van zijne liefde voor onbepaald gezag in tijden
van oorlog, welligt ook van zijne prikkelbaarheid en heerschzucht, welke zich
moeijelijk konden voegen naar de contrôle en de medewerking eener vergadering.
Zoo ver ging echter zijne zucht tot onbeperkte gezaguitoefening niet, dat hij zich
zoude verzetten tegen het bijeenroepen eener nieuwe vertegenwoordiging, zoodra
de algemeene wensch zich daartoe openbaarde. De openbaring liet zich niet lang
den

wachten, en reeds den 15 Februarij 1849 kwam de nieuwe vergadering bijeen,
welke, na eenige beraadslagingen en gedeeltelijk onder den indruk van herhaalde
volksbewegingen, Manin eenparig benoemde tot hoofd van het bewind met den titel
van president. Cavedalis en Grazi-
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ani bleven in hunne betrekkingen, en na de wettelijke bekrachtiging van het
gouvernement, werd de vergadering onmiddellijk door Manin verdaagd.
Hij mogt zich dus van eene lastige en tijdroovende inmenging in regeringsdaden
hebben ontslagen, er behoorde moed toe, om de verantwoordelijkheid van den
gevaarlijken toestand alleen te dragen tegenover eene bevolking, welke herhaaldelijk
op dreigende wijze van hare bestuurders rekenschap eischte.
Somberder en somberder werd de staatkundige horizon. Napels, Rome en
Toscane waren teruggekeerd tot hun vroegeren toestand; de slag van Novara was
sten

den 23
Maart door de Sardiniërs verloren; Carlo-Alberto, wanhopig over de
nederlaag, had afstand gedaan van den troon; dertigduizend Oostenrijkers
omsingelden Venetië, onder aanvoering van den beruchten Haynau. De oproerige
sten

stad werd den 27

Maart gesommeerd zich over te geven. Manin riep de
den

vergadering bijeen; zij besloot weêrstand te blijven bieden. Den 4 Mei werd door
den maarschalk Radetzky, die in het kamp was gekomen, eene nieuwe sommatie
aan de Venetianen gerigt, waarbij hij algeheele amnestie beloofde aan al de soldaten
en onderofficieren, en aan iedereen de vergunning gaf Venetië binnen twee dagen
te verlaten. Manin beriep zich op het vroegere besluit der vergadering en weigerde;
maar hij stelde een wapenstilstand en het openen van onderhandelingen voor.
Radetzky's antwoord was te voorzien; de keizer van Oostenrijk kon niet
onderhandelen met zijne oproerige onderdanen.
Wij zouden te veel van het geduld onzer lezers vergen, wanneer wij al de
bijzonderheden van de belegering van Venetië wilden vermelden; een schitterend
wapenfeit vormt daarin de verdediging der vesting Malghera door den generaal
d'Ulloa. - De stad werd door de keizerlijke vloot geblokkeerd; de toevoeren ter zee
afgesneden; het bombardement begonnen. De levensmiddelen werden schaarsch
en hoog in prijs; de cholera begon zich, ten gevolge van gebrek, ophooping in enkele
wijken, hitte en vermoeijenis, te openbaren en rigtte groote verwoestingen aan. Te
midden van al die ellende bleef Manin met kracht het roer van staat sturen en de
verdediging leiden, kampende tegen moedeloosheid aan de eene, roekeloosheid
aan de andere zijde, zelf zich mengende in den strijd, nadat hij het volks-
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rumoer had bedaard en de inwendige orde verzekerd. Nog éénmaal had hij gehoopt
op eene gunstige ontknooping van dit bloedige drama. De minister von Bruck had
hem voorslagen tot schikking laten doen: hij had ze beantwoord door het zenden
van twee afgevaardigden; maar hij zag maar al te spoedig, hoe weinig hij staat zou
kunnen maken op de beloften eener diplomatie, die morgen loochende, wat zij
heden had voorgespiegeld. Verontwaardigd over het onedele spel, dat met zijn
sten

ongelukkig vaderland werd gespeeld, brak hij den 1
Julij de onderhandelingen
af, en de volksvertegenwoordiging keurde met eenparige stemmen zijne handelingen
goed.
Het was Augustus geworden; men kon schier berekenen hoe lang de
levensmiddelen strekken zouden en de stad nog zou kunnen volharden. Niemand
sprak nog van overgave. De eerste, die het waagde, was de patriarch; hij stelde
een adres op, dat echter door slechts 80 personen geteekend werd, en verzocht
aan de vergadering een einde te maken aan de wanhopige zaak. Het volk ontstak
in woede en bestormde het bisschoppelijke paleis, en slechts met moeite gelukte
het Tommaseo, aan het hoofd der burgerwacht, den patriarch te beveiligen. Manin
zag echter in, dat de uiterste ure gekomen en verdere tegenstand een noodeloos
bloedvergieten was. De vergadering had al hare magt aan hem overgedragen; hij
riep Cavedalis, d'Ulloa, Pepe en Graziani bij zich, en in weêrwil van nieuwe
ongeregeldheden onder het volk, werd door hen tot de overgave besloten. Den
den

13 Augustus schreef hij een brief aan den Heer von Bruck, die zich te Milaan
bevond, ter verkrijging eener eervolle capitulatie; hij besteedde de laatste dagen
van zijn dictatorschap aan het onderdrukken der uitspattingen van het volk en de
soldaten; hij sloot nog eene laatste leening ter vereffening der noodige uitgaven en
sten

ter betaling der tractementen en soldijen, en toen hij den 24
Augustus het
antwoord van den oostenrijkschen minister ontving, waarbij deze de verlangde
voorwaarden toestond, legde hij zijn gezag neder in handen van den stedelijken
raad.
sten

Den 27
Augustus verliet Manin met zijne vrouw, zoon en dochter zijne
geboortestad, die hij gedurende anderhalf jaar had bestuurd en verdedigd, na haar
vrij te hebben gemaakt. Hij begaf zich naar Frankrijk; zijn lot-
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genoot Tommaseo vertrok naar het eiland Corfu. Den volgenden dag trok de generaal
sten

Gorzkowsky de stad binnen, en den 30
Augustus deed de grijze veldmaarschalk
Radetzky zijne plegtige intrede in het onderworpene Venetië.
Dit was het einde van den langen en bangen strijd; dit was de ontknooping van
het Venetiaansche drama. De stad der lagunen was teruggekeerd tot vreemde
heerschappij; de dagen harer onafhankelijkheid waren geene gelukkige en blijde
dagen voor haar geweest; zij had haar kortstondig zelfstandig bestaan duur gekocht
en nog duurder geboet. En toch is die bladzijde harer historie geene onbeteekenende
of roemlooze, en mag zij zonder schaamte terugzien op de jaren 1848-1849. Zij
dankt het aan den man, die haar 't eerst deed ontwaken en haar opriep tot den strijd,
die haar heeft bestuurd en geleid en hare waardigheid heeft weten te bewaren, te
midden van al de ellende van een kommervol beleg, te midden der verlatenheid,
waarin zij verkeerde. Geene walgelijke tooneelen van moord en plundering hebben
de geschiedenis der venetiaansche republiek bevlekt; hare administratie
onderscheidde zich door orde en regelmaat, en Europa, dat haar gedurende den
strijd aan haar lot had overgelaten, haastte zich, na haar val, hulde te brengen aan
haar beleid en haren moed. Zelfs de oostenrijksche pers zwaaide der afgestorvene
lof toe en prees de gematigdheid en wijsheid, die bij het bestuur der overwonnen
stad hadden voorgezeten.
Het lot van den balling wachtte Daniele Manin. Naauwelijks op franschen bodem
geland, verloor hij de trouwe gezelle van zijn leven, de gade, die hem ter zijde had
gestaan bij al zijne beproevingen en wederwaardigheden, die hem gesterkt en
bemoedigd had in de ure der verslagenheid, die in zijne geestdrift en in zijne vreugde
gedeeld had bij iedere overwinning, door de italiaansche zaak behaald.
‘ô l'Exil est impie!’

gold ook van het hoofd der venetiaansche republiek; ook hem kostte de ballingschap
- het gemis van de italiaansche zon en van den dierbaren geboortegrond - meer
dan één offer; eerst zijne vrouw, later zijne dochter, zijne eenige Emilia. Manin
vestigde zich te Parijs in een klein apartement aan het einde der Rue blanche. Hij
onthield zich voortaan van elke staatkundige beweging; man van de wet als hij was,
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had hij een afkeer van die even gevaarlijke als onvruchtbare zamenzweringen, die
wel eene goede zaak in de algemeene opinie kunnen schaden en aan de bewerkers
het leven kunnen kosten, maar zelden of nooit eenige beslissende uitwerking ten
gevolge hebben. Zonder vermogen en te fier en vaderlandslievend om in den
vreemde een ambt te bekleeden, voorzag hij in het onderhoud der zijnen door het
geven van lessen in zijne moedertaal. Aan hulp en medewerking, aan blijken van
achting en sympathie ontbrak het echter den edelen balling niet. Frankrijk mogt hem
hebben vergeten in de ure des gevaars, mogt de venetiaansche republiek aan haar
ongelukkig lot hebben overgelaten; het bewees aan Manin, dat althans geen gemis
aan instemming met het beginsel, dat hij vertegenwoordigde, de oorzaak der
vroegere onverschilligheid was geweest.
Een kring van belangstellende vrienden had zich spoedig om den ex-president
gevormd; mannen, gevierd in het rijk der letteren en der kunst; mannen, waardiglijk
geplaatst in staatkundige betrekkingen, schaarden zich om hem en bewezen aan
zijn karakter eene verdiende hulde. 't Mag ons niet onverschillig zijn, in de voorste
rij der vrienden van Manin onzen grooten landgenoot, Ary Scheffer, te ontmoeten,
wiens naam zelden ontbreekt, waar het deelneming en belangstelling geldt in wat
goed, groot en edel is.
Maar wat kan den balling de verwijdering vergoeden van zijn geboortegrond,
waarvoor hij geleden en gestreden, waarvoor hij zijn gansche leven opgeofferd
heeft, en die één is geworden met zijne heimelijkste gedachten, zamengesmolten
met alles, wat hem lief en dierbaar is?
Italië en zijn huisgezin hadden zijn geheele leven vervuld; wat werd er van dat
leven, toen hij van het eerste afscheid had moeten nemen en de dood een nieuw
offer eischte in den kleinen kring van het laatste?
Emilia Manin had op den vreemden bodem geen levenslust en gezondheid gekend;
zij was langzaam weggekwijnd als eene bloem, die in eene andere luchtstreek was
verplant. Tenger en zwak was het broze ligchaam niet in evenredigheid tot den
vurigen geest en het warme gemoed, die het bezielden. Zij was de lievelinge haars
vaders; zij verstond en begreep hem en deelde met geest-
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drift in al zijne verwachtingen en idealen; even als hij, trilden al de snaren van haar
hart, bij het denkbeeld aan Venetië, aan de vrijheid! Het einde van haar langdurig
lijden was genaderd; het bleeke en fijne gezigtje was half verborgen onder de
kussens; het spreken werd haar moeijelijk. Zij wenkte om een stuk papier en de
bevende vingeren schreven een laatst vaarwel aan haren geboortegrond: ‘o Venetië!
ik zal u nimmer wederzien!’
Zwaar was de beproeving voor den ongelukkigen man, schier te zwaar voor zijne
krachten; maar hij doorstond haar ter wille van zijn eenig-overgeblevenen, zijn zoon.
Emilia werd in het familiegraf van Ary Scheffer, op het kerkhof Montmartre begraven;
haar vader vergezelde haar naar hare laatste rustplaats, steunende op de
schouderen van zijn zoon; Montanelli, d'Ulloa, Eugène Pelletan, Ary Scheffer en
een breede stoet van deelnemende vrienden bewezen de laatste eere aan haar,
die de vreugde en de roem van haren vader was geweest.
Maar, schoon gewond in het dierbaarste wat hij bezat, en gebukt gaande onder
de bitterste slagen, bleef Manin het groote werk voortzetten, waaraan zijn geheele
leven gewijd was geweest. In de fransche, engelsche en italiaansche dagbladen
bleef hij strijden voor zijn vaderland en bleef hij de denkbeelden verkondigen, van
wier verwezenlijking hij de vrijheid en het geluk van Italië verwachtte.
Geleerd door de ondervinding, trad het vraagstuk van den regeringsvorm bij hem
op den achtergrond, en zocht hij vóór alles naar den weg, die tot onafhankelijkheid
leiden kon. Eendragtige zamenwerking van al de kinderen des lands, met opoffering
van eigene geliefkoosde denkbeelden, zoo het noodig bleek: ziedaar de leuze,
waaronder hij streed. Voor zich zelven republikein, zou hij gaarne afstand hebben
gedaan van de republiek, zoo hij slechts een éénig en onafhankelijk Italië mogt zien
verrijzen. Eenheid en onafhankelijkheid! Het was de leer, die hij verkondigde te
ieder uur en op iedere plaats, en hij voegde er bij: ‘Indien het herboren Italië een
koning moet bezitten, dan moet het er slechts één zijn en kan het geen ander wezen
dan de koning van Sardinië.’ Men ziet, welk een groot offer de voormalige
tegenstander van Carlo-Alberto bereid was te brengen aan het algemeene belang.
Hij achtte zich echter verpligt rekenschap te geven van zijne denkbeelden
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en hij bekende dat - schoon hem de republiek steeds de beste regeringsvorm
toescheen - hij thans geleerd had te streven alleen naar datgene, dat mogelijk en
bereikbaar was. De groote nationale zaak ging bij hem vóór de geliefkoosde
denkbeelden eener partij.
Gedurende al den tijd zijner ballingschap ging hij onvermoeid voort, zijne
landgenooten op te wekken en hunne belangstelling levendig te houden voor de
italiaansche vrijheid; maar tevens hen aan te manen tot bezadigdheid en orde, hen
te waarschuwen tegen zamenzweringen en politieken moord, en hen te stemmen
tot eendragt en onderlinge verbroedering. Zijne krachtige en welsprekende woorden
zullen zeker niet zonder invloed zijn gebleven op zijne landgenooten, en Daniële
Manin zal niet vruchteloos het zaad op den akker hebben gestrooid. Hij heeft gewerkt
voor zijn land, zoolang hij kon; maar eindelijk ontzonk ook hem de kracht. De smarte
sten

had zijn ligchaam ondermijnd. Hij stierf op den 22
September 1857 te Parijs in
den ouderdom van 53 jaren, en zijn lijk werd nedergelegd aan de zijde zijner dochter.
Zal de wensch van Daniële Manin worden vervuld? Zal de tijd komen, dat Italië
één en onafhankelijk zal zijn? Wij kunnen het naauwelijks verwachten. De
oostenrijksche heerschappij moge ophouden te bestaan; het
lombardisch-venetiaansch koningrijk moge vrij en zelfstandig worden, of zich voegen
bij Sardinië; aan een éénig Italië valt het ons moeijelijk te gelooven. Wat zou er
moeten worden van den kerkelijken staat; waar zou de zetel zijn van het hoofd der
kerk? Jeruzalem welligt of een of ander eilandje in de Middellandsche Zee, zoo als
de statenhervormers van ambacht het begeeren. Wie lust heeft te gelooven, dat de
drager van de driedubbele kroon zich die naïve lotsbedeeling zoude laten welgevallen
of de roomsche kerk haar zoude dulden, moge de vinding aannemelijk prijzen; voor
ons behoort zij tot het gebied der politieke droomerijen.
Maar al beschouwen wij ook de verwezenlijking van Manin's denkbeelden niet
als waarschijnlijk, wij hebben eerbied en achting voor den man, die met waardigheid
en ernst, met warme vaderlandsliefde en opregte overtuiging zijn geheele leven
heeft ten offer gebragt aan het welzijn van zijn land. En zoo wij ons aangetrokken
hebben gevoeld tot de beschouwing der twee republikeinsche figuren,
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wier naam wij boven dit opstel hebben geplaatst, het geschiedde niet, wijl wij in
hunne overtuiging deelen en de republiek den meest wenschelijken regeringsvorm
achten - zij is, integendeel, in ons oog voor de Europesche staten bij hare
tegenwoordige ontwikkeling, ten eenenmale ongeschikt - maar omdat wij wenschten
te doen zien, dat onder iedere partij mannen gevonden worden van waarachtige
overtuiging, van edele beginselen en uitstekende talenten, voor wie in den volsten
zin des woords het heil des volks de hoogste wet is, en die met regt aanspraak
mogen maken op de hulde en de vereering van politieke geloofsgenooten en politieke
tegenstanders, van allen, wien 't om eerlijkheid en goede trouw is te doen.
JOH. C. ZIMMERMAN.
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Splinters van oud en nieuw hout.
Amsterdam.
(Naar Goethe, zegt men.)
Vaderstads-liefde, mijn goede man!
Die zie ik voor een Oester ân,
Die - krijg-je haar niet versch en frisch Waarachtig een aklig kostjen is.
Intusschen mijn' braven stadgenooten
Heeft die beschouwing al lang verdroten,
Die zuinige, die bedaarde luî
Geven van mijn Vaderstadsliefde den brui.
Zij willen er liever Haring van maken,
Die kunnen ze in tonnen bewaren en kaken;
En zag-je in 't diepste van 't diep hunner ziel,
'k Geloof, dat ze als Bokking nog 't best hun beviel.

Muzijk-copiist.
Reactionairen! - kom bij mij maar in de leer!
'k Veins mij zóó middeneeuws, dat 'k met gemak
Vier eeuwen moffel in mijn zak En, onverbloosd, de Drukkunst stout negeer;
En laag zie 'k op U neêr, gij Antirevolutie,
Die, met uw aller dommekracht,
Nog vruchtloos weg te mofflen tracht
Een kleine, onnoozle Constitutie.
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Meyerbeersche opera's.
A.
De ster van het noorden.
Een poolster niet, die eeuwig flonkren zal Maar toch een aardig Meteoortje,
Met menig' flikkerglans en schal en knal,
En menig wonderbaar accoordje,
Pikant voor 't oor, - pikant ook voor 't gezigt
Is - zoo in toonen als gedicht Dit werk geen ster.... maar noorderlicht!

B.
De profeet.
'k Hoû van een vromen Isreliet,
Waar geen bedrog in wordt gevonden,
Maar Meyerbeer! - die kunstemakerszonden
Vergeeft mijn kunstgevoel U niet!
Is hier niet koor, ensemble en aria
Gesublimeerde.... kakkelaria?

Eene geschiedenis des vaderlands.
(In Schrock's manier.)
1.
'k Kon voor den prijs, waarop dit werk zal loopen,
Bijna een Vaderland mij kóópen!
2.
Als ik meet met de maat
Waar de schrijver meê meet,
Is nog 't boek niet compleet
Als de wereld vergaat.
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Jaarlijksche vergadering en maaltijd der maatschappij van?
De letterkost was flaauw, de lekkerkost was zout,
De maatschap koud!

Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede.
Uw duizendjarig rijk, Oeconomie,
Is ver nog - waar het hart, van menschenliefde warm,
Als zinspreuk - onbewust de bitterste ironie Nog zaâm moet binden: eerlijk-vlijtig-arm!

Oorzaak van handelscrisis.
(Naar Edgar Poe.)
Catechis.
Onderwijzer. - Zeg'ereis, mijn kind! van wien komt alle zegen,
Van wien al 't goede, dat ge hebt gekregen?
Kind. - Ei! alles krijg ik van Papa!
O. - Maar die, van wien heeft die 't?
K. - Van Grootpapa!
O. - Neen, hoe is Grootpâ dan er aan gekomen?
K. - Die heeft 't genomen!

Een Luxemburgsch kinderliedje.
(Heije nageneuried.)
Ik woû dat ik een vogel was,
Een vogeltje met veêren,
Wat zou me kunnen deren?
Ik vloog maar hoog, ik vloog maar ras
En niemand kon me keeren;
Och! kon men 't octroijeren! -
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- Zeg, Vrindje! heb je wel bedacht,
Hoe dikwijls op de stangen
De lijsters blijven hangen Wat vinkjes onder 't net gebragt,
Wat snipjes zijn gevangen.
't Is spit of kooi verlangen!
Al vloog je hoog, al vloog je ras,
Die lastige geweren
Ze zouden je wel keeren;
Wie wijs is blijft hetgeen hij was....
Doch - sta je op 't octroijeren
't Geeft dubblen pluk van veêren!

Koloniale politiek.
1. DE OPPOSITIE.
Een kleine haas springt uit het kruid! 2. HET BEWIND.
Een grooter haas sprong hem vooruit! 3. DE NATIE.
De Jager kwam tot geen besluit,
Hij had ze beiden graag als buit,
En.... platzak komt hij 't veld weêr uit.

Ministeriële crisis.
1.
(Volgens Datheen's Psalm I, en Witsen Geysbeek.)
Die niet en gaat Die niet en staat En niet en zit Ik bid U, vriend Datheen, ik bid:
Zeg ons, wat dán zoudt gij verlangen?
'k Denk dat hij vallen moet of hangen!
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2.
Gij, die van overwegen 't meeste hieldt,
'k Wou, dat gij overwigtig werdt, en vielt.
3.
Gij die... maar neen! één woord reeds waar' te veel,
En..... personeel!
4.
‘Te zamen staan of vallen!
Dat zij een leus voor dweepers of voor mallen....
'k Wil liever eenig staan, dan zamen vallen.’
5.
Gij andren...... 'k zou graag karakteriseren......
Hadt ge karakter, lieve Heeren!
6.
De schildwachts zijn eindlijk afgelost
In 't uiterste uur, in 't elfde;
Er staan nu andre soldaten op post,.....
't Consigne bleef hetzelfde.

Troost.
Och! wat maakt men in deze Eeuw
Van de Vrijheid toch geschreeuw!
Eer er honderd jaar voorbij zijn,
Zullen wij al te zamen vrij zijn.....
Wat zal Heer en Knecht dan blij zijn!.....
Mits ze er allebeî maar bij zijn!
JAN BIJL.
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Bibliographisch album.
S. Hoekstra, Bz. De Weg der Wetenschap op godgeleerd en wijsgeerig
gebied. Amsterdam, P.N. van Kampen. 1857.
‘Voorzeker, indien by iemand, zoo is by Bilderdijk de kracht en kunst der poëzy eene
soort van stoute en diepe krijgskunst geweest. Dat was zy by hem naar den hem
aangeboren oorlogshaftigen aart; dat is zy by hem in schier geheel hare strekking
en wezen; dat toont zy zich, al ware het slechts in die onbeschrijflijk schooue en
(vergunt my het vreemde maar eigenaartige woord!) savante versbouw, waarin by
zich in al zijne werken een zoo bewonderenswaardigen meester heeft getoond. Ja,
bestudeer hem vooral ook van deze zijde, gy Nederlandsche jeugd, die voor ware
dichtkunst hart, voor hare hoogere beoefening aanleg hebt! Bestudeer hem wel ter
dege, dien Cesar over legerbenden uwer eigene Vaderlandsche poëzy! Hoe hy
zijne legioenen zamenstelt en voltallig maakt uit de kern en keur uwer taalbevolking,
oud en jong! Hoe hy ze organiseert, hoe hy ze disciplineert, hoe hy met ze
manoeuvreert, die oude trouwe garde zijner wel beproefde Alexandrijnen, die
schitterende ruiterij van zijn allerlei trippel- en zangmaat en rijm! Hoe hy aan het
hoofd van deze zijne dichterlijke benden, met schijnbaar kleine middelen soms,
groote plannen volbrengt; of het waar, met hen stroomen doorwaadt, engten
doorstreeft, steilten en bergen overtrekt; straks, op den dag der bataille, vol van
stouten maar tegelijk alles en altijd berekenenden moed, in breede liniën zijne
krijgsmacht ontwikkelt, in buigende kolommen ze laat oprukken, om, eindelijk, met
den donder van Ode en Dithyrambe, van Epos en Hymne, elken wederstand te
vernietigen, den grond met zijne menigten te overdekken, alle de betwiste positiën
te bezetten, en op de glorierijk vermeesterde hoogten de vereenigde banieren te
planten van Christelijke waarheid en Nederlandsche kunst!’
Deze zeer schoone bladzijde, die intusschen met den inhoud der openingsrede
van Prof. Hoekstra niets hoegenaamd te maken heeft, is uit Mr. Da Costa's ‘Bilderdijk
herdacht.’ Wij schreven haar uit, ten einde den lezer te doen gevoelen, zonder het
hem met woorden
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te zeggen, wat hij in Prof. Hoekstra's redevoering misschien zoeken, maar er nergens
vinden zal: stijl, taal, vorm, welsprekendheid. Ten dien aanzien is de inwijdingsrede
van den Godgeleerde het volmaakte, of zoo men wil zeer onvolmaakte tegenbeeld
der vier maanden vroeger, ingelijks te Amsterdam, uitgesproken feestrede van den
Dichter.
Het is zoo, de ‘Weg der Wetenschap’ is slechts de vertaling, de door een ander
vervaardigde hollandsche vertaling, eener in het latijn opgestelde redevoering.
Sommigen zullen dus welligt meenen, dat in deze omstandigheid eene
verontschuldiging van den onaesthetieschen vorm der verhandeling ligt opgesloten.
Doch ik betwijfel of deze verontschuldiging geldig is. ‘Waarom ik liever de hollandsche
vertaling uitgeef, dan de oorspronkelijk latijnsche rede,’ dus besluit de Hoogleeraar
zijn voorberigt, ‘behoef ik wel niet te zeggen.’ Wat mij betreft, ik wenschte dat hij
het gedaan had. Vermoedelijk zouden dan wij en anderen met ons, zijne bedoeling
gevat hebben; thans begrijpt men haar noode. Het oorspronkelijk latijn ware alleen
door de eenigzins geleerden verstaan geworden, dat is waar; doch de hollandsche
vertaling is voor niet-geleerden onverstaanbaar. Het groote publiek heeft dus bij de
uitgave niets gewonnen; het is nog even wijs als vroeger omtrent den weg der
wetenschap. Verstond het latijn, het schreef naar alle waarschijnlijkheid aan den
rand der nederduitsche overzetting: graeca sunt, non leguntur. Werkelijk vindt men
hier, in plaats van een kunstgewrocht, van een zegelied der welsprekendheid, van
een Ode in proza, zooals iedere feestrede wel mogt zijn, een vermoeijend opstel
van meer dan tachtig bladzijden in aanteekeningstijl.
Zoo deze korte beoordeeling den Heer Hoekstra onder de oogen mogt komen,
duide hij mij niet ten kwade dat ik bezwaarlijk vrede hebben kan met den vorm zijner
redevoering. Hij zal dit te minder doen, indien ik er aanstonds bijvoeg dat de inhoud
mij volkomen overtuigd heeft van zijne meesterschap op wijsgeerig en godgeleerd
gebied, van de zelfstandigheid zijner overtuiging, van zijnen moed om die overtuiging
in het openbaar uit te spreken. Ware het te wenschen dat Mr. Da Costa zich meer
uitsluitend tot de studie der fraaije letteren bepaalde, den Hoogleeraar Hoekstra
zullen de vrienden der godgeleerde wetenschap in ons vaderland hoe meer hoe
liever op het gebied dier studie ontmoeten. Het zij mij evenwel vergund enkele
bedenkingen te opperen tegen de slotsom waartoe hij ditmaal is geraakt.
Tot 's lezers narigt diene dat Prof. Hoekstra tot tekst zijner rede gekozen heeft de
spreuk van den griekschen wijsgeer Protagoras: ‘Aller dingen maatstaf is de mensch.’
In plaats van tekst moest ik liever zeggen motto; want Prof. Hoekstra hecht aan
deze woor-
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den een geheel anderen zin als Protagoras gedaan heeft. Zij dienden den griekschen
wijsgeer tot uithangbord van hetgeen Mr. Da Costa een ‘bodemloos subjectivisme’
pleegt te noemen. Prof. Hoekstra daarentegen vindt er, naar zijne opvatting, een
zeer vasten bodem in beide voor godgeleerdheid en wijsbegeerte. En teregt, in zoo
verre namelijk het uitgangspunt van alle bespiegeling gelegen is in de anthropologie.
- De mensch, 's menschen wezen, dat wil zeggen het hoogere in den mensch, is
zijne rede; door haar en door haar-alleen komt hij tot de kennis der waarheid op
allerlei gebied: ‘Wij beweren dat de rede het orgaan is, waarmede wij de waarheid
leeren kennen en erkennen, zoodat aan den eenen kant ons de weg tot de waarheid
openstaat, en wij aan den anderen kant het vermogen bezitten om over de waarheid
te oordeelen. Inderdaad heeft men de rede te beschouwen als het orgaan waardoor
men de waarheid leert kennen, in dézen zin dat de rede ons tot de waarheid leidt,
dat zij de bron is waaruit wij het begrip ‘waarheid’ putten, en dat zij dus moet geacht
worden de maatstaf en beoordeclaarster te zijn van de verschillende waarheden,
die zich in de zigtbare dingen openbaren’ (blz. 11, 16). - Alleen bij den volmaakten
mensch is de rede het volmaakte orgaan der waarheid. Jezus Christus was de
volmaakte mensch; men moet dus bij hem ter schole gaan om den waren maatstaf
aller dingen te vinden: ‘Ons is Jezus Christus geworden wijsheid, regtvaardigheid,
heiligheid en verlossing, juist daarom, omdat hij de volmaakte menschelijke natuur
deelachtig geweest is. En daar dit onze onwrikbare overtuiging is, koesteren wij ook
geen den minsten twijfel omtrent zijn goddelijken oorsprong. Ik weet zeer wel dat
dit mijn gevoelen, dat namelijk in Jezus alles goddelijk en menschelijk tevens was,
of met andere woorden, dat zijne goddelijkheid niet verschilde van zijne menschelijke
volmaaktheid, door zeer velen wordt gelaakt; maar ik houd het er voor dat zij niet
genoeg begrijpen, wat het zegt de absoluut volmaakte mensch te zijn’ (blz. 21, 22).
- De zuiverheid der rede bij Jezus Christus was de vrucht zijner zedelijke
volkomenheid: ‘Daarom ook kan ónze rede ons dan eerst tot de hoogste waarheid
leiden, wanneer ons zedelijk leven naar het leven van den volmaakten mensch
veranderd en verbeterd is’ (blz. 63). - Hoe komt de zondige, de zedelijk
gedesorganiseerde mensch tot de waarheid die van de reinheid onafscheidelijk is?
Antwoord: ‘Bedrieg ik mij niet, dan kan de zondige mensch niet tot de kennis der
hoogste waarheid geraken zonder die wedergeboorte van geest en die vernieuwing
van leven, die ons brengt tot volmaakte zelfkennis, zoodat wij al onze zonden leeren
inzien en verfoeijen. Zulk eene wedergeboorte is voor iedereen mogelijk’ (blz. 64).
- Dat Jezus Christus in waarheid zondeloos geweest is, reden waarom men zich
door Hem in alle waarheid moet laten inwijden,
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kan niet worden opgemaakt uit het zelfbewustzijn der christenheid, maar alleen uit
Jezus uitspraken omtrent zichzelven: ‘Het is noodig op historische gronden te
bewijzen, dat Jezus Christus in zijn leven het toonbeeld der volmaakte zedelijkheid
is geweest, en het laatste steunpunt van die bewijsvoering is de getuigenis van
denZaligmaker aangaande zich zelven’ (blz. 69). - Leerde de oudheid: ‘Ken uzelven,’
en vult het christendom die spreuk aldus aan: ‘Ken uzelven in het aangezigt van
Jezus Christus,’ dan volgt hieruit, aangezien de gewisheid, door Jezus Christus
verschaft, van diens eigen getuigenis afhankelijk is, dat er op den bodem van alle
christelijke wetenschap een soort van autoriteitsgeloof ligt: ‘De absolute volmaaktheid
van den Zaligmaker kan in absoluten zin niet bewezen worden, maar is een voorwerp
van geloof, en wel aan de eigen woorden van Jezus. In dien zin, wij erkennen het,
is gezag de grond van alle Christelijke wetenschap’ (blz. 70). - Ten einde dit niet
misverstaan worde, is het noodig dat men onderscheide tusschen gezag en gezag:
‘Wij erkennen dat wij het geloof aan de zondeloosheid van Jezus bouwen op zijne
eigene getuigenis; maar wij doen zulks om geene andere reden dan omdat de rede
zelve ons dringt aan zijne getuigenis te gelooven. Het springt alzoo in het oog, dat
dit geloof, al is het dan ook gegrond op gezag, oneindig verschilt van dat geloof op
gezag, waarover wij vroeger (afkeurend) gesproken hebben’ (blz. 70).
Dit is in zeer grove trekken de schets van een belangrijk deel der rede. De
redenaar-zelf trekt haar hoofdinhoud aldus zamen: ‘Indien gij u herinnert, wat wij
besproken hebben, dat namelijk de mensch de maatstaf van alle dingen is, voor
zoo ver hij deel heeft aan de goddelijke rede, en verder dat er in de geschiedenis
geen ander absoluut volmaakt mensch is opgetreden dan Jezus alleen, dat Jezus
dus alleen in absoluten zin de maatstaf van alle dingen is, maar dat elk onzer in
dezelfde mate de maatstaf van alle dingen wordt, als hij deel verkrijgt aan het leven
van dien volmaakten mensch; zoo is het u allen voorzeker duidelijk dat de hoofdsom
van hetgeen wij gezegd hebben, hierop neêrkomt, dat geene ware wijsgeerte of
godgeleerdheid kan bestaan, dan die gegrond is op het fundament, door God zelven
gelegd, toen Hij zijn Zoon, in de gestaltenis van een mensch op aarde zond, om
onder ons menschen te wonen.’
Dit kort begrip door den redenaar in persoon gegeven, is zeer getrouw. Alleen
stuit men op de woorden: ‘toen Hij zijn Zoon in de gestaltenis van een mensch op
aarde zond.’ Wat beteekenen deze woorden in den mond van Prof. Hoekstra? Het
gevoelen van enkele Groninger godgeleerden ‘dat Jezus vóór zijne verschijning op
aarde reeds
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in den hemel zou geleefd hebben,’ wordt (blz. 29) door hem genoemd ‘eene wel
wat vreemde meening.’ Van het persoonlijk voorbestaan van Christus sprekende,
zegt hij aldaar in eene noot: ‘Niettegenstaande enkele plaatsen der Heilige Schrift
dat dogma schijnen te begunstigen, geloof ik, dat het met de rede in strijd is, ja zelfs,
dat het het bestaan van Christus als Zaligmaker opheft.’ De uitdrukking dat God
zijnen Zoon ‘in de gestaltenis van een mensch op aarde zond,’ is dus in den mond
des Hoogleeraars eene oneigenlijke, eene populaire spreekwijze, meer niet. Ik
betwijfel of het goed was deze uitdrukking juist in het kort begrip der redevoering te
bezigen. Vooral uit zulke inhoudsopgaven, waarin het voornamelijk op puntigheid
aankomt, behoort elke soort van spraakverwarring te worden geweerd.
Doch dit daargelaten. Driederlei, zoo ik mij niet bedrieg, is de bedenking waartoe
het eigenlijk gezegd resultaat van Prof. Hoekstra's rede aanleiding geeft.
De Hoogleeraar spreekt zichzelven in sommige opzigten tegen: dit is eene eerste
aanmerking. Waarom toch neemt hij zijne toevlugt tot een hoe dan ook vergoelijkt
en met redenen omkleed autoriteitsgeloof? Zijn antwoord luidt: ‘Omdat de absolute
volmaaktheid van den Zaligmaker niet bewezen, niet in absoluten zin bewezen kan
worden.’ De rede-zelve leert ons wel, dat de idee van zedelijkheid, welke de
christelijke godsdienst ons geeft, vergelijkenderwijs volmaakt, maar niet dat deze
idee absoluut volmaakt is. Derhalve, aangezien het er op aankomt den weg der
waarheid te vinden, aangezien men om dien weg te vinden moet wedergeboren,
van het zedelijk euvel moet verlost worden, en aangezien ‘de wedergeboorte, die
noodig is om zekere kennis van de hoogste waarheid te verkrijgen in niemand tot
stand kan komen tenzij hij geloove in Jezus Christus als den absoluut volmaakten
mensch;’ om kort te gaan, aangezien het door de zonde verduisterd redelicht den
mensch bij het zoeken der waarheid in den steek laat, moet de hulp des geloofs
worden ingeroepen.
Is dit geloof werkelijk autoriteitsgeloof? De redenaar zegt: ‘Van zulk een geloof
als wij volgens de uitspraken onzer rede aan den Zaligmaker schenken, die van
zichzelven getuigt, dat hij zonder zonde is, kan men kwalijk beweren, dat het een
geloof op gezag is.’ Ik vraag: de hier gebezigde woorden ‘volgens de uitspraken
onzer rede,’ wat beteekenen zij? Mij dunkt, zij geven of te kennen dat de uitspraken
onzer rede omtrent de zondeloosheid van Jezus Christus afdoende zijn, of zij
beduiden dat wij aan die uitspraken niet genoeg hebben. De eerste onderstelling
gaat niet op. Zij is in tegenspraak met 's Hoogleeraars geuite overtuiging, dat de
absolute vol-
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maaktheid van den Zaligmaker een voorwerp van geloof is en niet kan bewezen
worden. Datgene wat onbewijsbaar is kan onmogelijk overeenkomstig zijn met ‘de
uitspraken onzer rede,’ en deze woorden sluiten derhalve niet in, dat de uitspraken
onzer rede hier afdoende zijn. Waren zij afdoende, zoo konden wij het geloof
ontberen en behoefden ons niet te vermoeijen met te zoeken naar een
autoriteitsbeginsel dat toch eigenlijk wederom geen autoriteitsbeginsel is. - En de
andere onderstelling? die, volgens welke ‘de uitspraken onzer rede’ een onvoldoend
bewijs leveren voor de zondeloosheid van den Zaligmaker? Zij is de natuurlijke, de
alleen aannemelijke onderstelling; immers alleen daarom, omdat de rede onbekwaam
is genoemde zondeloosheid te bewijzen, wordt geconcludeerd dat de absolute
volmaaktheid van den Zaligmaker een voorwerp van geloof is. De Hoogleeraar stelt
dus dat als wij ‘volgens de uitspraken onzer rede’ geloof schenken aan den
Zaligmaker en aan diens zondeloosheid, zulks geschiedt op onvoldoende gronden.
Want, nog eens, waren de gronden aan de rede ontleend voldoende, er zou geene
aanleiding bestaan om naar een anderen grond te zoeken.
Vervalt men zoodoende tot autoriteitsgeloof of niet? De Hoogleeraar zegt van
neen. Zijn autoriteitsgeloof is, zegt hij, een redelijk autoriteitsgeloof: ‘Wij erkennen,
dat wij het geloof aan de zondeloosheid van Jezus bouwen op zijne eigene
getuigenis; maar wij doen zulks om geene andere reden, dan omdat de rede zelve
ons dringt aan zijne getuigenis te gelooven.’ De spitsvindigheid van deze redenering
laat ik voor rekening van den spreker. Dat hier een weinig hokuspokus wordt
gedreven met het woord rede, is het ergste niet. Gewigtiger schijnt het mij, dat het
gansche beweren omver wordt geworpen door de toepassing te dezer plaatste van
eene andere plaats uit de redevoering-zelve. Ik bedoel de beschuldiging door den
Hoogleeraar, overigens zeer teregt, tegen de voorstanders van het Schriftgezag
ingediend. De plaats is deze: ‘Ik vraag u, wat bedoelt gij dan toch wel, als gij zegt
dat men de rede aan de Heilige Schrift moet onderwerpen? Een van beiden is waar:
of de uitspraken der rede komen geheel en al overeen met de leeringen der Schrift,
en als dat waar is, dan volgt daaruit van zelf, dat wij aan beiden evenzeer ons
vertrouwen hebben te schenken; of de rede is in strijd met de Schrift, en dan, zegt
gij, moeten wij de eerste aan de laatste onderwerpen. Goed! Maar ik bid u, antwoordt
mij op deze vraag: Handelen zij, die de rede aan de Schrift onderwerpen, redelijk
of onredelijk? Zegt gij: onredelijk, welaan, laat ons dan toezien, dat wij niet doen
wat onredelijk is. Neemt gij daarentegen aan, dat het redelijk gehandeld is, wanneer
wij de rede aan de Schrijft onderwerpen, dan erkent gij zelven, dat het gezag der
Schrift afhangt van het gezag der rede, dat wij mitsdien moeten
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vertrouwen op onze rede, en gij zelven zijt het dus die de Schrift aan de rede
onderwerpt.’ Uitmuntend geredeneerd. Doch wat van het onderwerpen der rede
aan de Schrift geldt, geldt evenzeer van het gelooven op gezag aan de uitspraken
des Zaligmakers omtrent zijn eigen zondeloosheid. De Hoogleeraar zegt: de rede
zelve dringt mij om aan het getuigenis van Jezus Christus te gelooven; mijn
autoriteitsgeloof is het gewone niet; het is een redelijk autoriteitsgeloof. Goed. Maar
ik bid u, handelen zij, die de rede aan de uitspraken van Jezus omtrent zichzelven
onderwerpen, redelijk of onredelijk? Zegt gij: onredelijk, welaan, laat ons dan toezien,
dat wij niet doen wat onredelijk is. Neemt gij daarentegen aan, dat het redelijk
gehandeld is wanneer wij de rede onderwerpen aan de uitspraken van Jezus omtrent
zijn eigen zondeloosheid, dan erkent gijzelf dat het gezag van dit getuigenis afhangt
van het gezag der rede, dan erkent gij dat wij mitsdien moeten vertrouwen op onze
rede, en gijzelf zijt het dus die het getuigenis van Jezus aan de rede onderwerpt;
met andere woorden, gijzelf zijt het die ons leert het gezag van Jezus, waarvan gij
zegt dat het een voorwerp is van geloof, afhankelijk te maken van de ratificatie onzer
rede. Ik bid u, help er ons uit, en zeg ons: is onze rede de grond van ons geloof, of
ons geloof de grond van onze rede?
Nog op eene andere plaats zijner redevoering schijnt de Hoogleeraar mij in
tegenspraak met zichzelven. En omtrent hetzelfde punt. Een der redenen waarom
hij zich in de armen van ‘een redelijk gezag’ werpt (de Franschen zouden zeggen:
ce substantif jure avec son adjectif), is dat zelfs de hoogste aller regtbanken, zelfs
‘de publieke opinie’ der christenheid omtrent de volmaakte zedelijkheid van Jezus
Christus, onbevoegd is om in deze zaak uitspraak te doen. ‘Zoo moet dan,’ zegt hij,
‘zoo moet de redenering, volgens welke men van de bewustheid of liever van de
meening der Kerk aangaande de (gelijk zij beweert) volmaakte zedelijkheid tot het
begrip van de volmaakte in Jezus Christus geopenbaarde zedelijkheid besluit, in
een kring rondloopen; want het is niet mogelijk, uit die bewustheid der Kerk zelve
te bewijzen, dat het begrip der Kerk aangaande de zedelijkheid indedaad volmaakt
is, omdat die bewustheid van dat begrip zelf afhankelijk is.’ Wederom onberispelijk
geredeneerd. Doch deze opmerking is even doodelijk voor het gezag van Jezus
Christus zelven, als voor dat van zijne Kerk, de christenheid. Zegt gij dat het zedelijk
ideaal der Kerk niet mag worden ingeroepen ten bewijze dat haar ideaal werkelijk
het ideaal der zedelijkheid is? noemt gij dit een cirkelbetoog? Zeer wel, maar dan
is het evenzeer een cirkelbetoog, u op de uitspraken van Christus te beroepen. Hoe
weet gij dat de volmaakte zedelijkheid door Christus is verwezenlijkt? Gij antwoordt:
omdat Hijzelf het heeft gezegd. En hoe weet gij, dat
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zijn ideaal waarlijk het ideaal der zedelijkheid is geweest? Gij moet antwoorden:
omdat dit ideaal door Hém is verwezenlijkt. Is niet de eene cirkelredenering de
andere waard? Indedaad, van het oogenblik af aan waarop de Hoogleeraar zijn
motto vergeten en den maatstaf aller dingen elders als in zijn eigen boezem heeft
gezocht, is hij het spoor, zoo te zeggen, bijster geworden.
Meen ook niet (dit is eene tweede bedenking), meen niet dat 's Hoogleeraars stelsel,
van naderbij bezien en in den grond, op dat halfslachtig gezag gebouwd is, waartegen
met voordeel storm te loopen slechts al te weinig moeite kost. Neen, schoon de
Hoogleeraar den moed heeft te zeggen: ‘Wij erkennen het, gezag is de grond van
alle christelijke wetenschap,’ men geloove niet dat hij dit werkelijk erkent. De grond
zijner christelijke wetenschap is eigenlijk - de historiesche kritiek. Ook hierover een
enkel woord.
Hij leert: ‘Het is noodig op historische gronden te bewijzen, dat Jezus Christus in
zijn leven het toonbeeld der volmaakte zedelijkheid is geweest, en het laatste
steunpunt van die bewijsvoering is de getuigenis van den Zaligmaker aangaande
zichzelven.’ Men gelieve in gedachte te houden dat dit getuigenis van den Zaligmaker
aangaande zichzelven insgelijks historiesch moet worden vastgesteld. Dat toch
Jezus Christus geweest is ‘zulk een mensch in wien wij met volkomen regt kunnen
gelooven, als hij van zichzelven getuigt, dat hij zonder zonde is,’ ook dit, zegt de
Hoogleeraar, ‘moeten wij uit de geschiedenis bewijzen.’ Hem is de zondeloosheid
van Jezus Christus een feit, en, zegt hij, ‘feiten behooren tot de geschiedenis, en
over hare (hunne?) waarheid kunnen wij niet oordeelen, dan nadat wij de historische
getuigenissen aan eene strenge kritiek hebben onderworpen’ (blz. 69, 70). Derhalve,
niet de zondeloosheid van Christus, ook niet de historiesche getuigenissen omtrent
diens zondeloosheid, maar de ‘strenge kritiek’ waaraan Prof. Hoekstra de bedoelde
getuigenissen en hunnen inhoud onderwerpt, deze kritiek is het Hoog Geregtshof
waarbij hij ten slotte in appèl komt van alle vonnis. - Wat hij bedoelt wanneer hij zegt
dat ‘zoo als de rede leert, het oordeel over feiten, niet aan de rede maar aan de
geschiedenis toekomt,’ dit zou, aangezien ‘de geschiedenis’ hier bijwijze van
persoonsverbeelding ten tooneele wordt gevoerd, en omdat men moeite heeft zich
de geschiedenis voor te stellen als uitspraak doende omtrent de waarde van haar
eigen getuigenis, tenzij haar bij uitzondering worde toegestaan juge et partie te
wezen in de onderwerpelijke zaak, wat wel door niemand zal worden goedgekeurd;
het zou duister weźen, zeg ik, wat met deze prosopopee wordt bedoeld, indien wij
niet wisten dat zij de figuurlijke voorstelling is dier zelfde ‘strenge kritiek’, die uitspraak
doet over de historiesche getuigenis-
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sen aangaande de onzondigheid des Zaligmakers. De historiesche kritiek, een
enkele reis verkeerdelijk bijgenaamd ‘de geschiedenis,’ ziedaar, ik herhaal, de
hoeksteen van des Hoogleeraars wetenschappelijk gebouw. - Evenmin helder is
o

de verwisseling die wij zagen geschieden van deze twee feiten: 1 . ‘dat Jezus
o

Christus in zijn leven het toonbeeld der volmaakte zedelijkheid is geweest,’ 2 . ‘dat
Jezus Christus zulk een mensch geweest is, in wien wij met volkomen regt kunnen
gelooven, als hij van zichzelven getuigt dat hij zonder zonde is.’ Beide zaken, lezen
wij, moeten ‘uit de geschiedenis bewezen’ worden; beiden worden door den redenaar
op dezelfde lijn geplaatst; of liever, het zijn voor een en dezelfde zaak twee volgens
hem gelijkluidende formulen. En evenwel gevoelt de aandachtige lezer dat hier eene
onmiskenbare verwarring plaats heeft. Het eerste feit, te weten dat Jezus Christus
in zijn leven het toonbeeld der volmaakte zedelijkheid is geweest, is het feit van
zijne zondeloosheid; het andere, dat namelijk Jezus Christus geweest is zulk een
mensch aan wiens getuigenis omtrent zijn eigen zondeloosheid wij met volkomen
regt kunnen gelooven, is het feit van zijne geloofwaardigheid. Wij zijn het allen
hieromtrent eens, dat in de evangeliesche geschiedenis niets geboekt staat waardoor
ook zelfs maar een ligte schaduw vallen zou, hetzij op de zondeloosheid, hetzij op
de geloofwaardigheid van Jezus Christus. Wanneer evenwel in eene theoretiesche
verhandeling gesproken wordt over het zeer gewigtig punt van den grond aller
christelijke wetenschap, dan mag geloofwaardigheid niet maar eenvoudig met
zondeloosheid verwisseld, dan dient door den redenaar duidelijk te worden gezegd
wat hij wil dat uit de geschiedenis zal bewezen worden: dat Jezus Christus onzondig
was, of dat hij geloofwaardig is. Wij weten anders niet waarop wij te bouwen hebben:
op den objectieven grond van des Zaligmakers zondeloosheid, of op den subjectieven
van zijne geloofwaardigheid. Op den subjectieven, zeg ik, want terwijl het feit van
iemands zondeloosheid onafhankelijk is van de meening der menschen, is het met
zijne geloofwaardigheid juist andersom gesteld. Voor en aleer men deze laatste tot
grondslag eener gansche wetenschap aanneemt, komt de vraag te pas: Zeg mij,
bid ik u, wat verstaat gij door geloofwaardigheid? en naar welken maatstaf beoordeelt
gij of iemand al dan niet, en in welke mate hij geloofwaardig is? - Doch wat hier ook
duister moge zijn, niet dit, dat naar de methode van Prof. Hoekstra, het historiesch
kritiesch onderzoek Unterbau is van dat dogme der zondeloosheid van Christus,
waarop zijne gansche christelijke wetenschap rust. Zeg niet: Ook goed. Vraag niet:
Wat nood? Want waarlijk, de nood is niet gering. De vraag toch of Prof. Hoekstra
het regt heeft om eene aan Jezus Christus toegeschreven uitspraak omtrent
Hemzelven tot uitgangspunt der godgeleerde we
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tenschap aan te nemen, is afhankelijk van deze andere vraag, of die uitspraak echt,
of zij van Jezus-zelven afkomstig, of zij Hem niet welligt, hetzij door de mondelinge
overlevering, hetzij door de evangelisten in den mond is gelegd. Dat de beslissendste
uitingen van Jezus aangaande zijn eigen persoon en herkomst en gezag in het
vierde evangelie worden aangetroffen, weet elk christen. Maar het is ook aan velen
bekend, dat nog steeds moet worden uitgemaakt welk aandeel, in de woorden van
Jezus bij Johannes, toekomt aan dien evangelist, aan diens bijzondere opvatting
van het christendom, aan diens eigenaardig spraakgebruik. Hetzelfde geldt van
meer dan eene spreuk bij de Synoptici. Zoodat wij genoodzaakt zijn, willen wij de
methode van Prof. Hoekstra volgen, om met de zamenstelling van onze christelijke
wetenschap te wachten tot de historiesche kritiek afdoende resultaten zal hebben
in het licht gezonden omtrent oorsprong en zamenstelling der vier evangelien. ‘Dit
zal nog wel volle veertien dagen duren,’ zoo als iemand zei, toen er sprake was van
de invoering der vrije verkiezingen bij het kerkgenootschap der Hervormden. Of
wel, zoo wij tusschentijds eene soort van gemiddelde axiopistie der evangeliesche
geschiedenis aannemen, eene axiopistie bij doorslag, dan krijgen wij, in haar
gebrekkigsten vorm, de fides humana tot grondslag van de fides divina terug, en
het zal afhangen van de echtheid eener lezing, van het getuigenis van een kerkvader,
van de ongeschondenheid van eenig berigt in de evangelien, of wij al dan niet mogen
gelooven aan de zondeloosheid van Jezus Christus en haar aannemen als ‘pilaar
en vastigheid der waarheid.’ Om een voorbeeld te noemen: wanneer Christus, Joh.
VI, 62, van zichzelven sprekende, aan de Joden vraagt: ‘Wat dan, zoo gij den Zoon
des menschen zaagt opvaren waar hij te voren was?’ moet deze plaats dan al of
niet onder de uitspraken van Jezus aangaande zijn eigen wezen worden meegeteld?
bewijst zij iets of niets voor zijne zondeloosheid? sluit zij die in of uit, of uit noch in?
is zij echt? is zij ingevoegd? moet men haar met sommige godgeleerden verklaren
van het voorbestaan des Zoons in eene andere wereld? of moet deze verklaring
als ‘eene wel wat vreemde meening’ worden ter zijde gesteld? Waarlijk, de
christenheid heeft geen tijd, te wachten tot het bekroonbaar antwoord op zoo vele
prijsvragen zal zijn ingekomen.
Eindelijk, wanneer Prof. Hoekstra ons leert, dat ‘de absolute volmaaktheid van den
Zaligmaker in absoluten zin niet kan bewezen worden, maar een voorwerp van
geloof is,’ en wanneer hij desniettemin dit onbewezen en onbewijsbaar feit den
grond van alle christelijke wetenschap laat uitmaken, dan vervallen wij, zoo ik mij
niet bedrieg, tot de welbekende tegenstrijdigheid, dat de Openbaring eene
Verborgenheid, bij uitnemendheid eene Verborgenheid is: niet tijde-
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lijk en voor sommigen, maar voor allen en van nature. Immers, wat noch bewezen,
noch bewijsbaar, maar een voorwerp is van geloof, zal wel den naam van mysterie
verdienen; en minder ‘het gezag,’ zooals de Heer Hoekstra zegt, dan het mysterie
zal de grondslag wezen van de wetenschap des christendoms. Zulk eene
verborgenheid kan natuurlijk niet anders in wezen blijven als onder den vorm van
een dogma of symbool, in de scholen der godgeleerden of op synodale
vergaderingen vastgesteld; dit dogme wordt dan de clef de voúte van den christelijken
tempel; weldra zullen Gelooven en Weten als twee vijandige magten tegen elkander
overstaan; en als de christenen zullen geroepen worden ‘verantwoording te doen
van de hoop die in hen is,’ dan.... Doch waartoe Consequenzmacherei? Wat er aan
verdere onhoudbaarheden uit Prof. Hoekstra's voorstelling zou zijn af te leiden, valt
reeds daardoor weg, dat hijzelf getoond heeft geen gezag, geen verborgenheid,
maar welbezien, en van welk waagstuk wij de verantwoordelijkheid geheel voor
zijne rekening laten, de slotsom der historiesch kritiesche wetenschap als
uitgangspunt aan te nemen.
Niets van dit alles belet dat de redevoering die wij aankondigen, moet beschouwd
worden als een merkwaardig verschijnsel op het gebied der vaderlandsche
godgeleerdheid in den jongsten tijd. Zonder slechts celectieus te zijn, verre van
dien, ontleent Prof. Hoekstra aan de scholen van Leyden, van Groningen, van
Utrecht (ik bedoel de wijsgeerige rigting van Prof. Opzoomer), datgene wat hem
met de waarheid overeenkomstig schijnt, en bewandelt voorts zijn eigen weg. Al
geloof ik niet dat alle zijne schreden in dat spoor tot hiertoe vaste schreden mogen
genoemd worden, ik ben met hem overtuigd dat zijn weg de ware is. Namelijk, dat
geen speculatief Godsbegrip, maar dat alleen de ervarings-anthropologie aan de
spits der christelijke wetenschap behoort te staan.
CD. BUSKEN HUET.

F.C.W. Koker, Onderzoek naar den aard en de geschiedenis der
Vicarie-goederen in Nederland. Utrecht, J. Greven. 1857.
Een duchtige lans werd er in het Aprilnummer des vorigen Jaargangs van dit tijdschrift
gebroken voor de afschaffing van het verpligte gebruik der latijnsche taal bij de
theologische faculteiten onzer academien. Hadde de begaafde strijder nog andere
wapens noodig gehad, de gunstige gevolgen van het niet meer verpligt gebruik der
latijnsche taal bij ju-
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ridische dissertatien zouden ze hem hebben kunnen leveren. Voor menig onderwerp
van het tegenwoordig leven was de doode taal ongeschikt; nieuwe begrippen drukte
men door conventionele woorden uit; de onbehagelijke vorm, daardoor veroorzaakt,
schrikte van de lezing af. Had soms grootere geoefendheid van den schrijver of een
gelukkige keus van onderwerp tot een meer gekuischt latijn geleid, de algemeene
belangstelling kon het geschrift niet wekken; een enkele goede vriend mogt het
lezen, vlijtige verzamelaars het aanhalen, het publiek schonk geen aandacht aan
nasporingen, die door den vorm zelven, waarin zij werden medegedeeld, zich aan
zijne kennisneming schenen te willen onttrekken. Dit konde niet anders dan nadeelig
op het gehalte der dissertaties werken.
Sinds getuigt menige verhandeling, bij het verlaten der academie in de moedertaal
openbaar gemaakt, van goeden aanleg en goed besteden tijd. Daaronder bekleedt
ook het aangekondigde geschrift een eervolle plaats.
Veel hangt er bij een dissertatie af van de keuze der stof. De academietijd is
hoofdzakelijk gewijd aan het beoefenen der wetenschap, niet aan hare uitbreiding;
een onderwerp, dat groote voorstudien en een uitgebreid wetenschappelijk apparaat
vordert, is derhalve ongeschikt. De stof moet daarbij een afgerond geheel vormen
en vatbaar zijn voor afzonderlijke behandeling; weinigen toch zijn bij het schrijven
van hun eersteling reeds in staat een ingewikkeld en met vele andere zamenhangend
onderwerp te beheerschen.
De vele gedingen, in de laatste jaren over de vicarie-goederen gevoerd, hebben
de algemeene oplettendheid opgewekt; teregt stelt men er prijs op, om over hunnen
aard en oorsprong en de velerlei regtsbeschouwingen, waartoe zij aanleiding geven,
ingelicht te worden. De keuze van dit onderwerp, zeer geschikt tot een afzonderlijk
betoog, is gelukkig; niet minder is de behandeling goed geslaagd. Men vindt in
goeden, helderen stijl den oorsprong der vicarie-goederen, hunne geschiedenis in
de verschillende gewesten der republiek na de reformatie, en de onderscheidene
quaestien van eigendom en beheer, waartoe zij thans aanleiding geven, ontwikkeld.
Het beste gedeelte der dissertatie is zeker dat, hetwelk de geschiedenis der
vicarie-goederen gedurende de republiek betreft. Het zoude nog gewonnen hebben,
indien de Schrijver een blik geslagen hadde op de behandeling van de geestelijke
goederen in het gemeen, en die der vicarie-goederen als een onderdeel beschouwd.
Nu reeds is de Schrijver dikwerf genoodzaakt acht te slaan op de beneficia curata,
die aan zijn eigenlijk onderwerp vreemd zijn. Hadde hij een algemeener standpunt
gekozen, en de regtsgronden, waarnaar de goederen der kerk na de reformatie in
het algemeen werden behandeld, nagegaan, zijn inzigt in de regtsbeschouwingen,
waardoor de af-
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zonderlijke behandeling der vicarie-goederen werd geleid, zoude aan juistheid en
scherpheid gewonnen hebben.
Wat de Schrijver mededeelt over den oorsprong der vicarien, heeft hij blijkbaar
minder geput uit eigen onderzoek en aanschouwing, dan uit de handboeken over
canoniek regt. Wat hij mededeelt, dat aan hen, die het regt van praesentatie tot de
beneficia simplicia hadden, eigenlijk de naam van patroon niet zoude toekomen,
en meer bepaaldelijk na de reformatie, toen met het officium het onderscheid
tusschen beneficia simplicia en curata verviel, is toegekend, schijnt onjuist. In den
fundatiebrief van een vicarie op het St. Catharina-altaar in de Parochiekerk te Hoorn
van 1513, voor mij liggende, leest men: van het jus patronatus, of 't regt om iemand
1
aan te bieden .
Het zwakst komt ons het betoog voor, waar de Schrijver handelt over den aard
der vicarie-goederen. De slotsom van zijn onderzoek deelt hij aldus mede: ‘dat de
vicarie-goederen onder al de wisselingen, welke de staatsinrigting en de wetgeving
ondergaan hebben, daartoe zijn bestemd gebleven, dat twee derden der opkomsten
besteed worden tot de studiën van jongelingen, voornamelijk van de plaats, waar
die vicariën zijn gevestigd, en dat het overige derde strekke om daaruit in de kerken schooldienst te voorzien; welk derde thans door het Rijk moet worden genoten,
als tegemoetkoming in de kosten, welker voorziening het op zich heeft genomen.’
‘Op de uitvoerende magt in den Staat ligt de verpligting en haar komt de
bevoegdheid toe, om, is het noodig of dienstig, met hulp van het gewestelijk bestuur,
voor het behoud van de gezegde goederen en voor het wettig gebruik van hunne
opkomsten te waken.’
‘Daar, waar niet de Staat een van ouds bewijsbaar regt bezit om

1

Onder de pogingen, reeds in vroeger tijden in het werk gesteld om de te groote opeenhooping
van vaste goederen in handen der geestelijkheid te beletten, waarop de Schr. op blz. 18 de
aandacht vestigt, verdient opmerking het overleg in den jare 1463 op bevel van Philips I door
zijne Raden beproefd met de gedeputeerden van de kloosters van Regulierissen en van de
derde orde van Franciscus en van religieuse begijnen, ‘die hen vervorden te koopen en te
aanvaerden erven, renten en besterffenissen, die zy de kloosteren laten, en niet weder en
willen uyterven.’
Zie ook het Placaat van Philips III, van 17 Oct. 1546, waarbij uit hoofde in de laatste jaren
gemaakt waren vele kloosters van broeders en zusters, monnikken en begijnen, veele te
veele naar groote van onse landen, nadat Commissarissen benoemd waren, om den staat
van de bezittingen en het vermogen van elk klooster op te maken, het voortaan aan alle
geordenden verboden werd ‘erve te nemen van hare ouderen, vrienden ende magen, in
eeniger manieren, noch landt ofte erve aen te koopen noch te verkrijgen by testamente of
anders.’
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die goederen te beheeren, behoort dit regt, behoudens het toezigt van den Staat,
aan den vicaris, onder voorwaarde van de tertiën te betalen.’
Men mist in die conclusie juridische scherpte. Daaruit blijkt noch wie eigenaar is
van die goederen, noch op welken regtsgrond het toezigt van den Staat berust,
noch welke regtsbetrekking er bestaat tusschen den vicaris en de goederen onder
zijn beheer. Die vragen moet men toch beantwoorden, wil men tot een behoorlijke
oplossing en regeling komen, eene regeling, die niet mag uitblijven; of wordt het
geen tijd, dat een toestand ophoude, waarbij de benoeming van vicarissen door
den Minister van Binnenlandsche Zaken wordt goedgekeurd op geenen anderen
regtsgrond, dan als opgevolgd aan den Bisschop van Utrecht?
De vicariegoederen schijnen in hunnen oorsprong niet anders beschouwd te
kunnen worden, dan als behoorende tot het vermogen der Kerk, maar tot een
bijzonder doel bestemd. Het is echter niet te ontkennen, dat door den invloed, dien
de familie der stichters voor de presentatie van den vicaris op het beheer uitoefende,
er reeds door de reformatie een neiging was, ze als familiegoederen te beschouwen,
tot een kerkelijk einde bestemd. Door de reformatie verviel de bijzondere
bestemming; consequent handelende had men tusschen de toen reeds geuite
meeningen de keus: ze als thans zonder bepaalde bestemming onder de massa
der kerkelijke goederen te begrijpen, of het eigendom er van als van bona vacantia
aan den Staat toe te kennen, of de familie als regthebbende te erkennen, als op
legaten, waarvan de modus niet werd nageleefd. Het laatste wilde men niet; het
eerste durfde men onder den invloed der familien niet. Zoo ontstond er een toestand,
waarin de Staat zich aanmerkte als het vroeger toezigt van den Bisschop
vervangende, en gedeeltelijk zelf de inkomsten ad pios usus aanwendde, gedeeltelijk
de beschikking daarvan tot een dergelijk doel, niet altijd noch overal nagekomen,
aan de familie overliet. Die staat van zaken is blijven voortduren ook thans, nu het
nieuwere regtsbewustzijn na de Fransche revolutie al onze instellingen beheerscht.
Ze is in strijd met al de bij ons heerschende regtsbeginselen; er is geen regtsvorm,
waaronder de vicarien, zoo als zij feitelijk bestaan, kunnen worden gebragt. Daarin
kan geen voorziening gebragt worden dan door de wetgevende magt; zij behoort
naar billijkheid, steunende op de kennis van het verledene, den feitelijken toestand
met de behoeften van het oogenblik in overeenstemming te brengen. Tot eene juiste
kennis van het verledene, en daardoor rigtige waardering van het tegenwoordige,
heeft de geachte schrijver den weg gebaand.
Hoorn, November 1857.
Mr. J.G.A. FABER.
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C.J. Spat, Dissertatio de tragicae compositionis in Sophoclis Oedipo
regeratione et praestantia. Groningae, van Wicheren. 1857.
De schrijver dezer Dissertatie staat het gevoelen voor, dat Sophocles in ‘Koning
Oedipus’ zijnen held ongelukkig laat worden - niet door de blinde magt van het
noodlot, maar ten gevolge van eigen onberadenheid. Met de litteratuur over zijn
onderwerp blijkbaar zoo goed bekend, zal het hem wel niet verwonderen, dat zijne
stelling ook eenige bedenkingen uitlokt. Er is hier natuurlijk geen spraak van de
wijze waarop Oedipus voorkomt in de mythologie. Dáár wordt de menschelijke
vrijheid aan de goddelijke voorwetenschap voor goed opgeofferd. Het orakel heeft
gesproken, en die zich aan zijn noodlot wil onttrekken, haalt de koorden van het
net, waarin hij gevangen is, slechts naauwer toe. Het grootst is hij, die zich, even
als. Amphiaraus, aan de uitspraak der goden gewillig onderwerpt. Bijna allen
intusschen, die over het onderwerp hebben nagedacht, beweren dat deze
voorstellingswijze niet die van Sophocles kan zijn, omdat Oedipus onschuldig is,
indien zijn noodlot gewild heeft dat hij zondigen zou, terwijl aan den anderen kant
de tragedie geen slagtoffer van willekeur tot haar held gedoogt. Het ligt dus voor de
hand naar de gebreken te zoeken, die, volgens Sophocles, Oedipus aankleven.
Hierbij trekt het overmatig zelfvertrouwen van Oedipus de aandacht des schrijvers.
Nadat het orakel had voorspeld, dat hij zijn vader zou dooden en zijne moeder
huwen, had hij in ieder, tegen wien hij in toorn ontstak, moeten vreezen zijnen vader
te erkennen, en zijne moeder in elke vrouw, op welke hij zijn oog liet vallen. Noch
de herinnering eenen onbekenden man verslagen te hebben, noch de omstandigheid
dat hij werkelijk gehuwd is, berooven hem van zijne doodelijke gemoedsrust, als hij
verneemt, dat de pest, die het land teistert, de straf der goden is voor den
ongewroken moord des vorigen konings. Zelfs de onverholen beschuldiging van
Tiresias maakt hem alleen ergdenkend, ofschoon de ware toedragt der zaak ieder
duidelijk wordt. Bijna ieder woord, dat Oedipus uit, bevestigt de stelling: Oedipi
sapientiae insipientia, fortitudini inconstantia, pietati levitas admixta est.
Ik kan dit gevoelen niet deelen, al ware het slechts omdat het te plat prozaisch
is. Het karakter van Iocaste moet, volgens den schrijver, uitkomen door de
omstandigheid, dat zij nooit met Oedipus over haren eersten man gesproken had,
terwijl toch vader en zoon uiterlijk zoo groote overeenkomst aanboden. Oedipus
zelf, die zich voor ieder huwelijk had moeten wachten, begaat de onvoorzigtigheid
eene vrouw te huwen, oud genoeg om zijne moeder te zijn. - Het
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antwoord op de laatst aangehaalde opmerking is althans niet moeijelijk: in de
mythologie worden de menschen even weinig ouder als de goden. Van Ulysses of
Helena, bij voorbeeld, ondergaan de bestaande typen door tijdsverloop geene
verandering. Dit geldt ook voor Iocaste, die bij Oedipus nog vier kinderen krijgt; en
dit argument is op het standpunt van den Heer Spat, die de mythologische figuren
wil bevoelen en betasten, niet zonder gewigt.
Mijn gevoelen over de behandelde vraag hangt grootendeels af van de volgende
opmerking: Oedipus verblinding bij Sophocles is zoo groot, het is zoo onbegrijpelijk,
dat hij niet veel eerder bemerkt wie de schuldige is, dat het niet mogelijk is als een
zijner karaktertrekken aan te nemen, wat bij den eersten opslag veeleer zou schijnen
zijnen grond te hebben in eene ongelukkige zucht van Sophocles om het stuk te
rekken en de aandacht der toeschouwers gespannen te houden. Hoe men zich
keere, eene zoo groote mate van verblindheid bij zoo duidelijk aangewezen schuld
is, op het prozaïsche standpunt, onverklaarbaar en onnatuurlijk. Nu moet men zeker
de grootste voorzigtigheid in acht nemen, als men gegevens uit de mythologie tot
verklaring der tragedie wil gebruiken, maar hier schijnt het noodzakelijk aan te
nemen, dat Sophocles gebruik heeft gemaakt van die groote waarheid, welke door
de mythologie allerwege wordt gepredikt, dat niets moeijelijker is dan datgene juist
te beoordeelen, wat ons van nabij betreft. Er is geen duidelijker voorbeeld dan dat
der Odyssea. Ulysses als bedelaar wordt door zijn hond dadelijk herkend; zijne
voedster overreedt zich met eenige moeite, dat zij haren ouden meester wederziet;
Penelope wordt door eene aan de echtelieden alleen bekende huisselijke
bijzonderheid noode overtuigd. Zoo is het overal. Wij zijn des te verblinder, naarmate
de zaak ons nader aangaat. Deze stelling, uitgedrukt in de mythe, gelijk Sophocles
haar vond, is in de tragedie overgenomen, en wel met een uitnemend gunstig gevolg;
maar men moet iedere poging mislukt noemen, om uit die verblinding van Oedipus,
die niet een bepaald persoon maar allen evenzeer eigen is, een karakter met
kenmerkende trekken te willen afleiden. De gegevens ter kenschetsing van den
held van Sophocles liggen elders.
Haarlem, 12 November 1857.
S.A. NABER.
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R. Fortune, A residence among the Chinese, inland, on the coast and
at sea, being a narrative of scenes and adventures during a third visit
to China, from 1853 to 1856, including notices of many natural
productions and works of art, the culture of silk cet., with suggestions
on the present war. With illustrations. London, Murray. 1857. 440 blz.
De opstand in Britsch-Indië heeft wel eenigzins de aandacht afgetrokken van den
nieuwen strijd, welke tusschen Engeland en China is ontstaan. Maar zij, die begrijpen,
dat de tegenwoordige strijd, al wordt de kamp zelf nog eenigen tijd uitgesteld,
hoogstwaarschijnlijk nog gewigtiger gevolgen voor de betrekkingen van China met
andere natiën hebben zal, dan na het eindigen van den vorigen Engelsch-Chineschen
oorlog het geval was, zullen welligt wel eenige aandacht willen schenken aan een
werk, dat hun in aangenamen en onderhoudenden vorm veel interessants over
China en de Chinezen mededeelt en hun de beschouwingen over den op nieuw
ontstanen strijd doet kennen van iemand, die vele jaren in dat land doorbragt en
door zijne kennis en ondervinding niet onbevoegd mag worden geacht daarover
een oordeel te uiten. Zulk werk vinden zij in dat, waarvan wij den uitvoerigen titel
hierboven afschreven.
In de laatste vijftien jaren doorkruiste Fortune op drie onderscheidene reizen,
telkens van omstreeks drie jaren, een zeer groot deel van het Hemelsche rijk. Hij
werd door de East-India-Company uitgezonden, om zich groudig met de theekultuur
en de theebereiding in China bekend te maken en om te trachten heesters van de
beste soorten te verkrijgen en deze, gezamenlijk met eenige Chinezen, goed met
die teelt en de theebereiding bekend, naar noordelijk Bengalen op te zenden, alwaar
men aan den voet van het reusachtige Himalaya-gebergte, de teelt der theeplant
wenschte te acclimatiseren. In drie onderscheiden werken: ‘Three years' wanderings
in China,’ ‘A journey to the Tea-countries’ en het hier aangekondigde ‘A residence
among the Chinese’, deelde hij aan het publiek zijne bevindingen mede.
Van het eigenlijk doel zijner reizen en zijne met goed gevolg bekroonde pogingen
om de theekultuur naar noordelijk Hindostan over te brengen, wordt in deze werken
niet meer medegedeeld dan voor den gewonen lezer van belang kan worden geacht,
- minder welligt dan hij, die, om zoo te spreken, het fijne daarvan zou willen weten,
zou verlangen. Dat meerdere zal wel in Fortune's rapporten aan zijne committenten
vervat zijn. Maar men ontvangt hier toch, zoowel over de thee-kultuur en
thee-bereiding, als over menigen an-
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deren tak van landbouw en industrie in China en over land en volk in het algemeen,
hoogst belangrijke berigten. Met de reisbeschrijvingen van Hue mogen Fortune's
werken tot diegenen gerekend worden, die in de laatste jaren het meest bijgedragen
hebben om ons als 't ware de binnenzijde en daarmede de gunstigste zijde van het
Hemelsche rijk en zijne bewoners te leeren kennen.
De meeste schrijvers doen ons slechts de bewoners der groote zeehavens en
hare omgeving kennen, de streken waar men gewoon is in bijna elken Chinees een
bedrieger, in zeer velen zeeroovers te zien; waar vele honderdduizenden in de
groote steden en op de rivieren opeengepakt zijn, van wie men niet weet hoe zij
aan den kost komen, en waar men door de aanraking met meer beschaafde natiën,
in 't algemeen gesproken, nog weinig meer dan hare ondeugden overgenomen
heeft; de streken die de duizendtallen opleveren, welke jaarlijks naar den Indischen
Archipel en zoo vele andere streken uitwijken, waar zij zich evenzeer door hunne
nijverheid en arbeidzaamheid, als door hunne sluwheid, hunne toomelooze geldzucht
en velerlei ondeugden kenmerken, - de streken, in één woord, waar men het
Chinesche volkskarakter van zijne slechtste zijde leert kennen.
Hue en Fortune voeren ons voornamelijk door andere streken rond en doen ons
zien, dat in vele streken van het binnenland van dat reusachtige rijk, bij groote
ontwikkeling van landbouw en nijverheid, welvaart, orde en rust heerscht, en men
er, de noodige voorzorgen in acht nemende, even veilig als in andere Aziatische
landen kan rondreizen. Zij doen ons, en beiden op zeer onderhoudende wijze, het
Chinesche volk van de beste zijde kennen en leveren een nieuw bewijs op voor de
stelling, dat, zoo men al verbastering vindt in de groote steden, men naar het land
moet gaan om een volk van zijne oorspronkelijk goede zijde te leeren kennen.
Op zijne derde reize, in het hier aangekondigde werk beschreven, bezocht Fortune
eerst weder de thee-districten, waarbij hij uitvoerig de teelt en de bereiding der thee
beschrijft. Verder bezocht hij, nu voor het eerst, de meer noordelijk gelegen
zijde-districten, en hoewel hij hier te laat aankwam om de geheele behandeling der
zijdewormen door eigen aanschouwing te leeren kennen, deelt hij daaromtrent toch
uitvoerige berigten mede, en beschrijft het door hem bijgewoonde zijdespinnen en
zijdeweven. Zoo we ons niet zeer vergissen, bevat zijn werk vooral in dit opzigt vele
niet of althans zeer weinig bekende bijzonderheden.
Over onderscheiden andere takken van landbouw en nijverheid, over vele
voortbrengselen van natuur en kunst, over de levenswijze, de godsdienst, de inrigting
van het bestuur in de binnenlanden, enz., enz., worden vele berigten medegedeeld,
die, behalve door eigen aanschouwing, grootendeels verkregen worden uit de
inlichtingen, welke
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den schrijver meestal met bereidwilligheid door de inlanders werden gegeven.
Veel van het verhaalde wordt door goed uitgevoerde teekeningen opgehelderd
en het geheel mag ongetwijfeld eene belangrijke bijdrage tot de kennis van China
en de Chinezen heeten.
Maar hetgeen vooral aan het werk le mérite de l'ápropos geeft en daarop juist
thans de aandacht doet vestigen, zijn de ‘Suggestions on the present war,’ aan het
slot voorkomende. Fortune wijdt zijn laatste hoofdstuk aan een onderzoek naar de
aanleiding en de oorzaken van de op nieuw tusschen Engeland en China ontstane
twisten (nog onlangs in dit tijdschrift uitvoerig besproken en waaromtrent ook een
merkwaardig artikel in de ‘Edinburgh Review’ van Julij l.l., verdient geraadpleegd
te worden), die in 1856 beide partijen weder naar de wapenen deden grijpen. Hij
schrijft die voornamelijk toe aan de onvolkomen wijze waarop de Chinezen aan de
hun in 1842 en 1843 opgedrongen verdragen uitvoering gaven en aan hunne
voortdurende pogingen, om de bepalingen van die verdragen zooveel mogelijk te
ontduiken; aan de onvolledigheid van die verdragen zelve, waarbij, naar zijne
meening, door den overwinnaar niet genoeg van zijne gunstige positie gebruik
gemaakt was om de Chinezen te dwingen hun afzonderingsstelsel weêr te laten
varen; aan den haat tegen de Europeanen van den keizerlijken Commissaris te
Canton, den sluwen Yeh die tot voortdurende botsingen aanleiding gaf, enz.
Vervolgens onderzoekt hij, op welke wijze aan den tegenwoordigen, voor Engeland
zoo ongunstigen toestand voor goed een einde gemaakt, en eene duurzame regeling
der betrekkingen tusschen Engeland en China tot stand gebragt zou kunnen worden
en trekt dan eindelijk de slotsom van zijn onderzoek in de volgende punten te zamen:
o

1 . Alle pogingen tot onderhandeling met een man als den keizerlijken Commissaris
Yeh, zullen steeds tot niets leiden: er moet regtstreeks met het hof te Pekin worden
onderhandeld, vooral om aan dat hof alle voorwendsel te ontnemen, om zich achter
o

het door den Commissaris bepaalde te verschuilen; - 2 . het zoo uitstekend gelegen
eiland Chusan, welks verlaten door de Engelschen in 1843 Fortune eene groote
fout noemt, moet weder worden in bezit genomen en behouden, omdat het het
meest geschikte punt is vanwaar uit de onderhandingen kunnen worden gevoerd,
zoowel uithoofde zijner voordeelige ligging, als omdat het eene zeer gezonde
o

verblijfplaats voor de Britsche troepen aanbiedt; - 3 . zoo het leven en de
eigendommen van vreemde kooplieden te Canton in veiligheid zullen zijn, moeten
de mandarin's en het gemeen (the mob) leeren, door gestrenge wraakoefening
wegens de toegebragte schade, deze in het vervolg beter te eerbiedigen; - de vier
andere, in 1843 voor den handel opengestelde havens behooren niet verontrust te
worden, mits zij zich niet mengen in den twist tusschen de
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o

Engelschen en de ingezetenen van Canton; - 5 . geheel China behoort voor den
handel opengesteld te worden en de dwaze beperkingen, door het verdrag van
o

1843 nog aan den handel in den weg gelegd, moeten weggenomen worden; - 6 .
bij de militaire operaties moet naauwkeurig op het klimaat worden gelet, in het belang
der gezondheid van soldaten en matrozen.
Men ziet, Fortune doet zich in dit hoofdstuk weder geheel als echte Brit kennen.
De zekere mate van ingenomenheid, welke hij voor de Chinezen van het binnenland
betoont, is geheel verdwenen, wanneer hij over de strandbewoners en de bewoners
der groote havens, vooral over die van Canton spreekt. Zijne voorstellen beoogen
slechts het voordeel van Engeland's handel, de uitbreiding van Engelands invloed.
Op zijne voorstelling, alsof alle schuld, ten opzigte der op nieuw ontstane
verwikkelingen geheel aan de zijde der Chinezen gelegen is, zouden deze welligt
het: ‘Si les lions savaient peindre...!’ willen toepassen. Men denke slechts aan het
in de traktaten geschreven verbod van invoer van opium in China, terwijl deze toch,
en jaarlijks in toenemende mate, door de Engelschen steeds in groote hoeveelheden
ter sluiks werd ingevoerd. Maar wat hiervan ook zij, dit neemt niet weg, dat Fortune's
beschouwingen over de aanleiding van den op nieuw ontstanen strijd en over de
wijze hoe daaraan een goed einde zoude kunnen worden gemaakt, bijzondere
aandacht schijnen te verdienen, omdat zij komen van iemand, die, met China en
de Chinezen goed bekend, boven vele anderen bevoegd mag worden geacht,
daaromtrent zijne stem te doen hooren.
Wordt ook al in zijne beschouwingen het belang, het voordeel van Engelands
handel meer bepaald in het oog gehouden, dat voordeel zal, bij een moeijelijk te
betwijfelen welslagen van den krijg, ook moeten toevallen aan alle mogendheden,
die daarvan gebruik zullen weten te maken; dat voordeel zal op den duur voor China
zelf ook voordeelig worden bevonden. De handel toch brengt de beschaving in zijn
gevolg mede. En dat de aanraking met de westersche beschaving, hoezeer zij
welligt nog geruimen tijd tot botsingen aanleiding zal geven, op den duur voor China
voordeelig zal zijn, zal wel niet worden betwijfeld.
J.K.W. QUARLES VAN UFFORD.
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Soll und Haben, von Gustav Freytag. Leipzig, S. Hirzel, 1856.
Debet en Credit, vertaald door Dr. J.C. van Deventer. Dordrecht, P.K.
Braat.
‘Der Roman soll das Deutsche Volk da suchen wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden
ist, nämlich bei seiner Arbeit.’ Juiste woorden van den voorzeker ook ten onzent
gunstig bekenden Julian Schmidt; maar woorden, die een zwaren eisch stellen aan
den Duitschen romanschrijver. Heeft de talentvolle redacteur van den ‘Grenzboten’
wel den geheelen omvang der verpligting gevoeld, die hij op zich nam, toen hij die
woorden tot motto van zijn reeds wijdvermaard werk ‘Soll und Haben’ koos? Moeijelijk
zou 't ons vallen, op die vraag een volkomen toestemmend antwoord te geven. Al
heeft hij zijne helden bijna uitsluitend uit dien gezegenden middenstand gekozen,
alleen door arbeid groot en krachtig geworden - of de erkentenis daar mogt leven,
ook alleen door arbeid groot en krachtig te kunnen blijven! - en al laat hij hen ook
voortdurend werken en sloven op het gebied van onverpoosde bedrijvigheid, nu op
het open veld zaaijende en plantende, maaijende en oogstende, dan op het muffe
kantoor koopende en verkoopende, winnende en verliezende, toch heeft die arbeid
niets eigenaardigs, niets karakteristieks Duitsch, noch is hij van zoo grooten invloed
op het lot der hoofdpersonen, dat het juist die arbeid is waardoor dat lot geregeld
wordt. En toch, 't is immers bepaald het Duitsche volk, dat men bij zijnen arbeid
zoeken moet om er de kracht en de flinkheid van te leeren kennen, en niet te vergeefs
mogen wij dus hier naar dien echt Duitschen stempel zoeken. Soll und Haben, ons
Debet en Credit, die op het gebied der letteren even vreemde woorden als ze geheel
op dat van den handel t'huis behooren, ze zijn voorzeker met zorg als titel gekozen,
om te meer de keuze van het motto te wettigen, en om dit werk volkomen te ijken
als een roman, waarvan Duitsche arbeid de spil en de drijveer tevens is. Maar hoe
hoog men de vlag ook moge uitsteken en hoe sterk sprekend men de kleuren ook
moge maken, niet het uiterlijk, maar het innerlijk van het boek moet de keuze van
titel en motto wettigen. Evenwel, de arbeid in dezen roman voorgesteld moge niets
uitsluitend Duitsch hebben, wel zijn de helden die er in voorkomen, Duitsch, ja
Duitsch tot in merg en been, met al het ijverige en ook met al het gemoedelijke, met
al het trouwe en ook met al het doorzettende, dat den waren Duitscher als bij
uitnemendheid kenmerkt. Ook het tooneel, waarop Gustav Freytag hen voert, is
zuiver Duitsch, en zóó juist is dat echt locale wat vooral Duitschland eigen is,
geteekend, dat wij de
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harmonie tusschen die uitnemend geschetste Duitschers op hun nationalen Duitschen
bodem niet beter zelfs kunnen wenschen. Maar liever geven wij den hoofdinhoud
in korte trekken ten beste, om deze onze uitspraak te bevestigen.
Een ontvanger in een klein Duitsch stadje vindt onder oude papieren eene
schuldbekentenis, vele duizende daalders groot, van een rijk grondeigenaar aan
een bekend handelshuis, en zendt die dadelijk aan de nog bestaande firma. Die
vondst was voor deze van groot belang, want een jarenlang gevoerd proces wordt
daardoor onmiddellijk ten haren voordeele beslist. Getuigde een jaarlijksch
kersgeschenk van de fijnste suiker en de geurigste koffij van den dank der firma
aan den eerlijken ontvanger, nog grooter verpligt zij dezen door de belofte zijn
eenigen zoon, na den dood zijner ouders, op haar kantoor te zullen nemen. En
naauwelijks hebben beide hunne oogen gesloten, of de jeugdige Anton Wohlfart is
al spoedig op weg naar de hoofdstad (blijkbaar Breslau), om bij den rijken koopman
T.O. Schröter de hem toegezegde betrekking te vervullen. Vol van heerlijke droomen
voor de toekomst, aanvaardt onze knaap de wandeling, en, met een hart geopend
voor al wat schoon en liefelijk is, lokt hem in 't voorbijgaan het fraaije kasteel van
den Baron von Rothsattel aan, om zich te vermeiden in dien trotschen bouw en in
dat bekoorlijke park. Verrukt over zooveel bevalligs en statigs tevens, wordt hij
verrast door de jonge freule Lenore, die hem op haren zwarten pony voorbijrijdt,
maar die, ingenomen door het open en innemend gelaat van den achttienjarigen
knaap, de hoffelijke groete alras in een druk gesprek doet overgaan, en hem wel
tot gidse wil zijn door bloemtuin en door boogaard, langs vijver en beek. Was het
vreemd, dat de jongeling geheel vervuld was door de liefelijke verschijning van het
jonge en slanke meisje, zoo bevallig en toch zoo vrij, zoo edel en toch zoo vriendelijk,
en dat zijne phantasie de schoonste luchtkasteelen opbouwde, toen hij zich weder
alléén op den grooten weg bevond? Daar krast een snerpende toon hem in de
ooren, en omziende staart hij in de gluipende oogen en in het mager gezigt van een
roodharigen jodenjongen Veitel Itzig, een knaap uit zijne vaderstad, dien hij
menigmaal voor de woede zijner schoolmakkers beveiligd had. ‘Wilt ge dat prachtig
kasteel eens het uwe noemen,’ vraagt deze hem, ‘welnu, zoek dan als ik in boeken
en papieren het duizend guldenkruid, waardoor ge dien trotschen eigenaar kunt
dwingen af te staan, wat hij nu voor geen prijs zou willen geven.’ Met verachting
keert Anton hem den rug toe, maar wat deert dit zijn makker, sterk reeds, hoe jong
ook nog, in het bezit van den vasten wil om geene middelen te ontzien, die hem rijk
kunnen maken? Hij ook was op weg naar de hoofdstad en hij ook wilde den handel
leeren, maar den woekerhandel, onregt en
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laagheid voor niets achtende, als daarmede maar geld te verdienen is.
Zoo betreden beide weldra de groote stad. Al spoedig is Anton vriendschappelijk
opgenomen in het statig gebouw van den Heer Schröter, wiens bekoorlijke zuster
Sabine met hare tante de huishouding van den ernstigen weduwenaar waarnemen,
en hartelijk verwelkomd door het talrijke kantoorpersoneel. En Veitel Itzig heeft bij
den rijken Joodschen woekeraar Hirsch Ehrenthal ook spoedig eene betrekking
weten te vinden, kennis gemaakt met diens prachtlievende vrouw en dochter Rosalie
en den ziekelijken zoon Bernhard, en is weldra ingekwartierd bij Löbel Pinkus, een
Joodschen herbergier en heeler van gestolen goederen, waarvan hij al dadelijk de
bewaarplaats weet uit te vinden. Beiden zijn alzoo aan den arbeid, beiden hebben
alzoo den eersten stap gedaan op den weg des levens, waarop zij elkander later
zoo dikwijls zouden ontmoeten.
Anton Wohlfart en Veitel Itzig zijn de hoofdpersonen van dezen roman, de baron
von Rothsattel, de Heer Schröter en Ehrenthal de nevenfiguren. De invloed van de
handelingen der beide eersten op het lot der laatsten, ziedaar het onderwerp van
dit boek. 't Is de eerlijke Christenkoopman in tegenstelling met den Joodschen
woekeraar, dien de schrijver in zijn werk heeft willen teekenen. Of die tegenstelling
niet overdreven is, en de teekening van Anton, als type van den Christenhandelaar,
niet even mislukt moet genoemd worden als die van Itzig, als het type van een
Joodschen koopman? - op die vraag zouden wij voor ons reeds dadelijk toestemmend
kunnen antwoorden, als wij niet liever door het verhaal zelf deze onze meening
zouden willen wettigen. De lezer oordeele.
De baron von Rothsattel wenscht zijn ridderlijk goed in een majoraat te veranderen,
zoodat zijn eenige zoon wel schulden kon maken, maar toch voor de betaling nooit
zijn vaderlijk erfgoed zou kunnen verkoopen. Wel maakte het lot zijner eenige dochter
de uitvoering van dit plan moeijelijk, maar meer nog zijn gebrek aan de noodige
middelen. Waren zijne inkomsten al toereikend om daar buiten zijn stand op te
houden, niet alzoo om dat majoraatregt te koopen, noch om den winter in de stad
door te brengen. Maar Ehrenthal, die het vee en het graan van zijn land kocht, tracht
hem te overreden om bij de hypotheekbank pandbrieven op zijn goed te nemen, en
met de opbrengst daarvan eene suikerfabriek van beetwortelen op zijn landgoed
op te rigten; groote winsten waren dan zeker. Nadat hij den baron, die toch den
winter in de stad doorgebragt had en meer verteerd had dan hij kon betalen, het
ontbrekende weêr had verschaft door eene woekerspeculatie in hout, waarvan hij
de ware bron verzweeg, gelukte het hem zijn cliënt, die gedurig in geldelijke
ongelegenheid verkeerde, over te halen, de pandbrieven te verkoopen, en daarvoor,
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tot lagen prijs eene hypotheek met hooge rente te koopen op een verwaarloosd
landgoed even over de grenzen, dat voor weinig geld te koop was. De schandelijkste
middelen, om de waarde van het onderpand hoog te doen voorkomen, werden in
het werk gesteld en gelukten volkomen. Daarenboven moest de suikerfabriek opgerigt
worden, want al meer en meer drong de geldnood den baron om nieuwe bronnen
van inkomsten op te sporen. Ehrenthal leende hem daarvoor het noodige geld tegen
eenvoudige schuldbekentenissen, die echter na de voltooijing der fabriek zouden
worden ingewisseld tegen eene hypotheek, die de baron op naam zijner vrouw op
zijn goed genomen had. Löbel Pinkus en Veitel Itzig waren met alle deze zaken
bekend, ja daarin zelfs gemengd, en naarmate hunne winsten vermeerderden,
verminderde de gemoedsrust van den baron, die te laat bemerkte hoe weinig hij
was berekend voor allerlei ondernemingen, zoo weinig strookende met de opvoeding
van een Duitsch edelman. De engel des noodlots waarde over den huize Rothsattel;
rust en vrede waren uit de gemoederen der bewoners verdreven.
Hoe geheel anders was het leven van den jongen Anton! De vriend van zijn chef
en van zijne kameraden, was hij al spoedig de boezemvriend van den eersten en
meest aanzienlijken zijner collegas, van den Heer Von Finck, de Yankee-Germaan,
zoon van een rijk Duitsch koopman, maar opgevoed bij een mogol-oom in de
Vereenigde Staten en die de geheele wereld had doorgezworven. Hij was rijk en
onafhankelijk, en toongever zoowel in de huishouding van zijn principaal, als in de
elegante wereld der hoofdstad. Gentleman in manieren en sportsman uit liefhebberij,
edel van gestalte en even geestig van hoofd als goed van harte, had hij Anton, die
hem reeds in den eersten tijd dadelijk rekenschap had gevraagd voor eene kleine
beleediging hem aangedaan, door dat bewijs van moed zoo lief gekregen, dat hij
hem zelfs op de bals der groote wereld wist te brengen, 't geen voor de geheele
ontwikkeling van den Spiessbürger uitmuntend was. Maar toen Anton vernam, dat
von Finck hem als den geheimzinnigen zoon van een onbekend groot heer had
binnengesmokkeld in de zalen, waar hij zijne freule von Rothsattel niet alleen op
nieuw leerde kennen, maar zelfs nog vuriger leerde liefhebben, loste hij zelf het
geheim op en verdween weêr voor goed uit de zalen der beau monde, hoe ook
freule Lenore hem de duidelijkste blijken harer liefde gaf. Helaas! dat allen voor de
groote gaven van den edelen von Finck moesten zwichten; zoo ook Sabine, die
hem heimelijk beminde, maar die toch zijne hand weigerde toen hij haar die aanbood,
op het punt staande om naar Amerika terug te keeren, waarheen de dood van zijn
oom hem riep. Ook met den jongen Bernhard Ehrenthal had Anton kennis gemaakt
door gemeenschappelijke taalstudiën, en hij had den langzaam wegstervenden
tering-
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lijder liefgekregen, die helaas! wegkwijnde onder de vurige liefde, welke hij voor de
fiere freule von Rothsattel had opgevat, toen zijn vader hem op een zijner veelvuldige
togten naar het kasteel had medegenomen.
En Veitel Itzig? Hij had een dronken advocaat van slechte zaken in zijn nachtverblijf
leeren kennen, en vlijtig onderrigt van hem ontvangen hoe borgtogten en
schuldbekentenissen op te maken, oogenschijnlijk onschuldig, en toch in waarheid
vernietigend voor wie ze aanvaardde. Hij had met Hippus veel gewerkt en reeds
veel door zijne leeringen verdiend; maar, helaas! dat deze hem zwaar geld liet
betalen voor dat onderrigt, zoodra een goed gelukte operatie daarmede
bewerkstelligd was!
Daar breekt oorlog uit even over de grenzen en de Heer Schröter gaat zelf naar
het vijandige land om vele zijner aldaar liggende goederen te redden. Anton vergezelt
hem en blijft in den vreemde verscheidene maanden om voor de belangen van het
huis te waken. To midden van het gewoel des oorlogs maakt hij kennis met de
officieren van het leger en zoo ook met den jongen luitenant Eugén von Rothsattel,
een ligtzinnigen knaap, die zoo grof speelt, dat hij zelfs van Anton geld moet leenen.
Schmeie Tinkeles, een Jood, die veel bij den Heer Schröter aan kantoor komt, en
die nu ook op het oorlogsgebied aren leest, waarschuwt Anton om in den jongen
baron geen crediet te stellen, daar zijn vader in groote moeijelijkheden verkeert en
diens ondergang door Veitel Itzig en andere woekeraars voorbereid wordt. Anton
schrijft den baron over dien toeleg; maar deze was reeds in te veel moeijelijkheden
gewikkeld, dan dat deze waarschuwing hem nog van nut kon zijn. Ehrenthal had
hem duizenden geleend voor de oprigting der fabriek, die in plaats van groote
voordeelen, verliezen gaf, en Veitel Itzig had hem plotseling het geld voor een wissel
opgeëischt, dien hij beloofd had gedurig te zullen vernieuwen. Toen was hij der
wanhoop nabij, en helaas! hij viel in den strik dien Veitel hem en ook Ehrenthal
spande, en hij teekende ten diens behoeve eene geregtelijke acte van cessie van
dezelfde hypotheek waarop Ehrenthal hem blijkens zijne kwitantiën geld geschoten
had en die hij dezen met zijn ridderwoord beloofd had te zullen afstaan. Daarenboven
werd het Poolsche landgoed bij Rosmin, waarop hij hypotheek genomen had,
geregtelijk verkocht, en ook dát geld liep hij gevaar te zullen verliezen. Zijn toestand
was hopeloos! En toen Anton terugkwam, en allen in het huis van den Heer Schröter
hem met blijdschap ontvingen, Sabine zelfs met een gevoel, sterker dan vriendschap,
toen kon alleen de dringende bede van den wegkwijnenden Bernhard von Ehrenthal,
die zijnen vader bezwoer niet gerust te kunnen sterven, wanneer hij den armen
baron niet spaarde, den vader van haar, wier beeld hem als

De Gids. Jaargang 22

647
eene engelengestalte gedurig voor den geest zweefde, Anton bewegen den Heer
von Rothsattel over zijnen toestand te spreken. Koud en koel was de ontvangst,
maar weldra stonden toch beiden met den ouden Ehrenthal aan het sterfbed van
Bernhard; en ziet, het gelukte den laatste zijnen vader te bewegen den baron al
zijne schuldbekentenissen terug te geven tegen zoodanige zekerheid als deze hem
nog vermogt te geven. Aandoenlijk en vreeselijk is de schildering van dit tooneel;
maar nog vreeselijker de ontdekking van den ouden Ehrenthal, toen hij de papieren
wilde halen en ze den baron ter hand stellen, dat hypotheekacte en alle
schuldbekentenissen gestolen waren. Vertwijfeld valt de oude woekeraar op het
bed zijns zoons, die juist op dien oogenblik den adem uitblies; en toen de oude
Ehrenthal weêr tot bezinning kwam, was het licht zijns geestes uitgedoofd.
Veitel Itzig had de inwilliging van den vader gevreesd en hij had Hippus door geld
en drank tot den diefstal genoodzaakt. In zijne handen was nu het lot der Rothsattels.
En juist korten tijd geleden had de oude Ehrenthal het goed bij Rosmin voor den
baron gekocht, en ook daarvoor moest hij dezen geld betalen, al bleef de verkooper
een groot hypotheek er op houden. De toestand van den baron was hopeloos; geen
uitweg was meer mogelijk, de goede bedoelingen van den edelen Bernhard waren
door den diefstal geheel verijdeld, en daar staat de eens zoo fiere man met het
moordtuig voor het hoofd, om een einde aan zijn rampzalig leven te maken. Plotseling
stort zijne vrouw de kamer binnen, maar te laat, het schot valt en bloedend ligt haar
echtgenoot aan hare voeten. Maar niet het licht zijns levens, wel het licht zijner
oogen, is voor altijd uitgedoofd.
Nu zal de liefde van Anton voor Leonore op eene zware proef gesteld worden.
Hij wordt bij haar ontboden, om de zaken van den ongelukkigen baron te regelen.
Eerst vraagt hij den Heer Schröter om raad, maar deze heeft reeds te lang zijne
inmenging in de zaken van den hooghartigen speler geduld, en wijst alle hulp af,
en Anton heeft het huis van den ouden patroon verlaten en is rentmeester van den
baron geworden. Het goed te Rosmin zal door hem beheerd worden en tot woning
der von Rothsattels verstrekken.
Weldra zien wij Anton op dat verwaarloosde goed aan den arbeid, wakker
bijgestaan door den jongen Sturm, zoon van een, zoo als wij zeggen zouden,
waagdrager van den Heer Schröter. Ongeloofelijk is de moeite die hij aanwendt om
orde te brengen, waar altijd wanorde geheerscht had, om oneerlijkheid gemakkelijker
te maken. Wat hij echter ook doen moge, de baron von Rothsattel kon in zijn
hulpeloozen toestand, den naauwgezetten plebejer naauwelijks dulden en
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vruchteloos zijn alle middelen van de edele barones en Lenore, om dien toestand
dragelijk te maken. Daar komt von Finck plotseling uit Amerika terug, en weldra is
hij een wakkere steun voor Anton, vooral omdat de aristocratische en rijke jongeling
den baron niet alleen tot genegenheid, maar tevens tot ontzag weet te dwingen.
Maar te midden van die betere tijden teistert de oorlog de geheele grensstreek;
dood en verderf hebben de Polen aan de Duitsche kolonisten toegezworen. Menig
gevecht, ja zelfs een lang beleg hebben de bewoners van Rosmin door te staan,
totdat Duitsche troepen hen komen ontzetten, helaas! echter ten koste van het leven
van den jongen luitenant Eugèn, die zijn vader wel bevrijdt, maar voor de poort der
ouderlijke woning doodelijk getroffen wordt.
Eindelijk wordt de hooghartige behandeling van den ouden baron ondragelijk voor
Anton; hij moet het huis verlaten, dat alleen door zijnen ijver weêr opgebouwd was,
en snooden ondank ondervinden, waar innige dank hem toekwam. Hij verlaat
Rosmin, en haar die hem daar heeft doen komen, in dagen toen hij droomde hare
liefde te zullen winnen, terwijl hij nu maar al te duidelijk inziet, dat de fiere jonkvrouw
den burgerlijken knaap wel achting toedraagt, maar den edelen von Finck boven
hem liefheeft. Toch zal hij, eer hij naar een middel van bestaan zoekt, de gestolen
documenten opsporen, en den baron, door de teruggave daarvan, vrijwaren voor
nieuw leed. Door Schmeie Tinkeles komt hij den dief op het spoor; maar alle middelen
bij den nu rijken Veitel Itzig zijn vruchteloos. Deze zal weldra met Rosalie Ehrenthal
in het huwelijk treden, maar Hippus cischt gedurig meer geld van hem, onder
bedreiging den diefstal te zullen openbaren. Hij belooft dezen in den vreemde te
zullen verzorgen, maar terwijl hij hem des avonds naar zijne schuilplaats, bij Löbel
Pinkus terugbrengt, maakt de satan zich van hem meester, en Veitel Itzig verdrinkt
den ouden zondaar in de sombere gracht, die achter de woning van den heeler
loopt. Maar Schmeie Tinkeles ontdekt, voor eene zware som gelds, de misdaad
aan Anton. En te midden van het bruiloftsfeest van Veitel Itzig met Rosalie, is naauw
de krankzinnige vader der bruid in de verlichte zaal binnengeleid en barst deze in
vervloekingen over den bruidegom los, zoodra hij diens aanschijn ziet, of daar komt
een knaap den moordenaar waarschuwen, dat de geregtsdienaars hem in zijne
woning zoeken. Hij ijlt de zaal uit, vliegt in den somberen avond wanhopend de
straten der stad door; hij weet geene schuilplaats te vinden, waar hij veilig is, totdat
hij ten laatste, met het angstig doodzweet op het voorhoofd, zijns onbewust op
denzelfden trap en aan dezelfde sombere wateren staat, waarin hij den ouden man
zoo schandelijk heeft vermoord. Daar ziet hij eene donkere gestalte voor zich staan;
hij meent de doodsbleeke trekken van den ongelukkigen Hippus voor zich te zien;
de
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gestalte strekt den arm naar hem uit, maar Itzig ontwijkt hem door halverwege in
het water eene schuilplaats te zoeken. Weder wordt de arm naar hem uitgestoken;
de sombere gestalte nadert hem, ja heeft hem weldra bereikt; en nu geeft de
moordenaar gansch en al vertwijfeld een angstigen gil, en waanzinnig van ontzetting
en vrees, stort hij zich in den vloed, die zich weldra boven hem sluit, en voor den
moordenaar hetzelfde grafopent, waarin hij eens zijn slagtoffer geslingerd heeft. En
de sombere gestalte verrijst uit de duisternis en roept de bewoners der buurt op,
om het lijk te zoeken van den zelfmoordenaar, dien hij voorgeeft te vergeefs te
hebben willen terughouden van zijn wanhopigen stap. Die sombere gestalte was
Schmeie Tinkeles.
Het slot is niet moeijelijk te raden. De gestolen papieren worden den báron von
Rothsattel weder door Anton ter hand gesteld, en von Finck behoeft niet te blozen
over den naam van haar, die aan den zijnen verbonden wordt. Anton is weldra weder
in het huis van den Heer Schröter een welkome gast, en eer hij tot zich zelven komt
na zoo vele lotgevallen, is hij echtgenoot der beminnelijke Sabine en deelgenoot
van diezelfde firma, waarin de eerlijkheid zijns vaders hem reeds als jongeling eene
zoo eervolle plaats had bereid.
Hoe lang het bovenstaande relaas velen ook moge voorkomen, toch is het nog
maar een met moeite zaamgedrongen beknopt verslag van den hoofdinhoud van
dezen aan intrigue en schakering van handeling en tooneel voorzeker overrijken
roman. Noode toch onthielden wij ons daarin nog zooveel op te nemen, wat teregt
een sieraad van dit boek mag genoemd worden, maar wat tot regt verstand van
den eigenlijken knoop des verhaals minder afdoet. Zoo konden wij noch dat
meesterlijk geschetst huiselijk leven van het kantoorpersoneel van den Heer Schröter
zelfs met een' enkelen trek aantoonen, noch den reusachtigen Sturm teekenen, hoe
hij, de athleet, toch een hart had voor zijn trouwen zoon, dat overvloeide van de
innigste liefde, ja teêrheid zelfs. Die pracht en opschik minnende vrouw en dochter
van den ouden Ehrenthal, in zoo scherp contrast met den in zich zelv' gekeerden
zachten Bernhard, zijn zelfs uitlokkende figuren voor hem, die van dezen roman
eene voorstelling geven wil. Het inwendig leven van den baron von Rothsattel,
hooghartig en onkundig, wiens trots evenzeer op zijne overigens zoo beminnelijke
vrouw was overgegaan, terwijl de dochter, bij al hare onafhankelijkheid en
lieftalligheid, toch adeldom boven het beter gevoel van haar eigen hart stelde, dat
alleen ware eene gezette studie overwaard. Uitmuntend als het leven op de Poolsche
grenzen en de krijg aldaar gevoerd geschetst is, bieden de personen, die aan dat
tooneel zooveel leven en kracht en belangstelling bijzetten, stoffe te over om daarvan
alleen
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eene meer dan gewoon interessante schildering te geven. Maar wanneer wij ook
al die détails hadden opgenomen: wij zouden de lezing van het boek schijnbaar
overbodig gemaakt hebben, en toch wenschen wij het juist door onze aankondiging
in veler handen te brengen.
Schijnbaar overbodig, zeggen wij, zouden wij dan de lectuur hebben gemaakt;
schijnbaar, omdat niet de hoofdinhoud, noch de intrigue, maar juist de détails de
eigenlijke schoonheden van dit werk uitmaken. Die détails, die afzonderlijke
beschrijvingen, die schetsen der verschillende karakters en toestanden, ze zijn
meesterlijk. Maar ons hoofdbezwaar tegen het werk is vooreerst, gelijk wij reeds
hierboven met een enkel woord vermeldden, dat de titel en het motto meer een
lokaas zijn voor den kooper, dan dat daarin het eigenlijke thema van den roman
ligt. De spil waarom het geheel draait, de drijfveêr die alles in beweging brengt, is
de woeker der Joden, waarvan de baron von Rothsattel het slagtoffer wordt. Die
arbeid der woekeraars wordt haarfijn beschreven, van dien arbeid zien wij ook de
gevolgen; maar van den arbeid van Anton als handelsman vindt men eigenlijk niets,
en als rentmeester zooveel vaags en zooveel waarlijk magisch, dat men naauwelijks
denken kan, dat de schrijver zelf aan die teekening veel waarde hecht. En zoo zou
men immers tot de ongerijmde stelling komen, dat Gustav Freytag dien woeker als
een type van Duitschen arbeid wilde stellen! Daarenboven, Debet en Credit - moet
dat in een zedelijken zin opgevat worden? Ongetwijfeld, want in commerciëelen zin
beduiden die leêge woorden niets; cijfers alleen kunnen daaraan beteekenis geven
en die missen wij natuurlijk, en ook zeer gaarne, in een roman. En wat zien wij dan?
Ja, dat Anton en Veitel Itzig beide hun loon verkrijgen, maar tevens, dat de ligtzinnige
en dwaze Rothsattel toch nog de rijke man blijft, hoe hij ook gedobbeld en met zijn
ridderwoord gespeeld moge hebben. Over Anton en Veitel wordt hierbeneden reeds
de groote vierschaar gespannen; trouwens dat schijnt volmaakt in den geest van
den schrijver, die geen van al zijne personen ooit een enkel godsdienstig woord
zelfs op de lippen legt, ja, die het bloote woord God zoo zorgvuldig in zijn geheele
werk vermeden heeft, dat er maar ééns van godsdienst sprake is, en dat wel wanneer
von Finck zich daarmede vrolijk maakt.
Nog eene groote fout meenen wij te moeten aanwijzen. 't Is deze, dat de
toestanden waarin de verschillende personen voorkomen, niet het natuurlijk en
onvermijdelijk gevolg zijn van hunne handelingen, maar eenvoudig de schepping,
dikwijls de zeer willekeurige schepping, van den schrijver. Anton is even overdreven,
ja vervelend braaf - een ware Tugendheld, zoo als de Duitschers zeggen - als Veitel
overdreven, ja zelfs satanisch slecht is; maar noch voor de overdrevene

De Gids. Jaargang 22

651
liefde van den een, noch voor den overdreven haat van den ander voor en tegen
de Rothsattels, is eigenlijk eene goede reden te vinden. 't Is zoo, Anton is verliefd
op Lenore, maar reeds de wederliefde van zulk een hooghartig, phantastisch en
half mannelijk meisje voor den, ten spijt van al zijne braafheid, toch vervelend
kleinsteedschen jongeling, is onverklaarbaar. Wij spreken nu nog niet eens van de
wijze waarop Anton zich dikwerf gedraagt, zoo geheel afwijkende van 't geen men
werkelijk in de wereld doet - en deze roman zal immers bij uitnemendheid de
werkelijkheid voorstellen? - maar hij en anderen met hem doen van die salti mortali
in het dagelijksch leven, die men zoo niet gebeuren ziet. En dan een Joodsche
woekeraar, die op een hypotheek geld schiet, zonder de overbekende maatregelen
te nemen, die hem tot het bezit daarvan wettigen!... Of de woekeraar is geen
woekeraar, en dan is de figuur mislukt, òf de handeling is onjuist geteekend, en dat
is niet te onderstellen in een a r b e i d s roman! Dan ook wordt een edelman, zoo
prat op rang en geboorte als de baron, niet zoo ligt fabriekant, en van die fabriek,
hoewel mede een spil in den roman, hoort men eigenlijk niets dan dat ze gebouwd
wordt, stilstaat en verlies geeft. Juist waar het den arbeid geldt, is het werk het
zwakst, grove fout voorzeker in een roman met dien titel en met dat motto!
Maar wanneer de personen eens in dien toestand zijn, waarin de anteur hen
plaatsen wil, dan is de schildering meesterlijk en zoo echt Duitsch, dat de karakters
reeds de plaats van het tooneel aanwijzen. Anton, de trouwe en eerlijke dienaar der
firma, waarvan hij zich als den vasal beschouwt; de Heer Schröter, de deftige,
pedante chef, die zich een god waant in zijn eigen huis; dat kantoorpersoneel met
muzijk en bloemen en groote woorden en vol eerbied voor den patroon; Sabine, die
schuchtere en dweepende maagd, met een hart vol van innigheid en liefde en zorg
voor al wat haar omringt; baron von Rothsattel, trotsch op zijn adel en ridderlijk
goed, die zich als van ander vleesch en bloed dan dien troep plebejers waant, maar
laag en laf, en onbekwaam, zoodra moeijelijkheden hem overkomen; Lenore, fier
en krachtvol, adellijk tot in merg en been, maar nobel ook in hare handelingen, ja
zelfs in hare liefde; Ehrenthal, de geldgierige, die niets zockt dan geld en nog eens
geld, de type voor ‘Unser Verkehr,’ en die dan ook door het verlies van zijn geld
waanzinnig wordt; de lage, sluwe Itzig, die geene middelen schuwt, om maar rijk te
worden; Hippus, een modèl voor wie een diep gevallen, verliederlijkten advocaat
van slechte zaken wil schilderen; von Finck, de levenslustige man van de wereld,
wiens Duitsche gezigteinder merkelijk verruimd is door zijne Yankee-opvoeding;
Sturm, vader en zoon, trouwe zielen, die hun eigen geluk alleen in dat van hun
meester vinden; en dan vooral Ehrenthal's wegkwijnende zoon,
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als tot een hooger wezen gelouterd door eene liefde voor haar, die hij wist dat nooit
de zijne worden kon, en tot wie hij alleen in zijne gedachten waagde op te klimmen;
en ten laatste zijne moeder en zuster, de door hun rijkdom verblinde schepselen,
wier armoede aan hoofd en hart gedurig al dat uiterlijk prachtige bezoedelde, - ja
allen zijn meesterlijk geschilderd.
‘Ehrlich hält am langsten,’
dat is de moraal van dezen roman, en om die te doen uitkomen, heeft de schrijver
eerlijken en oneerlijken arbeid tegen elkander over gesteld. Niet een type van
Duitsche kolonisatie heeft hij willen schetsen, want zoo iets onwaarschijnlijk en
gebrekkig is geteekend, het zijn die ontginningsplannen, bijna nog sneller uitgevoerd
en met onbegrijpelijk gunstigen uitslag bekroond, dan zelfs beraamd; maar eerlijke,
nuchtere arbeid, in eene grossierderij in eene binnenstad van Duitschland, en
daartegenover schandelijke, vuige woeker, natuurlijk meer in Duitschland aan de
orde van den dag, omdat de Regeringen die daar door wetten trachten te weren,
dan in andere landen, waar zelfregering toegelaten wordt.
Maar de lezers - dat hun aantal ook ten onzent aanzienlijk zij - mogen zelven
oordeelen. 't Zij de Duitsche uitgaaf hen uitlokke door den stempel der
oorspronkelijkheid en den fraaijen stijl, óf wel de Hollandsche vertaling, waarlijk
verdienstelijk als ze genoemd mag worden: ongetwijfeld zal het boek zelfs den
veeleischenden lezer voldoen. En niemand zal zich na de lectuur meer verwonderen,
dat in Duitschland reeds de zevende druk het licht heeft gezien, noch dat de
Engelsche vertaling, met een warm aanbevelend voorberigt van den beroemden
Bunsen, zoowel in Engeland als in Amerika, grage koopers vindt, en dat de
dagbladen met lof van dit echt nationaal Duitsche boek gewagen.
P.N. MULLER.
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Ulrich van Hutten.
Ulrich von Hutten. von David Friedrich Strauss. 2 Theile. Leipzig 1858.
Een boek van Strauss, van dien zelfden die dat beruchte ‘Leven van Jezus’
geschreven heeft? Ja wel, 't is van denzelfden David Friedrich Strauss. Maar schrik
niet, waarde lezer! hier schuilt geen kwaad, en mogt soms iemand vermoeden dat
hier het leven van een' van de onmiddellijke voorloopers van Luther, van een dier
mannen, die krachtdadig hebben meêgewerkt om de banden waarin de menschelijke
geest verstrikt was los te maken, tot de mythische uitdrukking van de ideën van
zijnen tijd zal gemaakt worden, ik verzeker u al terstond dat het niet zoo is, en dat
wij ons hier Ulrich van Hutten zien voorgesteld, zooals hij waarlijk heeft geleefd en
gewerkt en gestreden, zooals alleen in zulk eenen tijd van geweldige omkeering als
het begin der zestiende eeuw was, een man van karakter kon werken en lijden en
strijden. De groote verdienste van de voorstelling ons hier gegeven is vooral hare
waarheid. De auteur is hoog ingenomen met zijnen held en met de rigting waarvan
hij de voorname vertegenwoordiger was, het humanisme, zooals het zich in de eeuw
der hervorming vertoonde. Maar hij verheft het werk van zijnen held niet om daardoor
den zoo veel uitnemender arbeid van een Luther in de schaduw te stellen, zooals
Hagen in zijn Deutschland im Reformationszeitalter heeft gedaan. Waarlijk, ik hoop
dat niemand zich door den naam van den auteur zal laten afschrikken om dit boek
te lezen. Wat men ook tegen Strauss moge inbrengen, niemand voorzeker zal zijn
uitstekend talent als schrijver in twijfel
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trekken; en in de levensbeschrijving van Ulrich van Hutten vertoont zich dat talent
op de treffendste wijze. Hoe verstaat hij de kunst om ons te verplaatsen te midden
van tijden en toestanden, die zoo geheel anders zijn dan de onze, de meest bekende
en uitstekende personen uit dien ouden tijd als levend en handelend en sprekend
te doen optreden, zoodat zij als voor ons staan en wij hen zien en hooren! En toch
is het de geschiedenis die hij laat spreken. Geen trek in het karakter of in het leven,
't zij van den held zelven, 't zij van die velen die nevens en om hem optreden, geen
woord hun in den mond gelegd, of 't wordt met de getuigenis der historie gestaafd,
en dat toch ook weêr zóó, dat de geleerde arbeid, die daartoe noodig is geweest,
alleen maar aan den voet der bladzijde zigtbaar wordt, terwijl de tekst der
levensbeschrijving zoo gemakkelijk is zamengesteld, alsof de auteur ons niets dan
voorstellingen van zijn verbeelding meêdeelde. Hoe geheel anders zou het oordeel
over den auteur van dit boek zijn als het de eerste vrucht van zijnen letterkundigen
arbeid was, die hij ons hier aanbiedt; - als hij niet door zijn ‘leven van Jezus’ en door
zijne ‘christelijke geloofsleer in haren strijd met de moderne wetenschap’ een zeer
ongunstig vooroordeel tegen zich had gewekt. Ik zal de laatste zijn om de
gegrondheid van zulk een vooroordeel te ontkennen. Maar zeer zou ik het betreuren,
indien dat vooroordeel zoo sterk en zoo algemeen was, dat daardoor ook deze
voortreffelijke levensbeschrijving van Ulrich van Hutten, alleen omdat het een boek
van Strauss is, hier geweerd bleef. Er zijn vijf-en-twintig jaren verloopen sedert dat
‘beruchte’ leven van Jezus het eerst verscheen en zulk een ontzettende beweging
maakte, ook bij ons, waar sommigen het boek lazen, weinigen het regt waardeerden,
maar zeer velen, in rijm en onrijm, het veroordeelden. 't Zou misschien niet
onbelangrijk zijn als men nu eens het geding, zooals dat elders en ook hier te lande
tegen dat boek gevoerd is, herzag en daarbij eens naging, of toch ook niet het een
en ander dat met afschuw werd verworpen toen Strauss het aanbood, nu, in anderen
vorm toegediend, b.v. in dien van een gemakkelijk exegetisch handboek, zonder
erg wordt aangenomen. Maar daartoe worden wij ten minste nu nog niet geroepen.
Ik heb geen ander oogmerk dan mijne lezers te overtuigen dat Strauss
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ons in zijn Ulrich van Hutten een voortreffelijk boek geschonken heeft, en vooral
hen die ten onzent in de studie der historie belang stellen, tot de lezing van dat boek
op te wekken. Het is een boek, dat beter dan vele andere ons een levendig beeld
geeft van den geheelen toestand der dingen in den tijd die aan de hervorming der
kerk onmiddellijk voorafging, dat ons de hoofdpersonen, die in het eerste bedrijf van
het groote drama der reformatie optreden, als levende en handelende voor oogen
stelt, en ons een volledig overzigt geeft van het geheele terrein, waarop dat eerste
bedrijf werd gespeeld. Ik weet niet beter te doen, dan onder de leiding van Strauss,
een voorstelling te geven van het leven van den man, die in dat eerste bedrijf zoo
belangrijk een rol vervulde, om alzoo de belangstelling zoowel in hem als in zijne
levensbeschrijving te wekken.
Daar waar Frankenland en Hessen aan elkander grenzen, en de rivier de Kinzig
haren oorsprong neemt, in een woest landschap, lag op een steile rots het slot
Steckelburg, sedert eeuwen reeds een der bezittingen van het aloud en uitgestrekt
ridderlijk geslacht Hutten, sedert het midden der vijftiende eeuw het vast verblijf van
de linie van dat geslacht, waartoe onze Ulrich van Hutten behoort. 't Was een adelijk
geslacht, zooals in de middeleeuwen, in Duitschland vooral, de adelijken doorgaans
waren, woest en ruw, en het land rondom den Steckelburg ondervond meermalen
op jammerlijke wijze, dat dat slot een echt roofnest was, zoo zelfs dat nog in het
midden der vijftiende eeuw de bisschop van Wurzburg zijn ridders en andere
onderzaten tegen dien burg aanvoerde en, na hem veroverd te hebben, hem niet
aan de eigenaars teruggaf, dan onder voorwaarden, die aan het vroeger gepleegd
geweld voor goed een einde maakten. De vader van onzen Ulrich, ofschoon een
man van een hard en norsch karakter - zijn zoon heeft er de treurige ondervinding
van gehad! - en ook in den wapenhandel geoefend, daar hij in keizerlijke dienst
tegen de Hongaren gevochten had, leidde reeds, zeker onder den invloed der meer
en meer veranderde omstandigheden, een meer vreedzaam en ordelijk leven. Maar
zijn grootvader, Laurens van Hutten, was nog een ridder van den ouden stempel,
die in zijn jeugd aan de geweldenarijen en rooftogten, waarvan de Steckelburg het
middel-
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punt was, ruim deel had genomen; een tegenstander van al wat nieuw was, een
ijverig bestrijder vooral van de weelde, die bij de uitbreiding van den handel gedurig
meer toenam, die peper en saffraan als vergif schuwde en van geen andere
kleederen wilde weten dan die van inlandsche wol vervaardigd waren. Intusschen
was de Steckelburg, toen Ulrich van Hutten daar in 1488 geboren werd, nog geheel
op de oude manier der ridder-burgen ingerigt. Hij zelf heeft ons die inrigting en het
leven op zulk een slot beschreven: de gebouwen in een beperkte ruimte tusschen
zware wallen en muren als 't ware zaamgepakt, waarvan de ruimste dienden voor
wapenzalen en kruidkamers, voor stallen van paarden en ander vee, voor de hokken
der honden, zoo noodig voor de jagt, evenzeer een handwerk als een verlustiging,
zoodat voor het eigenlijk verblijf der menschen niet dan kleine donkere kamers
overbleven. Daar woonde de ridder, met zijn gezin en zijn gevolg van boeren en
knechts en krijgslieden, met weinig keurigheid aangeworven, voor 't grootst gedeelte
echte bandieten, een sleep van volk veel te groot voor zoo kleine ruimte, gewoonlijk
ook voor de beperkte middelen van den burgheer. Dat alles zoo digt opeengedrongen
veroorzaakte een gedurig gewoel en gedruisch, en ook de nacht had daar geen
stilte bij het blaffen en janken van de honden, afgewisseld door het gehuil van de
wolven in de digte beukenbosschen, die den burg omgaven.
Onze Ulrich van Hutten was de oudste van zes kinderen. 't Was in die dagen niets
ongewoons dat de jongere zonen der adelijken voor den geestelijken stand werden
bestemd, maar 't was schier in strijd met de gewoonte dat, zooals hier geschiedde,
de eerstgeborene naar een klooster werd gezonden. Waarschijnlijk hebben wij de
reden er van te zoeken in den zwakken ligchamelijken aanleg van het kind. Hij was,
zooals wij van elders weten, klein van statuur en onaanzienlijk van voorkomen, en
zeker liet het zich reeds in zijn kindsheid aanzien, dat hij kwalijk de krijgshaftige
stamhouder van het ridderlijk geslacht zou worden, dat hij geen vuist zou krijgen
om het krijgszwaard te zwaaijen, noch krachtigen arm om in het vorstelijk tournooi
de zware lans te handteren. Op 's vaders burg zou hij ligt een onnut bewoner worden;
hij moest dus maar in 't klooster, en stak er iets in den jongen, welnu, hij was van
goeden
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huize, hij had een groote en aanzienlijke familie; ligt viel hem nog eens de een of
andere rijke abdij ten deel, misschien zelfs nog meer. Er was daarenboven in de
nabuurschap zoo kostelijke gelegenheid om hem te plaatsen. Op zes uren afstands
verhief zich de aloude abdij van Fulda, de beroemde stichting van Bonifacius, met
hare school en rijke boekverzameling. Zij was echter niet meer wat zij in vroeger
eeuwen geweest was, toen zij onder de kweekhoven der wetenschap in Duitschland
de eerste plaats innam. Naarmate de universiteiten zich meer verhieven, zonken
de kloosterscholen. Maar Ulrich van Hutten was een van die geesten, die voor hunne
ontwikkeling geene uitstekende middelen noodig hebben. De abt van Fulda, aan
wiens leiding de elfjarige knaap werd toevertrouwd, en zulks niet alleen om de school
van het klooster te doorloopen, maar wel bepaald om er in te blijven en monnik te
worden, had weinig hart voor eenigerlei wetenschap en zocht zijne onderhoorigen
alleen maar bij zoogenaamde geestelijke oefeningen te bepalen. Maar er waren
toch enkele onder de kloosterbroeders, die den leergierigen knaap bij zijn
onderzoeken en nasporen in de bibliotheek der abdij behulpzaam konden zijn. Zoo
werd Fulda voor Ulrich van Hutten iets geheel anders dan de plaats waar hij tot
monnik zou gevormd worden; 't latijn, door hem geleerd, iets beters dan het middel
om het brevier te lezen en mis en vesper te zingen. Hij leerde er de klassieke dichters
en prozaschrijvers van het oude Rome kennen, en niet alleen hunne schoonheden
waarderen maar ook hunne taal in poëzij zoowel als in proza zich eigen maken.
Al was nu ook de abt van Fulda niets anders dan een monnik, zonder smaak en
diep onkundig, toch wekte de jonge Hutten zijne bijzondere belangstelling. Geen
wonder dus dat het zijn wensch was, dat de veel belovende knaap zoo spoedig
mogelijk mogt worden wat, naar zijne meening, het hoogst was waartoe een mensch
kon komen, - monnik. Hij liet het bij den jongeling niet aan vermaningen ontbreken
om de geestelijke orde aan te nemen en professie te doen; den ouders gaf hij de
verzekering dat voor hun zoon in den geestelijken stand zeker het schitterendst
uitzigt zich opende. Gelukkig trad een man tusschen beide, die erkende dat Hutten
nog iets anders en iets beters zou kunnen worden dan een monnik. Die man was
de ridder Eitel-
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wolf van Stein, een staatsman, maar zooals men er in die dagen, ten minste in
Duitschland, niet velen had, die met de werkzaamheden, waartoe zijne ambten hem
riepen, letterkundigen arbeid paarde, en in het beoefenen van de letteren nog iets
meer vond dan louter verpoozing en verlustiging. In Italië had hij eene meer dan
gewone kennis van het latijn opgedaan; ook van het grieksch, - toen nog iets zeer
ongewoons! - had hij ten minste eenige kennis verkregen. Hij was dan ook de vriend
en beschermer van alle humanisten in die dagen, vooral een bewonderaar van
Erasmus. Die man leerde in de klooster school te Fulda, waarschijnlijk bij een bezoek,
dat hij in dienst van den keurvorst van Brandenburg daar bragt, den jongen Hutten
kennen en waarderen. De geschiedenis heeft het woord bewaard, dat hij tot den
abt rigtte, die van Hutten een monnik woû maken. ‘Wilt gij zulk een talent bederven?’
zoo vroeg hij. Daarenboven waarschuwde hij de ouders dat zij hunnen zoon niet
bewegen zouden een stap te doen, waarvan zij later ligt berouw zouden hebben.
Of dat iets bij den stijfzinnigen vader heeft uitgewerkt, mogen wij in twijfel trekken.
Ten minste de zoon bleef in het klooster en moest zien hoe hij zich zelven redde.
En hij heeft zich gered. Reeds vroeger zal hij den druk, waaronder hij gebogen ging,
hebben gevoeld. Het woord van den ridder Van Stein, dat hem in de ziel gezonken
was, maakte hem dien druk ondragelijk. Een zwakker geest was er onder
weggekwijnd. De kracht die in Hutten woonde werd door den dwang, die hem werd
aangedaan, gespannen en verhoogd. De stap dien hij deed besliste voor geheel
zijn volgend leven niet alleen, maar ook voor zijn karakter. Hij voelde den moed in
zich om zelf zijn lot in handen te nemen. Hij brak de kluisters die hem waren
aangelegd en vlugtte uit Fulda.
Geen wonder dat de levensbeschrijver ons opmerkzaam maakt op het contrast,
dat Hutten hier met Luther maakt. Nagenoeg op denzelfden tijd dat Hutten uit het
klooster te Fulda in de wereld vlugtte, vlood Luther uit de wereld in het klooster. 't
Is waar wat Strauss zegt, dat hier op treffende wijze de tegenstelling uitkomt, die
deze twee mannen, zoowel in karakter als roeping, met elkander vormen. De een
moet in de wereld om daar te leven, te werken, rond te zwerven; de andere zoekt
in het klooster wat hij
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in de wereld niet vinden kon - hij vindt het trouwens ook in het klooster niet! - vrede
met God. Maar onbillijk is onze schrijver jegens Luther en onwaar is zijne voorstelling,
als hij in die verschillende handelwijze in zoo verre de afbeelding van het karakter
van beiden vindt, dat tegenover den levenslustigen, vrijen, zelfstandigen ridder, de
groote hervormer optreedt als een streng in zich zelf gekeerde, maar daarom ook
onvrije, mystieke persoonlijkheid. Neen, het onderscheid is anders. Hutten had hart
en oog naar de wereld gerigt; daarom moest hij in de wereld. Luthers hart dorstte
naar God, en hij kon in de wereld geen rust en vrede hebben, zoo lang hij niet erkend
had hoe hij met zijn werken in de wereld ook zijnen God kon verheerlijken. En dat
heeft hij erkend en hij heeft ook in de wereld geleefd en op de wereld gewerkt, nog
anders dan Hutten er op gewerkt heeft.
Daar stond de zeventienjarige jongeling, zonder andere middelen dan de kracht
van zijnen wil en den rijkdom van zijnen geest. Tot zijn vader kon hij zich niet wenden;
daarvoor kende hij den hooghartigen en stijfzinnigen ridder te wel. Immers hij zag
door den eigenwilligen stap van zijn zoon het kostelijk plan, dat hij voor diens volgend
leven ontworpen had, ten eenenmale verijdeld. 't Stond te vreezen dat hij, kon hij
den jeugdigen onverlaat magtig worden, den vollen stroom van zijn vaderlijk
misnoegen over hem zou uitstorten en hem dwingen tot den stand waartoe hij hem
had bestemd, dwingen ook om in dien stand te blijven. Hij moest zich dus zoo ver
mogelijk van zijn vader verwijderen en zelfs zijn verblijfplaats voor hem verborgen
houden. En zoo begint zijn leven, gelijk het tot zijn dood toe is geweest, met een
rusteloos zwerven. 't Schijnt dat hij in den eersten tijd eenige ondersteuning van
enkele onder zijne bloedverwanten heeft genoten; hij heeft in een van zijn gedichten
er dankbare melding van gemaakt. Maar nog krachtiger steun vond hij in die zeven
eerste jaren van zijn omzwerven bij zijne geestverwanten, de humanisten, die naauw
met elkaâr verbonden waren door eenheid van doel, de bevordering van kennis en
wetenschap, de veredeling van den smaak, door ijverige beoefening van de oude
letteren, maar vooral door denzelfden zwaren strijd, dien allen evenzeer hadden te
bestaan, niet alleen tegen de plompheid en het onverstand van die velen, die
hardnekkig
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vasthielden aan het oude, maar ook tegen de magt en het geweld van wereldlijke
en geestelijke vorsten, nog maar al te vaak in dienst van de voorstanders van
domheid en bijgeloof. Hoe die humanisten wel niet een bepaald genootschap
uitmaakten, met wetten en bepalingen omtrent al wat de leden hadden te doen en
na te laten ter bevordering van het gemeenschappelijk doel, maar toch als één man
stonden ter handhaving van het regt en de eer van elk hunner, dat bleek vooral bij
den strijd van Johannes Reuchlin tegen de Dominikanen, in het begin der zestiende
eeuw. Ook Hutten heeft wakker deelgenomen aan dien strijd, en wij zullen er dus
later over spreken. Elk die tot den kring der humanisten behoorde mogt rekenen op
de gastvrijheid, op de hulp en ondersteuning van zijne geestverwanten, en het
opschrift, door een hunner op de deur van zijn huis gesteld: ‘voor de goeden moet
alles openstaan’ (bonis cuncta pateant), drukt zeker op treffende wijze den geest
uit, waarmeê die mannen jegens elkander bezield waren. Zoo werd dan ook Ulrich
van Hutten als een der hunnen door hen opgenomen. Maar is het geene treffende
getuigenis voor zijne vroegtijdige ontwikkeling, dat hij, naar leeftijd nog niet veel
meer dan een knaap, - hij was pas zeventien of achttien jaar oud - door de
uitstekendste mannen van zijn tijd met hartelijke deelneming werd ontvangen? Wat
had hij waardoor hij zich bij hen aanbeval, dan zijn voortreffelijken aanleg alleen,
die terstond ook bij een eerste ontmoeting blijkbaar moet zijn geworden?
Strauss heeft in het verhaal van de eerste zwerftogten van Ulrich van Hutten op
meesterlijke wijze een karakteristiek gegeven van drie uitstekende mannen in dien
kring, met wie de held zijner levensbeschrijving in dien tijd naauwe
vriendschapsbetrekkingen aanknoopte, Crotus Rubianus, Eobanus Hesse en
Mutianus Rufus, zooals zij, met hunne namen in 't latijn of grieksch vertaald, naar
de manier van die dagen, meest bekend zijn. De eerste van die drie had reeds te
Fulda met Hutten kennis gemaakt, en was hem misschien bij zijn vlugt uit het klooster
behulpzaam geweest. In den eersten tijd was Hutten bestendig bij hem, te Keulen
en te Erfurt, aangetrokken zoowel door het vernuft als door de uitgebreide kennis
van zijnen vriend, die acht jaren ouder was dan hij en dan ook even zeer zijn
leermeester als zijn vriend was. Keulen schijnt de plaats te
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zijn geweest, waar hij, onder de leiding van Crotus, het eerst zich aan de universiteit
ophield om zich in kunsten en wetenschappen te oefenen, bonis literis operam dare,
d.i. zich met het latijn en grieksch van de klassieke auteurs bekend te maken, en
smaak, denkwijze en schrijfstijl naar die modellen te vormen. 't Zou bevreemding
kunnen wekken, dat juist Keulen de plaats was, waar Hutten zich met die studiën
bezig hield, wisten wij niet dat in het begin van de zestiende eeuw, vooral onder
den invloed van leerlingen uit de beroemde school te Deventer, nevens de oude
scholastiek een meer liberale geest zich daar openbaarde, die spoedig evenwel
voor de magt der duisternis moest onderdoen. Toen Hutten te Keulen kwam
onderwees daar onder anderen de bekende Herman Busch of von den Busche,
mede een leerling van den beroemden Alex. Hegius te Deventer. Lang duurde zijn
verblijf er echter niet, gelijk hij het nooit lang op ééne plaats heeft kunnen uithouden;
zelfs heeft hij nog in den tijd dat hij te Keulen studeerde een reis langs den Rijn
gedaan, misschien wel tot Straatsburg, alleen met het oogmerk om met voorstanders
der nieuwe wetenschap betrekkingen van vriendschap aan te knoopen. Van Keulen
vertrok hij naar Erfurt; misschien was hij daar ook vroeger reeds geweest, terstond
na zijn vlugt uit de abdij te Fulda, en was zijn geheel verblijf te Keulen niets anders
dan een tijdelijke verwijdering van Erfurt, ten gevolge van de pest, die aldaar in 1507
woedde. De hoogeschool te Erfurt stond in de eerste tien jaren der zestiende eeuw
nog op het toppunt van haren bloei. Wij weten hoe ook Luther daar eerst heeft
gestudeerd, en hoe deze later verklaarde dat in dien tijd die hoogeschool zoo zeer
in aanzien stond, dat de andere inrigtingen van dien aard in Duitschland er maar
kinderscholen bij waren. Of echter Hutten groot voordeel heeft gehad van het
onderwijs door de professoren der universiteit gegeven, blijkt niet. Den meesten
invloed oefende op hem zijn vriend Crotus Rubianus, een uitnemend kenner vooral
van de latijnsche letterkunde, een man daarenboven van scherp vernuft en van
onuitputtelijk vrolijken luim; een schalk, die allergeestigst met de quasie-geleerdheid
der monniken den draak wist te steken, zooals de Keulsche Dominikanen weldra
ondervonden. De tweede in het aantal van zijne vrienden te Erfurt was Eobanus
Hesse, een jongeling van

De Gids. Jaargang 22

662
bijna gelijken leeftijd als Hutten, maar in dien tijd, ten minste als beoefenaar der
latijnsche dichtkunst, hem zeker vooruit. Maar aan het hoofd der humanisten te
Erfurt stond een man die zijn woonplaats had te Gotha, drie mijlen van Erfurt,
Koenraad Mudt, meer bekend onder zijn latijnschen naam Mutinus, met den bijnaam
Rufus, ook uit de school van Hegius te Deventer, in die dagen de vruchtbaarste
kweekschool van humanisten. Na eenigen tijd een ambt bij den landgraaf van Hessen
bekleed te hebben, woonde hij nu als ambteloos burger te Gotha, beschermd door
den keurvorst van Saksen, Frederik den Wijze, geëerd en bemind door allen die in
den bloei van letteren en wetenschappen belang stelden. Hoe veel hij op keurvorst
Frederik vermogt, blijkt onder anderen daaruit dat, op zijn aanbeveling, de toen nog
jeugdige Spalatinus, later de vriend van Luther, tot leermeester van den erfprins,
Johan Frederik, werd aangesteld, en Justus Jonas, Luthers bekende medehelper
in het werk der hervorming, met de proostdij aan de Allerheiligen-kerk te Wittenberg
werd begiftigd. Wat hij voor zich zelven aannam was een klein geestelijk ambt,
waarvan hij de inkomsten besteedde tot het aankoopen van de uitgaven der latijnsche
klassieken, in dien tijd zaken van hoogen prijs. Want hij had zijn lust en leven in de
latijnsche literatuur. Hij bedroefde zich over den oorlog met Italië, vooral ook omdat
ten gevolge daarvan de toevoer van de uitgaven van Aldus te Venetië gestremd
werd. Kwam er een nieuwe bezending van zulke boeken aan, dan kon hij schreijen
van blijdschap. En toch, hoewel hij alles wat hem toegezonden werd gelezen had
en den inhoud der beste latijnsche schrijvers in zich had opgenomen: zelf als schrijver
op te treden, daartoe kon hij niet komen. Werd hij er toe aangespoord dan plag hij
te zeggen, dat zijne zaken hem niet goed genoeg voorkwamen om ze aan iedereen
meê te deelen. Hij hield zich overtuigd dat het beste van 't geen wij weten voor de
groote menigte niet deugt. Hij wees op Socrates, op Christus zelfs; die hadden ook
niet geschreven en toch genoeg invloed geoefend. Hij achtte het beter op een kleinen
kring te werken door brieven, waarvan dan ook een groote menigte bestaat, alle
getuigenis gevende van zijn uitgebreide kennis en van zijn rijken geest, - en vooral
door een levendig verkeer met zijne vrienden, die hij gaarne in zijn
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huis rondom zich verzamelde, jonge lieden bovenal, die uit het niet ver verwijderd
Erfurt tot hem kwamen om in den omgang met hem hunne kennis te vermeerderen
en hunnen geest te beschaven. Dan hield hij zich met hen bezig over al wat op
klassieke letteren betrekking had, dan oefende men zich vooral in de latijnsche
dichtkunst, ook door het voordragen van latijnsche verzen; dan gaf het opgeven
van vragen aanleiding tot gesprekken, waarin niet alleen over de kerk, met hare
instellingen en gebruiken, maar ook over den inhoud des bijbels en over het
christendom gedachten en meeningen werden geuit, die meer dan vrij waren, en
wel eenigermate den kwaden dunk wettigden, dien de voorstanders' van het oude
koesterden omtrent al degenen die zij, zeker niet om hen te vereeren, poëten of
philosophen noemden.
Ook Hutten heeft gedurende zijn verblijf te Erfurt, met zijne vrienden Crotus,
Eobanus Hesse en anderen, meermalen Mutianus bezocht en, zoo als hij zelf getuigt,
van zijn omgang groot voordeel gehad. Mutianus van zijnen kant was hoog met
Hutten ingenomen, wien hij toen reeds een groot dichter noemde, zonder evenwel
te verbergen dat hij, wat al te driftig en kregel, te ligt zich tot toorn liet vervoeren.
Intusschen heeft de omgang met Mutianus, even als het verblijf te Erfurt, voor Hutten
maar kort geduurd; niet veel langer dan een jaar, want reeds in 1506 vertrok hij naar
de toen nieuw gestichte universiteit te Frankfort aan den Oder. Wel had hij een
ongestadigen en onrustigen geest (animum irrequietum et versatilem), zoo als hij
van zich zelven schrijft. Er was echter wel iets dat hem naar Frankfort moest
noodigen. Immers de universiteit aldaar was vooral door toedoen van Eitelwolf van
Stein, die raadsheer van den keurvorst van Brandenburg was, gesticht. Hij kon dus
verwachten dat zij bij uitnemendheid een zetel van het humanisme zou worden.
Was niet een der voornaamste voorstanders dier rigting, Johan Rhagius, wien Hutten
reeds te Keulen had leeren kennen, geroepen om aan de nieuwe universiteit te
onderwijzen! Ligt ook heeft de hoop om door den invloed van Van Stein geldelijke
ondersteuning te verkrijgen, Hutten naar Frankfort doen trekken. Maar ook daar
hield hij het weêr niet lang uit. Ten minste in 1509 zwerft hij reeds weêr in Pommeren
aan de kust der Oostzee. Het was voor hem be-
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hoefte de wereld door eigen ondervinden en aanschouwen te leeren kennen, met
allerlei menschen te verkeeren, zich met hen te meten. Zelfs de gevaren en
moeijelijkheden, met zulk een leven, vooral in dien tijd en in zijn onbemiddelden
toestand, verbonden, wel verre van hem af te schrikken, prikkelden veelmeer zijn
zucht om zich gedurig weêr te verplaatsen. Hij zelf roemt er op dat hij geheel anders
gezind was dan zoo velen, die bij vader en moeder te huis blijven; dat hij gaarne al
het genoegen 't welk de rust geven kan, er voor heeft opgeofferd om vreemde landen
te bezoeken, ten einde alzoo zelf iets degelijks te worden en zich duurzamen roem
te verwerven. Ook de eerzucht was er dus bij in 't spel. ‘Ik woon nergens liever dan
overal,’ zoo verzekert hij, ‘mijn vaderland is allerwege.’ Waarlijk, Hutten had wel iets
van den dolenden ridder.
Wat de naaste reden was die hem bewoog om Frankfort te verlaten, is onbekend.
Alleen weten wij dat men aan de universiteit aldaar zeer spoedig een anderen weg
insloeg dan dien waarop Hutten wilde wandelen. Eitelwolf van Stein had bitter berouw
over zijne medewerking tot de oprigting dier school, waaraan hij weldra, in plaats
van humanisten, onwetende menschen van den ouden stempel als hoogleeraren
zag geplaatst. 't Is trouwens bekend hoe, ten tijde van het optreden van Luther,
vooral ook Frankfort het bolwerk der roomsche orthodoxie was, waar Wimpina, die
bij de stichting der hoogeschool het eerst de waardigheid van rector had bekleed,
als hevig tegenstander van Luther optrad en Tetzel, de beruchte aflaat-koopman,
zij het dan ook op zeer jammerlijke wijze, den titel van doctor verkreeg. Heeft die
verandering van den geest der universiteit reeds spoedig na de stichting plaats
gegrepen, wat niet onwaarschijnlijk is, dan kan 't niet bevreemden dat Hutten, die
niet veel noodig had om van plaats te veranderen, den pelgrimstaf weêr opvatte.
Wat hem bewogen heeft om van Frankfort niet naar het zuiden van Duitschland te
trekken, waar hij zijne vrienden en bekenden had, maar naar het noorden, waar
niemand hem kende, weten wij niet. Was het alleen zijn lust om vreemde landen te
bezoeken, was het zijn zucht naar avonturen, of had hij te Frankfort kennis
aangeknoopt met Pommersche geleerden? Genoeg, hij heeft in 1509 en 1510 een
bangen tijd door-
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gebragt. In de bitterste armoede zwierf hij langs de kust der Oostzee, op welker
wateren hij een ongelukkige en geheel mislukte reis ondernomen had; met welk
doel is onbekend. Hij was volstrekt van alle middelen ontbloot en reeds bitter lijdende
aan de kwaal die hij door zijn evenmin zedelijk onberispelijken als geregelden
levenswandel zich op den hals had gehaald, een akelige ziekte, gevolg en straf der
ongebondenheid, te jammerlijker omdat de kunst in dien eersten tijd van haar
opkomen geheel onzeker was omtrent de wijze van haar te behandelen en de
middelen om haar te genezen. Zij is de plaag gebleven van Huttens geheele leven,
zij heeft zijn leven verkort, en de middelen die hij van tijd tot tijd er tegen aanwendde,
waren niet zelden erger dan de kwaal zelve. Zoo moest onze ridder, arm en berooid,
al bedelend zich voorthelpen, aan de deuren der landbewoners aankloppende om
een stuk brood of om een nachtverblijf, niet zelden onbarmhartig afgewezen en
verpligt om van den blooten grond zijn slaapsteê te maken, totdat hij in den
treurigsten toestand, uitgeput van ziekte en gebrek, te Greifswald aankwam. Nog
had hij kracht genoeg om indien al niet zijne bekwaamheid aan de leeraars der
hoogeschool aldaar te bewijzen, dan toch hun medelijden op te wekken. Hij vond
hartelijke deelneming vooral bij de aanzienlijke Greifswaldsche familie Löss, waarvan
het hoofd burgemeester der stad en een van de zonen hoogleeraar in de regten
was. Hij werd van al het noodige voorzien en met de meest gulle gastvrijheid en
mildheid behandeld. Wat het was waardoor Hutten, wiens omstandigheden weinig
daartoe strekten, zich aanbeval bij lieden die vooral hun eigenbelang in het oog
hadden, weten wij evenmin als de reden ons bekend is waardoor die hartelijke
vriendschap op eens tot de ergste vijandschap oversloeg. In een uitvoerig latijnsch
gedicht, Klaagzangen getiteld, heeft Hutten, gloeijende van toorn, zijn hart lucht
gegeven over de jammerlijke mishandeling die hij van die familie Löss heeft
ondervonden. Daarin wordt de zaak zoo voorgesteld, alsof het onregt geheel en
alleen aan den kant zijner vijanden was, hij zelf het onnoozele lam, dat zoo
wreedaardig door die razende wolven werd vervolgd. Maar zulk een lam was Ulrich
van Hutten niet. Ligt kan het zijn, dat hij niet enkel het aangename van zijn luim
maar ook het puntige en stekelige van zijn vernuft den vrienden te Greifswald
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heeft doen gevoelen, zoodat hij tegenover zijn vernuft hunne minderheid op min
aangename wijze deed erkennen en hunnen toorn gaande maakte, die zich uitte
op een zoo harde wijze als alleen in dien ruwen tijd mogelijk was. Hoe 't zij, hij moest
in 't midden van den winter die stad verlaten om te voet naar de Mecklenburgsche
universiteit te Rostock te trekken. Het was fel koud; alle wateren, zelfs de zee langs
de kust was digt gevroren. 't Schijnt dat hij moest heengaan, en zoo ondernam hij
geheel alleen den moeijelijken togt. Daar werd hij op eens door gewapende mannen
te paard, handlangers van zijne vijanden, overvallen. Aan tegenstand tegen de
overmagt viel niet te denken. Zijn bidden en smeeken baatte even weinig. Zij
beroofden hem van alles wat hij had, trokken hem zijne warme bovenkleêren uit,
ontnamen hem zelfs zijn boeken. Armer dan ooit, half naakt, moest hij in den barren
winter zijn reis voortzetten. Zoo kwam hij geheel uitgeput te Rostock en zonk daar
in een ellendige herberg op het ziekbed. Toch was zijn moed niet gebroken. Hij
wendde zich niet vruchteloos tot de professoren der universiteit. Een onder hen,
een Hollander van afkomst, Egbert van Haarlem, hoogleeraar in de philosophie,
trok zich krachtdadig zijn lot aan. Hij nam hem in zijn huis, voorzag hem van al het
noodige, bragt hem ook met anderen in kennis, - en al spoedig had onze dolende
ridder zijn oude opgeruimdheid weêr gekregen. Een kring van studenten vereenigden
zich om hem, voor wie hij voorlezingen hield over letteren en dichtkunst, en weldra
werd de geest der poëzij vaardig over hem en gaf hij in een klaagzang lucht aan
zijn toorn over de mishandelingen hem aangedaan, terwijl hij op krachtigen toon
zijn geestverwanten, de geheele schaar der humanisten aan vele oorden van
Duitschland, opwekte om hem wraak te verschaffen op hen die op zoo ruwe wijze
zich aan hem vergrepen hadden.
Reeds vroeger had Hutten niet alleen in den kring zijner vrienden, maar ook voor
het publiek proeven gegeven van zijn meesterschap over de latijnsche taal, vooral
in zoetvloeijende gedichten. Te Erfurt had hij een elegie aan Eobanus Hesse gewijd
en te Frankfort aan den Oder niet alleen de uitgave van de bekende Tafel van Cebes,
door Johannes Rhagius, met een dichterlijke vermaning tot betrachting van de deugd
versierd, maar ook in hoogdravende
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verzen, gewijd aan den keurvorst van Brandenburg, den lof bezongen van diens
land, vooral van de stad Frankfort en van de universiteit aldaar. Maar allermeest
had hij zich bekend gemaakt door een boek, dat ons zeker weinig zou behagen,
maar dat geheel in den smaak van dien tijd was: een heroïsch gedicht over de
vers-kunst, d.i. een boek over de kunst om latijnsche verzen te maken, geheel in
hexameters geschreven. Voorzeker, 't is een kunstproduct dat wij smakeloos achten,
maar het bewijst ten minste hoe Hutten de latijnsche taal naar zijn wil kon buigen,
als hij in verzen, naar de regelen der kunst onberispelijk, handelt over vocalen en
consonanten en diphtongen, over lange en korte sýllaben, over de onderscheidene
voetmaten der verzen enz. En als hij daarbij dan aantoont, dat niemand door het
getrouw opvolgen van de regelen door hem voorgedragen dichter wordt, maar dat
daarbij gaven der natuur moeten komen, en vooral ernstige studie en oefening
noodig is, dan blijkt toch ook uit dit geschrift, dat de auteur nog iets anders dan een
letterkundige kunstemaker was. Het werkje werd met algemeene toejuiching
ontvangen, in weinige jaren, in Duitschland niet alléen, maar ook in Frankrijk en
elders, herdrukt en als schoolboek gebruikt, als een voortreffelijk middel om de
regelen der latijnsche metriek op gemakkelijke wijze in het geheugen te prenten.
Dat een en ander heeft zeker gestrekt om zijn naam als uitstekend beoefenaar van
de latijnsche poëzy, waarop men bij de humanisten zoo hoogen prijs stelde, in
ruimeren kring bekend te maken. Het diende ongetwijfeld om hem aan te bevelen
bij de professoren zoowel te Greifswald als te Rostock, toen hij in zoo treurigen
toestand eerst in de eene en daarna in de andere stad aankwam; het gaf hem ook
vrijmoedigheid om aan het slot van zijn klaagzang zijne muze een reis door het
gansche duitsche vaderland, een uitstapje zelfs in Bohemen te laten doen, om alle
humanisten het leed hem wedervaren, als een onregt dat hun allen was aangedaan,
voor te stellen. Het is een lange rij van geleerden en dichters, die hier door Hutten
als zijn vrienden en bondgenooten worden voorgesteld, zoo als Strauss het noemt,
een humanistische statistiek van het toenmalig Duitschland. En dat hij die allen tot
deelgenooten van zijn ongeluk maakt, gezind om hem te helpen en des noods te
wreken, dat was niet enkel een gedachte, niet enkel een
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wensch. Immers 't blijkt uit de deelneming die de onrustige zwerver ondervond, hoe
zijne geestverwanten zich onderling verbonden gevoelden, en weldra zou bij den
strijd waartoe een hunner, Johannes Reuchlin, geroepen werd, openbaar worden,
wat kracht er school in dat gevoel van gemeenschap.
Maar bij wie Hutten ook deelneming en zelfs bewondering vond, zijn vader werd
noch door den treurigen toestand waarin zijn zoon verkeerde, noch ook door den
letterkundigen roem waarmeê diens naam reeds op zoo jeugdigen leeftijd was
gesierd, tot liefde jegens hem gestemd. Op den duur kon de ridderlijke letterkundige
niet teren op de milde gastvrijheid zijner vrienden te Rostock, en bovendien kon
hem het leven aan zulk een uithoek der toenmalige beschaafde wereld kwalijk
bevallen. In dien tijd schijnen er pogingen te zijn aangewend om eene verzoening
tusschen zijn vader en hem tot stand te brengen, misschien wel door zijn vriend
Crotus, die inmiddels eene betrekking als onderwijzer aan de kloosterschool te
Fulda had gekregen, en dus ligt gelegenheid vond om met de bewoners van den
Steckelburg betrekkingen aan te knoopen. Maar de oude heer was onverzettelijk.
Hij zag in zijn zoon niets dan een vagebond, die door zijn wegloopen uit het klooster
zijn vader de gehoorzaamheid had opgezegd, alle betrekking met hem had
verbroken, alle aanspraak op zijn hulp had verbeurd. Wat Ulrich geschreven had,
- zijn verzen, 't waren louter zotternijen. Eerst moest hij in 't klooster terugkeeren,
dan zou men verder zien. Eindelijk toch kwam de oude ridder, die de waarde van
de wetenschappen bepaalde naar het gewin van geld en aanzien dat ze kunnen
aanbrengen - een maatstaf die ook nu nog niet geheel in onbruik is - zoo ver dat hij
zijnen zoon de vernieuwing van zijne genegenheid toezegde, op voorwaarde dat
deze in het regt zou studeren en daarin den titel van doctor verwerven. Dan was er
voor hem uitzigt om in het een of ander staatsambt vooruit te komen. De zoon had
volstrekt geen lust om zich aan de voorwaarde, door zijnen vader gesteld, te
onderwerpen. Blijkbaar was hij van alle ondersteuning verstoken, toen hij in 1510,
na zich korten tijd te Leipzig en te Wittenberg te hebben opgehouden, in de bitterste
armoede door Bohemen en Moravië naar Weenen reisde. Intusschen werd hij te
Olmutz voor dit-
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maal uit zijn ellende gered. De bisschop aldaar, een ijverig voorstander van de
herlevende letteren en wetenschappen, een vereerder van Erasmus, nam den
dolenden ridder van het humanisme in zijn paleis op en gaf hem bij zijn vertrek naar
Weenen niet alleen reisgeld, maar schonk hem ook een paard. Anderen voegden
er nog meer geschenken bij.
Zoo kon onze ridder in vrij wat beter toestand zijn intogt in Weenen doen dan in
eenige andere stad, vroeger door hem bezocht. Hij vond er humanisten, die hem,
als een der hunnen, met open armen ontvingen, die met bewondering en deelneming
luisterden naar het verhaal van zijn avonturen. Hier vervaardigde hij reeds in de
eerste dagen van zijn verblijf een gedicht dat getuigenis geeft van de ontwikkeling
van zijnen geest: zijn opwekking van keizer Maximiliaan tot den oorlog tegen de
Venetianen. Bleef zijn arbeid als dichter tot nu toe alleen tot persoonlijke of zuiver
letterkundige belangen bepaald, hier neemt hij een hoogere vlugt. Het is het belang,
de roem en de eer van zijn vaderland, het is zijn patriotisme, dat later zoo menigwerf
in zijn gloeijend welsprekende taal zich uitte, wat hier voor 't eerst gloed geeft aan
zijn gedicht. 't Is de verontwaardiging, die kracht geeft aan zijn lied, maar nu niet
over beleedigingen hem persoonlijk aangedaan, maar over den smaad dien de
ridderlijke keizer Maximiliaan van Venetië, geholpen door Fransche en Italiaansche
trouwloosheid, heeft moeten ondervinden. De keizer wordt aangemaand om zich
over dien hoon te wreken. 't Zou geen zware taak zijn; want bieden alle duitsche
stammen hem hunne hulp, dan is hij tegen elken vijand opgewassen. Liefde voor
het duitsche vaderland is de grondtoon van dit gedicht, even als van een ander uit
dezen zelfden tijd, 't welk gerigt is tegen den waan, als zoude het duitsche volk
verbasterd zijn en zijn oude kracht verloren hebben. 't Is nu geen tijd van oorlog
voeren, maar van vrede, en zoo is dan ook Duitschland rijk aan alles wat den volken
in het gevolg van den vrede pleegt toe te vloeijen; overal welvaart, overal kunsten
en wetenschappen in vollen bloei, en wat er kwaads is, 't is een gevolg van de
aanraking met Italië. Zoo hooren wij reeds in dit gedicht de eerste klanken van die
toonen, die later hoe langer zoo forscher klinken, als Hutten zijn stem verheft tegen
den invloed van Italië op
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Duitschland, tegen dien invloed die zich zamentrok in de magt van het pausdom.
Weldra liet hij er zich meer regtstreeks tegen hooren.
Het verblijf te Weenen duurde ook maar weêr kort. Reeds in het begin van 1513
was hij in Italië. Was 't er hem om te doen zelf het vaderland der moderne beschaving
te bezoeken, of wilde hij ten minste beproeven of hij zijn vader te wille kon zijn en
hoe ver hij het in de studie van de regten kon brengen? Daarmeê kon hij best in
Italië te regt komen. Daar was de zetel der regtsgeleerdheid, vooral aan de
hoogeschool te Bologna. Wij weten het niet, maar wel dat hij er weêr velerlei
avonturen en ongelukken heeft gehad en zeker geen regtsgeleerde kennis heeft
opgedaan. Zijn aankomst viel in een bangen tijd. 't Was oorlog in Italië, en reeds in
de eerste stad waar Hutten zich vestigde, te Pavia, deelde hij in de jammeren van
den krijg. Bij de inneming van die stad verloor hij weder alles, en lijdende aan zijn
oude kwaal, sleepte hij zich naar Bologna. Met zijn gezondheid werd het beter, maar
alle middelen om te bestaan ontbraken hem, zoodat hij, door den uitersten nood
gedwongen, als soldaat dienst moest nemen in het keizerlijk leger. En toch was het
of onder al die ellende de kracht van zijn geest toenam. Toen hij te Pavia, te midden
van krijgsrumoer en bloedvergieten, bij de ellende van hongersnood en pest, zelf
op het ziekbed lag, van alle verpleging verstoken, dichtte hij een grafschrift op zich
zelven, en onder de ongemakken van het soldaten-leven, dat zeker al zeer weinig
met zijn aanleg strookte, schreef hij zijn epigrammata aan keizer Maximiliaan, die
onder de beste voortbrengselen van zijne pen gerekend worden. In dien
allertreurigsten toestand bleef zijn oog geopend voor de belangen van zijn vaderland,
ja van de gansche menschheid. Wat het pausdom is, had hij in Julius II, den
geharnasten paus gezien, en in krachtige verzen gaf hij zijn verontwaardiging lucht
over den stedehouder van Christus, die de christen-volken tot oorlog tegen elkander
aanhitste, en zelf, met het zwaard in de vuist, zijne legerscharen aanvoerde. En niet
alleen tegen zulk een onwaardigen paus, maar tegen het pausdom, met zijn
aangematigd gezag, verhief hij krachtig zijne stem, als hij zijne tijdgenooten, zijne
landgenooten bovenal opwekte tot het geloof ‘dat men door vroomheid het eeuwige
leven verwerft, dat alleen eigen
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handelen en niet de heilige Vader heilig kan maken, dat door deugd alleen de hemel
ontsloten wordt en niet met de sleutels waarmeê die roomsche goochelaar rammelt
en het arme bedrogen volk verleidt.’ Welk een vrijmoedigheid, in die dagen, in Italië!
Niet veel langer dan twee jaren duurde dat eerste zoo hoogst ongelukkige verblijf
van onzen ridder aan gene zijde der Alpen. De verheffing van den Markgraaf Albrecht
van Brandenburg tot de waardigheid van aartsbisschop van Maintz verhelderde
zijne toekomst. Immers zijn oude vriend, Eitelwolf van Stein, was de eerste dienaar
en de gunsteling van dien vorst. Geen wonder dat Hutten zich bij hem aanmeldde,
geen wonder ook dat hij met voorkomenheid werd ontvangen. De hoogeschool te
Maintz zou in humanistischen geest hervormd worden. Kon het anders of Ulrich van
Hutten zou zich daar een werkkring geopend zien, waarin hij zich, naar hartelust,
aan de studie der letteren kon wijden. Zeker had hij ook op zijn eigene belangen
het oog, toen hij in het feestgedicht, waarmeê hij den plegtigen intogt van den
nieuwen aartsbisschop verheerlijkte, hoog opgaf van hetgeen letteren en
wetenschappen mogten wachten van zulk een vorst, die zulk een dienaar naast
zich had. Helaas, reeds in het volgend jaar stierf zijn begunstiger de ridder Van
Stein. Niet langs den stillen en effen weg, door de gunst van vrienden gebaand, zou
zijn leven voortgaan; onder storm en onweder, langs een donker en moeijelijk pad
moest hij tot eer en aanzien komen.
Of 't door den invloed van den ridder Van Stein of zelfs van den nieuwen
aartsbisschop van Maintz is geschied, dan wel daardoor dat Hutten door zijne reis
naar Italië, die hem in de kennis van het regt wel niet veel had doen vorderen, ten
minste getoond had dat hij gezind was om zich naar den wil zijns vaders te voegen,
die een regtsgeleerde van hem wilde maken: genoeg, in 't midden van 1515 vinden
wij Hutten weêr op Steckelburg, den vaderlijken burg, in 't midden van zijne familie.
Intusschen was de ontvangst die hij hier vond, behalve bij zijne moeder, alles behalve
hartelijk. Hij merkte maar al te wel dat een ridder, die geen andere aanbeveling had
dan dat hij als een bedelaar jaren lang had omgezworven, en nu niets anders te
huis bragt dan vaardigheid in spreken en
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schrijven, een groote mate van kennis, en voorts een vernuft, dat men niet wist te
waarderen, en waarvan men misschien alleen het onaangename, het bijtende en
stekelige gevoelde, dat zulk een ridder op Steckelburg een weinig welkome gast,
het vijfde rad aan den wagen, een doê-niet, een niets was. Op de vraag, hoe men
den te huis gekomen verloren zoon betitelen zou, gaf een zijner verwanten ten
antwoord, dat hij nog niets was. Ulrich had het gehoord en het trof hem in de ziel,
en wekte in hem de gedachte, die hij later in een van de geestigste producten van
zijn vernuft uitwerkte, in den N e m o , ‘niemand.’ Maar eerst had er toch iets plaats,
wat hem gelegenheid gaf om ook aan zijne familie te toonen dat hij toch nog iets
meer was dan niets, dat er krachten en vermogens in hem scholen, die ook haar
ten goede konden komen. De gelegenheid deed zich op om ten behoeve van zijn
geslacht te spreken voor regt en geregtigheid, en hij deed het met een
welsprekendheid, Demosthenes en Cicero waardig, en in een latijnsche poëzy, zoo
als zij in den modernen tijd niet weêr geschreven is.
Onder diegenen van zijne bloedverwanten, die onzen held, toen hij door zijn vader
verstooten was, van tijd tot tijd edelmoedig hadden ondersteund, was vooral zijns
vaders broeder, Lodewijk van Hutten. Een zoon van dezen was in dienst van Ulrich,
hertog van Wurtemberg, een jong levenslustig vorst. De jonge Johan van Hutten
was, met den titel van stalmeester, 's vorsten lieveling, op de jagt, bij drank en spel
steeds aan zijn zijde. De bevallige echtgenoot van den gunsteling gaf aanleiding
tot de herhaling der rampzalige geschiedenis van David en Uria. Met eigen hand
vermoordde de vorst zijn dienaar en onteerde daarenboven zijn lijk. Dat was een
smaad, het geheele geslacht der Huttens aangedaan. Men greep naar het zwaard;
maar wat baatte het, als de keizer niet optrad, met de magt van het gansche rijk,
om het gepleegde onregt te wreken! Neen, het gansche land moest van de
gruweldaad gewagen en tegen den vorstelijken boosdoener worden opgezet. Daartoe
was maar één in den ganschen kring van de uitgebreide familie in staat, maar die
ook beter dan iemand anders, onze Ulrich. En wat hij schreef en dichtte, het ging
hem van harte. Immers het was een onregt zijnen weldoener aangedaan. In een
roerende klaag- en troost-zang zong hij van het leed den grijzen vader, de
teederminnende echtge-
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noot aangedaan, en in een viertal welsprekende redevoeringen, tot den keizer, tot
den adel en het volk van Duitschland gerigt, riep hij om wraak over den gepleegden
gruwel, met dat gevolg dat de oude Maximiliaan, hoe begeerig ook om de zaak te
sussen, ten laatste toch genoodzaakt werd aan de openbare meening, door Huttens
vurige welsprekendheid opgewekt, toe te geven, en over den hertog den rijksban
uit te spreken. 't Kwam niet tot uitvoering van het vonnis. De staatkunde die ook in
die dagen, vooral in Duitschland, zooveel wist te plooijen en te schikken, bragt een
overeenkomst tusschen de partijen tot stand. Maar de redevoeringen van Ulrich
van Hutten hadden den Wurtembergschen hertog aan de algemeene verachting
prijs gegeven; en het duurde niet lang of de dag der vergelding brak voor hem aan.
Hutten heeft nog beleefd dat de schuldige vorst, uit land en erf verdreven, boette
voor zijne misdrijven. Gelukkig voor hem, dat hij in de school van tegenspoed wijsheid
heeft geleerd, en in later leeftijd op zijnen zetel hersteld, nog ten zegen voor zijn
volk heeft mogen worden.
Toen de twist tusschen de Huttens en den hertog van Wurtemberg, hoe dan ook,
was beslecht, zonk onze Ulrich in het oog zijner familie tot zijne vorige
onbeduidendheid terug. Al vergat men ook de diensten niet, die hij der familie in
den twist met den hertog met zijn pen had bewezen, men veranderde daarom niet
van gevoelen over de waarde zijner studiën in 't algemeen. De Huttens waren van
meening dat een man van adel, die zich met letteroefeningen bezig hield, zijn stand
oneer aandeed, ja eigenlijk zijn adeldom verbeurde. Dat was vooral de meening
van Ulrichs vader, die maar niet kon verkroppen dat zijn zoon zich nog altijd met
zulke beuzelarijen bleef ophouden. Wat was hij dan nu ook? Niets, volstrekt niets!
Dat ‘niets’ en dat ‘niemand’, dat onze ridder zoo gedurig weêr moest hooren, bragt
hem een geestigen inval te binnen, dien hij vroeger reeds ten papiere had gebragt,
en op nieuw voor den dag haalde en verder uitwerkte. Dat is de N e m o , n i e m a n d ,
waarvan zoo even reeds met een enkel woord sprake was, een logische aardigheid,
daarin bestaande, dat n i e m a n d als een wezenlijk persoon wordt voorgesteld van
wien allerlei ongelooflijke dingen worden verhaald, totdat hij op eens als louter
ontkenning in het niet verdwijnt. ‘Niemand’
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was vóór de schepping der wereld; Niemand weet en kan alles; Niemand bestaat
altijd; Niemand is vrij van gebreken; Niemand is verliefd en wijs met een; Niemand
kan twee heeren dienen, enz. Maar de dichter laat het niet bij zulke grappen alleen,
waartoe dan ook nog behoort de voorstelling hoe, als de dienstboden in huis 't een
of ander hebben gebroken of bedorven, zij 't nooit gedaan hebben, maar altijd
Niemand het heeft gedaan; er zijn ook scherper trekken aan toegevoegd, die aan
het gedicht een zedelijke en staatkundige strekking geven. Men oordeele: Niemand
komt door braafheid in de wereld vooruit; Niemand stelt het heil van 't algemeen
boven zijn eigen belang; Niemand is braaf en hoveling tevens; Niemand brengt alle
Duitschers onder éénen hoed; Niemand keert de invallen van de Turken; Niemand
waagt het den paus in 't ongelijk te stellen; Niemand kreunt zich aan de weelde en
leêglooperij der geestelijken, enz. Het stuk is uitgegeven met een weidsche opdragt
aan Huttens vriend Crotus Rubianus, waarin de geleerden, die in die dagen bij het
onkundig publiek nog eenigzins in achting stonden, de juristen en de theologen,
dapper worden doorgehaald, en het ongeluk wordt betreurd van elk die zich met
betere studie bezig houdt, als die zich getroosten moet altijd een Niemand te blijven.
Intusschen erkende onze ridder dat hij ten laatste zich naar den wensch van zijn
vader moest voegen, die, nu hij wel zag dat zijn zoon voor geestelijke niet deugde,
onverzettelijk vasthield aan zijn wensch dat hij regtsgeleerde zou worden, om zich
alzoo voor de een of andere politieke betrekking geschikt te maken. Er werd besloten
dat hij weêr naar Italië zou gaan, om daar in de regten te studeren, en onze Ulrich
heeft zeker zich te eer naar dat besluit geschikt, omdat hij dus den kring zijner familie
kon verlaten, waarin elk hem met den nek aanzag, en hij tevens gelegenheid kon
vinden om zich aan zijne geliefkoosde oefeningen over te geven. In de opdragt van
zijn ‘Nemo’ had hij trouwens zijn overtuiging uitgesproken dat het, om doctor in de
regten te heeten, er niet op aankwam tot de diepe kern eener wetenschap door te
dringen, maar alleen maar om zich zekere handigheid en gevatheid eigen te maken.
Zoo reisde hij dan weder naar Italië, nu in zoo ver beter toegerust dan vroeger, als
hij op voldoende wijze met geld voorzien was. Zijn vader zorgde voor zijn uitrus-
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ting; waarschijnlijk heeft ook de aartsbisschop van Maintz zijn milde hand geopend.
Twee jaren heeft Hutten toen in Italië doorgebragt, eerst te Rome, later te Bologna.
Op beide plaatsen heeft hij zich met regtsgeleerde studie bezig gehouden, maar
toch nog meer met letterkundige oefeningen, waarvan de vruchten van tijd tot tijd
aan den dag kwamen en ook nu nog rijkelijk voorhanden zijn. Hoe hij naar Italië trok
met het verlangen om daar in de kennis der letteren te vorderen, blijkt uit een brief
dien hij in het begin van zijn reis te Worms aan Erasmus schreef. Reeds vroeger
had hij te Maintz met Erasmus, die algemeen als het hoofd en de aanvoerder der
Duitsche humanisten erkend werd, kennis gemaakt, en die brief getuigt hoe zeer
Hutten met den grooten geleerde was ingenomen. Hij betreurt het dat het lot hem
niet vergunde zich als een leerling aan zijne voeten te zetten, en vooral door hem
in het grieksch onderrigt te worden, door Erasmus, dien hij zoo hoog vereerde als
Alcibiades zijn Socrates vereerd had. Indedaad, - zoo gaat hij voort - Erasmus is
Duitschlands Socrates, die zich omtrent de vorming van het Duitsche volk niet minder
verdienstelijk heeft gemaakt dan Socrates omtrent die van het Grieksche. Mogt
Erasmus zelf in Italië komen terwijl hij er was, niets zou hem verhinderen om uit de
regtsgeleerde gevangenis, waarin hij door de willekeur der zijnen zich liet opsluiten,
te vlugten, en zich tot hem te spoeden. Ten slotte verzoekt hij Erasmus om
aanbeveling aan den een of anderen aanzienlijken geleerde te Rome, niet om voor
hem zijn ezels te kammen of zijn paarden te rossen ('t gebeurde soms dat de
Romeinsche grooten van de arme Duitschers die hun aanbevolen waren, als ze in
nood zaten, zulke staldiensten vorderden), maar om hem bij zijne boeken gezelschap
te houden.
't Heeft onzen ridder in Italië niet aan vrienden en beschermers ontbroken. Met
groote gemakkelijkheid wist hij zich aan anderen aan te sluiten, en bovendien was
zijn roem als dichter reeds zoo gevestigd, dat zijn naam bij elk die prijs stelde op
letteren en wetenschap hem een aanbeveling was. Te Rome was het huis van den
rijken Joh. Coritius, een Duitscher uit Trier, die zich daar gevestigd had, een vriend
van de wetenschappen en een Maecenas der geleerden, de verzamelplaats van
alle Duitschers en ook van vele andere vreemdelingen die ter beoefening van
wetenschap
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of kunst zich te Rome ophielden. Ulrich van Hutten werd er met groote
voorkomenheid in dien kring opgenomen. Daarenboven vond hij ook onder de
Romeinen zijne vrienden, vooral het edele geslacht der Colonna's, 't welk, de partij
des keizers toegedaan, omtrent de Duitschers anders gezind was dan de groote
meerderheid der Romeinsche edelen. In hun huis vond hij zelfs verpleging bij een
nieuwen aanval van zijne kwaal. Maar het verblijf te Rome duurde ook alweêr niet
lang. Italië was vol oorlog en partijschap. Maximiliaan en Frans I van Frankrijk streden
met elkaâr om de heerschappij over Lombardije. Het krijgsgeluk was aan de zijde
van den jeugdigen en ridderlijken Franschen koning, en zijne dienaars en
aanhangers, die gelijk elders in Italië zoo ook te Rome in grooten getale waren,
gaven hunnen overmoed in schimpredenen en schotschriften op de Duitschers en
den keizer lucht. Onze Hutten daartegen aan met al de kracht van zijn proza en
poëzij. 't Bleef niet bij woorden. In een twist met ettelijke Franschen, die tot het
gevolg van den gezant des konings van Frankrijk aan den paus behoorden, stak
onze ridder een van de grootsprekers overhoop. Nu was hij te Rome zijn leven niet
meer zeker, vooral omdat hij zich niet ontzag, zich vrij wat te goed te doen op den
moed door hem bij die ontmoeting betoond. En zoo trok hij naar Bologna, waar hij
voor zijne regtsgeleerde studie even goede gelegenheid vond als te Rome en
bovendien, naar den wensch van zijn hart, zich aan zijne letteroefeningen kon
overgeven. Hij vond er onder anderen den bekenden Johannes Cochläus, die zich
later als vinnig bestrijder van Luther en van diens hervorming heeft berucht gemaakt,
en onder wiens toezigt twee neven van den Neurenburgschen patriciër, Wilibald
Pirckheimer, eene wetenschappelijke reis deden. Door zijne tusschenkomst kwam
hij in aanraking met een Griek, die hem in zijne studie der Grieksche letteren
voorthielp en vooral Aristophanes en Lucianus met hem las, twee auteurs die op
de ontwikkeling van Huttens talent belangrijken invloed hebben geoefend. Gelijk te
Rome, zoo heeft hij ook te Bologna van de studie van het regt zijn werk gemaakt,
maar vruchten van die studie zijn niet voor den dag gekomen, wel van zijne
dichtoefeningen, zoo als in verzen tegen Venetië, de hoogmoedige stad, aan welke
hij maar niet vergeven kon dat
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zij den Duitschen keizer durfde trotseren, en vooral in een dichterlijken brief door
Italië, hier gepersonifiëerd, aan keizer Maximiliaan geschreven, waarin de keizer
wordt opgewekt om in het voetspoor van zijne voorgangers, de Otto's en de
Hohenstaufen, te treden en Italië vrij te maken van de ellendige heerschappij der
priesters. De brief maakte diepen indruk in Duitschland. Eobanus Hesse gaf hem
in druk, met een antwoord, eveneens in latijnsche verzen, dat hij den keizer in den
mond legde en waarin hij Italië belooft dat hij weldra komen zou, maar tevens tot
geduld vermaant als hij niet zoo heel spoedig kwam. Dat ging niet zoo gemakkelijk
als in vroeger dagen, toen Duitschland ńog niet zoo veel heeren had en ieder zich
bij den keizer aansloot: maar toch komen zou hij! - Zoo zongen de dichters, maar
de keizer kwam niet! - Ook de studie van Lucianus droeg reeds te Bologna zijne
vruchten. Nog altijd woelde in het hart van Hutten de haat tegen Ulrich van
Wurtemberg, en die haat was toegenomen toen hij bemerkt had dat te Rome, door
bewerking van den hertog, een aanslag tegen zijn leven was gesmeed. Zoo schreef
hij zijn Phalarismus, een zamenspraak geheel in den trant van de gesprekken der
gestorvenen van Lucianus, en in alle opzigten het vernuft van Lucianus waardig.
Ulrich van Wurtemberg komt daarin voor als een geweldenaar, in wien de
wreedaardige tyran van Agrigentum zijn meester erkent. Zoowel de ongewoonheid
van den vorm als de inhoud verschaften aan het stuk in Duitschland algemeene
belangstelling. De zaak van den hertog van Wurtemberg had door den oorlog waarin
hij met Beijeren werd gewikkeld, ten gevolge van de mishandeling die hij zijne
echtgenoot, eene Beijersche prinses, had aangedaan, een politiek belang verkregen.
't Kon niet anders, of het hekelschrift van Hutten maakte een zeer verschillenden
indruk naarmate de lezers aan de zijde van de eene of de andere partij stonden.
De bisschop van Wurtzburg, een vriend van Ulrich van Wurtemberg, verscheurde
het geschrift met eigen handen op de markt zijner stad. Maar de naam van den
schrijver werd algemeen bekend en allen roemden de vrijmoedigheid of vloekten
de vermetelheid van den jongeling, die het wagen durfde om op die wijze een vorst
aan te tasten, die toch nog altijd over zeer aanzienlijke magt kon beschikken.
Ulrich. von Hutten wist ook wel welk een waagstuk het
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uitgeven van zulk een schimpschrift was, en hij drukte die overtuiging uit in de
kenspreuk, waarmeê hij, vervolgens doorgaans, naar de wijze van die dagen, zijne
schriften teekende, de woorden door Caesar gesproken toen hij den stap deed die
voor zijn volgend leven besliste: a l e a j a c t a e s t , ‘de teerling is geworpen, 't is
beslist.’ Er valt echter niet aan te twijfelen, dat hij die spreuk gekozen heeft met de
gedachte aan een anderen stap, dien hij gereed stond te doen, een stap nog van
wat meer belang, een waagstuk nog wat grooter dan het openlijk optreden tegen
een Duitschen vorst, hoe magtig die mogt wezen. Hij was te Rome geweest, en
gelijk het verblijf in dat middelpunt der hierarchie een diepen indruk op het gemoed
van eenen Luther maakte en mede mag gerekend worden onder de middelen
waardoor hij werd opgeleid tot zijn hervormingswerk, zoo ook was dat verblijf in de
onmiddellijke nabijheid van het pauselijk hof beslissend voor het volgend streven
van onzen ridder. Maar opmerkelijk is voor de kennis van Luther zoowel als Hutten
en voor de waardering van het karakter van hen beiden de zeer verschillende indruk
door het aanschouwen van de goddeloosheid, zoo als die in die dagen ook bij de
geestelijken te Rome heerschte, op den een en den ander gemaakt. Luther was
een vrome monnik toen hij de reis naar Rome deed, en het was zijne vroomheid
die beleedigd werd bij het aanschouwen van zoo veel ongodsdienstigheid, bij het
hooren van zoo verregaande ligtzinnigheid, van de spotternij die men durfde drijven
met hetgeen hem in die dagen nog het hoogste en heiligste was in de godsdienst,
de mis. Ulrich van Hutten daarentegen voelde zich als Duitsch patriot beleedigd,
als hij zag wie zij waren aan wier leîband zijne landgenooten geduldig liepen; hoe
in nutteloozen pronk en onzinnige praal niet alleen, maar ook in schandelijke weelde
en wellust het geld werd verbrast dat men door allerlei middelen, door aflaat, door
het verkoopen van geestelijke bedieningen, vooral door zware belastingen op het
verleenen van de bisschoppelijke waardigheid gelegd, inzonderheid van de Duitsche
natie wist af te persen. In meer dan een epigram heeft hij in die dagen lucht gegeven
aan zijne verontwaardiging over dat Rome, dat leefde van den roof aan Duitschland
gepleegd en den spot dreef met de natie die zoo goedwillig zich liet berooven.
‘Brengt uw geld naar
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Rome,’ zoo roept hij zijne landslieden toe, ‘dan zijt gij eerst vroom; daar koopt en
verkoopt men deugd en zaligheid! - Wanneer toch zal het eens zoo ver komen dat
Duitschlands oogen opengaan om in te zien hoe het door Rome ten buit wordt
gemaakt? - Of zal Duitschland dan altijd de spot blijven van het roofzuchtige Rome!’
Ook reeds vroeger had hij zich ongunstig over de geestelijkheid uitgelaten; maar
niet zoo als na zijn verblijf te Rome. Wij erkennen de beteekenis van de kenspreuk,
die hij voortaan bleef voeren. De weinige jaren die hij nog te leven had werden in
een gestadigen strijd tegen Rome doorgebragt, in een strijd tegen den paus en zijn
gezag, als waardoor zijn vaderland op de schandelijkste wijze werd verdrukt en
uitgezogen. Dien strijd wilde hij wagen; de teerling was geworpen!
Dat was nog iets anders dan de strijd door de meesten van hen die geestverwanten
van Hutten waren tegen de aanmatiging van de woordvoerders in de theologie, door
de humanisten, met Erasmus aan het hoofd, tegen de domheid en onbeschoftheid
der monniken gevoerd. Maar toch ook zulk een strijd, als die door de humanisten
tegen de Dominikanen te Keulen in de zaak van Reuchlin werd gestreden, was in
meer dan een opzigt zoo aanlokkelijk voor onzen ridder, dat hij er een werkzaam
deel aan nemen moest. Bekend is de aanleiding tot dien strijd, het voorspel van
den grooten strijd der hervorming. Een bekeerde jood, Pfefferkorn, had te Keulen,
onder blijkbare goedkeuring van de bekrompen leeraars der hoogeschool aldaar
en vooral van het kettergerigt 't welk daar zijnen zetel had, een reeks van geschriften
uitgegeven, alle met het doel om zijne vroegere geloofsgenooten aan den haat der
Christenen prijs te geven, en eindelijk een keizerlijk bevelschrift weten te verkrijgen,
waarbij den Joden in geheel Duitschland geboden werd al hunne boeken bij de
overheid in te leveren ten einde onderzocht en, indien ze iets in strijd met de leer
der kerk behelsden, verbrand te worden. Eer het echter tot uitvoering van dat
bevelschrift kwam, werd door tusschenkomst van den keurvorst van Maintz het
advijs ingewonnen van Johannes Reuchlin, een regtsgeleerde te Stuttgart, maar
vooral als grondig beoefenaar der oude letteren, inzonderheid van het Grieksch,
beroemd, en wat in die dagen iets zeer bijzonders was, een grondig kenner
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van het Hebreeuwsch, gelijk hij dan ook onder de Christenen de eerste is geweest
die een grammatica van die taal heeft uitgegeven. Hij was de vriend van Erasmus,
die hem zeer hoog stelde, de oom en leermeester van Melanchthon. 't Was niet
anders te verwachten, of het advijs van een man van zoo milde beginselen moest
anders uitvallen dan de duisterlingen te Keulen wenschten, die door den een of
anderen invloed geholpen, het bevelschrift nu reeds zoo ver hadden weten uit te
breiden, dat het strekte om alle Hebreeuwsche boeken, die van het O. Testament
alleen uitgezonderd, te verbranden. Reuchlin adviseerde dat alleen zulke Joodsche
boeken die opzettelijk geschreven waren om Christus en de kerk te lasteren
vernietigd moesten worden, maar dat men de overige, als die zeer veel goeds
behelzen, den Joden moest laten. Daar stond de te leur gestelde Pfefferkorn als
een razende op en viel in een vuil schotschrift den eerwaardigen Reuchlin aan, die
zich in een tegenschrift verdedigde. Toen hadden de Keulsche monniken de
onbeschaamdheid zich de zaak van Pfefferkorn aan te trekken en de beruchte
kettermeester Jacob van Hoogstraten vervolgde Reuchlin op grond van ketterij, in
zijn begunstigen van de Joden gebleken, en toen de bisschop van Spiers een vonnis
ten voordeele van Reuchlin had geveld, en de Keulsche monniken niet alleen in het
ongelijk had gesteld, maar ook tot betaling van de kosten van het proces veroordeeld,
appelleerden zij aan den paus. Leo X, zelf een humanist, was weinig geneigd om
den. Keulschen duisterlingen tegen een man als Reuchlin te wille te zijn; daarentegen
wilde hij op een goeden voet blijven met de nog zoo magtige orde der Dominikanen,
die in hun overmoed er reeds van spraken om den paus, als hij hen in 't ongelijk
durfde stellen, de gehoorzaamheid op te zeggen, en het ook niet aan middelen
lieten ontbreken om aan het pauselijk hof door omkooping eene gunstige stemming
voor zich te winnen, en zoo kwam ten laatste een pauselijke bul, waarbij de zaak
niet beslist, maar aan beide partijen het stilzwijgen opgelegd werd. Maar dat vermogt
geen pauselijke bul. De talrijke vereerders van Reuchlin hadden te wel begrepen,
dat het bij den aanval op den beroemden man een strijd gold van beginselen, dat
het een aanval was van de partij der reactie tegen die van den vooruitgang, van
domme bekrompenheid, gesteund door
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kerkelijk gezag, tegen de vrijheid der wetenschap. Een reeks van schimpschriften
werd van beide zijden gewisseld, waaronder eene satire die, gelijk zij in haren tijd
verbazenden indruk heeft gemaakt, meer dan eenig ander geschrift (men denke
aan den Lof der dwaasheid van Erasmus of aan diens Gesprekken) er toe heeft
bijgedragen om de monniken, in die dagen een belangrijke steun der hiërarchie,
belagschelijk en verachtelijk te maken. Het zijn de Brieven van onvermaarde mannen,
Epistolae obscurorum virorum, brieven oorspronkelijk verdicht tegenover een reeks
van echte brieven van beroemde mannen, Epistolae illustrium virorum, een paar
jaar te voren uitgegeven, en waarin de meest beroemde geleerden van dien tijd aan
Reuchlin hunne deelneming betuigen in de moeite hem door de Keulsche monniken
aangedaan. Ze worden ondersteld door de monniken aan elkander geschreven te
zijn; de meeste zijn gerigt aan Ortuïnus Gratius, den voornamen roervink in den
strijd; hij was ook een leerling van Alexander Hegius te Deventer, en dankte
waarschijnlijk aan diens onderwijs de geleerdheid, waardoor hij boven zijne
medegenooten uitstak, voor zooveel bij zulke menschen nog van geleerdheid sprake
kon zijn, want voor 't overige was hij geheel vreemd van den geest die van de
Deventersche school uitging. In die brieven nu wordt, zooals Erasmus, die er een
onuitsprekelijk genoegen in vond, het uitdrukte, de barbaarschheid op barbaarsche
wijze bespot. De monniken raadplegen elkander over hunne ijdele en dwaze
vraagstukken, schrijven met vrijmoedigheid aan elkander over hunne zwakheden
en misdrijven, en leggen daarbij aan den eenen kant eene belagchelijke onkunde
en aan de andere zijde hunne bespottelijke opgeblazenheid aan den dag, waarmeê
zij met diepe minachting op de beoefening van de wetenschap en op alle ware
geleerdheid neêrzien, alles in het barbaarsch, kreupel monniken-latijn, met allerlei
germanismen, uit de taal des gemeenen levens, in strijd met de eischen van de
grammatica, in de taal der kerk en der wetenschap opgenomen. 't Is alles overdreven,
zoowel wat den vorm als den inhoud aangaat. De brieven geven een karikatuur van
't geen de onderstelde schrijvers inderdaad waren. Maar de kunst waarmeê ze zijn
opgesteld komt vooral daarin uit, dat de overdrijving toch zóó na aan de waarheid
zich aansluit, dat er niets is waardoor de begoo-
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cheling als waren het echte brieven, door menschen van die soort aan elkander
geschreven, wordt gestoord, of het moesten de namen zijn waaronder ze voorkomen;
want nevens de namen van wezenlijk bestaande personen komen er ook magisters
en baccalaureussen voor, met namen als Genselinus, Scherfschleiferus,
Dollenkopfius, Mistladerius en andere dergelijke, meer of minder fraai. Zoo juist was
de taal der Dominikanen weêrgegeven, dat hunne ordebroeders in Engeland, die
natuurlijk geen erg hadden in die verlatijnschte Duitsche namen, aanvankelijk
meenden dat het een geschrift was ten hunnen voordeele en tegen Reuchlin
uitgegeven, en zelfs een prior der Dominikanen in Brabant een aantal exemplaren
opkocht om ze aan anderen ten geschenke te geven. Maar het duurde niet lang of
den onnoozelen sukkels gingen de oogen open, en geen wonder dat zij toen tegen
een boek, waarmeê zij zoo waren beet genomen, dapper van leêr trokken.
Meermalen heeft men Ulrich van Hutten als den schrijver dezer brieven genoemd,
zelfs Herder nog in zijn Galerie grosser und weiser Männer, Denkmal Ulrichs von
Hutten (Sämmtl. Werke, zur Phil. und Ges., uitg. van Joh. v. Müller, XV, 96), drukt
zich in dien zin uit. Anderen hebben er aan getwijfeld, en Strauss heeft bewezen
dat die voorstelling onjuist is en dat onze ridder aan de zamenstelling van den
eersten bundel, zoo als die eerst in 't licht is verschenen, waarschijnlijk geenerlei
deel heeft gehad. Nog gedurende zijn verblijf in Italië kwam hij hem in handen en
had hij er zijn genoegen aan als aan het werk van een ander. Maar het tweede deel
bevat zeker brieven waarvan Hutten de auteur is, en bepaald zulke, waarin een
meer ernstige geest heerscht dan in de andere en waarin niet alleen de Keulsche
duisterlingen, maar in 't algemeen de roomsche hiërarchie wordt doorgehaald. De
aanlegger van het geheele werk was allerwaarschijnlijkst Huttens vriend, Crotus
Rubianus. Maar die heeft later, toen hij tot de partij der Romanisten was overgegaan,
alle reden gehad om zijn aandeel aan dat werk te ontkennen of ten minste geheim
te houden, en van daar mede de onzekerheid waarin men reeds sedert den tijd der
eerste uitgave omtrent den oorsprong van het werk verkeert. Welk deel Hutten aan
de zamenstelling der brieven hebbe gehad, de zaak van Reuchlin ging hem na ter
harte. Haar heeft hij
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zijne pen ten dienste gesteld. Een gedicht aan Reuchlin bij het winnen van zijn
proces toegezongen, de Triomf van Capnio (Reuchlins naam in 't Grieksch overgezet)
was meer dan waarschijnlijk zijn werk; en was Erasmus te Rome bij paus en
kardinalen de voorspraak van den verdrukten geleerde, onze Hutten deed zijne
muze tot den kardinaal, later paus Adriaan toetreden, om het gemoed van dien
vromen en geleerden Nederlander gunstig voor Reuchlin te stemmen.
Iumiddels begon de fortuin onzen ridderlijken dichter toe te lagchen, en scheen
het dat zijne verdiensten niet alleen zouden erkend, maar ook beloond worden. In
den zomer van 1517 vinden wij hem te Augsburg, te gelijk dat keizer Maximiliaan
zich daar bevond. Van die gelegenheid maakte de bekende Koenraad Peutinger
gebruik om Hutten bij den keizer aan te bevelen en in te leiden, met zoo gunstig
gevolg dat Maximiliaan besloot hem plegtig als dichter te kroonen. De schoone
dochter van Peutinger vlocht den lauwerkrans, dien de keizer zelf in een uitgelezen
vergadering van rijksgrooten en aanzienlijke bewoners van Augsburg, den dichter
opzette, terwijl in een keizerlijk patent getuigenis werd gegeven van de redenen
waardoor de keizer tot het verleenen van zulk een buitengewoon eerbewijs bewogen
was. Dat geschiedde terwijl Hutten bezig was met het uitgeven van een geschrift,
bepaald er op aangelegd om de onwaarheid van de gronden, waarop men het
wereldlijk gezag van den paus gebouwd had, in het licht te stellen, een geschrift
door Laurentius Valla in het begin der vorige eeuw in Italie in het licht gegeven,
maar buiten Italië weinig bekend, waarin met onweêrsprekelijke bewijzen, aan de
geschiedenis ontleend, de onwaarheid, ja ongerijmdheid van de zoogenaamde
‘Schenking van Konstantijn’ wordt in het licht gesteld. Ter verklaring namelijk van
het wereldlijk gebied van den paus, beweerde men in de middeleeuwen - misschien
zijn er ook nu nog die het beweren - dat Konstantijn den paus Sylvester en diens
opvolgers niet alleen het keizerlijk paleis te Rome en de teekenen der keizerlijke
waardigheid aldaar, maar ook de stad Rome, met Italië, ja het gansche Westen, ten
geschenke gegeven, en voor zich zelven alleen het Oosten behouden had. Het
bedrog was zoo grof, dat het, zoodra men met onbenevelden blik de oirkonden der
geschiedenis inzag, zich
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zelf moest verraden, gelijk dan ook Valla, tot groote ergernis van het Roomsche
hof, de zaak in al haar ongerijmdheid in het licht had gesteld. 't Was een nieuw
bewijs hoe zeer Huttens gevoelen aangaande het pausdom van dat zijner meeste
tijdgenooten afweek, dat hij inzonderheid dat geschrift ter kennisse van zijne
landgenooten bragt, en bovendien toonde hij wat hij durfde ondernemen, terwijl hij
het aan niemand minder dan den paus zelven opdroeg, met de betuiging dat men
tegenover een paus als Leo X vrijmoedig met de waarheid voor den dag kon komen.
't Moge zoo zijn, wat Strauss beweert, dat het Hutten met die opdragt weinig ernst
is geweest, dat zij niet anders was dan een bittere ironie, toch meen ik dat Herder
de strekking van de opdragt kwalijk heeft begrepen en gewaardeerd, als hij haar
een Uilenspiegels-streek noemt. Voorwaar er behoorde moed toe, zulke waarheden
onbewimpeld den paus onder de oogen te leggen. Het schijnt evenwel dat men het
geschrift voor Leo heeft weten verborgen te houden, ten minste eerst drie jaren later
nam hij er kennis van. Maar in Duitschland wekte het groot opzien, en Luther onder
anderen verklaarde dat hij er zich niet genoeg over kon verwonderen, dat men zulke
onbeschaamde leugens eeuwen lang als geloofsartikelen had vereerd.
Is het niet vreemd dat Hutten op denzelfden tijd dat hij zoo openlijk en rond met
een geschrift tegen den paus optrad, door den hoogsten geestelijken vorst, den
primaat van Duitschland, in zijn hofstoet werd opgenomen! Dezelfde Albrecht van
Maintz, die in Duitschland aflaat veil bood, tegen wien Luthers eerste bestrijding
van den aflaat was gerigt, verleende zijn zeer bijzondere gunst aan een man die,
zij het ook in een andere rigting, niet minder ijverig bezig was aan het ondermijnen
van het gezag der Roomsche kerk. Strauss mogt te regt van dit verschijnsel zeggen
dat het ons een diepen blik doet slaan in den kerkelijken toestand van Duitschland
in die dagen. Wie nog gelooven mogt dat Albrecht de aartsbisschop van Maintz, als
een gehoorzaam dienaar van den paus en in volkomen vertrouwen op diens gezag
en opregte bedoelingen, aflaat van zonden liet verkoopen om voor dat geld de
hoofdstad der Christen-wereld met een prachtigen tempel te sieren, die bedenke
dat diezelfde aartsbisschop in denzelfden tijd dat hij Tetzel uitzond om aan de
eenvoudige menigte zijne
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aflaatbrieven te veilen, Ulrich van Hutten, den bestrijder van den paus, aan zijn hof
nam, met eer en gunstbewijzen overlaadde en hem zelfs eene zending naar Parijs
opdroeg. Wisten wij het ook van elders niet, het zou ons hieruit duidelijk genoeg
blijken dat het dien geestelijken vorst met zijn aflaat er alleen om te doen was om
geld te maken, ten einde daarmeê de zware schulden af te lossen, waarin hij zich
had moeten steken bij zijne verheffing op den aartsbisschoppelijken zetel
Het verblijf aan het hof van dien geestelijken vorst strekte niet om Hutten andere
gedachten omtrent de geestelijken in te boezemen of hem te stemmen tot eerbied
voor den paus, de kardinalen en de bisschoppen. Dat bleek uit eene redevoering
door hem opgesteld om de Duitsche vorsten tot den oorlog tegen de Turken op te
wekken en door hem bestemd om op den rijksdag te Augsburg voor de vorsten des
rijks, zoo als zij daar vergaderd waren, te worden voorgedragen. 't Was hetzelfde
thema dat op schier elken rijksdag behandeld werd, maar waarmeê men nooit verder
kwam dan tot een besluit om geld voor dien oorlog in te zamelen, welk geld voor
het bepaalde doel ontoereikend werd bevonden en dan tot geheel andere oogmerken
werd besteed, maar grootendeels naar Rome ging, waar men dapper den spot dreef
met de onnoozelheid der domme Duitschers, die altijd weêr hunne beurzen ledigden
in het bodemlooze vat der pauselijke schatkist. Hutten geeft in zijne redevoering
over den oorlog tegen de Turken den Duitschers menigen goeden raad, dien zij
moesten opvolgen zouden zij hem voeren met hoop op goeden uitslag. Hij wekt op
tot eendragt, die voor zoo belangrijke onderneming vooral noodig was; tot het kiezen
van een bekwaam aanvoerder enz. Maar hij verborg ook zijne vrees niet dat het nu
weêr zou gaan als vroeger en liet zich over de loosheid van den paus en zijne
kardinalen met zoo groote vrijmoedigheid uit, dat zijn vriend Peutinger, - anders ook
geen vriend van de geestelijken, - vóór de uitgave van het stuk (van de voordragt
voor den rijksdag kwam niets) hier en daar wat doorhaalde en verzachtte; iets
waarmeê Hutten naderhand weinig vrede had, ofschoon de strekking van het stuk
toch nog altijd zoo bleef dat de paus en de geestelijkheid er weinig genoegen in
konden vinden.
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In het gevolg van den aartsbisschop van Maintz woonde Hutten dien rijksdag te
Augsburg bij. 't Was dezelfde rijksdag waarop Luther voor den pauselijken legaat,
den kardinaal Cajetanus, te regt stond. De strijd over den aflaathandel, in de dioecese
van den aartsbisschop van Maintz uitgebroken en waarvan het gerucht zich in
weinige weken door geheel Duitschland had verspreid, moest ook onzen ridder
bekend worden. En toch sloeg hij er in dien eersten tijd geenerlei acht op. Ja, het
deed hem genoegen dat de monniken het onder elkander te kwaad kregen, maar
hij zag in dien twist, die te Wittenberg in Saksen was ontstaan - zoo als blijkt uit een
brief van hem aan den Graaf van Nuenaar, een vriend der humanisten - niets anders
dan een ellendig gekibbel van de monniken onder elkander, waarvan hij niets beters
kon verwachten dan dat zij elkander zouden verscheuren. Hoogst opmerkelijk,
voorwaar, en allerbelangrijkst voor de kennis en de regte waardering van het werk
van Ulrich van Hutten en zijne geestverwanten. Ja, 't was hun om vrijheid te doen;
hun streven was er op gerigt om het Duitsche vaderland los te maken van de banden
waarmeê de pauselijke overheersching het omstrikte. Maar dat streven had met
godsdienst en christendom weinig gemeen. Ware het anders geweest, Ulrich van
Hutten had bij het lezen van Luthers stellingen terstond moeten erkennen dat zij
woorden waren hem uit de ziel geschreven, woorden die den eenigen weg aanwezen
om tot waarachtige vrijheid te geraken, Hier zien wij het groot verschil tusschen
Luther en Hutten. De laatste streed als Duitscher tegen Rome, tegen de verdrukking,
de knevelarij, de minachting die zijn vaderland van het pauselijk hof te lijden had;
hij wilde de banden verbreken waarmeê de hiërarchie den menschelijken geest in
zijne natuurlijke ontwikkeling belemmerde. Luther streed voor de vrijheid waarmeê
Christus den mensch heeft vrij gemaakt, tegen alle magt die zich zocht te plaatsen
tusschen den mensch en zijnen God. Zijn strijd was van louter geestelijken aard,
en hij streed dan ook in het geloof dat alleen met geestelijke wapenen gestreden
moest worden en dat met zulke wapenen in de kracht Gods de zege zou behaald
worden. De strijd door Hutten gevoerd was in den grond een strijd om wereldsch
goed, voor tijdelijke welvaart, voor geestbeschaving en wat meer van dien
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aard is. Hij ontveinsde het dan ook niet dat wereldsche magt moest aangewend
worden om den paus tot rede te brengen; dat de Duitschers zich om hunnen keizer
moesten vereenigen en gezamenlijk op Rome losgaan, niet om het rijk van den
Antichrist te vernietigen, maar om aan het wereldlijk gezag, dat de paus zich had
aangematigd, een einde te maken, en ook zijn geestelijk gezag binnen zulke grenzen
te beperken, dat het aan de geestelijke ontwikkeling van zijn volk niet kon schaden.
Daarom begreep hij Luther niet, omdat die bij zijn optreden tegen den aflaathandel
uitsluitend op godsdienstig gebied stond; en verheugde hij zich ook over het twistvuur
dat door den monnik te Wittenberg werd ontstoken, het was niet omdat hij erkende,
dat dit vuur het gebouw der pauselijke heerschappij in zijne grondvesten zou
aantasten, maar omdat hij er genoegen in vond dat nu de monniken ook eens tegen
elkander een vuur aanstookten waaraan zij zich zelven zouden branden. 't Is zoo:
het duurde niet lang of Hutten schonk aan Luthers werk meer opmerkzaamheid,
vooral na de disputatie te Leipzig in 1519. Maar het was inzonderheid omdat daarbij
ook het gezag van den paus ter sprake was gekomen; 't was omdat de
Wittenbergsche monnik ten voordeele van de Hussiten had durven spreken, en
door zijn tegenstander voor een Bohemer, d.i. een tegenstander van den paus, was
uitgemaakt. En zelfs later nog, toen Hutten zoo menige betuiging van
aanhankelijkheid aan Luthers zaak deed hooren, ja zich moedig voor hem in de
bres stelde en ook anderen en vooral zijn vriend Frans van Sickingen ten gunste
van den hervormer stemde, ook toen bleef het altijd toch maar het uitwendige van
Luthers werk waaraan hij zijn lust had, waarover hij zijne vreugde betoonde, de
tegenstand tegen Rome, het negative in de hervorming; het positive daarvan moest
hem vreemd blijven, omdat zijn streven niet, gelijk dat van Luther, in de godsdienst
zijn grond en zijn doel had.
Dat bleek in de laatste periode van Huttens kortstondig leven. Daarmeê begint het
tweede deel van zijne levensbeschrijving. Tot nu toe had hij zich nog altijd in een
meer of min beperkten kring bewogen, in den kring der humanisten; voortaan breidt
zijne werkzaamheid zich verder uit en verkrijgt zij in het openlijk optreden tegen
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Rome en in het deelnemen aan het pas begonnen werk der reformatie een meer
publiek karakter. Daarbij was onzen held nog een dubbele triomf bereid, vooreerst
in de verdrijving van Ulrich van Wurtemberg uit zijn land door de krijgsmagt van het
Zwabensche verbond in 1519, en het volgend jaar in de vernedering van de
Dominikanen te Keulen, met den kettermeester Jacob van Hoogstraten aan het
hoofd, die door Frans van Sickingen gedwongen werden, niet alleen om de kosten
van het proces tegen Reuchlin gevoerd te betalen, maar ook in een geschrift aan
den paus een eervol getuigenis van den achtingswaardigen grijsaard af te leggen,
met het verzoek dat hun aanklagt tegen hem ingebragt beschouwd zou worden als
niet geschied. Tot het een zoowel als tot het ander heeft onze ridder krachtdadig
meêgewerkt. Als krijgsman heeft hij deel genomen aan den togt tegen den hertog
van Wurtemberg, en hij is het geweest die Sickingen heeft bewogen om de
Dominikanen met de kracht van zijn arm te dreigen, indien zij niet binnen een
bepaalden tijd den eerwaardigen Reuchlin de verschuldigde voldoening gaven.
De vier laatste jaren zijns levens zien wij Ulrich van Hutten op het naauwst met
Frans van Sickingen verbonden. De betrekking was aangeknoopt in den
Wurtembergschen oorlog. Sickingen was een man naar Huttens hart. Niet dat wij
in hem het ideaal van den middeleeuwschen ridder verwezenlijkt vinden; - dat was
niets anders dan een ideaal, en Strauss heeft met zeer veel regt opgemerkt dat
men zich gewoonlijk van die ridders een verkeerd denkbeeld vormt, 't zij dat men
hen te laag stelt en niets in hen ziet dan roovers en geweldenaars, die op kosten
van steden en dorpen leefden, 't zij dat men hen als de edelmoedige beschermers
en wrekers der verdrukte onschuld roemt en verheerlijkt. Hun geheel bestaan is
alleen verklaarbaar uit den ongeregelden toestand der toenmalige maatschappij,
waarin een regtvaardig en sterk algemeen bestuur ontbrak. In zulk een staat van
zaken was het mogelijk dat die ridders, met de krijgsmagt die zij op eigen gezag
hadden aangeworven en die zij nu ook onderhouden moesten, openlijk oorlog
voerden tegen elkander niet alleen, maar ook tegen steden met welke zij om de
eene of andere, vaak niet veel meer dan eene gezochte reden, in twist waren geraakt.
Zoo was het ook met Frans van Sickingen, die niets anders was dan
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b.v. een Götz van Berlichtingen, maar in wat hooger stijl. Intusschen daardoor
onderscheidde hij zich gunstig van de meeste anderen van zijnen stand, dat hij,
schoon zelf ongeleerd, - geleerdheid, wij zagen het ook in de familie van onzen
Hutten, voegde bij de ridderschap niet - toch achting had voor kennis en wetenschap.
Trouwens hij had in zijn vroege jeugd een tijd lang het onderwijs van Reuchlin
genoten en daarvan was bij Sickingen ten minste zoo veel overgebleven dat hij
smaak vond in de schriften van Hutten, als die den inhoud er van in het duitsch
overbragt; want het latijn had de ridder geheel vergeten. In 't algemeen leefde in
hem een zucht naar iets anders en beters dan het tegenwoordige, een streven naar
het ideale. Hij was bereid om daarvoor, was 't noodig, zijn arm ten dienste te stellen,
en dus meer dan iemand de man bij wien Hutten bescherming en hulp vinden kon.
Het was langzamerhand met onzen held zoo ver gekomen dat hij zulke
bescherming en hulp hoog noodig had. In het najaar van 1520 werd de aartsbisschop
van Maintz, tot nu toe Huttens beschermer, in een breve, daartoe opzettelijk door
den paus uitgevaardigd, aangeschreven om Ulrich van Hutten als een onbeschaamde
lasteraar en versmader van de pauselijke hoogheid te straffen, gelijk hij om zijne
misdrijven verdiende. De keurvorst, wien de paus zijne bevreemding had betuigd
dat zulk een booswicht zich onder zijn hofstoet bevond, had, niet geheel opregt,
zich trachten te verschoonen met de verzekering dat hij, zoodra hij van Huttens
schrijven tegen den pauselijken stoel kennis had gekregen, hem uit zijne dienst
ontslagen had. Dat was niet met de waarheid overeenkomstig. 't Is zoo: Hutten was
niet meer in werkelijke dienst bij Albrecht van Maintz. Het leven aan het hof was
weinig naar zijn smaak, en in een geschrift door hem tegen het hofleven uitgegeven
en aan Wilibald Pirckheimer opgedragen, had hij zich daarover duidelijk genoeg
verklaard. Hutten was dan ook al spoedig, door tusschenkomst van zijne vrienden,
ontslagen van de verpligting om zich voortdurend in de nabijheid van den
aartsbisschop te bevinden; maar het inkomen, hem toegelegd, bleef hij ook in 't
vervolg genieten en hij genoot dat nog toen de paus zich in dien brief bij den
aartsbisschop zoo ernstig over hem beklaagde. Hij heeft het ook na dien tijd genoten.
Vreemd moet het ons voorkomen dat
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hij op die wijze de gunst van den Duitschen kerkvorst bleef behouden, hoe hij ook
tegen Rome schreef, zelfs toen hij door den paus als een heiligschenner vervolgd
werd; waarlijk niet minder vreemd dan dat Hutten zijne beschrijving van eene zeer
langdurige en smartelijke geneeskundige behandeling, waaraan hij zich had
onderworpen om van zijn aanhoudende leelijke kwaal verlost te worden, aan zijnen
meester opdroeg, onder anderen ook met den zeer naïven wensch dat de
aartsbisschop nooit bij eigen ondervinding die kwaal mogt leeren kennen. Het laat
zich alleen daaruit verklaren dat Albrecht van Brandenburg zijn tijd genoeg gekend
heeft om te gevoelen, dat er groote veranderingen in de betrekking met het pausdom
aanstaande waren; dat ook hij het verbreken van den band tusschen Duitschland
en Rome heeft voorzien, en er daarom niet zoo veel kwaads in heeft gevonden dat
Hutten zijn best deed om de gemoederen des volks van den paus te vervreemden,
in de onderstelling dat ligt in 't vervolg een groot deel van 't geen tot nu toe naar
Rome ging hem, als Primaat van Duitschland zou toevallen. Zoo is het verklaarbaar
dat dezelfde Duitsche keurvorst de tegenstander van Luther en de voorstander van
Hutten was. De eerste, dat erkende hij wel, ging hem te ver. Slaagde Luther, de
bisschoppen zouden er niet bij winnen, maar in hunne mate even veel verliezen als
de paus; maar ging het meer politieke plan van Hutten door, en werd de kerk van
Duitschland alleen maar onafhankelijk van Rome, daarbij zou het nationaal hoofd
dier kerk ligt nog meer winnen dan verliezen.
De paus had wel reden om Ulrich van Hutten als een gevaarlijk persoon te
vervolgen. Immers hij liet het niet bij de vernieuwde uitgave van het werk van
Laurentius Valla over de schenking van Konstantijn; hij voegde er nog aan toe de
uitgave van een stuk uit den tijd toen Hendrik IV en Gregorius VII met elkander
streden, 't welk hij in de bibliotheek te Fulda had gevonden, en waarin het gezag
dat de paus zich in wereldsche zaken aanmatigde met klem van redenen bestreden
werd, terwijl de uitgever het belang van dat stuk ook voor zijnen tijd den lezers voor
oogen stelde. Hij liet het niet bij het uitgeven van een geheele reeks van
schimpschriften, waaronder vooral een, de Roomsche drievuldigheid getiteld, groot
opzien wekte en wijd en zijd verspreid werd. Daarin werden, in een
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vorm geheel naar den smaak van dien tijd, in een tal van epigrammen altijd drie
zaken gesteld die men te Rome niet, en daarbij even veel andere die men er wel
vond; natuurlijk al het goede ontbrak, en al het slechte was er. In andere stukken
in dien tijd uitgegeven, werden vooral de pauselijke legaten op de Duitsche rijksdagen
doorgestreken, Cajetanus, die te Augsburg opgetreden was, en Aleander en
Caraccioli, die wij van den beroemden rijksdag te Worms kennen. Maar veel meer
bedenkelijk voor het pauselijk gezag was een verzameling van brieven door de
universiteiten te Oxford, Praag en Parijs met elkander gewisseld, en van den keizer
aan paus Urbanus VIII, en daarbij een brief door den keizer aan alle christen-natiën
gerigt, uit het laatst der veertiende eeuw, ten tijde van de scheuring in het pausdom,
alle betrekking hebbende op die scheuring, in hoogst vrijmoedigen geest gesteld
en met de strekking om aan de misbruiken van het pauselijk gezag en tevens aan
de wanorde in de kerk een einde te maken. Die brieven, toevallig door Hutten op
een reis langs den Rijn gevonden, gaf hij uit, met een toeëigening ‘aan alle vrijen
in Duitschland.’ Hier geeft hij een overzigt van 't geen tot nu toe door hem gedaan
was om zijn volk de lang verloren vrijheid te helpen herwinnen, verhaalt hoe hem
het tegenwoordig geschrift in handen is gekomen, 't welk, naar hij hoopt, mede zal
kunnen strekken ter bevordering van het welzijn zijner medeburgers. Niets wat hij
van dien aard vindt, zal hij verborgen laten blijven, wat haat en vervolging hij er zich
meê op den hals hale. Maar spoedig is de tijd der onwaardige slavernij voorbij. De
bijl ligt aan den wortel des booms! Een eind zal er aan komen juist nu, daar de
tyrannij op 't hoogst gestegen is! Leve de vrijheid! Ik heb het gewaagd!
't Was niet alleen een wensch die voor de dichterlijke verbeelding van onzen held
eene zekere verwachting werd, als hij, zoo als in dat stuk, het instorten van het
gebouw der pauselijke hiërarchie in Duitschland voorstelde als eene gebeurtenis
die haast aanstaande was. Hij geloofde daaraan ook niet op dien grond, waarop
een Luther er aan geloofde, op grond van het ontwaakt godsdienstig gevoel in het
hart der Duitsche natie of liever nog omdat hij een buitengewoon krachtdadige
werking van Gods geest op
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het hart der menschen aanschouwde. Neen, hoe hoog wij Hutten stellen, hoe wij
ook zijn moed bewonderen en erkennen dat hij volhardde in den eens begonnen
strijd, omdat hij zich overtuigd hield dat het een strijd was voor regt en waarheid:
zijn blik bleef binnen de grenzen dezer wereld beperkt. Hij staat oneindig lager dan
Luther. Hij wachtte de zegepraal van de zaak die hij voorstond, niet van de kracht
Gods, maar van de magt der wereld. De omstandigheden, zoo meende hij,
begunstigden zijne plannen. Het kon niet anders: het was met de magt van Rome
in Duitschland gedaan. Immers de kleinzoon van Maximiliaan, de jeugdige maar
magtige Karel, een vorst daarenboven van Duitschen stam, was keizer geworden.
Hij was het geworden in spijt van de kunstenarijen door het pauselijk hof in 't werk
gesteld om hem bij Frankrijks koning, Frans I, te doen achterstaan. Hutten zelf had
er voor gezorgd dat de knoeijerijen van den paus ten gunste van den Franschen
koning algemeen bekend waren; ook voor Karel waren ze niet verborgen gebleven.
Had hij maar eerst het bewind over Duitschland in handen, dan zou het met de magt
van Rome voor altijd gedaan zijn. In die overtuiging had Hutten reeds het
verdedigingsgeschrift ten behoeve van keizer Hendrik IV, door hem in de bibliotheek
te Fulda gevonden, aan den aartshertog Ferdinand, den broeder des keizers,
opgedragen, ja zelfs een reis naar diens hof te Brussel ondernomen, ten einde door
persoonlijke toespraak op dien vorst, en door hem op zijn keizerlijken broeder te
werken. Die reis was voor hem een bittere teleurstelling. Hij is waarschijnlijk niet
eens bij den aartshertog toegelaten. Maar daarom liet hij den moed niet zinken, al
was inmiddels ook de woede van den paus in al haar kracht tegen hem losgebroken.
Hij wendde zich tot den keizer zelven, bij gelegenheid van diens krooning te Aken,
in 1520, en beklaagde zich over het geweld dat de bisschop van Rome zich
veroorloofde tegen hem, een Duitsch ridder, die voor niemand anders te regt mogt
staan dan voor zijn keizer. Daarbij verzuimde hij niet zijne zaak als die des keizers
voor te stellen en, als oorzaak van 's pausen woeden tegen hem, te wijzen op de
pogingen door hem in 't werk gesteld om de verkiezing van Karel tot Roomsch koning
te bevorderen. ‘In vrijmoedige geschriften,’ - zoo spreekt
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hij den keizer toe - ‘heb ik der waarheid getuigenis gegeven. Uit pligtbesef heb ik u
en mijn vaderland willen dienen. Gestreden heb ik tegen de listen van den paus,
tegen de aanslagen die er gesmeed werden tegen uwe heerschappij en tegen de
algemeene vrijheid! Ik heb geen gebruik willen maken van de wapenen die ik had
om mij met geweld te weer te stellen. Aan hulp en bijstand zou het mij niet ontbroken
hebben. Liever heb ik mijne zaak in uwe handen willen leggen, wel overtuigd dat
gij mij niet alleen zult beschermen, maar ook mijne vervolgers ter verantwoording
roepen.’ Ook aan den keurvorst van Saksen, Frederik de Wijze, rigtte Hutten een
brief, desgelijks aan zijn voormaligen heer, die hem toch nog altijd bleef begunstigen,
den aartsbisschop van Maintz, eindelijk aan alle Duitschers, van wat rang of stand
zij mogten wezen, om hulp en bescherming van hen te vragen, maar tevens hen
op te wekken tot den gemeenschappelijken strijd tegen Rome. Zoo ontstond er
achtereenvolgens in die brieven een reeks van klaagschriften, die in het najaar van
1520 gezamenlijk in het licht verschenen, en nu met de veel beteekenende kenspreuk
aan den tweeden Psalm ontleend: laat ons hunne banden verscheuren en hun juk
van ons werpen!
Bittere teleurstelling voor Hutten! Keizer Karel liet niets van zich hooren. De vurige
strijder voor waarheid en regt had zich jammerlijk in dien vorst bedrogen, gelijk zoo
velen zich in hem bedrogen vonden die regt meenden te hebben om van hem veel
goeds te wachten. Trouwens de gansche regering van Karel V is een teleurstelling
geweest van zoo menige goede hoop en schoone verwachting. De oude keurvorst
van Saksen liet zich door het jeugdige vuur van onzen ridder niet afbrengen van
den weg van wijze gematigdheid, tot nu toe door hem betreden en waarop ook
Luther zijne schreden zocht te bevestigen. Nog minder gehoor vond Hutten bij den
fijnen, maar weekelijken aartsbisschop van Maintz. Die man was daarenboven,
reeds om de waardigheid die hij bekleedde, veel te afhankelijk van de vijanden van
Hutten, dan dat hij zich krachtdadig voor hem in de bres zou stellen. Bij de vorsten
en de grooten der aarde vond hij dus geen gehoor; maar bij het volk had zijn klagt
weerklank gevonden. Dat bleek in zoo menig geschrift dat voor Luther en tevens
voor Hutten on-
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der en voor het volk werd verspreid en met gretigheid gelezen. Zoo erkende onze
held waar hij zijn steun moest zoeken, waar hij zijn kracht had: in het volk. De
populariteit die Luther zich in zoo korten tijd had verworven, was zeker mede voor
hem een opwekking om zijne zaak al naauwer en naauwer met die van Luther te
verbinden, naauwer voorzeker dan den hervormer lief was, die beefde op de
gedachte dat men de waarheid met het zwaard zou verbreiden, dat men de zaak
van God met de wapenen der wereld zou voorstaan, en die zeer wel doorzag dat
bij alle overeenkomst in het streven van hen beiden, het toch niet dezelfde weg was
dien zij bewandelden, niet hetzelfde doel dat zij beoogden. Intusschen meende
Hutten het opregt met Luther. Dat bleek uit hetgeen hij deed toen de bul, waarmeê
de hervormer door den paus in den ban werd gedaan, gepubliceerd was. Hij gaf
die pauselijke bul uit met aanteekeningen, gedeeltelijk ironisch, gedeeltelijk ook
hoogst ernstig. Hij schreef, in Latijnsche zoowel als in Duitsche verzen, tegen het
verbranden van Luthers geschriften, terwijl hij zich tot het volk wendde en dat opriep
om wraak te nemen over zulk een onregt, door domme verwatenheid en woest
geweld tegen waarheid en vrijheid gepleegd.
In het duitsch, in de volkstaal begon Hutten te schrijven. Hij begon dat eerst in de
beide laatste jaren zijns levens. 't Was natuurlijk. Eerst toen heeft hij zich tot het
volk gewend. Wie voor 't volk schrijft, dient toch wel de taal des volks te bezigen.
Nog tot in het jaar 1520 was hij eigenlijk niet de man des volks. Hij beroept er zich
op in zijn brief aan de Duitschers van alle standen, als een bewijs dat het hem er
niet om te doen was oproer te stichten, dat hij zich tot nu toe niet tot het volk in 't
algemeen had gerigt, en daarom ook niet in de volkstaal, maar in 't latijn geschreven
had. Maar de vorsten hadden op zijn roepen en klagen geen acht gegeven; de
geleerden hadden hem vermaand om toch niet te ver gaan, om met wat meer
bedaardheid zijn zaak te bepleiten. Hij begreep dat, zou hij iets tot stand brengen,
op het volk moest gewerkt worden; maar dan ook in de taal van het volk, in de taal
waarmeê Luther zoo veel had gedaan. ‘Latijn,’ zoo schreef hij in een klaagschrift
aan het Duitsche volk,
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Latein ich vor geschrieben hab, Das war eim Jeden nit bekannt;
Jeszt schrei ich an das Vaterland,
Teutsch Nation in ihrer Sprach,
Zu bringen diesen Dingen Rach.

Zoo heeft hij dan ook zich in de taal van het volk tot het volk gewend, niet alleen
door zijne meest vrijmoedige antipapistische stukken in 't duitsch te vertalen, maar
ook door het schrijven van nieuwe gesprekken, brieven, opwekkingen, tafereelen
van de geldzucht en de boosheid der pausen, 't een nog al scherper en heviger dan
het ander; liederen, ook geschikt om op de melodie van algemeen bekende
volksliederen gezongen te worden. En hij vond weêrklank bij het volk door geheel
Duitschland, waar men met gretigheid zijne schriften las, echte vliegende blaadjes.
In Bohemen zelfs drong zijn stem door, en de Hussiten zonden hem uit erkentenis
voor den steun dien hij aan hunne zaak verleende, de werken van hunnen meester
toe. Natuurlijk ontbrak het ook niet aan tegenwerking. Had Hutten zich in 1521 onder
de menigte gewaagd, hij was niet veilig geweest voor de dolken van
sluipmoordenaars, die tegen hem waren uitgezonden. Maar hij was veilig onder de
bescherming van Frans van Sickingen op diens slot Ebernburg. Zijn lot was nu met
dat van Sickingen op 't naauwst verbonden. De laatste werd door Hutten bepaald
voor de zaak van Luther gewonnen, en herhaaldelijk kwam tot hem uit naam van
Sickingen de verzekering dat, indien hij zich in Saksen niet veilig achtte, zijne burgen
voor hem openstonden en zijn arm hem wel beveiligen zou voor allen overlast.
Sickingen was in dien tijd Huttens leerling. In den winter van 1520 op 1521 zaten
daar avonden achtereen die twee Duitsche ridders, verdiept in gesprekken over de
belangen des vaderlands. De een is een vlugteling, en de ander zijn magtige
beschermer. Maar de vlugteling, ofschoon jonger in jaren, is de leermeester; de
oudere schaamt zich niet zijn leerling te zijn, even als de ridderlijke leermeester op
zijne beurt willig buigt voor de meerderheid, die hij in den monnik te Wittenberg
boven zich erkent. Hutten heeft een treffende getuigenis nagelaten van de innige
vriendschap, waarmeê hij zich aan Frans van Sickingen verbonden ge-
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voelde in de toeëigening van de Duitsche overzetting van zijne gesprekken aan zijn
gastheer en beschermer, waarin hij op treffende wijze uit hetgeen hij zelf ondervond,
de waarheid aantoont van het spreekwoord, dat men in den nood zijn vrienden leert
kennen. Ook Herder heeft reeds dat stuk in zijn opstel over Ulrich van Hutten
overgenomen, als een treffende getuigenis van de trouwe vriendschap waarmeê
die beide mannen te zamen verbonden waren.
Op den Ebernburg, onder de bescherming van Frans van Sickingen, was het dat
Hutten zijne vrijmoedigheid tot het uiterste dreef. Hij aarzelde niet om dreigend zijn
stem te verheffen tegen de leden van den rijksdag, die in het niet ver van daar
verwijderd Worms vergaderd was. Daar zou Luther verschijnen om zijn werk te
verdedigen, daar zou gehandeld worden over de dingen, door Luthers optreden ter
sprake gebragt, en die allerwege in Duitschland de gemoederen ontroerden. Op
stouten toon waarschuwt hij de pauselijke legaten, dat men het oog had op hunne
slinksche streken; dat de tijd aanstaande was, wanneer bisschopsmijters en
kardinaalshoeden, waarop zij nu nog hun vertrouwen stelden, alle magt en aanzien
zouden verloren hebben. Hij scheldt hen voor verraders, roovers, dieven, en verzekert
hun dat hij, Ulrich van Hutten, doen zal wat in zijn vermogen is, om, als zij niet
spoedig zich wegpakken, te zorgen dat zij niet levend uit Duitschland komen. Met
niet minder hevigheid dreigde hij de geestelijke vorsten op den rijksdag, waarvan
de meesten het nog met de partij hielden die tegen Luther vijandig was. ‘Hoort mijne
verklaring,’ zoo roept hij hun toe, ‘zoo lang gij Luther of iemand hem gelijk vervolgt,
ben ik uw verklaarde vijand. En wat geweld gij tegen mij moogt aanwenden, ja al
gelukt het u ook mij en Luther te dooden, ons werk kunt gij niet vernietigen. Aan
een paar menschen is zoo veel niet gelegen. Weet dat er nog vele Luthers en vele
Huttens zijn!’ Zelfs in een brief aan den keizer gerigt ontbreken de bedreigingen niet
geheel. Hij vraagt hem of hij zich zelven en Duitschland wil overleveren aan een
paus, die pas alles in 't werk heeft gesteld om zijne verkiezing tot keizer tegen te
werken, en verzekert hem dat hij Duitschlands gunst niet zal winnen, zoo lang hij
den paus en diens handlangers naar de oogen
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ziet. Luther werd bij zijne komst te Worms in een opwekkenden en bemoedigenden
brief door Hutten begroet; en toen toch ten laatste tegen den moedigen hervormer
de rijksban was uitgesproken, werd openlijk door hem verkondigd dat Frans van
Sickingen gezworen had de zaak van Luther, die de zaak der waarheid was, te
blijven handhaven, en dat zulk een woord van den Duitschen ridder een orakel mogt
geacht worden.
Geen wonder dat de leden van den rijksdag te Worms, de geestelijke heeren
vooral, van tijd tot tijd niet zonder bekommernis naar den Ebernburg omzagen, vol
vrees dat Sickingen met zijn krijgers zou losbreken en den rijksdag, die door een
niet zeer sterke en niet geheel vertrouwde krijgsmagt verdedigd werd, met geweld
uit elkander jagen. Zoo ver wilde de ridder evenwel niet gaan, ten minste voor alsnog
niet. Hij begreep te regt dat hij nog niet genoegzaam toegerust was om met uitzigt
op goed gevolg tot het plegen van geweld over te gaan. Eerst moest de volksgeest
in Duitschland nog meer in een bepaalde rigting bewerkt worden. Daartoe strekten
de pogingen, door Hutten in 1521 en het volgende jaar in 't werk gesteld, om een
verbond tusschen de edelen en de steden tot stand te brengen, en alzoo den rijkdom
en den heldenmoed van Duitschland te vereenigen tot bevrijding van het
gemeenschappelijk vaderland. Frans van Sickingen, de eerste onder Duitschlands
ridderschap, ook door den keizer als zoodanig erkend en met gunstbewijzen
overladen, zou aan het hoofd van het verbond staan. Het plan werd verijdeld door
den onberaden togt dien Sickingen tegen den keurvorst van Trier ondernam. Hij
viel in 1523 en sleepte ook zijnen vriend Hutten in zijn val mede. Beroofd van den
steun en de hulp die hij bij zijn trouwen vriend gevonden had, eindigde onze ridder
zijn vier-en-dertig-jarig leven zoo als hij het begonnen had, van allen verlaten, als
een ellendig zwerveling.
In Duitschland was hij niet meer veilig; hij wendde zich naar Zwitserland, waar
zijne vijanden hem niet zoo ligt zouden bereiken. Daarenboven, daar woonde te
Bazel Erasmus, het hoofd der humanisten, de eerste onder die mannen die door
hunne geschriften licht hadden verspreid en den menschelijken geest vrijgemaakt
van de banden der barbaarsch-
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heid en onwetendheid. Erasmus genoot te Bazel hoog aanzien; onder de
bescherming van zijne vriendschap zou Hutten - hij meende het - daar veiligheid
vinden en ook rust die hij bij den jammerlijken staat zijner gezondheid zoo zeer
noodig had. De regering van de stad Bazel verzekerde hem dan ook van hare
bescherming. Een geschenk werd hem van wege de stad aangeboden; de leden
van den magistraat en vele andere menschen van allerlei stand legden bezoeken
bij hem af; 't ontbrak niet aan uitnoodigingen. En Erasmus?... Och, die man was
een groot geleerde, maar men meene niet dat hij een groot man was; en heeft men
soms, hier te lande vooral, hem met de hervormers der kerk op ééne lijn durven
plaatsen, 't was een treurige miskenning van christendom en hervorming ten gevolge
van nationale ijdelheid. Waarlijk men doet mannen als Luther, Zwingli en Calvijn,
als Melanchthon zelfs en Oecolampadius smaadheid aan, als men hunnen naam
in éénen adem noemt met dien van Erasmus. Wisten wij het van elders niet, de
behandeling die Ulrich van Hutten, toen hij in het ongeluk was, van hem ondervond,
zou genoegzaam zijn om ons te overtuigen dat hij, met al zijn vernuft en met al zijn
rijke wetenschap, een man was zonder karakter. In zijn vrees dat hij de gunst der
grooten, van koningen en bisschoppen, van kardinalen en pausen verliezen zou,
had hij reeds in de zaak van Reuchlin zich voorzigtig op den achtergrond gehouden,
al wist hij ook dat die zaak mede de zijne was, en al wreef hij ook zijne handen van
genoegen over den bijtenden spot waarvan de monniken het voorwerp waren. Nog
verder had hij zich teruggetrokken toen Luther optrad. Al sprak ook een stem in zijn
binnenste die hem zeide dat het werk van den Wittenbergschen monnik mede zijn
werk was, of zoo als men het op triviale wijze uitdrukte, dat Erasmus het ei gelegd
had dat nu door Luther werd uitgebroed: hij deed zijn best om ieder wijs te maken,
dat hij het zóó niet had gemeend, dat men veel te ver ging. 't Is te begrijpen hoe
Erasmus moet geoordeeld hebben over Huttens moedig en heftig optreden ten
voordeele van Luther! Daar kwam de ridder zelf, maar als vlugteling, tot hem, en
Erasmus liet zijnen voormaligen vriend, dien hij vroeger zoo hoog had verheven,
dien hij tot ijverige werkzaamheid
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had aangespoord, beleefdelijk verzoeken dat hij hem toch vooral van zijn bezoek
zou verschoonen; ligt zou hij daardoor gecompromitteerd worden; hij had bovendien
ook niets wat van eenig belang was met hem te spreken: kon hij hem voor 't overige
in eenig opzigt van dienst zijn, hij was bereid hem die dienst te bewijzen.
Hutten was ziek, maar zijn geest bleef vol leven en kracht. Niet langer dan tien
maanden duurde zijn verblijf te Bazel; toen werd hem van wege den magistraat
aangezegd dat hij de stad moest verlaten, blijkbaar omdat hij zich ook nu niet van
het schrijven van satiren en van het voortzetten van zijn pogingen ter verwezenlijking
van zijne plannen, tot kerkelijke en politieke verandering had onthouden. Wel mogt
men aan Erasmus, toen die zich verwonderde dat Hutten in den toestand waarin
hij verkeerde nog lust had tot dergelijk werk, ten antwoord geven dat juist dat werk
voor dien man een verkwikking en een middel tot opbeuring was. Weldra zou
Erasmus zelf op zeer onaangename wijze ondervinden wat die zieke man, die zich
zoo zeer door hem beleedigd moest achten, nog vermogt. Eerst liet Hutten hem
zeggen dat indien hij, Erasmus, het waagde om, zooals hij hoorde dat zijn voornemen
was, met een geschrift tegen Luther op te treden, hij alsdan aan hem, Hutten, zijn
man zou vinden. Maar daarenboven vernam hij dat Hutten het voornemen had om
met een geschrift tegen hem op te treden en hem voor de gansche wereld ten toon
te stellen, tot straf voor de dubbelhartigheid waarmeê hij hem bejegend had. Het
baatte niet of Erasmus in een brief aan Hutten geschreven hem van zijn voornemen
trachtte af te brengen. De redenen door Erasmus aangevoerd, strekten veel meer
om de gevoeligheid van Hutten nog meer te prikkelen, onder anderen de verzekering
dat zij immers nog altijd dezelfde goede vrienden waren als vroeger, dat hij hem te
Bazel niet had bezocht noch hem bij zich had kunnen ontvangen omdat Hutten
wegens zijn ongesteldheid altijd in een kamer moest zijn die zoo warm gestookt
was dat Erasmus het er niet in kon uithouden, en dan, wat zeker onzen ridder zeer
diep moest grieven, de opmerking dat het publiek, als Hutten in een geschrift
Erasmus durfde aanvallen, ongetwijfeld oordeelen zou dat het hem om geld te doen
was
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geweest, dat hij in geldsnood het geschrift had opgesteld om het zich voor een
groote som te laten afkoopen. Neen, dat was niet de manier om Hutten van zijn
voornemen te doen afzien. Het geschrift verscheen onder den titel van bezwaarschrift
tegen Erasmus (cum Erasmo expostulatio), een uitvoerig geschrift waarin niet alleen
de persoonlijke grieven van Hutten, maar vooral de zwakheid, de onstandvastigheid,
de kleinmoedige menschenvrees van Erasmus worden blootgelegd, en vooral zijn
vleijerij van de grooten der aarde, zijn dubbelhartigheid en geveinsdheid tegenover
den paus en diens aanhang aan de eene zijde en Luther en diens begunstigers aan
den anderen kant, in het licht wordt gesteld. - Erasmus zweeg niet, maar weêrlegde
in een nog uitvoeriger geschrift de bezwaren door Hutten tegen hem ingebragt. Hij
zocht daarmeê de smetten af te wisschen die Hutten op zijn karakter en
werkzaamheid had geworpen en noemde het daarom s p o n s (spongia). Luther
schreef niet ten onregte van dat verweerschrift: als dat afwisschen met een spons
moet heeten, wat is dan smaden en lasteren?
Nadat onze dolende ridder uit Bazel had moeten wijken, hield hij zich eenige
maanden te Mühlhausen in den Elzas op, bitter lijdende aan zijne kwaal, maar toch
nog altijd in drukke briefwisseling met vrienden en partijgenooten. Hij was ook daar
niet meer veilig nadat zijn vriend en beschermer, Frans van Sickingen, verwonnen
en gestorven was. De overheid weigerde hem hare bescherming tegen de vervolging
die hem van de zijde der geestelijken niet alleen, maar ook van de vorsten dreigde,
voor wier vereenigde magt Sickingen bezweken was en tegen wie Hutten, onder al
zijn leed, nog een geschrift, ‘tegen de tyrannen’ getiteld, liet uitgaan. Hij vlugtte naar
Zurich, waar hij bij Zwingli, toen in het begin van zijne werkzaamheid als hervormer,
bescherming, hulp en troost zocht en vond. De edele Zwitser bezorgde hem een
veilig toevlugtsoord op een klein eiland in het meer van Zurich, Ufnau. Daar kon hij,
voor aller oog verborgen, veilig leven ten huize van een geestelijke, bij wien hij rust
en verpleging vond, zoo noodig in zijn ziekelijken toestand. En toch ook daar was
de ongelukkige niet veilig, en de man die hem in zijne rust stoorde was niemand
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anders dan Erasmus, die een aanklagt tegen hem bij den raad van Zurich inleverde
en waarschuwde tegen het kwaad dat zulk een onruststoker als Hutten misschien
brouwen kon. Op weemoedigen toon smeekte de vervolgde vlugteling van zijn
ziekbed, met betuiging van zijn onschuld, om het voortduren van de bescherming
hem verleend. Hij had haar weldra niet meer noodig. Door een plotselijken dood
werd hij in het laatst van Augustus of in het begin van September 1523 weggerukt,
maar weinige maanden nadat zijn vriend Frans van Sickingen onder den last van
zijn leed bezweken was. Hij stierf in de diepste armoede. Zwingli heeft in een van
zijne brieven de inventaris van zijne nalatenschap beschreven. 't Is aandoenlijk zoo
als het daar, met eenvoudige welsprekendheid luidt: ‘hij heeft niets nagelaten wat
van eenige waarde is; boeken had hij niet meer, ook geen huisraad, niets anders
dan een schrijfpen.’ Een schrijfpen.... dat was het wapen waarmeê hij zijn geheele leven had gestreden
voor regt en waarheid! Ulrich van Hutten heeft krachtdadig meêgewerkt om het oude
en sterke bolwerk der hiërarchie te ondermijnen, en alzoo den weg te banen voor
Luther en de overige hervormers. Maar hij heeft niet aan de hervorming zelve
meêgewerkt; die kon niet tot stand komen door de kracht en den moed der ridders,
zoo min als door den opstand der boeren, twee jaren na Huttens verscheiden
uitgebroken. Zij kwam tot stand door de opwekking van het godsdienstig leven in
het hart der volken, niet door oproerig verzet tegen geestelijke en wereldlijke vorsten.
Maar aan Ulrich van Hutten komt de lof toe dat hij tot zijn laatsten ademtogt getrouw
is gebleven aan de zaak, die hij als de zaak des regts en der waarheid had erkend.
Terwijl anderen, een Erasmus, een Pirckheimer, een Crotus Rubianus, een Cochläus
en zoo velen meer ontrouw werden aan de zaak die zij eerst hadden voorgestaan,
heeft Ulrich van Hutten daaraan zijn aanzien, zijn rust, zijn veiligheid, zijn leven ten
offer gebragt. Hij verdient onze bewondering als een van hen die den moed hadden
om voor een idee te leven en te sterven. Aan den auteur van zijne levensbeschrijving
onze dank dat hij de leegte heeft aangevuld, die tot nu toe, ook nog naar de
getuigenis in Herzogs Encyclopaedie,
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in de literatuur bestond, en ons eene volledige beschrijving van Huttens leven heeft
geschonken, die ons den man doet kennen zoo als hij heeft geleefd en gewerkt,
geleden en gestreden. Tevens verblijden wij ons over het berigt ons door Strauss
meêgedeeld, dat wij weldra ons niet meer zullen behoeven te behelpen met de
onvolledige en zeer slordige uitgave van Huttens werken, nu bijna veertig jaar
geleden door Ernst Münch bezorgd, daar Dr. Eduard Böcking te Bonn reeds sedert
jaren bezig is met het aanleggen van eene volledige kritische uitgave van al de
werken van Ulrich van Hutten. Moge dat werk, zoo spoedig als dat bij eene
zorgvuldige bewerking mogelijk is, gelukkig tot stand komen; wij zullen er eene
belangrijke bijdrage in hebben tot de literatuur van de geschiedenis van Europa in
het tijdperk der reformatie.
Amsterdam, April 1858.
J. VAN GILSE.
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Het zuiden als winterverblijf voor borstlijders.
Brieven over Zuidelijk Frankrijk en Italië, als verblijf voor borstlijders,
door Dr. P.M. Mess, dirigerend geneesheer bij de stedelijke badinrigting
te Scheveningen. Rotterdam, 1857.
C.L. Sigmund, Südliche klimatische Curorte mit besonderem Rücksicht
auf Venedig, Nizza, Pisa, Meran und Triëst. Beobachtungen und
Rathschläge. Wien, 1857.
G. Joseph, Venedig als Winteraufenthalt für Brustleidende. Breslau,
1856.
K. Mittermaier, Madeira und seine Bedeutung als Heilungsort.
Heidelberg, 1855.
E. Lee, Notices sur Hyères et Cannes. Paris, 1857.
Kennst du das Land? Wo die Citronen blühn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.
GOETHE.
Dahin! Dahin! Hoe vaak verneemt men niet dezen kreet des verlangens uit den
mond van zoovelen, die, onder ligchamelijk lijden gebukt gaande, met schrik in de
eerste najaarsvlagen de voorboden van den naderenden winter herkennen. En zij
zijn inderdaad diep te beklagen, de ongelukkige borstlijders, voor wie onze noordelijke
winter altijd verderf aanbrengt, hetzij de fijne, drooge en koude lucht, bij noorde- of
oostewind, de zieke longen prikkelt en longontsteking of bloedhoesten te weeg
brengt, hetzij de vochtige koude, wanneer de wind uit het westen of zuiden
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waait, de huiduitwaseming vermindert of verstoort, en het verweekingsproces in de
longen met rassche schreden doet voortgaan. En hun, die meenen, dat zij de
gevaren, die de winter aanbrengt, kunnen ontvlugten, door zich in hunne kamer op
te sluiten, gaat het als Ulysses en zijne togtgenooten, die, toen zij dachten Scylla
te ontwijken, in Charybdis vervielen. Het gebrek aan beweging in de vrije lucht, de
damp van kagchels of vuurhaarden, en het gemis van behoorlijk gezuiverde lucht,
doet bij hen den eetlust verloren gaan, verzwakt de spijsvertering en verhindert
aldus de vorming van gezond bloed, voor ieder mensch, maar bovenal voor den
borstlijder, eene eerste levensbehoefte. Is het wonder, dat bij dezulken dikwijls de
wensch oprijst, om de wintermaanden door te brengen in een oord, waar de
bezwaren, aan onzen noordelijken winter verbonden, weinig of niet gevoeld worden,
om daar hulp te zoeken voor een lijden, dat hen in hunne woonplaats, hetzij
langzaam, hetzij spoedig, maar bijna zeker ten grave zal slepen. Heeft deze wensch
eenmaal wortel geschoten, dan vragen zij dezen of genen deelgenoot in het lijden,
van wien zij weten, dat hij gezondheidshalve eene reis naar het zuiden gedaan
heeft, hoe het hem daar gegaan is, en of hij verbetering in zijn toestand heeft
opgemerkt? Het antwoord zal dan zeer verschillend luiden. De een zal Nizza of
Rome, de ander Pau of Hyères roemen, terwijl een derde al deze plaatsen als
nadeelig voor borstlijders brandmerkt en van geen ander oord dan van Venetië iets
wil hooren. Zeer velen zullen er zijn, die in elk klimaat hun lijden hebben zien
verergeren, en daaruit het besluit trekken, dat ook dit als eene ijdelheid der ijdelheden
moet beschouwd worden in eene ziekte, waarvoor, zoo als men dikwijls hoort
aanmerken, geen kruid gewassen is. Door deze uiteenloopende gevoelens in de
war gebragt, vraagt de lijder eindelijk zijn geneesheer om raad, die, veelal onbekend
met de bijzonderheden van de verschillende als heilzaam voor borstlijders geroemde
plaatsen, zich vergenoegt met onderzoek te doen naar de gemiddelde temperatuur
in Nizza of Rome, en zijn patient aanbeveelt om eerst naar Nizza te reizen, aldaar
te beproeven hoe hem de lucht bevalt, en naar bevind van zaken daar te blijven of
elders naar het meest geschikte verblijf te zoeken. Vol moed trekt nu onze patient
naar het zuiden; op de eene
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plaats vindt hij togtige en drukke hôtels, ramen en deuren, die niet sluiten, slecht
voedsel, in één woord, hij mist er alle comforts, die hem vooral in zijn lijdenden
toestand eene behoefte zijn geworden; er komen koude dagen, soms weken
achtereen, waarop hij niet gerekend had; wil hij stoken, men brengt hem voor veel
geld een hoop vochtig hout onder een open schoorsteen. De rook, die alras de
kamer vervult, doet hem de oogen overloopen en veroorzaakt eene verslimmering
van de hoest, die hem buitendien al genoeg kwelt. Van het eene oord naar het
andere trekkende, is het hier de Mistral, daar de Sirocco, die hem verdrijft, ginds
doet de wind wolken van fijn stof opstijgen, die de zieke longen op eene
onuitstaanbare wijze prikkelen en zoo al zoekende naar de plek, waar dat alles beter
zal zijn, gaat de ziekte voorwaarts, de lijder verlangt naar zijn vaderland en zijne
betrekkingen, komt mistroostig terug en schrikt door het verhaal van zijne
ondervinding eene menigte borstlijders af om eene reis naar het zuiden te
ondernemen. Het valt intusschen duidelijk in het oog, welke fouten in zulk een geval
begaan zijn. In de eerste plaats moet het niet de patient zelf zijn, die het verlangen
naar een zachter klimaat uitspreekt, want dan is zijn lijden reeds te ver gevorderd
om er veel meer dan tijdelijk nut van te verwachten. Neen, de geneesheer moet de
eerste zijn, om, in een tijdperk der ziekte, waarin genezing nog mogelijk en zelfs
waarschijnlijk is, de reis naar het zuiden met aandrang aan te bevelen, doch alleen
in die gevallen, waarin hij weet, dat er in de geldelijke omstandigheden van den
lijder geene onoverkomelijke hinderpalen tegen dit altijd kostbaar geneesmiddel
bestaan. In de tweede plaats is onbekendheid met de localiteiten, zoowel bij den
geneesheer als bij den lijder, mede eene van de oorzaken, waardoor de
hooggespannen verwachting zoo dikwijls wordt teleurgesteld en de reis meer nadeel
dan nut sticht. Kennis van de plaats, werwaarts men een lijder zendt tot herstel
zijner gezondheid, wordt tot in de kleinste bijzonderheden vereischt, wil men in zijne
keus niet falen; het verschil toch van de eene plaats bij de andere, zelfs van digt bij
elkander gelegen streken is dikwijls zoo groot door het verschil van temperatuur of
van vochtigheid van den dampkring en door duizend locale bijzonderheden, dat,
terwijl hier de lijder alles vindt, wat hij voor zijn' toestand behoeft, hij mis-

De Gids. Jaargang 22

706
schien op een paar uren afstands alles vlak tegenovergesteld zal vinden. De ligging
van eene stad aan de zee of aan den voet van het gebergte, de beschutting door
digte bosschen, dit alles en nog veel meer heeft invloed op den gemiddelden
warmtegraad van de lucht, of op de rigting van den wind en is, in één woord, in staat
de geschiktheid van de plaats als verblijf voor borstlijders te bepalen.
Behalve de noodzakelijkheid om bekend te zijn met het oord, waarheen men den
lijder zendt, is het ook van veel belang dat de geneesheer onderscheid make
tusschen den eenen lijder en den anderen; terwijl de toestand van den eenen,
bijvoorbeeld, eene meer drooge lucht vereischt, zal de ander zich in eene warme,
maar vochtige atmospheer beter bevinden, al naarmate zijn gestel tot de meer
torpiede of tot de meer prikkelbare behoort. Het staat derhalve den zieke nimmer
vrij zelf de plaats uit te kiezen, werwaarts hij zich tot herstel van zijne gezondheid
begeven zal; want al heeft zijn vriend zich wel bevonden gedurende zijn verblijf te
Nizza, is dit nog geen reden dat voor hem niet Madera een geschikter toevlugtsoord
zal zijn.
De redenen waarom zoovele borstlijders onverbeterd en zelfs verslimmerd
terugkomen van hunne reis, zijn alzoo meestal gelegen in het gevorderd tijdperk
van hunne ziekte bij hunne afreis uit het vaderland en in de verkeerde keus van
hunne verblijfplaats in het Zuiden.
Wat het eerste punt betreft, dat zal zeker altijd groote moeijelijkheden opleveren.
Men besluit er niet zoo ligt toe om zijn vaderland, zijne betrekkingen en zijn werkkring
voor zoo langen tijd te verlaten, wanneer men zich zoo ziek niet gevoelt en alleen
nog maar wat hoestende is, zoo als men meent, en aan den anderen kant ziet de
geneesheer er alligt tegen op om den lijder, die zich zelven nog niet zoo gevaarlijk
ziek waant, zijne illusiën daaromtrent te benemen, door hem te zeggen, dat alleen
de verwisseling van het barre noorderklimaat met eene zachtere, meer gelijkmatige
luchtstreek in staat is hem in het leven te behouden en gezondheid en krachten
terug te geven. Men sukkelt zoo al voort met palliatieven tegen de
ziekteverschijnselen, totdat het ziekteproces in de longen zoover gevorderd is, dat
er aan geen herstel meer te denken is en de lijder zelf van een zachter klimaat
begint te spreken.
Te regt merkt Dr. Mess aan dat de longtering eene ziekte
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is, die uit het bloed haren oorsprong neemt, en dat onder hen die op zestien-,
zeventien- of achttienjarigen leeftijd aan tuberkelvorming in de longen beginnen te
lijden, de meesten reeds in kinderlijken leeftijd de beginselen van dusdanige vorming
in de buiksklieren, in de hersenen en elders vertoonen. Ziek bloed veroorzaakt
ziekelijke voeding; dat zich de uitwerking daarvan op de longen juist in den
jongelingsleeftijd doet gevoelen, ligt daarin, dat op dien leeftijd de
ademhalingswerktuigen tot volledige ontwikkeling komen, hetgeen zich door
meerderen bloedsaandrang naar de borstorganen openbaart. Brengt men nu zulke
lijders op dien leeftijd voor eenige jaren in een klimaat dat in staat is hunne geheele
bloedmaking en voeding te verbeteren en dat aan de longen in eene gelijkmatige
temperatuur zonder snelle afwisselingen de gelegenheid geeft om zich volkomen
te ontwikkelen, dan zal men zeker in de meeste gevallen de ziekte in hare kiem
kunnen verstikken en menig jeugdig leven voor ouders en betrekkingen en voor de
maatschappij kunnen behouden.
Het blijft altijd te betreuren, dat er slechts weinigen zijn, wier middelen het toelaten,
om voor langen tijd zich elders te vestigen. Maar ook onder hen, die om de
kostbaarheid niet tegen dit middel ter genezing behoeven op te zien, zullen er nog
lang zeer velen gevonden worden, die er niet toe zullen te bewegen zijn, omdat zij
meenen, dat de geneesheeren geschapen zijn om enkel met drankjes, poeders of
pillen den ziekteduivel, die in hun ligchaam spookt, te verjagen. Dit dwaalbegrip,
dat ziekte een aan het ligchaam vijandig wezen of eene stof is, die door het innemen
van geneesmiddelen gedood of vernietigd moet worden, een begrip, dat nog door
zeer velen wordt gekoesterd, behoort met kracht te worden bestreden. Ziekte is
geen wezen, geene stof, het is een toestand, waarin het ligchaam verkeert, een
toestand, hetzij van een of meerdere organen des ligchaams, hetzij van het bloed
of van het zenuwstelsel, afwijkende van den normalen toestand, waarin alleen alle
ligchaamsdeelen volkomen aan hunne bestemming beantwoorden tot instandhouding
van het leven en van de gezondheid. Die veranderde toestand van het ligchaam of
van zijne deelen moet tot de normale teruggebragt worden door het
herstellingsvermogen, dat aan het ligchaam eigen is, maar daartoe moeten alle
belemmeringen en nadeelig
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werkende omstandigheden worden weggenomen, die dezen terugkeer van den
afwijkenden tot den normalen toestand verhinderen. Daartoe nu bepaalt zich de
taak van den geneesheer, en de middelen, die hij daartoe behoeft, zijn zeer
verschillend, al naarmate van den aard der ziekten, die hij te behandelen heeft.
Passen wij nu het gezegde toe op het onderwerp, dat ons bezig houdt, het verblijf
in een zuidelijk klimaat ter genezing van borstlijden en bepaaldelijk van longtering,
dan moet in de eerste plaats de vraag beantwoord worden, of de longtering genezen
kan worden, en in de tweede plaats, of het tijdelijk verblijf in het zuiden daartoe kan
medewerken?
De eerste vraag zal volmondig met ja worden beantwoord door ieder geneesheer,
die zich dikwijls met het doen van lijkopeningen heeft beziggehouden. Zoo verhaalt
ook Dr. Mess, dat hij te Weenen in het Allgemeine Krankenhaus, waar dagelijks
eene menigte naauwkeurige lijkopeningen plaats hebben, dikwijls in de longen van
lijders, die aan andere ziekten waren overleden, de onmiskenbare sporen van
vroeger bestaan hebbende tuberkuleuse longtering heeft aangetroffen, een feit, dat
zeker nog sterker spreekt dan hetgeen bij levenden wordt waargenomen.
Het antwoord op de tweede vraag zal evenmin twijfelachtig zijn. Het ligt echter
geenszins in het doel, waarmede dit opstel geschreven is, om over de wijze te
spreken, waarop de longtering in genezing overgaat. Het zij derhalve genoeg te
vermelden, dat, hoezeer ook de longtering onder alle luchtstreken wordt aangetroffen,
en er geen oord op de geheele aarde is, waar deze ziekte nimmer voorkomt, er toch
in gematigde luchtstreken vele plaatsen zijn, waar zij minder gezien wordt, en alleen
bij die klasse der bevolking, die, hetzij door gebrek, hetzij door ondoelmatige
levenswijze, in een toestand verkeert, waarin ook in het beste klimaat ter wereld
het bloed bedorven zou worden en daardoor longtering zich zou kunnen ontwikkelen.
Deze plaatsen zijn het, waar de lijder aan beginnende longtering zich in een' toestand
verplaatst, die de genezing door het eigen herstellingsvermogen des ligchaams
mogelijk maakt, zoowel door op verbetering der bloedmaking en der voeding een
gunstigen invloed uit te oefenen, als door het vermijden van elke schadelijke
inwerking op het lijdend
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organisme, door de gelijkmatige warmte van den dampkring, die in ons noordelijk
klimaat niet gevonden wordt.
Wij hebben dus ook hier een van den norm afwijkenden toestand in het bloed en
in de longen, die voor genezing door het herstellingsvermogen des ligchaams vatbaar
is, wanneer slechts omstandigheden aanwezig zijn, waaronder herstelling mogelijk
is. Wanneer nu de geneesheer ziet, dat in ons klimaat die omstandigheden niet
gevonden kunnen worden, is het dan niet zijn pligt, den lijder, zoo mogelijk, het
verblijf in een klimaat aan te raden, waar zij wel aanwezig zijn, en is het dan niet
belagchelijk met pillen en poeders de verschijnselen te willen bestrijden, terwijl de
lijder in eene omgeving blijft, waarin herstel zoo al niet onmogelijk, dan toch hoogst
onwaarschijnlijk wordt?
De keus van het oord, dat voor elk individueel geval het best aan het doel zal
beantwoorden, is echter niet altijd even gemakkelijk en vereischt bij den geneesheer,
behalve eene juiste beoordeeling van datgene, waaraan bij zijn' lijder behoefte
bestaat, eene naauwkeurige kennis van de verschillende plaatsen, die als de meest
geschikte toevlugtsoorden voor borstlijders worden aanbevolen. Dat deze kennis
het best verkregen wordt door het onderzoek op de plaats zelve, zal niemand
betwijfelen, maar tevens valt het ligt in het oog, dat slechts voor zeer weinige artsen
de gelegenheid tot dit onderzoek zich opdoet en de meesten zich moeten behelpen
met hetgeen door hunne kunstgenooten, hetzij zij in die streken de geneeskunst
uitoefenen, hetzij zij van elders gekomen, het klimaat tot het onderwerp van hunne
nasporingen hebben gemaakt, is te boek gesteld. Het is vooral de ervaring van de
laatstgenoemden, die, wanneer zij degelijke, wetenschappelijke mannen zijn, eene
uitmuntende leiddraad kan zijn om het voor elk geval meest geschikte oord te kiezen,
dewijl het oordeel van de geneeskunstoefenaren op de plaats zelve alligt gevaar
loopt niet zoo geheel onpartijdig te zijn. Zelden echter verwijlen vreemde artsen lang
genoeg in dezelfde plaats in het Zuiden, om naauwkeurige meteorologische
waarnemingen te kunnen verrigten, die een arbeid van vele jaren vorderen en toch
tot de juiste waardering van het klimaat onmisbaar zijn. Te regt klaagt dan ook
Sigmund er over, dat de geneeskundigen in die zuidelijke streken, welke het meest
door zieken bezocht worden, er zich niet meer op

De Gids. Jaargang 22

710
toeleggen, om door voortgezette en naauwkeurige waarnemingen onze kennis
omtrent het klimaat uit te breiden.
Maar al is onze kennis omtrent alle bijzonderheden van die plaatsen, waarheen
borstlijders met vrucht zich begeven kunnen, nog niet zoo uitgebreid, als wenschelijk
is, zoo valt het toch niet te ontkennen, dat er in de laatste jaren veel is gedaan om
die kennis te vermeerderen, en niet het minst door de geneesheeren, wier werken
aan het hoofd van dit opstel vermeld staan. Met genoegen treffen wij daaronder ook
een landgenoot aan, die, hoewel zijn verblijf op elke plaats niet lang genoeg is
geweest, om van elk eene volledige monographie te geven, toch in zijne ‘Brieven
over Zuidelijk Frankrijk en Italië’ zoo vele kostbare vruchten van ondervinding en
onderzoek heeft weggelegd, dat niet alleen geneesheeren zijn werk met voordeel
zullen raadplegen, maar ook ieder beschaafd lezer, en vooral de lijders, die meer
direct belang bij de zaak hebben, het als een onmisbaren wegwijzer moeten
beschouwen.
Het werkje van Dr. C.L. Sigmund, Hoogleeraar aan de K.K. Universiteit te Weenen,
is in denzelfden geest geschreven als de Brieven van Dr. Mess; gedeeltelijk dezelfde,
gedeeltelijk andere plaatsen worden er in besproken; verscheidene reizen door
verschillende gedeelten van Italië stelden hem in staat om een oordeel er over uit
te spreken als verblijven voor kranken.
Dr. Gustav Joseph uit Breslau bezocht Venetië als geneesheer van een' borstlijder,
en had daardoor aanleiding en gelegenheid om deze stad uit een klimatologisch
oogpunt naauwkeurig te onderzoeken; men vindt in zijn ‘Venedig als Winteraufenthalt
für Brustleidende’ eene naauwkeurige beschrijving van alles wat voor lijders en
hunne artsen omtrent Venetië noodig is te weten.
Dr. Mittermaier uit Heidelberg bragt drie achtereenvolgende winters op het eiland
Madera door in gezelschap van zijn broeder, die aan longtering leed, en was
daardoor in staat om zelf waarnemingen omtrent temperatuur, barometerstand,
vochtigheid der lucht, enz. te doen, waartoe een korter verblijf hem de gelegenheid
niet gegeven zou hebben. Zijn werk is daardoor eene belangrijke bijdrage tot de
1
kennis van het klimaat van Madera, vooral als verblijf voor borstlijders .

1

Onlangs is er een nieuw werk over Madera verschenen, onder den titel: ‘Le climat de Madère
et son influence thérapeutique sur la phthisie pulmonaire, ouvrage offert à l'Académie royale
des Sciences de Lisbonne, par F.A. Barral, traduit du Portugais par P. Garnier.’ Het kwam
mij eerst onder de oogen, nadat dit opstel geschreven was; het is mij echter gebleken, dat
het, hoewel in vele opzigten nog uitvoeriger dan het werk van Mittermaier, diens uitspraken
in allen deele bevestigt, en dat vooral des schrijvers oordeel over de uitwerking van het klimaat
op borstlijders volkomen met dat van M. overeenstemt.
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Omtrent Hyères en Cannes kan men met vrucht het boekje van den Engelschen
geneesheer Edwin Lee raadplegen, die op de plaats zelve het klimaat tot onderwerp
van zijne studie maakte, doch, zoo als meestal het geval is, geen genoegzamen
tijd aan meteorologische observaties kon besteden.
Al deze geschriften te zamen genomen bevatten zoovele belangrijke onderwerpen
ook voor leeken en vooral voor borstlijders, bij wie het voornemen bestaat om in
zachter lucht verbetering of herstel van hunne gezondheid te zoeken, dat het geen
nuttelooze arbeid schijnt om den hoofdinhoud er van door middel van dit tijdschrift
in ruimer kring bekend té maken en daardoor de aandacht op deze inderdaad
lezenswaardige werken te vestigen. Alleen uit dit oogpunt beoordeele men de
navolgende bladzijden.
Van het Noorden naar het Zuiden op de kaart afdalende zullen wij eerst eenige
plaatsen van Zuidelijk Frankrijk en Italië en eindelijk Madera bespreken en daarbij
voor sommige plaatsen, zoo als voor Hyères en Cannes, Pisa, Nizza en Venetië,
gelegenheid hebben verschillende schrijvers met elkander te vergelijken.
Wanneer men in het begin van den winter zich van Parijs zuidwaarts begeeft met
een dikken overjas aan om zich zooveel mogelijk tegen de guurheid van het saizoen
te beveiligen, dan wordt men aldra aangenaam getroffen door de verandering, die
men in de omringende natuurtooneelen waarneemt. Terwijl men bladerlooze boomen
en met natte sneeuw bedekte velden verlaat, vertoonen zich langzamerhand groene
weiden en boomen, die nog in den herfstdos getooid zijn. De jas wordt spoedig te
warm, en zelfs, als men Bordeaux bereikt heeft, geheel ter zijde gelegd. Eene
o

aangename temperatuur van 66 ; F. doet ons vergeten, dat wij in December zijn,
en wij zouden ons geheel op ons gemak gevoelen, ware het niet, dat de wind zich
soms
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sterk verhief en daardoor digte stofwolken werden opgejaagd, die de longen op
eene onaangename wijze aandoen; borstlijders mogen derhalve te Bordeaux niet
langer dan noodig is vertoeven, maar moeten zich zoodra mogelijk per spoortrein
uit het departement de la Gironde naar het departement des Landes begeven. De
indruk, dien deze spoorwegreis op het gemoed maakt, is intusschen niet van de
aangenaamste; uit een bekoorlijk en vruchtbaar oord wordt de reiziger pijlsnel
verplaatst in eene karig door de natuur bedeelde streek. Zoo ver het oog reikt, niets
dan onafzienbare vlakten, nu eens van moerasgrond, dan weder van schralen
heidegrond, die ter naauwernood voedsel oplevert voor de kudden schapen, die
hier en daar de eentoonigheid van het tooneel afbreken. Na twee uren stoomens
bereikt men het punt, waar de spoortrein eindigt, la Teste, vanwaar men met rijtuigen
binnen een half uur naar het aan zee gelegene Arcachon wordt vervoerd.
De weg derwaarts loopt door een prachtig pijnbosch, waarop het oog van den
reiziger met welgevallen rust, na gedurende twee uren niets dan dorre heidevelden
te hebben aangestaard, terwijl de harsachtige geur, die de lucht vervult, zoowel het
reukorgaan als de longen op eene aangename wijze streelt. De sombere stemming,
door de spoorwegreis te weeg gebragt, verdwijnt en maakt plaats voor een gevoel
van opgeruimdheid en kalmte, toenemende naarmate men de plaats zijner
bestemming nadert. Na omtrent een half uur gaans in het bosch te hebben afgelegd,
rijdt men langs nette landhuizen, meest allen van Zwitserschen bouwtrant, met
overhangende daken en rondom van gaanderijen voorzien, omringd van sierlijk
aangelegde bloemtuinen, wier rijke kleurschakering bevallig afsteekt tegen de meer
ernstige tinten van het bosch.
Den hoofdweg verlatende en tusschen deze alle op zich zelve staande woningen
van Arcachon doorgaande, bevindt men zich onmiddellijk aan het strand der baai.
Deze baai heeft een wijden omtrek van omtrent tien uren gaans; de zee vertoont er
zich meest als een gladden spiegel, waardoor zij voor gevoelige personen en voor
kinderen, die een sterken golfslag niet verdragen kunnen, als een uitmuntend
badwater geroemd wordt. De zeldzaamheid der zeewinden, de beschutting tegen
den wind in het algemeen door het pijnbosch en door de met pijnboomen begroeide
duinen,
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maakt de baai van Arcachon tot eene geschikte verblijfplaats voor borstlijders, terwijl
men, zoo onverhoopt de weersgesteldheid ruwer dan gewoonlijk mogt worden, eene
even aangename als veilige schuilplaats in het bosch vindt.
De temperatuursopgaven, door Dr. Mess medegedeeld, bevestigen de goede
verwachting, die deze korte beschrijving van de ligging van Arcachon ons van het
klimaat aldaar doet opvatten. Ten einde al te groote uitvoerigheid te vermijden, zij
den

het genoeg te vermelden, dat de temperatuur der lucht, den 7
o

December 1856

o

door M. waargenomen, 68 F., en die van het water der baai 65 bedroeg. Des
o

o

zomers stijgt de hitte somtijds tot 95 -100 F., en daalt des winters hoogst zelden
tot onder het vriespunt. Het verschil in temperatuur, dat men gemeenlijk opmerkt
tusschen het strand en het bosch, verschaft aan gevoelige lijders de gelegenheid
om zich naar welgevallen in een' hoogeren of lageren warmtegraad op te houden.
Met uitzondering van de maanden April en Mei, valt er weinig regen, terwijl door
de omstandigheid, dat de bodem uit los zand bestaat, waardoor het water spoedig
wegzakt, de wegen niet lang nat blijven, en men onmiddellijk na een sterken regen
zonder vrees voor vochtigheid kan wandelen.
Al deze bijzonderheden te zamen genomen, geven aan Arcachon een klimaat,
voordeelig afstekende tegen dat van vele anders hooggeroemde plaatsen, en maken
het tot eene liefelijke schuilplaats voor vele borstlijders, waaraan tevens het voordeel
verbonden is, dat het niet op al te verren afstand gelegen en gemakkelijk bereikbaar
is. Tot dusverre is deze bekoorlijke plek bijna uitsluitend als zomerverblijf voor
borstlijders gebezigd, en de toevloed van bezoekers werd weldra zoo groot, dat er
binnen weinige jaren 400 landhuizen als uit den grond zijn verrezen. Dat het verblijf
te Arcachon ook gedurende den winter heilzame resultaten voor borstlijders oplevert,
meent M. veilig te mogen onderstellen, op grond van de ervaring der geneesheeren
aldaar en in den omtrek, die meermalen getuigen waren van den gunstigen uitslag,
waarmede teringlijders er den winter doorbragten, en van de zeldzaamheid van het
voorkomen van longtering bij de inwoners. Men is dan ook reeds begonnen een
geschikt winterverblijf in het bosch in gereedheid te brengen, waardoor Arcachon
weldra als
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verblijfplaats voor teringlijders naast, en welligt boven, Nizza, Pisa en andere aan
de Middellandsche zee gelegen plaatsen, zich een welverdienden roem zal
verwerven.
Bovendien vinden lijders, voor wie de inademing van harsdampen heilzaam is,
daartoe ruime gelegenheid bij hunne wandelingen door het bosch. Van tijd tot tijd
worden er in de boomen insnijdingen gemaakt, waaruit een helder, harsachtig vocht
te voorschijn treedt, dat een balsemachtigen geur verspreidt en het geheele bosch
met eene opwekkende en versterkende en toch niet te prikkelende atmospheer
vervult. Dit vocht wordt in water opgevangen en zoowel als geneesmiddel als om
den dorst te lesschen gebruikt.
Meer bekend dan Arcachon en vooral in de laatste jaren druk bezocht, het meest
door Engelschen, die aldaar den Noordelijken winter ontvlugten, is de stad Pau,
aan den oever van het riviertje de Gave, in een door de Pyreneën gevormd dal,
o

o

gelegen. Deze stad ligt tusschen den 43 ; en 44 ; Noorder breedte, even als Nizza
en Pisa (een graad zuidelijker dan Arcachon). Men zou zich echter zeer vergissen
zoo men meende dat de winter zich aldaar in het geheel niet deed gevoelen en dat
men er eene eeuwige lente zou vinden. In December en Januarij daalt de
thermometer des avonds en des nachts somwijlen tot onder het vriespunt en worden
de velden door den nachtvorst met een wit kleed bedekt. Bij heldere lucht is het dan
over dag in de zon zeer aangenaam, maar bij bedekte lucht en vochtig weder wordt
er eene goede ligchaamsbeweging vereischt om matig warm te blijven. Daarentegen
bezit Pau het groote voorregt dat het er zelden hard waait. Dit wordt door zijne
ligging aan den voet der Pyreneën veroorzaakt, die de stad als met een halven
cirkel omgeven en dus den Zuide-, Ooste- en Noordewind bijna geheel afweren.
Aan de Westelijke en Noordwestelijke zijde zijn de heuvelen verder verwijderd en
lager en stellen daardoor de stad meer aan deze winden bloot. Dit belet echter niet
dat de wind er zeer zelden hinderlijk is; men ziet soms de wolken met drift over de
toppen der bergen jagen, terwijl beneden in de stad volkomene windstilte wordt
opgemerkt. Voor borstlijders is deze eigenschap van Pau voorzeker van groot
belang, daar het ademhalen in eene stille, niet bewogen lucht veel minder inspanning
van de ademhalingswerktuigen vereischt, dan in eenen door den wind fel bewo-
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gen dampkring, waarin bovendien wolken van fijn stof worden opgeheven, die zelfs
voor gezonde longen zeer hinderlijk en voor borstlijders onuitstaanbaar zijn. In dit
opzigt heeft Pau zelfs veel voor boven de meeste aan de Middellandsche zee
gelegen en door haar liefelijk klimaat beroemde plaatsen, waar menigmaal de uit
het noordwesten waaijende Mistral en de uit de woestijn van Afrika overwaaijende
Sirocco gezonden en kranken op eene gevoelige wijze treffen.
Over de vochtigheid der lucht zijn de gevoelens verdeeld. Dr. Mess trekt uit zijne
hygrometische waarnemingen het besluit, dat de atmospheer te Pau eer vochtig
dan droog genoemd moet worden, hetgeen evenwel voor vele teringlijders, althans
bij een gelijktijdig matigen warmtegraad der lucht, niet nadeelig is. Men rekent, dat
het getal regendagen te Pau jaarlijks 119, en de jaarlijksche hoeveelheid regen 42
à 44 duimen bedraagt. Hierbij verdient het echter opmerking, dat de regen dikwijls
des avonds valt en de middagen meerendeels helder zijn, en er dus gelegenheid
genoeg tot dagelijksche wandelingen overblijft. Het oordeel van Dr. Mess over het
klimaat van Pau luidt aldus: ‘Ten slotte kan ik omtrent dit klimaat zeggen, dat de
maand October warm en de maand November gemiddeld zeer gematigd is. Ofschoon
er in December zoele, zelfs warme dagen voorkomen, zoo daalt echter de
thermometer soms des nachts ver onder het vriespunt. Januarij is doorgaans
afwisselend, doch op het laatst dier maand beginnen vroege heesters reeds te
knoppen. Met Februarij begint de warmte wederom merkbaar te stijgen, de
plantengroei begint zich overal te ontwikkelen, en de voorjaarsruikers worden ter
markt gebragt. Maart, April en Mei kenmerken zich door warmte, maar ook door
veelvuldige regens, en in de zomermaanden wordt Pau om de ondragelijke hitte
verlaten.’
Men ziet hieruit, dat het klimaat te Pau, hoe aangenaam ook in vele opzigten, nog
verre van volmaakt is, en dat de borstlijder, die, in zijne hooggespannen verwachting
van gelijkmatige warmte en eeuwige lente, verzuimt zich van winterkleeding te
voorzien, alligt te leur wordt gesteld, wanneer hij dat alles door de ondervinding
geheel anders leert kennen. Voor vele gestellen is echter het klimaat van Pau zoo
onbetwistbaar heilzaam gebleken, dat het niet onbelangrijk is te vernemen, wat ons
medegedeeld wordt
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over de bevinding van gezonden en zieken gedurende den tijd van hun verblijf
aldaar.
Gezonden, die Pau bezoeken, ondervinden gewoonlijk na verloop van eenige
dagen een gevoel van loomheid en afgematheid, dat hun zeer onaangenaam is; de
eetlust vermindert en de spijsvertering wordt vertraagd; het geheele zenuwstelsel
is als het ware afgestemd, terwijl de verminderde energie van het vaatstelsel zich
door eene aanmerkelijke vertraging van den pols openbaart. Moge dit nu al voor
gezonden minder aangenaam zijn, voor vele zieken is deze bedarende uitwerking
van het klimaat zeer voordeelig, vooral voor jeugdige borstlijders met een prikkelbaar
vaat- en zenuwstelsel en gevoelige longen, die nog in het zoogenaamde eerste
tijdperk der longtering verkeeren. Zulke zieken worden juist te Pau opgeruimder en
kunnen al spoedig zonder inspanning kleine wandelingen maken; bij hen verbetert
zich de eetlust en de spijsvertering en een volkomen herstel ziet men dikwijls volgen
op een herhaald verblijf aldaar, niet van een of twee winters, maar van verscheidene
achter elkander.
Die duidelijk geprononceerde uitwerking van het klimaat is de oorzaak, waarom
het verschil van gevoelen over Pau zoo groot is; voor torpiede, minder levendige
gestellen, die alle prikkelbaarheid missen, en eer een prikkel behoeven, deugt de
lucht te Pau volstrekt niet; dezen behooren veeleer te Arcachon te huis, waar de
vereenigde uitwerking van de zeelucht en van de uitwasemingen van het pijnbosch
een ligten prikkel te weeg brengen, die voor dezen toestand zeer heilzaam kan zijn.
Uit de vergelijking van deze plaatsen, op een betrekkelijk geringen afstand van
elkander gelegen, ziet men van hoeveel belang het voor den geneesheer is de
klimatologische bijzonderheden te kennen van het oord, werwaarts hij zijne lijders
zendt, en tevens hoe in dezelfde ziekte, maar bij verschillende constitutie der lijders,
dezelfde luchtstreek heil of verderf kan aanbrengen.
Onder de inwoners komt longtering weinig voor en dan nog bepaaldelijk onder
de armere volksklasse, die, in donkere vochtige huizen wonende, in eene onreine
lucht levende en slecht voedsel gebruikende, bij de beoordeeling van het klimaat
wel niet in rekening kunnen gebragt worden. Vele huizen zijn slecht gebouwd; deuren
en vensters

De Gids. Jaargang 22

717
sluiten slecht en de schoorsteenen trekken zelden goed; kagchels zijn er niet bekend,
zoodat men zich met, dikwijls vochtig, hout onder den open schoorsteen behelpen
moet; bovendien is de huis- en kamerhuur duur, zoodat op het punt van comfort
nog veel anders moet worden, zal de voor al deze zaken zoo gevoelige lijder er zich
regt op zijn gemak gevoelen. Over het algemeen schijnt echter hierin in de meeste
plaatsen in het zuiden, vooral in die, welke veel door Engelschen bezocht worden,
reeds veel verbetering te zijn gekomen, zoodat het te verwachten is, dat na verloop
van eenige jaren zelfs de minder bemiddelde dezelfde geriefelijkheden, waaraan
hij te huis gewend is geraakt, ook aldaar zal kunnen vinden.
In zijn derden brief maakt M. melding van Eaux-Bonnes in de Pyreneën, meer
dan 2000 voeten boven de oppervlakte der zee gelegen. Deze plaats wordt door
vele lijders bezocht, die, na den winter te Pau doorgebragt te hebben, de ondragelijke
zomerhitte in het gebergte willen ontvlugten en tevens van de zwavelhoudende
bronnen, die men daar vindt, gebruik wenschen te maken. De snelle afwisselingen
in de temperatuur, die daar, ook des zomers, worden opgemerkt, maken het verblijf
te Eaux-Bonnes voor de meeste lijders ongeschikt, weshalve wij ons niet langer
met deze plaats zullen ophouden, en liever in gedachte een bezoek willen brengen
aan Hyères, dat zich als winterverblijf voor borstzieken eene zekere vermaardheid
heeft verworven.
De reis naar Hyères voert over Montpellier, eene stad, die vroeger wegens de
zachtheid van haar klimaat voor borstlijders dikwijls als winterverblijf werd
aanbevolen. Later is hierin eene aanmerkelijke verandering gekomen, hetgeen
vooral wordt toegeschreven aan het nedervellen van uitgestrekte bosschen, die de
stad voor den invloed van den uit het noordwesten blazenden Mistral beschermden,
die thans wolken van stof van den kalkachtigen bodem opwaarts drijft, welke oogen
en longen op eene gevoelige wijze prikkelen. Montpellier achter zich latende, rijdt
men tusschen hooge en kale rotsen, die in het landschap weinig verscheidenheid
aanbrengen; doch naauwelijks is men de laatste bergengte, die op een half uur
gaans van Hyères gelegen is, doorgetrokken, of men verbeeldt zich in meer tropisch
gelegene oorden verplaatst te zijn.
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De reiziger die zich bij het naderen van Hyères in een paradijs verplaatst waant,
eindigt echter later gemeenlijk met eenige wijziging in zijne eerste oordeelvelling te
brengen. De kwade geest van Provence en van een deel van Italië, de Mistral, doet
ook hier zijn' heilloozen invloed gevoelen en bederft er een klimaat dat anders voor
de meeste borstlijders voortreffelijk genoemd zou kunnen worden. De stad ligt
namelijk tegen de zuidelijke helling van een berg en is alzoo voor den noordewind
geheel beschut; ten westen en noordwesten bevinden zich ook wel bergen, maar
tusschen deze zijn, ten gevolge van hunne sterke helling, groote openingen
overgebleven, waardoor de Mistral soms met hevigheid Hyères bestookt. Tusschen
de stad en de zee strekt zich eene vlakte uit, ter lengte van drie vierde uur gaans,
in het zuidwesten begrensd door eene keten van groene en boschrijke heuvelen,
waarvan sommigen eene aanmerkelijke hoogte bereiken. Het uitzigt, dat men naar
den zeekant geniet, is overschoon en de omstreken bieden aan den beminnaar van
het stil genot der vrije natuur eene afwisseling van tooneelen aan, die, door hunne
uitwerking op den geest, voorzeker veel moeten bijdragen om het ligchaamslijden
niet alleen dragelijker te maken, maar ook, in verband met den heilzamen invloed
van het klimaat, tot de genezing er van mede te werken.
De temperatuur is te Hyères, zelfs des winters, meestal zeer aangenaam; het
vriest er, althans over dag, zelden; Dr. Mess, die gedurende zijn verblijf, van 1
November tot 15 Januarij, driemalen dagelijks (te 8 ure, 1 ure en 5 ure) de
sten

temperatuur opteekende, nam als minimum den 31
sten

o

December 36 F. waar, en

o

als maximum den 24
November 81 . Zijne waarnemingen doen echter zien, dat
groote afwisselingen in den warmtegraad niet zeldzaam zijn. Wanneer de zon achter
de rotsen daalt, wordt de lucht plotseling sterk afgekoeld, zoodat de thermometer
o

na zonsondergang niet zelden 20 F. lager wijst dan des middags. De inwoners van
Hyères zijn daarom gewoon te zorgen, dat zij de noodige bedekking medenemen,
ten einde zich voor dezen sterken overgang van eene warme tot eene koelere
temperatuur te beschutten. Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat deze
bijzonderheid van het klimaat van Hyères voor borstlijders alles behalve voordeelig
is, en voor hen de meest zorgvuldige voorzorgen noodig maakt, om
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zich voor schade te vrijwaren. De vochtigheid der lucht is zeer gering; de Mistral
draagt er veel toe bij om de lucht droog en meer prikkelend te maken, zoodat het
klimaat meer voor leucophlegmatische, torpiede gestellen past, dan voor de meer
prikkelbare, nervoso-sanguinische. Het getal regendagen wordt door M. als 40
opgegeven, hetgeen echter, volgens Lee, niet juist zoude zijn; deze haalt eene
plaats aan uit het werk van den Heer Denis, Promenades pittoresques à Hyères,
waarin hij zegt: ‘Aux époques citées (printemps et automne) on peut compter 40
jours de pluie, année commune.’ Het verschil met andere, niet ver van Hyères
gelegene plaatsen, zou anders zeker al zeer groot zijn, b.v. met Nice, dat gemiddeld
jaarlijks 60 regendagen telt. Behalve door den Mistral, worden de borstlijders in de
lente en in den herfst soms onaangenaam getroffen door eenen dikken mist, die
des morgens uit zee opkomt, om later weder op te trekken. De ongunstigste maand
is Maart; alsdan worden de lijders soms vele dagen achtereen te huis gehouden
door den zonder ophouden waaijenden Mistral.
Dr. Mess beschrijft in de volgende woorden den indruk, dien zijn verblijf te Hyères
bij hem heeft achtergelaten: ‘Voor het overige moet ik erkennen, dat het verblijf te
Hyères mij hoogst aangenaam was, en dat ik met moeite tot mijn vertrek besloot.
Die schoone blaauwe hemel, dat schilderachtige uitzigt op de omringende rotsen,
die uitgestrekte tuin, welke in de diepe vallei gelegen is, die dikwijls schitterende
spiegel, welke de door de zon beschenen Middellandsche zee vertoont, dit alles,
vereenigd met eene zomerwarmte in de wintermaanden, maakt een geheel uit, dat,
werd het van tijd tot tijd niet door den Mistralwind bedorven, het non plus ultra voor
een winterverblijf voor lijders kon genoemd worden. Om dit laatste nu moet het
klimaat van Hyères niet veroordeeld worden. Waar vindt men naast zoo vele
voordeelen geene nadeelen? Waar is het in onze noordelijke streken den lijder
veroorloofd in dezen tijd des jaars het plan te verwezenlijken, van in aangenaam
gezelschap eenen togt te voet, te paard of per ezel te maken, en in de schaduw
van olijf- of oranjeboomen het met zich genomen ontbijt te gebruiken? Ik zelf deed
zulks en zag het doen, op tijdstippen, dat ik mij voorstelde u in Holland voor het
steenkolenvuur te zien zitten, terwijl de sneeuw de straten bedekte. Bij deze
gelegenheden bemerkt

De Gids. Jaargang 22

720
men voor zieken het groote nut van zulk een verblijf; zij kunnen dan ten minste het
voornaamste middel aanwenden, dat tot herstel leiden kan, terwijl zij in de streken
van hun vaderland naauwelijks hunne kamers zouden kunnen verlaten.’
De verblijven voor vreemdelingen ingerigt, hetzij in de hotels, hetzij de particuliere
woningen, hebben meest alle het voordeel van op het zuiden gelegen te zijn; zij zijn
echter niet goedkoop en laten ook hier, wat digtheid en hechtheid aangaat, veel te
wenschen over. Gelegenheid tot uitspanning bestaat er volstrekt niet, en lijders,
wier krachten geene verre wandelingen toelaten, vinden hier slechts eene
wandelplaats van 250 voeten lengte op 80 voeten breedte, de zoogenaamde Place
des Palmiers, die, hoe aangenaam ook gelegen, toch ten laatste geweldig eentoonig
wordt. De meesten eindigen dan ook met zich bitter te Hyères te vervelen. Volgens
het getuigenis echter van Lee is hierin reeds verbetering aangebragt. Dit punt, de
gelegenheid tot uitspanning namelijk, verdient wel overwogen te worden bij de keus
van het oord, werwaarts een lijder zich tot herstel van zijne gezondheid begeven
zal, en vereischt een diepen blik in het karakter en de geaardheid van de
verschillende individu's. Terwijl toch sommigen smaak vinden in het verblijf te midden
van eene schoone natuur, en in zich zelven door hoogere geestcultuur de middelen
bezitten, om zich voor verveling te vrijwaren, zal daarentegen het meerendeel der
menschen zich moeijelijk gedurende langeren tijd in eene meer eentoonige omgeving
kunnen schikken, en zal de verveling alligt voor een groot deel het nut, dat zij van
het klimaat konden trekken, verlammen. Meerdere toevloed van vreemdelingen zal
hierin voor Hyères van zelf verandering brengen, en alsdan zal deze verblijfplaats,
door het aangename met het nuttige te vereenigen, zeker zijn' roem met voordeel
kunnen handhaven tegenover andere meer bezochte plaatsen van Frankrijk en
Italië. Er is nog eene belangrijke zaak, vooral voor zieken niet onverschillig, of
namelijk op de plaats, waar hij gezondheid en krachten terug hoopt te krijgen, ruime
gelegenheid bestaat, om zich van goed en gemakkelijk verteerbaar voedsel te
voorzien. Voor borstlijders, wier spijsvertering meestal verzwakt is, mag gezond
voedsel als een onmisbaar vereischte tot herstel genoemd worden. In hoeverre
Hyères aan dit vereischte
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beantwoordt, daarover verschillen onze landgenoot en zijn Engelsche confrère zeer.
Terwijl M. het brood zwaar en slecht gebakken en het vleesch beneden het
middelmatige noemt, zegt Lee: ‘Les vivres y sont abondants et de bonne qualité.’
Of deze verschillende uitspraak berust op een verschil van gevoeligheid der
smaakzenuwen, of wel daarin, dat zij ieder aan eene verschillende table d'hôte
gedineerd hebben, is moeijelijk te beslissen; wij laten derhalve deze zaak in het
midden, om een uitstapje naar Cannes te maken, dat, meer oostelijk dan Hyères,
aan eene kleine baai van de Middellandsche zee gelegen, van eerstgenoemde
plaats af per rijtuig in den tijd van veertien uren bereikt wordt.
De natuur is hier even schoon, zoo niet schooner, dan te Hyères, en het klimaat
is er voor borstlijders gunstiger, omdat de Alpes maritimes en de montagnes d'Esterel
den Mistral bijna geheel afweren en het er in het algemeen zelden sterk waait. De
gelegenheid tot kleinere of grootere wandelingen tusschen lanen van oranje- en
olijfboomen bestaat er ruimschoots, terwijl het strand der baai en een togtje naar
het op drie vierde uur afstands gelegen eiland Marguérite hierin eene aangename
afwisseling brengt. Het stadje zelf kenmerkt zich door groote onreinheid, waarin
zelfs de hôtels deelen; hierop maakt echter het maison Pinchinat eene gunstige
uitzondering, en zij, die zich voor langeren tijd vestigen, vinden in de landhuizen
buiten de stad een zeer geschikt en aangenaam verblijf. Aan uitspanningen ontbreekt
het te Cannes even zeer als te Hyères, maar eene rijker verscheidenheid ook in
kleine wandelingen doet aan Cannes de voorkeur toekomen. De thermometer
o

o

teekent er des winters tusschen 46 en 54 F., des zomers tusschen 86 en 95 F.
Het Fransche grondgebied verlatende en langs de kust der Middellandsche zee
voorttrekkende, zijn wij tot de Piemontesche stad Nice of Nizza genaderd, waar
jaarlijks honderden van borstlijders, vooral Engelschen en Russen, naar toestroomen,
vol hoop om in eene zuivere lucht en een zacht klimaat den eindpaal van hun lijden
te bereiken. Dat die eindpaal echter zelden genezing beet, kunnen de sterftelijsten
van Nice overtuigend bewijzen; dit mag echter geene reden zijn om het klimaat van
deze stad a priori te veroordeelen, daar bij den grooten toevloed van lijders er
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steeds zeer velen zijn, die de reis in een te ver gevorderd tijdperk der ziekte hebben
ondernomen en dus buiten rekening moeten gelaten worden. Eene naauwkeurige
beschouwing van het klimaat echter leidt en Dr. Mess en Prof. Sigmund tot de
overtuiging, dat voor verreweg de meeste borstlijders het verblijf te Nice niet aan te
raden is en voor hen olie in het vuur verdient genoemd te worden. De voornaamste
door hen medegedeelde punten aanstippende, zullen wij tot eene gelijke overtuiging
geraken.
Beide reizigers spreken met opgewondenheid over het verrassende schouwspel,
dat zich aan het oog vertoont bij het naderen van deze eerste stad op Italiaansch
grondgebied. In plaats van, zoo als in de meeste Fransche steden, smerige
voorsteden met graauw uitziende huizen door te moeten worstelen, nadert men hier
de stad langs sierlijke villa's, prachtige hôtels en vrolijke wandeldreven. Aan de
regterzijde vertoont zich het effen blaauwe vlak der zee, waarin zich het bevallige
Nice met zijne witte huizen, omringd door eene driedubbele rij van bergen, die
verschillende kleurschakeringen van groen, graauw en sneeuwwit aanbieden, helder
afspiegelt. Dit alles, gezien door eene voorbeeldeloos doorschijnende fijne lucht,
levert vooral voor den uit ons nevelig noorden komenden reiziger een even ongewoon
als liefelijk schouwspel op.
De stad zelve ligt op een vlak terrein; onmiddellijk er achter rijst de grond omhoog
tot heuvelen en bergen, aan wier voet schilderachtige landhuizen, van olijf- en
oranjeboomen omringd, het oog streelen. Door deze ligging is Nice voor den
noordewind beschut, maar van de met sneeuw bedekte toppen der bergen daalt
dikwijls zulk een koude luchtstroom naar omlaag, dat daardoor eene groote
afwisseling in de temperatuur wordt veroorzaakt. Voor den Mistral is hier vrije
toegang, terwijl uit het zuidoosten somtijds een niet minder onaangename wind zich
laat gevoelen, die, onder den naam van le Marin bekend, vooral na een warmen
dag, gevoelige personen eene gevaarlijke afkoeling aanbrengt. Voegt men hierbij,
dat de noordoostewind dikwerf heftig op Nice aanblaast door eene bergsleuf,
waardoor zich de rivier de Paillon wringt, dan blijkt het voldoende, dat het te Nice
dikwijls geweldig togtig moet zijn. Zich op de veelbezochte promenade des Anglais
bevindende, zag M. dikwijls des morgens een digte nevel uit
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de stad naar de zee trekken, en 's avonds in omgekeerde rigting terugkeeren.
De temperatuur, hoezeer in het algemeen gematigd en zelfs zacht te noemen, is
aan zeer groote en plotselinge afwisselingen onderhevig; als voorbeeld hiervan
o

diene, dat des winters de thermometer niet zelden van 59 op 36 F. daalt.
Uit eene temperatuursopgave over 1856 ziet men, dat de laagste stand in
o

o

December 31 F. en de hoogste in Julij 86 F. was. De lucht kenmerkt zich door
groote droogte; het gemiddelde aantal regendagen bedraagt 60, de hoeveelheid
regen 26 duimen. Ook de grond is zeer droog en daardoor eene rijke bron voor
ontzettende stofwolken.
De vegetatie is buitengemeen schoon en levert eene groote verscheidenheid op;
olijfboomen, oranje-, citroen- en palmboomen wisselen elkander op eene bekoorlijke
wijze af, terwijl in het midden van den winter bloeijende rozen en gerania aan het
landschap eene ongemeene levendigheid bijzetten.
De woningen, hoewel reeds veel verbeterd, laten ook hier nog veel te wenschen
over; steenen vloeren, slecht sluitende deuren en vensters, en de onmogelijkheid
om behoorlijk te stoken, veroorzaken, dat bij eenigzins lagere temperatuur de winter
dikwijls moeijelijker te dragen is dan in het Noorden, en herinneren aan het gezegde
van Keizer Paul den Eerste: ‘Je préfère les hivers de la Russie à ceuxci de l'Italie,
car on voit les premiers sans les sentir, tandis qu'on sent les derniers sans les voir.’
Publieke vermakelijkheden bevat Nice in overvloed; bals, concerten en
tooneelvoorstellingen wisselen elkander af, maar, aangezien dat alles verboden
kost is voor den teringlijder, is deze ruime gelegenheid tot uitspanning, die de
verleiding om er aan deel te nemen bijna onwederstaanbaar maakt, eer als eene
ramp dan als een voordeel te beschouwen.
In hunne beoordeeling van het klimaat komen M. en S. volkomen overeen.
Prof. S. eindigt, na de opsomming van de voor- en nadeelen van het klimaat,
aldus: ‘Uit het overzigt van alle omstandigheden, die ik mededeelde, kan de
geneesheer de leering trekken, dat longzieken slechts met groote omzigtigheid naar
Nice gezonden moeten worden: en toch heeft men deze
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plaats langen tijd juist voor dezulken vrij algemeen aanbevolen. Jonge, prikkelbare
personen, die of aan bloedspuwing lijden, of er aanleg toe hebben, voorts nerveuze
individu's met neiging tot congestie naar hoofd- en borstorganen, tuberkellijders met
geïnfiltreerde snel tot verweeking overgaande tuberculose, lijders aan acuut
rheumatisme of bij wie de huiduitwaseming ligt gestoord wordt, moeten Nice volstrekt
vermijden. Zeer wel daarentegen gaat het er lijders aan torpiede klierziekte, aan
chronische jicht of aan bloedverlies na zware ziekten.’
In het niet ver van daar op den weg naar Genua gelegen Mentona vindt men alle
voordeelen van Nice vereenigd, zonder de nadeelen. De beschutting tegen den
wind is er volkomen, de temperatuurs-afwisseling is er gering en de thermometer
o

staat er gewoonlijk 6 of 8 F. hooger, hetgeen zich ook in den meer weelderigen
groei van die gewassen openbaart, die om welig te tieren veel warmte behoeven,
zooals de citroen- en palmboomen, terwijl heggen van cactussen en oleanders langs
de wegen forscher groeijen dan bij ons in de broeikassen. De inwoners van deze
plaats beginnen reeds het voordeel van de gunstige gesteldheid van het klimaat in
te zien, hetgeen blijkt uit een tal van nieuwe of in aanbouw zijnde huizen. Wenschelijk
schijnt het derhalve dat ook deze plaats uit een klimatologisch oogpunt
naauwkeuriger worde onderzocht dan tot nu toe geschied is.
Men hoort in het dagelijksch leven dikwijls over Nice en Pisa spreken alsof beide
steden voor borstlijders een even gunstig verblijf opleverden en het vrij onverschillig
is, welke van beide daartoe verkozen wordt. De beschrijving echter van Pisa's
klimaat, waarover nu eenige bijzonderheden moeten volgen, toont ten duidelijkste,
welk een hemelsbreed verschil er tusschen beide bestaat, en verklaart het
verschijnsel, dat de meeste lijders, die in Nice verslimmeren en door de
geneesheeren aldaar naar Pisa worden gezonden, zich hier beter bevinden.
Terwijl toch Nice, gelijk wij zagen, zeer aan den invloed van koude
luchtstroomingen blootgesteld ligt, wordt Pisa door de 3000 voeten hooge
zoogenaamde montes Pisani tegen den noorde- en noordwestewind volkomen
beschermd. Ten zuiden en zuidwesten breidt zich eene opene vlakte naar Livorno
en de zee uit. Ten oosten ligt de stad evenzoo meer open voor den wind, die echter
zelden hevig
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waait. De atmospheer is er meestal rustig en doet in dit opzigt, alsmede in vele
andere, aan het klimaat van Pau denken. In den omtrek is de grond veelal laag en
moerassig; vele kleine beeken doorloopen de streek rondom de stad, terwijl de
breede rivier de Arno het oostelijke gedeelte van het landschap doorsnijdt en midden
door de stad haren loop naar de zee vervolgt. Voegt men bij de uitwasemingen van
zoo veel water nog die van de besneeuwde toppen der Appenijnen, die zich vaak
in een nevel gehuld vertoonen, dan kan het geen verwondering baren, dat de lucht
te Pisa vochtig is, en dus ook in dit opzigt geheel het tegenovergestelde is van de
lucht te Nice, en dat, terwijl in laatstgenoemde stad het gemiddelde aantal
regendagen 60 bedraagt, er 122 in Pisa geteld worden. De gemiddelde temperatuur
o

o

der herfstmaanden bedraagt 68-73 F., die van den winter 43-50 F.
De schoone, doorschijnende, blaauwe Italiaansche hemel wordt in Pisa niet
gevonden; de lucht is dikwijls met wolken bedekt, en volkomene helderheid behoort
tot de zeldzaamheden. Ofschoon de wisselvalligheid der temperatuur niet zoo groot
is als op vele andere plaatsen in Italië, zoo is het verschil tusschen den warmtegraad
des middags en des avonds dikwijls vrij groot, gelijk uit de door Sigmund
medegedeelde temperatuurs-opgaven blijkt.
De stad zelve heeft weinig aanlokkends voor den vreemdeling; de straten zijn,
op enkele uitzonderingen na, donker en kil, de huizen hoog, doch beter gebouwd
en ingerigt dan in de meeste andere plaatsen van noordelijk Italie. Eene gunstige
uitzondering hierop maakt de zuidzijde van de aan de Arno gelegene kade, Lungarno,
de meest geliefkoosde wandelplaats van de Pisaansche beau monde, waar de
meeste hôtels en voor vreemden ingerigte woningen zich bevinden. Deze kade
vormt, even als de rivier, eene wijde bogt, waardoor de zonnestralen naar één punt
teruggekaatst worden, hetgeen de Lungarno tot het warmste gedeelte van de geheele
stad maakt.
De inwoners zien er bleek er lymphatisch uit; de lagere volksklasse is lui, dom en
onzindelijk; in Pisa, gelijk bijna overal in Italië, wordt de vreemdeling door tallooze
bedelaars lastig gevallen. De voedingsmiddelen zijn goed, evenzoo het drinkwater,
dat echter wel wat flaauw van smaak is.
Tusschenpoozende koortsen en longtering komen onder
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de bevolking veelvuldig voor; de eersten als een gevolg van de moerassen in den
omtrek, de laatste waarschijnlijk ten gevolge van de dierlijke levenswijze, het gebrek
aan goede woningen, goede lucht, goed voedsel, enz. bij de armere volksklasse.
Dat er vele vreemdelingen te Pisa sterven, zoo als reeds uit het gezegde der
inwoners: ‘Pisa è il campo santo dei forestieri’ (Pisa is het kerkhof der
vreemdelingen), blijkt, pleit daarom, volgens Sigmund, geenszins tegen het klimaat
van deze stad; het is ook hem gebleken, hoevelen naar Pisa gezonden worden, die
er niet behooren, en hoevelen in het laatste tijdperk der ziekte daar aankomen.
Kunstvoortbrengselen en voedsel voor den geest bevat Pisa zeer weinig;
uitspanningen zijn er even schaarsch, en de wandelingen bieden weinig
verscheidenheid aan. Dit maakt er het verblijf allervervelendst en geeft dikwijls
aanleiding tot spoorwegtogtjes naar Livorno en Florence, waarbij de lijder dikwijls
koude vat en zich in de kille kunstpaleizen en kerken aan eene nadeelige verkoeling
blootstelt, die hij naderhand bitter bezuren moet.
Het klimaat van Pisa heeft groote overeenkomst met dat van Pau, zoowel door
zijne rustige atmospheer, door de vochtigheid der lucht en de vele regens, als door
zijne uitwerking op ligchaam en geest; even als in genoemde Fransche stad, gevoelt
men er zich loom en neergedrukt, en werkt de lucht bedarend op het zenuw- en
vaatstelsel, zoodat prikkelbare personen in het eerste tijdperk der longtering er zich
wel bevinden. Daar evenwel Pau bij dezelfde voordeelen niet de nadeelen van Pisa
bezit en veel gemakkelijker en met minder vermoeijenis te bereiken is, kan de keuze
tusschen beide plaatsen wel niet twijfelachtig zijn.
Hebben wij alzoo in Italië nog geene plaats gevonden, die boven de besprokene
Fransche steden gesteld kan worden, zoo moeten wij nu nog nagaan, of Rome,
Napels of Venetië beter aan de voor borstlijders te stellen eischen zullen voldoen.
Hoe zacht en gematigd het klimaat te Rome ook zij, zoo vindt men ook hier, even
als in de vroeger besprokene Italiaansche steden, dezelfde afwisseling van
temperatuur, die voor borstlijders, bij gemis van de noodige voorzorgen, zoo ligt
gevaarlijk kan worden. Deze afwisseling heeft haren
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grond in de ligging van de stad; de Tramontana, die uit het noordoosten van de met
sneeuw bedekte toppen der Appenijnen over de vlakte waait, brengt eene daling in
den warmtegraad te weeg, waaraan Rome somtijds vrij koude winters te danken
heeft, terwijl de verschroeijende Sirocco, die over de opene vlakte waait, welke de
stad van de zuidwestelijk gelegene zee scheidt, soms de temperatuur in weinig tijds
o

14 à 20 F. doet stijgen. Op het midden van den dag merkt men echter deze snelle
verandering van warmte in koude niet op, zoodat er voor gevoelige personen tijd
genoeg overblijft om zich in de lucht te begeven en de dagelijksche wandeling, voor
hen zoo heilzaam, daarom niet behoeft verzuimd te worden.
o

De gemiddelde warmtegraad van 45 à 50 F. in den winter, de zeldzaamheid van
vriezend weder, de met deze temperatuur gepaard gaande vochtigheid der lucht,
maken het klimaat van Rome voor teringlijders aanbevelenswaardig, hoewel de
uitdroogende Sirocco, die het zenuwstelsel meestal onaangenaam aandoet,
tusschenbeide veel van het goede bederft. De regendagen komen zeer onregelmatig
op en worden in den winter door heldere en warme dagen afgewisseld; het
eentoonige van de meestal bedekte lucht te Pisa treft men daardoor te Rome niet
aan, zoodat aan laatstgenoemde stad, ook in dit opzigt, de voorkeur moet toegekend
worden.
Er zijn er, die het klimaat van Rome ten eenenmale afkeuren wegens de
tusschenpoozende koortsen, die er vooral in den herfst heerschen en haar ontstaan
verschuldigd zijn aan de uitwasemingen van de Campagna Romana en van den
vuilen, modderigen Tiber; in den winter zijn echter deze koortsen zeldzaam, vooral
in die gedeelten der stad, waar vreemdelingen verblijf houden en die in het algemeen
voor de gezondste worden gehouden.
De straten der stad zijn meest smal en de huizen hoog, maar door het groote
aantal opene pleinen is er door de geheele stad eene zoo goede circulatie van
versche lucht, dat zelfs de smalle straten niet dat kille hebben, waardoor zich de
meeste straten van Pisa kenmerken.
Het drinkwater is er overvloedig en goed, maar het voedsel in het algemeen slecht.
De gelegenheid tot kleinere wandelingen buiten de stad is niet zeer groot; het gaat
veelal bergopwaarts, waardoor, behalve het vermoeijende
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van het stijgen, het nadeel ontstaat, dat men op de hoog gelegene plaatsen meer
aan den wind is blootgesteld. Onder de inboorlingen worden zelden hevige
borstongesteldheden waargenomen, en de longtering komt onder hen schaars voor.
De bijzonderheden, hierboven in korte trekken vermeld, doen ons als van zelf
Rome vergelijken met Pau, maar hoezeer aan Rome boven Pisa de voorkeur
toekomt, verdient toch Pau bovenaan gesteld te worden. Laatstgenoemde stad toch
staat niet aan tusschenpoozende koortsen bloot; de gelegenheid tot groote en kleine
wandelingen is er ruimer; de hitte is er in het voor- en najaar minder kwellend en
de Sirocco is er niet bekend, terwijl bovendien de reis naar Rome veel langduriger
en vermoeijender is dan die naar Pau.
Het kan echter niet ontkend worden, dat Rome een geschikt winterverblijf aanbiedt
aan borstlijders, wier gestel zich door groote irritabiliteit kenmerkt; voor zwakke,
lymphatische personen deugt er het klimaat daarentegen volstrekt niet; bovendien
moet nog opgemerkt worden, dat voor hen, die aan bloedspuwing lijden, het waaijen
der Sirocco voor nadeelig wordt gehouden.
Hij, die eenmaal te Rome is, wil die stad niet gaarne verlaten zonder hare talrijke
kunstschatten bewonderd te hebben; de lijder, die daaraan toegeeft, gevoelt
gewoonlijk te laat berouw, als het bezoek van die kille, koude paleizen en kerken
hem het voordeel, dat hij uit het klimaat had getrokken, weder ontneemt, zoodat
juist datgene, wat den roem der wereldstad verhoogt, eene van de redenen is,
waarom eene andere minder aanzienlijke en door geene kunstoverblijfselen
vermaarde plaats, door kranken aan haar moet worden voorgetrokken.
Ten bewijze, dat Napels door alle borstlijders geschuwd behoort te worden, zij
het voldoende eenige weinige regels uit de brieven van Dr. Mess aan te halen; wij
zullen ons dan met deze stad wel niet langer behoeven op te houden.
‘Gedurende de weken, dat ik mij alhier ophield, was ik verwonderd over de
wisselvalligheid van het weder, over de hevigheid der winden en over de prikkelende
eigenschappen, die aan het Napelsche klimaat, vooral in de wintermaanden, eigen
zijn.

De Gids. Jaargang 22

729
‘De baai is aan de weste- en de zuidwestewinden, Libeccio genaamd, blootgesteld,
die den regen aanbrengen, en soms met hevigheid eene vochtige en koude
atmospheer, na warme dagen, aanvoeren. Van de andere zijde komen de zuideen zuidoostewinden binnen, die vooral de villa Reale en chiaja niet sparen. Behalve
de menigvuldige fijne stofdeelen, waarmede alsdan de lucht bezwangerd is, die
zelfs bij gezonden voor keelkop (strottenhoofd?) en luchtpijp hoogst hinderlijk zijn,
en dikwijls beletten, dat men voor zich uit kan zien, zoo is de invloed dezer winden,
vooral des eersten (de Ostro-Sirocco) zoo uitputtend, hij tast het zenuwgestel zoo
hevig aan, dat ligchaam en geest weldra in eenen toestand van neergeslagenheid
komen, die men zoowel bij den vreemdeling als bij den inboorling opmerkt.’
‘Is het daarentegen de noordwestewind, hier de Maïstro of Mistral genoemd, die
zich verheft, zoo is het in de stad naauwelijks uit te houden. Petten en hoeden
worden opgeheven en dwarrelen onder wolken van stof rond......’
Doch waartoe ons nog langer met Napels beziggehouden? Geen borstlijder die
deze regels gelezen heeft, zal verlangen daar zijne winterkwartieren op te slaan.
Liever zullen wij ons naar de boorden van de Adriatische zee begeven, en zien wat
ons Dr. Joseph en Prof. Sigmund omtrent de eenmaal zoo bloeijende koopstad
Venetië mededeelen als winterverblijf voor teringlijders.
Gelijk bekend is, ligt Venetië aan den noordwestelijken oever der Adriatische zee,
en rijst als het ware uit het water op, dat in talrijke kanalen de stad doorstroomt en
daardoor eene verwijderde gelijkenis met Amsterdam teweegbrengt, waarvoor het
in grachtestank en vuil water niet behoeft onder te doen. De grond, waarop Venetië
is gebouwd, is niets anders dan het bezinksel van de talrijke, van Alpen en
Appenijnen zich naar de zee begevende riviertjes, waardoor een modderige bodem
is gevormd, door natuurlijke en kunstmatige kanalen doorsneden en in een bassin,
de lagune, uitloopende, dat van de zee gescheiden is door een reeks van eilandjes,
even als onze Zuiderzee door Vlieland, Terschelling, enz., van de wateren der
Noordzee is afgescheiden. De prachtige gebouwen, waaraan Venetië zoo rijk is,
paleizen van allerlei bouworde, doen den vreemdeling in verrukking staan, maar de
verlatenheid en het verval van vele dier trotsche verblijven stemmen hem on-
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willekeurig tot somberen ernst. Vele dier woningen zijn voor zieken en zelfs voor
gezonden ongeschikt; marmeren vloeren, hoe fraai ook, zijn altijd koud, en die hooge
holle vertrekken missen alle comfort, zoodat eene zorgvuldige keuze van eene
woning tot winterverblijf zeer aanbevolen wordt door Dr. Joseph die daaromtrent de
naauwkeurigste inlichtingen geeft.
De hooge bruggen, die de oevers der grachten aaneen verbinden, en met trappen
gebouwd zijn, waarvan sommigen 20-40 op- en aftellen, zijn voor borstlijders een
groot bezwaar, te meer daar zij niet altijd gemeden kunnen worden; daarentegen
is er aan de bouworde der stad een voordeel verbonden, dat men nergens anders
terugvindt, dat er namelijk geene wagens kunnen circuleren, waardoor het gedruisch
van andere groote steden in Venetië wordt gemist en geen stof, die vijand van
borstlijders, door paarden en rijtuigen opgejaagd wordt. Sommige gedeelten der
stad zijn eenzaam en stil, met naauwe straten en hooge huizen, kil en vochtig;
andere gedeelten, b.v. het St. Marcusplein en de aan de zeezijde gelegene Riva
dei Sciavoni, bieden steeds eene groote mate van levendigheid en gezelligheid aan,
door de talrijke schepen en de menigte kooplieden, waardoor eene bedrijvigheid
en eene afwisseling van tooneelen ontstaat, die aangenaam afsteekt tegen de stilte
en verlatenheid van andere gedeelten der stad.
Het drinkwater is er zeer slecht; aan bronwater is even als te Amsterdam gebrek;
even als daar wordt te Venetië het regenwater in regenbakken opgevangen, waarin
zich tevens een ruwe filtreertoestel bevindt, die echter meestal slecht wordt
onderhouden, zoodat dikwijls het water flaauw of stinkend, en toevoeging van ijs
noodig is om er eenige frischheid aan te geven.
Men bemerkt uit deze korte beschrijving reeds, dat, nevens enkele voordeelen,
aan het verblijf in de Dogenstad voor borstlijders velerlei bezwaren zijn verbonden.
Zien wij nu, of het klimaat in staat is de schaal tot haar voordeel te doen overslaan.
Zachte winters, gelijkmatigheid van temperatuur, zonder snelle afwisseling van
warmte en koude, eene vochtige lucht, 80 regendagen jaarlijks, een heldere hemel,
ziedaar de hoofdtrekken van Venetië's klimaat. De gemiddelde temperatuur der
o

wintermaanden bedraagt ongeveer 40 F.; de warmte is des zomers zelden hinderlijk.
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Hevige wind wordt er zelden opgemerkt; de gevreesde Sirocco doet zich niet zoo
dikwijls gevoelen als op vele andere plaatsen van Italië. Voegt men bij dit alles nog
de sterkere luchtdrukking, door de lage ligging der stad teweeggebragt, en voor
teringlijders in den regel voordeelig, dan blijkt het, dat het klimaat van Venetië onder
de beste van Italië mag gerekend worden, en dat deze stad voor Oostelijk wat Pau
voor Westelijk Europa is. Voorzigtigheid moet echter ook hier den lijder worden
aanbevolen, want de eene straat is door hare ligging dikwijls veel warmer dan de
o

andere, zoo als b.v. de Riva dei Sciavoni, waar Dr. Joseph 77 F. opteekende, terwijl
o

veertig schreden verder in eene aangrenzende straat de thermometer 47 teekende.
Slaan wij nu een blik op de bevolking en de onder haar heerschende ziekten.
Even als alle Italianen kenmerken zich de inwoners van Venetië door levendigheid
en vrolijkheid, echter door eene zekere mate van phlegma getemperd.
Vaderlandsliefde en nationaliteit, nog versterkt door de Oostenrijksche
overheersching, is bij alle klassen van het volk duidelijk te bespeuren, en is oorzaak,
dat zij zelfs het aanleeren van vreemde talen schuwen, ten einde hunne nationaliteit
te beter te bewaren, zoodat de vreemdeling, die de Italiaansche taal niet magtig is,
zich in Venetië weinig op zijn gemak gevoelt. Deze omstandigheid verdient wel in
aanmerking genomen te worden door den lijder, die Venetië tot winterverblijf heeft
verkozen; zijne kennis van de Fransche taal, die bijna overal het middel is, waardoor
men zich kan doen verstaan, baat hem hier niets.
De moerassige bodem van de stad geeft aanleiding tot het ontstaan van
tusschenpoozende koortsen, en daardoor weder een punt van vergelijking met
Nederlands hoofdstad. De meeste ziekten, die in andere groote steden worden
waargenomen, vindt men ook hier terug.
Volgens de Venetiaansche geneesheeren zou de longtering zeer zelden onder
de bevolking voorkomen, hetgeen ook Sigmund hun navertelt, maar een meer
naauwkeurig onderzoek in de hospitalen heeft Dr. Joseph de overtuiging gegeven,
dat dit slechts schijnbaar is en de tering er inderdaad even veelvuldig voorkomt als
elders; hij beweert, dat de onkunde der geneesheeren, hunne laauwheid in het doen
van lijkopeningen en eindelijk hunne zucht om Venetië als

De Gids. Jaargang 22

732
heilzaam voor teringlijders te doen beschouwen, de oorzaak is, dat zij deze ziekte
zoo dikwijls niet herkennen en onder een anderen naam op de sterftelijsten
aanteekenen.
Dr. Joseph wijdt een geheel hoofdstuk aan de voordeelen die het verblijf te Venetië
voor borstlijders oplevert, waaruit wij de volgende punten aanstippen, als de slotsom
van zijn oordeel over het klimaat aldaar.
De voordeelen van Venetië zijn gelegen in de zachtheid van het weder, waardoor
de gevoelige zieke ook in de wintermaanden dagelijks zich in de open lucht kan
begeven; in den zachten overgang van den herfst in den winter en van dezen in de
lente; in een' winter, die vier weken later begint en vier weken vroeger eindigt; in de
bestendigheid van het fraaije weder, niettegenstaande de vochtigheid der lucht; in
de nabijheid der zee, die des winters de koude vermindert; in de omstandigheid,
dat de lucht weinig of niet door stof verontreinigd wordt; in de hoogere drukking der
atmospheer; en eindelijk in de ruime gelegenheid om zich door het beschouwen
eener grootsche natuur en van uitgelezene kunstvoortbrengselen voor verveling te
vrijwaren. Al deze voordeelen, die Venetië den borstlijder aanbiedt, maken het
winterverblijf aldaar heilzaam voor hem, die in het allereerste tijdperk der longtering
verkeert; in de latere tijdperken moet de reis naar Venetië ontraden worden, omdat
uitputtend zweet en buikloop alsdan de ziekte daar veel sneller doet verloopen dan
elders.
Wij hebben alzoo eenige der, wegens de zachtheid van haar klimaat, meest
beroemde plaatsen van Frankrijk en Italië nader leeren kennen, en overal, hier meer
en ginds minder, gezien, dat tegen sommige voordeelen meestal groote nadeelen
overstaan, terwijl zelfs enkele door de mode aangewezene plaatsen eer schadelijk
dan heilzaam moeten genoemd worden. Ten slotte ligt Madera aan de beurt,
waarover de voortreffelijke en uitvoerige monographie van Mittermaier eene menigte
bijzonderheden bevat, die aan dit eiland (wij komen er nu reeds voor uit) den palm
doen verdienen boven al de besproken plaatsen van Europa. De lezer wordt derhalve
uitgenoodigd, zoo verveling hem niet vroeger reeds deze bladzijden heeft doen
overslaan, om scheep te gaan op een Engelschen steamer, die gereed is den steven
te wenden naar de Canarische eilanden, waar wij langer denken te vertoeven dan
in Italië.
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Te Southhampton ligt de statige Braziliaansche stoomboot gereed, om naar de
plaats zijner bestemming te vertrekken, na alvorens Madera te hebben aangedaan.
Voor de wel wat groote som van ƒ 360 neemt hij ons in de achterkajuit mede; het is
waar, voor eene reis van slechts 7 dagen is dit veel geld, maar de meest gevoelige
zieke heeft het er zoo goed; alles is er zoo comfortable ingerigt; voor goede ligging,
voor behoorlijke ventilatie, voor prompte bediening en uitmuntend voedsel is zoo
zeer gezorgd, dat de reis naar Madera ons een speelreisje gelijkt. De weinige dagen,
die voor de overvaart vereischt worden, vliegen dan ook om, en eer wij er aan
denken, zijn de Canarische eilanden in het gezigt. De eerste indruk, dien wij van
Madera krijgen, is juist niet zeer liefelijk; het kleine kale eilandje Porto Santo, dat
wij eerst voorbijvaren, ziet er zoo eenzaam en onbehagelijk uit, dat het ons eng om
het hart wordt bij de gedachte, om daar te moeten wonen; de oostzijde van Madera
ziet er niet vrolijker uit; dorre rotsen verheffen zich uit de golven, vreemd en
fantastisch van vorm, maar noch liefelijk, noch schoon. De oostspits van het eiland
omgevaren zijnde, biedt ons de kust alweder niets dan kale en steile rotswanden
aan, tot eindelijk het groene dal van Machiko zich aan het oog vertoont, ten bewijze,
dat er tusschen die zwarte rotsmassa's leven en plantengroei wordt gevonden. In
de verte verheft zich het voorgebergte Kabo do Garajao uit de zee en verbergt het
eigenlijke doel van de reis, de stad Funchal, voor onze met verlangen voorwaarts
starende blikken. Eindelijk is de boot ook den laatsten rotsklomp omgevaren en wij
staan van verrukking opgetogen over het heerlijke gezigt, dat de voor ons liggende
landstreek aanbiedt. Vriendelijk komen de witte huizen tusschen de weelderige
plantenwereld te voorschijn. Tuin bij tuin verheft zich van den oever der zee naar
omhoog tot de 1900 voet hoog gelegen Bergkerk, die ons reeds van verre in het
oog viel; daarboven steken 4000 tot 5000 voeten hooge bergen hunne kruinen in
de lucht en omgeven in een wijden halven cirkel van drie zijden de stad Funchal.
Behalve eene reeks uitvoerige meteorologische waarnemingen, geeft Mittermaier
eene schets van het klimaat en van de levenswijze te Funchal, waaruit wij de
voornaamste bijzonderheden, vrij vertaald, hier laten volgen.
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‘De eerste indruk, dien Madera de drie onderscheidene malen, dat ik er aan land
stapte, op mij maakte, was zoo gunstig, dat ik de gedachte niet van mij weren kon,
dat dit eiland door de natuur geschapen was tot herstellingsoord voor zieken.
Vergelijkt men Madera met andere plaatsen, b.v. met de zeesteden van Italië, of
met Malaga, dan blijkt het al dadelijk, dat in die liefelijke lustwarande eene rust en
kalmte heerschen, die vergeefs gezocht worden in het gewoel van het drukke verkeer
en van voorbijrollende wagens in deze steden. Zuiverder en zachter lucht als ons
in Madera te gemoet waait, kan men zich niet voorstellen. Als men de gelegenheid
heeft gehad de gelijkmatigheid der luchtwarmte gedurende den dag en den nacht
dag aan dag op te merken, en er de wintermaanden heeft doorgebragt, zonder iets,
dat naar een winter gelijkt, ondervonden te hebben, dan komt men tot de overtuiging,
dat Madera een buitengewoon klimaat bezit. Alsof het eiland eene kolossale broeikas
ware, ziet men hier het geheele jaar door in de open lucht de meeste op Madera te
huis behoorende, alsmede de uit warmere landen afkomstige planten groeijen,
bloeijen en vruchten dragen.
De dichters zingen van Madera's eeuwige lente; zetten wij dit over in de taal van
den geneesheer, dan beteekent dit, dat een zieke hier in den winter niet slechts de
strengheid van dit jaargetijde, zoo als in Europa's zuidelijke kustlanden, maar den
geheelen winter ontvlugt. Hij, die in de stad Funchal of hare naaste omgeving den
winter doorbrengt, heeft nimmer behoefte om te stoken, al was hij nog zoo gevoelig
voor koude.
o

De laagste warmtegraad, dien men hier gedurende den nacht waarneemt, is 47
F. “Maar, zal men welligt zeggen, wat zullen die zomers op Madera ontzettend heet
zijn!” Ten einde deze dwaling, die ik omtrent dit punt zoo dikwijls opmerkte, eens
voor al te bestrijden, tast ik naar de meteorologische waarnemingen en laat de cijfers
spreken: de hoogste warmtegraad, die ooit op Madera gedurende den zomer in de
o

schaduw werd waargenomen, bedroeg 85 F. (slechts gedurende het waaijen van
de zoogenaamde Leste, die zeer zelden, en dan nog gedurende korten tijd, van de
Afrikaansche kust af op de Canarische eilanden aan waait, wil Renton eene
o

temperatuur van 95 F. waargenomen hebben).
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Wanneer in Duitschland en Frankrijk elken zomer de warmte tot 96 of 98 F. in de
schaduw stijgt en in Italië en op het Spaansche Schiereiland nog veel hooger, dan
staat men verbaasd over den zooveel koeleren zomer van Madera. Terwijl dus de
drukkende zomerwarmte in gindsche landen den zieke tot verder reizen noodzaakt,
vindt hij zelfs op het warmste gedeelte van Madera gedurende den zomer een veel
minder heete lucht, en kan hij, op den geringen afstand van een of twee uren van
Funchal, op het gebergte eene bij uitstek gematigde warmte genieten.
Behalve dat de zomer er veel koeler is, is de weersgesteldheid er in dit jaargetijde
veel bestendiger dan in Europa. Hoe dikwijls stelt daar niet nat en koud weder de
verwachtingen van de bezoekers der badplaatsen teleur! Op Madera daarentegen
zal gedurende den zomer regenachtig weder den zieke naauwelijks één enkelen
dag in huis bannen, omdat in dit saizoen regen eene zeldzaamheid is. Onzekerheid
omtrent het weder bestaat op Madera des zomers alleen aan de noordzijde en op
de hooge bergen.
In den winter komen ook hier dagen voor, waarop het voor een zieke raadzaam
is 't huis te blijven; hun getal is echter uiterst gering. Gedurende den ganschen tijd
van ons verblijf alhier, waaronder drie winters, waren er slechts 24 dagen, waarop
het uitgaan voor een zieke, die reden had om voorzigtig te zijn, wegens regen en
wind niet mogelijk was. Zulke wind- en regendagen zijn tusschen de heldere en
rustige ingestrooid, en zelden volgen er twee of drie onmiddellijk op elkander.
Den lijder, wien groote afwisseling van temperatuur nadeelig is en die tot zijn
herstel rust noodig heeft, die hij in het aanhoudend heen en weêr trekken van de
eene plaats naar de andere niet vinden kan, biedt Madera gedurende het geheele
jaar eene zachte, gelijkmatige lucht, zooals hij nergens anders beter vinden kan,
even vrij van gevaarlijke uitdampingen als zuiver van stof, twee schaduwzijden, die
in Egypte zwaar in de weegschaal liggen. De harde basaltgrond van Madera, gepaard
met volstrekte afwezigheid van rijtuigen, maakt dat het er nooit stuift.’
Uit deze beknopte schildering van Madera's klimaat zien wij, dat aldaar alle
voordeelen vereenigd zijn, die men op de tot dusver besproken plaatsen meestal
geisoleerd vindt, of met zulke groote nadeelen verbonden, dat een goed
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deel van het nut, dat de borstlijder er uit het winterverblijf trekken kon, daardoor
verloren gaat; zien wij nu nog wat Mittermaier mededeelt omtrent de bijzonderheden
van het leven op dit gezegend eiland, opdat het blijke of ook daar omstandigheden
zijn, die het als woonplaats voor zieken min verkieslijk maken. Dat het er in alle
opzigten volmaakt zal zijn, is niet te verwachten; het is slechts de vraag of Madera
als winterverblijf voor borstlijders meer dan andere plaatsen aan de volmaaktheid
grenst.
Het grootste gedeelte van het jaar brengt men in Funchal en zijne omstreken
door, omdat dit het warmste gedeelte van het geheele eiland is. In het middenpunt
van het vroeger beschreven amphitheater, op het zuiden gelegen, worden de
zonnestralen van drie zijden op de stad teruggekaatst, terwijl de omliggende bergen
de westelijke, noordelijke en oostelijke winden geheel afweren. Gedurende de
zomermaanden volgt men gewoonlijk het voorbeeld van de gegoede inwoners, en
begeeft zich bergopwaarts buiten de stad.
Zoowel in de stad als daarbuiten bestaat ruime gelegenheid om onder dak te
komen. De woningen, hoewel niet in alle opzigten modellen voor ziekenverblijven,
zijn veel beter ingerigt dan in Italië en zuidelijk Frankrijk en worden vooral door het
voorbeeld der Engelschen van jaar tot jaar beter en doelmatiger voor zieken ingerigt.
Sedert verscheidene jaren vindt men in Funchal zoogenaamde kosthuizen
(boardinghouses), waar men, meest voor eene of meerdere maanden, zich geheel
in den kost besteedt. In deze huizen laat noch de zindelijkheid, noch de bediening
iets te wenschen over, alles is er eenvoudig maar doeltreffend ingerigt; de ligging
is zelfs uitmuntend. Steenen vloeren worden in de huizen op Madera nergens
gevonden; zoowel de vloer der kamers, als die van gangen en portalen is van hout
en het behoeft den vreemdeling slechts één woord te kosten om ze met matten of
tapijten bekleed te zien. De voorkomendheid der inwoners en hunne bereidwilligheid
om aan billijke wenschen van vreemdelingen gehoor te geven, wordt zeer geroemd.
Deuren en vensters sluiten niet altijd goed, maar ook dit is iets dat gemakkelijk
verholpen kan worden.
Het voedsel is eenvoudig en krachtig; goed vleesch, versche groenten en vruchten,
zeevisch en alle meelspijzen
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zijn er altijd in overvloed te verkrijgen; het brood is smakelijk en de melk van koeijen
en van geiten zeer goed. Bronwater, van goede hoedanigheid, leveren talrijke wellen,
zoowel in Funchal, als in andere gedeelten van het eiland. In de nabijheid der stad
kan men gemeubeleerde landhuizen in huur bekomen, van fraaije tuinen omgeven;
deze worden gewoonlijk door vreemdelingen betrokken, wier gezin uit meerdere
personen bestaat. Deze landhuizen liggen tegen de bergen aan op verschillende
hoogte boven de oppervlakte der zee, zoodat men, naarmate men behoefte gevoelt
aan eene warmere of koelere lucht, zich eene lager of hooger gelegene woning kan
uitkiezen.
Aan geschikte wandelplaatsen voor zieken ontbreekt het in de nabijheid van
Funchal niet; het mag echter niet onvermeld gelaten worden, dat de meeste wegen
steil zijn en daardoor vermoeijend voor den borstlijder; men is reeds daarin te gemoet
gekomen door het aanleggen van eenen nieuwen, horizontalen weg, die naar eene
vlakte voert, tusschen de bergen en de zee gelegen. Op deze wandeling van een
uur gaans geniet men het heerlijkste gezigt op de stad en de omstreken. Gezonden
of minder zwakke lijders vinden in talrijke uitstapjes op het gebergte overvloedige
gelegenheid tot verstrooijing; deze togtjes maakt men te voet of te paard, terwijl de
zwakkeren zich in eene soort van palanquins of ook wel in eene hangmat laten
dragen; in de eerste zit men, in de laatste ligt men op kussens; zij zijn aan een stang
bevestigd, die aan beide zijden op de schouders van twee mannen rust. Somtijds
maakt men gebruik van sleden, door ossen getrokken, die echter minder in gebruik
zijn dan de hangmatten. Het varen in tentschuitjes langs de kust biedt eindelijk eene
heerlijke gelegenheid aan om de zuivere en versterkende zeelucht in te ademen,
hetgeen voor de zwakkeren tevens eene min vermoeijende uitspanning is.
De zee biedt in de nabijheid van Funchal eene voortreffelijke gelegenheid aan
tot baden; lijders, die langen tijd achter elkander het zeebad moeten gebruiken,
kunnen dit nergens beter doen dan hier, omdat zoowel des winters als des zomers
de gelegenheid er toe openstaat, hetgeen in geene andere zeebadplaats het geval
is.
Het verblijf op Madera biedt den vreemdeling verschillende gelegenheden aan
om zich bezig te houden, zoo hij
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die ten minste ernstig zoekt. Eigenlijke beroepsbezigheden zal hij er wel moeijelijk
vinden; maar iemand, die gezondheidshalve voor een geruimen tijd zijn vaderland
verlaat, zal daartoe ook op andere plaatsen zelden de gelegenheid open zien, en
voor hem passen ook de zorgen niet, die aan de uitoefening van elk beroep in
meerderen of minderen graad verbonden zijn; ook in zijn vaderland zal zijn
ligchaamstoestand hem veelal niet veroorlooven om, althans des winters, zijn beroep
behoorlijk uit te oefenen. Het blijft derhalve slechts de vraag of Madera den borstlijder
genoegzame hulpbronnen aanbiedt om zich voor verveling te vrijwaren; men zou
op deze vraag het antwoord kunnen ontwijken door te beweren, dat elk degelijk
beschaafd mensch zich nergens behoeft te vervelen, vooral niet als hij dagelijks in
eene heerlijke natuur kan rondwandelen en daarbij onder talrijke vreemdelingen en
inboorlingen vriendschapsbetrekkingen kan aanknoopen en hunne taal en zeden
tot een onderwerp van gezette studie kan maken. Doch niet ieder bezit die gave,
en het is dus niet van belang ontbloot te vernemen wat M. ons van het leven op
Madera mededeelt. De inwoners van Funchal beschrijft hij als gezellige, hupsche
en voor vreemdelingen welwillende menschen, die echter, even als op alle kleinere
plaatsen, hunne kleine vijandschappen en grieven tegen elkander hebben, waarmede
men wel doet, zich niet in te laten. Zij zijn vooral zeer voorkomend jegens den
vreemdeling die zich moeite geeft om hunne taal (de Portugesche) te leeren kennen,
maar hebben een afkeer van het teruggetrokkene en stugge dat velen Engelschen
eigen is; op hunne gezelschappen, hunne bals en concerten kost het weinig moeite
te worden uitgenoodigd; de eersten moeten echter door den borstlijder volstrekt
vermeden worden en van de laatsten mag hij slechts met groote omzigtigheid gebruik
maken. In de besloten gezelschappen, de Portugesche en de Engelsche club, kan
de vreemdeling gemakkelijk medelid worden; in laatstgenoemde club is een vrij
groot getal Engelsche boekwerken voorhanden. Eene andere kleine bibliotheek
behoort aan de stad; de vreemdeling doet echter wel een genoegzaam aantal boeken
mede te brengen. In het aan strand gelegen gebouw der Handelsvereeniging
(Associaçâo, Commercial Room) kan men al het nieuws van gaande en komende
schepen vernemen en er verscheidene dagbladen lezen.
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Onder de vele Engelschen, die Madera bezoeken, vindt men er, die eene nadere
kennismaking overwaard zijn. De Portugezen zijn in het algemeen hupsche en
beschaafde menschen; eenigen spreken zeer goed Duitsch, de meesten voortreffelijk
Fransch. De landbewoners zijn bekend wegens hunne hoffelijkheid zoowel jegens
vreemden als onder elkander. Zij zijn arbeidzaam en tevreden en groote lief hebbers
van muziek, vooral van den zang met accompagnement van de guitar. De
Portugesche ambtenaren zijn zeer beleefd jegens vreemdelingen, en men heeft er
geene moeijelijkheden met passen en douanen, die het reizen door Europa dikwijls
zoo onaangenaam verbitteren.
Het aantal vreemdelingen dat Madera jaarlijks bezoekt bedraagt 500; ofschoon
de meesten Engelschen zijn, treft men er uit alle oorden der wereld aan. De menigte
schepen die er jaarlijks aankomen (in 1851 bedroeg hun getal 374, in 1852 365),
veroorzaakt veel afwisseling en levendigheid. Het brievenverkeer geschiedt geregeld
driemalen in de maand door middel van stoombooten met Engeland, tweemalen
met Lissabon, eenmaal met Cadix, terwijl de gelegenheid bijna dagelijks openstaat
om door middel van zeilschepen met Europa in communicatie te komen.
Muziekinstrumenten kan men in Funchal te huur bekomen; voor liefhebbers van
teekenen levert de natuur op Madera eene onuitputtelijke stof op en de beminnaar
van de natuur vindt zoowel in het planten- als dierenrijk eene voortreffelijke
gelegenheid om zijne kennis te vermeerderen op eene even nuttige als
onderhoudende wijze. Opzettelijk zijn wij in meer uitvoerige détails getreden omtrent
het leven op Madera, omdat men hier te lande van dit eiland dikwijls hoort spreken
als van een afgelegen uithoek zonder communicatie met Europa, bewoond door
onbeschaafde menschen, waar een zieke zich vreeselijk geisoleerd zou gevoelen
en zich doodelijk zou vervelen. Het onjuiste van deze zienswijze zal uit het
bovenstaande genoegzaam gebleken zijn.
Uit de meteorologische waarnemingen van Mittermaier zouden wij nog vele
belangrijke bijzonderheden kunnen mededeelen, ware het niet dat de vrees om al
te uitvoerig te worden ons hiervan terughield; bovendien moeten deze liefst in hun
geheel worden gelezen, hetgeen allen, die naar Madera wenschen te vertrekken,
zeer aan te raden is.
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Uit de hygrometische waarnemingen van M. blijkt verder, dat het klimaat van Madera
tot de meer vochtige behoort en in zooverre met Pau en Venetië eenige
overeenkomst heeft.
Eer wij Madera verlaten, moet nu nog worden medegedeeld, wat de ondervinding
M. leerde omtrent den invloed van Madera's klimaat op den toestand van borstlijders.
Als tusschen-station voor personen, die uit een noordelijk klimaat naar tropische
gewesten verhuizen of omgekeerd, is Madera dikwijls aanbevolen, en zeker te regt;
de bewoner van noordelijk Europa zal door een verblijf van eenige weken in Madera's
warmer klimaat zijn ligchaam voorbereiden tot het doorstaan van de hitte der
tropische luchtstreken, en omgekeerd, zal hij, die uit warme landen naar koudere
zich begeeft, op Madera reeds eene koelere lucht vinden, die hem den overgang
tot die koude gemakkelijker zal doen verduren.
‘In het algemeen,’ zegt M., ‘is Madera als verblijfplaats allen aan te bevelen, die
behoefte hebben aan het dagelijksch genot van eene zuivere, frissche lucht, en
eene snelle afwisseling van het weder en van de temperatuur moeten vermijden.
‘De geneesheer, die in een klimaat als dat van Madera praktiseerde, en weet,
hoeveel zijne zieken aan den voortdurenden invloed van zulk eene zuivere en
gelijkmatig frissche lucht te danken hebben, zal het voorzeker met mij eens zijn, als
ik het voor een der werkzaamste geneesmiddelen houd. Er ligt iets buitengewoons
in, zijne zieken het geheele jaar door, dag en nacht, door het geopende venster van
eene nevenkamer toevoer van frissche lucht te kunnen geven en de
reconvalescenten dagelijks in de open lucht te kunnen laten dragen.’
Over den heilrijken invloed, dien het verblijf op Madera op het beloop der longtering
uitoefent, spreekt M. zeer uitvoerig; wij kunnen hier slechts enkele punten
daaromtrent aanstippen. Dat de lucht van Madera geen specifiek geneesmiddel is
tegen eenige ziekte, en dus ook niet tegen borstlijden, behoeft geen betoog; zoo
als in het begin van dit opstel is aangetoond, kan ook deze ziekelijke toestand slechts
door de eigene herstellingskracht des ligchaams tot de normale terugkeeren, en
moet het ligchaam daartoe in omstandigheden verkeeren, die dit mogelijk ma-
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ken. Deze omstandigheden nu, de mogelijkheid namelijk, om dagelijks in eene
zuivere lucht beweging te nemen, de afwezigheid van alle mechanische prikkels,
zoo als b.v. stof, die bij de inademing de longen irriteert, de gelijkmatig warme
temperatuur, waardoor de huiduitwaseming aanhoudend en toch niet al te sterk
bevorderd wordt, deze omstandigheden worden nergens als op Madera vereenigd
gevonden.
M. verdedigt verder Madera's klimaat tegen verscheidene aanmerkingen die er
tegen gemaakt zijn, en die, volgens hem, alleen haren grond daarin hebben, dat
vele, ja de meeste lijders, er te laat heengezonden worden, wanneer reeds een zoo
groot gedeelte van het longweefsel vernietigd is, of bij de ziekte zich reeds een zoo
belangrijk lijden van andere organen gevoegd heeft, dat aan herstel niet meer te
denken is. Zulke lijders moeten in hun vaderland blijven; en toch haalt hij voorbeelden
aan van teringlijders, die in een vergevorderd tijdperk der ziekte naar Madera
vertrokken en aldaar nog verscheidene jaren in een betrekkelijk redelijken toestand
bleven voortleven, terwijl men bij de lijkopening versteld stond, hoe weinig er slechts
van hun longweefsel was overgebleven; voorbeelden hiervan worden ook door
Barral medegedeeld. De meeste zieken laten zich bij hunne komst op Madera
wegen, en in den regel neemt het gewigt van hun ligchaam, na een verblijf van vijf
of zes maanden, 10 à 12 ponden toe. Veelal beginnen de teringlijders, na eenigen
tijd op het eiland vertoefd te hebben, gemakkelijker en ruimer op te geven, de hoest
wordt minder hevig en minder vermoeijend, en in zeer vele gevallen wordt dan
langzamerhand het opgeven minder en gaat de ziekte niet zelden in volledige
genezing over. Het verblijf op Madera zij echter niet te kort, minstens anderhalf of
twee jaren. En waarlijk, wanneer men met opoffering van een betrekkelijk zoo korten
tijd zijn leven behouden en zijne gezondheid terug kan bekomen, dan mag dit offer
wel niet te zwaar genoemd worden.
En hiermede zijn wij aan het einde gekomen van de taak, die wij ons voorstelden,
om namelijk, te rade gaande bij bekwame mannen, die onbevooroordeeld uit eigen
oogen de zaak onderzocht hebben, ons zelven en, zoo wij hopen onzen lezers, een
duidelijker begrip te vormen hoeveel het verblijf in een gunstig klimaat tot herstel
van eene gevreesde
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ziekte vermag, waartegen alle middelen in de apotheek voorhanden zich krachteloos
betoonen. Het is er verre van af, dat wij het onderwerp hiermede voor uitgeput
houden; vele andere plaatsen, als Caïro, Malaga, Torquay, zouden nog besproken
kunnen worden; ook deze plaatsen verdienen door den geneesheer bestudeerd te
worden; voor beschaafde niet-geneeskundigen meenen wij genoeg gezegd te
hebben en eindigen met den wensch, dat bij hen zich een helderder begrip omtrent
deze zoo gewigtige aangelegenheid door het lezen van de voorgaande bladzijden
moge gevestigd hebben, dan gemeenlijk het geval is, en de lust er door worde
opgewekt om meerder bijzonderheden in de aangehaalde werken zelve te zoeken.
Amsterdam, Dec. 1857.
H. VAN CAPPELLE.
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Het teekenen beschouwd in betrekking tot de nijverheid.
Handleiding voor het onderwijs in het teekenen, voorzien van eene reeks
geleidelijk opklimmende teekenvoorbeelden. Ten dienste der lagere
scholen en andere inrigtingen voor volksonderwijs. Gevolgd naar het
Hoogduitsch van Leonh. Dieffenbach, door G.C. Mulder. Nijmegen, D.J.
Haspels.
Het is een opmerkelijk en zeer verblijdend verschijnsel, dat sedert eenigen tijd de
belangen der nijverheid in ons Rijk langzaam, maar met zekere stappen, naar den
voorgrond treden, en dat dit gewigtig middel van bestaan onder de bronnen, waaruit
de algemeene welvaart vloeit, de plaats tracht in te nemen, die het toekomt. Te
meer is dit verblijdend, omdat de impulsie tot deze voorwaartsche beweging uit den
boezem der bevolking zelve voortgekomen is. Van alle zijden, zelfs uit kleine
gemeenten, hoort men, dat Maatschappijen tot bevordering der nijverheidsbelangen
worden opgerigt, en dat deze door de beoefenaars zelven der verschillende vakken
van industrie worden gesticht en uit hen zamengesteld zijn. Dit is zonder twijfel een
bewijs van vooruitgang en van een wassend vertrouwen op eigen krachten, dat zeer
gunstig afsteekt bij den toestand van vroeger, toen men niets ondernam zonder
hulp van hooger hand te vragen. Het is het gevoel van een jongeling, die man is
geworden, en nu niet meer op de hulp van den vader vertrouwt, maar begrijpt, dat
hij als een volwassene op eigen beenen moet staan en op eigen krachten moet
steunen om vooruit te komen. Een natuurlijk uitvloeisel dier Maatschappijen zijn de
tentoonstellingen,
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waar de producten der stedelijke, provinciale of rijks-nijverheid vertoond worden,
en die, wij zeggen het met dankbaarheid, door de verschillende Besturen met
lofwaardigen ijver worden aangemoedigd, en waar het noodig is, worden
voortgeholpen. Het kan niet anders, of hierdoor moet de aandacht der bevolking,
ook die buiten de nijverheid staat, bij onze inlandsche producten bepaald worden;
en hoe meer dat geschiedt en men zich overtuigt, dat men vertrouwen in onze eigen
fabriekaten mag stellen, des te meer zullen aanzienlijke sommen, die nog naar het
buitenland vloeijen, welvaart in onze eigene provinciën helpen verspreiden. Dat is
voorzeker een schoon doel, een aangenaam vooruitzigt, maar dat men dan eerst
in waarheid bereiken zal, wanneer onze ten toon gestelde stukken veilig naast die
onzer naburen kunnen gesteld worden, zonder door de vergelijking te worden uit
het veld geslagen. Een beschaafd man, die belang stelt in de welvaart zijner
landgenooten, kan, bij het bezoeken van zulk eene tentoonstelling, niet anders dan
zich verheugen zoowel over het toenemend aantal der producten van onze
Nederlandsche nijverheid, als over den vooruitgang, die daarin onmiskenbaar te
bespeuren is; maar hoe ingenomen hij ook zijn moge met alles wat nationaal is, zal
hem echter al spoedig de keerzijde der medaille in het oog vallen. Het ontgaat hem
niet, dat de beschouwers bij het zien van vele zaken koud blijven, dat de kooplust
niet opgewekt wordt, en dat velen de tentoonstelling verlaten zonder zich aangeschaft
te hebben, wat zij zich voorgesteld hadden te doen. Wat is daarvan de reden? Was
hetgeen men daar zag te duur? Maar meestal was er niet naar den prijs gevraagd.
Was het niet net genoeg afgewerkt? Was het niet doelmatig of gemakkelijk genoeg
ingerigt? Ontbrak het aan soliditeit? Och neen, uit al die oogpunten was het goed,
zeer goed zelfs, maar het behaagde niet, het was niet mooi genoeg, en men kon
voor hetzelfde geld dezelfde zaak met al die eigenschappen, maar tevens veel
sierlijker en fraaijer, in een magazijn van buiten 's lands gemaakte meubelen en
stoffen vinden. Hier, het is niet tegen te spreken, ligt inderdaad het struikelblok, en
niet, zoo als wij wel eens hebben hooren klagen, in de zucht om alles wat uit den
vreemde komt beter te keuren. Men bedriegt zich zelven door zich dat denkbeeld
als waarheid op te dringen; het is integendeel den kooper volstrekt onverschil-
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lig, wie het stuk gemaakt heeft, dat hij zich aanschaffen wil: hij vraagt er niet naar,
maar hij kiest wat hem het best bevalt, en dat is zeer natuurlijk. Is dit dan van elders
gekomen, des te erger voor de plaatselijke fabriekanten, die, willen zij aan hunne
ten toon gestelde stukken de voorkeur zien geven, maar zorgen moeten, dat hunne
fabriekaten even sierlijk van vorm zijn of een even bevallig en uitlokkend voorkomen
hebben, als de buitenlanders daaraan weten te geven.
De beoefenaar der nijverheid kan zich niet genoeg inprenten, dat hij niet voor
zich zelven, maar voor anderen produceert, en dat, zoo hij verkoopen wil, het eerste
vereischté is, dat hetgeen hij voortbrengt aan den kooper bevalt. Hij moet wel
begrijpen, dat men zich thans niet meer tevreden stelt met de eenvoudige, meestal
smakelooze meubelen en stoffen, die de woningen onzer ouders opvulden, zonder
ze te versieren. Ieder, die zich eenig nijverheidsproduct, van welken aard ook,
aanschaft, verlangt, dat het met soliditeit en gemak de bevrediging van de eischen
der schoonheid door een sierlijken en smaakvollen vorm verbinde. De dagen zijn
niet meer, toen alleen een betrekkelijk gering getal van bevoorregten de vruchten
der weelde kon genieten, en de middelklasse alleen op soliditeit acht gaf, zonder
zich om schoonheid te kunnen bekommeren. Dank zij der beschaving, bezit thans
ook de middelklasse goede, gezonde en vrolijke woningen, waaruit zij allengs de
verouderde smakelooze meubelen verwijdert, om die te verwisselen voor zoodanige,
die niet enkel deugdzaam en doeltreffend, maar ook fraai zijn. Hoe meer de
beschaving toeneemt, hoe gemakkelijker de communicatie met het buitenland wordt,
hoe meer de smaak zich door vergelijking vormt, des te minder zal de ambachtsman
verkoopen, die enkel de gewone behandeling en de zoogenaamde kunstgrepen
van zijn vak geleerd heeft, maar in schoonheid van vorm, sierlijkheid van teekening
en keurige netheid der eindbewerking achterblijft.
Ziedaar dus al dadelijk eene zeer nuttige les, die de tentoonstellingen aan de
verschillende beoefenaren der nijverheid geven. Zij doen zien, hoeveel goeds er is,
maar wijzen ook onbarmhartig de gebreken aan, die verbeterd moeten worden. Zij
lossen ten volle het vraagstuk op, waarom de Nederlandsche kooper zoo vaak de
producten van het
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buitenland boven ons inlandsch fabriekaat verkiest. Mogten de Maatschappijen van
Nijverheid dit toch goed inzien, en de jeugdige gezellen vroegtijdig tot meerdere
oefening aansporen; want als nu de vader reeds met moeite aan eenige achterblijvers
verkoopt, wat zal dan later het lot van den zoon zijn, als hij, in jaren gevorderd, even
knap als zijn vader geworden is, - met andere woorden, bij den algemeenen
vooruitgang op het oude standpunt is gebleven, terwijl de gedurig verbeterende
smaak de koopers hoe langer hoe moeijelijker maakt?
Wij weten wel, dat er in sommige steden des Rijks fabriekanten zijn, die de
concurrentie met het buitenland goed kunnen volhouden; wij waarderen die hoog,
en zijn er trotsch op, wanneer wij Nederlandsche namen op buitenlandsche
tentoonstellingen met luister zien prijken. Maar deze enkele uitstekende fabriekanten
maken onzen geheelen nijverheidsstand niet uit, en zoo wij al enkele namen
tegenover de knapste vreemde kunnen stellen, dan moet men toch niet gelooven,
dat onze nijverheid in het algemeen hoog staat aangeschreven. Want wat zijn die
enkelen, in vergelijking met de duizenden in de kleine steden en gemeenten van
onze provinciën verspreid, die, hoezeer dan ook vooruitgegaan, verre af zijn van
hetzij met de buitenlandsche, hetzij met die enkele uitstekende inlandsche
fabriekanten te kunnen mededingen. Er zijn immers ook gewesten in ons vaderland,
in welke handel en landbouw slechts een deel der beschikbare krachten eischen,
en de klasse der nijverheidsbeoefenaren groot is, ja in sommige gemeenten de
meerderheid der bevolking uitmaakt. Wij begroeten in hen een braaf en werkzaam
gedeelte der natie, tevreden als het door de vruchten van eigen arbeid kan
vooruitkomen, en waarlijk niet van natuurlijken aanleg ontbloot, zoo als wij gelooven
dit vroeger reeds bewezen te hebben. Maar de middelen tot verbetering van den
arbeid en de producten moeten hun gegeven worden; daarvoor moeten dus de
Maatschappijen van Nijverheid in de eerste plaats zorgen, en zijn zij daartoe
onmagtig, dan moeten zij de hulp der Besturen inroepen. Zij behoeven niet te vragen
wat er verbeterd moet worden, want hetgeen aan de ten toon gestelde stukken
ontbreekt, geeft onmiddellijk het antwoord. De ambachtsgezellen missen gevoel
voor het schoone en een gezuiverden smaak; zij missen die kunde en die
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handigheid, welke vlug en fraai doen produceren, en waardoor hunne werken in
denzelfden tijd, met dezelfde moeite, uit dezelfde stof vervaardigd, bij gelijke
doelmatigheid fraaijer en in den regel goedkooper zouden zijn. En het eenige middel,
om die hoedanigheden in waarheid en voor goed te verkrijgen, moet gezocht worden
in een goed doeltreffend onderwijs der aanstaande bazen en gezellen.
Is het niet opmerkelijk, dat juist wat wij hier geschreven hebben, de aanmerking
is, die men tot vermoeijens toe op de tentoonstellingen hoort, en dat er toch
betrekkelijk zoo weinig gedaan wordt, om dat algemeen erkend gebrek te verhelpen?
En als men dan over het gemis van geschikt onderwijs spreekt, dan ziet men daarvan
al zeer vreemd op. Onderwijs, - men heeft er in den laatsten tijd zoo veel van
gehoord, dat het woord alléén reeds vervelend is. Is dat dan nog niet goed, of heeft
men er nog niet genoeg over gesproken, om het uitmuntend te maken? Regent het
niet van alle zijden brochures en boeken voor het onderrigt? Is niet door onze
geleerden in alle vakken met de meeste bereidwilligheid, ten behoeve der nijverheid,
bijna elke wetenschap in eenen populairen vorm gegoten? Och, dat alles is waar,
zeer waar, het zou ondankbaar zijn, niet ronduit te bekennen, dat het onderwijs
goed en zoo algemeen verspreid is, dat wij in dat opzigt vele grootere landen
beschaamd maken. Maar, mijne waarde Heeren, gij leert onze ambachtsgezellen
veel weten en vergeet, dat zij praktische menschen zijn, en dat zij veel kunnen
moeten. Het ontbreekt zeker onzen jongelieden aan de middelen niet, om zich
wetenschappelijk te ontwikkelen, en wij beklagen zeer onze arme nijverheidsgezellen,
die op hun twaalfde jaar de school verlaten, als zij, om hun brood te kunnen
verdienen, alles moeten weten, wat door die geleerde schrijvers als onontbeerlijk
voor hunnen vooruitgang wordt beschouwd (want zoo bestempelt ieder natuurlijk
het door hem behandeld gedeelte der wetenschap); maar de kunst - zij is bitter op
den achtergrond geschoven. En intusschen is het juist het gebrek aan
kunstontwikkeling, waaraan de gebreken zijn toe te schrijven, waarover men op
elke tentoonstelling klaagt, en dat te weeg brengt, dat onze inlandsche fabriekanten
de buitenlandsche producten boven de hunne zien verkiezen. Of is het niet waar,
dat de beschaafde man, de welopgevoede vrouw, die
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de tentoonstellingen of magazijnen bezoeken, om behangsels, tapijten, meubelen,
kagchels, gordijnen, kleederen, gouden of zilveren sieraden enz. aan te koopen,
boven alles eischen dat die producten schoon, sierlijk, bevallig en keurig afgewerkt
zijn? Welnu, dan eischen zijn, in weinige woorden, al de eigenschappen die enkel
en alléén door de beoefening der kunst kunnen verkregen worden, d.i. juist van
datgene, om hetwelk te leeren de nijverheidsgezellen, uitgenomen in sommige
steden, het minst in de gelegenheid zijn.
O! wij stellen eenen hoogen prijs op de wetenschappelijke ontwikkeling van onze
jongelieden; op die voorwaarde nogtans, dat zij zich bepale bij hetgeen ieder in het
door hem beoefend vak noodig heeft te weten, en niet allen van elke wetenschap
wat leeren, opdat zij geene oppervlakkige veelweters worden; want dan deugen zij
in de nijverheid tot niets meer; - maar wij zijn er verre af van te gelooven, dat zij met
al hun weten producten zullen voortbrengen, die de concurrentie kunnen volhouden
met andere gezellen, die tegelijk geleerd hebben te kunnen. Onderstel dat de
nijverheidsgezel op school en herhalingschool en uit de vele wetenschappelijke
werken die voor hem geschreven zijn, zooveel leert, dat hij voor zijnen stand een
wonder van kennis mag heeten, dan zal hem al die geleerdheid nog niet helpen,
om zuiver, vlug en smaakvol te produceren, maar veeleer zijne gedachten van het
doel van zijn leven aftrekken, omdat hetgeen hij leert aan zijnen geest eene rigting
geeft, die vreemd aan zijn dagelijkschen arbeid is.
Wij wenschten een grooter talent te hebben dan wij bezitten, om vooral der
Maatschappijen van Nijverheid, voor wie de zorg voor eene geschikte opvoeding
der gezellen in haar eigen belang een pligt is, deze waarheid duidelijk te maken.
Een voorbeeld zal mogelijk onze meening helderder doen uitkomen. Volgen wij
daarom eens twee verschillend ontwikkelde gezellen op eene algemeene
tentoonstelling van nijverheidsproducten, waarheen zij door hunne bazen, - knappe,
verstandige menschen, - gezonden zijn, om door het zien van al het schoone dat
daar is ten toon gesteld, de liefde tot hun vak te vergrooten, ruimere inzigten daarin
te krijgen en nieuwe denkbeelden op te doen. Het zijn schrijnwerkersgezellen, die
sedert vijf jaren aan hun ambacht begonnen en nu omstreeks 17 of 18 jaren
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oud zijn. De eene heeft eene zoogenaamde wetenschappelijke ontwikkeling
verkregen, dat is, hij heeft hetgeen hij op de school leerde op de herhalingsschool
vervolgd, taal, geschiedenis en aardrijkskunde bijgehouden, en in zijnen vrijen tijd
de voor hem geschrevene werken over wis-, natuur- en scheikunde, natuurlijke
geschiedenis enz. vlijtig beoefend. Het is een flink ontwikkelde gast, met een helder
hoofd, en voor wien hetgeen hij geleerd heeft een prikkel is om meer te weten; maar
hij heeft nooit leeren teekenen. De andere is ook een ferme, sterke gezel, maar bij
den eersten ver in kennis ten achteren; daarentegen heeft hij het teekenen goed
en grondig geleerd. Hij heeft daardoor een vlug bevattingsvermogen en een zeker
oog verkregen. Het gevoel voor schoon is opgewekt, en daardoor is zijn smaak
veredeld en zijn geest aan opmerken gewend. Tegelijk is hij handig en puntig
geworden. Beiden hebben hunne werkplunjes voor het zondagspak verwisseld en
stappen de rijkgetooide zaal in. Het is een oogenblik van onuitsprekelijke verbazing
voor onze beide gezellen, en de eerste indruk, te weeg gebragt door de zaal en al
het schoone dat zich van alle zijden aanbiedt, doet hen zwelgen in genot. En toch,
hoe verschillend is die indruk op ieder hunner! Getroffen door zooveel nieuws, stapt
de eerste met een vrolijk, opgewekt gezigt de zaal door. Duizenden verschillende
zaken trekken tegelijk zijne aandacht, en daar hij van alle vakken iets weet,
interesseert hem ook alles evenzeer. Terwijl hij zijne oogen laat ronddwalen, treffen
hem de schilden, waarop de namen der landen geschreven staan, vanwaar de
onderstaande producten gezonden zijn. Boven een aantal meubelen, porceleinen
en bronzen voorwerpen leest hij: Frankrijk, en dit woord herinnert hem de
geschiedenis van revolutiën en oorlogen; maar van de industrie van dat land,
waarvan hij zooveel te zien krijgt, had hij uit de schoolboeken nooit iets vernomen.
Maar zijn weetlust is niet bevredigd: hij moet weten in welke departementen die
zaken vervaardigd zijn, want dat vindt hij van veel belang en, dank zijn uitmuntend
onderwijs in de aardrijkskunde, kent hij die alle van buiten. Nu wordt er een katalogus
gekocht, en daarmede gewapend gaat hij de zaal rond, terwijl geen hoek wordt
overgeslagen. Hier ziet hij machines van allerlei aard, daar meubelen, ginds stoffen:
hij ziet alles en dus alles even op-
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pervlakkig: hij ziet om zijnen weetlust te voldoen, dat is de rigting die zijn geest heeft
aangenomen, en het natuurlijk gevolg van zijn veelweten. Weinige bezoekers
genieten intusschen zooveel als hij. Bij de natuurkundige instrumenten ziet hij er
vele waarvan de plaatjes in zijne boeken hem wel eenig denkbeeld gegeven hadden,
maar die hij nu voor het eerst in de werkelijkheid aanschouwt. Of zij bekeken worden!
en hoe hij zich tracht te herinneren, waartoe zij dienen en welke kracht er mede kan
ontwikkeld worden! Hoe jammer dat hij zijn boek niet bij zich heeft! Verder gaande
ziet hij schoone meubelen, maar die worden slechts ter loops bekeken: die ziet hij
dagelijks. Zij zijn wel wat anders van vorm, maar toch uit het hem bekende hout
gemaakt: dus daarvan is weinig te leeren, en daarenboven ziet hij in de verte
chemische preparaten staan, waarvan hij zooveel in de populaire scheikunde
gelezen, zoo menigmaal getracht heeft zich althans een schemerachtig denkbeeld
te vormen, en die hij nu met eigen oogen zien kan. O! hij is in zijne soort inderdaad
een knappe jongen, die voor zijnen stand en gebrekkige middelen veel weet, en
voor wien het bezoek op de tentoonstelling, uit zijn oogpunt bezien, zeker eene
groote waarde heeft.
Zien wij nu eens waar de andere gezel gebleven is, dien wij een oogenblik uit het
oog verloren hebben. Och! die is nog maar in het begin van de zaal, en staat daar
als geketend voor een meubel, dat hij met zijne oogen schijnt te verslinden. Men
ziet dat hij er met zijne geheele ziel bij is. Wat vindt hij die proportiën mooi! wat zit
dat meubel schoon in elkander! wat sluiten die hoeken! wat zijn die verstekken
zuiver! En de ornamenten, wat zijn zij gepast bij den algemeenen vorm, zoo
eenvoudig en toch zoo rijk! Daar gaat hij een weinig ter zijde, want dan is hem de
profilering van het lijstwerk duidelijker. Men ziet aan zijn ernstig gezigt dat hij
wanhoopt om het ooit in zijn vak zoo ver te brengen, maar dat is maar eene
voorbijgaande ontmoediging, want daar gaat hij reeds weder achteruit, om het
geheel nog eens te overzien en de evenredigheden met zijne oogen te meten.
Eindelijk gaat hij verder. Nieuwsgierig, zoo als men op zijne jaren is, blijft hij een
oogenblik voor de machines en preparaten staan, ziet er verwonderd van op, maar
spoedig wordt zijne aandacht door een ander meubel getroffen. Dat is geheel iets
nieuws voor
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hem, dat heeft hij nog nooit gezien, en ik verzeker u, dat er geen punt, geen lijst of
ornament aan zal zijn, die hij niet zien zal, want het bestuderen van die vormen, het
opmerken van het schoone in het vak dat hij zich gekozen heeft, is de rigting van
zijnen geest: zoo heeft hij leeren denken en zijne ziel is er vol van. Zoo verder
gaande, ziet hij niet het tiende gedeelte van wat de zaal bevat, maar hij heeft hier
eenige blokken vreemd hout, daar eene verzameling sloten voor meubelen nagezien,
verder een mooije lijst of nieuw gedacht scharnier opgemerkt, op eene andere plaats
op zijne knieën voor een openstaand meubel gelegen, om te zien hoe het aan de
binnenzijden in elkander sluit; en het ware jammer om hem te storen, want daar hij
op de plaats zelve niet teekenen kan, prent hij zich zooveel mogelijk in het geheugen,
om het straks op te teekenen, en van zijne schetsen later partij te trekken.
Intusschen is de tijd verloopen, en beiden gaan naar huis. De eerste houdt ieder
van zijne vrienden staande, om te vertellen wat hij gezien heeft, terwijl de tweede
de kameraden ontwijkt en zich naar huis spoedt, bang als hij is, om de talrijke vormen
te vergeten, die hem in het hoofd ronddansen. Aardig is het om den eersten aan
zijne huisgenooten te hooren vertellen wat hij al gezien heeft; welke meubelen uit
Frankrijk, machines uit Engeland en België, stoffen uit Duitschland gezonden waren;
en verwondert staat men over zijne memorie, als men hoort hoeveel namen van
verschillende producten hij onthouden heeft, hoe hij die der steden of plaatsjes van
buiten kent, vanwaar zij gezonden zijn. Geen wonder dat zijne ouders in hunne
naïveteit trotsch zijn op de geleerdheid van hunnen zoon! En toch - hij heeft veel
gezien, zijne kennis vergroot, maar niets geleerd dat hem te pas kan komen. Doch
nu de andere. Te huis komende beteekent hij het eerste stuk papier het beste, dat
hij vindt, met het profiel van het meubel dat hem het meest getroffen heeft. Veel is
hem verward in de hersenen, maar al teekenende herinnert het eene gedeelte hem
het andere, en eindelijk komt er veel teregt. Hij zit met het hoofd in de hand te
denken, en dan komt hem eene lijst, dan een ornament voor den geest, die nu wel
juist niet bij het meubel te huis behooren dat hij schetst, maar die hij toch vlug
aankrabt, om ze niet te vergeten, daar zij straks bij een ander wel te pas zullen
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komen. En voor het avond is, heeft hij een schat van zaken verzameld, die zijne
kunde vermeerderd en hem een ruimer inzigt in zijn vak gegeven hebben. De halve
nacht wordt slapeloos doorgebragt, en 's morgens, zoo spoedig het daglicht
aanbreekt, en nog voor hij naar zijnen winkel gaat, staat hij, met een stuk klei in de
hand, de ornamenten te boetseren, die bij de geschetste meubelen behooren. Hij
heeft ook goed van de tentoonstelling geprofiteerd, maar hoe geheel anders dan
de eerste gezel!
Het zal wel niet noodig zijn te zeggen, wie van beiden, de goede prater of de flinke
werker, hij die veel weet, of hij die veel kan, tien jaren later de tentoonstelling van
nijverheid met zijne voortbrengselen zal opluisteren. Och! tien tegen één dat de
eerste, die van alles wat weet, zonder iets in den grond te kennen, ook zijn eigen
vak even oppervlakkig verstaat, en daardoor een arme, met zijn lot ontevreden
tobber is gebleven, of mogelijk reeds lang het werkpak tegen eenen kalen zwarten
rok heeft verwisseld, en verdrietig en treurig, zonder vooruitzigt, als copiïst op een
kantoor zit te suffen; terwijl de andere aan het tiendubbele der verdienste al de
vrolijkheid paart, die aan een goed vooruitzigt en het bewustzijn van door eigen
werken vooruit te komen, natuurlijk verbonden is.
Wie van beiden zal nu de beste huisvader, de gelukkigste mensch, de beste
burger zijn?
En intusschen zijn zij beiden uit denzelfden stand en van dezelfde jaren, zij zijn
beiden met gelukkige geestvermogens begaafd en hebben even lang geleerd.
Waaraan is het verschillend resultaat dan anders toe te schrijven, dan dat de eerste
door zijne opleiding geheel van zijnen dagelijkschen arbeid vervreemd is? Hij is bij
al zijn veelweten onhandig gebleven, en daar bij hem het gevoel voor het schoone
niet is opgewekt, en hem dus de kunstzin ontbreekt, die juist zijn ambacht verheft,
leert zijne eenzijdige ontwikkeling hem met minachting op het werktuigelijke van
zijnen dagelijkschen arbeid neder te zien. Hij is er ten minste onverschillig voor, en
mist die liefde tot zijn vak, die alleen goede vruchten kan dragen. Hij mist ook tegelijk,
om eene uitdrukking des Duitschen schrijvers van het hierboven aangekondigde
boek te bezigen, de bekwaamheid om hetgeen hij gezien heeft, te behouden: hij
kan niet, als de bij, honig mede naar zijne cel nemen en verwerken. Die
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bekwaamheid zou alleen dan zijn eigendom zijn, wanneer hij, zoo als de tweede
van onze gezellen, door het handteekenen vroegtijdig geoefend ware, om zich
geziene vormen in het geheugen te prenten en die naauwkeurig terug te geven.
Wij weten wel dat wij hier twee jonge lieden tot voorbeeld genomen hebben, zoo
als er weinigen zijn, maar van de meestbegaafden tot de minstbevoorregten, in de
lange schakel die men zich tusschen hen denken kan, zullen toch de resultaten der
verschillende ontwikkeling, die wij hier hebben willen aantoonen, in meerdere of
mindere mate dezelfde zijn. En even als wij het nu hier bij één ambacht hebben
getracht te doen uitkomen, is het met de beoefenaars van de meeste andere gelegen:
smeden, stukadoors, huis- en decoratieschilders, goud- en zilversmeden, juweliers,
brons- en porceleinwerkers, graveurs in hout, koper of staal, galonwerkers, allen in
één woord, voor wie het verwerken der grondstof tot een aangenamen vorm of het
versieren der gemaakte vormen, de taak van hun leven is. Hun bestaan, hunne
geheele stoffelijke welvaart, en daardoor de bloei der nijverheid zullen er van
afhangen, hoe zij dat doen. Zijn die vormen door hen voortgebragt, niet schoon, zijn
zij niet smaakvol versierd of keurig afgewerkt, in één woord, voldoen zij niet aan
alle eischen van den tegenwoordig verfijnden smaak, dan verkoopt de fabriekant
zijn product niet, al is het zoo deugdzaam mogelijk in elkander gewerkt. En door
welk ander middel dan door de beoefening der kunst, zal hij die eigenschappen aan
zijn werk leeren bijzetten?
Men denke toch niet dat wij, de kunst zoo op den voorgrond stellende, de
wetenschappelijke ontwikkeling der gezellen niet hoog waarderen. Dat zij verre!
Maar waar wij tegen ijveren, dat is, de tegenwoordig zich zoo sterk openbarende
zucht om veelweters van hen te maken. De wetenschap van den gezel moet
grootendeels bestaan in hetgeen door een grondig lager onderwijs, zoo als het onze
is, kan verkregen worden: als hij zóó lezen kan, dat hij het gelezene begrijpt, zóó
schrijven, dat hij over zaken in zijnen kring eene geregelde correspondentie kan
voeren, en zóó cijferen, dat hij zijne berekeningen kan maken, dan is hij een zeer
knappe jongen. En dat kan hij zonder hulp der herhalingsscholen nooit worden,
daar hij de school reeds op

De Gids. Jaargang 22

754
twaalfjarigen leeftijd verlaat. Voor het overige moet zijne kennis zich bepalen tot de
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek - de wetenschap zelve ligt buiten
zijn kring - voor zoo verre dat zijn eigen en de aanverwante vakken betreft. Alle
kennis die den gezel nu verder bijgebragt wordt, kan hem als mensch veredelen, wij hopen het van harte, - maar zal hem geen beter ambachtsman maken. Ook hier
geldt het groote principe van de verdeeling van den arbeid. De geleerde denkt: dat
is zijne verheven roeping; en de nijverheid voert uit, dat is de hare: zoo vereenigd,
komt men tot een goed resultaat. Dit betreft echter hoofdzakelijk het vormen en
verbinden der grondstof; geldt het de verdere verwerking daarvan, dan is doorgaans
de kunst de natuurlijke geleidster van den ambachtsman.
Maar wil de kunst hier het nut doen waartoe zij geroepen is, dan moet hare
beoefening met veel beleid en zorgvuldigheid op de hoogte der behoeften van de
nijverheid gehouden worden. De hooge conceptiën der kunst staan even ver boven
den werktuigelijken arbeid, als de wetenschappen dit doen, en voert men dus de
kunstoefening te hoog op, dan is men daarbij blootgesteld aan hetzelfde gevaar
van het doel voorbij te loopen, dat wij boven bij de wetenschappen hebben doen
uitkomen. Ook dan krijgt de geest eene verkeerde rigting, en in plaats dat liefde tot
het vak wordt opgewekt, ontstaat tegenzin in den dagelijkschen werktuigelijken
arbeid. En dat is een gebrek, waarover in bijna elk land, door de bekwame mannen
die aan het hoofd der industriëele etablissementen staan, geklaagd wordt. In
Engeland zijn dikwijls de klagten gerezen, dat de akademiën en teekenscholen niet
het nut deden dat zij konden doen als zij beter ingerigt waren, en eene commissie
van onderzoek is daarom opzettelijk door het Parlement benoemd. Even zoo bragt
in België de commissie, belast met de reorganisatie van het industriëel onderwijs,
nadat zij alle akademiën en teekeninstituten bezocht had, in haar verslag aan den
Minister, het volgend oordeel uit: ‘Ici encore, nous pouvons constater la tendance
à agrandir sans cesse le champ de l'enseignement, à élever d'un dégré le rang de
l'école. Il em est résulté que l'on a formé un grand nombre d'Artistes de tout genre,
dont beaucoup ont à regretter, sans doute, le choix de la carrière ingrate,
infructueuse, dans laquelle ils sont entrés;
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et, ce qui est pis encore, que l'on a fait perdre à de nombreux jeunes gens un temps
précieux, qui aurait pu être plus utilement occupé.’ En dat is waar, volkomen waar;
het heeft in andere landen evenzeer plaats, en is denkelijk ook bij ons op vele
scholen het geval.
Er is geen fout, waarin men, zelfs op het best ingerigt Instituut, gemakkelijker
vervalt, dan die, waarover hier geklaagd wordt. Het is toch zoo natuurlijk, dat de
leeraar, die zijne kunst lief heeft en met geestdrift les geeft, zijne leerlingen zoo ver
poogt te brengen, en hunnen geest zoo hoog tracht te verheffen, als hem dat mogelijk
is, en zij er vatbaar voor zijn. Even natuurlijk is het, dat hij daartoe den weg kiest,
die volgens zijne overtuiging de beste is, dien hij zelf bij zijne opleiding heeft gevolgd,
en alle anderen heeft zien bewandelen. Wat is natuurlijker, dan dat hij, die gevoel
voor het schoone moet inprenten, voor zijne lessen het schoonste kiest? En wat is
schooner, dan het menschelijk beeld? Wat levert schooner combinatie van lijnen
voor eerstbeginnenden? wat kan beter voorbeelden opleveren voor hen die verder
gevorderd zijn? en hoe hoog zijn die lessen niet op te voeren, wanneer men het
menschbeeld in vorm, karakter en uitdrukking tot aan het ideaal verheven denkt!
Daarenboven zijn omtrek, licht en schaduw, kleur, kortom alles wat tot het
zamenstellen van een kunstgewrocht noodig is, daarin in de hoogste mate te
vereenigen. ‘Wanneer’ zegt de kunstenaar, ‘de jonge lieden naar onze methode
hebben leeren teekenen, en door dat middel het gevoel voor het eenvoudige,
schoone en edele bij hen zóó ontwikkeld is, dat die beschaving hun eigendom is
geworden, dan zal alles wat zij voortbrengen, den stempel daarvan dragen; want
zondigen zij in een ongelukkig oogenblik al eens tegen den goeden smaak, dan
zullen zij die teekening in een ander oogenblik zelven verwerpen, omdat elke
kleingeestige, beuzelachtige opvatting tegen hun eigen opgewekt en beschaafd
schoonheidsgevoel zal aandruischen. Daarenboven, wanneer de leerling het
moeijelijkste gedeelte van het teekenen heeft geleerd, dan zal zelfs hij, die geringe
vermogens bezit, toch elk ander gedeelte der kunst betrekkelijk gemakkelijk
aanleeren. Hij heeft dan zijne verkregene kunde slechts op iets anders en
eenvoudigers toe te passen, en dan gelukt hem dat zeker.’ Zóó redeneert de
kunstenaar. Heeft hij ongelijk? Dat zullen wij
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later onderzoeken. Maar dat in deze wijze van opvatting het gevaar voor de verkeerde
gevolgen opgesloten ligt, waarover algemeen geklaagd wordt, zullen wij vooraf
trachten duidelijk te maken.
Er is geen deel der kunst dat zulk een diepen indruk op het algemeen maakt, als
de voorstelling van de eene of andere handeling van den mensch, door den
kunstenaar geïdealiseerd en met al het vermogen der kunst uitgedrukt. De
fijnbeschaafde man en de ruwste beschouwer staan er beiden voor stil, en worden
er evenzeer door getroffen. De schoonste gedeelten uit zulke tafereelen, door de
gravure of de lithographie meesterlijk en op groote schaal nagevolgd, dienen nu in
den regel tot voorbeeld voor den reeds gevorderden leerling; en wie er geen getuige
van is geweest, kan zich moeijelijk verbeelden, welke uitdrukking zijn geheele wezen
aanneemt, als hij zulk een voorbeeld vol leven en kracht voor zich krijgt. De
onverschilligsten hebben wij dikwijls daardoor wakker zien schudden. Denk u nu
daarbij een leeraar, die met geestdrift al het schoone doet opmerken en zijne liefde
tot de kunst op den leerling tracht over te brengen, dan zult gij niet veel verbeelding
behoeven, om u voor te stellen, welken diepen indruk dat maken zal op jonge, voor
de indrukken van het schoone meestal zeer vatbare gemoederen. En als nu die
leerling een jongen is met een helder hoofd en eenen opgewekten geest, zoo als
er velen onder de gezellen zijn, als hij door lang en ijverig werken de beginselen is
doorgeworsteld, en daarenboven tot die enkele bevoorregten uit de massa behoort,
die in hunne teekening dat iets brengen, waarvoor men geen naam heeft, en dat
men daarom gevoel noemt, hetgeen te weeg brengt dat het platte eentoonige papier
onder zijne hand begint te leven, zich verheven toont of diep schijnt, met geene
andere middelen, dan eenige zachte, tintelende, meer of minder donkere toontjes,
uit een stuk krijt gehaald, en dat het voorbeeld, hetwelk hij door ieder ziet
bewonderen, nu door zijne hand, door het vermogen waarvan hij zich bewust is,
wordt teruggegeven; dan moet men zien met welke innige zelfvoldoening hij zijn
werk beschouwt, en met hoeveel trots hij neêrziet op dat van anderen, die met al
hun tobben en werken slechts een met zwart krijt beteekend papier voortbrengen,
dat altijd koud en zielloos blijft. Men ziet het hem aan, hoeveel hij zich
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boven hen verheven waant. En als hij dan door den leeraar geprezen, door de
kameraden benijd wordt, en zijn werk, zwakke beginselen als het nog zijn, toch door
de ouders en vrienden op de naïefste wijze bewonderd wordt; als hij in den huiselijken
kring hoort zeggen, dat er veel in hem steekt, dat het jammer is, dat hij niet in de
kunst kan voortgaan, dat er zoovele groote kunstenaars zijn geweest die toch ook
maar uit zijnen stand zijn voortgekomen, en misschien op zijne jaren nog niet zoo
knap waren als hij nu is; dan moest de jongen toch meer verstand hebben, als men
op zijne jaren verwachten kan, om niet ijdel en verwaand te worden, en met
minachting op zijnen dagelijkschen arbeid neêr te zien. Kon hij eens verder komen!
Kon hij eens, zelfs na jaren werken, eene schilderij of een beeld zamenstellen en
naam door zijne kunst maken! Dan werd ook zijn naam met eerbied genoemd; dan
betaalde men ook duizenden voor zijn werk; dan hing hij niet meer van de luimen
van zijn baas af, was altijd goed gekleed en rijk; en wie kan het den armen gezel
kwalijk nemen, dat hij, door ouders en vrienden aangemoedigd, eindigt met zich
eene kunstenaarstoekomst te droomen? Arme jongen! Noch hij, noch zijne ouders
hebben beschaving genoeg om zelfs in de verte te beseffen, wat er al niet geleerd
moet worden, wat voortdurend werken er wordt vereischt, wat gelukkige
omstandigheden in zijn geval zouden moeten medewerken, en hoe weinigen eene
waarachtige kunstenaarsroeping hebben. In één woord, zij weten niet welk verdriet
zij zich bereiden, en zoo wordt zoo menige knappe jongen aan de nijverheid ontrukt,
waarin hij een gelukkig en werkzaam leven had kunnen leiden, om het aantal te
vermeerderen van hen, die wij veilig de ongelukkigste der ongelukkigen kunnen
noemen, - de mislukte kunstenaars.
Men achte dit toch niet zoo zeldzaam, zoo zeer tot de uitzonderingen behoorende,
dat het niet belangrijk genoeg zou zijn om bij het oordeel over het onderwijs der
gezellen in aanmerking te komen. Het aantal van hen, die zóó verloren gaan, is
integendeel zoo groot, dat er in alle landen over geklaagd wordt. En zelfs als
onoverkomelijke bezwaren de verwezenlijking der droombeelden van den gezel en
zijne ouders onmogelijk maken, bestaat toch het kwaad. De liefde tot zijn vak is
weg, hij vindt het niet mooi meer, hij leert en werkt niet meer met denzelfden lust
als vroeger. Kortom, zijn geest is van zijn werk afgetrok-
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ken, en dit is voor den vooruitgang in zijn vak, en dus voor zijne toekomstige welvaart,
het grootste ongeluk dat hem overkomen kan.
Wij zien dus hier, dat eene verkeerde leiding van de beoefening der kunst even
nadeelig is, als wij dit vroeger bij de wetenschap hebben doen uitkomen.
Maar eene zaak, die op zich zelve goed is, kan en mag niet beoordeeld worden
naar het misbruik, dat onverstandigen er van maken; en de vraag blijft dus: of de
leeraar, die bij zijne lessen het menschelijk beeld als middel bezigt, om den leerling
het teekenen te leeren en bij hem het gevoel voor het schoone te ontwikkelen,
daardoor kiest, wat inderdaad het meest geschikt is om aan den nijverheidsgezel
die kunstbeschaving te geven, die hij voor zijn vak noodig heeft.
Stelt men deze vraag voor aan het grootste gedeelte der fabriekanten, bazen, of
andere chefs der nijverheid, dan is de zaak dadelijk beslist; want dezen hebben er
zich in bijna ieder land tegen verklaard. ‘Waarom,’ zegt de Engelsche fabriekant,
‘onderwijst men onze gezellen, alsof men hun den weg naar de Akademie van
schoone kunsten wilde openen? Waarom hun den kostbaren tijd doen verliezen
met het aanleeren van een deel der kunst, dat verreweg de meesten nooit in hun
vak zullen noodig hebben?’ - ‘Wij zenden,’ zegt op zijne beurt de Belgische
industriëel, ‘onze gezellen naar de teekenscholen, om hen handig en puntig te
maken, een ornament voor een meubel te leeren uitdenken of kartons voor tapijten
te leeren zamenstellen, en men leert hen neuzen en ooren, armen en beenen
teekenen! Ondersteld, dat men hen na jaren werken zoover brengt, dat zij een
geheel beeld naar de natuur kunnen teekenen, dan zullen zij toch nog volkomen
vreemd in hun vak zijn, en nog geen eenvoudig meubel kunnen versieren, of een
bruikbaar patroon voor eene fabriek van stoffen leveren.’ Het afkeurend oordeel
van die praktische Heeren verkrijgt door de ondervinding, die zij in hun vak hebben
opgedaan, bij het publiek eene zekere waarde; maar bevoegde kunstregters zijn
echter van gevoelen, dat zij de ware beoordeelaars niet zijn. Zij begrijpen niet, dat
de kunstenaar het teekenen van het figuur bij den nijverheidsgezel gebruikt als
middel om de intelligentie van die leerlingen te verheffen, hunnen smaak te zuiveren,
en bij hen het gevoel voor eene
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ideale volmaaktheid op te wekken, zonder welke eigenschappen het onderwijs in
de kunsten nooit tot een blijvend resultaat kan geleiden, en dit kan alléén verkregen
worden door hun eene theoretische opleiding te geven. Bij hunne beoordeeling
verwarren zij dus middel en doel, en, weinig met het onderwijs bekend, weten zij
niet hoe langzaam de ontwikkeling van den leerling moet plaats hebben, noch door
welke opvolging van voorbereidingen hij geleid moet worden, opdat hij met eenige
zekerheid tot het doel worde gebragt, dat men met zijne oefening in de kunsten
beoogt.
‘Daarenboven,’ zegt de kunstenaar, ‘wij onderwijzen op de akademiën en
teekeninstituten het teekenen, en door dat middel tevens het schoon in het algemeen,
aan ieder, die van onze lessen komt gebruik maken, en de kunde, de goede smaak,
het gevoel voor het eenvoudige, het edele en het grootsche, die de leerlingen door
onze lessen verkregen hebben, moeten dan door ieder hunner, indien er onder hen
nijverheidsgezellen zijn, op zijn ambacht in het bijzonder toegepast worden. Dat nu
moeten zij op hunne fabrieken leeren. Zoo is het overal en altijd begrepen.’ En
tegenover de klagt van den industriëel staat nu die van den leeraar, dat men namelijk
zijne leerlingen op de helft hunner ontwikkeling en zelfs meestal veel vroeger
wegneemt, en dat daarin alléén de oorzaak te zoeken is, wanneer de kunstoefening
bij den gezel niet altijd het nut doet, dat de fabriekant er van verwacht.
Het is de gewone strijd tusschen de theorie, die naar een schoon, maar verwijderd
doel streeft, en de praktijk, die eene dadelijke uitwerking van elk aangeleerd vak wil
zien. Intusschen zijn beiden, gelijk wel niet anders kan, het eens wat het einddoel
betreft, terwijl de industrieel volgaarne zal bekennen, dat al het schoone in de
vormen, dat ooit door de nijverheid geleverd werd, aan de toepassing der kunst te
danken is, en dus door de lessen der kunstenaren is verkregen. Het verschil in
meening betreft dus alleen den weg, dien de leerling moet doorloopen om de kunst
op de nijverheid toe te passen. Den weg door de kunstenaars aanbevolen, keurt
de industrieel af, omdat de ondervinding hem geleerd heeft, dat, wanneer de gezel
dien weg niet tot aan het einde vervolgt, maar op het eene of andere punt blijft
stilstaan, het afgelegde gedeelte hem in zijn dagelijksch werk dan niet zoo te stade
zal komen, dat de daaraan bestede tijd en
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moeite beloond worden. Het is niet tegen te spreken, dat dit een zeer groot en zeer
ernstig bezwaar is, daar slechts zeer weinigen, één uit de duizend, dat einddoel
goed bereiken, velen er zelfs niet naar trachten, omdat zij zelven gevoelen dat het
boven hun bereik ligt, en de meesten bij hun bezoek op de teekenscholen slechts
zooveel onderrigt komen vragen, als zij gevoelen voor de betere en gemakkelijkere
uitoefening van hun ambacht noodig te hebben. Om in dat bezwaar te voorzien
hebben eenige kunstenaars aan het uitgedrukt verlangen der industriëelen
toegegeven, en bij hunne lessen eenen anderen weg ingeslagen; sommigen om,
volgens hunne wijze van zien, een nog grooter kwaad: het wegblijven der gezellen
uit de lessen, en dus als gevolg daarvan, bepaalden achteruitgang, te verhoeden;
maar velen ook uit volle overtuiging en na de zaak rijp overdacht te hebben. Deze
laatsten gaan nog verder en beweren ronduit, dat, indien men door het
figuurteekenen eenige weinige zeer knappe menschen ontwikkelt, zij daarentegen,
door hunne wijze van handelen, de geheele massa der nijverheidsgezellen zullen
verbeteren, en dus in denzelfden tijd veel meer nut zullen doen.
Wij achten het van veel belang voor de kunstbeschaving der nijverheidsgezellen
om eens ernstig te onderzoeken aan welke zijde de waarheid gelegen is. Wij moeten
bij dat onderzoek zoowel het einddoel, dat zich de nijverheid met de beoefening der
kunst stelt, voor oogen houden, als den geschiktsten weg om daartoe te geraken.
Bepalen wij dan vooraf wat het einddoel is.
Dit is in elken tak der schoone kunsten het vermogen, om in de natuur het schoone
te onderscheiden, en met het meest mogelijk besef van dat schoone uit hare
schatkamer nieuwe denkbeelden te ontleenen; want allen, en dus ook de ornamentist
of nijverheidskunstenaar, stemmen hierin overeen, dat de natuur de eenige ware
bron is, waaruit het edele en schoone in telkens nieuwe vormen kan geput worden.
Is dit zoo, dan is het duidelijk, dat ieder kunstenaar uit die algemeene en
onuitputtelijke bron alleen datgene zal komen putten, 't welk hij in den bijzonderen
tak van kunst, dien hij beoefent, noodig heeft, en dat hij dit zal doen naar de wijze
van zien, die hij door zijne voorafgaande opleiding verkregen heeft; want, gelijk
Winkelmann zoo te
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regt opmerkt, de vatbaarheid voor het gevoel van het schoone in de kunst kan alleen
door de opvoeding worden opgewekt en aangekweekt. Is nu de behoefte van den
ornamentist (zoo zullen wij in het vervolg den industriëelen teekenaar noemen)
dezelfde als die van den beoefenaar der schoone kunst, dan moet ook beider
opleiding, beider wijze van zien en opvatten dezelfde zijn, en dan is er geen andere
of betere weg dan het teekenen van het figuur; maar is zij niet dezelfde, dan moeten
beiden op verschillende wijze ontwikkeld worden. Het zal naauwelijks gezegd
behoeven te worden, dat, als wij hier bij ons onderzoek het onderwijs van den
kunstenaar en den ornamentist op dezelfde lijn plaatsen, wij enkel het oog hebben
op de voorbereidende studiën, die beiden moeten maken; want met de hoogere
gedeelten der kunst, met de ontwikkeling die daartoe noodig is, of met de studiën
die daartoe behooren, heeft de ornamentist zeker niets te doen. Maar het vermogen,
om de hun voorgestelde vormen na te teekenen, en het schoone in de natuur op te
sporen, moeten zij beiden bezitten. Hier staan zij dus op hetzelfde terrein, waarop
zij beiden de wegen moeten kiezen, die hen het spoedigst en zekerst tot het einddoel,
dat zij met hunne studiën beoogen, geleiden zullen. Nu rijst natuurlijk de vraag: ‘Is
het einddoel voor beiden hetzelfde? Komen, beiden met hetzelfde oogmerk, met
dezelfde opvatting der zaak en op dezelfde wijze in de natuur zoeken?’
En hier bestaat nu een zeer groot, een zeer karakteristiek verschil. Het is van het
hoogste belang voor ons onderzoek, dat men zich een juist denkbeeld van den aard
van dit verschil vorme, en daarbij onder geen misverstand gebukt ga; want is er
werkelijk zulk een in 't oog loopend onderscheid, dan is het duidelijk, dat de
ornamentist een geheel ander pad moet bewandelen dan de aanstaande kunstenaar,
of, in andere woorden, dat zijne voorbereidende studiën en verschillende trappen
van ontwikkeling eene geheel andere rigting moeten nemen.
Zien wij dus, waarin het verschil bestaat.
De kunstenaar beschouwt in zijne natuurstudie het schoon altijd als eene
individuëele eigenschap van het voorwerp dat hij bestudeert: het is het schoone in
den mensch, in een dier, in een boom enz., en hij bestudeert dat in vorm, beweging,
karakter, uitdrukking, kleur, kortom in alles;
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maar nooit scheidt hij in zijne gedachte het schoon van het voorwerp zelf af.
De ornamentist daarentegen beschouwt het schoon als eene geheel op zich zelve
staande zaak, als eene eigenschap die hij van het natuurlijk voorwerp afneemt, om
die willekeurig aan een ander van zijne eigene schepping te verbinden; het schoone
in de natuur heeft voor hem alleen waarde, voor zoover hij dit met terugzigt op zijn
ambacht, in zijne eigene industrie gebruiken kan.
Een voorbeeld zal dit duidelijker maken. Verbeelden wij ons dat beiden, de
kunstenaar en de ornamentist, eene bloem, b.v. eene lelie, als voorwerp van hunne
studie voor zich stellen.
De bloemschilder, die de lelie voor zich plaatst, tracht bij zijne navolging zoo diep
mogelijk in al de karakteristieke eigenaardigheden van die bloem in te dringen.
Vorm, doorschijnendheid der bladeren, zuiverheid van kleur, licht en schaduw,
toevallige bewegingen, die dikwijls zoo gracieus zijn, alles wat tot de bloem behoort,
wordt met de fijne geoefendheid van den kunstenaarsblik beschouwd; en met den
takt, die alléén door langdurige oefening kan verkregen worden, worden de gebreken
verbeterd en de lelie fraaijer gemaakt, door het schoone der geheele familie op deze
ééne bloem over te brengen. Alles wat de bloem omgeeft is daarmede in harmonie,
en als het nu den kunstenaar gelukt, om zijne voorstelling zoo natuurlijke te maken,
dat de beschouwer bedrogen wordt en zich verbeeldt de bloem zelve te zien, dan
heeft hij het doel dat hij zich voorstelde bereikt.
De ornamentist, die nu op zijne beurt dezelfde bloem als model voor zich wil
stellen, kiest uit de leliën de bloem die het regelmatigste ontwikkeld is, plaatst die
voor zich in den toestand waarin hij die noodig heeft, en bestudeert daarvan alléén
den lieven gracieusen vorm, terwijl hij zich met het overige van de natuur der bloem
niet bemoeit. Hij teekent dien vorm, en verbindt dien tegelijk in zijne gedachten aan
een of ander voorwerp zijner nijverheid. En de vrucht die de natuurstudie van den
ornamentist voor zijn werk oplevert, is bij den porcelein- of bronsfabriekant de vorm
eener vaas, bij den glaswerker die van een kristallen lamp of een wijnglas, bij den
schrijnwerker de grondvorm van een kapiteel aan een meubel. Kortom, de
ornamentist heeft
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het gevondene schoon van het natuurlijke voorwerp afgenomen, om dat op een
ander van eigen vinding te doen overgaan.
Zoo of op nagenoeg gelijke wijze handelt hij nu met alles wat hij in de natuur vindt.
De schoone rosetten, die in de Grieksche ornamenten gevonden worden, zoowel
als de met veelkleurig glas versierde ronde ramen in de Gothische gebouwen en
de menigvuldige ornamenten van dezelfde soort, die tijdens de Renaissance en
later voorkomen, vinden allen hunne grondvormen in eenvoudige bloemen. De
ornamentist schikt en verandert die, neemt uit de ééne de verdeeling, uit de andere
den vorm der bladeren, en vult de overblijvende plaatsen met nieuwe bloemen of
bladstelen aan. Op dezelfde wijze heeft hij de grondvormen der verschillende
palmetten naar de nerven der bladeren bestudeerd. En even als hij uit het plantenrijk
put, doet hij dat uit elk ander deel der natuur. Hij gebruikt den kop van den leeuw
als ornament aan eene gebeeldhouwde fontein om den waterstraal uit den muil te
doen ontspringen, en de langwerpige vorm der slang wordt door hem, in monumenten
van ernstiger aard, gebruikt om met den staart in den mond, in plaats van de drooge
cirkellijn, het denkbeeld van het oneindige uit te drukken; terwijl de gracieuse
kronkelingen van datzelfde dier in andere takken der nijverheid tot handvatsels aan
vazen of kannen herschapen worden. Zoo als hij nu met de vormen doet, handelt
hij ook met de kleuren. Ziet hij in de natuur eene verbinding van kleuren, die
harmoniëren, of waarvan de eene schoon en helder op de andere uitkomt, dan is
het hem onverschillig, of het voorwerp, waarop hij die ziet, eene bloem of een vogel
is; hij teekent die kleuren af om ze later te pas te brengen, waar hij die best gebruiken
kan.
Natuurlijk neemt zijne wijze van zich door de kunst uit te drukken een met zijne
geheele rigting overeenkomstig karakter aan. Hij teekent of boetseert de vormen
keurig, accuraat en scherp, maar de effecten van licht en schaduw zijn voor hem
van veel minder belang dan de zuiverheid van den omtrek. Den diepen blik in de
natuur, zonder welken de hoogere kunst niet bestaan kan, behoeft hij niet, en hij
heeft daarvan zelfs in het geheel geen besef.
Men ziet nu dat de kunstenaar en de ornamentist beiden navolgers der natuur
zijn, maar op eene geheel verschillende
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wijze. De gedachten, die beiden bij het beschouwen van dezelfde zaak geleiden,
zullen dikwijls lijnregt tegenover elkander staan, hoewel toch beiden hetzelfde doel,
namelijk het opsporen van het schoone, beoogen. En deze leidende gedachten zijn
het natuurlijk gevolg van de vooraf ontvangen ontwikkeling. Zal nu de ornamentist
zijne eigenaardige wijze van zien op de gemakkelijkste wijze verkrijgen, door, met
het teekenen van het figuur, een gedeelte van de kunstenaarsopvoeding te
doorloopen? Ons dunkt dat het voor het minst mag betwijfeld worden, en dat de
tegenstander dier methode met volle regt aan zijne collega's zou kunnen vragen:
‘Denkt gij, dat, indien Kallimachus een bloemschilder geweest ware, hij dan uit het
bekende mandje met speeltuig, waartegen een akanthusblad kronkelde, het
Korinthisch kapiteel zou gehaald hebben? Toch niet: hij zou mogelijk naar hetzelfde
voorwerp eene bevallige schilderij hebben ontworpen, maar hij moest architect of
ornamentist zijn, om op de gedachte te komen, van er een kapiteel voor eene kolom
in te vinden. Het geheele verhaal mag eene fabel zijn, wij hebben er vrede mede,
maar wij zijn er Vitruvius dankbaar voor; want hij heeft ons hier een beeld geleverd,
dat ons uitmuntend te pas komt, om te doen zien, dat verschillende kunstenaars,
dezelfde zaak bestuderende, alleen datgene er uit putten zullen, hetwelk met de
gewone rigting van hunnen geest overeenkomt.’
Maar schoon het moeijelijk zal zijn om dit tegen te spreken, zal men echter
ongetwijfeld daartegen aanmerken, dat de geest van den leerling beschaafd en
veredeld moet worden, voordat hij, op welke wijze dan ook, met eenige vrucht in de
natuur kan lezen; dat dit dus altijd een voornaam gedeelte zijner opleiding moet
zijn; dat het alleen kan verkregen worden door het veel zien en nateekenen van de
schoonste voortbrengselen der kunst, en dat, daar de hoogste openbaring van het
vormenschoon in het menschbeeld gelegen is, daarnaar ook het beste kan geleerd
worden. Maar hecht men bij die beschouwing niet te veel aan eens voor waar
aangenomen ideën? wanneer het namelijk nijverheidsgezellen en geene kunstenaars
geldt. Zijn, b.v., de ornamenten uit den besten tijd der Grieksche kunst in hunne
soort niet even grootsch, edel en schoon, als de Apollo en de Laokoön in de hunne?
Zou de geestverheffing, die de leerling daaruit putten kan, niet voldoende zijn voor
negen
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van de tien leerlingen, die de kunst ten behoeve van de nijverheid beoefenen, en,
zoo ja, waarom dan den leerling niet naar dat schoon gewezen, en dus van de
eerste lijn die hij teekent af, in de rigting van zijn vak ontwikkeld? Een groot aantal
uitmuntende leeraars zijn van gevoelen, dat deze kunstontwikkeling niet alleen voor
het personeel van den nijverheidstand in het algemeen voldoende is, maar zelfs
dat het volgen van dezen weg nader tot het doel zal brengen, en voor het goed
begrip van het ornament-teekenen zelfs noodzakelijk is, zoo als wij straks zullen
trachten te verklaren. Daarenboven voorkomt men zoo - immers voor een groot
gedeelte - het afdwalen van vele der beste leerlingen uit den nijverheidsstand tot
onbeduidende kunstenaars, daar zij nu de kunst met terugzigt op het ambacht
beoefenen, en dus met hunne gedachten altijd bij den dagelijkschen arbeid gehouden
worden, iets waarmede op zich zelf reeds veel gewonnen is.
Tegen deze wijze van zien is echter aan te voeren, dat in vele der hoogere takken
van de nijverheid, de meer stipte navolging der natuur wel degelijk noodzakelijk is;
dat in sommige zelfs het menschelijk beeld menigvuldig tot versiering wordt
aangebragt, en dat men zulke voortbrengselen te meer bewonderen zal, naarmate
zij natuurlijker zijn uitgevoerd. Men kan nog verder gaan, en zeggen dat de nijverheid
in sommige harer schoonste produkten de kunst al zeer nabij komt; maar dan zal
ook het genoegen, dat de beschouwer bij het zien van die werken ontwaart, op
rekening der kunst en niet op die der nijverheid moeten worden gesteld. Zulke
schoone produkten worden dan ook door andere en veel meer ontwikkelde personen
vervaardigd, dan die waarover wij nu spreken. In de nijverheid verkrijgt men altijd
de beste resultaten door de verdeeling van den arbeid, en jonge lieden die wegens
een gelukkigen aanleg en gunstige omstandigheden de hoop kunnen voeden, van
het zoo ver in hun vak te brengen, moeten dan ook een gedeelte van de opvoeding
der kunstenaars doorloopen, wel te verstaan nadat zij vooraf het teekenen voor hun
eigen vak geleerd hebben. En dit moet dan in het teekenen van het figuur bestaan,
waartoe op elke goed ingerigte teekenschool ruimschoots de gelegenheid moet
wezen. Maar altijd zullen slechts enkelen uit de honderden die hooge ontwikkeling
behoeven of daarvoor
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vatbaar zijn; en deze weinigen kunnen dus in onze algemeene beschouwingen
geene verandering brengen.
Wij meenen nu te hebben doen uitkomen dat het einddoel der studie van den
jongen kunstenaar en van den ornamentist zeer uit elkander loopen, en daarin den
grond gevonden te hebben van de gevoelens dier leeraars, die meenen dat beiden
niet op dezelfde wijze, dat is, door het teekenen van het menschelijk beeld, kunnen
gevormd worden, dewijl zij dan beiden dezelfde, en niet ieder de voor hem passende
wijze van zien en waarnemen zullen verkrijgen. Wij zullen nu verder de leeraars
gadeslaan, die de nijverheidsgezellen door het teekenen der ornamenten tot hun
doel brengen, en den weg beschrijven, dien zij daarbij volgen.
De roeping van den ornamentist, zeggen zij, bestaat in het versieren der drooge
skeletachtige voortbrengselen der werktuiglijke kunsten, en het verbergen van de
aanhechting der verschillende deelen, door er een kleed van schoon over te trekken,
waardoor dan het gezamenlijke werk een geheel vormt, dat, even als de
voortbrengselen van de natuur, het nuttige met het schoone vereenigt. De middelen
waardoor dat geschieden moet, worden uit de natuur zelve, als de bron van alle
schoon, geput, zoo als wij boven gezien hebben.
Maar er behoort een groote trap van kunstbeschaving, dat is, een hoog ontwikkeld
gevoel voor schoon, een fijne smaak en veel ervaring toe, om met eenige vrucht in
de natuur te lezen. De leerling moet zich daartoe voorbereiden door het vlijtig
bestuderen en veel nateekenen van de schoone ornamenten door vroegere
kunstenaars in dat genre gemaakt, en die uit de verschillende tijdperken, waarin de
kunsten bloeiden, zijn overgebleven. - Er kunnen namelijk in de geschiedenis van
de geestontwikkeling van den mensch verschillende brandpunten als het ware van
algemeene beschaving worden waargenomen; en een vlugge blik op de geschiedenis
der kunsten doet zien, dat juist de schoonste werken dan gemaakt zijn, als de
menigte het best in staat was die te begrijpen. Op zulke tijdstippen stonden dan alle
kunsten op nagenoeg gelijke hoogte, waren zij als met éénen algemeen
heerschenden geest bezield, en vormden zij te zamen een geheel, dat zich van de
hoogste kunstscheppingen af, tot op de kleinste voorwerpen
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waaraan een schoone vorm te geven was, door een bijzonder karakter van elke
vroegere of latere kunstbeschaving onderscheidt. Zoo, bijv., bloeiden in het
schitterendste tijdperk der Grieksche beschaving, toen die schoone tempels gebouwd
werden, waarvan de overblijfselen nu nog de algemeene bewondering wekken, ook
hunne hoog geroemde beeldhouwers en schilders, en hetzelfde grootsche karakter,
dat die kunstwerken onderscheidt, wordt ook in hunne ornamenten, cameën,
medailles enz. gevonden. In latere tijden en andere landen schiepen andere
beschavingen ook andere denkbeelden en behoeften, en de kunsten namen dan
eene daarmede overeenkomstige rigting aan. Het algemeen karakter dat alle
kunstvoortbrengselen te zamen genomen in elk van die tijdperken van ieder ander
onderscheidt, wordt in de kunsttaal door het woord STIJL uitgedrukt. Zoo heeft men
dan ook in de ornamenten den Griekschen, Byzantijnschen, Gothischen,
Renaissance-stijl enz. In die allen worden ornamenten gevonden, die, hoewel in de
algemeene opvatting veel van elkander verschillende, echter allen als ware typen
van het schoon, door alle tijden heen, hoog gewaardeerd zijn, en waarvan de
schoonste, zorgvuldig opgegaard, eene bloemlezing vormen, die in den
tegenwoordigen tijd, hetzij door gips-afgietsels, hetzij door de gravure of lithographie,
algemeen verspreid, en dus voor een ieder toegankelijk is.
Dit zijn nu de voorbeelden waarnaar de ornament-teekenaar grootschheid van
opvatting en goeden smaak moet leeren verkrijgen. Het is door de gedurige
beschouwing van die kunstvoortbrengselen, door die veel en aanhoudend te
teekenen, dat men de denkwijze van die groote voorgangers moet leeren vatten,
en met de oogen van die scherpziende waarnemers moet leeren zien. Daardoor
zal de ziel de gewoonte aannemen om in alles wat vorm heeft, het schoonste en
edelste te leeren denken, en de leerlingen zullen daardoor voorbereid worden, om
ook op hunne beurt hetgeen waarlijk schoon en edel is, in de natuur te ontdekken
en bij uitsluiting te kiezen. Men leert alleen vinden door het bestuderen van wat
anderen gevonden hebben, zoo als men leert denken, door de gedachten van
anderen te lezen. Hoe meer zich de geest des ornamentteekenaars met de schatten
der verschillende kunsttstijlen verrijkt, hoe vruchtbaarder hij later in het vinden van
eigen
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hulpmiddelen zijn zal. Zoo is het zelfs met ieder gedeelte der hoogere kunst gelegen,
en elke kunstenaar die ver genoeg gevorderd is om nederig te zijn, zal volgaarne
bekennen, dat hij in zijne eigene vindingen veel aan het werk zijner voorgangers
verschuldigd is.
Bij die studie moet de leerling niet alleen opmerkzaam worden gemaakt op hetgeen
die kunstenaars in de natuur gevonden hebben, maar vooral ook leeren zien, hoe
zij van het gevondene hebben gebruik gemaakt; met hoeveel wijsheid zij alle
kleinigheden, die niets aan het algemeen schoone karakter der vormen toebrengen,
zorgvuldig hebben vermeden, en al wat overtollig is hebben terzijde gesteld, om
alléén dat te behouden, wat strikt noodig en sierlijk is; hoe zij daardoor, bij al hunnen
rijkdom, toch tot dien edelen eenvoud zijn gekomen, waarop het oog met zooveel
genoegen rust, zonder zich ooit te vermoeijen. Hierdoor zullen zij leeren begrijpen
wat men in de kunsttaal eene grootsche opvatting noemt. Men moet hen wijzen op
het groot verschil dat er bestaat tusschen de ornamenten van ernstigen aard, die
de gebouwen en meubelen tot godsdienstig gebruik, de wapenen enz. versieren,
en tusschen die liefelijke gracieuse vormen van ornamenten, die zulk een bevallig
voorkomen aan voorwerpen van vrolijker bestemming geven. Zij zullen dan leeren
opmerken, dat de ornamenten altijd in volmaakte overeenstemming met de
grondvormen moeten zijn, en daarmede een voor het gebruik gepast geheel, en
tevens de uitdrukking van ééne gedachte moeten vormen.
Deze studie maakt nu, vergelijkenderwijze gesproken, de schoone literatuur van
den ornamentist uit. De leerling beoefent dit gedeelte zijner studiën, door het
teekenen naar platen, of, als hij verder gevorderd is, naar gips-afgietsels, of wel hij
boetseert naar dezelfde voorbeelden: eene verscheidenheid van uitdrukking die
bepaald moet worden door de behoeften van het nijverheidsvak dat hij beoefent.
Het spreekt intusschen van zelf, dat hij zich vooraf reeds de eenvoudigste elementen
van het teekenen moet hebben eigen gemaakt, en ook die eigenaardige ontwikkeling
moet verkregen hebben, die deze soort van kunst in het bijzonder vereischt.
Wij zeggen de eigenaardige ontwikkeling, en zie hier wat wij hierdoor verstaan.
Van allen die een der talrijke
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takken der kunst beoefenen, is alléén de ornamentist door regel en maat, gedeeltelijk
vrijwillig, maar ook voor een groot gedeelte onafhankelijk van zijnen wil, gebonden.
Hij is dit vrijwillig in de keuze en de zamenstelling van zijn ornament, maar
onafhankelijk van zijn wil bij de toepassing van zijn werk op het ambacht. Het spreekt
van zelf dat dit op zijne wijze van zien, van zamenstellen en van teekenen eenen
grooten invloed moet oefenen. Wij zullen trachten dit gedeelte van zijne opleiding,
dat van zooveel belang is, wat meer in het licht te stellen.
Bij hun waarnemen en zoeken zijn zelfs de oudste ornamentisten getroffen
geworden door de schoone orde en regelmatigheid, die in de voortbrengselen van
de natuur gevonden worden, en die daarin als grondslag voor de vormen schijnen
te liggen. Zoo, b.v., zijn in vele ligchamen de deelen aan beide zijden van eene
loodlijn, die door het midden loopt, gelijk, en wat zich aan de ééne zijde bevindt,
wordt ook, op gelijken afstand van die lijn, aan de andere zijde gevonden. Somtijds
is die lijn slechts voor het geoefende oog te zien, zooals dat het geval is bij den
mensch, de zoogdieren, vogelen, visschen, bij vele schelpen, in alle eijeren, sommige
zaadbuizen van bloemen enz., voorwerpen die allen door den ornamentist gebruikt,
of in zijne zamenstellingen ingeweven worden. Somtijds echter is die lijn duidelijk
geteekend, zoo als dit, om een voorbeeld te noemen, bij de bladeren van boomen
en planten plaats heeft. Beschouwt men nu een welgevormd blad, bijv. dat van de
akanthus of Italiaansche beerenklaauw, waarvan zoo menigvuldig gebruik is gemaakt,
dan bespeurt men, bij aandachtige beschouwing, dat de uiteinden van de bladschijf,
hoe zamengesteld en ingesneden die ook zij, toch gezamenlijk binnen eenen omtrek
te besluiten zijn die aan beide zijden en op meestal gelijke afstanden van de
bladsteel, schoone regelmatig gebogen lijnen vormt. Zelfs wanneer een blad van
de vingervormige soort is, dat is, uit verschillende bladeren bestaat, die met hun
ondereinde op de punt van den algemeenen bladsteel zijn vastgehecht, dan heeft
niet alléén elk afzonderlijk blad de eigenschappen die wij beschreven hebben, maar
de boveneinden van al de bladeren te zamen genomen vormen dan wederom eene
groote regelmatige ronde lijn, door de uiteinden der bladeren aan beide zijden op
gelijke afstanden verdeeld, terwijl
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de nerven van de bladschijven aan beide zijden van de groote bladsteel evenmatig
zijn ingeplant. Onderzoekt men nu waarom die regelmatigheid nooit vervelend voor
het oog is, dan vindt men de reden gedeeltelijk daarin, dat zij zich enkel vertoont in
de massa van het blad, maar de bijzondere deelen eene oneindige verscheidenheid
van bewegingen en afwijkingen hebben; gedeeltelijk daarin, dat wij ze op oneindig
verschillende wijzen aan de takken geplaatst zien, ofschoon ook hierin zich bij
diepere beschouwing vaak een regel openbaart; en eindelijk daarin, dat die
regelmatigheid bij de minste buiging voor het oog verdwijnt. Maar zelfs in die
buigingen zijn regelen. Nooit zijn zij hortend of stootend, maar de nerven vormen
altijd groote gebogen lijnen, die van het gezamenlijke aanhechtingspunt schijnen
uit te stralen, en een schat van schoone ronde lijnen van dezelfde soort aanbieden,
die in sommige planten zelfs met den algemeenen steel eene onafgebroken lijn
vormen. Eene geheel andere en niet minder regelmatige verdeeling maken sommige
bloembladen rondom het gemeenschappelijk middelpunt, en zij herhaalt zich in de
syngenesia, door de wijze waarop vele kleine bloemen tot ééne groote bloem zijn
gevormd. Welk een schat van regelmatige verdeelingen en figuren vindt men verder
niet in de kristallen! hoeveel is er niet uitgehaald! en hoeveel is er nog in te vinden!
Het zou ons te ver voeren, indien wij dit nog verder wilden uitwerken; het weinige
dat wij aangestipt hebben, zal voldoende zijn, om ons te doen zien, dat de natuur,
in haren onuitputtelijken rijkdom van vormen, overal orde, regelmaat en verdeeling
vertoont, en de ornamentist, die dat alles zorgvuldig bestudeert, om door zijne
werken dezelfde aangename gewaarwordingen op te wekken, als de natuur opwekt,
vergaart bij zijne onderzoekingen vele kostbare opmerkingen, en ontdekt vaste
beginselen, die hij als wetten aan zijne eigene voortbrengselen stelt. Elk opvolgend
geslacht van ornamentisten heeft, bij hetgeen het van zijne voorgangers leerde,
zijne eigene nieuwe ontdekkingen gevoegd, en deze allen te zamen vormen nu
vaste regelen, waarmede de ornamentist bekend moet zijn, niet om die drooge lijnen
en verdeelingen zelve als ornamenten te gebruiken, maar om die, even als dit in
de natuur plaats heeft, tot eenen vasten grondslag van zijne eigene werken te
maken.

De Gids. Jaargang 22

771
De leerling die een ornament, uit welken stijl ook, wil bestuderen en nateekenen,
moet dit vooraf tot zijne grondverdeeling kunnen terugbrengen, en moet dus leeren
de dikwijls drooge vormen, die er het gebeente van uitmaken, hoe kunstig het ook
bedekt zij of hoe diep het ook verborgen ligge, te ontdekken. Hij zal dan ontwaren
dat, even als in de natuur, waaraan zij ontleend zijn, ook in de ornamenten de
grondvormen vaak symmetrisch, dat is aan beide zijden der middellijn gelijk zijn,
zoodat, wanneer het eene gedeelte geteekend is, het tweede slechts is over te
dragen. In sommigen zal hij die symmetrie dubbel, dat is, zoowel in de breedte als
in de lengte, en dus hetzelfde ornament, maar in verschillende rigtingen, viermalen
herhaald vinden, zooals in vele paneelen van meubelen, ornamenten voor tapijten,
damasten, pellen enz., plaats heeft. Bij rijkere ornamenten van dezelfde soort, zal
hij dezelfde verdeeling en regelmaat vinden in de massa, met vele spelingen en
verscheidenheden in de bijzondere deelen, zooals wij gezien hebben dat dit in de
natuur ook plaats heeft. Verder zal hij ontdekken, dat zeer dikwijls de grondgedachte
van een zeer schoon en sierlijk ornament uit zeer weinige elementen bestaat, die
door den ornamentist op verschillende wijze en in verschillende rigtingen geplaatst
en geestig onder elkander verbonden, een geheel vormen, waardoor de beschouwer
aangenaam bedrogen wordt, meenende een zeer zamengesteld werk te zien, terwijl
het in waarheid een zeer eenvoudig is, - iets wat in de toepassing op de nijverheid
voor het goedkoope der productie van veel belang is. - Wilde nu de leerling dit
navolgen, zonder vooraf de verdeeling en de grondgedachten, die er het gebeente
van uitmaken, goed begrepen te hebben, dan zou hij veel tijd vruchteloos vermorsen,
en dan nog altijd iets zeer gebrekkigs leveren, terwijl integendeel hij, die goed
geoefend is, spoedig of althans na niet lange studie het geheel begrijpt, en, op
zekere en gemakkelijke wijze voortwerkende, spoedig tot een goed einde komt.
De eerste stap in het onderwijs der ornamenten moet dan de inwijding van den
leerling zijn in deze berekenende en conventioneele taal van zijne kunst, en daardoor
moet hij opklimmen tot hetgeen wij boven zijne schoone litteratuur noemden. Hij
leert dit gedeelte van zijn vak, terwijl hij zich oefent in het teekenen naar voorbeelden
in den omtrek,
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die daartoe opzettelijk vervaardigd zijn, waarop de verdeelingen en de wijze, hoe
alle vormen in groote lijnen zamen te vatten zijn, duidelijk zijn aangegeven.
Maar het is niet genoeg, dat de ornamenten in zich zelven goed verdeeld en met
eene grootsche opvatting gedacht en uitgevoerd zijn, zij moeten door de nijverheid
zijn toe te passen. De kunst moet hier altijd hand aan hand met den werktuigelijken
arbeid gaan, om te zamen een schoon geheel voort te brengen; en wat meer is, zij
is, wat het veld van bewerking aangaat, gedwongen om zich in afmeting en vorm
te schikken naar eenen vooraf bepaalden grondvorm, hetzij de ornamentist dien
zelf ontworpen heeft of van anderen krijgt. De nijverheid bepaalt de afmeting en
tegelijk of de zamenstelling der ornamenten arm of rijk moet zijn, wat van het meer
of minder kostbare van het voortbrengsel afhangt, maar eischt tegelijk, dat zelfs het
armste versiersel in het karakter van den grondvorm blijve, groot van stijl en van
eenen goeden smaak zij. De kunstenaar moet zich in de keuze en zamenstelling
zijner ornamenten verder schikken naar het doel of de bestemming van het
nijverheidsprodukt. Nooit mogen de versieringen hinderlijk zijn aan het gemak van
den gebruiker, of het ongerief, dat men er van heeft, bederft spoedig het genot door
het schoone veroorzaakt. Men ziet uit deze weinige opmerkingen, hoe zeer deze
soort van kunst aan banden ligt en de kunstenaar zich in zijne zamenstellingen naar
omstandigheden en den wil van anderen schikken moet. De grondvormen die door
de nijverheid geleverd worden, zijn of binnen regtlijnige of binnen regelmatig gebogen
lijnen en vlakken besloten of wel beiden zijn daarin vereenigd. Daarin komen dus
alle denkbare mathematische vormen voor, die de ornamentist met wiskundige
zekerheid moet kunnen verdeelen. Hierdoor ontstaan dan, op vlakken van
verschillende soort, kwadraten, langwerpige vierkanten, cirkel- en ovaalvormen,
drie-, vier-, vijf-, zeskanten enz., die weder allen moeten kunnen verbonden, vergroot
of verkleind, de eene in de andere geplaatst, of weder in onderdeelen verdeeld
worden. Maar dat alles gelukt niet, zonder eene vooraf opgedane kennis, en zoo
treden nu hier de beginselen van het wiskundig teekenen als een noodzakelijk
bestanddeel van de opvoeding des ornament-teekenaars op. Te meer omdat die
wiskundige figuren niet alleen het gevolg
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van de verdeeling van den grondvorm zijn, maar ook dikwijls door de ornamentisten
vrijwillig in de zamenstelling hunner werken worden ingeweven en als schild of veld
voor hunne ornamenten dienen. Ook behoort tot dit vak het verschillend lijstwerk,
dat niet alleen goed gedacht en zuiver uitgevoerd, maar met eene mathematische
keurigheid en juistheid aan elkander verbonden moet zijn. De wiskundige constructiën
leveren daarenboven eenen schat van schoone en groote gebogen lijnen op, waarvan
de ornamentist gebruik maakt, even als van de lijnen van dezelfde soort, die hij door
zijne natuurstudie leert kennen. Wij nemen hier het denkbeeld over van eenen man,
die met regt beroemd is door de groote diensten die hij aan de industrie en daarmede
verwante kunst heeft bewezen, en die gedurig de aandacht bij dit gedeelte van het
onderwijs der nijverheidsgezellen bepaalt. ‘L'étude des formes géométriques’, zegt
hij, ‘est féconde en applications immédiates, variées, importantes à la plupart des
arts. C'est pour n'avoir pas réfléchi sur la figure des produits de la nature et de
l'industrie, que nous n'aperçevons pas dans cette figure les formes géométriques,
les propriétés qui en dérivent et les moyens de tracé et d'exécution que nous offrent
ces propriétés caractéristiques. On n'arrivera, dans les arts, à des perfectionnements
positifs et d'une grande étendue qu'en pratiquant avec constance les méthodes
rigoureuses du dessin géométrique. L'industrie restera dans l'enfance si le dessin
linéaire et la géométrie descriptive ne deviennent, dans les ateliers et les
1
manufactures, des connaisances universellement répandues et pratiquées’ .
Dit gedeelte zijner studie moet door den leerling aangevat worden, zoodra hij de
eerste beginselen van het teekenen is doorgeworsteld, tegelijk met hetgeen wij
boven zijne taal noemden; want anders zal hij, uit gebrek aan genoegzaam begrip,
elk oogenblik op moeijelijkheden stooten, die hem in den voortgang van zijn werk
zullen belemmeren en veel tijd doen verliezen. Daar nu dit teekenen veel
gemakkelijker is en veel spoediger aanleert dan het handteekenen, is ééne les
tusschen twee of drie andere voldoende, om hem in dit vak de voor zijne behoefte
toereikende kennis te bezorgen. De wiskundige verklaringen,

1

Le Baron Charles Dupin, ‘Cours normal de Géométrie et de Mécanique.’
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die bij die lessen behooren, moeten hem zoo eenvoudig en praktisch mogelijk
worden voorgedragen, terwijl de leerling de waarheden als waar moet aannemen,
zonder dat hij noodig heeft die te leeren bewijzen, iets wat daarenboven zich zelf
verbiedt, daar verreweg de meesten, geene andere opleiding dan die van de lagere
scholen ontvangen hebbende, en deze reeds op twaalfjarigen leeftijd verlatende,
op verre na niet genoegzaam voorbereid zijn, om andere dan zeer populaire
verklaringen te verstaan.
Zoo zijn wij nu van het einddoel, dat de ornamentist moet trachten te bereiken,
langs alle trappen die hij daartoe beklimmen moet, afgedaald tot op de eerste
beginselen, het alphabet zijner oefening. Dit gedeelte der kunst is bij den
nijverheidsgezel slechts de uitbreiding, verbetering en veredeling van hetgeen hij
dagelijks in zijn ambacht uitoefent. Wanneer, om een voorbeeld te nemen, de
schrijnwerker zijn hout, of de smid zijn ijzer, tot gebruik gereed, voor zich legt, dan
schrijft hij daarop den vorm af dien hij afzagen of afsnijden wil, en dit schrijven is
teekenen en de vorm een of ander gedeelte van het aanstaande nijverheidsprodukt.
Zoowel voor het goed slagen van zijnen arbeid, als tot zijn eigen voordeel, is het
van veel belang, dat dit goed, juist en puntig geschiede. Wat is hiertoe noodig? Een
vlug en zeker oog, eene vaste hand, veel overleg en eene heldere voorstelling van
den geheelen vorm, waarvan hij nu een gedeelte afteekent. Hij moet deze
eigenschappen verkrijgen door het veel teekenen van schoone, groote, in een vlak
liggende vormen, en dus zonder wat men in de kunsttaal verkortingen noemt.
Afstanden moeten met het bloote oog bepaald, gemeten en vergeleken worden, en
de vormen zelve op eene vlugge, loopende wijze worden afgeteekend. Er behoort
zeer veel oefening toe, om met gemak en met strenge juistheid allerlei regte en
gebogen lijnen op eene groote schaal te kunnen afteekenen, en hoe meer tijd en
vlijt de leerling daaraan besteedt, hoe voordeeliger het hem in zijne verdere studie
of in de uitoefening van zijn ambacht zijn zal. Het is hier duidelijk, hoe naauw het
teekenen met elke handeling van het ambacht is verbonden; en hoeveel is de gezel,
die dit eerste beginsel der kunst goed meester is, den onhandigen en onkundigen
kameraad niet reeds vooruit!
Uit het overzigt dat wij hier nu van de studie der orna-
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menten gegeven hebben, zal duidelijk blijken dat dit kunstvak noch weinig omvattend,
noch gemakkelijk is, en dat het zich door een eigenaardig karakter van elk ander
vak der beeldende kunsten onderscheidt, zoowel wat het wezen der zaak zelve
aangaat, als wat de opleiding der leerlingen daartoe betreft. Het is de eigenlijke
ware kunst der nijverheid, en wanneer de gezel in zijne oefening den weg volgt, die
door vele leeraars wordt aangeprezen, en dien wij nu hier beschreven hebben, dan
blijft hij van de eerste lijn die hij teekent af, door al de trappen van zijne ontwikkeling
heen, tot op het bereiken van het einddoel, een pad bewandelen, dat voortdurend
parallel loopt met zijne vorderingen in het werktuiglijk gedeelte van zijn ambacht,
zoodat het eene gedeelte voortdurend het andere helpt, of de theorie de praktijk op
den voet volgt of voorgaat. Hoe langer hij zich blijft oefenen, hoe verder hij het in
zijn vak brengen zal; maar wordt hij door omstandigheden genoodzaakt op het een
of ander punt zijner loopbaan te blijven staan, dan zal toch elk aangeleerd gedeelte
op zich zelf een geheel vormen, dat hem in zijn ambacht verheffen zal, en dat hem
elk oogenblik van zijn volgend leven in zijn werk zal te pas komen.
Maar zullen op deze wijze ornamentisten gevormd worden, in staat om zulke
prachtige, met figuren versierde werken voort te brengen, als wij dagelijks de
nijverheid zien leveren, en waarvan de vervaardigers door het figuurteekenen
ontwikkeld en gevormd zijn?
Wanneer men genoodzaakt was, den weg die boven aangewezen is, uitsluitend
te volgen, met verbod om er ooit van af te wijken - zeker neen, - maar dat is ook de
bedoeling niet. Algemeene regelen die aan alle behoeften voldoen, zullen er nooit
te geven zijn. Het oordeel van den leeraar moet die wijzigen of toepassen naar
omstandigheden. Wanneer er onder de massa gezellen, die eene akademie, een
teekeninstitunt of school bezoeken, eenige weinigen zijn die hooger begaafdheden
bezitten, dan komen dezen in den loop van hunne studiën van zelve en duidelijk
genoeg uit. Hebben de zoodanigen, bij den gunstigen aanleg, ook de gelegenheid
om zich verder te blijven oefenen, dan moeten zij, zooals wij reeds gezegd hebben,
door het teekenen of boetseren van het figuur eene hoogere ontwikkeling krijgen,
die dan zoo hoog opgevoerd kan wor-
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den als behoefte, tijd en omstandigheden vergunnen. Maar men bedriege zich niet,
dezen zullen altijd slechts weinigen zijn.
Uitstekende menschen, dat wil zeggen, zij die gedurig nieuwe zaken scheppen,
en dit overeenkomstig al de eischen van het schoone doen, komen in dit kunstvak
even zeldzaam voor als in ieder ander; maar daar staat tegenover dat men in de
praktijk ook aan een klein aantal derzulken genoeg heeft. Aan eene groote fabriek
is één zoo uitmuntend man in den regel voldoende; maar deze zou met al zijne
hooge hoedanigheden weinig voortbrengen, als die zijne conceptiën praktisch
moeten uitvoeren, zijn werk noch naar waarde schatten, noch begrijpen konden.
Honderden jonge lieden blijven daarentegen, uit gebrek aan hoogeren aanleg of
betere gelegenheid, halfweg staan, en nog veel grooter is het getal van hen die het
slechts tot het aanleeren der beginselen brengen. Maar deze allen zijn in de
nijverheid tot het uitvoeren der verschillende deelen van een werk hoog noodig;
niemand is overbodig dan de onhandige lompert. En wanneer de gezellen nu allen
in denzelfden geest ontwikkeld zijn, allen, de een een grooter, de ander een kleiner
gedeelte van denzelfden weg hebben afgelegd, zullen zij te zamen, onder de leiding
van een knap man, een geheel vormen, in staat om in elk vak der nijverheid de
schoonste zaken voort te brengen, en daaraan allengs die deugden te geven, die
er nu nog aan ontbreken, zonder dat deze aanmerkelijke verbetering den prijs der
producten zal verhoogen. Elk deel van den arbeid zal daarbij, naarmate het minder
werktuigelijk is en meer het gebied der kunst betreedt, door knappere en meer
ontwikkelde personen moeten verrigt worden, wat trouwens in de praktijk ook altijd
zoo geschiedt.
En hiermede zijn wij aan het einde van de ons voorgestelde taak gekomen. De
slotsom is, dat het middel om Neêrlands nijverheid in het algemeen te verheffen en
op de hoogte van het ons omringend Buitenland te brengen, gezocht moet worden
in de beschaving van de personen, die zich aan haar wijden. Het is uit onze
beschouwing gebleken, dat eene grondige geoefendheid in de voor hem passende
kunst, zoowel als in het beperkt gedeelte der wetenschap dat hij voor zijn vak noodig
heeft, gepaard met bekwaamheid in het werktuigelijk gedeelte van zijn ambacht,
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het onstoffelijk kapitaal van elken nijverheidsgezel moet zijn. Bezit hij dat, dan is hij,
om in hunne taal te spreken, een knap mensch en is overal zijn brood waard. Dan
zal hij zich hooger in zijnen schoonen en nuttigen stand verheffen, naarmate hij
meer begaafd is en omstandigheden en geluk hem dienen zullen; maar zelfs de
minst bedeelde zal dan toch nog een bruikbaar en altijd gezocht ambachtsgezel
zijn. - Maar wordt de harmonie van dit geheel verbroken, worden zijne gedachten
door eene onverstandige beoefening van de kunst of de wetenschap van zijn werk
afgetrokken, dan wordt, hetgeen zegen moest aanbrengen, zijn bederf; dan komt
door die oefening, in plaats van een bekwaam, gelukkig en overal geacht
nijverheidsgezel, een onhandige veelweter of een mislukte kunstenaar voor den
dag. Dan verwaarloost hij het werktuigelijk gedeelte van het werk, om een doel na
te jagen, dat boven zijn bereik ligt; en een altijd ontevreden en ongelukkig leven is
daarvan het gevolg. Of, omgekeerd, ontbreekt hem eene hoogere beschaving,
werken de handen, zonder door een helder denkend hoofd geleid te zijn, dan blijft
hij altijd achter bij zijne kameraden, en het eigen gevoel van zijn onvermogen
beneemt hem moed en geluk.
Zijn zoodanig in eenig land de groote meerderheid dergenen, aan wie de belangen
der nijverheid zijn toevertrouwd, dan kan deze, terwijl alles in het rond naar boven
stijgt, zelve slechts op een lagen trap voortkruipen.
Twintig jaren van ondervinding en opmerken in hetzelfde vak leeren veel kennen,
wat voor meer oppervlakkige beschouwers niet zoo duidelijk is; en warme
belangstelling in het geluk van jonge lieden, wier eenig kapitaal, in het algemeen
gesproken, bestaat in een helder hoofd en krachtige leden, en wier geheele toekomst
zal afhangen van de wijze hoe zij die natuurgaven ontwikkelen en gebruiken zullen,
hebben ons genoopt voor bovenstaande beschouwingen een plaatsje in dit tijdschrift
te vragen. Wij bevelen ze ter toetsing vooral der Maatschappijen van Nijverheid
aan, die als zedelijke ligchamen in staat zijn, om eenen grooten invloed op de
ontwikkeling der gezellen uit te oefenen.
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En nu ten besluite een enkel woord over het werk aan het hoofd van dit artikel
aangekondigd, dat tot dit geheele opstel aanleiding heeft gegeven. Voor dat gedeelte
der kunst van den ornamentist, dat wij boven het alphabet zijner oefening genoemd
hebben, is het een uitmuntend boek. Het geheel bestaat uit zes afleveringen, elk
van twaalf platen met toelichtende theoretische beschouwing. De eerste aflevering
bevat de regtlijnige figuren, de tweede gebogen lijnen, de derde de toepassing van
het geleerde op smaakvolle ronde vormen, vazen enz. De vierde klimt op tot
plantstudiën en de vijfde en zesde bevatten de beginselen van ornamenten, meestal
in één vlak gelegen, voorgesteld. Te zamen vormen zij eene reeks van langzaam
en zeer geleidelijk opklimmende voorbeelden, tot oefening in het eenvoudige
lijnteekenen. Dat is het ware. Dat is de beginselen der kunst ernstig begrijpen en
goed aanvatten. De voorbeelden zijn met veel smaak gekozen en bijzonder geschikt
om het oordeel van den leerling te scherpen, zijnen geest aan eene aanhoudende
oplettendheid te gewennen en tegelijk oog en hand te oefenen.
Wij raden den gebruiker van dit boek ernstig aan, om de theorie, die bij de
voorbeelden behoort, goed te bestuderen, en den raad te volgen van een man, die
bewijst de zaak grondig te verstaan, maar ook vooral de aanmerkingen wel te
betrachten die de vertaler er bijgevoegd heeft en waarmede wij ons voor het grootste
gedeelte geheel vereenigen.
Wanneer dit werk algemeen in de scholen gebruikt en vooral de voorbeelden op
groote schaal en op de wijze voorgedragen worden, als schrijver en vertaler dat
bedoelen, dan verheugen wij ons reeds bij voorbaat over het nut dat daardoor in
het vervolg zal gesticht worden. Maar zal dat kunnen? Wij hopen het van harte,
maar moeten tevens onze vrees te kennen geven, dat slechts zeer weinige
onderwijzers genoeg in het teekenen zullen geoefend zijn, om de platen van dit
werk in het groot op een bord te teekenen. Dat is zeer moeijelijk, en er is, zelfs voor
hen die goed teekenen, nog eene groote geoefendheid toe noodig. En dan, wanneer
moet die oefening plaats hebben? Wij stellen deze vraag met het oog op den leerling,
die later nijverheidsgezel moet worden, en die veel moet teekenen, omdat hij die
kunst het meest noodig heeft. De schrijver
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bepaalt, dat de leerling het teekenen NIET voor het twaalfde jaar moet aanvatten,
en dat is goed gezien. De ondervinding heeft overal bewezen, dat de oefening, voor
dien tijd begonnen, tot geen resultaat leiden kan. Maar de aanstaande
nijverheidsgezel verlaat in den regel de school vóór dien tijd. - Hoe dan?
Intusschen hopen wij het beste. Er is nu eene goede handleiding, en dat is veel.
Moge zij veel gevolgd worden, en daardoor de menigte prullen: huisjes, bloempjes,
paardjes enz., verdrongen worden, waarnaar nu toch nog op vele plaatsen het
zoogenaamd teekenen geleerd, de smaak bedorven en de tijd vermorst wordt.
Breda, Dec. 1857.
C.C. HUYSMANS.
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Eerlijke Armoê.
(Naar Robert Burns.)
Heet eerlijke armoê al geen schand,
Toch beeft en bloost ze om wat niet?
Maar wien ze ook sla in slaafschen band
Wij schamen ze ons zie dat niet!
Trots elk beklag, trots elk bezwaar
Om ons gesloof, verbeeld je:
De rang, dat is de stempel maar,
De man is 't goud van 't geeltje!
Ons maal moog slecht of sober zijn
En kaal ons buis en wat niet?
Geef dwazen fulp en dartlen wijn,
't Ontberen schaadt zie dat niet.
Spijt al 't verguld, spijt al 't vernis,
Waarmeê zij klaatrend prijken,
Wie bij doodarm doodeerlijk is,
Schat vorsten maar 's gelijken!
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Zie ginds dien dwaas uit oud geslacht,
Lid van 't bestuur van wat niet?
Zijn naam gelijke een tooverkracht,
Zijn brein begrijpt zie dat niet!
Schoon ster bij ster verdoolde en viel
Op 't borstpand van de botheid,
Zoo ge onafhankelijk zijt van ziel,
Gij schatert om de zotheid!
Een koning kan tot ridder slaan
En aadlen wien en wat niet?
Maar eerlijkheid waait niemand aan,
Gunst, voorspraak baat zie dat niet!
Trots al 't gezag, trots al 't gewigt,
Waar ampten meê bekleeden,
Een hart vol liefde, een hoofd vol licht
Zijn hooger waardigheden!
Zoo laat ons bidden om den tijd,
Die komen zal, trots wat niet?
Waarin zal gelden wijd en zijd
Geboorte of goud? zie dat niet!
Waarin verdienst, waarin verstand
Gevierd worde en geprezen,
En alle liên uit alle land
Als broeders zullen wezen.
W.D - s.
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Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Sich ein Charakter in dem Strom der Welt.
Göthe.

III.
‘Laat ons den oogst afwachten, om over het zaad te oordeelen,’ zeide Mallet du
Pan, toen hij den staatsgreep van den Achttienden Brumaire te Londen vernam; er is iets zoo bezadigds en billijks in die woorden, dat zij ons voor den man zouden
innemen, al wisten wij niet hoe innig de onvermijdelijkheid eener verschijning als
die van Bonaparte met geheel zijne beschouwing van den loop der Fransche
Revolutie zamenhing.
Indien het onze taak ware de type te schetsen van een dagbladschrijver, zoo als
wij er ten onzent zouden wenschen, trek bij trek, zijn beeld ontleend, deed
verdiensten uitkomen, te hooger te waarderen, naarmate zij zeldzamer zijn.
Omstreeks de helft der vorige eeuw te Genève geboren, werd hem, in 1783 te Parijs
gevestigd, door den uitgever Panckoucke de zorg voor het staatkundig gedeelte
van den M e r c u r e d e F r a n c e opgedragen, en was hij, lezen we, toen de
omwenteling uitborst, toen de strijd in de Assemblée Constituante de aandacht van
Europa tot zich trok, de eenige schrijver, die, zonder iemand te beleedigen en zonder
iemand te vleijen, een beredeneerd verslag dier belangrijke debatten wist te geven.
Strenge studie had er hem in zijne jeugd toe voorbereid, een verkeer in den vreemde
het vuur getemperd, waarmede hij in de dagen zijner ontwikkeling tegen eenige
instellingen zijner vaderstad
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te velde trok, en waardoor hij dier kleine republiek schier een revolutionair scheen.
Voltaire had hem hoogleeraar bij den Landgraaf van Hessen doen worden, toen
zijne eerste brochure te Genève was verbrand; hoe is het mogelijk, dat het
naauwelijks tachtig jaren geleden zij, dat men zoo professor werd, en dat men dus
met boeken omsprong? ‘Op goed geluk de bosschen van Hessen ingejaagd,’
schertste Mallet du Pan, ‘heeft de Landgraaf mij op goed geluk aangenomen, en
ben ik op goed geluk aan de bosschen ontsnapt.’ Het Duitschland van die dagen
had, voor wien wij er ook in zien omdolen, wij erkennen het, weinig aanlokkelijks;
zet gij niet ongeveer hetzelfde gezigt als die zwerver, wanneer het een of ander
hoofdstuk van Schlosser's G e s c h i e d e n i s d e r A c h t t i e n d e E e u w u een
kijkje op een duitsch hof van dien tijd gunt? Zonder een Mallet te wezen, zoú het er
ook u te eng zijn geworden; maar of u als hem Genève het evenzeer zou gebleken
zijn, Genève, waarin hij kort na zijne wederkomst was gehuwd, dat moogt gij zelf
beslissen. Vergeefs zocht h i j er een werkkring voor zijnen geest geschikt; z i j n
smaak, z i j n e studie strookte weinig met die, welke in het kleine gemeenebest
werden gewaardeerd, en aan botvieren van zijn polemischen aard was geen denken.
Ferney ligt echter, als ge weet, niet ver van Genève, en de Sint van het Kasteel in
het eerste ontving er in dien tijd Linguet, den schrijver der A n n a l e s p o l i t i q u e s
c i v i l e s e t l i t t é r a i r e s . Mallet, die medearbeider aan dat werk werd, tastte
mis, toen hij meende in dezen slechts met een welsprekend, stoutmoedig man te
doen te hebben, die onregtvaardiglijk werd vervolgd. ‘Men zou wenschen,’ zegt de
letterkundige, die Mallet's G e d e n k s c h r i f t e n e n b r i e f w i s s e l i n g uitgaf,
‘men zou wenschen, dat hem in de litteratuur een anderen pleegvader ware ten
deel gevallen, dan Linguet;’ maar geestig laat Sainte-Beuve er op volgen, ‘dat men
even weinig zijn peet als zijne ouders voor 't kiezen heeft, en ter wereld, ook in de
letterkunde ter wereld komt, zoo als 't valt.’ Te vast reeds van beginselen, dan dat
zijn karakter door die betrekking zou zijn bedreigd geworden, kon zijn geest er
intusschen slechts bij winnen, daar zij hem gelegenheid verschafte te reizen en niet
enkel het toenmalig België, neen, ook Londen te leeren kennen. Weldra verpligt
den ganschen last der A n n a l e s - die politieke en litteraire revue - alleen te dragen,
daar Linguet zich de Bastille zag aanwijzen (1779), bleek deze zijnen stevigen
schouderen niet te zwaar. Hem was de benijdenswaardige gave bedeeld van ‘een
onafhankelijk oordeel; hij was gewoon over alles zijn gevoelen te hebben, zonder
daarvoor iemands verlof te vragen, en hij had bovendien behoefte, die meening aan
het publiek meê te deelen. Het scheen zijne roeping te zijn o p t e m e r k e n , en
hij behoorde tot diegenen onder deze, wien het
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onmogelijk is, wat zij zien en wat er hun van dunkt, voor zich te houden.’
Slaagt men zonder die eigenaardigheden als dagbladschrijver? Neen, gelooven
wij, en verbazen er ons daarom ook niet over, dat zoo weinigen het doen.
Indien louter die gave zijn deel was geweest; indien dat oordeel niet had berust,
niet ware bestuurd geworden door beginselen, de schitterende sterre mogt de
menigte hebben verbaasd en verblind, nooit had Mevrouw de Staël hem later
geschreven, dat het haar zoo lief zou zijn geweest hem te ontmoeten. ‘Hoe gaarne
zou ik mij met u hebben onderhouden, al ware het maar alleen om over de dingen
eens redelijk te kouten, ieder regt doende; al ware het maar om eens rust te hebben
van die tot in het uiterste toe gedreven meeningen, de toevlugt dergenen, welke in
het eigen oogenblik slechts eene enkele gedachte kunnen omvâmen.’
‘Noch vermetelheid, noch zwakheid!’ - n e c t e m e r e , n e c t i m i d e , was het
motto, waaronder de laatste deelen der A n n a l e s in het licht verschenen, en het
mogt de kenspreuk voor geheel het leven van Mallet heeten. Gezond verstand in
iedere rigting tot gids kiezende, hield hij zich in zijne oordeelvellingen van overdrijving
vrij; doordrongen, overtuigd, bewust, kies wat woord gij wilt, van de hooge roeping
eens schrijvers, van zijn pligt de waarheid te verkondigen, den logen te bestrijden.
Verwondert gij er u over, dat hij zich, als staatkundige, tot de constitutionelen
bekende? Hoe zeer hij den moed had zijne meening te uiten, het blijke u uit enkele
aanhalingen, na wier mededeeling gij niet twijfelen zult aan zijne bevoegdheid den
raad te geven, aan het hoofd dezer regelen geplaatst.
Mallet du Pan was in de volle kracht van het leven, was vijf en dertig jaren oud,
toen hij zich in zeventienhonderd drie of vier en tachtig met zijn gezin te Parijs
vestigde, en moest zich, bij de eerste blijken van staatkundige woeling, welke hij
daar gadesloeg, Genève wel herinneren; moest onwillekeurig de gebeurtenissen
in het groote koningrijk met die van het kleine gemeenebest vergelijken. ‘Hij had in
dat bekrompen en twistziek huishouden van Genève in miniatuur gezien, wat
staatkundige omwentelingen zijn en welken kring de menschelijke hartstogten er in
plegen te doorloopen; hij had, als een arts, met kleine doses proeven genomen, en
zijn blik was er die juistheid, die zekerheid aan verpligt, welke zich niet ten tweeden
male beet nemen laat.’ Drie jaren te voren reeds had hij, in zijne A n n a l e s d e
H i s t o i r e P h i l o s o p h i q u e van Raynal beoordeelende, zijn hart lucht gegeven
in een weêrgalm van Vondels fraaijen uitroep:
Wat baet de kennis van een waerheit die geen zegen
Maer vloecken naer zich sleept?
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‘Welke ook de meeningen dier wijsgeeren mogen zijn,’ merkte hij op, ‘laten zij de
zeden onzer eeuw gadeslaan, en zegge ieder hunner ons dan, of hij het oogenblik
gekomen acht om de beweegredenen tot het aandringen op braafheid te
verminderen! Hoe zou het Raynal berouwen, als zijne dweepzucht het verderf bragt
in de hut van den landbouwer of in de werkplaats van den ambachtsman. Zoo zijn
boek tot de menigte doordrong, wat zouden die aanstekende stellingen bij deze
achterlaten, dan magtelooze spijt en wanhopige woede!’
Wij hebben het boek in de handen van grootvader Champy gezien, - Raynal dreigt
onze nachtmerrie te worden.
Iemand van zulk een geest als Mallet du Pan in zich omdroeg moest het Parijs,
dat zich hem bloot gaf, tegelijk boeijen en bedroeven. ‘Een volk, allerlei wind van
leering, allerlei waan ten prooi, begoocheld, betooverd vooral door de persoonlijkheid
zijner leidslieden; eene natie, die zoo min voor hare theoriën als voor hare
verwachtingen van grenzen wilde weten!’ Hoe Mallet de monarchie wantrouwde,
welke er zich op te goed deed de oudste der christenheid te zijn, en echter slechts
van haar rozenbed oprees om naar de opera te gaan, de opera
waarheen zich ieder rept
Wijl honderdvoud genot er ons een éénig schept!

‘die maatschappij, welke zich verbeeldde, dat men eenige afgetrokken begrippen
maar behoefde te verkondigen, om de bevrijding van het menschelijk geslacht en
de gelukzaligheid der wereld verzekerd te zien.’ Hoe nuchter is hij onder die
bedwelmden! ‘Wijsgeeren bij de vleet, gewoon den aardbol wetten voor te schrijven,
van den uithoek van Spitsbergen af, tot het voorgebergte der Kaap de Goede Hoop
toe,’ zou hij hen in zijn vuistje uitlagchen, als hunne aanmatiging der menschheid
niet zoo duur kon te staan komen, als de hemel boven aller hoofden niet zoo donker
en dreigend betrok. Hij gevoelt het diep, hoeveel aangelegener de praktische en
nuttige waarheden der staathuishoudkunde zijn, zegt Sainte-Beuve, dan al die groote
beginselen, en hoe moeijelijk het is de eerste, ter gelegener tijd en in de mate voor
ieder volk en land vereischt, te doen aannemen en toepassen. ‘De boersche en
volstrekt niet bespiegelingzieke economist,’ schreef Mallet, ‘aan wien Frankrijk
verschuldigd is, dat het aardappelen oogst; de zuricher landman, die zijne weilanden
dubbel zooveel gras deed voortbrengen, zij hebben meer voor de maatschappij
gedaan, dan duizend verhandelingen tegen de weelde om welke geen el kant minder
werd verkocht, en een stapel stellingen over den r i j k d o m , die den arme geen zier
heb-
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ben opgebragt.’ Sainte-Beuve leest zijnen landgenooten de les, als hij er op laat
volgen, dat de fransche maatschappij van dien tijd, schier zonder uitzondering door
de koorts eener algemeene wedergeboorte aangetast, vreemder was dan ooit aan
dien geest van juiste toepassing en bedaarde geneeswijze, welke haar s c h i e r
n o o i t eigen is geweest. Om haar oor te winnen, moest de kwakzalverstrompet
worden gestoken voor algemeene theoriën en onfeilbare panacëen. ‘Ik heb in 1788,’
zegt Mallet, ‘op den openbaren wandelweg Marat het C o n t r a t S o c i a l hooren
voorlezen en uitleggen, terwijl een geestdriftig gehoor hem daverend toejuichte.’
Te regt schreef een der weinigen van onze dichters uit het begin dezer eeuw, die
zin hadden voor de verschijnselen van hunnen tijd en tot de besten onzer burgers
behoorden, te regt schreef hij, dien wij gaarne aan het hoofd der laatsten plaatsen,
in 1803 onder het borstbeeld van Rousseau, te Montmorency:
Maar hadt ge al 't wee voorzien, hier in uw naam bedreven,
't M a a t s c h a p p e l i j k V e r d r a g waar' nooit door u geschreven.

Er zijn weinig karakteristieker oordeelen over de Franschen geveld, dan der veder
van Mallet du Pan ontsnapten, hetzij hij die in de eerste jaren der omwenteling, te
midden der revolutionairen voert, hetzij hij die, vóór het schrikbewind uitgeweken,
ter teregtwijzing van de geëmigreerden opvat. Hoor hem gedurende het voorspel
in zeventienhonderd acht en tachtig, onder het hevigste van den oorlog, tusschen
het Hof en de Parlementen, die ‘begravenis met vreugdevuren,’ door Carlyle zoo
geestig geteekend. Om eene herhaling voor te komen van de oproerige tooneelen,
welke den dag der zegepraal van het Parlement van Parijs schandvlekten, kondigt
het op dien zijner terugkomst eene gestrenge waarschuwing af tegen
zamenscholingen, vuurpijlen, voetzoekers en wat dies meer zij. ‘Men heeft den
draak gestoken,’ zegt Mallet, ‘zoowel met zijne waarschuwing als met het verbod
des konings; want men moet nooit uit het oog verliezen, dat in Frankrijk noch de
wet, noch het bestuur, door deze aangesteld, geëerbiedigd worden, tenzij ze zich
door vreeze dien eerbied weten te verzekeren. Niemand gehoorzaamt, wanneer hij
wet, dat hij zich ongestraft weêrspanning toonen kan,’ in Frankrijk altoos. De
omwentelingsbegrippen zegevieren, de Assemblée Constituante streeft naar de
souvereiniteit; welk is zijn programma bij het verslag geven van hare debatten?
‘Tijdgenoot en nakomelingschap moeten, het lijdt geen twijfel, eene wetgevende
vergadering naar hare besluiten en niet naar hare redevoeringen beoordeelen, in
dat opzigt de geschiedenis en de wet navolgende, welke er zich toe bepalen over
de daden der menschen
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uitspraak te doen. Echter behoort het tot de gedenkboeken des tijds bij de besluiten
de beweegredenen op te teekenen, die er toe leidden, en heugenis te houden van
den strijd van meeningen, waaruit zij te voorschijn zijn getreên. - L o u t e r d e
feiten, maar deze juist verteld, ordelijk gerangschikt,
ontdaan van de langwijligheden aan gesproken
w e l s p r e k e n d h e i d v e r k n o c h t , ziedaar wat de geschiedenis later zal
raadplegen, wat het publiek van ons eischt, en wat wij het verschuldigd zijn. Bovendien getrouw aan het plan, dat wij ons van den beginne hebben gevormd,
zullen wij nooit het voorschrift van Tacitus uit het oog verliezen,’ wiens voornemen
het was, laat Sainte-Beuve er op volgen, niet al de gevoelens van de leden van den
senaat onder Tiberius meê te deelen, maar zich slechts te bepalen tot die meeningen,
welke om het eervolle of laaghartige iets merkwaardigs hadden, in de overtuiging
dat het hoofddoel der historie daarin bestaat, de gedachtenis der deugden voor
vergetelheid te beveiligen, en door de vrees voor de schande en de verachting der
nakomelingschap booze daden en slechte redevoeringen te voorkomen. ‘Hoezeer
zou het te wenschen zijn, dat ieder staatkundig dagbladschrijver zich dus
beschouwde,’ - lezen wij, als de aanmerking in het midden is gebragt, dat dit
programma nog eer dat van een historicus dan van een journalist mag heeten, ‘als een geschiedschrijver van den dag, een pionnier-historicus, die er niet de eere
van wie na hem komt voor inoogst, maar zich van al de pligten van dezen kwijt, die
er de lasten bij voorbaat van op zich neemt, en er eens, in al zijne verdiensten, door
het opmerkzaam achteromzien eener vergeldende nakomelingschap voor kan
worden erkend.’ En bleef Mallet zijn programma getrouw? Wij hebben straks, wel
wat voorbarig, van de belangstelling van geheel Europa in zijne verslagen
gegesproken; hier vinde de lof van Julian Schmidt eene plaatse: ‘Hij schroomde
niet de uitspattingen der omwenteling zonder ophouden te bestrijden, al bevond hij
zich waar zij het dreigendst woedde.’ Voorstander der gemengde regeringen, de
eenige die hij bij een groot volk met de ware vrijheid bestaanbaar acht, slaagt hij er
echter in zich van alle overdrijving der regterzijde vrij te waren, en houdt zich, zegt
Sainte-Beuve, menigmaal op even grooten afstand van den Abt Maury als van den
Abt Sieyès. Langer dan iemand weet hij, op de bres staande, het gevecht voort te
zetten; zijn huis moge in deze week door het gepeupel worden overrompeld, in de
volgende komt het dagblad er niet minder om uit, en verraadt geenerlei vreeze. Het
strekt den kritikus, aan wien wij de bijzonderheid ontleenen, tot eer, dat hij de
zeldzame onpartijdigheid van Mallet du Pan huldigt, die, protestant, bijna maar deïst,
ten minste, zegt hij, zoo eenvoudig godsdienstig, dat hij, als
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de gedachte aan den dood hem bezig houdt, zich vergenoegen zal met de lezing
eener preek over de onderwerping en de onsterfelijkheid der ziel, vóór de catholijke
geestelijkheid de wapens opvat. Men weet wat deze bij gelegenheid van den
burgerlijken eed te lijden had. ‘Het zal der nakomelingschap,’ schreef Mallet, ‘niet
zwaar vallen zich voor te stellen, dat men die Geestelijkheid hare goederen
onteigende, dat men hare inkomsten bekromp, dat men hare voorregten afschafte,
dat men hare tucht wijzigde; over vijftig jaren zullen de meeningen, even als zij het
thans zijn, over de noodzakelijkheid dier hervorming verdeeld blijken; maar, wanneer
ook gadegeslagen, hetzelfde huiveren van verontwaardiging zal allen door de leden
varen bij de onverbiddelijke gebetenheid, die de vertegenwoordigers dezer
ongelukkige orde vervolgt. Zij wekken het medelijden zelfs der goddeloozen; de
vreemdeling verneemt sl echtsmet afgrijzen de bedreigingen, waaronder zij sedert
twintig maanden gebukt gaan. Wie kan het zich verklaren, dat onze verwijfde zeden
zoo wreedaardig zijn?’ Het z e d e n b e d e r f , dat de omwenteling voorafging en
haar voorbereidde, is een onderwerp, dat hem dikwijls bezig houdt; het brengt hem
tot de erkenning van een onafscheidelijk verband tusschen de verwijfdheid der
karakters en de wreedheid daaraan ontsproten. Om de revolutie te voltooijen, drukt
hij zich uit, ‘volstond het de wilde driften tegen de lage driften los te laten, en de
verwijfde hartstogten handgemeen te doen worden met de beestelijke hartstogten
van de menigte.’
Eene vergelijking van ons vaderland met den vreemde ligt zoo zeer voor de hand,
dat wij er geene verschooning voor vragen, uw blik een omzien van buiten naar
binnen te rigten.
‘Onze omwentelingen dier dagen waren maar eene aperij van die onzer naburen;’
wie is er, dien het nooit door een ontevreden oranjeklant onder de regering van den
eersten Koning der Nederlanden werd toegegromd? ‘Om te weten waar de schoen
knelt, moet men dien dragen; dank den hemel, die u onze eksteroogen spaarde;’
wie is er, die niet iets dergelijks van een bekeerden patriot heeft gehoord? Schimp
noch scherts echter mogen eene verklaring heeten, waarbij het nageslacht wint; al twijfelt niemand meer, sedert het gemeenebest werd gesloopt, aan het vermolmde
zijner staatkundige instellingen, wie heeft, ter billijke beoordeeling van beide partijen,
het rijperen van jaren nooit afgevraagd, welke in dien tijd de zeden van ons volk zijn
geweest; wie deed het, helaas! niet vruchteloos? De schotschriften, ons
overgebleven, zijn zoo stuiversprintig hoog gekleurd, dat zij walging wekken; om
zich uit deze, zelfs bij benadering, eene voorstelling der karakters te vormen, wie
die het durft? Verklare wie kan ons het overgroot aantal Fontenelles bij de partij die
het onderspit dolf; Fon-
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tenelles, die de hand digtknepen bij hun leven, die het nog doen na hunnen dood!
Waant gij, dat wij u niet hooren, Ironie? integendeel, wij geven u het woord: verkondig
het den weinigen, die over zijn gebleven, hoe scheef het opkomend geslacht er hen
om beoordeelt; waarschuw, wie bescheiden uit dien tijd onder zich heeft, aan welke
verdenking hij hen bloot geeft. ‘Elk die thans tien lustrums telt, heeft overblijvers uit
de achttiende eeuw gekend,’ zegt gij, ‘die van woelwaters behouders, die, de
uitdrukking moge gemeenzaam zijn, ze schildert twee tijdvakken treffend, die van
keezen pruiken waren geworden; is het wonder, dat geen van deze ons verklapt
heeft, wat ieder hunner gaarne vergeten wenschte? Hoe zij den vinger op den mond
hielden, als er van hunne jeugd werd gerept, niet waar?’ - en zich toch niet konden
weêrhouden, vallen wij in, een weinig kwaad te spreken als die van hunne
tijdgenooten ter tafel kwam. Helaas! het geeft geen helder begrip van het geheel.
Wat hebben wij aan het gefluister, dat gij als ik hebt gehoord, als de getabberde
deftigheid langs ons heenschreed: ‘hij danste om den vrijheidsboom!’ - wat aan den
satyrieken glimlach om eene schilderij, waarop de romeinsche tribuun, dank zij den
gedwëeen kwast, zoo aardig in den kommandeur eener orde was verkeerd? - wat
aan de uitvallen tegen een leeraar, die het stadhouderschap afzwoer en het
koningschap inhuldigde? Eene geschiedenis der begrippen, eene schets van den
strijd van deze, niet maar bespiegeld, neen, in beeld gebragt, en dus de toestanden
veraanschouwelijkend, de zeden voor den geest herroepend; een boek, dat een
volgend geslacht vooruitbrengt, door een vorig te verklaren; schrijf het eens, als
bouwstoffen en bijdragen even schaarsch zijn, even weinig worden medegedeeld.
Het is hier de plaats Vitringa hulde toe te brengen voor zijn moedig, voor zijn
mannelijk G e d e n k s c h r i f t , onlangs in het licht verschenen om menigen miskende
regt te doen; het is hier de plaats den wensch te uiten, dat, in het tweede stuk, eene
schets der zeden die der staatkundige instellingen en verdeeldheden beziele en
voltooije! Gelders adel is niet meer die van de omwenteling, de vergelijking kan
slechts ten zijnen voordeele uitvallen; - Gelders toenmalige burgerij, voor de
tegenwoordige herlevende, kan een vruchtbaar voorbeeld, beide ter navolging en
waarschuwing worden.
In 't voorleden
Ligt het h e d e n ;
In het n u , wat worden zal,

zong Bilderdijk, en gaf zelden dieper waarheid in minder woorden weêr; maar zoo
ge wilt, dat ons het verledene leere, doe het ons kennen, geef ons de m e n s c h e n ;
eerst als ge dat doet, zullen we hunne g a v e n begrijpen, ook de g e b r e k e n aan
deze verknocht
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kennende. Onze omwentelingen hebben er weinigen opgeleverd wier afstammelingen
voor dien eisch behoeven terug te deinzen; gelukkig waren de staatswisselingen
ten onzent rijker aan dwaascheden dan aan gruwelen. Prinsgezinde noch patriot
heeft bij het opslaan van v e l e bladzijden te huiveren, - waarom toch de laatste zoo
dikwijls den schijn aannemen van gaarne het eene blad voor het andere blad na,
waarop hunne feiten vermeld staan, uit het gedenkboek der geschiedenis te willen
scheuren, - wie is er, die het begrijpt? Alweder de ironie, die ‘belang!’ - roept; maar
hebben dan vijftig jaren voortgaande staatkundige ontwikkeling niet tien hunner
begrippen geregtvaardigd tegen een enkel dat zij logenstraften; faalt hun de
sympathie der nakomelingschap? Geen prinsgezinde, die het loochent, dat de jeugd
hunne zijde koos; het zeide veel, - dat het talent bij hen overwoog; het zeide meer,
- doe ons u zien zoo als ge waart, uwe dwaasheden waren welligt maar
overdrijvingen uwer deugden - en al mogt het anders blijken, liever teregt
v e r o o r d e e l d dan scheef b e o o r d e e l d moest de spreuk eener partij zijn, die
zich op haar verstand te goed deed; die, was zij waarlijk patriot, er prijs op moest
stellen onder een gelukkiger regeringsvorm tot grooter, tot gezegender verlichting
bij te dragen. Hadt ge inderdaad beide vrijheid en vaderland lief, de waarheid moest
u boven alles gaan; wat zaagt gij dan toe, bij zoo menig onverdienden lauwerkrans
op deze en gene zerk neêrgelegd, bij zoo menige lofrede, die den ontslapene bij
zijn leven een blos zou hebben aangejaagd, hoe lang hij het blozen ook had verleerd?
Lof noch blaam heeft waarde, tenzij het oordeel op kennis beruste, - wat was er
waars aan die vroomheid, allen afgetredenen ten onzent bij hun verscheiden zoo
gewillig, zoo gaarne in biographie bij biographie toegekend? Wij schromen niet er
voor uit te komen, dat wij het dikwerf vroegen; - dat wij, weinig voldaan met eenige
bijzonderheden door de overlevering bewaard, van de letterkunde het antwoord
eischten, dat ons de geschiedenis niet gaf, dat de geschiedenis weigerde te geven.
‘Der letterkunde?’ En wie anders? Er is tweëerlei litteratuur, eene, welke er in alle
latere eeuwen ongeveer hetzelfde uitziet, ‘met den classieken geest van den gulden
tijd doortrokken,’ zeggen de liefhebbers; eene rhetorische, welke zich niet de
oorspronkelijke Grieken, neen, de navolgende Latijnen, ‘ten voortreffelijk voorbeeld’
stelt, en dus op hare beurt met woorden spelende, slechts in wijze van navolgen
verschilt; - maar ook eene andere, eene betere, hoogere zouden wij schrijven, zoo
zij niet de eenig-ware verdiende te heeten, die de behoeften van hare eeuw bevredigt,
daar zij er, bewust of onbewust, niet enkel de getrouwe weêrspiegeling van is, maar
deze, door ernst en scherts beide, prikkelt, opwekt, leert, nieuwe gezigteinders
opent, nieuwe geneugten schept. Voorwaar! het zijn niet altijd de eerste vernuften,
die de
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laatste leveren; hoe vele groote geesten waren, om Napoleon's uitdrukking te
bezigen, maar w e r k l i e d e n i n v o l z i n n e n ! Wat de avond der achttiende eeuw
ten onzent ook - opluisterde kunnen wij juist niet zeggen, maar dan toch lichten zag
- geen zedengisper als Langendijk, die haren middag zoo naakt ten toon stelt; hekeldichten heeft zij, ja, maar vertaalde, ‘die personeel noch profaan zijn,’ die
niemand zich aantrok, omdat zij niemand zeer deden, - algemeene gebreken
geeselend, waarvoor het algemeen bijster onverschillig blijkt. Het was twintig jaren
n a den tijd ons door Bilderdijk geschetst, als eene andere gulden eeuw, wat
voorspoed en welvaart voor ons vaderland betrof: ‘daar was geen armoê, geen
gebrek. Overvloed van geld begunstigde alle ondernemingen, en het klimmen der
weelde vermeerderde de middelen van bestaan, zonder nog bezwaarlijk te worden.
Alles had een geregelden plooi en loop; ieder was in zijn staat tevreden, aan pligt,
aan godsdienst, aan huisgezin en vaderland gehecht, en gevoelde zich gelukkig.’
Het was twintig jaren n a dien tijd, welke wij de dagen van Sara Burgerhart heeten,
- de Willem Leevend had sedert het licht gezien, en de slagschaduwen van het
volkskarakter breeder en zwaarder weêrgegeven. Het was twintig jaren v ó ó r den
tijd waarin een ander tafereel van Hollandsche zeden het publiek zou worden
aangeboden, niet der toenmalige werkelijkheid, niet ‘het geteisterd heden,’ neen,
‘het blinkendst, zoo al niet het gelukkigst tijdperk’ onzer vaderlandsche geschiedenis
ontleend; ‘of herinneringen van dien aard,’ allen, welke met den schrijver, ‘die heldere
dagen terugwenschten, schoon het duister en duisterder wordend uitzigt naauwelijks
hopen liet, dat men hunnen dageraad zou zien herboren, eenige oogenblikken den
drukkenden last van het tegenwooridge mogt doen vergeten.’ Het was twintig jaren
v o o r de Maurits Lijnslager geschreven werd, om der schare op te wekken ‘tot
edelen naijver om de voetstappen der vaderlijke zeden te drukken, om de moederlijke
deugden na te volgen, of, onder zoovele lotwisselingen, als het tooneel der wereld
opleverde, dit klein en zoo diep vernederd volk eenmaal weder het hoofd opbeuren
mogt.’ Het waren de dagen van den herfst van Elizabeth Bekker en Agatha Deken,
van den zomer van Adriaan Loosjes; ach, dat de eersten in stede van politieke
pamfletten en de laatste in plaats van patriottische peroratiën, schetsen uit dien tijd
hadden geschreven! Vruchteloos haalt gij er uwe boekerij om over hoop, gij vindt
ze in Van Hamelsveld's boet-predicatiën niet; - en als gij u van onze weinige
romanschrijvers tot onze tallooze dichters wendt, al wat gij aantreft zijn g r o o t e
w o o r d e n voor k l e i n e f e i t e n , kreten van titans om pygmeeën te prijzen! Eere
daarom den enkele, - den eenige, zouden wij hem om den wille zijner
oorspronkelijkheid heeten, als wij niet vreesden, dat onze bewondering de grenzen
der billijk-
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heid jegens anderen overzweeft, - eere Staring, die in zeventienhonderd negentig
eenige dagen in ‘de gezelschappen der hoofdstad’ verkeert, en, drie en twintigjarig
jongeling, in zijne ‘Jamben’ eene schets der zeden onzer ‘beschaafde kringen’ geeft,
waardoor het ons begrijpelijk wordt, hoe zoo menig ernstig, gemoedelijk grijsaard
eene overvoorziene erotische bibliotheek kon nalaten; getuige die van den bekenden
gunsteling van Catharina II, getuige die van den man, wiens ziel aan Willem I was
verknocht (om 's hemels wil, zetter! laat in het laatste woord ééne letter niet weg,
we zouden ons aan een gallicisme hebben bezondigd!). Het is ieder bekend welk
een stortvloed van zedelooze romans de fransche omwenteling voorafging; onze
pen weigert zelfs hunne titels over te schrijven; maar den flinken jongen Geldersman
stoof het bloed naar het hoofd, toen hij den toon, in deze over vrouwen aangeslagen,
om hem heen, van hollandsche lippen hooren moest. Verontwaardiging gaf hem bij
de gedachte aan zijne moeder, aan zijn meisje misschien, de volgende verzen in:
Hoe staat gij dus, Geregtigheid, en huwt,
Aan ons gelijk, den blinddoek met het zwaard!
Gij straft den man, die, van 't Geweld vertreên,
Zich door een gifkelk wreekt; en, zie, gij spaart
Den booswicht, die, uit moedwil, zielen moordt!
Die de Ontucht voor 't jonkvrouwlijk oog vertoont
In 't schemerlicht der Dubbelzinnigheid,
Dien spaart gij? Hij heeft meer dan gifgemengd.

De weinige regelen volstaan om u te overtuigen, dat den eerstelingen zijner Muze
reeds die rijkdom van gedachten eigen is, welke de scheppingen van deze altijd
onderscheiden zal. Er volgt eene schets van de verbastering der zeden, en eene
tegenstelling van de vermaken der jeugd bij het voorgeslacht en bij zijne tijdgenooten,
welke wij later, met een woord over onze verlorenn zin voor l i e d e k e n s hopen
meê te deelen; het is eene verloochening dat niet reeds hier te doen, daar zij blijk
bij blijk levert, hoe bij Staring het ware het nieuwe niet uitsluit, en trots al zijne studie
iets schoons bij hem ook iets frisch blijft.
De geneugten des gezelligen levens, zingt hij, zijn voor onze jongelingschap te
loor gegaan; kaartspel en dobbelsteenen zij boeijen in de lente des levens slechts
wanneer ons het goud ontbreekt, waarvoor vreugde veil is; wat wonder, dat de
jonkman verzadiging zoekt, ‘waar ruw vermaak om een wijnkruik tiert; dat hij het er
zoekt en het er vindt?’ Het moge het voedsel niet zijn, waarnaar de opschietende
knaap in zijne onbedorvene frischheid hongerde, het
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moge der menschheid, in den waren zin des woords, onwaardig wezen, hij doet als
allen deden en
Keert van daar
Ontadeld, naar den geest. Door vuile scherts
Aan oor en hart bedorven, aarzelt hij,
Ten man gewassen, naar dien stand terug
Dien hij uit walg verliet, uit dwang herneemt.
Nu werpt zijn Boert, aan grof gemeen zoo vaak
Te afzigtig naakt vertoond, op 't nieuw tooneel
Een sluijer om, het Coïsch floersch gelijk,
Dun voor den tast geweven, ijl voor 't oog!
Met lippen, dorgeschroeid van heilloos vuur,
Verschijnt de Onwaardige! Zij jaagt heur âam
Der Kuischheid in het glorend aangezigt;
Zij kittelt stout hare ongeraakte leên,
En houdt niet op dan als de laatste roos
Der schaamt', tot asch gezengd, op 't aanzigt bleekt Het laatste strafwoord der Gevoeligheid
Stikt in vergevend lagchen!
Poos, mijn Zang!
Ai, poos hier! Laat mij treuren op een graf,
Waarbij Gods englen weenend naast mij staan:
Op 't graf der Onschuld!

Wij zijn allen in menig opzigt m a a r van onzen tijd, en behoort het tot de verdiensten
van Staring, dat hij een open oog had voor alle bloemen, die ook in den vreemde
in den hof der letterkunde ontloken, men houde hem, bij de dagteekening van het
vers, zou Mevrouw de Staël gezegd hebben, 1790, het duitsche tintjen in de laatste
regelen ten goede. Voor ons, wij hadden liever met hem Schiller aldus te zeer
gelezen, dan dezen met Bilderdijk voor een dolleman gescholden!
Ja! 't bederf ging uit
Van U, Verdoolden! Maar van Dezen ook,
Die een ligtzinnig Volk, met handgeklap,
Den wijsgeerstitel en den lauwer schonk!
Zij noemen Tucht een roest van plomper eeuw;
Den blos der Schaamte een lokaas, voorgezet
Aan de Onervarenheid. Als Philips zoon,
In 't veeg Persepolis, zoo slingren zij
Ontstoken fakkels rond. De vlam gaat op!
De pijlen, die 't geluk van duizenden
Door wentlende eeuwen schraagden, staan in gloed!
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Ontvangt het licht, die nog in 't duister tast;
Die min en vriendschap, in een teedre ziel,
Te zamen smolt! Gij, die den eed der trouw
Een' gade toezwoert, en 't gezwoorne houdt,
Ziet heller, bij den brand, door hen gesticht!
‘Werpt af uw ketens! Vrijheid zij de leus!
Bedriegt, en wordt bedrogen. Wekt het hart,
Waar 't ergens in een blanken boezem slaapt.
De man, die stout met woorden spelen durft,
Vindt geen Lucretia's. Verbeelding is 't
Die u den weg ter zege banen zal.
Help haar aan 't hollen; en verrascht uw buit!’

Het is een trek ter karakterisering van den tijd in de hoofdstad, - welks opvatting en
afkeuring eene groote gedachte inboezemt van den zedelijken zin des jongen
dichters, wiens oogen flikkerden van toorn, al zagen zijne toenmalige meesters, op
zijn zachtst, zwijgend toe. Het is een trek ter karakterisering van den tijd in de
hoofdstad, - maar die er ons niet minder om doet verlangen ook het verkeer dier
dagen op het kasteel en in het dorp te kennen; trots menig levensberigt, lieten wij
ons niet in den waan dommelen, dat het allen Grandison's zijn geweest, die over
de Waal kropen, om de Franschen in te halen, of allemaal Pamela's, die een
carmagnooltje dansten. Het is een trek ter karakterisering van den tijd - waarom zijn
ze zoo schaars? - het is eene aanklagt, welke strenger vonnis uitlokt, dan declamatie
bij declamatie over ‘de godvergeten begrippen’ en wat dies meer zij, waartegen
niemand het harnas aan kan schieten, tenzij hij in den wind wil schermen, zoo ijl
zijn ze. Mogt onze waardering dezer opmerkelijke onder te weinige bijdragen tot de
kennis der zeden van dien tijd, - wordt zij al door geene andere gevolgd, - u ten
minste hebben overgehaald de te schaars gelezen gedichten van onzen Geldersman
op te slaan, ten einde de voltooijing van zijn tafereel te genieten; - wat hem zelven
betreft, wij weten geen benijdenswaardiger lofspraak, dan als Staring de getuigenis
te hebben verdiend, dat mannelijke leeftijd en gelukkige grijsheid zelve, beide in
karakter en kunst, bloesems als deze tot vruchten zagen rijpen!
Wilt gij andermaal met ons in het buitenland rondzien?
Wij hebben gewaagd van de aanvallen, welke Mallet voor zijne waarheidsliefde
te verduren had; toen de vlugt van Lodewijk XVI naar Varennes was verijdeld, werd
zijne woning de prooi van het graauw; het was het voorspel van zijn aftreden. Wel
nam hij, na twee maanden stilzwijgens, nog eenmaal den looden last der redactie
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weêr op zich, om de rekening der Assemblée Constituante af te sluiten en eene
schets te geven van den berooiden toestand, waarin deze Frankrijk achterliet; maar
toen ook bleek de taak zelfs zijne krachten te zwaar geworden; ‘lang genoeg was
hij in de bres gesprongen, terwijl anderen sliepen of zich vermaakten; lang genoeg
had hij alle acht dagen, met gevaar van zijn leven, zijne vrijheid, zijn eigendom,
eenige bladzijden geschreven, om zijne lezers onder het inslurpen van hun kop
chocolade aangenaam bezig te houden.’ Het zijn bittere woorden, waarmede hij,
bij het voor eene wijle weder opnemen zijner pen, dat gedeelte van het publiek
teregt stelde, 't welk hem, der bedreiging van het gepeupel ten prooi, geen ander
blijk van belangstelling of genegenheid had gegeven, dan eene klagte - dat hij geen
artikel had geleverd. Helaas! wie zich ook vleide, dat zijne geschriften grooten invloed
zouden uitoefenen, niet hij; ‘de schrijfjeukte,’ zeide hij Montaigne na, ‘is de kwaal
eener verbasterde eeuw,’ - het kwam niet op l e z e n , het kwam op h a n d e l e n
aan, en wie had den moed tot het laatste, in zijnen geest?
En echter, naauwelijks heeft hij van de redactie van den M e r c u r e afgezien,
naauwelijks heeft hij met eene geheime, niet gelukte zending van Lodewijk den
den

XVI Parijs verlaten, of hij geeft te Brussel zijne B e d e n k i n g e n o v e r d e n
aard der omwenteling in Frankrijk en de oorzaken die haren
d u u r v e r l e n g e n , in het licht, [Maart 1793]; ditmaal niet het woord tot de natie,
neen, tot de hoofden der Kabinetten en der Emigratie rigtende, om den grooten
maatschappelijken oorlog, zoo als hij voortaan de omwenteling noemde, te doen
eindigen. Er is, zegt Sainte-Beuve, zelfs in den aanhef van het vlugschrift
begoocheling noch verwachting meer; louter het besef van den pligt beweegt hem
den mond op te doen. ‘Wanneer men zijn veertigste levensjaar bereikt heeft, en niet
volslagen van oordeel is misdeeld, dan gelooft men evenmin meer aan den invloed
der ondervinding als aan de heerschappij der rede; beider lessen gaan te loor, voor
de regeringen als voor de volken; men schat zich gelukkig, zoo men onder zijne
tijdgenooten honderd menschen kan tellen, die uit de lotwisselingen iets hebben
geleerd.’ Het sombere begin strookte geheel met de duisternis van den staatkundigen
hemel. ‘Het oude Europa heeft ongelukkig meer werklieden dan bouwmeesters aan
te wijzen,’ de omwenteling is niet uitsluitend fransch meer, zij doet zich in de gansche
wereld gevoelen, ‘ieder mag, ieder moet ongerust zijn. Geen europeër, die niet partij
is in dien laatsten strijd der beschaving, aller lijf en goed drijft op het wrakke schip.’
Wat hem betreft, bekend als aanhanger, als voorstander eener getemperde
monarchie, hij miskent daarom het vermogend beginsel, de bewegelijke kracht niet,
welke
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er in de volksregering schuilt; het is juist, dewijl hij die weet te schatten, dat hij haar
vreest. ‘Dat men er zich niet in bedriege,’ roept hij uit, ‘van alle regeringsvormen is
de democratie die, welke bij een groot volk de hartstogten het sterkst electriseert
en het spoedigst algemeen maakt. Zij ontwikkelt den lust in heerschappij, welke het
tweede instinct van den mensch mag heeten; geef hem heden zijne onafhankelijkheid
weêr, morgen zal hij haar als middel van gezag liefhebben, en eens aan de magt
der wetten onttogen, zal het zijne eerste behoefte zijn, zich dat aan te matigen, dat
te overweldigen.’ Welke middelen heeft men tot nog toe beproefd om het gevaar te
keer te gaan? ‘Men heeft zich getroost met een overoud gezegd; men heeft vertrouwd
op een verdienstelijk vlugschrift. D e w a n o r d e b r e n g t t o t d e o r d e t e r u g ,
was de wonderspreuk van scherpzinnige wijsgeeren; u i t d e r e g e r i n g l o o s h e i d
h e r r i j s t d e d w i n g e l a n d i j . Anderen: d e d e m o c r a t i e s t e r f t h a r e n
e i g e n e n d o o d , de natie is aan hare koningen gehecht.’ Verbaas er u niet over,
dat de geëmigreerden gruwel riepen bij dergelijke ketterij; de auteur had den moed
er op te laten volgen, dat ‘slechts de Jacobijnen eene f a c t i e uitmaakten, dat de
overige partijen maar kabalen mogten heeten.’ En op de uitgewerkte schets dier
factie zelve, hare inwendige ordening, hare vertakking door geheel Frankrijk, hare
bondgenooten in al de booze togten van het menschelijk hart, op een tafereel van
het alvermogen der wanorde, wanneer deze het werktuig wordt eener magt door
geene andere opgewogen, volgen de prophetische woorden: ‘Terwijl die drom van
mannen van geest, voor welke de Omwenteling nog slechts eene zamenrotting van
oproerigen is, als de boer van Horatius het verloopen der beek verbeidt; terwijl de
declamatoren volzinnen smeden over het verval der kunsten en der nijverheid,
merken weinig lieden op, dat de Revolutie, door haren vernielenden aard,
noodzakelijk tot de m i l i t a i r e R e p u b l i e k voert.’
Voorwaar, het ontging ook den begaafdsten! - Immers biedt Göthe's meesterlijke
schets der geëmigreerden, in zijnen V e l d t o g t v a n 1792, portret bij portret aan
degenen, die wij ons kunnen verbeelden dat wrake hebben geroepen over Mallets
raad, slechts de Conventie en het Jacobinisme te beoorlogen en bij de herstelling
van het Koningschap ook den constitutioneelsten royalisten den terugkeer in Frankrijk
te vergunnen; van dien het verwijderd verschiet doordringenden blik, onzen
staatkundigen dagbladschrijver blijkbaar eigen, verraadt de groote dichter geen
zweem. De helden van Coblentz gedenkende, had Mallet geschreven: ‘slechts de
gasconjers van de politiek verbeelden zich, dat de overmagt alleen er in slagen zou
Frankrijk te onderwerpen. De onderwerping, welke wij mogelijk achten, die men
wenschen mag, die, de grondslagen eener woeste
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regeringloosheid vernietigend, nieuwe omwentelingen zou voorkomen, kan slechts
het gevolg zijn van vereenigde k r a c h t en o v e r r e d i n g .’ Hij had gezegd, dat
men in dien tijd met een gloeijend ijzer schrijven moest, als men gevoeld wilde
worden; en wel had hij in 1793 de mannen gebrandmerkt, die volgens Sainte-Beuve
in 1814 zijn teruggekeerd om in 1830 andermaal te vallen. Wij herhalen het, er is
van dergelijke opvatting bij den halsvriend van den Hertog van Saxen-Weimar geen
sprake; maar wij zouden onregtvaardig zijn, zoo wij verzwegen, dat de blijken van
deze meer uit o n w i l dan uit o n v e r m o g e n ontbreken. Göthe was reeds toen
niet slechts, voor alles en boven alles, van zijne eigene ontwikkeling vervuld; maar
streefde er naar d i c h t e r te zijn in eene mate, als ons in de nieuwere maatschappij
naauwelijks denkbaar is; mogt de mensch er door winnen, de burger schoot er het
hachjen bij in, en wat is in de negentiende eeuw de eerste zonder de laatste? Hoor
den vreemden volzin aan het einde van den V e l d t o g t . ‘Overigens valt hierbij op
te merken, dat, bij alle belangrijke politieke gebeurtenissen, die toeschouwers er
het beste aan toe zijn, welke partij kiezen; wat er voor hen gunstigs in toestand of
voorval schuilt, nemen zij vrolijk aan; van wat er ongunstigs in ligt, houden zij zich
onkundig, trachten het te loochenen, of leggen het tot hun voordeel uit. De dichter
echter, die, zijnen aard getrouw, onpartijdig moet zijn en blijven, tracht zich van de
toestanden der beide strijdende magten meer dan een duidelijk begrip te maken,
tracht er zich van te doordringen en moet zich getroosten, wanneer verzoening
onmogelijk blijkt, tragisch te besluiten. En met welk een cyclus van tragediën zagen
wij ons door de daverende wereldbeweging niet bedreigd!’ Dat heet boven den strijd
te zweven, als had het genie geene stem, die ook in het gedruisch wordt gehoord!
Als het tafereel der B e l e g e r i n g v a n M a i n z ten einde spoedt, neemt hij in
denzelfden geest afscheid: ‘En hiermede willen wij eindigen, om ons niet in eene
beschouwing der wereldgebeurtenissen te verdiepen, die ons nog twaalf jaren lang
bedreigden, tot dezelfde vloed ons, zoo al niet verslond, toch verwoestend
overstroomde.’ Wij zullen hem dan weder aantreffen en, - hoe geneigd ook hem ten
goede te houden, dat hij het d i c h t e r zijn hooger stelde dan het d u i t s c h e r
wezen, - hoe weinig wenschende dat hij krijgsliederen had geschreven als Körner,
- toch zijne verontschuldiging aan Eckermann te ligt bevinden, ‘als had de dichter
geen ander vaderland, dan het goede, het edele en het schoone, dat aan gewest
noch rijk verbonden is, dat hij grijpt en gebruikt, waar hij het vindt.’ Er is, als in meer
vergelijkingen met dieren, eer iets verlagends dan iets vleijends voor den mensch
in de beeldspraak, waarmede hij besluit. ‘De dichter is daarin den adelaar
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gelijk, die met vrijen blik over land bij land zweeft, en wien het om het even is, of de
haas, waarop hij afschiet, in Pruissen of in Saxen loopt.’
Mallet du Pan had in Frankrijk den doove gepredikt; het was hem in zijne kwalijk
de

geslaagde zending voor den ongelukkigen Lodewijk de XVI , ‘die hem wel met zijn
vertrouwen,’ beroemt hij zich, ‘maar nooit met zijne weldaden vereerde,’ niet beter
gegaan. Zijne brochure vond bij de geëmigreerde Prinsen en de Kabinetten van
Europa geen open oor. ‘Dergelijke raadgevingen hebben slechts dan kans opgevolgd
te worden, wanneer zij aan het hoofd van het bestuur der Staten mannen aantreffen,
ontwikkeld genoeg om ze niet te behoeven, om ze zich zelven te kunnen influisteren.’
Nadat de Franschen in België waren gevallen, nam hij naar Bazel de wijk, uit de
eene stad voor, de andere stad na, van het eedgenootschap verdreven, tot er ook
geen waarlijk republikeinsch en onafhankelijk Zwitserland meer was, en hij eindelijk,
over Hamburg naar Londen getogen, aldaar eene veilige schuilplaats vond.
Gedurende zijn omzwerven beurtelings door de ministers der meeste mogendheden
geraadpleegd, - allen van raad dienende, hoe weinig deze baten mogt, - blijven
zijne opmerkingen over de elkander opvolgende phases der omwenteling een sleutel
voor de geheimen van dien tijd. Als Robespierre gevallen en Frankrijk van hem en
het schrikbewind verlost is; ‘als de revolutiemaan afneemt,’ schetst Mallet in weinige
trekken èn den toestand der Conventie èn dien van het volk, als had hij niet van
verre toegezien, als ware hij tegenwoordig geweest. ‘De Conventie en hare partijen,’
heet het, ‘missen mannen van talent en van karakter; vergeefs zelfs zoekt men er
dezulken onder, die voor administratief-bestuur middelmatig bekwaam zijn.’
Verontwaardigd teekent hij hen, als knechts, die den staf hunner meesters hebben
opgevat, nadat zij deze hebben vermoord. Het valt niet te vreezen, dat zich op die
puinhoopen eene groote nieuwe populariteit zal verheffen; ‘allen hebben geleerd,
die gevaarlijke hoogte te wantrouwen; mogten er onder hen zijn, die lust gevoelden
naar den top te klimmen, zij zouden dien niet bereiken, want de wortels van alle
individueel gezag zijn verdroogd; zoomin de vergadering, door het voorbeeld van
Robespierre gewaarschuwd, als het volk, de demagogen moede, zou het dulden.
De tijd der volksafgoden en opperkwakzalvers is onherroepelijk voorbij.’ Het leed
niet lang, of het rijk der intriganten, de regering van Barras en zijns gelijken, leveren
het bewijs hoe juist hij had gezien. En het volk? ‘De menigte,’ zegt hij, ‘begint te
vergeten, dat er ooit een Koning is geweest, en mogt eens de vrede met het
buitenland worden gesloten, en een zacht bestuur zich binnens-
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lands weten te handhaven, dan zal het volk er geen belang bij hebben eene andere
orde van zaken te wenschen. Zij, die deze nog verlangen, van den schrik voor
gevangenissen en guillotines bevrijd, zullen eene slechte herberg voor lief nemen,
en geen stap verder doen om een kasteel te bereiken, waarin zij veel beter zouden
zijn gehuisvest.’ De zieke moge nog een paar malen dreigen weêr in te storten (13
Vendémiaire en 18 Fructidor), ‘alle openbare meening bepaalt zich tot een geest
van onderwerping en gehoorzaamheid; men tracht zich, ten koste van welke laagheid
dan ook, der algemeene ellende te onttrekken.’ Sedert den eerstgenoemden der
laatst aangegeven dagen, ‘is de moedeloosheid algemeen; maar dit belet de beau
monde volstrekt niet naar den schouwburg te gaan, al zijn de straatsteenen nog
rood van het bloed hunner magen of buren, door het geschut van Barras gedood.
Wie te Parijs nog van den Koning spreekt, wordt in zijn gezigt uitgelagchen. De
mogendheden genieten er even weinig aanzien; men twijfelt er niet aan, ze spoedig
in den Rijn te drijven.’ Sainte-Beuve kan zich niet weêrhouden op te merken, hoe
goed die zoon van Genève den Parijzenaar kende, vrij van alle vrees voor gevaar,
dat niet dadelijk aanwezig, dat nog buiten de barrière is.
Tot het laatste oogenblik toe gunt Mallet zoomin den balling in Verona als den
de

balling in Edinburg, gunt hij noch hem, die eenmaal als Lodewijk de XVIII
de

sterven,

noch hem, die na dezen als Karel de X vallen zal, een zweem van hoop. ‘Er zijn
oneindige vertakkingen in de openbare meening, maar de eerste, die in staat zal
wezen zich Koning te maken en eene aanstaande rust te beloven, zal aller stemmen
op zich vereenigen. - De vrede, hoe ook bezorgd, zal het volk verrukken. Men denkt
slechts aan zich zelven, en nogmaals aan zich, en altijd aan zich.’ Of het nog bewijs
behoefde, dat wij ons niet bedrogen, toen wij straks van karakteristieke beoordeeling
van den franschen volksaard spraken, brengen wij de beide uitzonderingen bij, op
dat algemeen egoïsmus door Mallet gemaakt. Welke zijn het? ‘Eerst het volk, het
gemeene volk, - maar de grenzen, binnen welke het graauw krioelt, strekken zich
zooverre uit! - eerst het volk dat nog altijd aan zijne watervrees lijdt, dat er volstrekt
niet van genezen is. Ondanks zijne ellende, blijft het dol; d e d o r s t n a a r
g e l i j k h e i d verteert het.’ En de tweede? ‘Het is de toewijding van den militair; de
soldaat, de officier moge zijn bijoogmerk hebben, zijne gedachte, die hij voor zich
zelven houdt, verschil van meening noch van beweegreden maken onderscheid in
de wijze van vechten; één geest, één gevoel bezielt alle soldaten. Niemand kan
zelfs den schijn dulden door vreemdelingen te zijn overwonnen; n i e m a n d , die
van v r e e m d e l i n g e n houdt.’
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Hoe fransch van top tot teen was Béranger in beiderlei opzigt zijn leven lang; zegt
men.
Onloochenbaar! En toch, wie billijk wil zijn vergete niet, dat de beide hoofdtrekken,
liefde voor g e l i j k h e i d en n a t i o n a l i t e i t tot miskenning van den vreemde toe,
omstreeks denzelfden tijd in eene geheel andere wereld, bij een dichter, door zijn
volk evenzeer bemind als Béranger door het fransche, wèl gewijzigd, maar toch niet
minder sterk uitkwamen. Herinner u Robert Burns! - Onloochenbaar! En echter, wie
achttienhonderd acht en veertig niet te vergeefs heeft beleefd, hij zag het tot in den
afgelegensten schuilhoek van Europa toe, dat de dagen van onverdiende
onderscheiding voorbij, dat die van het wereldburgerschap nog niet zijn gekomen!
Onze inleiding tot een overzigt der letteren onder het Consulaat, onze aanhalingen
uit de werken van Mallet, onze vertolkingen van Sainte-Beuve dreigen geen einde
te nemen; welligt verwondert men zich over de keuze dier middelen tot dat doel. De
schuld kan slechts aan ons liggen, aan den onhandigen greep uit den verbazenden
overvloed; - de bevoegdheid en de bekwaamheid van den onpartijdige, dien wij
wenschten dat in weinige trekken de omwenteling in uw geheugen herroepen mogt,
is boven bedenking. Het behoorde tot de luttele geneugten van zijn leven, die zelfs
door zijne tegenstanders erkend te zien. Zoowel Joseph de Maistre als de Bonald
bragten hem hunne hulde, hoe catholiek, hoe ultramontaansch zij waren. Op
veertigjarigen leeftijd zond de toekomstige afgezant van Sardinië te St. Petersburg
hem den eersteling zijner staatkundige opstellen in handschrift ter beoordeeling
(1793), met een briefje, welks eerste woorden de betuiging inhielden: ‘wie u gelezen
heeft, draagt u achting toe,’ - en de onverdraagzame markgraaf, die bijna even oud
was geworden eer hij er aan dacht de veder ter hand te nemen, gewaagde in 1796,
voor een oogenblik alle ingenomenheid tegen een calvinist en een voorstander
eener gematigde vrijheid afleggende, ‘van de uitmuntende en schier profetische
staatkundige tafereelen der fransche omwenteling door Mallet du Pan in den
M e r c u r e d e F r a n c e geleverd.’ We zouden blijken van die zienersgave kunnen
bijbrengen in zijne opmerkingen over den toenmaligen Hertog van Orleans, die
Louis-Philippe worden zou; wij gewagen liever nog met een woord van de
S t a a t k u n d i g e B r i e f w i s s e l i n g door hem in 1796 te Hamburg uitgegeven,
den

eenige maanden na den 13 Vendémiaire (October 1795). Het kanon, dien dag
gerigt door ‘een jongen officier, die het tot general de brigade had gebragt, maar,
door Aubry afgezet, te Parijs in nonactiviteit omzwierf, en bijna tot armoede vervallen
was; het kanon, gerigt door dien commandant onder Barras,’ had den lust, dien
Mallet du Pan voor een oogenblik gevoelde, om naar Parijs terug
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te keeren, doen vergaan. ‘Hij was schraal van gestalte en niet groot, zijne wangen
waren ingevallen en loodkleurig; maar zijn fraai gelaat, de vaste blik zijner
doordringende oogen, zijne stoute en oorspronkelijke taal trokken de
opmerkzaamheid van het algemeen tot zich. Hij sprak dikwijls van een beslissend
oorlogstooneel, waar der republiek zegepraal en vrede wachtte: het was Italië. Hij
kwam er gedurig op terug.’ Op dien dag vernietigde zijn kanon niet enkel den
opstand, maar ook de hoop van Mallet du Pan; die met tactischen blik had gezien,
dat het toen of nooit het oogenblik was geweest om te handelen, ‘om het vijandelijke
heir, om de Conventie te vernietigen.’ Deze was afgetreden, het Directoire gevestigd,
de kans voorbij. Gold zijn bekend geschrift van 93 de Voorzitters in de Kabinetten
van den Vreemde en de uitgeweken Fransche Prinsen, in 96 wanhoopt hij aan den
invloed van buiten; het is tot Frankrijk zelf dat hij het woord rigt. ‘Ik ga een heir
onvergenoegden maken. Ik heb geschreven, zoo als ik over twintig jaren schrijven
zou. Er blijft mij niets over dan de onafhankelijkheid, - ik zal haar gebruiken, om mijn
hart lucht te geven.’
Het is een welsprekend pleidooi, ter gunste eener getemperde monarchie; het
schildert de grooter kansen op vrijheid, welke deze aanbiedt, dan eenige republiek
ter wereld, waar republieken mogelijk zijn. Sainte-Beuve rangschikt hem naar dit
geschrift onder de weinige hoog ernstige en gemoedelijke artsen, die koener zijn
in het peilen der wonden dan in het voorslaan van een geneesmiddel. ‘De toekomst,
wat weet hij er van? Nooit zegt hij er meer van dan wat hij weet. Hoe dwaas moet
hij zijn,’ schrijft hij, ‘die zich aan gissingen waagt. Gissingen zijn verloren moeite en
voorspelling is krankzinnigheid.’ Het is de kreet die tegen het boek opgaat, dat het
geene solutie geeft. Hij kende de Franschen te goed, om zich te vleijen, dat de
constitutionele monarchie bij hen spoedig, bij hen stevig wortel zou schieten. ‘Als
ooit een wetgever er in slaagt,’ zegt hij, ‘Frankrijk van den druk zijner wetgeleerden
te bevrijden, hij zal tegelijk reeds uiterst bekwaam en reeds uiterst gelukkig zijn, als
hij maar harmonie weet te brengen tusschen de oude vooroordeelen en de nieuwe,
tusschen de belangen van voor en van na de Omwenteling: een wel zwak, maar
niet minder wenschelijk verband tusschen het monarchaal gezag en de vrijheid,
waartegen tweëerlei herinneringen voortdurend zullen worstelen, die van het
koninklijk alvermogen en die van de revolutionaire onafhankelijkheid.’ Wij hebben
niet te veel gezegd, toen wij van karakteristicke oordeelen spraken; wie die niet
enkel over partijen en over het volk, wie die ook over personen verlangt, sla zelf de
briefwisseling op. Wij houden ons aan Mallet,
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die, terwijl hij in Zwitserland van stad tot stad zwerft, de faam de wieken bij Arcole
kleppen hoort voor denzelfden officier, welke het kanon van Vendémiaire heeft
gerigt; ‘kleine incidenten, als de ontmoeting van een Bonaparte, zijn van die
onvoorziene gebeurtenissen, welke den natuurlijken loop eener omwenteling ietwat
den

verwarren.’ Eene schemering van hoop moge hem nog den 18 Fructidor (Aug.
1797) vleijen, zij is even vlugtig, even voorbijgaande als de invloed dien Mevrouw
de Staël, ter verzoening der partijen, tracht uit te oefenen; het tractaat van
Campo-Formio wordt door Bonaparte het Directoire aangeboden, en als Genève
in April 1798 met Frankrijk is vereenigd, vindt gij den naam van Mallet du Pan onder
die der drie burgers van dat gemeenebest, welke voor altijd worden uitgesloten van
de eer tot de fransche natie te behooren; de zijne staat aan het hoofd. O oordeel,
o vonnis van menschen! Wat bleef hem over, dan het Vaste Land vaarwel te zeggen,
zoo hij zijne stem nog tegen het Directoire wilde opheffen? ‘Men gedoogt mij hier
slechts onder belofte, dat ik zal zwijgen,’ schreef hij uit Freiburg in Baden aan den
abt de Pradt; ‘wat wilt gij dan dat ik in Duitschland doe? Ik gruw van uw Continent
met zijne slaven en zijne beulen, met zijne laaghartigheden en zijne lafheid. Slechts
in Engeland mag men schrijven, spreken, denken en handelen; daar is mijne plaats;
er is geene andere ter wereld, voor wie den oorlog wil voortzetten.’ En op den eersten
dag derzelfde maand Mei [1798], die uit Toulon de vloot zal zien stevenen, welke
het leger draagt, waartoe de olijfkleurige officier het woord rigt, ‘of het romeinsche
legioenen waren, die Carthago beurtelings op de golven en op de vlakten van Zama
bestreden,’ mogt Mallet du Pan den zijnen met de woorden onzes dichters toeroepen:
Dek dan, met onbedeesde hand,
Den schaamlen disch op 't vrije land,
Dat ons herbergzaam koestert;
Het broze leven eischt niet veel,
En God bestemt eens ieders deel,
Hij, die de raven voedstert.

Helaas! Mallet genoot er de gastvrijheid niet lang.
Naauwelijks had hij voet aan wal gezet op dat eiland, 't welk, in de afwisselende
groepen der ballingen die het herbergt, een schimmenspel ziet der omwentelingen
op het vasteland; naauwelijks had hij in Londen eene woning gevonden, ‘of hij rigtte
zijne oorlogsbatterij,’ zegt onze verslaggever, ‘andermaal tegen de revolutie!’
Inderdaad, zelden is het leven met meer regt bij een strijd vergeleken, dan men dit,
van Mallet du Pan sprekende, mag doen; of
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allen, wier aard hun, bewust of onbewust, beweging tot behoefte maakt, hem in
bekwaamheid evenaarden! Wij prijzen zijn groot talent; wij hadden eerst en vooral
zijner goede trouw hulde moeten brengen. Open oog en open oor voor de
verschijnselen en gebeurtenissen des tijds, was hij, die in 1789, die levenslang ‘iets
toen onmogelijk, maar volkomens eervols’ wilde, - was hij, die overeenstemming,
die zamensmelting zocht van monarchie en vrijheid, - was hij nooit moedwillig blind,
nooit moedwillig doof, voor eenig treffelijk feit in de gelederen zijner tegenpartij, voor
eenigen raauwen kreet uit den hoop der zijnen opgegaan; had hij de waarheid boven
alles lief, slechts van haar verwachtte hij kennis, vrede, welvaart. Loop den
M e r c u r e B r i t a n i q u e door, als het u lust Sieyès en Carnot veroordeeld en toch
gewaardeerd te zien. Hoor vooral dat vreesselijk vonnis óver het Fransche Volk
geveld, en door vijftig jaren lange worstelingen dier natie sedert zijn verscheiden
niet gelogenstraft maar bevestigd; wij herinneren u slechts den uitersten wil van
Béranger, zijn V a a r w e l a a n F r a n k r i j k . Als Mallet du Pan de revolutie
geschetst heeft als een verdelgingskrijg tegen alle vroegere, erfelijke
onderscheidingen; als hij gezegd heeft dat zij in den grond een oorlog was tegen
elke ongelijkheid, door den ouden maatschappelijken toestand te weeg gebragt en
gehuldigd; dat de v r a g e d e r g e l i j k h e i d alle andere beheerscht, dan laat hij
er op volgen: ‘D a a r o v e r , o n e i n d i g m a l e n m e e r d a n o v e r d e
v r i j h e i d , d i e d e n F r a n s c h e n n o o i t h e l d e r w o r d e n z a l , daarover
loopt de revolutie, daarover zal zij blijven loopen.’ Wat dunkt u, hebben wij u te lang
bezig gehouden met een dagbladschrijver, die dus oordeelde; die in de lente van
1800 bezweek, de veder ter hand, welke zijn verzwakten vingeren ontgleed, ‘zoo
als soms de vuist der dappersten het zwaard glippen laat;’ maar die bij het gaslaan
van den nieuwen gezigteinder, door den Achttienden Brumaire ontsloten, schier
afscheid nam met het merkwaardig, het veelbeteekenend woord: ‘Laat ons den
oogst afwachten, om over het zaad te oordeelen.’
De gedaante der dingen zou veranderen!
Of men er ten onzent oog voor had?
Onmogelijk moge het geweest zijn te voorzien, welk eenen invloed deze
gebeurtenis op de wereldgeschiedenis hebben zou, dat zij de opmerkzaamheid van
allen trok, lijdt geen twijfel; maar de blijken h o e men haar beoordeelde, waarom
zijn ze weder zoo schaarsch? Onze inheemsche journalistiek - houd de gemeenzame
uitdrukking ten goede - was toen nog maar in de lange kleêren; eer deze, het beeld
wordt er niet beter door - in den broek mogt worden gestoken, zouden er nog jaren
voorbijgaan: wat het napoleontische tijdvak voor de letteren ook blijken zou, dat
eener voorbarige ontwikkeling der dagbladen niet. Wij kennen er ondeugend genoeg
om te beweren,
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dat, al heeft die vlugtige en toch zooveel vermogende letterkunde het sedert ten
onzent zoo verre gebragt, dat hare vertegenwoordigers hoed en rok dragen, zij in
menig opzigt nog maar hokkelt, dat zij nog geene aanspraak maken mag voor vol
te worden aangezien. ‘Als wij mijnheeren zullen zeggen,’ schertsen zij, die van
tusschen mal en vroed spreken, ‘dan moeten wij u bij den van kunnen noemen;’
hoe weinig redacteuren van couranten geven den hunnen voluit! En echter, al blijft
er, wat stijl en strekking betreft, meer te wenschen over, dan zich in éénen adem
zeggen laat, op welk gebied vooruitgang te loochenen zij, wij erkennen dien op dat
der journalistiek gaarne; wie beschrijft de weeheid, welke elk onzer aangrijpt, als
eene proeve van spelling en schrijftrant uit het begin dezer eeuw u of mij, zelfs in
den o p r e g t e tot omslag gebezigd, verrast? Vrees niet, dat wij er u aan zullen
blootstellen, - na de schets van Mallet zou de oprakeling dubbel wreed zijn; wat ons
nog ontbreekt, stelt hij in het licht. Een vlugtige blik in die reeks van staatkundige
vertoogen, d e N i e u w e P o s t v a n d e n N e d e r - R h i j n geheeten, welke
menig voorval uit die dagen, met de overdrijving der partijzucht, ja, maar ook met
de gemeenzaamheid die populair maakt, toelichten, is al wat wij van u vergen. Een
oogenblik snuffelens maar in de beide laatste nummers. Eigenlijk louter in het
ste

allerlaatste, want het 259 , 22 Nov. 1799 gedagteekend, houdt er geen woord over
ste

in; het nieuws was nog te versch, om het reeds te bespreken. En het 260 ? Als
een Noord-hollandsche boer, in een brief aan den Burger Post, zijne verontwaardiging
over de Engelschen heeft lucht gegeven, die, bij de terugkomst van den Hertog van
York te Londen, de paarden van zijn koets gespannen en zelve het rijtuig tot voor
Lord Duncan's hôtel hebben voortgesleept, - goede huisman! de menschen zijn nog
niet wijzer! - dan zinspeelt de redactie in haar afscheid op den Achttienden Brumaire
als volgt:
‘Vuurig verlangen wij, dat deeze (verlossing van ons lieve Vaderland van eene
gedugte vijandelijke magt) gelijk ook het thans gebeurde in de Fransche Republiek,
ons eenen spoedigen, gelukkigen en vasten vreede zullen verschaffen, bij welken
eene waare Republicainsche Regeering aan ons Vaderland worde bevestigd, de
algemeene rust van Europa worde hersteld, en 's Lands voorspoed eenen
altijdduurenden en algemeen zegenenden invloed verkrijge.’
En is dat alles? hooren wij vragen, en zouden er gaarne op laten volgen: ‘wenscht
ge dat er nog meer wierd gewenscht?’ maar besluiten liever met eene proeve uit
het dichtstukje door den P o s t ten aftogt geblazen; - ‘een schipper van een
gevaarlijke reize behouden teruggekomen,’ vult het eerste couplet; gij hebt genoeg,
verbeelden wij ons, aan deze zes regels van het tweede:
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Dus, dierbre vrienden! - 't Vaderland
Door roof- en moordzucht aangerand,
Herleeft met ons, aan staatsorkaanen,
De Britsche Dog, gezweept, vervaard,
Druipt weg, met ingetrokken staart,
En 't Volk, verhit door roem, plant grootsche zegevaanen.

Er wordt nog velerlei ten onzent gedrukt, maar de weêrgâ van zulke verzen?.... P.
't Hoen had zich nooit aan de lezing van Feith's lofdicht op de Ruiter, hopen wij,
bezondigd.
‘Vraag niet den dagbladen,’ zegt men misschien, ‘vraag der historie, zoo ge weten
wilt, welk een indruk het optreden dier gestalte gemaakt heeft, waarvoor de schimmen
der veldheeren uit de nieuwere geschiedenis in de schemering zouden wegdeinzen;
vraag der historie.’ De arme Muze! bloost zij niet om hare priesteren van dien tijd?
Maar gij wilt het? laat ons eenige rollen opslaan. Eerst de V a d e r l a n d s c h e
H i s t o r i e , ten vervolge van die van Wagenaar; onze aanhaling zal zeer kort zijn;
al wat wij vinden zijn deze regelen: ‘Bonaparte, uit Egypte teruggekeerd, hadt, in
Frankryk, de teugels der Regeeringe in handen genomen.’ Het is bij wijze van
inleiding tot de overwinningen in Italië, tot den togt ‘over den hoogen St.
Bernardsberg,’ dien ‘Bonaparte, aller krijgsknegten voorbeeldlyke Aanvoerder,
afsnelde, over de ontzettendste diepten en ysvaleien en bevroozen waterstroomen
streevende,’ dat men u vermoeden doet wat er op den Achttienden Brumaire is
geschied! - Onvoldaan wenden wij ons af; zal het ons beter gaan, waar Mr. Bilderdijk
de veder der historie voert? De G e s c h i e d e n i s d e s V a d e r l a n d s ligt voor
ons open. Het is waarlijk, of het een wedstrijd geldt wie het kortste kortbegrip zal
leveren. ‘Buonaparte kwam onverwagts uit Egypten terug, waar hij aan Kleber 't
bevel overgaf, en ontbond te Parijs het Directoire, waarop de Regeering der drie
Konsuls volgde, welk nieuw Gouvernement met het jaar 1800 geinstalleerd werd.’
Inderdaad, zoo ergens, men is hier geneigd den geleerden uitgever van het boek
na te zeggen: ‘Men ziet, de schrijver maakt het zich gemakkelijk;’ en echter, wie
onzer gaf er de Ode op Napoleon niet voor, dat Bilderdijk's genie, in plaats van den
anachronistischen anderen Karel de Groote, den ongeëvenaarden eersten Consul
had bezongen? - Een halve eeuw is vervlogen, en den vingeren van een volgend
geslacht werd Clio's stift toevertrouwd; wij mogen ons de G e s c h i e d e n i s v a n
h e t N e d e r l a n d s c h e Z e e w e z e n , wij mogen ons eene beschrijving van
N e ê r l a n d s H e l d e n d a d e n t e L a n d rijker roemen; biographie bij biographie
der mannen van dien tijd werd door bloedverwanten, vrienden, leerlingen van deze,
uitgegeven; hoe verschijnt ons in deze de man dezer eeuw? Er is niets te kort gedaan
aan de
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waardigheid der historie, door den eerbied voor den held door Mr. J.C. de Jonge
betoond, als hij hem in zijne G e s c h i e d e n i s v a n h e t N e d e r l a n d s c h e
Z e e w e z e n dus opvoert: ‘De Generaal B o n a p a r t e , tot Eersten Consul der
Fransche Republiek verheven, had luisterrijke overwinningen in Italië behaald, en
stond op het punt eenen roemrijken vrede met den Keizer van Duitschland te
Luneville te sluiten. Hiermede eindigde de oorlog op het vaste land van Europa,
maar nu ook wilde de Eerste Consul alle krachten inspannen, om den eenig
overgebleven vijand, het magtige Groot-Brittanje, zoo al niet te onderwerpen, dan
ten minste de meest mogelijke afbreuk toe te brengen, en tot den vrede te dwingen.’
De voorrede van het deel, waaraan wij deze regelen ontleenen, is in 1848
gedagteekend; zoudt ge tien jaren later eenen anderen toon wenschen? Het is geen
kleine verdienste, in den tijd dien wij beleven! - Wij zullen de laatsten zijn den lof te
betwisten, Mr. J. Bosscha teregt toegekend voor schilderachtigen stijl en gelukkige
grepen, waardoor zich ook den aanhef der Acht en twintigste Aflevering van zijn
bekend werk: N e ê r l a n d s H e l d e n d a d e n t e L a n d , onderscheidt; geniet
het zelf: ‘Toen de Fransche soldaten aan den Helder, onder het gejuich van Leve
de Republiek! de laatste Engelsche en Russische troepen zagen wegzeilen, had
de Republiek, voor welke zij dat Leve aanhieven, inderdaad reeds opgehouden te
bestaan. Want tegelijkertijd dat er bij Bergen en Castricum gestreden werd, sloop
op de Middellandsche Zee het vaartuig, 't welk n a p o l e o n b o n a p a r t e uit Egypte
naar Fréjus voerde, ongemerkt door de Engelsche kruisers heen, en de omwenteling,
welke daarop dien buitengewonen man aan het hoofd des bestuurs in Frankrijk
bragt, was de aanvang der heerschappij van den Geweldenaar, die den grond van
Europa, van den Taag tot aan de Moskowa, wijd en zijd, onder de treden zijner
Soldaten heeft doen dreunen.’ Buitengewonen man, - geweldenaar, - doen dreunen,
- zijn wij het alleen, voor wie de schoonheid van het begin in de verwijtingen aan
het slot te loor gaat? De aflevering draagt het jaartal 1842, - twintig jaren vroeger
had de toen koningsgezinde La Martine, ‘die Bonaparte niet lief had, wien zijne
opvoeding een afgrijzen van zijne dwingelandij had ingeboezemd’, gezongen:
Een klip weêrstaat den slag en 't hol geklag der baren.
De scheepling ziet iets wits haar' oeverboord verklaren:
't Is 't marmer denkgesteente op een verwijderd graf;
Nog heeft de smalle zerk haar frischheid niet verloren,
Door 't groene bladernet van klimop, braam en doren,
Toont ze - een' verbroken keizersstaf.
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Wie sluimert hier?... Geen naam?... Neen, de aard moog dien ontdekken;
Zij kent dien naam van schrik, met bloed, in breede trekken,
Van Cédars kruinpunt af tot Amstels klaverban,
Op steen en brons gegrifd, op 's dappren borst geschreven,
Gedreven zelfs in 't hart van slaven, die, met beven,
Zich wierpen voor zijn wagenspan.

Het is niet vleijend, - maar hij liet er toch op volgen - wij geven weder de vertaling
van Withuys: Zich snel met eenen sprong ten zegekar verheffen;
't Heelal met glans van roem als met een weêrlicht treffen;
Dé volken keetnen waar men koningen vertrapt;
Een dwangjuk smeên, gehard in haat en liefde beiden;
Aan 't breidlend bit een volk doen siddren en geleiden,
Dat tucht en wetten is ontsnapt;
Eene eeuw ten denkbeeld zijn, geheel eene eeuw ten leven;
Verstompen 't moordend staal; den nijd terug doen beven;
Euroop doen wanklen, en in 't wanklen krachten biên;
Bij eigen bliksemlicht en zelfgewrochte stormen
De wereld twintigmaal, in spijt der goôn, vervormen....
Wat droom!!! - en gij vervuldet dien!....

Was de poëzij van het jaar twintig niet billijker dan de historie van het jaar veertig?
Toch schijnt het ons, dat de kans op een onpartijdig oordeel bij den bezadigden
Nederlander grooter moest zijn dan bij den opgewonden legitimist.
Mr. Jacob van Lennep heeft d e V o o r n a a m s t e G e s c h i e d e n i s s e n v a n
N o o r d - N e d e r l a n d aan zijne kinderen verhaald; vreest ge welligt, dat de gevierde
romandichter zijne phantasie bij de tyrannische figuur zal hebben botgevierd?
Oordeel zelf: ‘Gewichtiger in haar gevolgen,’ dan de teleurstellingen der Coalitie,
zegt hij, ‘was de gebeurtenis, die in Frankrijk plaats had. Bonaparte, zijn leger in
Egypten onverwachts en in stilte verlaten hebbende, was byna alleen naar Frankrijk
teruggekeerd (9 Nov.), waar hy, door een krachtigen aanhang gesteund, de
Volksvertegenwoordigers met de bajonet uit de Vergaderzaal had doen jagen, en
een eind had gemaakt aan het nietig, krachteloos en veracht bestuur van het
Directoire. Met uitbundig gejuich werd deze omkeering begroet door de Fransche
Natie, die een perk wilde gesteld zien aan het voortdurend woelen der partyen, en
reikhalzend uitzag naar iemand, krachtig genoeg om de orde te doen herleven.
Eene
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nieuwe staatsregeling werd (25 Dec.) ingevoerd, en het bestuur voornamelijk in
handen gesteld van drie Konsuls, waarvan de eerste, Bonaparte, weldra alle gezach
en regeering tot zich trok. Ook hier te lande oefende deze gebeurtenis reeds dadelijk
grooten invloed uit. Orde en gematigdheid waren de leus in Frankrijk geworden; zij
moesten het ook hier zijn: en de kans voor heethoofden en anarchisten was voorby.’
Droogjes voor een dichter, zegt ge; toch juister dan wat er volgt, antwoorden we.
‘Niet slechts door de binnenlandsche aangelegenheden met krachtige volharding
te regelen, ook door aan het buitenland ontzach in te boezemen, wilde Bonaparte
zijne macht en die van Frankrijk bevestigen: verwonderlijk waren de uitkomsten, die
hy in een jaar tijds verkreeg. Zelf met een leger over de Alpen heengetrokken langs
een weg, die te voren en aan elk ander onoverkomelijk zoû geschenen hebben, viel
hy in Italiën. 't Was niet meer de Aartshertog Karel - wien een hofkabaal van het
oorlogstooneel verwijderd had - 't was niet meer de dappere Frederik van Oranje,
dien hy tegen zich over vond - welligt ware dan de duizelende rol, die hy bestemd
was te spelen, hem nimmer ten deel gevallen: - 't was de oude zwakke generaal
Melas, die in de velden van Marengo (14 Juny) voor hem wijken moest, en Italiën
aan zijn overmacht prijs gaf.’ Aartshertog Karel, Prins Frederik van Oranje, wie er
in slagen mogt iets op hunne talenten af te dingen, zou er Bonaparte's gaven als
veldheer niet door doen winnen; maar moest hier iets op zijnen roem worden
beknibbeld, dan verwondert het ons, dat die rol niet in hunne plaats aan Desaix
werd bedeeld, die nog van passer stierf dan Mortimer in de M a r i a S t u a r t van
Schiller.
Lest en best komen wij tot Mr. G. Groen van Prinsterer's H a n d b o e k d e r
G e s c h i e d e n i s v a n h e t V a d e r l a n d , dat, ondanks de bekende eenzijdigheid
van opvatting, van de veelzijdigste bronnenstudie getuigt. In twee paragrafen wordt
de gebeurtenis in haren indruk weêrgegeven. Wij nemen zoowel de eene als de
andere over. Paragrf. 907: ‘Het Directoire, onvermogend eene Constitutionele
eendragt door overreding of dwang, te bewerken; speelbal der partijen en van welks
naderenden val de wederopkomst van bloedige verdeeldheden te gemoet gezien
werd, week voor een Militair Bewind. Afgematheid was op overspanning, en afkeer
op teleurgestelde geestdrift gevolgd. Eene overgroote meerderheid reikhalsde naar
den tijd, waarop aan de verkondiging van verderfelijke wijsheid en van
hoogdravenden onzin de mond zou worden gesnoerd. Die taak was voor NAPOLEON
bewaard. De grondslag der vrijheid zou in het herstel der orde worden gelegd. Het
gezond verstand van den veldheer was krachtiger dan de redenering der sofisten;
zijne stem had den boventoon over het revolutionair
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geschreeuw, en geen theoretische of praktische moeijelijkheid was onoplosbaar,
omdat het zwaard van den roemruchtigen en gevreesden Eersten Consul voortaan
bij de hand lag.’ Wie billijk is zal erkennen, dat hier ten minste het dubbele genie
van Wetgever en Veldheer wordt gehuldigd, en er zoowel de toenmalige geestdrift
van Frankrijk, als de toenmalige bewondering van Europa door begrijpen. Paragrf.
908 schildert den invloed ten onzent. ‘De outwikkeling en uitkomst der gebeurtenissen
gaf ook hier te lande meerdere vastheid en rust aan den Revolutionairen Staat. Nu
bijkans geheel Europa zich aan de veranderde orde van zaken onderwierp, scheen
er voor de Oranjegezinden geen vooruitzigt meer te bestaan. Nu de overblijfselen
van het Jacobinisme in Frankrijk met vrucht werden ten onder gehouden, was ook
in Nederland de kans der heethoofden voorbij. De beginselen der Gematigden
hadden de overhand gekregen, er zou middel zijn, om met eenig overleg, de min
gunstige werking van hetgeen in 1798 geschied was, tegen te gaan.’ Wij hebben
de noten, zoowel onder de eene als onder de andere paragraaf geplaatst, niet
medegedeeld, dewijl beide ons naar dezelfde biographie verwijzen, de schier eenige
van een Hollander, welke over den Achttienden Brumaire valt te raadplegen.
Het zijn een paar plaatsen, aan het werk van G. Graaf Schimmelpenninck over
zijnen beroemden vader, aan R u t g e r J a n S c h i m m e l p e n n i n c k , e n
e e n i g e g e b e u r t e n i s s e n v a n z i j n e n t i j d , ontleend. Gezant der
Bataafsche Republick te Parijs, woonde deze de gebeurtenissen der beide vermaarde
dagen van 18 en 19 Brumaire (9 en 10 November 1799) bij, en gaf den indruk, door
den ommekeer op hem gemaakt, in de volgende uittreksels van vertrouwlijke
missives, aan den Agent van Buitenlandsche Zaken, Van der Goes, weêr.

‘9 Nov. 1799.
Dit komt mij duidelijk voor, dat het oogmerk van deze operatie is, om wederom het
patriotismus van 1789 te verlevendigen, het algemeene vertrouwen te herstellen,
alle revolutionnaire excessen af te snijden, en eens vooral de agitateurs te
beteugelen. Verder dunkt mij, dat het zeer duidelijke plan van hen, die eene
voorname rol in deze operatie hebben, daarhenen loopt, om spoedig aan deze
Republiek den vrede te bezorgen, en alles wat naar eenen revolutionnairen staat
van zaken zweemt, te doen eindigen. Dit komt mij zoo klaar voor, dat het mij
geenszins verwonderen zoude, dat deze operatie spoedig gelegenheid gaf, tot het
weder openen van vredesnegotiatiën.
Het zal dan de zaak zijn, om, zoo hier als elders, alles te be-
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proeven, ten einde ons Vaderland bij die onderhandelingen tot geene nadeelige
conditiën gebragt worde.
Ik herzeg het, de ondervinding heeft geleerd, dat het moeijelijk is, om de wending
te bepalen, welke operatiën als deze ten gevolge kunnen hebben; maar het komt
mij onmisbaar voor, dat deze eene onderneming in het groot is, en dat waarlijk
dezelve ondernomen is, om de zaken ten einde te brengen.
De Hemel geve, dat ons Vaderland er de goede gevolgen van ondervinde!
Uit al hetgeen ik in de verpligting geweest ben, u sedert eenigen tijd van hier te
communiceren, hebt gij zeer gemakkelijk kunnen afnemen, dat ik in het geheel
geene reden had om, gedurende deze laatste zes weken, over den geest, welke
alhier in de behandeling der betrekking met de kleinere gealliëerde republieken, en
vooral ook te onzen opzigte heeft plaats gehad, tevreden te zijn. Waar dit eindelijk
op uit zoude geloopen zijn, was moeijelijk te bepalen, en dikwijls voorzag ik met
angstvalligheid de allertreurigste uitersten. Ik hoop, dat deze groote evenementen
eens eindelijk in dit Gouvernement dien geest van respect en goedwilligheid jegens
andere natiën zullen brengen, zonder welken er maar niets essentiëel goeds te
doen is. Ik wil niet ontveinzen, dat ik weêr eenige hoop begin op te vatten, vooral
op grond der individus, welke ik mij verbeeld, dat nu eenen merkelijken invloed
zullen hebben. Velen of liever de meesten derzelve zijn mijne bijzonder goede
vrienden. Bij den Generaal BONAPARTE ben ik ook op eene bij uitstek vriendelijke
wijze ontvangen.
Ik verbeeld mij, dat dit evenement bij sommige menschen in ons Vaderland eene
zeer onaangename sensatie zal moeten maken, vooral bij hen, die niet onduidelijk
coup d'états en revolutionnaire operatiën tegen het Gouvernement schijnen bedoeld
te hebben. Ik denk dat deze zoodanige ontwerpen thans geheel zullen laten varen.’
Uittreksels van brieven te geven, is een gevaarlijk werk, en Graaf
Schimmelpenninck heeft waarschijnlijk niet vermoed, welk een ondienst hij zijnen
voortreffelijken vader deed, door, in plaats van de schildering der gebeurtenis zelve,
slechts mede te deelen welke gevolgen de schrijver er van verwachtte. Of zou hier
geen tafereel zijn voorafgegaan, uit welks tinten en toonen de indruk viel op te
maken, door de hoofdpersonen op den afgezant te weeg gebragt, geen tafereel
dat, door een enkelen trek misschien, een diepen blik in zijne beschouwing van
Bonaparte vergunde?
Het is bekeud dat, ondanks de vermaardheid van den Achttienden Brumaire - de
datum waarnaar de gebeurtenis werd gedoopt - de voorvallen van den Negentienden
het in gewigt verre wonnen, dat die tweede dag de zaak eigenlijk besliste; wij zou-
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den onbillijk zijn, zoo wij ook den brief van die dagteekening niet mededeelden,
weder aan den Agent van Buitenlandsche Zaken geschreven.

‘10 November 1799.
De leus, onder begunstiging van welke zich deze operatie heeft aangekondigd,
heeft de grootste bekoorlijkheid voor bijkans het gansche volk, namelijk, het doen
ophouden van den revolutionnairen staat van zaken, en het verkrijgen van den
vrede. Wanneer ik dus mag aannemen, dat waarlijk het oogmerk dezer operatie
zoodanig is, als ik hiervoren gesupponeerd heb, dan kan ik met geen mogelijkheid
beseffen, welke kracht zich daartegen met eenig effect zoude kunnen verzetten.
Het leger zal het zich laten welgevallen, en het volk, afgemat door tallooze schokken,
zal ongetwijfeld òf geheel stil zitten, òf hem bijvallen, welke inderdaad toonen zal,
genegen te zijn om een einde aan den onzekeren staat van zaken te willen maken,
en de rampen van den oorlog te doen ophouden. Ondertusschen geloof ik niet, dat
men bij den Raad van Vijf Honderd eene soortgelijke oppositie en dien graad van
animositeit verwacht heeft, welke nu gebleken is, daarbij plaats gehad te hebben,
en men bespeurt in het algemeen, dat zulks in deze stad eene verwondering, zelfs
eenige sensatie veroorzaakt heeft, welke eenigzins contrasteert met de algemeene
vrolijkheid, welke er gisteren plaats had; het schijnt onder anderen, dat men beducht
is voor het effect, hetwelk het gebeurde in eenige departementen zoude kunnen
hebben. Ik kan niet zeggen, dat ik er iets veel beduidends van verwacht, indien
men, zoo als ik moet vaststellen, eene verstandige en op de tegenwoordige
gesteldheid van dit Land en den geest van dit volk, wèlberekende directie aan wil
geven. Ik kan mij niet verbeelden, dat de Natie zich tegen het gebeurde zal verklaren,
althans geen actief deel daartegen nemen.
De legers zullen hoogstwaarschijnlijk de wending volgen, welke de bij hen zoo
beminde Generaal BONAPARTE, en zijne vrienden daaraan geven zullen, en alles
zal, mijns oordeels, mede werken, om dit werk te consolideren, indien men wezenlijk
en met der daad, en niet met bloote woorden toont, dat men de Revolutie wil
eindigen, dat men vrede wil maken; dat men het gezag in eerlijke en bij het behoud
van het Land belanghebbende personen wil brengen, dat men eens eindelijk de
wetten wil laten regeren en toonen, dat men weet, waarin eigenlijk de burgerlijke
vrijheid bestaat. Wijkt men nu onverhoopt, even als te voren, weder van die
staatkunde af, dan ontbindt zich al wederom dit werk van zelve, en dan zien ik weldra
het Land tot den afgrond van den grootsten jammer en de diepste ellende gebragt.
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Het komt mij al verder waarschijnlijk voor, dat het nu gebeurde door eene
aaneenschakeling van andere evenementen noodzakelijk gevolgd staat te worden.
Ik kan mij niet verbeelden, dat, na dit adjournement van het wetgevend ligchaam,
hetzelve op 1 Nivose in deszelfs oude constitutionele gedaante weder zal opstaan.
Ik meen te kunnen voorzien, dat deze stap aanleiding tot eene verandering in de
constitutie zal geven, althans eene geheel nienwe verkiezing van leden stel ik zeker:
welke de waarschijnlijke verandering in de constitutie zoude kunnen zijn, is met
geen den minsten grond van zekerheid te bepalen. Ik meen te hebben kunnen
opmerken, dat eene mindere uitgestrektheid van het stemregt, het adjourneren der
wetgevende kamers op zekere époques en het verminderen van de personen in
het Uitvoerend Bewind als punten geconsidereerd worden, welke, ingeval van eenige
verandering in de constitutie, het meest in aanmerking komen.’
Het ligt buiten onze bevoegdheid, de schranderheid van den staatsman aan deze
bespiegelingen en voorspellingen te toetsen; maar de vraag: is dit weder een
uittreksel of de geheele missive? houde men ons ten goede. Wij kunnen het laatste
niet aannemen; wij vermoeden, dat het eerste wel het geval zal zijn, schoon 's
Graven uitdrukking: ‘Schimmelpenninck deelde zijne denkbeelden den volgenden
dag nader mede,’ niets bepaalt. Het zijn denkbeelden, ja, liever gedachten over den
toestand, maar de Agent van Buitenlandsche Zaken zal het verslag der feiten toch
niet louter uit de dagbladen hebben geput, zal niet enkel beschouwingen van den
gezant hebben verlangd? Het is een hollandsch kunstzwak, evenveel met
l e e r d i c h t als met l i e r d i c h t op te hebben; maar het kan geene eigenaardigheid
der diplomatie dier dagen geweest zijn, v e r t o o g e n over de gebeurtenissen boven
v e r s l a g e n van deze te stellen. Al bestierden eerbied en liefde de hand, die
Schimmelpenninck's beeldtenis gedurende de beide gedenkwaardige dagen
wenschte te schetsen, wij mogen haar maar mislukt noemen; - een enkel fragment
overtuige u, hoe goedrond en gulgaauw de gezant zijn eigen toestand wist op te
vatten en weêr te geven, als hij wenschte dat zijn lezer zou z i e n . Het is een
sten

fragment uit een brief, geschreven den 24
October 1800, uit Parijs, toen
Schimmelpenninck na een kort verblijf ten onzent, aldaar was teruggekeerd. De
ontboezeming is aan Van der Goes, als zijnen bijzonderen vriend, en niet als
ambtenaar der republiek, gerigt.

24 Oct. 1800.
‘Ziedaar dan, mijn lieve vriend VAN DER GOES! uwen armen vriend in deze stad terug.
Goede Hemel! welk een contrast tuschen het Overijsselsche buitenleven, in den
schoot eener geliefde
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maagschap en tusschen de kronkelpaden dezer residentie! welk een contrast
tusschen RUTGER JAN SCHIMMELPENNINCK, loopende in een schamel jagtbuisje, 't
geweer op den schouder, met een paar getrouwe honden, door de Twentsche
velden, achter de hazen en patrijzen, en tusschen den Bataafschen Ambassadeur,
spanserende in 't goud gekleed, door de antichambres, kabinetten en bureaux der
Ministers!!! Ik weet niet hoe anderen daarover denken en voelen; maar RUTGER JAN
in 't jagtbuis in Overijssel, is in mijn oog veel grooter Heer, dan dezelfde man in het
Ambassadeurscostuum, in deze residentie; en vier weken op het land doorgebragt,
staan bij mij op hooger prijs, dan vier jaren in 't midden van 't walgelijk gewoel en
de nog walgelijker vermaken van deze hoofdstad; nooit gevoelde ik beter de kracht
en het schoone van de volgende regels van den Abt DE LILLE:
“Heureux qui dans le sein de ses Dieux domestiques,
Se dérobe au fracas des tempêtes publiques,
Et dans un doux abri trompant tous les regards,
Cultive ses jardins, les vertus et les arts.”’

[Of volgens Bilderdijk's vertaling, - die eerst twee jaren later werd voltooid, maar
door Graaf Schimmelpenninck verdiende te worden medegedeeld, boven de meer
naar den letter dan naar den geest hollandsche vertolking, in zijne aanteekening:
‘Wel hem, die in den schoot der huisselijke vrede,
Zich uit de stormen houdt van staats- en oorlogsvede,
En in zijne eenzaamheid ontscholen aan 't geweld,
De kunsten en de deugd vereenigt met het veld!’]

‘Maar al dit geneest onze kwaal niet, mijn lieve vriend; geduld en resignatie, ziedaar
twee pligten, die bij ons beiden aan de orde van den dag moeten zijn.
Deze weinige dagen zijn in pligtplegingen en visites d'étiquette doorgebragt. Ik
ben overal teederlijk ontvangen en teederlijk aan 't hart gedrukt; duizend politessen,
duizend protestatiën; als ik nog een beetje zotter was, werd ik vast grootsch, nu
loopt het nog geen gevaar.’
Wij hebben de plaats te vergeefs overgeefs overgeschreven voor hen, die in deze
klagte, op het standpunt van Schimmelpenninck, niets anders hooren dan een
keerklank van Béranger's bekend liedjen op het zijne:
‘En wie een hoogheid wil begroeten
Daar is mijn hofrok tot zijn dienst,’
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die er louter eene verwensching van het ceremoniëel, eene verzuchting om frissche
lucht en de wondere weelde van het edele weispel uit opvangen. Immers, op ons
maakt het veel dieper, veel droeviger indruk. Het is niet zoozeer het luisterrijk
gewaad, dat lastig valt, - het zijn minder de hoofsche vormen, die vervelen en
verdrieten, - dan het besef der onbeduidendheid van de rol, die hij speelt, van den
rang, dien men hem toekent, 't geen zich, - zijns ondanks misschien, - lucht geeft.
Het schort niet aan het kleed, het schort aan den ‘tijd en de tijdgenooten in den
vreemde,’ zegt de vleijerij, - ‘aan de omstandigheden,’ beweert de plooizucht, waarom huiveren wij, ook onder ons, voor de waarheid? het schortte aan het volk,
dat hij vertegenwoordigde, en waarvan hij, zoowel in gaven als gebreken zoo
volkomen eene uitdrukking heeten mogt. Er is iets aanlokkends in dat jagttooneel,
met enkele flinke toesten geschetst; doch bedeel den gezant van zoo klein een
gemeenebest met het bewustzijn van groote z e d e l i j k e kracht te z i j n e n t , en
in die stiklucht zal hij schitteren, maar van een anderen glans dan het goud der
galons, en onder dat hoofsche pligtplegen zal hij aller blikken tot zich trekken, door
den naar g e e s t en g e m o e d inderdaad hoogen toon dien hij zal durven aanslaan.
‘Drie planken en een lap fluweel, ziedaar een troon!’ zou Napoleon later zeggen: of
het de zetel des gezags blijkt, dat hangt af van wie hem bekleedt. ‘Het walgelijk
gewoel, de nog walgelijker vermaken van deze hoofdstad,’ maar men sluit de ooren
voor het gedruisch en de oogen voor de ijdelheid, als hoofd en hart in gelukkige
overeenstemming zich bezig mogen houden met de bereiking van een verheven
doel! Het was op dien oogenblik twee en twintig jaren geleden, dat een grijsaard,
die volle zeventig telde, dien de gansche wereld evenzeer voor den type van het
gezond verstand, als voor den type van weêrzin in allen opschik begroette, zich in
deze zelfde stad gaarne getroostte zijn eenvoudig gewaad af te leggen, om zich
prachtig uit te dossen; zich in deze zelfde zalen misschien verkneukelde in zijnen
tooi: - Schimmelpenninck heeft geen regt, zich over ons te beklagen, wanneer wij
u, naar aanleiding zijner woorden, Franklin voor den geest brengen. Welk eene
wonderspreuk! Rutger Jan walgt van zijn hofgewaad, en Benjamin vermeidt zich in
zijn bruinrood fluweelen rok, witte zijden kousen en met zorg en zwier gekapt hoofd,
de

als hij aan Lodewijk de XVI wordt voorgesteld, een twintigtal zijner landgenooten,
opstandelingen als hij, meê binnen brengende! Één woord lost het raadsel voor u
op, zoo het dat nog is. In hetzelfde gewaad 't welk Franklin droeg, toen hij het tractaat
tusschen Frankrijk en de Vereenigde Staten teekende, was hij vier jaren te voren
in Engeland voor den Geheimen Raad grovelijk beleedigd door den laster van
de

Wedderburne; - George de III 's afwijzend antwoord op zijn verzoekschrift, als
‘ongegrond, lastig
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en schandelijk’, had den ijlen band verscheurd, die de koloniën nog aan het
moederland hechtte. Het was in dat gewaad, uit eerbied voor de engelsche zeden
eerst zoo noode aangeschoten, dat hij het stof van Groot-Brittanje van zijne voeten
schudde, om, huiswaarts gekeerd, tot de Onafhankelijkheidsverklaring wat in hem
was bij te dragen, om die mede te teekenen! Het was dat gewaad, 't welk hij met
zich voerde, toen hij Frankrijks hulp voor zijn veegen geboortegrond kwam inroepen;
toen hij, zegt Bancroft schilderachtig, ‘uitging om het hemelsche vuur der vrijheid
onder de menschen te brengen; om zijn naam lief en waard te maken in huis bij
huis onder alle volken van Europa;’ en, - vindt gij Washington's lof niet nog schooner?
- ‘om vereerd te worden voor zijn goedwilligheid, bewonderd voor zijne
begaafdheden, geacht om zijne vaderlandsliefde, bemind om zijn menschenmin!’
Wat dunkt u, was de wrake van Benjamin, dat kleed aan te trekken, toen de eerste
magt van het Vaste Land dier dagen zijne broederen de vriendenhand reikte, louter
ijdelheid? Sobertjes moet het penseel de verwen van het palet nemen, als men het
wagen durft aan Franklin geestdrift toe te kennen, als men die in zijne gebaren wil
laten doorschemeren; en echter zou die witte steek, te Londen wat grimmig weêr
opgezet, te Parijs langer dan hem lief was onder den arm gehouden, niet een omzien
hebben gewuifd bij de gedachte, hoe de toestand van den drager, hoe die van zijn
lief land was verkeerd? Trots al het prozaïsche, waarop de brave Richard zich te
goed deed, moet hij een oogenblik poëtisch hebben gevoeld, moet het hem geweest
zijn als zag hij de kim gloeijen van weêrgaloozen glans! Wat dunkt u, zou Rutger
Jan dus geklaagd hebben over zijn gouden rok, als hij meer had mogen, kunnen,
durven doen dan ‘spanseren?’ Eer gij ons over de laatste woorden hard valt, herinner
u wat Thorbecke over dit onderwerp, in dit zelfde tijdschrift, voor meer dan een
tiental jaren in het midden bragt. O ondergaande zonne van ons gemeenebest, hoe
krachteloos, hoe kwijnend waren uwe laatste stralen; - wien schemert het niet voor
de oogen van smarte en spijt, als hij zich tegenover Rutger Jan Schimmelpenninck,
Afgezant der Bataafsche Republiek bij den Eersten Consul, dus jammerende,
anderhalve eeuw vroeger Coenraad van Beuningen voorstelt, afgevaardigde der
de

Geunïeerde Provintiën, in de voorzaal van Lodewijk de XIV , ‘met den vrede in den
zak,’ - welk een avond na zulk een dag!
‘Brieven behooren tot de belangrijkste gedenkstukken, welke de mensch, welke
ieder onzer kan nalaten,’ heeft Göthe gezegd; - de hartelijke ontboezeming van
Schimmelpenninck overtuigde u, hopen we, dat ook hooggeplaatste en rijkbegaafde
mannen zich in dergelijke mededeelingen het veelzijdigst en volkomenst afschetsen.
Er zijn enkele trekken, die tegen redevoeringen opwegen; één woord geeft soms
dieper
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indruk dan een geheel dichtstuk. Verwondert het u, dat wij ons andermaal genoopt
voelen tot de klagte: waarom is onze letterkunde, waarom vooral zijn onze
biographiën aan brieven zoo arm? De onverschilligheid die ze verscheurt; de
bekrompenheid, die ze verbergt; allerlei kleine ijdelheden in den sluijer der kieschheid
gewikkeld, ziedaar eenige van de oorzaken, waarom wij in het laatstgenoemde
genre bij den vreemde achterstaan, waarom wij onze groote mannen maar ten halve
kennen. De Achttiende Brumaire mogt tot de gewigtigste gebeurtenissen worden
gerekend in het leven dergenen, welke toenmaals in Holland aan het hoofd der
beschaving stonden; - om uit dien rijkdom van roem, en de schraalheid van schriften
over deze, slechts twee namen te noemen, hoe gaarne zoudt ge weten, h o e
Wiselius en Van der Palm er over gedacht, er zich over hebben geuit. Gij loopt
hunne levensbeschrijvingen door, en wat vindt gij over ons onderwerp? weinig of
niets. Het zou onregtvaardig zijn over de beide zuilen, voor deze mannen gebouwd,
in éénen adem en op denzelfden toon te spreken, al werd de eene zoowel als de
andere door naauwe betrekking en innige hoogachting opgerigt; al zijn ze, de eerste
als de laatste, blijken van dankbaarheid. Van Limburg Brouwer heeft, haar voor
Wiselius optrekkende, niet slechts geen enkelen steen, door het verleden gespaard,
ter zijde geworpen, maar alle op hare plaats en in het treffendst licht gesteld; terwijl
Beets van Van der Palm het bekende: ‘toen ik zoo wat k e e s d e , en toen ik in d e n
H a a g was,’ schier tot voorschrift nemend, het voetstuk overpleisterde, tot
verdwijnens der eerste opschriften toe. Een republikein in zijne jeugd, in geestdrift
ontstoken ‘door de vrije taal der burgers van Athene en Rome, doordrongen van de
denkbeelden, die hem door het lezen van Montesquieu en Rousseau waren eigen
geworden,’ en toen de stipte getrouwheid aan die beginselen streng, te gestreng
boetende, - ‘een man van het ware midden,’ wiens ontluikende welsprekendheid
vast niet te miskennen viel in de feestbede, in die dagen door hem geslaakt: ‘Gij zijt
de God der vrijheid. Gij hebt ons niet geschapen om voor de willekeur te bukken,
om van den wenk eens stervelings, als ware hij eene godheid, af te hangen en de
waardij onzer zedelijke natuur te verloochenen;’ - hoe belangrijk zou het zijn beider
oordeel over de opkomende zonne te kennen, eer haar gloed onzen grond zengde
en roostte. Uit den lateren, uit dien schrikkelijken tijd gaan stemmen genoeg, wat
zeggen wij, gaat slechts ééne stemme over haar op; maar zullen wij dan tijdvak in
en tijdvak uit altijd der dwaling ter prooi blijven, dat slechts hij bij uitnemendheid, bij
uitsluiting zijn vaderland lief heeft, die meê zucht over den druk der
o m s t a n d i g h e d e n , die meê schreeuwt in den vloek van den o v e r w e l d i g e r ,
zonder te vragen, waarom het verledene onvermijdelijk ten val voeren moest, welk
eene waarschuwing de puinhoopen volgenden geslachten verkon-
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digden! Napoleons overheersching is duizendmalen vermeld en verwenscht, maar
h o e het geviel, dat volken en vorsten onder zijne hand kneedbarer waren dan was,
het komt in den vreemde, waar wij rondzien, aan het licht; waarom zou het slechts
ten onzent verborgen blijven?
Van der Palm's nalatenschap moge in dat opzigt voor het algemeen verloren zijn;
die van Wiselius is overrijk, Van Limburg Brouwer getuigde het, aan vertrouwelijke,
merkwaardige brieven. Het Parijs van 1798 werd door dezen voor zijne echtgenoote
geschetst, ‘en niet alleen de toenmalige toestanden dier hoofdstad’ daarin
beschreven, maar ‘ook berigt bij berigt medegedeeld omtrent een aantal doorluchtige
personen’ uit dien tijd, ‘met welke Wiselius in aanraking kwam, bijzonder omtrent
Napoleon en Talleyrand.’ Moge onze wensch, die te zien uitgeven, bij de vriendschap
verhooring vinden! Allengs, Falck's brieven zijn er een even verrassend als
verheugend blijk van, allengs wint ook ten onzent het gevoelen veld, dat verwanten
en vrienden den moed moeten hebben, een waarlijk groot man te geven zoo als hij
w a s ; allengs, zeggen wij, want waarlijk het heeft geduurd tot uitputtens van het
taaiste geduld toe, eer het voorbeeld door Samuël Muller gegeven, wat eene
biographie wezen moet, als zij waarheid wezen zal, we zeggen niet begrepen, maar
gevolgd, en dus waardiglijk gehuldigd werd. Geleerden en geletterden halen eindelijk
het groote publiek in, dat in zijne aankondigingen niet altijd meer verzekert, dat ten
onzent slechts w e l g e s c h a p e n kinderen het licht zien, en dat voor ieder zijner
overledenen het sterven g e w i n mag heeten. Hoe lang hebben onze lofredenaars,
in die ingenomendheid, in dat verbloemen, in dien mist al onze volkszwakheden ter
prooi, ons niet onthaald op onmogelijkheden, elders aan de wereld der verdichting
overgelaten en in deze nog gegispt, als:
Feillooze m o n s t e r s , die geen oog ooit zag!

Wiselius moge het ons ten goede houden, maar aan Helmers komt onder onze
dichters weder de lof toe, oog te hebben gehad voor Bonaparte, als Eersten Consul
der Fransche Republiek. De gansche lierzang heeft slechts ééne gedachte: eene
bede om vrede. Zie hier den aanhef:
Wie komt van Thabors heuvelkingen
Of Deltaas eeuwig vruchtbren grond,
Gelijk een bliksemstraal uit zwarte wolken dringen,
En spelt Europe in 't eind een blijden morgenstond?

Het is hij, die Italië veroverd, die in Egypte overwonnen heeft.
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Hij komt! - en eene vraag, de vorm dier dagen, vult twee strophen: zal hij het
gedrocht, dat Europa teistert, in teugel slaan? Zal hij... maar het is ons onmogelijk
al die krachtige uitdrukkingen weêr te geven, welke echter, blijkens eene
aanteekening op het Buitenleven, in dien tijd, zelfs door Bilderdijk werden bewonderd.
Het slot is karakteristiek voor de verwachtingen, toenmaals door den Eersten
Consul ingeboezemd. Op de verzekering dat Bonaparte de aarde redden zal, als
hij haar den vrede geeft en er het loon voor vinden zal in zijn hart, volgen de regelen:
Dan siert Calliopé uw haren
Met onverwelkbre lauwerblaren;
Dan lacht de onsterflijkheid u aan;
Dan plaatst ze u eenmaal in haar tempel:
'k Zie dan uw beeltnis aan haar drempel
Bij die van Washington, van d'eersten Willem staan.

Een aardig Pantheon!
Zijn uw triomfen zoo vol waarde,
o Helden! als gij 't volk verdrukt,
En in de tranen van heel de aarde,
Als onverwinbre goôn, bebloede lauwren plukt,
Die ras der barden hand, wie nooit uw trots vervaarde,
Vol eedle grimmigheid uw kruinen fier ontrukt?

Ossians, die de onsterfelijkheid bedeelen!
Laat Marius het heir der Cimbren vrij verdelgen,
Den lof van 't vuig gemeen uit volle bekers zwelgen,
De Tiber eer' hem als een god,
De vloek der aarde zult op 't schandlijk overschot.

De romeinsche historie was aan de orde van den dag; maar de laatste hooftiaansche
regel is benijdenswaardig door kernige kracht.
Ons ontbrak in eenen man als Mallet du Pan, een pionnier-historicus voor de
omwentelingen aan het einde der achttiende eeuw; en misschien zullen wij daardoor
nog lang te vergeefs naar eene geschiedenis uitzien, welke het duidelijk make, hoe
zeer het schier aller schuld was, dat geene hervorming tot stand kwam, dat geene
betere staatsinrigting zich vestigde, - hoe zeer het aller pligt is onder nieuwe
instellingen dat flaauwe, trage, zwakke te weren, 't welk ons in het verleden ten val
heeft gebragt. Ons ontbraken, - helaas! dat wij verbeterende moeten schrijven: ons
ontbreken, - ons zullen auto-
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biographiën der merkwaardigste mannen uit dien tijd blijven ontbreken; of is er
iemand onder onze lezers, die zich vleijen durft, dat hij uit het stof eener halve eeuw
nog met gedenkschriften of bekentenissen zal worden verrast? Neen, het is ten
onzent geen stijl. Het past niet, zegt men. Wat hebben wij er voor in de plaats? Als
een grijsaard, wiens velerlei begaafdheden hem, in de dagen zijner kracht, teregt
een veelzijdigen invloed op ons volksleven gaven, gevierd is ten grave gedaald,
dan schrijven wij, vrienden of verwanten, een gemoedelijk boekske, waarin wij de
voornaamste voorvallen van zijn leven vermelden - zonder kritiek; - waarin wij eene
lijst lasschen zijner werken, soms de schoonste plaatsen overnemende, - ook zonder
kritiek, tenzij ge eenige vinnigheden voor zijne opvolgers in het vak van kunst of
kennis, door hem beoefend, daarvoor aanziet; - dan eindigen wij met hem zalig te
prijzen, en ditmaal voorzeker ten leste teregt - zonder kritiek; die weegschaal hangt
wat hooger dan onze vingeren reiken! - O voorbeeldelooze naïveteit! dan verkeeren
wij in den waan, dan vleijen wij ons dat die groote man in den vollen zin des woords
voor óns heeft geleefd, dat wij van hem in nadruk hebben geleerd, wat er van hem
te leeren viel.
Al zou men er ons de dwazen om schelden,
De dwazen! die den Tijd verboden
Den demper der vergetelheid
Te zetten op een treurig feit, -

wij zien in den vreemde naar de ophelderingen om, die men ons ten onzent onthoudt.
Er zijn onlangs te Parijs G e d e n k s c h r i f t e n in het licht verschenen, die den
indruk, door den A c h t t i e n d e n B r u m a i r e ten onzent gemaakt, zoozeer in den
geest des tijds weêrgeven, dat er aan hare getrouwheid niet te twijfelen valt. Het
zijn die van den graaf Miot de Melito, die, in 1762 geboren, beurtelings minister,
ambassadeur en staatsraad was gedurende de omwenteling en het keizerrijk, - zich
na den val van het laatste der letteren wijdde, - in 1822 eene vertaling van
H e r o d o t u s het licht deed zien, welke in 1838 door een vertolking van D i o d o r u s
S i c u l u s werd gevolgd, - en, in 1841, verscheidde. Zijne nalatenschap
aankondigende, vermeidt de R e v u e d e s D e u x M o n d e s , van 1 April 1858,
zich in hare C h r o n i q u e in eenige beschouwingen, te zeer in verband met het
onderwerp dat wij behandelen, om er niet enkele van over te nemen. ‘Het mag een
zeldzaam geluk worden geacht der jaren welke wij beleven, waarin zooveel gebeurt
en zooveel wordt geopenbaard,’ zegt zij, ‘dat zich sedert eenigen tijd die uitgaven
en gedenkstukken hebben vermeerderd en nog altijd vermeerderen, welke naar
eene
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bezwering van het verleden zwemen, geheele tijdvakken weêr onzen blikken bloot
gevende, het heden ten licht. Niets schildert misschien eigenaardiger onze eeuw.
Weleer was het geene gemakkelijke taak het driedubbele zegel der archiven,
waarachter staatsstukken en familie-bescheiden verborgen lagen, op te heffen. Er
de

zijn acta der regering van Lodewijk de XIV , welke eerst onze tijd volkomen kent.
Slechts onder het gedruisch der fransche omwenteling waagde men het elkander
de vreeselijke geheimen van Saint-Simon over te vertellen. Van zulk o n d e r z i c h
h o u d e n kan thans geen sprake meer zijn; sedert de openbare meening tot koningin
der wereld is verklaard, beijvert men zich om het zeerst die nieuwe magt in te roepen;
en daar de omwentelingen elkander opvolgen, en het eene bestuur het andere
vervangt, vormt er zich voor elk tijdvak dadelijk eene soort van nakomelingschap.
Naauwelijks zijn er eenige jaren voorbijgegaan, sedert de gebeurtenissen die het
eerste gedeelte dezer eeuw hebben vervuld, of het wemelt van getuigen: ieder wil
verklaren, wat hij heeft gezien en geweten. De geheimste onderhandelingen hebben
bereids niets geheimzinnigs meer. Menschen en zaken hernemen allengs hunne
ware evenredigheden, en wij kennen weldra tot in zijne minste bijzonderheden een
tijdvak, welks voornaamste drijfveêr de openbaarheid waarlijk niet heeten mogt.
Over het keizerrijk schrijvende, heeft Thiers de geheimste documenten mogen
raadplegen en er een wijs gebruik van gemaakt. De brieven van Napoleon en die
van zijnen broeder Joseph hebben onuitwischbare karaktertrekken en allertreffendste
bijzonderheden van de geschiedenis des keizerrijks in het licht gesteld. Op zijne
beurt heeft Marmont onlangs der wereld zijne hartstogtelijke en te dikwijls
ondoordachte indrukken medegedeeld, eer de indrukken van een geestig en ijdel
man, dan die van een vernuft in het kabinet ontwikkeld, of van een karakter in den
krijg gevormd. Wel verre er van, dat dit algemeen ruchtbaar maken van het vroeger
verzwegene thans zou worden gestaakt, gaat het integendeel drukker dan ooit zijn
gang; en heden zelfs staat het maar aan wie wil, om in drieëerlei licht dezelfde
mannen weêr van aangezigt tot aangezigt te zien, weêr getuige te wezen van
dezelfde feiten, van dezelfde verbazende dingen in de B r i e f w i s s e l i n g d e s
K e i z e r s , - waarvan de uitgave onder het toezigt des bestuurs is begonnen - in
de G e d e n k s c h r i f t e n v a n E u g è n e B e a u h a r n a i s , - van welke nog
slechts het eerste deel verscheen’ - en in het werk van Graaf Miot de Melito, waarop
wij in het bijzonder uwe opmerkzaamheid wenschen te vestigen.
De fransche letterkunde vloeit over, men weet het, van gedenkschriften uit zeer
onedele bedoelingen zamengesteld. Er zijn, die voor geen misbruiken der historie
hebben teruggedeinsd, wanneer zij er haar in eene melkgevende koe door konden
verkeeren. Er
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zijn ook, die uit louter ijdelheid, om eens een woordje over de groote gebeurtenissen
in het midden te brengen, boeken hebben vol geschreven, met verdichtselen van
heinde en veer zamengeraapt. Er zijn eindelijk, en deze behooren tot de
gevaarlijksten, omdat zij de begaafdsten blijken, die in de geschiedenis slechts een
voetstuk voor hunnen trots, slechts een middel ter bevrediging hunner teleurgestelde
eerzucht hebben gezocht. Waar echter voor een van deze gebreken te vreezen zij,
niet in het werk, dat voor ons ligt opgeslagen. Miot de Melito z e g t het niet enkel
in den aanhef zijner gedenkschriften: ‘verre er van, dat het mijn doel zou zijn uit
andere boeken nog een boek te maken, verlang ik niets mede te deelen, dan wat
ik gezien heb, en zoo als ik het heb gezien,’ - in de omwenteling komen belangrijke
feiten voor, door het keizerrijk werden wereldvermaarde overwinningen behaald,
waarover in zijn werk w e i n i g of n i e t s te lezen valt, om de eenvoudige, maar
alles afdoende reden, dat hij er niet bij tegenwoordig was. Het is zeventien jaren
geleden, dat zijne groeve gesloten werd, en eerst dezer dagen hebben twee deelen
van zijn werk het licht gezien, uitgegeven door 's mans schoonzoon, den Generaal
de Fleischmann, die, gelooven wij, zich niet zal bedrogen vinden in de verwachting,
waarmede hij de voorrede besluit: ‘het is mogelijk, het is waarschijnlijk zelfs, dat
men menschen en zaken dikwijls anders zal beschouwen en beoordeelen dan de
schrijver; maar het zou mij verwonderen als de lezer, aan het eind gekomen, hem
niet hoogachtte en lief had als een eerlijk man, als een opregt vriend van zijn land
en van de menschheid.’ Verlangt gij den auteur nog nader gekarakteriseerd, wij
slaan andermaal een blik in de R e v u e d e s d e u x M o n d e s , die deze
gedenkschriften niet de minst merkwaardige der drie schat, dewijl haar steller,
‘schoon minder hoog geplaatst en betrekkelijk niet zoozeer bekend als menig ander,
de dingen als acteur in het drama van zeer nabij konde zien. Hij had gemeenzaam
met Napoleon verkeerd, eer er aan consulaat of keizerrijk werd gedacht, en wat niet
regtstreeks te zijner kennis kwam, dat heeft hij kunnen vernemen door zijn
vertrouwelijken omgang met Joseph Bonaparte; hij was de vriend, de minister, de
geheime raadsman van dezen te Napels en in Spanje zoowel als te Parijs.’
Wij moeten der verzoeking weêrstand bieden, u, door fragmenten der
G e d e n k s c h r i f t e n zelve ontleend, te overtuigen, hoe teregt dat tijdschrift in
deze ‘den geest van dat groot aantal mannen waardeert, welke den Staat reeds
voor 1789 hadden gediend, die dezen verder hunne diensten hebben gewijd, en bij
welke men eene voorzigtige ingenomenheid met de nieuwere denkbeelden hand
aan hand zag gaan met grooten zin voor orde, en liefde voor beschaafd verkeer.
Het waren nuttige mannen, die slag van zaken hadden, en beurte-
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lings door een heftig bestuur werden achteruit gezet en vervolgd, of door een
gematigd bewind aangezocht en weêr geplaatst. Het waren mannen in een woord,
die zich gedwee genoeg onderwierpen, mits zij dit maar aan een feitelijk ordelijk
gezag konden doen, altijd echter een soort van innerlijke onafhankelijkheid
bewarende. De omwenteling paste hun blijkbaar slechts in zekere mate; zij waren
constitutionele monarchalen gebleven, f e u i l l a n s , - zoo als Miot het van zich
zelven getuigt; - de auteur is zigtbaar eerst weder op rust als hij van het ministerie
van oorlog naar dat van buitenlandsche zaken wordt overgeplaatst, waarin de
revolutionnaire ruwheid minder veld heeft gewonnen.’
Zeven jaren lotwisselings - en die waren menigvuldig tusschen 1792 en 1799 eene zending naar Toscane, eene andere naar Corsica, een gezantschap te Turijn,
wat niet al overwippende, of wij laarzen van zeven mijlen droegen, treffen wij Miot
eindelijk te 's Hage aan.
Onder het Directoire heerschte allerlei wanorde, allerlei wantrouwen; het
departement van buitenlandsche zaken bleef zoo min als eenig ander van beide
verschoond. In het begin van Vendémiaire van het jaar VIII (Oct. 1799), werd
Deforgues tot gevolmagtigd minister bij de Bataafsche Republiek benoemd, schoon
Frankrijk bereids ten onzent door Florent-Guyot was vertegenwoordigd! Twee masten
op één schip, luidt ons spreekwoord, het gaat niet; maar of twee ministers aan één
hof elkander behulpzaam zouden zijn, elkander zouden verdragen, de proef viel te
nemen! Miot de Melito behoorde tot de vrienden van den nieuw benoemde, en
vergezelde dezen op zijne uitnoodiging, onder toestemming van het Directoire,
herwaarts, zonder echter bij de zending een openbaar karakter te bekleeden. Alle
last hem opgedragen bepaalde zich tot eene finantiële onderhandeling te Amsterdam,
om het bedrag der bataafsche rescriptiën, onzen bondgenoot toekomende voor
contributiën, tusschen beide staten geregeld (!) en aldaar gedeponeerd, naar
Frankrijk over te maken.
Er is eene vaderlandsliefde, die, onder hare vele zwakheden, niet het minst aan
dat ziekelijk verschijnsel mank gaat, op te hebben met iederen vreemdeling die
maar eene lofspraak voor ons ten beste geeft; - misschien mogen wij ons van deze
vrij kennen; - doch ons land en ons leven te hooren roemen door eenen man als
Miot, die Italië had gezien, en hoofd en hart op de regte plaats droeg, dat te doen
En zonder dat de toom aan 't oordeel zou ontslippen
En de ijdelheid ten speelpop wierd,

het is veel gevergd, al zijn wij ons volstrekt niet bewust echt-
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hollandsch de kritiek te haten! Eene vertaling zonder kantteekeningen redde ons
uit de moeijelijkheid, tenzij ge de enkele herinnering, dat de reizigers in October
herwaarts kwamen, en ons landschap zich bij de herfstzon het best voordoet, er
vast voor mogt aanzien. ‘Ik had reeds,’ zegt Miot, ‘in 1788 mijne nieuwsgierigheid
door een reisje in Holland bevredigd, maar ik genoot er niet te minder, met nieuw
genoegen, het schoone schouwspel om; dat Rotterdam aanbiedt, wanneer men die
stad langs de Maas nadert. Venetië uit de lagunen oprijzende is dikwijls hoog
geroemd; ik kon toen in gedachte het eene gezigt met het andere vergelijken; welnu,
ondanks de velerlei overeenkomst, aarzelde ik niet Rotterdam de voorkeur te geven.’
Zoudt gij het ons ten goede hebben gehouden, als wij die hulde aan de
schilderachtige stad hadden verzwegen? Hij had er den stroom bij mogen prijzen,
dien wij langs Dordt nooit opvoeren, zonder cuyp bij cuyp te zien, - helaas! welk
meester onzer dagen, die ze weêr op het doek brengt? Hier hebt gij ons landschap,
op den weg tusschen Gouda en Amsterdam gadegeslagen, ‘het beste middel om
zich van Holland een juist begrip te vormen. Er is niets, dat bij het betooverende
van dien aanblik haalt; het oog rust met welgevallen op die weilanden, zoo frisch
groen, van runderen wemelende; op die vaarten, in allerlei rigtingen voortgeslingerd,
door scheepjes en schuitjes zonder tal verlevendigd. Terwijl de gedachte zich
verlustigt in dit lagchend en weelderig tafereel van overvloed en vrede, dat ondanks
zijne eenzelvigheid altijd iets boeijends behoudt, deinst de verbeelding terug voor
de werken, die men heeft moeten ondernemen, voor de overwinningen welke op
de natuur moesten worden behaald, om dien half verdronken grond uit den schoot
der wateren te doen oprijzen, en onbewoonbare, met besmetting bedreigende
moerassen in liefelijke lusthoven en vruchtbare weiden te doen verkeeren. Wonderen
van kunst en scheppingen van vrijheidszin overtreffen die nuttige nalatenschap in
de schatting van den vriend der menschheid verre de gedenkstukken, door de
oudheid ons vermaakt.’
Miot heeft zich niet slechts bij u aanbevolen, hopen we, hij heeft ook zich zelven
voor u in deze omtrekken geschetst; - wij springen de beschrijving der sluizen op
Halfweg over, - wat de man ook voorzag, niet dat ‘de lantleeuw daar lant zou winnen,
daar gout uit schuim puuren zou.’ Zoowel de behoefte u den autobiographist wat
nader te doen kennen, als die voor een oogenblik zoo van stoffe als van stijl te
wisselen, is, vleijen wij ons, bevredigd, en de Achttiende Brumaire weder aan de
beurt.
Het Directoire had, ja, ten leste ingezien, welk eene dwaasheid er in het dubbele
gezantschap school, maar niet vóór Deforgues en Miot de Melito er het gevaar van
belagchelijk te worden door
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hadden geloopen. Ongerust over de landing der Engelschen ten onzent, en weinig
vertrouwen meer stellende in de talenten en gehechtheid van Florent-Guyot, hoe
luttel tijds te voren ook benoemd, had het fransche bewind zich verbeeld dezen een
collega te kunnen geven, die den loop der zaken meer in zijnen geest rigten zou.
‘Er viel niets buitensporigers te verzinnen. Het was vooruit te zien, dat de beide
gezanten elkander niet zouden verstaan, en dat degene, welke tot nog toe zijne
functiën onafhankelijk had uitgeoefend, or nooit in zou toestemmen om zich te
onderwerpen aan de instructiën van den laatst aangekomene. Het verbaasde mij
dan ook volstrekt niet, dat dit plan volkomen mislukte,’ zegt Miot; - als bijdrage tot
den geest van het bestuur is zij onbetaalbaar. ‘Florent-Guyot ontving ons zeer stug;
weldra was hij met Deforgues in een twist gewikkeld, die geen einde dreigde te
nemen; Florent-Guyot beklaagde zich bitter over de beleediging hem aangedaan,
weigerde in eenige schikking hoe ook genaamd te treden, en liet ons, vrij verlegen
met onzen toestand, vertrekken. Ik schreef, den volgenden dag, dadelijk aan
Reinhart,’ - toenmalig minister van buitenlandsche zaken in Frankrijk, ‘dat het
allernoodzakelijkst was een van beide gezanten terug te roepen. Het antwoord
afwachtende, ging het echter kwalijk aan, niets te doen. Deforgues bood dies zijne
geloofsbrieven aan en legde bezoeken af bij de Leden van het Bataafsch Uitvoerend
Bewind, welke, niets van die diplomatische anomalie begrijpende, noode wisten
aan wien der beide ministers zij zich hadden te houden!’
Wanneer wij een blijspeldichter bezaten, welk eene mijn zou hij in dergelijke
toestanden waarderen!
De overeenkomst tusschen Brune en Yorck gesloten, - ‘eene eerlooze daad van
den eerste,’ zegt Bosscha, - ‘die de Engelschen met schande overlaadde,’ zegt
Miot, - en helaas! beide hebben gelijk! - maakte een einde aan de bekommeringen
van het Directoire en de dolle verhouding tusschen beide gezanten. Om intusschen
de schets van den Achttienden Brumaire ten onzent volkomen te begrijpen, mag
de inleiding van den autobiographist niet geheel worden weggelaten. ‘Brune,’ schrijft
hij, ‘haastte zich om in den Haag zijne zegepraal te komen genieten.’ Het oordeel
van Marmont over dien generaal, men weet het, is niet gunstig: ‘een middelmatig
en onbekwaam mensch, die eene hem aangebodene overwinning weigerde, om
het plan, dat hij gemaakt had, niet te wijzigen, en die als overwinnaar van zijne zege
geen partij wist te trekken;’ - of hij wint bij het licht, waarin Miot hem stelt, beoordeele
men zelf: ‘De vaandels,’ gaat hij voort, ‘in den slag bij Castricum veroverd, werden
met groote plegtigheid het Bataafsche Uitvoerende Bewind aangeboden en openbare
feesten gevierd.’ Ge vindt er het verslag van in

De Gids. Jaargang 22

825
het V e r v o l g o p W a g e n a a r ' s V a d e r l a n d s c h e H i s t o r i e : ‘die
feestviering ging in de meeste plaatsen met Gezang en Muzijk gepaard, de
Redenaars werden er door verpoosd en het streelende der Zang en Speeltoonen
verving de hartelijk uitgeboezemde Redevoeringen, soms van Dichtstukken
vergezeld.’ Slechts enkele dier opstellen werden uitgegeven, schoon ‘'t over het
algemeen meesterstukken waren,’ lezen wij, ‘die het licht verdienden;’ - wij vreezen,
dat maar een tweetal van de eerste, het dichtstuk van Loosjes, H e t V a d e r l a n d
a a n g e v a l l e n e n v e r l o s t , en de redevoering van Van der Palm, waaruit wij
straks eene plaats aanhaalden, het tot de nakomelingschap brengen zal.
‘Doorsteekend was het, dat de Leeraars der Nederduitsche Hervormde Gemeente,
eenigen uitgezonderd, althans op voorname plaatzen in Holland, zich onttrokken
aan de verzoeken om op dien Dank- en Vreugdedag voor te treeden. Wij laaten de
wel te gissen reden dier weigering aan zijne plaats.’ En op onze beurt den wenk
volgende, keeren wij tot de G e d e n k s c h r i f t e n weêr: ‘Brune, door het
gouvernement in staatsie ontvangen, werd met eerbewijzen en vleijende
onderscheidingen overladen.’ Of er onder de bewindvoerenden niet meer dan één
was, die bij de feestviering een zuur gezigt zette, die haar al te dwaas achtte, daar
zij op het verlies onzer vloot stond? bij gebreke van bescheiden weten wij er geen
aan te wijzen; maar de vreemdeling, maar Miot ontging het gehuichelde der gansche
vertooning niet. ‘Al ontsnapte de bataafsche republiek,’ zegt hij, ‘aan de engelsche
en russische legers, zij moest er zich in niet minder zwaar een juk om krommen.
Ten gevolge der overwinning waren de Franschen in den volsten zin des woords
opperheeren des lands geworden en de zegevierende veldheer eischte veel geld,
en beklaagde zich nog altijd dat hem niet genoeg werd gegeven. Gebiedende schreef
hij wetten voor, aan welke men wel verpligt was te gehoorzamen; en hoe gaarne,
hoe gedwee men zich ook naar zijnen wil voegde, met zijne eischen wies zijn
misnoegen op het uitvoerend bewind. In menig gesprek, door mij met den president
Van Hooff gevoerd, meende ik te kunnen bemerken, hoe zeer die afhankelijkheid
ondragelijk werd, en den geest der inwoners, voor ons reeds zoo slecht gestemd,
van ons vervreemdde. Intusschen, wel verre van in Parijs te worden gelaakt, zag
zich de generaal eer aangemoedigd zijne eischen uit te breiden dan die in te korten.
Hij was er in geslaagd het Directoire even ingenomen tegen eenige leden van het
bataafsche bestuur te doen worden, als hij zelf was; hij had het vooral op den agent
van buitenlandsche zaken, Van der Goes, gemunt. Het is waar, Reinhart, die, door
de terugroeping van Florent-Guyot onzen toestand gemakkelijker had gemaakt en
onzen invloed vermeerderd, schreef ons in vreedzamer zin; maar Brune gaf om
onze berigten
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geen zier en spotte met onze gematigdheid. Ten slotte droeg hij de zege weg, en
den

wij ontvingen den 11 brumaire (2 november) bevelen van het Directoire, om de
afzetting van vier agenten te eischen: Van der Goes, die de afdeeling van
buitenlandsche zaken, Pyman, die oorlog, Spoors, die marine, en Gogel, die finantiën
bestierde. Alle vier mishaagden zij der patriottische partij, welke hun het deel, aan
de omwenteling van 12 Junij 1798 genomen, niet kon vergeven. Toch waren het
mannen van verdienste; Gogel vooral had als financier grooten naam, en ging door
voor iemand, die de hulpbronnen van Holland volkomen kende. Uit dit gedrag van
sten

het uitvoerend bewind te Parijs, was het blijkbaar, dat het bestuur, sedert den 30
Prairial en de uitdrijving van Merlin, Treilhard en Lareveillère-Lepaux, door de nieuwe
jacobijnen uit den club du manège beheerscht, bij uitsluiting zijn steun zocht in de
overdreven patriottische partij, en deze in de bataafsche republiek er evenzeer weêr
den

wilde ophelpen, door af te breken wat den 12 Junij 1798 was gesticht. Daendels,
die zich op dien tijd in den Haag bevond, had allen invloed verloren, en Brune liet
hem geen zweem van hoop dezen te herwinnen.
Alles kondigde dus in het bataafsch bestuur eene nieuwe crisis aan, en zonder
twijfel zou zij met de hulp van Brune zijn te weeg gebragt, indien de gebeurtenissen,
die op dat oogenblik te Parijs plaats grepen, en welke men in den Haag verre was
van te vermoeden, deze derde omwenteling niet hadden voorkomen.’
De staatsgezinden, de speelbal hunner fransche bondgenooten! - en vier jaren
later Bilderdijk tot de Britten, uit naam der prinsgezinden, het verwijt rigtende:
Verdrukt, berooft, vernielt, wien 't plicht was by te staan!

is het onverdiende tuchtiging des volks, 't geen de spreuk heeft verloochend, dat:
eendragt magt maakt!?
‘Wij hadden,’ zoo beschrijft ons Miot den indruk, door den Achttienden Brumaire
ten onzent te weeg gebragt, - eene schets, die wij door geenerlei tusschenvoeging
sten

zullen wijzigen, - ‘wij hadden reeds den 25

Vendémiaire (17 October) vernomen,

den

dat Bonaparte den 16 dier maand was ontscheept. Het nieuws had mij, die wist
welke pogingen zijne familie had aangewend om hem te doen terugkeeren, niet
verwonderd. Ik berekende de waarschijnlijke kansen eener geheele verandering
van zaken, welke het gevolg konde zijn van deze, door het groote publiek volstrekt
niet vermoede wederkomst. Echter gaf geen brief, geen nieuws uit Parijs ontvangen,
ons nadere inlichting, en het bataafsch uitvoerend bewind verkeerde, of scheen ten
minste te verkeeren, in dezelfde onwetendheid. Slechts Brune
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was een brief van Bonaparte rijk, dien hij ons liet zien. Onder andere dingen,
“wenschte” deze “zich”, in dien brief, geluk een z i j n e r l u i t e n a n t s aan het hoofd
van een overwinnend leger weêr te vinden.’ De uitdrukking had Brune zeer geërgerd,
en inderdaad, wat zou Cesar meer hebben kunnen zeggen? en als wij in onze
republiek reeds een Cesar telden, dan mogt zij wel doodkrank heeten. Des ondanks
was er nog niets uitgelekt; ik verbaasde mij telken dag meer over eene stilte, welke
sten

ik mij niet kon verklaren. Eindelijk, den 22
Brumaire (13 Nov.), verraste ons om
7 ure 's ochtends een bezoek van den president van het uitvoerend bewind. Een
courrier, die in den nacht was aangekomen, had hem het nieuws der gebeurtenissen
den

van den 18

den

en 19

Brumaire gebragt. Maar het weinige licht, ons door de
den

dagbladen meêgedeeld, welke de dagteekening van den 19 niet overschreden,
en de voorzigtige mededeelingen van den president, die zich niet bloot wilde geven,
veroorloofden ons niet over die voorvallen een oordeel te vellen; wij wisten niet of
wij er ons over moesten verheugen of bedroeven. Al wat mij helder werd was, dat
Bonaparte beschikker bleek van het lot van Frankrijk en dat, zoo hij ons verloste
van de regeringloosheid en ophief uit de vernedering, waarin het directoire en de
wetgevende vergaderingen het hadden gestort, het te vreezen viel, naar de
gevoelens, die ik hem toekende, dat hij Frankrijk die groote dienst met zijne vrijheid
zou doen betalen.
Wat den president betreft, die ons dit nieuws mededeelde, ondanks al zijne
behoedzaamheid, viel het ligt hem aan te zien, hoe zeer hij tevreden was over de
beweging, welke, Bonaparte aan het hoofd van het Fransche bewind plaatsend, dat
der bataafsche republiek redde uit het gevaar, waardoor het werd bedreigd. Brune
daarentegen, dien wij later spraken, toonde zich zeer ongerust; onzeker welke partij
zou zegevieren, geloofde hij zich dus te moeten inrigten, dat hij met zijn leger of
deze of gene zijde kiezen kon, en gaf hij oogenblikkelijk bevel den togt van eenige
halve-brigades te staken, die sedert de wederinscheping der Engelschen overtollig
geworden, naar Frankrijk terugkeerden. Echter was die opwelling van oppositie
maar zeer voorbijgaande. Eene omwenteling, die de staatkundige magt den militairen
in handen gaf, paste den generalen te goed, om door deze te worden bestreden,
en eenige dagen later beter ingelicht, stofte Brune op zijne gehechtheid aan
Bonaparte, en diende hem opregt.
Wij bragten den volgenden dag (23 brumaire) in groote bekommering door.
Eindelijk, toen het avond geworden was, kwamen de uitvoerige berigten aan, en de
eerste indruk, welken zij op mij maakten, was, ik beken het, zeer smartelijk. Ik zag
het wetgevend ligchaam smadelijk uiteengejaagd, de Constitutie van het jaar III
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volkomen aan flarden gereten en de vrijheid ernstig bedreigd Daarentegen stelden
de namen der mannen, die òf de daders, òf de vertrouwelingen dezer omwenteling
waren geweest, en wier beginselen ik kende, mij eenigzins gerust; ik kon mij niet
voorstellen, dat zij den man zouden hebben geschraagd, die zich de vijand van
deze had verklaard. Ik verkeerde dus in die spanning en in die onrust, welke altijd
het gevolg zijn van kwalijk gekende gebeurtenissen, toen ik een courrier van den
generaal Berthier ontving, die, tot minister van oorlog benoemd, mij bij hem riep,
om diezelfde betrekking van secretaris-generaal te bekleeden, welke de patriot
Bernadotte mij eenige maanden vroeger had geweigerd. Het viel mij ligt te besluiten
dat aanbod aan te nemen, ofschoon ik mij nog evenmin een juist begrip van het
gebeurde wist te vormen als er een beredeneerd oordeel over uit te brengen. Brune
overhandigde mij een brief voor Berthier, en deelde er mij genoeg uit mede, om mij
te overtuigen, dat hij alle voornemen van wederstand had opgegeven. Ik bezocht
den Heer van Hooff, den president van het uitvoerend bewind. Hij hoopte veel goeds
van de nieuwe orde van zaken die zich voorbereidde, en vleidde zich dat zij hem
zou bevrijden van Brune en van Deforgues, welke hij evenzeer duchtte. Ik legde
ook een bezoek af bij den Heer Van der Goes, agent van buitenlandsche zaken,
tegen wien het fransche bestuur zich het ingenomenst had betoond, en op wiens
afzetting het gebiedendst aandrong. Van der Goes legde groote gematigdheid aan
den dag in zijne klagte over de onregtvaardige vervolging, welke hij ten doel had
gestaan, maar toonde zich tevens volkomen gerust gesteld over de gevolgen, die
de

deze hebben kon. Niets kwam het bataafsche bewind g e l e g e n e r dan de 18
Brumaire, en hij gevoelde dit diep.’
‘L a a t o n s d e n o o g s t a f w a c h t e n ,’ zeide Mallet du Pan, wiens beeld wij
voor u trachtten te verlevendigen, zooals hij de gansche omwenteling gadesloeg,
wiens oordeel wij in uw geheugen herriepen, dewijl wij hem bevoegd geloofden
vonnis te wijzen. Over eenen tijd schrijvende, waarin ons zinkend gemeenebest
slechts op sleeptouw van het groote gevaarte onzer naburen voortdreef, zagen wij
naar hen om, die toenmaals ten onzent aan het roer stonden en vernamen van twee
van deze hun gevoelen; Schimmelpenninck of Van der Goes, wie van beiden vindt
gij, dat zich het t e v r e d e n s t toont over den Achttienden Brumaire? Zoo de een
als de ander vleit zich, dat van die gebeurtenis niet enkel de terugkeer tot de orde
zal dagteekenen, dat zij ook ons vaderland, dat zij Europa den vrede schenken zal!
Wij brengen het niet enkel bij ter verontschuldiging, dat wij er u zoolang mede bezig
hielden; wij gevoelen behoefte te verklaren, hoe zeer het tot onze volgende
beschouwing werd vereischt!
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‘Indien Mallet du Pan langer geleefd had,’ hooren wij reeds zeggen, ‘hij zou zijne
billijkheid hebben verwenscht, hij zou bij het uitbotten der kiemen het verderf hebben
bespeurd, dat in den korrel school.’ Vergunne men ons, bij dit gladweg veroordeelen,
den twijfel; hij zou ook op wind en weder acht hebben gegeven; hij zou oog hebben
gehad voor wat er door de buren tusschen werd gestrooid! ‘Hoe zijn de droomen
van ambassadeur en agent ten onzent beschaamd!’ vaart men uit; - ons heugt
echter het ware, het nog niet weêrlegde woord: ‘ons ongeluk was niet het geleide
of de heerschappij der Franschen, maar dat wij onze hervorming zonder hen niet
wisten te volbrengen!’ Wij sluiten daarom het oor niet voor eene opmerking, die
getuigt, hoe goed men de laatstvoorgaande bladen gelezen heeft: ‘Slechts Miot de
Melito,’ klinkt het, ‘slechts die nuttige mannen, - toen nog in het gedruisch eener
wereldschokkende omwenteling weinig opgemerkt of te loor gegaan, - zagen j u i s t ;
de vreeze temperde bij hen van den beginne af de verwachting; in Bonaparte z a g e n
zij reeds Napoleon!’ Vermoedden dien, of vonden de trekken van den laatste après
coup in den eerste uit? dat is de vraag. Verre zij het intusschen van ons te
verheimelijken, dat het tijdschrift zelf, aan 't welk wij de karakteristiek van onzen
autobiograaf ontleenden, den grooten man in geen anderen geest opvat, dan die
ten onzent zoo algemeen is; of echter daartoe ietwat orléanisme, ietwat
ontevredenheid met den tegenwoordigen toestand niet bijdraagt, wie weet het?
‘Breng menschen als Miot,’ zegt het, ‘breng hen in aanraking met een genie, dat
hen zal weten te onderscheiden, aan elkaêr te verbinden, zich van hunne kennis,
hunnen ijver, hunne bekwaamheden te bedienen, zij zullen van zelf door het overwigt
dier begaafdheden worden beheerscht; zij zullen zijne administratoren en prefecten,
zijne staatsraden en onderhandelaars worden; zij zullen eene nieuwe stichting de
behulpzame hand bieden, en zich tot elken wederopbouw leenen. Bewijst dit daarom,’
gaat het voort, ‘dat al die mannen, terwijl ze hunnen tijd besteedden om Frankrijk
weder te organiseren, om de ontwerpen van den eersten Consul en den Keizer uit
te voeren, zelfs bij het werken in zijnen geest, van den hunnen afstand hadden
gedaan en de oogen sloten voor den gevaarlijken weg, door een reeds te ongeduldig
genie ingeslagen? Integendeel, zij zagen dat steigeren maar te goed, en zoo zij in
het openbaar zwegen, niets kunnende beletten, zij hielden in het geheim hunne
aanteekeningen bij. Het is vooral in dit opzigt, dat de gedenkschriften van den Graaf
de Melito een levendig belang inboezemen.’ Wij moeten een oogenblik invallen, om
den wensch te uiten, dat zij over het tijdvak, 't welk ons bezig houdt, over den
aanvang van het Consulaat niet in den v e r l e d e n t i j d waren gesteld! - de orde
missende van later
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gerangschikte, later geregelde gedenkschriften, hebben brieven ééne
onwaardeerbare eigenschap, welke die verdienste ruim opweegt; zij geven
onwederlegbaar den geest van den dag, van het oogenblik! ‘Miot's mededeelingen
zwemen naar de getuigenis van een ouderwetschen parijschen burgerman, een
nieuwsgierig, scherpzinnig opmerker, die zich noch door den glans, noch door de
geestdrift laat verblinden, die alles gâslaat en over alles oordeel velt. Van verre
worden wij de gebeurtenissen slechts in haren zamenhang en in hare onmetelijke
gevolgen gewaar. Mannen als Miot zagen de dingen van digte bij, en zij zagen die
van stuk tot stuk en dag aan dag, in hunne meer menschelijke evenredigheden; al
het uiterlijk begoochelende moest voor hen afnemen, naarmate zij ze meer van
nabij hadden zien bewerken.’ Och, teregt zegt het engelsch spreekwoord, dat
gemeenzaamheid verachting broedt; - wie ziet ten slotte juist, de overnuchtere, die
zoo van stukje tot beetje gâsloeg, dat hij niets meer groot vindt, of de onbevangene,
die van verre toekijkende, wordt verrast en bedwelmd? ‘Bij de zittingen van den
staatsraad het kussen ook voor hen gespreid vindende, merkten zij de verbazing
op door aangezigt bij aangezigt verraden, wanneer het een of ander vermetel besluit
onverwacht werd verkondigd, of eenige weinige woorden eensklaps het oor deden
trillen. Hun heugde het oogenblik, waarin de keizer voor de eerste maal zeide: “mijn
volk, mijn leger, mijne schepen!”’ Zoo gaat het door, tot Miot bij Decrès wordt
vergeleken, dien gij later zult aantreffen, - zoo, tot de G e d e n k s c h r i f t e n van
Eugène Beauharnais ter staving derzelfde stelling worden bijgebragt.
En echter, al zijn wij de eersten om ons zelven volstrekt onbevoegd te verklaren
in dit opzigt eenig beslissend oordeel uit te brengen, dat mogen we, gelooven wij,
getuigen: de groote vraag, of Napoleon's karakter inderdaad die eenheid had, welke
er zoo vaak en door zoo velen aan wordt toegekend, de vraag of er tusschen den
Consul en den Keizer niet eene geheel andere klove ligt, dan het onderscheid van
gezag en gebied, zij wordt er voor ons niet door opgelost; zij wordt er voor de eenheid
zoo min in bevestigenden, als voor de klove in ontkennenden zin door beantwoord.
Ons blijven nog altijd de merkwaardige woorden van Louis de Carné in de ooren
klinken: ‘Er is eene wet onzer natuur, aan welke de grootste geniën niet ontsnappen:
wij gevoelen een onwederstaanbare behoefte ons vooral die eigenschappen toe te
kennen, welke ons ontbreken. Keizer Napoleon heeft er al wat in hem was aan
besteed, om te bewijzen - in de dagen zijner afzondering en beproeving, toen eene
luisterende wereld zijne woorden opving - dat zijn leven zich noodlottig
aaneenschakelt, door de logica der gebeurtenissen zoowel als door die der
denkbeelden; en dat er in het geheel
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zijner daden, of zijner ontwerpen ten minste, eene gedurige harmonie heeft
geheerscht, zelfs dan, wanneer het geheim van deze zijnen tijdgenooten ontsnapte,
of misschien zelfs voor de geschiedenis mogt te loor gaan. Hem die enkele glorie
te ontzeggen, zoo als de nakomelingschap dat aan Alexander doet, - te bewijzen,
dat hij bij opvolging zijn genie aan twee tegenstrijdige gedachten heeft gewijd, en
dat hij, na begonnen te zijn met zich met Frankrijk te vereenzelvigen, is geëindigd
met Frankrijk één te achten met hem, dat heet niet gebrek van eerbied aan den dag
te leggen jegens die groote gedachtenis, dat is een onderzoek beproeven, 't welk
de ernstigste vraagstukken van onzen tijd betreft.’
Welligt deelen wij in ons volgend opstel, over de letteren onder het Consulaat,
eenige gedachten van dien schrijver over dat tijdvak, over die vraag mede; voor
ditmaal geloofden wij ons publiek op den Achttienden Brumaire te moeten
verplaatsen, om het voetstuk aan te geven waarop Béranger levenslang het voorwerp
zijner zangen zag geplaatst, - om zijne onverzwakte bewondering voor den
toenmalige redder der maatschappij niet al te vreemd te doen vinden bij een publiek,
dat Victor Hugo van grootspraak beschuldigt, als het weêrgelooze genie hem de
verzen ontlokt:
't Is schoon zoo heldre toortse in aller nacht te zijn,
Dat twintig eeuwen van uw twintig jaar gewagen!

(Wordt voortgezet.)
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Strafwetten; opgave van speciale wellen en Koninklijke Besluiten, als
algemeene maatregelen van inwendig bestuur, welke onderwerpen
behelzen, waarop strafbepalingen zijn vastgesteld of betrekking hebben,
en welke met en benevens het Wetboek van STrafregt regtsgeldende
zijn; met aanteekeningen, verzameld door Mr. A.J. van Deinse,
Raadsheer in het Provinciaal Geregtshof van Zeeland. Middelburg, J.C.
o
en W. Altorffer, 1857. VIII en 262 bladz. 8 .
Het wordt langzamerhand moeijelijk, alle verordeningen, welke zekere daden met
straf bedreigen, onder zijn bereik te hebben. De altijd voortgaande en toenemende
papieren stortvloed van wetten en besluiten, waarvan sommige geheel of gedeeltelijk
strafwetten zijn, maakt de wettelijke fictie ‘dat ieder de wet kent, krachtens welke
hij gestraft wordt,’ min of meer tot eene ongerijmdheid. Want zelfs hij, die tot de
toepassing der strafwetten en verordeningen geroepen is, heeft heel wat bij te
houden, zoo hij zeker wil zijn, al de voorschriften te bezitten, waaraan hij zelf en
zijne justitiabelen onder poenaliteiten onderworpen zijn. Om deze volledigheid te
bereiken, biedt het nieuwe, met veel zorg bewerkte, boek van den Heer van Deinse
een gewenscht hulpmiddel aan. In alphabetische orde zijn daarin de onderwerpen
opgenoemd, waaromtrent straffen zijn bedreigd, met opgave en aanhaling van al
de wetten en besluiten en van sommige tractaten, daartoe betrekkelijk, ook met
inbegrip van nog geldende oude Hollandsche en Fransche verordeningen. Van elke
wet wordt de voornaamste literatuur medegedeeld, alsmede de hoofdinhoud der
regterlijke uitspraken, die tot hare opheldering dienen. Den tekst der verorderingen
moet men in de Staatsbladen en andere verzamelingen zoeken. Het is dus alleen
voor dengeen, die deze, alsmede de afzonderlijk gedrukte militaire wetboeken bezit,
dat de tweede uitgave van het ‘Strafwetboek’ van den Heer Schooneveld, benevens
dit nieuwe werk van den Heer van D. en diens vroeger uitgegeven ‘Algemeene
Beginselen van Strafregt,’ een voldoend compendium uitmaken.
Met alle hulde aan de vlijt van den verzamelaar, valt echter ook dan nog op de
volledigheid af te dingen. Zoo vinden wij in deze ‘Strafwetten’ geene melding van
de cartels omtrent deserteurs, noch van andere tractaten tot uitlevering, noch van
de boeten in zaken van zegel, van registratie- en successieregten. Bij de andere
belastingwetten wordt wel de regtspraak naauwkeurig opgegeven, maar de uitlegging
der wet door besluiten, resolutiën en decisiën verzwegen; zelfs wordt niet verwezen
naar de Verzameling van alle belastingwetten
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van Mr. A. Meijer Bing, die anders zeer dienstig is om het raadplegen der lijvige
officiëele ‘Verzamelingen’ te besparen.
Dat de provinciale en plaatselijke verordeningen en die van waterschappen, welke
straffen inhouden, elders moeten worden gezocht, spreekt van zelf.
Het werk beveelt zich door eene hoogst nette uitvoering aan.

de

ste

de

Blikken in het leven der natuur. 3 jaargang, 1 , 2
Leeuwarden, G.T.N. Suringar. 1857.

de

en 3

stukje.

Zes malen, in het jaar laat de heer Suringar de gordijn wegschuiven en geeft telken
reize een blik in het leven der natuur. Hij doet dit verrigten door een jong doctor in
de wijsbegeerte en twee studenten der Leydsche hoogeschool. Ware 't niet beter
dat deze laatste althans liever zelf een kijkje bij een ander namen, dan nu reeds het
publiek op hunne voorstellingen te vergasten? Oordeelen wij echter niet hard; wij
de

leven in de 19 eeuw, in welke het kind reeds vroeg de broek aan heeft. Van de
vroeger uitgekomene blikken hebben wij geene melding te maken, noch de strekking
aan te geven; wij bepalen ons alleen tot de 3, ter aankondiging ingezondene, en
ontmoeten in nommer één Dr. Bosscha, waar hij de magt der warmte beschrijft. In een voorafgaand woord doet hij den strijd uitkomen van den mensch met de
natuur, en geeft zijn voornemen te kennen den lezer in de (eenige?) bijzonderheden
van dien strijd in te wijden. Daarna spreekt hij over de veranderingen, welke de
warmte aan alle voorwerpen kan doen ondergaan, en brengt die tot twee afdeelingen,
tot veranderingen namelijk, welke betrekking hebben op den vorm. en tot die, welke
betrekking hebben op de zamenstelling des ligchaams, Alleen de vormveranderingen,
door de warmte te voorschijn geroepen, zullen door hem worden overwogen.
In de eerste plaats spreekt Dr. Bosscha over de uitzetting der ligchamen, door
de warmte te voorschijn geroepen. Hij doet zien dat de telegraafsdraad tusschen
Amsterdam en Berlijn des zomers 350 ellen langer is dan des winters. Tevens maakt
hij hier opmerkzaam op de groote kracht, waarmede de ligchamen, wanneer zij
verwarmd worden, de beletselen uit den weg ruimen, welke hunne uitzetting
verhinderen; hij heldert dit door voorbeelden op, wijst daarbij het nut aan, dat de
mensch uit die kracht kan trekken, en waarschuwt hem op zijne hoede te zijn voor
zulke geweldige krachtsontwikkelingen. Daarna toont hij eenige schijnbare
uitzonderingen op den regel aan, en noemt als voorbeelden hout en klei, welke door
de warmte
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oogenschijnlijk inkrimpen. ‘Er bestaan echter,’ zoo gaat Bosscha voort, ‘inderdaad
uitzonderingen, die zich niet op die wijze laten verklaren. Zulk eene levert het water
zelf.’ En later noemt hij het drijven van het ijs op het water een verschijnsel, hetwelk
ons eene uitzondering schijnt te zijn op eene natuurwet, die alle ligchamen
beheerscht. In het eerste gedeelte zal Bosscha wel alleen den regten weg gewezen
hebben, want er zijn immers meer andere stoffen, welke onder bepaalde
omstandigheden op dien regel eene uitzondering maken? In diezelfde bladzijde is
nog een foutje geslopen; Dr. Bosscha houde het ons ten goede, dat wij er hem
opmerkzaam op maken. Op bladz. 13 wordt het onderscheid uit het oog verloren,
dat er bestaat tusschen zwaarte en gewigt: alle ligchamen toch zijn even zwaar,
worden met dezelfde kracht naar de aarde getrokken, maar hebben niet hetzelfde
gewigt, drukken niet met dezelfde kracht op beletselen, welke hunnen verderen val
verhinderen. Het gewigt hangt af van het aantal stofdeelen in bepaalde ruimte
begrepen; in het luchtledige valt het veertje even snel als de looden kogel.
Hierna bespreekt Bosscha de uitzetting, welke bij de luchtsoorten plaats grijpt,
en de wisseling, welke die uitzetting door de warmte op de aarde te weeg brengt.
Ongaarne misten wij hier de beschrijving der passaatwinden. In plaats van deze
wordt de thermometer behandeld, en op bladzijde 18 verzekerd, dat de uitzetting
gelijkmatig met de warmte toeneemt. Dit moge nu binnen bepaalde, welligt zeer
naauwe grenzen het geval zijn, de stelling zoo geheel algemeen te maken gaat niet.
In de nabijheid toch van haar kookpunt zetten de vloeistoffen zich onregelmatig uit;
hetzelfde heeft plaats bij vaste ligchamen, wanneer zij aan hoogere warmtegraden
worden blootgesteld.
Hoe de verschillende aggregatie-toestanden der ligchamen hun ontstaan aan de
warmte te danken hebben, wordt hierna door den schrijver overwogen. Met een
enkel woord herinnert hij aan sommige tocpassingen, zoo als het uitsmelten van
metalen uit hunne ertsen, het zuiveren of raffineren van het zout, van suiker, enz.
Daarna doet hij eenige bijzonderheden opmerken, welke bij de vormveranderingen
der ligchamen plaats grijpen; hij bespreekt het smeltpunt der stoffen en later haar
kookpunt; toont aan, dat beiden zeer verschillend zijn, wanneer men andere
ligchamen aan het onderzoek onderwerpt, en dat het laatste of het kookpunt
buitendien nog afhangt van de drukking der lucht. Hieruit vindt hij aanleiding om
nog een woord in het midden te brengen over de drukking van den dampkring, maar
gaat, meenen wij, te ver, wanneer hij beweert, dat de maan van dampkring verstoken
is. Is toch ons geheugen juist, dan heeft men, door waarneming en berekening
geholpen, aangetoond, dat het middelpunt van de maan niet zamenvalt met haar
zwaartepunt; hieruit volgt, dat de naar ons toegekeerde zijde der maan een
uitgestrekt berg-
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plateau voorstelt, en dat op de andere zijde wel degelijk een dampkring kan aanwezig
zijn. Jammer, dat de schrijver, die de vormveranderingen, door de warmte te
voorschijn geroepen, behandelt, hier met geen enkel woord melding maakt van den
vorm, welken de aarde, onder den invloed der warmte en der beweging, verkregen
heeft.
Of koud water in het luchtledige zal gaan koken, gelijk de schrijver beweert,
betwijfelen wij zeer. Het zal gemakkelijk en spoediger verdampen dan dit in den
dampkring geschiedt; maar tusschen verdampen en koken is nog een groot
onderscheid. Wij zijn huiverig, zijne bewering, op bladz. 25, dat men onder de
luchtpomp kokend water zonder warmte verkrijgt, gaaf aan te nemen. Ook wijzigt
hij zijne uitspraak, wanneer hij later over de toepassing in de suikerfabrieken handelt.
Naar ons inzien spruit de dwaling van den schrijver voort uit zijne bepaling van het
kookpunt der vloeistoffen, hetwelk hij den warmtegraad noemt, die noodig is om ze
in dampen of luchtsoorten te veranderen (?). Had hij eene juiste verklaring gegeven
van wat er bij het koken plaats grijpt, zijne bepaling ware beter geweest, en de lezer
had nimmer verdampen en koken met elkander kunnen verwarren.
Nadat de schrijver zoo goed mogelijk heeft ontwikkeld, wat er geschiedt, wanneer
water in een gesloten ketel, den papiniaanschen pot, wordt verhit, gaat hij tot eene
andere bijzonderheid over, welke plaats grijpt bij den overgang van den vasten in
den vlocibaren en van den vloeibaren in den gasvormigen toestand; wij bedoelen
het binden of vrij worden van warmte, naarmate het ligchaam van den eenen in den
anderen aggregatie-toestand overgaat. Hij heldert dit zeer bevattelijk door eenige
voorbeelden op en verklaart door dit feit eene menigte verschijnselen, welke op de
aarde plaats grijpen, zoo als bijv. waarom in het voorjaar, zoolang sneeuw en ijs de
oppervlakte der aarde bedekken, de warmte der lucht niet dan zeer langzaam
toeneemt, en anderen. Ten slotte spreekt de S. over verkoelende mengsels, gaat
na van hoe groot gewigt het warmte-verlies, door verdamping te weeg gebragt, voor
het menschelijk ligchaam is, en eindigt zijn opstel met een woord over het verwarmen
van gebouwen door buizen, waardoor stoom wordt heengevoerd.
Is het moeijelijk in bevattelijken vorm voor het volk over eenige wetenschap te
schrijven, die moeijelijkheid wordt nog vergroot, wanneer het slechts een klein
gedeelte geldt, en men dus niet onophoudelijk op het voorgaande verwijzen kan;
elke nieuw gebezigde uitdrukking toch moet, zal men duidelijk wezen, naauwkeurig
verklaard en omschreven worden. Is men bovendien nog aan den vorm of een
bepaald aantal bladzijden gebonden, moet bij het schrijven het debiet van den
uitgever worden voor oogen gehouden, dan wordt hierdoor
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de taak aanmerkelijk verzwaard, ja, bijna onmogelijk gemaakt. Daarom zijn wij geene
voorstanders van geschriften voor het volk als het onderhavige; beter voldoen
volledige werken, gelijk bijv. de sterrenhemel van Kaiser, de natuurkunde van van
den Burg en dergelijken. Brengen wij boven opgegevene moeijelijkheden in rekening,
dan kunnen wij niet anders dan den arbeid van Dr. Bosscha als goed gelukt
beschouwen; wij zijn reeds benieuwd kennis te maken met zijn volgend stuk over
den oorsprong der warmte.
In het tweede nommer spreekt de Heer Cl. Mulder, hoogleeraar te Groningen,
een woordje over het vliegen en de vleugels. Zijn doel is, om de lezers van het
tijdschrift een blik te doen werpen op de schoone en doelmatige inrigting van de
vleugels der eigenlijke luchtbewoners. De schrijver begint met eene verklaring van
het woord vliegen, wijst daarna op het verschil tusschen dit laatste, zwemmen en
loopen, en heldert dit alles door eenige voorbeelden op. Daarna beantwoordt hij de
vraag: wat zijn vogel-vleugels? en noemt haar gewijzigde voorpooten. Vreezende
echter, dat de lezer met dit antwoord weinig tevreden zal zijn, geeft hij eenig betoog,
op de beschouwing van de voorwerpen der natuur gegrond. Na dit alles is de
doelmatige inrigting van de vleugels aan de beurt: eerst worden de schoone
eigenschappen van pen en pluim beschreven en door figuren toegelicht.
Schoorvoetend wordt hier het woord vedertoestel gebezigd, ‘omdat het zoo prozaïsch
klinkt,’ maar toch de voorkeur gegeven boven het meer poëtische ‘vederdos.’ De
schrijver heeft zich bijzonder beijverd om zijn stuk zoo dichterlijk mogelijk te maken.
Wilt gij 't bewijs, hoor wat hij, eenige bladzijden verder, schrijft over het ‘niet
gederangeerd zijn van het vleugeltoilet.’ - ‘Eilieve, zie die eend, daar dartelend op
den plas, met omgebogen hals, met ligt bewogene neb, geen staartpen komt er vrij,
geen slagpen wordt vergeten, geen dekveer onbedacht; wat is 't een poetspartij.’
Al voortlezende, scheen het ons toe, dat het geheele werkje eene teleologische
strekking heeft; de schrijver wijst er bijzonder op, ‘dat elk veertje een gewrocht van
Gods wijsheid en goedheid is, waarvan wij niet het kleinste pluisje zouden kunnen
nabootsen;’ hij bejammert het, dat dit zoo vaak wordt uit het oog verloren:
‘geschiedde dit niet, de beschuldiging zou ons niet treffen, dat de studie der natuur
eene materialistische rigting geeft.’ - Juist die materialistische rigting had de
hoogleeraar kunnen helpen bestrijden, wanneer hij iets meer gegeven had dan
enkele klanken, wanneer hij de vraagstukken, op eene vorige bladzijde vermeld,
had trachten uit te werken; hij zou dan, gelijk hij zelf zegt, moeten treden in eene
bijzondere beschouwing van den staart der vogels, hij zou moeten spreken over de
evenredigheid tusschen de vleugels en het ligchaam,
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dat bewogen moet worden, zoo wat omvang, als gewigt aangaat, over den weêrstand
van de lucht, enz. Maar hij waagt zich, het zijn weder des hoogleeraars eigene
woorden, in een populair geschrift niet aan dat onderwerp. Wie zal het dan doen,
bijaldien de man, die op de hoogte der wetenschap van zijnen tijd staat, zulks niet
durft? Of is het zoo bijzonder moeijelijk of onmogelijk om de resultaten der
wetenschap voor ieder bevattelijk weder te geven? Wij wijzen dan slechts op den
Sterrenhemel van Kaiser, waar ook de meest ingewikkelde vraagstukken, betreffende
den loop der hemelligchamen in eenen voor het algemeen bevattelijken vorm worden
teruggegeven. Neen, waarlijk, de hoogleeraar denkt al te nederig; aangenaam zou
het ons, zou het voorzeker den lezers der Blikken wezen, wanneer wij in eenig
volgend nommer juist die vraagstukken mogten zien behandeld, en uit die
uiteenzetting mogt blijken, waaraan wij niet twijfelen, dat ook hier wederom middel
en doel hand aan hand gaan, en het eerste zoo gekozen is, dat het een bewijs te
meer oplevert van Gods wijsheid en goedheid, dat het een steen afbreekt van het
gebouw, hetwelk onze materialistische eeuw met zulk eene voortvarendheid heeft
opgetrokken.
Maar keeren wij tot ons onderwerp terug. Welke schoone eigenschappen zijn er
in eene veder, vooral in eene slagpen, al niet vereenigd! roept de schrijver uit.
Daarna doet hij uitkomen, dat de vederen ligt zijn en toch stevig, ongevoelig en
bloedloos; het groote nut dier eigenschappen wordt geschetst, stof en vorm beiden
in aanmerking gebragt.
De hoogleeraar besluit uit dit alles dat de voorste ledematen van de vogels in het
algemeen op de doeltreffendste wijze tot vliegwerktuigen zijn vervormd, en staat
nu, als bij tegenstelling, nog stil bij de wijziging, waardoor de vleugel een
zwemwerktuig wordt. Hij heldert dit op met oorspronkelijke figuren naar voorwerpen,
in het Groninger Museum aanwezig. Ook het verband tusschen de holle beenderen
der vogels en de werktuigen van de ademhaling wordt niet vergeten.
In een tweede gedeelte worden de vleugels der insekten van naderbij beschouwd,
waaruit duidelijk wordt dat vleugels niet steeds dezelfde soort van organen zijn. Wij
zouden vreezen te wijdloopig te worden, wanneer wij alles wilden mededeelen wat
de hoogleeraar hier nog te berde brengt. Bovendien zouden wij afbreuk doen aan
het genot van hem, die het stuk over het vliegen liever in zijn geheel wil lezen. De
schrijver belooft half en half later eene beschouwing van de vliermuizen te geven;
mogt hij dan onze boven gedane uitnoodiging gedenken!
In dit zelfde stukje behandelt Tjaden Modderman de melk; nieuws troffen wij in
dit gedeelte niet. In zeven bladzijden wordt opgegeven,
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dat de melk bestaat uit melksuiker, kaasstof, vet, zouten en veel water. De Heer
Modderman heeft zich uitnemend gekweten van de taak om de bladzijden in dit
stukje voltallig te maken: hij toont zich hier een uitstekend redacteur.
Ook in het volgend stukje doet Modderman zich als goed schrijver kennen. Hij
geeft dit gedeelte den titel van onze kennis van den dampkring; beter ware 't welligt
‘iets over onze kennis van den dampkring,’ aangezien hij bij lange na niet alles
behandelt wat tot ons luchtomhulsel behoort. De schrijver begint met het rusteloos
streven van den mensch om de natuur te leeren kennen een strijd te noemen, en
wel den edelsten en waardigsten, dien hij voeren kan, ja, den eenigen die hem
betaamt. Daarna gaat hij een strijd na, die honderde jaren lang door de
natuuronderzoekers gevoerd is, het langdurig onderzoek namelijk naar de
zamenstelling van den dampkring. Hij volgt hierbij den historischen weg, en hoewel
het in een populair geschrift de gewoonte is den lezer alleen bekend te maken met
het eindresultaat der onderzoekingen, of hoogtens den weg te wijzen, waarlangs
men die uitkomsten bereikt, achten wij het eene goede gedachte van den schrijver,
den lezer aan de hand der geschiedenis in te wijden in de vele moeijelijkheden,
welke eene ontdekking met zich voert. Wij willen niet alles opnoemen wat Aristoteles,
Plinius, van Helmont, Sylvius, Mayow en vele anderen beweerd hebben; de lezer
vindt het in bovengenoemd geschrift in meerdere of mindere mate; wij raden hem
aan het daar na te slaan, hij zal het werkje niet onbevredigd uit de hand leggen.
JOSUA.

te

Zwischen Himmel und Erde. Erzählung von Otto Ludwig. 2 Aufl.
Frankfurt a/M., Meidinger Sohn und Comp. 1858.
Hoe groote dichters en denkers Duitschland moge hebben opgeleverd, wij waren
tot dusverre niet gewoon aan onze Duitsche naburen meesterschap in het proza
toe te kennen. Er waren uitzonderingen; maar in den regel misten wij bij hen klaarheid
der voorstelling en konden wij slechts met moeite den weg vinden in hunne
ingewikkelde perioden. Wie modellen van stijl zocht, zou men naar de
meesterstukken der Fransche en Britsche letterkunde verwezen hebben, en men
zou er te naauwernood eenige der meestgevierde namen van Duitschland, Lessing,
Wieland, - Göthe bovenal - nevens hebben durven plaatsen. Maar de uitspraak over
het Duitsche proza begint dringend revisie te vorderen. Er is eene school van jonge
letterkundigen opgestaan, die in klaarheid der voorstelling, in een juisten, beknopten,
kernachtigen stijl voor geene ter wereld onderdoet, en bij die
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voortreffelijkheid van den vorm toch ook de innigheid van gevoel en diepte van
gemoed behouden heeft, die de Duitsche literatuur onderscheiden. Auerbach, von
Horn, Freytag, Bodenstedt, hoevele namen dringen zich hier niet aan ons op! Maar
ook de schrijver van Zwischen Himmel und Erde behoeft voor niemand hunner
onder te doen; ook aan Otto Ludwig behoort de driedubbele kroon van den dichter,
den denker en den stylist.
Men kan zich naauwelijks een sterker contrast voorstellen dan tusschen de rijke,
met figuren schier overladen compositie van Freytag's Soll und Haben, waarvan
ons vorig nommer een losse omtrek gaf, en tusschen de eenvoudigheid van dezen
kleinen roman, dien wij bijna juister eene idylle zouden noemen. In dat opzigt is er
overeenkomst met Auerbach's jongste meesterstuk Barfüszele, maar Ludwig's idylle
grijpt ons dieper in de ziel, door het tragische van de toestanden, die zij ons voor
oogen stelt. Wij vinden hier de strengheid van lijnen, de grootschheid van opvatting,
de eenvoudigheid van zamenstelling - die echter zoover van armoede verwijderd
is - die de kunstwerken der ouden kenmerkt; maar toch is dit boek te gelijker tijd
door en door modern in de diepte en fijnheid der psychologische studie, die het aan
den dag legt. Dat scherpe ontleden, als ware het met een scalpel in de hand, van
de gemoedsbewegingen en roerselen der daden, zal men niet ligt bij de ouden zoo
vinden. Het is een verschijnsel van onzen tijd en gaat eigenaardig hand aan hand
met de mikroskopie en photographie onzer dagen. Men zou zeggen Ludwig heeft
het menschelijk gemoed met een mikroskoop bespied, en de beelden die zijn
werktuig hem vertoonde door photographie op het papier gebragt. De woorden die
ik hier nederschrijf, herinneren mij die waarmede Barbier eene school van Fransche
letterkundigen teekent:
qui le scalpel en main
Cherchent, les yeux ardents, au fond du coeur humain,
La fibre la plus vive, et la plus sale veine;

maar terwijl ik ze hier aanhaal om te doen zien, hoe zeer Ludwig's scherpe analyse
in de rigting van den tijd is, wil ik tevens en vooral doen opmerken, hoe zeer de
duitsche schrijver zich verwijderd houdt van de afdwaling, die Barbier aan zijne
landgenooten verwijt. Zijn boek is tevens een boek van hoogen zedelijken ernst,
eene hymne bij het altaar der deugd opgezongen: de blanche tunique der oude
muze heeft hij voor geene haillons sales verwisseld: en zoo hij ons in Fritz Nettenmair
een beeld schetst van een diepen, zedelijken val, het even vreeselijk als
onvermijdelijk gevolg van eene enkele pligtverzaking, hij teekent ons aan de andere
zijde in zijn broeder Apollonius een man zoo regtschapen, zoo vol eergevoel, zoo
ridderlijk, met zulke kiesche zedelijke
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organen toegerust, en zoo in staat tot die grootste der zegepralen, ‘het heerschen
over zijn geest,’ dat de geheele omvang der moderne literatuur ons daarvan
naauwelijks het tegenbeeld oplevert.
Men zal welligt verwachten, dat ik eene korte analyse zal geven van de intrigue
van dezen roman, en dat zou bij zijne groote eenvoudigheid in weinige woorden
kunnen geschieden; maar ik ben te zeer overtuigd hoe weinig dat strekken zou om
een denkbeeld van zijne eigenschappen te geven, dan dat ik mij aan zulk eene
ondankbare taak zou willen wagen. Liever wil ik beproeven een paar bladzijden als
proeve te vertalen, na vooraf gezegd te hebben wat noodig is om ze te verstaan.
Fritz Nettenmair heeft zijn broeder de geliefde ontvrijd en haar hart van hem
vervreemd, door haar diets te maken, dat hij met hare genegenheid voor hem den
spot dreef. Met list heeft hij hem daarop uit het vaderlijk huis verwijderd en den waan
bij hem onderhouden, dat zijne geliefde, die inmiddels de gade van Fritz was
geworden, een onoverwinnelijken afkeer jegens hem bleef koesteren. De terugkomst
van Apollonius, die hem spoedig ontdekken moest, hoe vreeselijk zijn broeder zich
aan hem vergrepen had, werd dus door alle mogelijke middelen door dezen
tegengehouden. Eindelijk kon hij ze niet langer verhoeden. Al zijn streven is nu
daarop gerigt, om zijne vrouw en zijn broeder van elkander plaatselijk verwijderd
en geestelijk vervreemd te houden. In zijne gloeijende ijverzucht dreigt hij zelfs met
eene misdaad, waartoe beider beroep (zij waren leidekkers) maar al te veel
gelegenheid bood. Een gerucht van een treffend ongeval dat Apollonius zou getroffen
hebben, dat Christiane niet zonder grond met die bedreigingen in verband brengt
en ten deele aan zich zelve wijt, en zijne plotselinge behouden terugkomst op het
oogenblik dat Christiane om zijnentwil aan de hevigste angsten ter prooi is - ziedaar
wat het gansche weefsel van bedrog en misdaad op eens verscheurt, Apollonius
en Christiane aan elkander openbaart, en hun te gelijker tijd het besef brengt, dat
zij nimmer hadden opgehouden elkander te beminnen en dat zij zich aan den rand
van een afgrond bevinden, waarin hunne deugd dreigt verloren te gaan.
‘Apollonius was toegesneld en had haar opgevangen. Daar stond hij en hield de
schoone vrouw in zijne armen, de vrouw, die hij beminde, die hem beminde. En zij
was bleek en scheen dood. Hij droeg haar niet naar hare kamer, hij liet haar niet op
den grond nederglijden, hij deed niets om haar in het leven terug te roepen. Hij
stond in verwarring: hij wist niet wat hem gebeurd was, hij moest zich bezinnen. Geheel onvoorbereid op hetgeen het eerstvolgend oogenblik baren zou, was hij
door de loods binnengekomen. Hij had dadelijk naar zijns vaders kamertje willen
gaan. Daar had hij de jonge vrouw door den gang tot zich zien ijlen, kampende
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met de bezwijming, en was haar te gemoet gesneld. En nu hield hij haar in zijne
armen. Die gestalte, die hij, met pijnlijk streven en toch altijd te vergeefs, sedert
weken getracht had van zich af te weren; waarvan de voorstelling alleen zijn gansche
wezen deed ontroeren, lag daar in zwellende, ademende, drukkende, hem te gelijk
met zaligheid en ontzetting vervullende werkelijkheid aan zijne borst. Haar hoofd
leunde achterwaarts gezonken tegen zijn linkerarm; hij moest haar in het gelaat
zien, dat schooner, gevaarlijk schooner was, dan zijne droomen het schilderen
konden. En nu vloog een rozengloed over het wit gelaat, tot onder de zachte bruine
haren, die in rijke, natuurlijke lokken langs de slapen afhingen; de diepe blaauwe
oogen openden zich en hij kon hunne kracht niet ontvlieden. En nu zag zij hem aan
en herkende hem. Zij wist niet, hoe zij hier, hoe zij in zijne armen gekomen was; zij
wist niet dat zij in zijne armen lag; zij wist niets, dan dat hij leefde. Hoe kon zij nog
eene andere gedachte denken buiten hem! Zij weende en lachte tevens, zij omknelde
hem met beide armen, om zeker van zijn bezit te zijn. En toch vroeg zij nog met
angstige overhaasting; ‘Zoo zijt gij het dan zelf? Maar gij zijt het immers wel zeker?
En leeft nog? En zijt niet neêrgestort? En ik heb u niet gedood? En gij zijt het? En
ik ben het? Maar hij - hij kan komen!’ Wild zag zij om zich heen. ‘Hij wil u dooden;
hij zal niet eer rusten.’ Zij omvatte hem als wilde zij hem met haar eigen ligchaam
tegen den vijand beschutten; dan vergat zij haren angst weder in de zekerheid dat
hij nog leefde, en lachte weder en weende tevens en vroeg hem weder of hij nog
leefde, of hij het ook was. Maar zij moest hem toch waarschuwen. Zij moest hem
alles zeggen, wat gene aan hem had gedaan, en aan hem te doen had gedreigd.
Zij moest het snel doen, want ieder oogenblik kon hij komen. Waarschuwing, zoet,
onbewust liefdegelispel, weenen, lagchen, zaligheid, angst, smart om het verloren
geluk; zelfbeschuldiging als van het kind bij den vader; de behoefte der liefde om
met alles wat zij is, wat haar verheugt, wat haar bekommert, eene gedachte van
zijnen geest, een gevoel van zijne ziel te wezen, door hem gedacht en gevoeld als
alle andere; de verwarring als van eene bruid en het vergeten der gansche wereld
in en om dat ééne oogenblik, waarin zich haar gansche aanzijn zamendringt - want
alles, wat geweest is en worden zal is enkel schaduw: wat zij verhaalt, heeft zij
gedroomd, en zij beleeft, voelt en weet het eerst nu; wat geweest is en komen zal,
is geweest en zal komen alleen opdat dit oogenblik zijn kunne; vóór en na dit
oogenblik heeft de tijd een einde; - dat alles verdrong elkander bij haar, dat alles
trilde tegelijk in elken bijzonderen toon der vliegende, elkander naijlende woorden.
‘Hij heeft mij en u belogen. Hij heeft mij gezegd, dat gij mij gehoond en mijne bloem
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onder uwe makkers aan den meestbiedende te koop geboden hebt. Ook gij weet
het nog wel, bij het pinkster-schuttersfeest die bloem, dat kleine klokje, dat ik liggen
liet. En gij hebt het hem gezonden. Ik heb het gezien. Ik wist niet waarom. Ik voelde
medelijden met u. Dat gij zoo stil waart en somber en alleen, dat heeft mij leed
gedaan. Toen heeft hij mij onder het dansen gezegd, dat gij den spot met mij dreeft.
Toen gingt gij in den vreemde en hij heeft mij gezegd, hoe gij in uwe brieven over
mij spottedet: dat deed mij zeer. Gij weet niet hoe zeer mij dat deed, ofschoon ik
zelve niet wist waarom. Mijn vader wilde dat ik hem trouwen zou. En toen gij
terugkwaamt, ben ik bang voor u geweest; ik had nog altijd medelijden met u en
nog had ik u altijd lief en wist het maar niet. Hij zelf heeft het mij het eerst gezegd.
Toen ben ik u ontweken. Ik wilde niet slecht worden en wil het nog niet. Zeker niet.
Toen heeft hij mij gedwongen te liegen. Toen heeft hij mij gedreigd, wat hij u doen
wilde. Hij wilde maken, dat gij moest neêrstorten. 't Moest enkel scherts beduiden;
maar zoo ik het u zeide, dan zou hij 't in ernst doen. Sedert heb ik geen enkelen
nacht geslapen; de gansche nachten heb ik vol doodsangst in bed opgezeten. Ik
zag het gevaar over u zweven en durfde het u niet zeggen en durfde u niet redden.
En hij heeft het touw met de bijl ingekerfd in den nacht voordat gij naar Brambach
gingt. Valentijn heeft mij gezegd, dat onze buurman hem in de loods heeft zien
sluipen. Ik dacht dat gij dood waart en ik wilde ook sterven. Want ik zou schuldig
zijn geweest aan uwen dood en zou duizendmaal om u hebben willen sterven. En
nu leeft gij nog en ik kan het niet begrijpen. En alles is nog als het was: die boomen
daar, die loods, de hemel, en gij zijt nog niet dood. En ik wilde ook sterven, wijl gij
dood waart. En nu leeft gij nog, en ik weet niet of het waar is dan of ik het maar
droom. Is het dan waar? Zeg mij toch, is het waar? Alles wat gij zegt, dat geloof ik.
En zegt gij dat ik sterven moet, ik ben bereid mits gij het maar weet. Maar hij kan
komen. Misschien heeft hij geluisterd en vernomen dat ik u zeide wat hij doen wil.
Zend Valentijn naar het geregt, opdat zij hem wegvoeren en hij u niets meer kunne
doen!’
‘Zoo ijlde, lachte en weende de koortsige vrouw in zijne armen. Alles vergetend,
als een kind dat aan den rand van een afgrond speelt, dien het niet ziet, stort zij
zich onbewust in gevaren, doodelijker dan die, welke zij juicht dat zijn afgedreven,
dreigender dan die, waartegen zij den man met haar ligchaam beschutten wil. Zij
beseft niet, wat hare hartstogtelijke houding, de weelde van dat onbezorgd zich
overgeven, wat hare liefkozingen, wat die warme zwellende boezem aan den zijnen,
in den man, die haar bemint, moeten gaande maken; dat zij alles doet, wat den man
aan wiens
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pligtbesef en edelmoedigheid zij zich zoo zorgeloos prijs geeft, bij het koken van
het bloed pligtbesef en edelmoedigheid kan doen vergeten. Zij beseft het niet, welk
een strijd zij in hem doet ontbranden, en hoe zij hem de zege verzwaart, zoo niet
onmogelijk maakt. En hij weet het nu, die vrouw in zijne armen behoorde hem, zijn
broeder heeft hem aan haar en haar aan hem ontstolen. Nu weet hij het, op het
oogenblik zelf dat de vrouw in zijne armen hem de grootte van het geluk toont,
waarvan zijn broeder hem laaghartig beroofd heeft. Hij heeft haar geroofd en nog
mishandeld; en voor alles wat hij om hem geleden en gedaan heeft, vervolgt hij hem
nog en staat hem naar het leven. Behoort dan die vrouw aan hem, die ze hem
ontstolen heeft, die haar mishandelt, dien zij haat? Of behoort zij hem, wien zij
schandelijk ontstolen is, dien zij mint, die haar mint? Dat alles waren geene duidelijke
gedachten, maar duizenden bijzondere gewaarwordingen, die in den stroom van
één diep en wild gevoel meêgesleept, in zijne aderen woelden en de spieren zijner
armen spanden, opdat hij wat hem behoorde aan het hart zou drukken. Maar een
donkere angst strekt den stroom ten dam en houdt de spieren vast als bij verstijving.
Het gevoel dat hij iets doen wil en dat het hem niet helder is wat het is en waarheen
het voeren kan; eene flaauwe herinnering, dat hij een woord heeft gegeven dat hij
breken zal, zoo hij zich laat medeslepen; de donkere voorstelling, alsof hij aan eene
tafel stond, en bij de minste beweging, eer hij er om dacht, iets als een inktkoker
over iets als schoon linnen of een papier van waarde werpen kon; bij dat alles lag
het angstig voorgevoel ten grond, dat hij met ééne beweging iets bederven kon,
wat nimmer meer zou kunnen worden goedgemaakt. Te midden der verlokkende
toonen kampte hij lang reeds om iets voor hij wist dat hij kampte, en dat iets was
de klaarheid, de innigste behoefte zijner natuur. En nu kwam zij over hem en sprak
tot hem: “het woord dat gij gegeven hebt, is de eer des huizes te handhaven, en
wat gij doen wilt, moet haar vernietigen.” Hij was man en moest voor haar en zich
zelven instaan. De klaarheid brandmerkte het verraad, dat hij met éénen druk, met
éénen blik aan dat roerende onvoorwaardelijke vertrouwen plegen zou, met alle
schande die maar denkbaar was. Zij toonde hem de reinheid van het gelaat dat aan
zijn hart lag en in vervoering naar hem opzag, en hoe hij haar en zich zelven in
dieper verderf zou storten dan dat was, waarvan hij haren en zijnen vijand
beschuldigde. Nog stond de heilige schroom beschermend tusschen haar en hem,
die een enkele druk, een enkele blik voor altijd verbannen kon. En toch zag hij
angstig naar bijstand om. Mogt Valentijn maar komen! Dan moest hij haar wel uit
zijne armen loswikkelen. Valentijn kwam niet. Maar de schaamte over zijne zwak-
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heid, die de hulp van buiten zocht, werd hem ten helper. Hij legde de krachtelooze
zachtkens op het gras neder. Toen hij de teedere leden los liet, toen eerst verloor
hij haar. Hij moest zich afwenden en kon een luid snikken niet bedwingen. Daar zag
hij haar jongste zoontje nieuwsgierig den tuin inkijken. Hij snelde heen, hief het kind
op in zijne armen, drukte het aan zijn hart en stelde het tusschen zich en haar. Het
was wat het oogenblik eischte: door den druk waarmede hij het kind aan zijn hart
had geprest, kreeg hij verademing van den onstuimigen aandrang en ontspanden
zich de gespannen spieren. In haar kind had hij haar aan het hart gedrukt, zooals
hij haar alleen aan het hart drukken mogt.’
Deze proeve - misschien ware het voorzigtiger geweest haar in het oorspronkelijk
mede te deelen - moet zeker al zeer veel in de vertaling verloren hebben, zoo er
niet genoeg voortreffelijks in is overgebleven, om den lezer tot kennismaking met
het boek uit te lokken. En wij vinden er menig ander tafereel dat gerustelijk naast
het hier nagevolgde kan geplaatst worden, ook in die meesterlijke tooneelen, die,
wijl zij met het beroep der beide broeders zamenhangen, tusschen hemel en aarde
gespeeld worden. Meer ter aanbeveling te zeggen, laat mijn bestek niet toe en
schijnt onnoodig. Maar lezer! zoo gij op christelijk standpunt, ik zeg niet op kerkelijk
maar op eenig christelijk standpunt staat, sla het boek digt eer gij aan de laatste
bladzijde gekomen zijt. Misschien heeft het u rceds verwonderd en geërgerd, dat
bij den zwaren zedelijken strijd, die in dit boek gestreden wordt, zoo weinig van
godsdienst sprake is, zoo weinig kracht wordt gezocht in het gebed. De laatste
bladzijde is de geloofsbelijdenis der stoïsche zelfgenoegzaamheid, en verklaart in
dit opzigt het boek. ‘De mensch moet niet zorgen dat hij in den hemel komt, maar
dat de hemel in hem komt.’ Uitnemend en treffend gezegd, als het een pijl is in het
hart der loonzucht gedreven. Maar is het ook zoo geheel waar: ‘Wat de menschen
geluk en ongeluk noemen, is enkel de ruwe stof daartoe: aan den mensch ligt het,
waartoe hij ze vormt. Niet de hemel brengt het geluk; de mensch bereidt zich zijn
geluk en spant zich zelven zijn hemel in zijne eigene borst.’ Waarlijk, wij zijn in Gods
hand, ook bij ons willen en werken, en de regte wandel tusschen hemel en aarde
is die, waarbij men handelt als Ludwig aanbeveelt, maar ootmoedig den zegen van
boven wacht.
P.J. VETH.
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Twee ketters van onzen tijd.
F. Laurent, Études sur l'histoire de l'humanité. Tome IV. Le
Christianisme. Paris et Gand, 1855.
Dr. F.C. Baur, Das Christenthum und die christliche Kirche der drei
ersten Jahrhunderte. Tübingen, 1853.
De historische wetenschap onzer dagen streeft naar eenheid en zamenhang in hare
beschouwing en waardering der gebeurtenissen. De wereldgeschiedenis mag voor
haar geen geheel meer zijn zonder inwendig verband, geen onmetelijk duister,
waarin slechts hier en daar eene enkele lichtstip flikkert. Zij wil de geschiedenis
leeren kennen als een oneindig worden, als een gestadig voortschrijden van het
min volkomene tot het betere, als eene voortdurende ontwikkeling naar eigene,
inwendige noodzakelijkheid, die haren hoogsten grond in de rede heeft en in de
levende werkelijkheid te voorschijn treedt. De wereldhistorie is de levensgeschiedenis
der menschheid; maar zij is ook nog meer dan dat: zij is de echte theodicee, de
regtvaardiging Gods voor den mensch. In haar openbaart zich de goddelijke wijsheid,
niet als de onbepaalde, van allen inhoud ontbloote, in zich zelve gekeerde
eigenschap, waarvan alleen een onbestemd gevoel getuigt, en die nu eens ingrijpt
in het wereldbestuur, dan weder stille zit en met menschelijke zaken zich niet moeit;
maar als eene eeuwige wet en een altijd redelijke, onafgebroken werkzame wil. In
de gebeurtenissen is, met betrekking tot de handelingen der menschen, veel
verkeerds en veel ook wat voorbijgaat en vergeten wordt, maar ook veel wat blijft
en onvergankelijk is. En dat is het wezenlijke in de geschiedenis, onderscheiden
van het op zich zelf nietige, van de dwaasheden, de dwalingen en de zonden der
enkele menschen en volken. Dat blijvende en ware na te sporen en bij de gestadige
wisseling van toestanden en gebeurte-
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nissen het vast te houden voor de herinnering, is de taak der hedendaagsche
geschiedkunde. Het begrip toch van die verbindingspunten, langs welke het leven
der menschheid zich voortplant en de beweging van den geest haren loop vervolgt,
is het begrip der wereldgeschiedenis in hare wezenlijke eenheid en in haren
onverbreekbaren zamenhang.
Van deze beginselen gaan vele geschiedschrijvers onzer dagen, ook bij de
beschouwing van die gebeurtenis uit, die den overgang van de oude tot de nieuwe
wereld voorbereidt, en, schoon reeds meer dan achttien eeuwen oud, ook nu nog
in hare gevolgen een levend feit mag heeten, - bij de beschouwing namelijk van het
ontstaan en de wording van het christendom. Ook dat feit in zijne onmiddellijke en
verder verwijderde oorzaken en gevolgen te leeren verstaan, ook die gebeurtenis
in haren noodwendigen zamenhang met de vroegere ontwikkeling en met de latere
beschaving der menschheid te leeren begrijpen, ten einde op die wijze de eenheid
in de beschouwing der wereldgeschiedenis te handhaven, die noodwendig verbroken
moet worden, wanneer ook slechts één enkel feit uit zijn natuurlijk verband met de
voorafgaande en volgende wordt gerukt, - schijnt hun de stellige eisch der
wetenschap en de luid uitgesproken behoefte van onzen tijd. Onder de meest
uitstekende vertegenwoordigers van deze rigting mogen de beide schrijvers worden
genoemd, wier namen aan 't hoofd van dit opstel zijn geplaatst. Zeker behooren zij
tot de meest vermaarde, - wij zouden bijkans kunnen zeggen, de meest beruchte.
Want, ofschoon hunne beschouwingswijze veel bijval heeft gevonden bij sommigen,
en hoewel ook enkelen hen vrij straffeloos mogten navolgen, toch heeft juist hunne
toepassing van het straks genoemd beginsel op de geschiedenis der christelijke
godsdienst den meesten en wel een zeer hevigen tegenstand uitgelokt. De Heer
Laurent, hoogleeraar te Gend, gaf mede door het onverbloemd uitspreken van zijne
gevoelens, aanleiding tot die schildverheffing der Belgische geestelijkheid, die den
geweldigen, thans echter ten nadeele der clericalen beslisten strijd der laatste dagen
bij onze naburen heeft te weeg gebragt. Dr. Baur, de stichter der zoogenaamde
historisch-kritische school, is sinds jaren het mikpunt van de heftigste aanvallen
zijner protestantsche geloofsgenooten. In ons vaderland wordt door bijkans
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alle organen de partij van den roomsch-katholieken ketter uitbundig toegejuicht,
terwijl de naam van den protestantschen door de meesten onzer niet dan met eene
kille huivering vernomen wordt. Intusschen leeren beide, met alle verscheidenheid
van methode, in den grond der zaak volkomen hetzelfde. Bij de behandeling van
hetzelfde onderwerp houden beiden hetzelfde doel voor oogen, - het vinden van de
ware eenheid in de geschiedenis, en komen beide ook, schoon langs geheel
verschillende wegen, tot hetzelfde resultaat, - de verklaring van het ontstaan en van
de ontwikkeling der christelijke godsdienst uit de natuurlijke en noodzakelijke
ontwikkeling zelve der menschheid gedurende de eeuwen die aan de stichting van
het christendom zijn voorafgegaan. Dat zoodanige uitkomst weêrspraak, dat hare
erkenning tegenstand vindt, behoeft ons, ook al treden wij in geen oordeel over de
juistheid van het onderzoek, in 't geheel niet te verwonderen, wanneer wij met die
uitkomst slechts de meest algemeen aangenomen en heerschende meeningen
vergelijken. Toch is het zeker verkeerd, reeds onmiddellijk te veroordeelen of toe
te juichen, ook al bezitten wij nog naauw eenig denkbeeld van de beoordeelde
rigting. En dit laatste is vooral in dezen het geval. Laurent wordt door ons in
bescherming genomen, Baur verworpen; maar wie is, buiten de godgeleerden en
eenige weinige geletterden ten onzent slechts in de verte met beider geschriften
bekend? Men weet, dat de Gendsche hoogleeraar de drieëenheid en de Tubingsche
de echtheid der evangeliën ontkend heeft; maar hoe ze tot die ketterijen zijn
gekomen, en tot welke eindresultaten hun onderzoek leiden mag, blijft den meesten
onzer een raadsel. En dit toch, niet de ontkenning zelve, maar de wijze der
ontkenning; niet het enkel negatieve, afbrekende, maar het stellige en
wederopbouwende in hunne rigting, is juist het belang der zaak, - een belang, dat
niet uitsluitend eigen kan zijn aan godgeleerden van beroep, maar aan allen gemeen
is, die zich een klaar denkbeeld van eene der meest gewigtige wereldgebeurtenissen
wenschen te vormen, en dan ook regt hebben te vernemen, wat daarover, zoowel
aan de eene als aan de andere zijde door de geschiedschrijvers van hunnen tijd
wordt in 't midden gebragt. Wij gelooven dus in eene bestaande leemte te kunnen
voorzien door een kort ver-
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slag over de beide aangekondigde werken ten dienste van den beschaafden, schoon
niet bepaald wetenschappelijken lezer uit te brengen; van den inhoud dier geschriften
kennis te nemen, zal de zaak in elk geval niet schaden, al mogt het anders ook
voorbarig worden geacht, reeds nu eene stellige beslissing over het aanhangig
vraagstuk te verlangen. Het streven der genoemde schrijvers kan door elk
onbevooroordeelde niet anders dan loffelijk worden geacht, en verdient dan ook in
hooge mate onze belangstelling; wij zijn echter verre van te beweren, dat zij reeds
het laatste woord over het besproken onderwerp hebben gezegd of dat geene
hunner beweringen voor gegronde tegenspraak vatbaar zoude zijn. Ook stellen wij
die schrijvers zelve nog niet op ééne lijn, wat de wetenschappelijke waarde hunner
nasporingen betreft; wij achten ons evenwel geregtvaardigd, wanneer wij, om de
overeenstemming van beider doel, rigting en uitkomsten, - te merkwaardiger daar
zij geheel onafhankelijk van elkander en dan ook op zeer onderscheidene wijze hun
onderzoek hebben ingesteld, - beider historische schriften onder één oogpunt
wenschen te beschouwen. De keuze dier schriften uit de meerdere, welke door hen
in 't licht zijn gegeven, vindt haren grond in de noodzakelijkheid om ons overzigt tot
een bepaald kader te beperken. Het geheele werk van den Heer Laurent bestaat,
buiten de hier aangehaalde, nog uit vier andere deelen, - de drie eerste over de
vóórchristelijke oudheid, het vijfde over de middeneeuwen; het vierde intusschen,
dat wij hier wenschen te bespreken, vormt op zich zelf een volkomen afgerond
geheel en maakt de lezing der overige geenszins volstrekt noodzakelijk. Het geschrift
van Dr. Baur is eene hier en daar gewijzigde en ook vermeerderde zamenvatting
van zijne vroegere dogmatisch- en kritisch historische werken, maar behoort dan
ook tot beter verstand van sommige punten, vooral wat de kritiek betreft, uit die
vroegere te worden aangevuld. Met het boek van Laurent, schoon het jongste in
dagteekening, meenen wij echter ons verslag te moeten aanvangen, omdat de
inhoud, ook voor den gewonen lezer wel bevattelijk, als 't ware eene inleiding en
eene voorbereiding vormt tot de veel diepzinniger verhandeling van den Duitschen
hoogleeraar, maar die reeds eenige algemeene kennis van de christelijke oudheid
onderstelt.
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Wij hebben reeds verklaard, slechts een verslag te willen leveren, geenszins eene
apologie te schrijven. Maar eene billijke en onpartijdige beoordeeling mogen wij zoo we gelooven - voor de hier te bespreken geschriften wel verzoeken, al wordt
ook de uitkomst, tot welke zij hebben geleid, niet geheel overeenkomstig met de
meest algemeen aangenomene meening bevonden. Heeft dit verzoek nog eenigen
verderen aandrang noodig, wij laten dan de schrijvers zelve spreken. ‘Mein
Standpunkt, - zegt Baur, - ist der rein geschichtliche, auf welchem es einzig darum
zu thun ist, das geschichtlich Gegebene, so weit es überhaupt möglich ist, in seiner
reinen Objectivität aufzufassen. In welcher Weise mir dies auch gelungen sein mag,
ich bin mir in jedem Falle keinen anderen Strebens bewusst.’ En dat streven zal
men, vertrouwen wij, hem wel niet euvel duiden, het resultaat moge dan juist of
verkeerd, regtzinnig of kettersch worden geacht. ‘On m'imputera à crime, - verklaart
Laurent, - de dire tout haut ce que des milliers d'hommes pensent comme moi. À
mon avis, il n'y a pas plus de crime à cela que de merite: je remplis un devoir. Il
importe à toutes les opinions que la franchise prenne la place d'un silence qui
ressemble à de l'hypocrisie. Que toutes les convictions sincères se produisent, la
victoire restera à la verité.’ Wat onzen eigen, op zich zelf weinig beteekenenden
arbeid betreft, wij geven dien slechts voor eene altijd gebrekkige proef, om geleerde,
deels wijsgeerige, deels ook theologische, in elk geval streng wetenschappelijk
historische werken in te leiden bij het grootere publiek. Eene verbetering van dien
arbeid door eene bevoegde en geoefende hand kan ons niet anders dan welkom
zijn. Vooral eene uitvoerige en duidelijke verklaring van de geheele rigting en van
den tegenwoordigen stand der historisch-kritische school, wier geschriften, hoe
voortreffelijk in vele opzigten en hoe belangrijk ook voor elk nadenkend beoefenaar
der geschiedenis, toch voor den niet geletterde naauw leesbaar mogen heeten, ware de vervulling eener lang reeds bestaande behoefte en eene voldoening aan
den wensch van velen.
Mogt ons geschrijf daartoe eenige aanleiding geven, de plaatsing van dit opstel
zal dan in elk geval reeds genoegzaam geregtvaardigd zijn.

De Gids. Jaargang 22

850

I.
De vrijdenkers van de vorige eeuw beschouwden het christendom als een joodsch
bijgeloof, dat met den inval der barbaarsche volken in het Romeinsche rijk heeft
zamengewerkt, om de kunsten, de wetenschappen en de deugden der oudheid te
vernietigen, en zich ten doel stelde, het menschdom, ware 't mogelijk, voor immer
in den nacht der onwetendheid te begraven. De godsdienst, die zich beroemt eene
godsdienst der liefde te zijn, heeft, - naar hun oordeel, - de aarde met brandstapels
bedekt, de menschen onderling verdeeld, den meest geweldigen haat gevoed, de
bloedigste oorlogen te weeg gebragt. In plaats van broederschap, gelijkheid en
vrijheid - een juk van de meest vernederende slavernij, gedurende den langen nacht
der middeneeuwen. En toen de volken het dogme der vrijheid en der gelijkheid in
hunne staatsinrigting en in hunne wetenschappelijke instellingen wilden
verwezenlijken, toen schaarde zich de kerk onder hunne vijanden. Dat dan is het
christendom, - roept zegevierend de oppositie uit, en - alleen op zijne bouwvallen
kan de nieuwe en betere maatschappij verrijzen.
Tegen deze eenzijdigheid, voortgesproten uit een blinden, schoon in 't laatst der
achttiende eeuw wel te verklaren en ook eenigermate te verontschuldigen haat
jegens al het christelijk voorleden, is doorgaande het betoog van den Heer Laurent
gerigt. Wij hebben in zestig jaren anders leeren denken dan onze vaderen. In hunnen
tijd stond nog het gansche gebouw der middeneeuwsche ongeregtigheid overeind;
thans is de grond met puinhoopen bezaaid en ons is de bouw van den nieuwen
tempel aanbetrouwd. Maar geen bouw zonder grondslag en geen maatschappelijk
gebouw zonder godsdienstig beginsel. De volken, naarmate zij beschaafder en
verlichter worden, verlangen niet minder naar meer godsdienst. Eene levendige
reactie heeft in de laatste tijden zich ten voordeele van het christendom geopenbaard.
Maar er zijn ook gevaren aan zulk eene terugwerking verbonden. Wij vervallen
daarmede ligt tot eene nieuwe eenzijdigheid. Volgens de wijsbegeerte der vorige
eeuw was het christendom niets voor de beschaving geweest; wij zijn tegenwoordig
niet
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weinig geneigd er alles in te zien. Het christendom is ongetwijfeld waarheid, maar
daarom nog niet alle waarheid; een hoogst gewigtig element van beschaving, maar
daarom nog niet het eenige. Het christendom predikt de zedelijkgodsdienstige
wedergeboorte van den mensch; en alle beschaving, alle verlichting, alle
maatschappelijke en staatkundige hervorming moet aanvangen met den enkelen
mensch; niet van boven af, maar van onder op. Maar bij den enkelen mensch, bij
de atomen der maatschappij, kan de ontwikkeling der menschheid niet blijven
stilstaan. En zoodanigen stilstand heeft het christendom, zoo als het zich werkelijk
vertoont, maar al te lang trachten vol te houden. De christelijke godsdienst is de
leer der lefde, der vrijheid en der gelijkheid, de leer van de eenheid aller menschen
en volken. Maar alles in 't afgetrokkene, en met opzigt alleen tot het inwendig,
geestelijk leven der individuën. Met staat en maatschappij hebben noch de stichter
dier godsdienst noch zijne volgelingen zich ooit gemoeid. En toen ter tijde zonder
twijfel teregt; maar ten onregte hebben de latere eeuwen uit het oog verloren, dat
Jezus en zijne discipelen geene leer van vrijheid en liefde hebben verkondigd, om
ze op te sluiten binnen de muren eener kerk of in den band van een boek, maar
opdat ze verwezenlijkt mogt worden in het werkelijke leven, wanneer de tijd gekomen,
de maatschappelijke toestanden daartoe rijp zouden zijn. De christelijke godsdienst
had inderdaad alles kunnen worden in de menschelijke ontwikkeling; zij is het echter
niet geweest; andere elementen van beschaving waren noodig om de beginselen,
waarvan zij de kiem bevatte, te verwezenlijken, en een geest, vijandig aan het
christendom, heeft voor eene wijle zelfs die taak moeten overnemen. Hoe dit zij,
dat het christendom, ook zoo als het nu eenmaal verschenen is, gewigtige diensten
aan de beschaving heeft bewezen, kan door niemand worden ontkend, die de
geschiedkundige feiten niet ten eenenmale loochent, en het is dus van hoog belang,
ook voor de thans levenden, eene zoo belangrijke gebeurtenis als de stichting en
ontwikkeling der christelijke godsdienst, zoo mogelijk in hare ware oorzaken en
gronden te leeren kennen en verstaan. Aan een historisch onderzoek naar die
wording nu wijdt onze schrijver het eerste gedeelte van zijn werk.
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De sterrekundigen beweren, dat de stof der hemelligchamen zich in het uitspansel
bereidt en verzamelt eer de sterren zich vormen. Zoo bestonden, - zegt de Heer
Laurent, - in de laatste tijden der oudheid de ideën en de denkbeelden, waaruit het
christendom gevormd moest worden, verdeeld en verspreid in de zedelijke wereld.
Maar er was eene kracht noodig om die bestanddeelen te verzamelen en hun het
leven te schonken, dat hun ontbrak. Dat was het werk van de christelijke godsdienst.
Een verbazend en verwonderlijk werk voorzeker, want met de oude wijsbegeerte
en de oude godsdienst was de menschheid stervende; het Evangelie daarentegen
is het woord des levens, waarvan wij leven sinds achttien eeuwen. Het christendom
is daarom echter geene volstrekt nieuwe gedachtenvorming: - eene godsdienst, die
geen wortel heeft in het voorleden, in geen verband tot de ontwikkeling der
menschheid staat, ware eene onverstaanbare taal, een klank voor het oor, geen
woord voor geest en gemoed. De groote leerbegrippen, die den inhoud van het
christendom uitmaken, waren dan ook reeds erkend of vermoed door de denkers,
de wijsgeeren, de profeten van Griekenland en van het Oosten. Maar de
godsdiensten waren ook vol van dwalingen; de filosofen verdiepten zich in
spitsvindigheden en eindelooze twisten. Het christendom maakte zich meester van
de blijvende waarheden, ontdeed ze van vele bijgeloovigheden die ze verduisterden,
verbande de twistgierigheid, die twijfel ten gevolge heeft, en verkondigde de
resultaten van het wijsgeerig onderzoek, in verband met de waarheid, die aan elke
godsdienst ten grondslag ligt, aan de volken als geloof.
In Azië heerschten ten tijde van de invoering van het christendom drie groote
godsdienststelsels, - het buddhaisme, het mazdeïsme en het mozaïsme. Van het
eerste is ons weinig met zekerheid bekend; slechts weten wij, dat het magteloos
was ter zedelijke verheffing zijner belijders, en, met zijne godsbegrippen tot een
grof natuurpantheïsme verviel. Uit de heilige boeken der Parsen daarentegen blijkt
ons, dat, behalve de zedelijke reinheid door hen gepredikt, ook de eucharistie, de
feitelijke mededeeling van het goddelijk wezen aan den mensch, tot hunne aloude
godsdienst behoorde, - eene overeenkomst met de begrip-
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pen der christenen, welke de kerkvaders niet anders dan uit eene helsche list van
den booze wisten te verklaren. De leer bleef echter weinig ontwikkeld, en de regte
verhouding tusschen God en mensch verduisterd door het streng dualisme. Dat de
mozaïsche godsdienst de voorbereiding der christelijke is, zal wel door niemand
worden ontkend. Het mozaïsme was een christendom in beginsel, maar eenzijdig
en ook niet altijd aan dat beginsel getrouw; door zijn exclusivisme bleef het slechts
eene nationale godsdienst en de sadducesche en farizesche wijzen bedierven de
wet in plaats van ze te verbeteren: genen door hunne slaafsche letterdienst, die
zelfs de onsterfelijkheid ontkende, dezen door huichelarij, bij al hun streven om de
ware godsdienst en het geloof aan onsterfelijkheid tegen hunne wederpartij te
verdedigen. Nader aan de waarheid stonden de essëers: hunne godsdienst was
liefde, hun streven eenheid en gelijkheid, hunne godsdienstoefening een heilig
leven. Maar zij waren en bleven eene secte, half oostersch en half joodsch, uitsluitend
jegens anderen, en in zich zelve door hare hiërarchie van graden verdeeld. Ook
ging het mozaïsme, zelfs in zijne betere vormen aan eene eenzijdigheid mank, die
aan de andere godsdiensten van het Oosten niet kan verweten worden: God en de
menschheid stonden nog tegenover elkander, en schoon de denkbeelden der Aziaten
zich nog niet tot de hooger en reiner christelijke begrippen wisten te verheffen, toch
bezat zelfs het brahmaïsme reeds een vermoeden van den god-mensch, van een
bemiddelend moment tusschen het oneindige en de eindige verschijning, dat aan
de mozaïsche godsdienstleer ten eenenmale ontbrak.
In dit opzigt vooral was de wijsbegeerte der oudheid de godsdienst der oude
wereld zeer vooruit, nadat het Grieksche en Romeinsche veelgodendom voor het
monotheïsme had plaats gemaakt. De wijsgeeren erkenden niet alleen een eenig
God als grond en oorzaak aller dingen, maar ook een God die aan de menschheid
zich openbaart en aan haar zijn wezen mededeelt. De onderscheiding van het Woord
in God ging over uit de school in de godsdienst. Door de kerkvaders onder invloed
van het neo-platonisme verder ontwikkeld, verkreeg zij in later dagen den vorm van
het dogme der drieeënheid, de grondslag van het geloof der kerk. Aan de
wijsbegeerte intusschen kleefde
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mede een groot gebrek: de aristocratische hoogmoed der filosofen. De waarheid
was voor weinigen, niet voor allen weggelegd; aan de voordeelen der wetenschap
hadden de reeds beschaafden, niet ook de nog onbeschaafden deel. Toch droomde
ook Plato van eene broederschap onder de burgers zijner ideale republiek; het
beginsel der liefde was hem niet alleen niet onbekend, maar speelde in zijne
wijsbegeerte zelfs eene gewigtige, zoo al niet de eerste en hoogste rol; de stoïcijnen,
met hunne strenge deugd, wilden een cosmopolitisme, dat aan de christelijke eenheid
al zeer nabij kwam; en de eklektische wijsbegeerte zocht de scheidsmuren omver
te werpen, die de belijders van verschillende godsdiensten en de aanhangers der
verschillende scholen verdeeld hielden. De oude platonisten, - zegt Augustinus, zouden slechts weinige woorden in hunne leerbegrippen hebben te veranderen,
om, indien ze herleefden, christenen te worden. Niettemin waren zij nog geen
christenen. Hun ontbrak nog een levenwekkend beginsel; zij hadden eene
wetenschap, een stelsel waarover men twisten, dat men dus ook betwijfelen kon,
en dat voor den een dienstig, voor den ander onbruikbaar kon schijnen; wat zij
misten om hunne leer tot eene godsdienst te hervormen voor allen, was die
godsdienstige geestdrift, die den opregt geloovige bezielt, en alleen mogelijk is in
hem, die alle persoonlijke eigenliefde en ijdelheid ter zijde stelt, om zich geheel over
te geven aan het beginsel, dat voor hem de volstrekte en eenige waarheid bevat.
De wijsbegeerte heeft het christendom voorbereid en niet weinig tot zijne ontwikkeling
bijgedragen; maar het christendom zelf was daarom nog geene wijsbegeerte, en
het heeft zich ook nooit daarin opgelost.
Wat nu echter bij het verval der oudere godsdiensten de wijsbegeerte geven
moest, maar uit den aard van haar wezen niet geven kon, werd in de laatste dagen
der vóórchristelijke oudheid als eene wezenlijke behoefte gevoeld en en verwacht.
Allerwege bestond sinds lang reeds bij de de volken, bij hunne dichters, wijsgeeren
en profeten, de innige en steeds luider en luider uitgesproken wensch naar eene
betere toekomst, naar eene zedelijk-godsdienstige hervorming der gansche
maatschappij, verhard als zij was in de zonde, verdeeld door eigenbaat, geslingerd
door twijfeling en, niettegenstaande de uitwendige en opgedrongen
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eenheid van het Romeinsche rijk, in eene menigte elkaâr afstootende nationaliteiten
gesplitst. Aan een stellig godsdienstig beginsel vooral werd de behoefte meer en
meer levendig; de oude wereld begon ten laatste in te zien, dat alle wetenschap,
alle kunst, alle magt en gezag, alle staatkunde haar niet baten kon, zoo lang zij in
hare denkbeelden steeds tot het zinnelijke en uitwendige bleef bepaald, en niet in
staat was, met vol vertrouwen en ontwijfelbare zekerheid zich tot iets hoogers, tot
eene meer dan tijdelijke en voorbijgaande orde der dingen op te heffen. De geest
der menschheid keerde in tot zich zelven; de meer ontwikkelden begonnen ernstig
na te denken en in stilte te mijmeren over het ongeziene; bij de volken ontstond het
geloof aan eenen naderenden ommekeer der wereld, hier in den vorm van eene
natuuromwenteling, daar in de hoogere gedaante van eene zedelijke hervorming,
meest echter met zinnelijke voorstellingen vermengd. Langzamerhand begon die
verwachting stelliger vormen aan te nemen: men begon zelfs uit te zien naar een
buitengewonen persoon, die op eene of andere wijze de gewenschte hervorming
tot stand mogt brengen. Nergens intusschen was die verwachting levendiger dan
bij de Joden. Hunne profeten hadden den Verlosser niet alleen voorspeld, maar
zelfs, schoon altijd in vrij duistere bewoordingen, hem aangeduid en omschreven.
Het volksgeloof stelde de komst van den Messias en den aanvang van het Godsrijk
in de laatste duizend jaren der wereld, het zevende duizendtal waarin de Heer van
zijnen arbeid rusten en de groote sabbath beginnen zou. En die lang gewenschte
dag was thans, zoo men meende, nabij, - de dag waarop de zonde zou overwonnen
worden en de Christus het uitverkoren volk van de dwingelandij verlossen en
heerschappij verzekeren zou over alle volken der aarde. ‘Johannes kwam in al het
omliggende land van de Jordaan, predikende den doop der bekeering tot vergeving
der zonden. Toen is tot hem uitgegaan Jerusalem en geheel Judea en het geheele
land rondom de Jordaan. En het volk verwachtte, en allen overleidden, of hij niet
mogelijk de Christus ware.’
Bij zulk eene stemming der gemoederen kon een hervormer, die de behoefte van
zijnen tijd verstond en daaraan wist te beantwoorden, zich ook verzekerd houden,
onmiddellijk als de verwachte Heiland te worden begroet. Maar
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om als zoodanig ook voor de toekomst zich te handhaven, werd zeer veel in hem
vereischt. Wel behoefde hij geen wijsgeer te zijn van beroep, maar hij moest toch
genoegzaam in den geest der bestaande wijsgeerige begrippen en in den zin der
oude godsdiensten zijn doorgedrongen, om daarin het wezenlijke en ware van het
nietige en toevallige te onderscheiden en vast te houden; hij moest van eene
levendige en zelfverloochenende geestdrift voor datgene zijn bezield, wat hij als
waarheid gevonden had; hij moest den moed bezitten om voor den volke tegenover
al de gestelde magten op te treden, wier ijdelheid en wier eigenbelang hij niet sparen
kon; hij moest in één woord, om volkomen waardig zijne groote taak te vervullen en
met blijvenden uitslag te kunnen arbeiden, inderdaad eene zeer buitengewone
persoonlijkheid zijn, een man van hooge verstandelijke en zedelijke ontwikkeling,
van ongemeene geestkracht en van een rein en vlekkeloos leven; een man, die èn
door zijnen geest, èn door zijne deugden, ver boven al zijne tijdgenooten verheven
was. Werden nu al deze vereischten in hunne volledige beteekenis bij den hervormer
aangetroffen, die onmiddellijk na Johannes den Dooper voor het Joodsche volk
optrad en ook terstond als de verwachte Messias werd begroet? Indien de uitslag
hier kan beslissen; indien uit de gevolgen tot de oorzaken mag besloten worden,
dan moet de vraag zeer zeker toestemmend worden beantwoord. Niet dat Jezus
van Nazareth aan de verwachtingen voldeed, welke de Joden en zijne eerste
volgelingen van den Messias koesterden; maar die verwachtingen waren dan ook
even dwaas en onzinnig op zich zelve, als onmogelijk te vervullen. In de wezenlijke
behoeften der wereld daarentegen, heeft Jezus, blijkens den lateren invloed vooral
van zijn leven en van zijne leer, inderdaad voorzien, en hij kon dit niet zonder juist
die persoon te zijn, van wien alleen zulk eene voorziening verwacht kon worden.
Van den anderen kant zal het wel altijd onmogelijk zijn te bepalen, hoe en op welke
wijze hij geworden is wat hij werkelijk blijkt te zijn geweest. De overlevering meldt
van zijn vroeger leven zoo goed als niets. De begrippen omtrent eene
bovennatuurlijke, goddelijke, vóórwereldlijke persoonlijkheid behooren tot de
geschiedenis van het dogma, en zoeken onder de historische feiten te vergeefs
naar eene voegzame plaats. Alles
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bepaalt zich derhalve, wat het vroegere leven van Jezus betreft, tot gissingen of
bloote verzekeringen, wier juistheid slechts geloofd, maar op historische gronden
niet bewezen kan worden. Eenig meer licht is over zijn openbaar leven en over zijne
leer verspreid, echter ook niet genoeg om met stellige zekerheid te kunnen beslissen,
wat werkelijk door hem is gezegd en verrigt, wat in later dagen door de schrijvers
der evangeliën aan zijne woorden en daden toegevoegd of daarvan verzwegen is.
De volkomene historische geloofwaardigheid der evangeliën is menigmaal op goede
gronden betwist, nooit bewezen; hunne onderlinge tegenstrijdigheden in de
vermelding van feiten zijn tot heden niet opgelost. De geschiedenis, die niets dan
objectieve, door deugdelijke bewijzen gestaafde waarheid kan aannemen, is derhalve
niet bevoegd, zich van die geschriften als van onwraakbare getuigenissen te
bedienen. Berigten, wier echtheid en geloofwaardigheid alleen door het geloof zelf
kunnen gestaafd worden, en wier historisch gezag slechts als leerstuk vaststaat,
mogen in vele opzigten hoog worden gewaardeerd, der wetenschap kunnen ze
moeijelijk tot gids verstrekken. Wel is de geschiedenis daarentegen geregtigd aan
te nemen, dat de leer, door de latere christenen beleden, in kiem en beginsel moet
vervat zijn geweest in de woorden, en in zooverre ook bevestigd door de handelingen
van Jezus, ten ware men de gissing mogt wagen, dat de nieuwe godsdienst, waarvan
hij de stichter wordt genoemd, door anderen was uitgevonden en vervolgens aan
eene geheel ideële persoonlijkheid toegeschreven, - eene veronderstelling evenwel,
die allen grond van waarschijnlijkheid mist. - En welke was nu het onderscheidend
kenmerk der nieuwe leer, waardoor zij in staat werd gesteld, een wezenlijken en
hervormenden invloed op de latere maatschappijen uit te oefenen?
De wijsbegeerte had de oudheid tot aan den drempel van het christendom gevoerd,
doch miste de kracht om haar den tempel zelven binnen te leiden. Zij had die kracht
niet, omdat haar nog het groote beginsel ontbrak waardoor het christendom eene
wereldmagt kon worden, - het beginsel der liefde, - niet als bloote eigenschap, maar
als het wezen zelf der Godheid beschouwd, niet als de werkelijke grond aller dingen,
niet enkel als eene deugd onder meerdere, maar als de voortdurende zielstoestand
van
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den waren geloovige, als het bezielend beginsel zijner handelingen. Al wat het
christendom leert en verlangt, al wat het was en voor de toekomst worden moet,
lost zich op in dat ééne alomvattend beginsel, toegepast op de verhouding van de
wereld tot God en van de menschen onderling: de ware vrijheid, de hoogste deugd,
de echte gelijkheid, de welbegrepen broederschap, de wezenlijke en eenige
godsdienst. Er is in de christelijke leer geen begrip en in 't christelijk leven geene
deugd, waarvan niet de grond en de oorsprong in de ontwikkeling der vóórchristelijke
oudheid waren aan te wijzen, en de ouden kenden en beoefenden al de deugden
door het christendom aanbevolen: zelfkennis, regtvaardigheid, reinheid van zeden,
menschenmin, godsvrucht, en zelfs het bepaald christelijke beginsel der liefde was
door Plato en de zijnen als grond der dingen opgevat. Maar van den eenen kant
bleef de liefde slechts eene deugd onder vele, van den anderen was zij slechts een
afgetrokken begrip. In het christendom werd zij de praktische idee bij uitnemendheid,
de konkrete levende, werkelijke waarheid zelve; niet onder den vorm van het denken
alleen, maar bovenal onder dien van het stellig geloof, en zij werd daardoor, wat in
hare bestemming lag, die zedelijk godsdienstige hervorming van den inwendigen
mensch, die de zelfzucht overwint en in de eenheid met God ook de eenheid aller
menschen erkent. Zoo was het christendom dan inderdaad de rijke erfenis, welke
de oudheid aan de nieuwe geslachten vermaakte: deels het voortbrengsel van den
eigen geest der oudheid, die naar het voorleden, deels het werk van eenen nieuwen,
die naar de toekomst wijst. Indien er eenig feit in de geschiedenis valt op te merken,
waaruit de leer der ontwikkeling in menschelijke zaken onomstootelijk kan bewezen
worden, dan is dit wel boven alles, mits wèl begrepen, de stichting der christelijke
godsdienst. Die godsdienst was niets nieuws in dien zin, dat zij volkomen onbekende
denkbeelden in 't leven riep; dan zeker ware zij onmogelijk, onverstaanbaar,
onaannemelijk geweest; maar, schoon ze voortsproot en ook noodzakelijk voort
moest spruiten uit de oudere begrippen en toestanden, en ook daaruit hare wezenlijke
bestanddeelen putte, zij was toch in zoover ook weder iets geheel anders, als zij
een geheel nieuwen vorm en daarmede ook een geheel nieuwen inhoud aan de
heerschende denkbeelden
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gaf, - een vorm en een inhoud nu niet meer voor de sommigen en de enkelen, maar
voor allen zonder eenige uitzondering bestemd. Is dit te zeggen, dat de liefde, door
het christendom gepredikt, nu ook terstond werd beoefend, nu ook werkelijk in 't
leven trad? De geschiedenis bewijst wel het tegendeel. Lange eeuwen moesten er
nog voorbijgaan, eer het christendom eenige wezenlijke vruchten kon dragen voor
staat en maatschappij. Maar even waar is het toch ook, dat die vruchten zonder het
christelijk beginsel ondenkbaar zouden zijn. De slavernij, de lijfeigenschap kon niet
worden afgeschaft, geen wezenlijke gelijkheid der menschen, geen ware zedelijke
en burgerlijke vrijheid was mogelijk, het wezen aller godsdienst, de eenheid der
menschheid in God kon niet worden verstaan, zonder dat ééne veelbeteekenende
woord, dat de wijsgeeren en wijzen der oudheid wel hadden vermoed, maar nog
niet gevonden, dat de tijd zocht en dat door Jezus van Nazareth werd uitgesproken.
En is het doel, door het christendom ons aangewezen, nog lang niet bereikt, wij
zullen het toch nimmer kunnen bereiken dan langs den aangeduiden weg. Geen
echte maatschappelijke hervorming en vooruitgang zonder hervorming en
ontwikkeling van den mensch zelven, en geene ware wedergeboorte zonder
volkomene overwinning der zelfzucht. Harde ervaring heeft ook in dit opzigt het
goed regt van het christendom gehandhaafd.Men veroorlove ons hier eene korte opmerking, welke wij onzen schrijver, even
als aan onze lezers, meenen verschuldigd te zijn. Bij de beoordeeling van het
bovenstaande houde men vooreerst in 't oog, dat het niets meer is dan eene vlugtige
schets van eene vrij uitvoerige uiteenzetting, en derhalve slechts in hoofdtrekken
poogt terug te geven wat dáár in 't breede ontwikkeld wordt. Voorts bedenke men,
dat ook de schrijver zelf niet beweert, zijn veelomvattend onderwerp reeds in eene
eerste beschouwing te hebben uitgeput, maar integendeel geene hoogere waarde
aan zijnen arbeid dan die eener voorloopige proeve hecht. Al de gezigtspunten, uit
welke de zamenhang van het christendom met de vóórchristelijke oudheid bezien
kan worden, zijn hier geenszins bijeengevat; en wij zullen in 't vervolg gelegenheid
hebben om op te merken, dat er nog gansch andere beschouwingswijzen mogelijk
zijn, die ons niettemin tot dezelfde uitkomst voeren. Ook is in deze eerste afdee-
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ling slechts datgene aangeduid, wat in 't algemeen het wezen en de grond der
christelijke godsdienst genoemd kan worden; hare verdere ontwikkeling leert eerst
de geschiedenis van het kerkelijke dogma. Eindelijk hebben wij den Heer Laurent,
eer wij ons overzigt verder voortzetten, nog verschooning voor zekere omwerking
te vragen, welke zijn arbeid, vooral in het hier besproken gedeelte, onwillekeurig
onder onze hand heeft moeten ondergaan. Niet alleen, dat de vorm voor het
meerendeel geheel de onze is; maar ook bovendien meenden wij regt te doen, met
de zamenvatting zijner redeneringen zóó in te rigten, dat daaruit (grootere feilen
daargelaten) ten minste zekere onnaauwkeurigheden mogten verdwijnen, tot welke
de schrijver, bij gebrek vooral aan genoegzame bekendheid met de
wetenschappelijke kritiek der kanonische schriften, vervallen is, maar die voor 't
overige, ook indien ze hersteld worden, in zijne beschouwing geene de minste
verandering brengen. Wij bedoelen hoofdzakelijk zijn gedurig beroep op gezegden
en handelingen van Jezus. Wij lieten die opzettelijk achterwege, niet omdat wij ze
op zich zelve niet hoog waarderen, maar om de onzekerheid, in welke zich
tegenwoordig de wetenschap omtrent hunne echtheid bevindt; en wij bragten bij
voorkeur de woorden van onzen schrijver tot meer algemeene uitspraken over de
christelijke godsdienst terug, - mede geenszins, omdat wij geen genoegzamen
eerbied voor den persoon van den stichter dier godsdienst koesteren, gelijk ons die
in de evangeliën beschreven wordt, maar omdat de geschiedvorscher, onzes inziens,
een naauwlettend onderscheid behoort te maken tusschen datgene wat schoon en
verheven is als beeld en gedachte, en datgene wat met volle regt en volledige
zekerheid een historisch feit mag heeten. En nu beweren wij ook niet, zoo als
sommigen voorbarig reeds gedaan hebben, dat de evangeliën slechts verdichte
verhalen zouden zijn; in een zoo moeijelijk vraagstuk als dat der evangeliën-kritiek
matigen we ons zelfs in 't geheel geene uitspraak aan; maar van den anderen kant
vinden we ons dan ook evenmin geregtigd, met die ijverig geloovigen, die nu eenmaal
geene bezwaren verkiezen te zien, ook al worden hun onoplosbare voorgelegd, te
beslissen, dat elk woord en elke vermelding van feiten in die geschriften ontwijfelbaar
echt en waarachtig moeten zijn. De kwestie is in één woord, wat men in regtsstijl
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‘in lite’ noemt: het proces is hangende; en dat is, gelooven wij, den historicus
voldoende om zorgvuldig zich van alle haastige uitspraak, maar dan ook tevens van
alle beroep op nog onbewezen feiten, te onthouden. Van daar de opmerking over
de geloofwaardigheid der evangelische verhalen, welke wij straks noodig hebben
geacht in de redeneringen van onzen schrijver in te lasschen. Veel van het hier
gezegde geldt ook tevens voor 't vervolg van ons overzigt; eene dergelijke opmerking
als de zoo even genoemde komt ook nog daar te pas, waar de schrijver de
apostelgeschiedenis en wel het zoogenaamde concilie van Jeruzalem bespreekt.
Of ook dat wel zoo gaaf is aan te nemen gelijk de Handelingen het verhalen, en
gelijk de heer Laurent, in weêrwil van de klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tusschen
dat verhaal en de brieven van Paulus, het geloovig opvat, mag almede voor 't minst
betwijfeld worden. Er op voort te bouwen in de geschiedenis ware in elk geval, bij
den tegenwoordigen stand der kwestie, onvoorzigtig. Zijn de geringe wijzigingen
welke wij het werk van onzen auteur op deze wijze doen ondergaan, genoegzaam
geregtvaardigd, het was noodig daarvan melding te maken, wilden wij niet
onwillekeurig tot datzelfde gemoedelijke bedrog vervallen, 't welk sommige, lang
voor onfeilbaar gehouden schrijvers, zich vroeger wel eens ter goeder trouw schijnen
te hebben veroorloofd. Het christendom, opgevat in zijne hoogste en wezenlijke beteekenis en ontdaan
van de tijdelijke vormen, welke het in zijne vroegste ontwikkeling heeft aangenomen,
is eene wereldhervormende magt, - dus gaat de Heer Laurent voort, - een bewegend,
en schoon niet altijd even goed begrepen, toch invloedrijk beginsel in de nieuwere
geschiedenis. Maar in dien zin werd het in de eerste tijden zijner historische
verschijning nog lange niet verstaan. Het begon met zich aan de vormen te binden,
onder welke het als stellige godsdienst in 't leven trad. Het zag in de eerste eeuwen
nog naauwelijks uit naar die maatschappij, welke te hervormen en met nieuw leven
te bezielen, juist zijne historische roeping was; het bleef integendeel, met eenzijdige
onverschilligheid voor het maatschappelijke en met de grootste verachting voor alle
zoogenaamde wereldsche zaken, uitsluitend op het bovenaardsche en tot den
enkelen mensch gerigt; terwijl de reddende en verlossende magt, naar welke het
den mensch verwees,
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mede niet in de wereld leefde, maar onafhankelijk van haar, geheel daarbuiten
bestond en slechts eenmaal op geheel buitengewone wijze op aarde was verschenen
om zich aan de menschen te openbaren. Nog enger en beperkter waren de begrippen
die onder de eerste volgelingen van Jezus gelding hadden. Voor hen bepaalde zich
de nieuwe godsdienst uitsluitend tot het Jodendom; de wet bleef onveranderd
bestaan en volledig gezag behouden; al de bijzondere gebruiken van het mozaïsme,
de besnijdenis, de onthouding van het onreine, moesten streng worden gehandhaafd;
en niemand kon deel hebben aan de voorregten van het Godsrijk, dan die vooraf
tot het mozaïsme bekeerd en op de bekende wijze daarin opgenomen was. Die
denkbeelden hingen naauw zamen met de voorstellingen, welke zich de discipelen
omtrent het beloofde Godsrijk en den persoon van den Christus hadden gevormd;
voorstellingen, die toen ter tijd vrij algemeen heerschende waren, en voornamelijk
uit de dichterlijke beeldspraak en de visioenen der Joodsche profeten werden geput.
De Christus was wel verschenen; maar vóór alles, om bij het spoedig naderend
einde der dingen, zijne tweede komst als Koning van Israël aan de discipelen te
verkondigen, en hun deel te geven aan de magt, welke hij van Jehovah ontvangen
had. ‘Voorwaar ik zegge u,’ - dus laten de evangelisten Jezus tot zijne volgelingen
spreken, - ‘dat gij in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des menschen zal gezeten
zijn op den troon zijner heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf troonen, oordeelende
de twaalf geslachten Israëls.’ En verder: ‘Wanneer gij dan zult zien den gruwel der
verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige
plaats; - alsdan zal groote verdrukking wezen, hoedanige niet geweest is van het
begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal; - en terstond na de verdrukking van
die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven
en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen
bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teeken van den Zoon
des menschen; en dan zullen al de geslachten der aarde weenen, en zullen den
Zoon des menschen zien, komende op de wolken des hemels, met groote kracht
en heerlijkheid. En hij zal zijne engelen uitzenden met eene bazuin van groot geluid,
en zij zullen
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zijne uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het eene uiterste der
hemelen tot het andere. Voorwaar ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan,
tot dat al deze dingen zullen geschied zijn.’ - Intusschen, dat geslacht is
voorbijgegaan, en geslachten na geslachten zijn voorbijgegaan, en niets van al die
dingen is geschied. Maar de discipelen konden naauw iets anders verwachten, dan
eene tweede verschijning van den nu verheerlijkten Christus en de instelling van
het Godsrijk onder het uitverkoren volk. Met die verwachtingen toch waren zij, even
als al de overige Joden, hem te gemoet gekomen; maar de Messias was van hen
weggegaan, zonder aan die verwachting te hebben beantwoord. Daarom had het
volk hem verlaten; maar zij, die, hem getrouw, aan zijne opstanding en verheerlijking
geloofden, bleven ook vervuld van de droombeelden, welke zijne eerste verschijning
had opgewekt; en hun bleef geen andere hoop, dan die op de aanstaande terugkomst
van den Heer met majesteit en magt, om te heerschen en heerschappij aan de
zijnen te verleenen over al de volken en geslachten. Zeker, zij hadden den meester
beter behooren te verstaan; zij hadden behooren te begrijpen, dat zijn koningrijk,
in die beteekenis waarin zij het opvatten, niet van deze wereld kon zijn, en, eenmaal
een rijk wordend, ook een rijk moest zijn voor allen, niet voor hen, niet voor de Joden
alleen. Maar dan hadden ze ook eerst het exclusivisme en de overige Joodsche
vooroordeelen moeten afleggen, die hun nog aankleefden, en daartoe waren zij
blijkbaar niet in staat. Die vooroordeelen te overwinnen, het ware karakter van het
christendom als wereldgodsdienst, als het groote beginsel der vrijheid en der liefde,
tegenover hen te handhaven, was aan eenen anderen geest dan die van het
Jodendom, en aan een ander en hooger ontwikkeld verstand dan het hunne
voorbehouden: - aan het hellenisme en aan Paulus.
De Joden waren, door hunnen ernst, hun godsdienstzin, hunne levendige
verbeelding, hun geloof aan wonderen, verschijningen, spoken, en door hunne
stellige, schoon dan ook bekrompen verwachtingen, het meest geschikt om den
grond te bereiden waaruit de nieuwe godsdienst moest voortspruiten. Maar die
godsdienst, eenmaal in 't leven geroepen, van hare al te zinnelijke en ook te beperkte
voorstellingen te zuiveren, haar den breederen weg te wijzen
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dien ze inderdaad te volgen had, haar de toekomst der wereld open te stellen, dat
kon alleen de vrije en onafhankelijke, de klare en heldere geest van Griekenland.
Reeds vroeg, reeds onder de eerste gemeente schijnt zich de helleniserende rigting
tegenover het streng mozaïsme der apostelen te hebben geopenbaard. Stephanus
althans wordt reeds in die eerste tijden als haar vertegenwoordiger en tevens als
haar martelaar genoemd. De tegenstelling van Evangelie en Wet, de vrije
godsvereering, de strijd tegen de ‘hardnekkigen en onbesnedenen van hart en
ooren,’ het ware christendom uit de banden van eene enghartige nationaliteit verlost,
- deze zijn de beginselen die in kiem althans bij hem, Jood van belijdenis, maar
Griek van oorsprong, ons reeds worden aangewezen. Maar wie met al de kracht
eener vurige ziel, en met al den eenvoud van een opregt gemoed, maar tevens met
de overreding van een scherp verstand en van eenen hoog ontwikkelden geest, in
weêrwil van alle tegenwerking en van allen haat, het christendom wist vrij te maken
van het looden juk der dienstbaarheid, en in waarheid zijne zeventig uitzond om het
Evangelie te prediken aan alle volken der aarde, dat was de groote heidenapostel,
gelijk wij hem, den hellenistisch gevormden Jood, leeren kennen uit zijne eigene,
ontwijfelbaar echte brieven. Zoo de Wet is overwonnen door het Evangelie, zoo de
christelijke godsdienst opgehouden heeft eene Joodsche secte te zijn en eene
wereldgodsdienst is geworden, zij is dat wel in de eerste plaats aan zich zelve, aan
haar eigen wezen en bestemming, maar in de naaste dan toch ook aan Paulus
verpligt. Welke waren de bijzonderheden van den heftigen strijd, welken hij tegen
de Judaïserende wederpartij en de zuilen-apostelen te Jeruzalem, tegen Petrus en
de zijnen te voeren had? Hoe lang heeft die strijd geduurd en heeft hij zelf er het
einde van beleefd? Die vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden, ten ware men
zich tevrede mogt stellen met het hoogst onwaarschijnlijke verhaal der Handelingen
- (hier geldt de straks gemaakte opmerking over 't Jeruzalemsche concilie) - dat de
gansche zaak terstond door zeer veel toegeeflijkheid aan de zijde der
Joden-Christenen en een weinig inschikkelijkheid van Paulus in der minne laat
uitmaken. Is het evenwel van den eenen kant zoo goed als zeker, dat de bijeenkomst
te Jeruzalem niets we-
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zenlijks uitrigtte tot verzoening of ineensmelting der vijandige beginselen, van den
anderen heeft de eindelijke uitslag bewezen dat de paulinische rigting in 't laatst
dan toch heeft gezegevierd: het joden-christendom is gevallen en tot eene secte,
die der ebionieten, teruggebragt; het wettelijk standpunt is overwonnen, het Evangelie
is het deel geworden van Heidenen en Samaritanen, van Grieken, Romeinen en
van Barbaren. Den magtigen invloed van eenen Paulus op die gebeurtenis te
miskennen, ware een vergrijp tegen de onwraakbare getuigenis der historische
feiten.
Maar diezelfde apostel, in wien de kerkvaders bijna een tweeden stichter der
christelijke godsdienst vereerden, heeft meer nog verrigt dan dat, meer gedaan dan
strijd gevoerd tegen de Joodsche Wet en hare bekrompenheid: hij heeft aan de kerk
het dogma geschonken, zonder hetwelk ze magteloos en zonder invloed ware
gebleven op de komende geslachten. Het christendom was verschenen, het is waar,
en de eerste gemeente reeds gevormd, toen Paulus nog de vervolgzieke farizëer
zich betoonde, maar de verkeerde opvattingen der apostelen zelve bewezen
genoegzaam, hoe noodig eene stellige leer, hoe onmiskenbaar eene vaste formule
was voor het naauw geboren en terstond reeds op doolwegen verdwaalde geloof.
En van die leer, van het christelijk godsdienststelsel legde Paulus den grond, door
zijne begrippen van de vrije genade, de verzoening en de regtvaardiging door het
geloof, aan de eene zijde berustend op het leerstuk der erfzonde, aan de andere
op dat van den godmensch en middelaar; hier op het denkbeeld van de
regtvaardigheid, daar op overtuiging omtrent de liefde van God, met elkander in
overeenstemming gebragt door de voorstelling van den offerdood, de opstanding,
de verheerlijking, en de voortdurende wereldregering van den Christus. Op die
grondslagen hadden de kerkvaders, met behulp van de wijsbegeerte, slechts voort
te bouwen, om het dogma der kerk volledig te ontwikkelen en het tot dat standpunt
op te voeren waarop het sedert is gebleven en het geloof der volgende eeuwen
heeft uitgemaakt. Gelijk de leer der erfzonde tot die der verzoening door den
middelaar had geleid, zoo voerde ook het dogma dier vereeniging in Christus
volkomen logisch tot de godheid van het vleeschgeworden Woord, - een begrip in
de neo-
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platonische en gnostische wijsbegeerte reeds vervat, maar door de kerk eerst als
noodzakelijk uitvloeisel van de paulinische leer, op de werkelijke en historische
persoonlijkheid van Jezus, den waren Christus, overgebragt, en zegevierend tegen
de ketterijen van Arius, zoowel als tegen die der gnostieken zelve en der vele andere
secten in de toenmalige christenheid gehandhaafd. Wat Paulus op deze wijze had
voorbereid, werd door Athanasius en het concilie van Nicea onder de magtige
bescherming van den eersten christenkeizer voltooid. De drieëenheid volgt
noodzakelijk uit de godheid en de eeuwige generatie van den Zoon, die, in God en
in de wereld tevens, als historische verschijning niet meer op aarde aanwezig kan
zijn, maar daarentegen den paracleet, den met hem en den Vader éénzijnden geest
had gezonden, om hem te vertegenwoordigen en zijne plaats te vervullen voor de
geloovigen en voor de gemeente. Men heeft in later tijden, toen men den bodem
der kerk begon te verlaten, die leerstukken weder trachten af te breken; men heeft
er den spot mede gedreven; men heeft ze, even als de ijzeren theorie van
Augustinus, de volkomen logische leer der uitverkorenheid en der eeuwige
verdoemenis, uit den grond des harten verfoeid, en men heeft het betreurd, dat de
kerk in hare ingenomenheid met die dogmen de zooveel menschelijker beginselen
van eenen Origenes niet heeft willen erkennen, en dien wijsgeer onder de
godgeleerden der eerste christenheid, den leeraar van den vooruitgang en de
ontwikkeling der menschheid, eene plaats onder hare heiligen heeft geweigerd; maar men heeft bij dat alles uit het oog verloren, dat het in de eerste eeuwen der
christenheid hoofdzakelijk om de vestiging en de heerschappij der christelijke kerk
te doen was, - eene heerschappij in meer gevorderde tijden zeer zeker af te keuren
en teregt ook door velen afgeworpen, maar in den aanvang onmisbaar, wilde de
godsdienst, die toch bestemd was eene wereldreligie te zijn, niet terugzinken onder
het onnoemelijk getal van wijsgeerige en godsdienstige secten, in welke ook de
christelijke oudheid nog was verdeeld. En hoe kon nu de kerk tot heerschappij over
de geesten geraken, indien haar de eenheid des geloofs, op hare beurt ondenkbaar
zonder het dogme, en wel zonder het dogme van de goddelijkheid des verlossers
en zijne eenheid met den Vader, ontbrak? Gezag is de grond
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van alle heerschappij, en gezag kon het christendom niet uitoefenen zonder de leer
van Paulus, van Athanasius en van Augustinus. Dat de kerk dit gezag en die
heerschappij nog poogde vast te houden toen beide onnoodig waren geworden,
toen de Germaansche stammen, na de kerk met hare leer van Romeinen en Grieken
te hebben overgenomen, ten laatste den toestand van barbaarschheid waren
ontwassen, in welken de leiding der geestelijke autoriteit hun nog onmisbaar mogt
heeten, was ongetwijfeld eene groote fout en is het ongeluk geworden der volken,
wier verdeeldheid daardoor is gevoed, en wier ware eenheid daarmede onmogelijk
werd; maar van den anderen kant ware het onbillijk, te vergeten, welk eene kracht
juist het kerkelijk gezag aan het christendom, dat wigtig element onzer
hedendaagsche beschaving, geschonken heeft. Had de christelijke godsdienst den
steun eener bijzondere goddelijke openbaring door den mensch geworden Logos
gemist, zij ware òf eene secte onder de vele, òf een wijsgeerig stelsel gebleven, de
eene zoowel als het andere onmagtig tot die hervorming, tot welke zij later zoo
krachtig heeft medegewerkt; eene stellige godsdienst toch, gelijk de wereld ze
verlangde en waaraan ook werkelijk behoefte bestond, ware er nimmer van haar
geworden. En hoe noodzakelijk, hoe onmisbaar juist het strenge leerstelsel tot
behoud van de christelijke beginselen zelve is geweest, leert ons de beschouwing
der christelijke oudheid, toen haar dogma en hare kerk, beide nog in wording, nog
niet toegerust waren met die volkomene magt, welke zij eerst na de komst der
Barbaren en den val van het Westersche keizerrijk over de volken verkregen heeft.
- Eene schildering van die toestanden, in welke de christenheid der eerste eeuwen,
deels onder den invloed van het nog onontwikkeld christendom gedurende zijne
worsteling om het geestelijk oppergezag tegenover ketters en ongeloovigen, deels
onder de reeds gevestigde heerschappij der toenmalige kerk zich bevond, - levert
het verdere, thans door ons te bespreken gedeelte van het werk des heeren Laurent.
Hielden we tot dusver hoofdzakelijk het oog gevestigd op het leerstellige, theoretische
van de vroegere christelijke godsdienst, - waarbij we ons meerendeels tot algemeene
aanduidingen bepaalden, omdat wij toch hetzelfde, maar beter en uitvoeriger bij
Baur, zullen terugvinden, - wij hebben thans ook
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nog kennis te maken met hare oorspronkelijke praktische opvatting, hare toepassing
op het werkelijke en haren invloed op het maatschappelijk leven der oudheid.

II.
Meer dan achttien eeuwen van ons verwijderd, en opgevolgd door eene menigte
van groote en gewigtige gebeurtenissen, van omwentelingen, van de stichting en
den val van groote rijken, van de ontdekking van nieuwe werelden, verschijnt ons
de wording van het christendom in het licht van een historisch feit, als de aanvang
eener nieuwe periode in de ontwikkelingsgeschiedenis der menscheid. Geheel
anders werd, gelijk wij straks reeds in 't algemeen met onzen schrijver opmerkten,
die gebeurtenis door de eerste christenen beschouwd. Zij bleven de verschijning
van den Christus als eene voorspelling van het naderend einde der wereld
betrachten, en, zoo al het beperkte Joodsche standpunt door Paulus werd
overwonnen, toch bleef, ook nadat reeds meer dan één geslacht van christenen
was voorbijgegaan, het geloof aan de spoedige, door Jezus toegezegde instelling
van het Godsrijk de belijdenis en de hoop der meesten. Maar eerst moesten er,
luidens de voorspelling, groote en schrikbarende teekenen geschieden, de aarde
verwoest, de orde van het heelal verbroken, het menschdom, met behoud alleen
van de regtvaardigen, uitgedelgd worden. Dan volgde de groote worsteling van den
Zoon van God met den antichrist, en eindelijk begon, nadat de laatste overwonnen
was, de regering der heiligen onder het voorzitterschap van Christus, - een staat
van geestelijke gelukzaligheid volgens de meer beschaafden, eene wereld van
zingenot in de verbeelding der minder ontwikkelden. De Apokalypse is eene der
rijkste, maar tevens dan ook meest smakelooze vruchten van die droomerijen der
christelijke oudheid; de geschriften der kerkvaders, onder anderen die van Ireneus,
Justinus, Lactantius, vloeijen over van dergelijke voorstellingen; zelfs Augustinus
was er nog niet geheel van bevrijd, en - zoo ongeloofelijk het schijnen moge - de
negentiende eeuw kent nog chiliasten. Wat
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nu intusschen onverschoonbaar mag heeten voor onzen tijd, vindt eene
verontschuldiging in die eerste eeuwen, wanneer men de volksbegrippen in
aanmerking neemt waaraan het christelijk geloof zijnen eersten grond ontleende.
Ook ontbrak het in dien tijd niet aan teekenen, die een geweldigen indruk op de
gemoederen uitoefenden, en de voorstellingen omtrent een naderend einde der
wereld bijkans wettigen konden. Juist gedurende die eerste vormingsperiode van
het christendom werden de volken met eindelooze rampen bezocht; onbekende en
vreeselijke ziekten, hongersnood, invallen der Barbaren, geweldige oorlogen,
ontvolking van geheele landstreken, gruwelen van allerlei aard. En het Rijk neigde
meer en meer ten val. De Heidenen verweten die ongelukken aan de christenen;
de christenen schreven ze toe aan de ongeloovigheid der Heidenen, en verklaarden
ze tevens als de voorteekenen van den grooten strijd. De vervolgingen bragten niet
weinig bij tot versterking van dat gevoelen; Nero genoot zelfs de onverdiende eer,
door de geloovigen voor den antichrist te worden aangezien. En wanneer soms de
rampen minderden en de christen-vervolgingen eene wijle werden gestaakt, dan
had toch het denkbeeld te diep wortel geschoten om op eenmaal uit de geesten te
worden gebannen, en zelfs toen Konstantijn het christendom reeds ten zetel der
magt had opgeheven, en er van verdrukking geene sprake meer kon zijn, bleef het
geloof aan het einde der wereld en aan de komst van het Godsrijk niettemin
voortleven onder de menigte. Eerst de frissche geest der gezonde en krachtige
Germaansche stammen kwam de wereld verlossen van die ziekelijke droomerij.
Dat inmiddels die voorstellingen geen geringen invloed op de praktische
levensbeschouwing der vroegere christenen uitoefenden, laat zich ligt bevroeden.
Wat waren alle wereldsche zaken voor hen, die te avond of morgen het einde van
dat alles te wachten hadden? Van eenige hervorming der maatschappij, van
verbetering der staatsinstellingen was bij hen natuurlijk geen sprake. Of ware het
geene dwaasheid geweest nog te willen hervormen en verbeteren wat lang reeds
ten verderve was gedoemd? Maar ook de gewone, de dagelijksche zamenleving
had geen zin en belang meer voor menschen, die in gespannen verwachting steeds
bleven uitzien naar het
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verbreken aller maatschappelijke banden. Waartoe in huwelijk te nemen en kinderen
te verwekken, indien morgen welligt de dag mogt aanbreken waarop niet meer ten
huwelijk kon gegeven en geen kinderen meer uit de menschen zouden geboren
worden? Daar was slechts één belang, één doel, één streven: de voorbereiding tot
het komende Godsrijk. Dat was het eenig noodige, al het andere nietswaardige
ijdelheid. En het christelijk spiritualisme bepaalde zich niet eens tot onverschilligheid
omtrent wereldsche dingen, maar ging nog veel verder, - en dat niet enkel op grond
van die overspannen en onzinnige verwachtingen, maar ook zich beroepend op
uitspraken van de apostelen en van den Heer der gemeente. Algemeene en diepe
verachting voor al het wereldsche, niet enkel onverschilligheid, werd de kenmerkende
karaktertrek van de aloude christelijke godsdienst. De ware christen was een
vreemdeling op aarde, bekommerde zich niet over de dingen der wereld zoo lang
hij in het aardsche ligchaam bleef opgesloten, en was blijde wanneer hij, daarvan
verlost, mogt heengaan naar een beter vaderland. Wezenlijke vaderlandsliefde,
belangstelling in eenige openbare zaak was dan ook onmogelijk. ‘Geef den keizer
wat des keizers is,’ bleef het gebod, of die keizer regt had of niet, of hij een despoot
was of een regtmatig gebieder, een geesel of een weldoener voor de volken. ‘Alle
ziele zij de magten, over haar gesteld, onderworpen: want er is geene magt dan
van God en de magten die er zijn, die zijn van God verordend: alzoo dat wie zich
tegen de magt stelt, de verordening van God wederstaat; en die ze wederstaan,
zullen over zich zelven een oordeel halen.’ Onregt te lijden, was verdienste; het te
dulden, is pligt: ‘ik zeg u, dat gij den boozen niet wederstaat; maar zoo wie u op de
regterwang slaat, keer hem ook de andere toe.’ Arbeid was onnoodig, werken voor
de kost werd niet verlangd, handel en nijverheid waren uitgesloten: ‘Zijt niet bezorgd
voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw ligchaam, waarmede
gij u zult kleeden; aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaijen, noch maaijen,
noch verzamelen in de schuren, en uw hemelsche Vader voedt ze nogtans; maar
zoekt eerst het koningrijk Gods en zijne geregtigheid, en al deze dingen zullen u
toegeworpen worden.’ Geldbezit, eigendom, elke poging om het te behouden
versperde
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den toegang tot het rijk der gelukzaligheid: ‘Ligter gaat een kemel door het oog
eener naald dan een rijke in het koningrijk Gods.’ Wat goeds te doen, om het eeuwige
leven te hebben? De geboden onderhouden, vader en moeder eeren, den naaste
liefhebben als ons zelven? ‘Zoo gij wilt volmaakt zijn, verkoop wat gij hebt, en geef
het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts en
volg mij.’ Maar staat en maatschappij mogten ter zijde gelaten, burgerlijke deugden
niet meer geacht worden, de zachte banden van het huisgezin behoefden dan toch
niet te worden verbroken? ‘En zoo wie zal verlaten hebben huizen, of broeders, of
zusters, of vader of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers om mijns naams wil,
die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven beërven; - indien iemand tot
mij komt en niet haat zijnen vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en
zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.’ Het huwelijk
was door den meester als eene heilige instelling geregtvaardigd; maar hij zelf was
ongehuwd geweest gelijk zijne moeder maagd was gebleven; zijn voorbeeld na te
volgen was het eerste en hoogste gebod. Daarom zoekt dan ook Paulus reeds den
ongehuwden staat boven alles aan te prijzen; van eene hoogere en heilige beteekenis
van het huwelijk heeft hij blijkbaar geen begrip; hij verstaat het slechts als een middel
om algemeene zedeloosheid te voorkomen: ‘Het is een mensch goed, geene vrouw
aan te raken; maar om der ongebondenheid wil zal een iegelijk man zijne eigene
vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haren eigen man hebben; - doch dit zeg
ik uit toelating, niet uit bevel, want ik wilde, dat alle menschen waren als ik zelf; doch ik zeg den ongetrouwden en de weduwen: het is hun goed, indien zij blijven
gelijk als ik; - aangaande de maagden nu heb ik geen bevel des Heeren; maar ik
zeg mijn gevoelen als die barmhartigheid van den Heere gekregen heb om getrouw
te zijn; - eene vrouw en eene maagd zijn onderscheiden; de ongetrouwde bekommert
zich met de dingen des Heeren, opdat zij heilig zij, beide aan ligchaam en aan geest;
maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij den man
zal behagen.’ Wat behoefden de geloovigen meer, bij eene zoo lage en vernederende
opvatting van het huwelijk door den grooten apostel zelven, en na zijne lofspraak
op den maag-
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delijken staat, om dezen ver boven de heiligste der maatschappelijke betrekkingen
te verkiezen? Of zoo ze nog eenige verdere aansporing tot de vrijwillige onthouding
noodig hadden, daar was nog een duister, maar in 't oog van dweepers
veelbeteekenend woord door den Evangelist aan Jezus zelven in den mond gelegd:
‘Er zijn gesnedenen, die uit moeders lijf alzoo geboren zijn; en er zijn gesnedenen
die van de menschen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zich zelven
gesneden hebben om het koningrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het.’ Zoo waren dan, in theorie althans, alle banden losgerukt, door welke de mensch
aan de zamenleving verbonden bleef; eene letterlijke opvatting, eene getrouwe
toepassing van zulk eene zedeleer maakte het ordelijk zamenzijn der menschen,
hun onderling verkeer, de vervulling hunner staatsburgerlijke maatschappelijke en
huiselijke pligten zoo goed als onmogelijk. Maar werd die leer inderdaad naar de
letter opgevat en in praktijk gebragt, of wist men misschien door eene handige
verklaring in symbolischen zin het onpraktische van dergelijke ascetische leefregelen
te gemoet te komen?
Zeker, de wereld, de geheele menschenmaatschappij kon een zoo overdreven
en eng spiritualisme niet huldigen en beoefenen zonder zich zelve te gronde te
rigten; en de natuur was bij de groote meerderheid dan ook sterker dan de leer;
maar dit belette geenszins dat zeer velen het ideaal van een heilig en christelijk
leven in de algeheele of gedeeltelijke verloochening der menschelijke natuur
meenden te zien, en ook onmenschelijke pogingen in 't werk stelden om die natuur
zooveel mogelijk te verzaken. En al was een ieder niet in staat dat voorbeeld na te
volgen, het ascetisme werd niettemin als de ware voorbereiding tot het hemelsche
koningrijk beschouwd, en zijne beoefenaren waren heiligen reeds gedurende hun
leven. - Ook betoonden zich, met weinige uitzonderingen, de godgeleerden, de
christen wijsgeeren van dien tijd, die anders inderdaad eerbiedwaardige mannen,
wien de dankbare kerk den naam van vaders heeft toegekend, de lofredenaars van
al wat strekken kon om eene doorgaans scheeve rigting te geven aan staat en
maatschappij. Volkomene onderwerping ook aan de meest gruwelijke tirannen werd
door hen gepredikt als eerste christenpligt; eene stelling, die hen menigmaal in
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de zonderlingste tegenstrijdigheid met zich zelven bragt, wanneer zij soms den
Romeinschen keizer, om de vervolging der christenen, als den antichrist gingen
beschouwen, en die dan ook hare volledige geldigheid eerst kon verkrijgen, toen
christendom en keizerrijk regtens zoowel als feitelijk één waren geworden. De
staatkunde en het vaderland moesten den christen trouwens ook volkomen
onverschillig zijn. ‘Wij leven op aarde, - zegt Justinus, - maar wij zijn niet van deze
aarde, wij zijn burgers van den hemel.’ - ‘De christenen, - verklaart Eusebius, nemen geen deel aan het gemeene leven; slechts met het ligchaam zijn ze aan de
aarde verbonden, hunne ziel is in den hemel.’ - ‘De christen leeft in staat en stad
als in eene woestenij, - zegt Clemens Alexandrinus, - hij veracht de staatkundige
bewegingen, hij wandelt onverschillig over het forum als een vreemdeling.’ - ‘Zijne
hoop is in den hemel, - meent Tertullianus, - dáár alleen is zijn huisgezin, dáár alleen
zijn de waardigheden te verwerven, welke hij zoekt; niets is hem vreemder dan de
zoogenaamde openbare zaak; hij keert in tot zich zelven, en dat is zijne eenige zorg
en bezigheid; slechts in de eenzaamheid, niet in de wereld leert hij regt te leven.’ ‘De christenen, - dus verdedigt Origenes zijne geloofsgenooten, - ontvlieden geen
betrekkingen en werkzaamheden uit vadsigheid, maar hun pligt roept hen elders:
hun ware vaderland is de kerk, en deze hebben zij alleen te dienen.’ - ‘Het hoogst
en vurigst verlangen van den waren christen in deze wereld, - zegt Tertullianus, is, hoe eer hoe liever ze te mogen verlaten.’ - De heilige Antonius had vele goederen
geërfd, - hij verkocht ze, en verdeelde de opbrengst onder de armen. Nog hield hij
een weinig van zijne rijkdommen voor zich, maar eene kerk binnentredend en daar
de woorden vernemende: ‘zijt niet bezorgd tegen den morgen’, gaf hij ook het weinige
wat hij nog overhad, verliet de zijnen en begon zijn leven in de woestijn. Een monnik
beroemde zich, het boek zelf verkocht te hebben, waarin geschreven stond: ‘Verkoop
wat gij hebt en geef het den armen.’ - Serapion ziet de vensters van een huis met
boeken voorzien; de bewoner vraagt hem, iets tot zijne leering te zeggen; - ‘wat zal
ik u zeggen, - antwoordt de vrome abt, - aan u die het goed van weduwen en weezen
neemt en het uitstalt voor uwe vensters? - Maar wat zal
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de mensch nu uitrigten, die alles heeft verlaten en niets meer bezit waaraan hij
gehecht kan zijn? ‘Hij zal een rein geestelijk leven leiden, even als de engelen,
antwoordt Basilius, - en zijn gansche leven zal één gebed zijn.’ - Op welk eene
breede schaal die leer werd toegepast, is ons genoegzaam uit de geschiedenis van
het monniken- en kloosterwezen en uit die van het ascetisme in 't algemeen bekend.
In strenge afzondering van de booze wereld trachtten mannen met mannen en
vrouwen met vrouwen zich binnen de muren van het klooster tegen hare
verzoekingen en velerlei afleidingen te verschansen. Dáár zijn alle betrekkingen die
den mensch nog aan de aarde binden voor goed verbroken. Een krijgsman verlaat
zijne jonge vrouw en zijn kind, en blijft vier jaren in het klooster, biddend, vastend,
zijn ligchaam kastijdend. Hij begint na verloop van dien tijd te twijfelen, of hij Gode
niet welbehagelijker handelen mogt, indien hij ten nutte der zijnen ging arbeiden,
en wil vrouw en zoon weêr gaan opzoeken. De verschrikte monniken haasten zich
den duivel te bezweren, die den ongelukkige een zoo boosaardig voornemen heeft
ingeblazen, en de afgedwaalde broeder keert naar zijne cel terug. Maar hoe te
beletten dat de monnik zich door vriendschap aan de broederen hecht, met welke
hij lange jaren in afzondering heeft doorgebragt? Ook het kloosterleven beantwoordt
dus nog niet aan het ideaal; de ware weg des heils is de volstrekte eenzaamheid.
Dáár kan de christen eerst volkomen vrij worden van alle aardsche beslommeringen;
dáár leert hij eerst begrijpen, dat het een list van Satan was, die hem nog aan
iemand, wie ook ter wereld, gehecht deed zijn. Een anachoreet ontvangt, na vijftien
jaren in de woestijn geleefd en niets hoegenaamd van de zijnen vernomen te hebben,
een pak brieven; maar hij werpt ze ongeopend op het vuur. Een ander weigert zijne
stervende moeder te zien. En nog blijft er met dat al iets over wat het verblijf op de
aarde, zelfs in die strengste afzondering, aantrekkelijk maakt, - eene schoone en
liefelijke natuur. Daarom dan ook geene schaduwrijke bosschen, geen lagchende
heuvelen, geen frissche watervallen en stroomen meer gezien, - maar liever naar
de woestijn, naar de doodsche, de naargeestige, de eindelooze zandzeeën van
Afrika. Derwaarts gaan de allerheiligste onder de heiligen. Of zij dáár nu inderdaad
tevreden mogten zijn?
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Eene nieuwe wroeging begint te knagen aan hun geweten. Zij kunnen hun ligchaam
niet zonder voedsel onderhouden, en ziedaar alweêr een hinderpaal, door het
aardsche leven hun in den weg gelegd. Zij blijven vasten tot de honger hen uitdrijft,
en dan werpen ze weenend zich op den grond en kaauwen gras om hunnen honger
te stillen. Treffende, - wij mogten bijkans zeggen, humoristische weêrwraak van
wijze moeder natuur: de mensch, die zich tot God denkt te verheffen door algeheele
verloochening van zijn aardsch bestaan, daalt af tot het peil van het redelooze dier!
- Eene niet minder overdrevene rigting namen de begrippen over het huwelijk. Het
meerendeel der kerkvaders is naar het voorbeeld van Paulus uitbundig in lof over
de heiligheid van den ongehuwden staat; de montanisten en vele der gnostieken
verwerpen het huwelijk als onrein en zedeloos; door het kloosterleven en de ascese
is het van zelf reeds voor een zeer groot aantal menschen uitgesloten; de algemeene
verontwaardiging wordt in de vierde eeuw tegen een monnik opgewekt, die de
gewaagde stelling durft volhouden, dat de maagdelijkheid niets heiliger dan het
huwelijk is. Eene zekere vergoeding voor de onthouding vinden reeds in de eerste
eeuwen de vrouwen in het geestelijk huwelijk met Christus, door de vrome fantasie
met voorstellingen opgesierd, die vrij nabij komen aan de aardsche werkelijkheid;
en Cyprianus verhaalt onder anderen van eene zeer gangbare gewoonte onder de
heilige jonkvrouwen, om zich met mannen, liefst met diakens, in het ascetisme te
oefenen; zij verzekerden daarna, - en door de diakens werd het bevestigd, - dat zij
de gevaarlijke proef goed hadden doorgestaan. Ook hier dus weder hetzelfde
verschijnsel: de poging om een onmogelijken toestand van heiligheid te bereiken,
slaat over in het lijnregt tegengestelde, in zedeloosheid en grove zinnelijkheid. De
letterlijke opvatting van het straks aangehaalde, geheimzinnige gezegde behoort
ongetwijfeld tot de uitzonderingen; maar er worden toch voorbeelden van zulk eene
opvatting gevonden; zelfs eenen van de grootste denkers der kerk heeft ze tot
misdaad vervoerd.
Bij de beoordeeling van de onzinnigheden, tot welke het spiritualisme der eerste
christenheid aanleiding heeft gegeven, ware het onbillijk en onhistorisch de lichtzijde
van het oorspronkelijk gemeenteleven der christenen uit het oog
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te verliezen. Indien de wereld gewonnen is voor het christendom, zij is dit in de
eerste plaats zonder twijfel door de kracht van den geest en van de beginselen der
nieuwe godsdienst; maar toch ook door de stille en niettemin treffende en invloedrijke
deugden harer vroegste belijders. De innigheid, de ware broederlijkheid, de
beminnelijke eenvoud van dat christelijke zamenzijn in de dagen der verdrukking,
dwong zelfs den hevigsten tegenstanders der Galileërs eerbied af; de heldenmoed
der christelijke martelaren, - er moge dan ook veel hoogmoed onder hunne vroomheid
hebben geschuild, - drong zelfs de vervolgers tot bewondering. Maar bovendien, al
hadden wij niets dan de straks vermelde eenzijdigheden in het oorspronkelijk
christendom op te merken, ook dan nog behooren wij den tijd en de toestanden in
aanmerking te nemen, in welke de christelijke godsdienst aan de wereld verkondigd
werd. Dat waren geen tijden en geen toestanden om die maatschappelijke en
staatkundige hervormingen tot stand te brengen, waarvan het ware christendom de
kiem en den grond bevatte; men had ze kunnen prediken, het is waar, doch hare
uitvoering ware ten eenenmale onmogelijk gebleven, en bij het diep verval van alle
zedelijkheid, bij het volstrekt gebrek aan allen ernst onder de tallooze burgers van
het meer en meer ten ondergang neigende rijk, bleef er inderdaad voor wie behoefte
aan iets degelijks, voor wie, ernstiger gestemd, de noodzakelijkheid van een stellig
godsdienstig beginsel gevoelde, weinig anders over dan de afzondering. Daar
mogten dan in stilte en ingetogenheid de zaden worden voorbereid, waarvan eene
betere en meer gelukkige toekomst de vruchten zou inoogsten, wanneer eerst de
grond op nieuw zou zijn omgeploegd en vruchtdragend geworden onder de
vereenigde werking van de begrippen der afgeleefde oudheid en de frissche kracht
van jeugdiger geslachten. Reeds een vlugtige blik op de praktische uitkomsten van
het christendom met betrekking tot staat en maatschappij, gedurende de eeuwen,
die den val der oude wereld nog voorafgingen, is reeds wel geschikt om ons te
overtuigen, dat niets, dat ook de meest invloedrijke, dat zelfs tot fanatisme
opgedreven begrippen niet in staat waren zonder nieuwe levenselementen eene
maatschappij te hervormen en te verbeteren, zóó diep bedorven en zóó laag
gezonken als die van het Romeinsche rijk in de laatste da-
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gen van zijne uitwendig nog schitterende, maar inderdaad reeds lang vervallen en
ten ondergang bestemde grootheid. Het christendom, zoo waarlijk het menigeen
van vertwijfeling, van de magt der zonde, van de heerschappij der hartstogten en
driften heeft gered, zoo zeker heeft het ook menig ander tot dwaling, tot dwaasheid,
tot misdaad vervoerd. Maar zoo ontwijfelbaar het in de eerste eeuwen, van de
maatschappelijke zijde beschouwd, eer bijkans een kwaad dan een voordeel voor
de volken mogt worden geacht, zoo stellig heeft het ook voor de latere tijden de
kiem eener beschaving gelegd, wier mogelijkheid zonder het beginsel der christelijke
godsdienst ondenkbaar ware geweest. De geschiedenis ligt dáár om ons te bewijzen,
dat het christendom voor de oudheid zoo goed als niets, voor de middeneeuwsche
en latere ontwikkeling daarentegen zeer veel is geweest, en dat het zijne zegeningen
teregt heeft onthouden aan volken, die ze niet waardig zich betoonden, en zijne
schatten eerst in waarheid medegedeeld aan stammen die ze op den regten prijs
leerden stellen en nuttig ze wisten te gebruiken.
Geene godsdienst, hoe rein ook en hoe hoog ook ontwikkeld, kan een stervend
ligchaam met nieuw leven bezielen. De Romeinsche wereld was aan het grofst en
meest verachtelijk materialisme ten prooi. De christelijke moraal trad op in die
maatschappij met de strengste eischen en een dikwijls overdreven spiritualistisch
karakter: die wereld kon door haar niet meer worden hervormd. Zeker, toen het
christendom nog in wording was, toen het nog te strijden had tegen de bestaande
godsdiensten, toen het zelf nog de partij der oppositie vertegenwoordigde, bleef het
voor een groot deel van de schandelijkheden vrij waarmede het later werd bevlekt,
en waren er ook schitterende voorbeelden aan te wijzen van opregte bekeering,
van edele zelfopoffering, van ware christelijke deugd, schoon ook in de rijen der
tegenstanders voortreffelijke en deugdzame mannen waren te vinden, en omgekeerd
ook in die tijden zelfs, ook in de dagen der vervolging, reeds klagten door de vrome
apologeten over het toenemend zedebederf hunner gemeenten werden geuit. Maar
toen het christendom de zege had behaald en op zijne beurt godsdienst van staat
was geworden, toen was het alsof de christenen wedijverden in zedeloosheid en
verdorvenheid met het voortaan on-

De Gids. Jaargang 22

878
derworpen heidendom. Konstantijn had een verbond gesloten met de kerk, en haar
magt verleend over de zielen; haar dogma was gereed, en veilig gesteld tegen de
stoutste aanvallen der ketterij; de geest van weêrspraak was tot zwijgen gebragt:
geen Celsus, geen Porphyrius, geen Lucianus vervolgde het christendom langer
met hoon en spot; en tegen zijne belijders woedde geen Nero meer en geen
Domitiaan. De laatste poging tot reactie ging met Julianus den afvallige te niet. De
christelijke godsdienst had nu de handen volkomen vrij, en ruim was het veld waarop
zij arbeiden en haren weldadigen invloed beproeven kon. Zij had aan te vangen
met het hoogste in den toenmaligen staat, met den oppermagtigen gebieder van
het keizerrijk zelven. Konstantijn wordt als de eerste niet alleen, maar ook als de
echte christenkeizer geroemd. Hij brak desniettemin terstond reeds na zijne bekeering
zijn gegeven woord jegens den overwonnen Lucinius; hij liet zijn eigen zoon uit
naijver ter dood brengen; hij boette die misdaad door de teregtstelling eener schuldige
echtgenoote en door den moord van de vrienden der slagtoffers; het verontwaardigde
volk vergeleek den christelijken Cesar bij den misdadigste onder de heidensche
keizers. Zijne zonen erfden met het christendom ook de wreedheid van hunnen
vader, en de christelijke naam werd weldra het eenig onderscheid tusschen de
Cesars van Konstantinopel en de Turksche Sultans, die naderhand hunne plaats
kwamen innemen. Gesnedenen beheerschten de wereld uit het serail; de
christen-despoten baadden in het bloed van onderdanen en geloofsgenooten, en
zwelgden van de opbrengsten der uitgemergelde provinciën. Één oogenblik was er
stilstand in het werk des verderfs: het was toen de deugdzame Juliaan het
christendom van den troon stootte en het keizerlijk paleis van het onkruid liet zuiveren
dat er welig reeds was opgeschoten. Theodosius wordt een tweede Konstantijn
genoemd; hij was het inderdaad èn in ijver voor de kerk èn in wreedaardigheid; de
ontzettende moord van Thessalonica is niet uitgewischt in de geschiedenis door de
ligte boete, den dwingeland door den heiligen Ambrosius opgelegd. De
geldverkwisting van den christenvorst te midden van het ongeluk en de armoede
der verwoeste provinciën moet verbazend zijn geweest. Van zijne regering
dagteekent het bestuur der Rufinussen en Eutropiussen, walgelijke slaven
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van meer en meer verwijfde despoten en van hunnen eigen onverzadelijken
gouddorst. En dat alles geschiedde straffeloos en onder bijvalstoejuichingen der
menigte, terwijl de welsprekende stem van een Chrysostomus het christendom
predikte in de kerken van Konstantinopel! - In de wetgeving, het is waar, mogt onder
de christenkeizers de invloed der godsdienstige beginselen eenigermate althans
opgemerkt worden. Maar hoe zwak waren die pogingen der onbeperkte gebieders
om ten minste eenige menschelijker regtsbegrippen ingang te doen vinden bij het
volk; het onbeduidende der hervormingen bewijst wel de onmagt van het christendom
en den nog overwegenden invloed der heidensche denkbeelden. Aan de slavernij
werd niets veranderd; slechts werd den meesters aanbevolen, zoo spaarzaam
mogelijk met zweep en ketenen om te gaan. De gladiatoren bleven; de Barbaren
waren nog geen eigenlijke menschen; de slaven, uit hunne rijen aangevuld, werden
lastdieren als de overige. De pijnbank, vroeger tot de slaven beperkt, en op
Romeinsche burgers niet toegepast, is, als algemeen regtsmiddel, een kostelijk
legaat van de keizerlijke wetgeving aan de middeneeuwsche beschaving geweest.
De kruisiging werd afgeschaft, maar om andere redenen dan omdat ze onmenschelijk
mogt heeten. - Wat de zeden der bekeerde volken en hunner wereldlijke en
geestelijke overheden betreft, vóór de zegepraal der kerk waren de bekeeringen
nog betrekkelijk gering in aantal, en hoewel ook toen reeds het zedebederf zich van
de christelijke maatschappij had meester gemaakt, bleef er nog zekere schaamte,
zeker eergevoel tegenover de wederpartij bestaan en hield de belijders der nieuwe
godsdienst van al te grove, althans van openbare onzedelijkheid terug; Konstantijn
daarentegen bekeerde door voorregten en gunsten zijne onderdanen en wel met
eene verwonderlijke snelheid, maar de vrucht was eene monsterachtige huichelarij,
eene simonie in 't groot: men kocht de zielen, maar die zielen bleven heidensch als
voorheen, en bragten hare ondeugden over in de kerk. De goden van den Olymp
verhuisden naar het altaar, legden daar een nieuw gewaad aan, maar bleven met
dat al dezelfden; het bijgeloof dat aan de oude godsdiensten verbonden was bleef
in al zijne kracht bestaan, en in de kerken werd feest gevierd, als te voren in de
tempels. Van onthouding of verloochening kon onder zulke christenen
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wel geen sprake meer zijn: hunne zeden vormden dan ook de meest volkomene
tegenstelling met de voorschriften van het Evangelie. De circus werd mededinger
van de kerk en een zeer lastige; de godsdienstige plegtigheden werden schandelijke
zwelgpartijen, waarin ook de ontucht gewoon was eene belangrijke rol te spelen;
de dronken geloovigen gingen hun roes uitslapen op de graven der heiligen. Lang
werd Chrysostomus door schaamte weêrhouden, den vinger te leggen op de
ongeneeslijke wonde der Romeinsche maatschappij; eindelijk barst zijne
verontwaardiging los tegen de misdaad die de wetten der natuur schendt, en met
eene zoo verregaande onbeschaamdheid door de christenen werd bedreven, dat
men zelfs spotte met wie er zich van onthield. De invallen der Barbaren, het
gemeenschappelijke ongeluk, het verval van het vaderland mogten althans
eenigermate verbroedering hebben te weeg gebragt: wie er overbleef na eene
plundering, wees den weg aan de roovers naar de verblijven zijner geloofsgenooten
en plunderde ze met hen. De herders der gemeenten bestraften de verdoolden
krachtig genoeg, maar het antwoord was: ‘wij zijn geen geestelijken, geen monniken.’
Ook werd er gelagchen met de monniken en priesters; en voor 't meerendeel
verdienden zij het wel, zoo als ze wedijverden met de leeken in ontucht, in gouddorst,
in omkooperij en in al de andere ondeugden, - te veel om te noemen en ook sommige
onnoembare, - waaraan genen zich schuldig maakten. Daarbij was er niets groots
en niets degelijks meer in het karakter der verbasterde volken overgebleven. Toen
de Barbaren kwamen, vonden ze geen mannen meer in het Romeinsche rijk. In
Rome, Konstantinopel, Karthago schenen de Romeinsche burgers uitgestorven.
De rijken waren verwijfde wellustelingen, oud vóór den tijd, te laf en te zwak zelfs
voor de eigen uitvoering van de misdaden welke zij geboden, slechts de kracht
bezittend om te brassen en te zwelgen. De armen en behoeftigen slenterden in
luiheid en vadzigheid over de straten of lagen langs de paleizen uitgestrekt, tot de
spelen hen naar den circus riepen en ze dáár bezig hielden met het eenige wat nog
hunne belangstelling trok. Zóó waren de Romeinen den dag vóór de komst van
Alarik en Attila. De gruwelen van eenen krijg, waarvan wij, op vijftien eeuwen
afstands, ons nog ontzetten, waren zelfs niet in staat die laaghartige zielen een
oogen-
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blik weder moed en geestkracht in te spreken. Terwijl de Vandalen voor de poorten
staan, zit het volk in den circus; de kreten der strijders daar buiten vermengen zich
met het gejuich der toeschouwers binnen de muren. De christenleeraars roepen de
geloovigen op, om toch eindelijk bij het naderend gevaar te gedenken aan het heil
hunner ziel: de geloovigen verlaten de kerk en haasten zich naar
tooneelvertooningen, welke eene latijnsche pen zelfs weigert te beschrijven. Zijn er
nog steden, vrij van die verbazende ligtzinnigheid? Mainz, Keulen, Trier hebben
geen spelen meer; maar dat is, omdat de Barbaren ze verwoest hebben. De adel
van Trier komt na de plundering der stad terug, arm, behoeftig, van alles verstoken,
vindt er naauw iets anders dan lijken en bouwvallen, en - verzoekt den keizer hunne
spelen te herstellen! ‘Waar, - roept Salvanius uit, - waar zult ge uwe spelen vieren?
Op de puinhoopen uwer paleizen, en op de asch en de gebeenten uwer ouders,
broeders, kinderen? De Romeinsche wereld sterft, en - lacht!’ - Ziedaar den
hervormenden invloed van het christendom op verbasterde en ten verderve bestemde
geslachten. Vijf eeuwen waren voorbijgegaan sinds het Evangelie aan de volken
gepredikt werd. De wereld, uitwendig tot het christendom bekeerd, was al slechter
en slechter geworden en haastte zich met rasscher schreden ten val, naarmate zij
heviger haat tegen ongeloovigen en ketters betoonde. Geene magt was meer in
staat haar te redden van den ondergang; zij zelve verkoos boven de wedergeboorte
den dood. Is het wonder, dat zelfs de christenredenaar van dien tijd de komst der
heidenen met gejuich begroet? Eene wereld als de christelijke van die dagen, had
eene andere kracht noodig dan die van beginselen, de kracht van het zwaard en
der verwoesting.
Het goede zaad was in een onvruchtbaren akker gevallen, en kon dáár geen
vruchten meer voortbrengen. Het was gevallen op het zand der zee, en toch verstoof het niet met den stormwind, die over Europa ging. Dat was de hoog te
waarderen verdienste der kerk. Met al hare gebreken, eenzijdigheden, hare
heerschzucht, haar streven naar wereldlijke magt, hare verkeerde inzigten omtrent
de ware christelijke eenheid, heeft zij deze gewigtige dienst aan de menschheid
bewezen, dat zij de verhevene beginselen van het christendom uit het algemeen
verderf, zoowel als uit de
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latere verwoesting heeft gered. Toen Attila voor de poorten van Rome verscheen,
vond hij niets anders dan een lafhartig, kleingeestig, verbasterd volk, zijnen krijgers
naauw het uittijgen hunner zwaarden waard; maar aan diezelfde poort en onder dat
zelfde volk, dat niets meer voor de verdediging van het vaderland over had, en de
eeuwige stad weêrloos in handen van de Barbaren liet, trad bisschop Leo den
veroveraar te gemoet, en de magtige heidenkoning, gehoor gevend aan de bede
en de vermaningen van den kerkvorst, ving den terugtogt met zijn leger aan. Toen
de Germaansche stammen het rijk veroverden, was het gevaar groot dat ook zij
niet bestand mogten zijn tegen de algemeene verzoeking en in het algemeene
bederf worden medegesleept. De kerk heeft hen voor dien val behoed. De kerk liet
hun geen tijd om in vadsige rust te gaan zamenwonen met de overwonnen en
ontaarde Romeinen: zij greep hen aan met magtige hand, terstond na hunne komst;
en de woeste strijders, voor niets wat aardsch was vervaard, bogen demoedig het
hoofd voor de goddelijke waarheid, door den priester hun verkondigd. En dat zij die
waarheid verstonden en in zich wisten op te nemen, heeft de uitkomst wel bewezen.
Juist die volken waren eerst regt geschikt om werkelijk met der tijd christenvolken
te worden. Hunne trouw, hun gemoedsleven, hunne persoonlijke zelfstandigheid,
hun eerbied voor den persoon als zoodanig en in 't bijzonder ook voor de vrouw,
hunne nog onbedorven zeden, hun vast en rustig karakter maakten hen tot de
uitverkorenen, wien de schat zou worden toebetrouwd, door de Grieken en Romeinen
dier dagen versmaad. Niet, dat een hoog ontwikkeld en steeds meer en meer
gezuiverd christendom, zoo als wij het thans kennen, reeds het deel van die nog
woeste horden had kunnen zijn; zij zouden het niet hebben begrepen, en zij hadden
achteloos het ter zijde geworpen. Maar een christendom, toegerust met de
indrukwekkende pracht, het hoog gezag, de strenge en tevens de liefderijke leer
der kerk, greep tot in het diepst der nog kinderlijke en toch ook zoo edele en
ridderlijke gemoederen. Voor die ijzeren krijgers was eene ijzeren leer noodig, als
die van Augustinus, om hunnen eigenzin te breken; een geloof, als dat van
Athanasius, op het beginsel van buitengewone goddelijke openbaring gegrond, om
hunne godsdienstige aandacht bezig te hou-
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den; het woord der liefde eindelijk, om hun krijgshaftig, maar ook voor zachtere
aandoeningen zoo vatbaar gemoed tot vrede en tot menschelijkheid jegens de
verwonnelingen te stemmen. De woeste Barbaar, rondzoekend wat hij nog kan
rooven en vernielen, maar op den tooverklank van een woord zijn bloedig zwaard
nederleggend aan de voeten van den weêrloozen priester, - dat was wel de triumf
der christelijke kerk, een zegepraal schooner en edeler dan die verovering der
wereldlijke magt onder Konstantijn en Theodosius, en die ze aan niemand
verschuldigd was dan aan zich zelve. Jammer maar, dat moeder de kerk, toen zij
ouder van dagen en hare kinderen groot begonnen te worden, er niet aan dacht,
dat het ouderlijk toezigt en gezag hunne grenzen hebben in den meer gevorderden
leeftijd; jammer, dat ze ook toen nog zoo onverstandig naijverig bleef op hare
waardigheid, en ze verbeurde door hare volwassen zonen nog als kleine kinderen
te behandelen en hen te tuchtigen wanneer ze niet meer met onverdeelde aandacht,
als voorheen, naar de sprookjes der kinderkamer luisteren wilden. Waren die zonen
van ondankbaarheid te beschuldigen, omdat ze ten laatste het ouderlijk huis verlieten,
en hunnen voogden van weleer de roede uit de hand wrongen, wier vernederde
slagen zij niet langer op hunne mannelijke schouders dulden konden? Zij hebben
eenvoudig het werk der beschaving voortgezet toen de kerk het liet steken en zich
voortaan onbekwaam toonde voor den arbeid die met reden van haar werd geëischt.
Aan de kerk is daarmede een wigtige les gegeven, zij moge ze gebruiken of
verachten, en de schuld is daarmede ruim genoeg betaald.
Dan, dit een en ander behoort tot een tijdvak der geschiedenis, waarmede wij
ons hier nog niet hebben bezig te houden, en dat ook door onzen schrijver in zijn
tegenwoordig werk nog wordt ter zijde gelaten. Het meest belangrijke uit dat geschrift
in vlugtige trekken te hebben medegedeeld, zij ons voor 't oogenblik dan ook
voldoende. Over de meerdere of mindere juistheid van dat medegedeelde, wenschen
wij, gelijk wij reeds begonnen te verklaren, geen uitspraak te wagen. De
redeneringen, welke aan die van den heer Laurent kunnen tegenover worden gesteld,
zijn ons genoeg bekend; of ze afdoende zijn, laten wij hier evenzeer in 't midden;
ze te vermelden
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ware in dezen overbodig en zelfs ongepast, sinds onze tegenwoordige taak zich
niet verder dan tot het eenvoudig verslag der aangekondigde werken heeft uit te
strekken. Het eenige wat wij ons mogten veroorlooven in 't algemeen over het
behandelde geschrift op te merken, zou de bescheidene meening kunnen zijn, dat
de Gendsche hoogleeraar als historicus zich in dit geval op een juister standpunt
dan de zoodanigen heeft geplaatst, die nog eene scheiding willen erkennen tusschen
zoogenaamd profane en heilige geschiedenis, het eene deel der wereldhistorie op
die wijze voor zich behoudend, de andere in zijn geheel aan de kerk en aan hare
leeraren overlatend. De methode van den heer Laurent, hoe dan ook in toepassing
gebragt, en welke andere, van de zijne welligt afwijkende uitkomsten ze onder eene
andere hand ook moge opleveren, schijnt ons in elk geval de eenig wezenlijke
historische. De hiaat in de geschiedenis, onvermijdelijk volgens de tegengestelde,
moet worden aangevuld; wij begrijpen geene wereldgeschiedenis, die omstreeks
zekeren bepaalden tijd plotseling ophoudt, om eenige jaren lang voor eene
bovenwereldlijke plaats te maken, en dan weder, als ware er niets gebeurd, haren
gewonen loop te vervolgen. Òf God in 't geheel niet in de wereldgeschiedenis, òf
overal; òf eene volledige theodicee, òf in 't geheel geene; eene halve is slechts de
regtvaardiging der willekeur. De wijze waarop de echte het best te vinden ware, zal
vooreerst nog wel onder de vraagstukken van den tijd blijven gerangschikt; voor 't
oogenblik zij het voldoende, met eene der proeven om ze te ontdekken te hebben
kennis gemaakt. - Onder de bijzondere, terstond in 't oog springende feilen van het
aangekondigde werk, stelden wij reeds boven het gebrek aan behoorlijke kritiek,
althans het gemis van bekendheid met de geschriften der historisch kritische school;
wij voegen daar thans nog ter loops eene opmerking bij over de onbekendheid met
de vruchten der nieuwere wijsbegeerte, waarvan de schrijver telkens blijken geeft,
- o.a. waar hij, ter gelegenheid van eene beschouwing over de leer van Origenes,
zoo min als die anders uitstekende denker, eene bruikbare verklaring weet te vinden
voor den grond en den oorsprong van het kwaad, en, vasthoudend aan het valsche
begrip, dat het kwaad en het ongeluk nu eenmaal als straf voor vroeger begane
zonden moeten begrepen worden, tot het wan-
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hopig en volstrekt onwijsgeerig, trouwens door een beroemd en anders scherpzinnig
godgeleerde onzer dagen ook verdedigd denkbeeld van een voorbestaan des
menschen zijne toevlugt neemt. Een weinig studie reeds van de filosofie der nieuwere
tijden, te beginnen met Descartes, had hem de onzinnigheid van zulk eene theorie,
zoowel als eene betere en redelijker verklaring van het kwaad in de wereld, als
relatieve, maar toch noodzakelijke en volstrekt onvermijdelijke beperking in het
eindige, aan de hand gedaan. Zoo zou er op godgeleerd terrein ook nog wel eene
enkele aanmerking tegen de beschouwingen des hoogleeraars kunnen vallen; weinig
theologen zouden b.v. tevreden kunnen zijn met zijne vrij oppervlakkige opvatting
van het paulinische dogma en van de johanneïsche en athanasiaansche Logos-leer.
Dergelijke bijzonderheden kunnen ons hier echter, waar we ons toch van eene
doorgaande beoordeeling wenschen te onthouden, slechts een ondergeschikt belang
inboezemen. Eene bestaande, in een naburig land geldende, althans gepredikte
rigting eenige meer algemeene bekendheid ten onzent te verschaffen, was van ons
schrijven het hoofddoel. Is de belangstelling onzer lezers in het behandelde
onderwerp nog niet uitgeput, wij beproeven in dat geval nog eene schets van het
kritisch historische werk des Tubingschen hoogleeraars over de drie eerste eeuwen
van het christendom. Veel van hetgeen Laurent nog gebrekkig en oppervlakkig
behandelde, is daar met de meeste naauwgezetheid onderzocht, en al vindt en al
verdient ook zelfs het stelsel van den Duitschen geleerde niet volkomen onverdeelden
bijval, geen onzer, die het vrije onderzoek als het hooge voorregt en als de
onmiskenbare verdienste van het protestantisme voorstaat, of hij zal volgaarne
erkennen, dat ook geschriften, die welligt een stap verder gaan dan de tegenwoordige
meerderheid nog verlangt, mits eerlijk en ter goeder trouw, het hunne vermogen bij
te dragen om de zuivere geschiedkundige waarheid steeds in klaarder daglicht te
stellen. Uit dat oogpunt vooral worde het boek beschouwd, waarvan wij thans nog
den hoofdzakelijken inhoud hebben op te geven; uit dat oogpunt beoordeele men
ook de strekking van het reeds geleverd verslag. De onpartijdigheid van den
historicus sluit tegenspraak tegenover verkeerde voorstellingen niet
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uit; slechts gelooven wij den geschiedvorscher regt te mogen toekennen om te
eischen, dat men de uitkomsten van zijn onderzoek aan geen anderen proefsteen
toetse dan aan dien van behoorlijk bewezene, voor geen redelijke tegenspraak meer
vatbare feiten. En dit is trouwens ook het eenige wat onze beide schrijvers, elk op
zijne wijze, verlangen: zij wenschen zoo min als wij hunne bijzondere meening aan
anderen op te dringen; zij veroordeelen slechts eene onwetenschappelijke
vermenging van subjectieve geloofsovertuigingen met de objectieve waarheid der
gebeurtenissen.
P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER.

(Wordt vervolgd).
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Eenige bedenkingen over de vroonvisscherij van Leiden.
Men verwart het vroon met het eigenlijke Haarlemmermeer.
Mr. S.P. LIPMAN.
Nadat de stad Leiden haar vermaard en belangrijk regtsgeding tegen den Staat in
twee instantiën verloren had, heeft Prof. M. de Vries het onderwerp van geschil
nogmaals ter hand genomen en, wie zal het ontkennen? door een even geleerd,
als aangenaam geschreven werkje, een krachtigen steun gegeven aan Leiden, om
hare aanspraken, door den regter ontzegd, althans in de openbare meening geldig
te maken. Aan eene andere, meer profijtelijke overwinning (in cassatie) schijnt de
Hoogleeraar zelfs niet te hebben gedacht; het zoude even onbescheiden als nutteloos
zijn, de kansen van dit regtsmiddel hier en thans te bespreken.
De Hoogleeraar heeft in zijne Visscherijen geheeten het Vroon (Leiden, bij E.J.
Brill), de uitspraken door de regtbank te Amsterdam en het hof in Noordholland, ten
gunste van den Staat gewezen, onderworpen aan een onderzoek op het gebied
van taal- en uitleg-kunde. Hij heeft ze op zijne schaal gewogen, en te ligt bevonden;
en hoewel zich onthoudende van een eigenlijk regtsgeleerd vertoog, toch gepoogd
te bewijzen, dat aan Leiden, door onkunde omtrent het feitelijke der zaak, onregt
geschied was.
Het kan bij schrijver dezer bladzijden zelfs niet opkomen, aan Prof. de Vries de
bevoegdheid te betwisten tot eene dergelijke kritiek. De eischen der wetenschap
zijn hoog
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boven elke autoriteit; zij hebben geene andere grenzen, dan die van het onderzoek
der waarheid. Arresten en vonnissen, hetzij die in kracht van gewijsde gegaan zijn
of niet, zijn daaraan even zoozeer onderworpen als andere voortbrengselen van
den geest. Wel is de man, in wiens regtszaak een oordeel wordt geveld door de
bevoegde vierschaar, daaraan gehoorzaamheid schuldig, en het is hem altijd aan
te raden, dat hij zich naar 't Fransche spreekwoord tevreden stelle met de eerste
24 uren pour maudire ses juges; maar de wetenschap kent geen ander gezag, dan
dat van welgevestigde overtuiging. - Ook van napleiten kan de Hoogleeraar niet
worden beschuldigd; hoezeer hij enkele argumenten en voorbeelden ontleende aan
vroegere verdedigers van de aanspraken van Leiden, ook aan de pleidooijen; de
hoofdinhoud zijner redenering komt neder op het bijbrengen van een geheel nieuwen
grond van beslissing, die volgens hem niet alleen door de verdedigers van den
Staat, door de ambtenaren van het openbaar ministerie en door de regters, maar
ook door de pleitbezorgers van Leiden over het hoofd gezien werd.
Zal tegen zoodanigen aanval, door een' wel toegerusten bestrijder ondernomen,
eene zelfverdediging, met andere woorden, eene antikritiek geoorloofd zijn? Voegt
zij eenen der ambtenaren, die in de lagere vierschaar van het geschil hebben kennis
genomen, en dus ambtshalve tot studie der zaak zijn verpligt geweest?
Ik meen, dat in het mededeelen van eenige bedenkingen, bij de lezing van het
werkje van Prof. de Vries in mij opgekomen, niets onvoegzaams gelegen is. Wel
zie ik daarin die bezwaren, die in het algemeen op letterkundig gebied aan eene
antikritiek verbonden zijn, maar ook geene andere. Het moet iets zeldzaams zijn en
blijven, alleen door het groote belang des onderwerps gewettigd, dat een beoordeelde
terugkomt op eene recensie; maar èn het regtsgeding over den eigendom van het
Haarlemmermeer èn een taalkundig onderzoek, als dat van Prof. de Vries, over een
vonnis, zijn zeldzame en belangrijke zaken. 't Komt mij voor, dat zij dus eene
uitzondering wettigen.
Veel grooter bezwaar is het voor mij, met den Hoogleeraar eene lans te breken
op het veld van taalstudiën, waarin zijne kunde de mijne zooverre te boven gaat,
dat alle schijn van wedijver belagchelijk zoude zijn. Doch het is hem en
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mij en den lezer alleen om de waarheid te doen, en wel om de waarheid in één
speciaal punt van verschil. Van den duizendvoudigen woordenschat, dien de
Hoogleeraar boven mij vooruit heeft, betwist ik hem slechts één enkel woord, in één
tijdvak, in ééne beteekenis; één woord, hetwelk ik behoor te hebben leeren verstaan;
want de uitstekende regtsgeleerden, die in de zaak hebben gepleit, hebben met al
het vernuft, dat in hen was, dat woord voor mijne ambtgenooten en mij trachten te
verduidelijken, en de geschrevene bronnen waren ons niet verborgen; en toch
zoude, volgens den hooggeachten criticus, de zin van dat woord aan onze gespannen
aandacht ontsnapt zijn! Misschien is ook dit pogen vermetel, maar het kan worden
gewaagd. Komen wij ter zake. Prof. de Vries neemt aan, en hij doet dit te regt, dat de
hoofdvraag in het proces nederkomt op de beteekenis van het woord visscherien,
in den erfpachtbrief van Hertog Philips aan de stad Leiden van 21 April 1433. Al de
andere vragen betreffende Leiden's bezit gedurende 4 eeuwen, de verjaring, het
accres, de onteigening, enz., hangen te zamen met deze ééne of ontleenen daaruit
haar belang. Het woord visscherien is de hoeksteen van het gebouw.
Waar zóóveel afhing van de juiste beteekenis van een woord in eene oude
oirkonde, waarom heeft de regter dáár geene expertise van taalkenners bevolen?
Waarschijnlijk is dit nagelaten, omdat geen der partijen het gevraagd had en omdat
de regter het woord, dat zoowel in de middeleeuwen als heden in onze taal
gebruikelijk was, meende te verstaan. Had men een verslag van experten gevraagd,
Prof. de Vries ware stellig een der weinige vaderlandsche geleerden geweest, die
daarvoor in aanmerking kwamen, en wij weten thans hoe zijn advijs zou geluid
hebben.
Dit evenwel zij een troost, zoo er verzuim mogt gepleegd zijn, dat ook zelfs een
dergelijk advijs van taalkenners, al ware het éénstemmig geweest, den regter nooit
van de verantwoordelijkheid en van den pligt tot eigen onderzoek en oordeel zoude
hebben ontslagen. Ieder kent een regtsgeding van voor weinige maanden, waarin
niet eene oirkonde van 1433, maar een artikel der Grondwet van 1848 taalkundig
moest worden uitgelegd; het advijs van twee taalkenners als Prof. Jonckbloet en
Mr. Van Lennep kon den Hoogen Raad niet ontslaan van naar eigen oordeel te
beslissen, of
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besloten plaatsen de beteekenis had van lieux clos of van lieux couverts.
De te beslissen vraag was dan in 't Leidsche proces: Beteekent visscherien in de
acte van 1433 het water of het regt om te visschen?
De officier van justitie, de regtbank en het hof hebben ieder hunne overtuiging
uitgedrukt, dat het laatste bedoeld werd; zij hebben dit gedaan op eenigzins
verschillende wijze, die evenwel tot het hoofdgeschil weinig afdoet. Het hof noemt
vischregt de duidelijke en eigenlijke beteekenis van het woord visscherij, en
vischwater eene overdragtelijke. Daarmede is Prof. de Vries volstrekt niet tevreden,
en vindt veeleer in vischwater de primitieve beteekenis, in vischregt de
overdragtelijke. De regtbank kende aan het woord visscherij vier beteekenissen toe,
die van vischvangst, vischvijver, vischregt en vischwater; zij stelde van deze de
twee eerste ter zijde, als onbestaanbaar met den inhoud der quaestieuse acte, en
nam aan, als de meest gewone beteekenis van het woord visscherij, inzonderheid
wanneer het voorkomt met betrekking tot de domeinen en regalia der graven van
Holland, die van een uitsluitend regt om te visschen. Maar ook deze beschouwing
wordt door Prof. de Vries gewraakt; hij verwerpt geheel, althans wat den tijd, waarin
de acte is opgesteld, betreft, de beteekenis van vischregt; als resultaat van zijn
veelomvattend onderzoek geeft hij op bl. 17: ‘dat visscherie tot 1491 geene andere
beteekenis had, dan die van vischwater, tusschen 1491 en 1544 de beteekenis van
vischvangst heeft aangenomen, en eerst na 1599 ook tot die van vischregt is
uitgebreid,’ en bl. 59: ‘Met volle overtuiging mag men beweren: visscherie beteekende
vischwater en dát alleen; de opvatting van vischregt, die van lateren tijd is, mag niet
aan het jaar 1433 worden opgedrongen.’ Om geen den minsten twijfel aangaande
zijne meening over te laten, zegt Prof. de Vries uitdrukkelijk terzelfder plaatse, dat
Prof. Cock en de andere verdedigers van Leiden te veel hebben toegegeven, door
te erkennen dat ‘visscherij, op zich zelf genomen, beide beteekenissen zoude kunnen
hebben.’
De taalkundige kritiek doet hier dus alles af. Wel heeft Prof. de Vries bovendien
eenige uitlegkundige bezwaren tegen de tekstverklaring van het hof en de regtbank
gemaakt, maar eigenlijk waren deze overbodig, zoodra het
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vast stond dat de Hollanders van 1433 door visscherie niets anders dan vischwater
konden verstaan, en Hertog Philips derhalve een geheel duidelijk en ondubbelzinnig
woord had gebruikt. Wegen wij dus kortelijk de gronden voor die taalkundige stelling,
en voor de daartegenoverstaande; vervolgens zullen weinige woorden genoegzaam
zijn omtrent de reeds zoo dikwijls behandelde redekundige uitlegging der acte.
Het Nederduitsch heeft een groot aantal verbalia op erij; eenige daarvan
beteekenen zaken, andere handelingen, en bij analogie het regt tot het doen van
die handelingen. In de taal der middeleeuwen waren die woorden minder talrijk dan
thans, en volgens de Vries, voor het meerendeel uit het Fransch afkomstig; terwijl
in het Fransch de uitgang erie meestal, hoewel niet altijd, eene plaatsbepaling
aanduidt. 't Kan over het algemeen waar zijn; ik verzoek echter als uitzondering te
doen gelden, twee woorden, naauw met ons onderwerp verwant, namelijk maelrie
en voghelrie, beide van zuiver Duitschen oorsprong, en beide de handeling te kennen
gevende, van malen en van voghelen. Deze beide woorden komen zeer dikwijls in
de charters voor onder opsommingen van heerlijke regten. Voghelrie is dan het
uitsluitende regt om vliegend wild te vangen, of om met den valk te jagen (dit heet
ook vlieghen), maelrie is het uitsluitende regt om te malen, of een molen te hebben
in eene heerlijkheid (la banalité, le moulin banal).
Wat visscherie betreft, dit zoude oorspronkelijk, volgens de V., gelijke beteekenis
hebben gehad als het Fransche pêcherie. Zeker, indien eene acte, in beide talen
opgesteld, in den Franschen tekst pescherie en in den Nederd. visscherie had, dan
zoude er eene reden zijn om aan te nemen, dat met dit woord vischwater bedoeld
was; maar wanneer zoodanige dubbele tekst niet bestaat, mag men vragen: waarom
moet visscherij in de charters juist door pêcherie en niet door pêche worden vertaald?
Het Hoogd. Fischerey heeft beide beteekenissen, het Engelsche fishery beduidt
(volgens Walker), ‘the business of catching fish,’ en de verwantschap van deze
beide woorden met het Nederd. visscherij, zal toch wel grooter zijn, dan die van het
Fr. pêcherie. - Peche heeft nooit visch beteekend.
De hoogere verwantschap tusschen de woorden piscis (waarvan pêche) en visch,
valt zeker niet te ontkennen, maar
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deze ligt buiten het gebied der moderne talen; zij wijst op een primitieven taalstam,
1
en baat voor de taalkundige tektsverklaring niets .
Maar opmerkelijk is het, dat Prof. de. V. ons niet aanwijst welk ander woord dan
visscherie in het Mnlandsch voor vischvangst of vischregt werd gebezigd. Indien er
geen ander in gebruik was, zoude dit zeer tegen zijne stelling bewijzen, want
zoodanig woord was zoowel in de spreek- als schrijf-taal, tijdens de grafelijke regering
en zelfs vroeger, onmisbaar. Wanneer men toch aanneemt, dat de woorden eener
taal uit behoefte ontstaan, dan moest allereerst een zelfstandig naamw. in gebruik
komen, om het visschen uit te drukken, vóór dat men een naam noodig had voor
een vischregt of visch-privilegie; en het minst of laatst noodzakelijke was, aan het
water, waarin zich visschen bevonden, en dat toch reeds eene benaming had, een
naam te geven, van die visschen ontleend. Eerst moest er visscherij bestaan (d.i.
er moesten visschen worden gevangen), vóórdat iemand er aan denken kon, de
visscherij in eene bepaalde plek of streek waters als zijn eigendom te beschouwen;
en eerst na die handeling en die toeëigening beide, kon men op het denkbeeld
komen om het water, met visschen bevolkt, visscherij te noemen.
Dus mag men vermoeden, dat vischwater niet de oudste beteekenis van visscherie
is geweest. De behoefte aan dat (of een ander) woord, voor een regt om te visschen,
was daarentegen zeer oud. Immers de vischvangst was een van de allervroegste
bedrijven van de bewoners van ons land, en het monopoliseren van de vischvangst
in bepaalde wateren (aan de Romeinen geheel onbekend, maar geheel strookende
met de middeleeuwsche regtsbegrippen), komt reeds in den Frankischen tijd voor,
zoodat men het begrip van een uitsluitend vischregt aantreft in een groot aantal der
Latijnsche charters van graven en bisschoppen. Ik noem slechts de, ook in 't vonnis
de

aangehaalde giftbrieven uit de IX eeuw, bij Kluit, in diens beide groote werken te
vinden, waarin aquae en piscationes onderschei-

1

In de oirkonden van oud Fransch regt, wordt zoowel voor jagt als voor vischregt en voor
vischwater op hetwelk een uitsluitend vischregt werd uitgeoefend, het woord garenne gebruikt,
hetwelk later alleen voor konijnenwaranden gebezigd werd. Loysel, Instit. Coutumières, §
237, 238.
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denlijk voorkomen, alsmede de lijst van goederen der Utrechtsche kerk van St.
Maarten, volgens van Mieris omstreeks 866, volgens van den Bergh, die haar
opneemt in zijne Middel-nederl. geographie, omstreeks 900 opgemaakt, en waar
men leest: ‘In Rothulfnahem - piscatio quam Gerulfus habuit in extremâ parte Reni
a

fluminis, VI pars pertinet ad S. Martinum.’ En verder: ‘In Weromeri omnis piscatio,
et in Uteromeri laxatio retium quod traghal dicitur omnis, et dimidium piscationis ad
S. Martinum pertinet. In Dalmersce tota piscatio ad S. Martinum. In Amuthon VII
were ad piscandum. In flumine Vennapa omnis piscatio S. Martini. In Nesse villa
cum omni piscatione; decima enim (etiam?) in Almere de sagenis Sancti Martini
est, sed modo ille alie partes IX proprie sunt S. Martini; sed et alia piscatio in flumine
Feht tota S. Martini,’ etc.
Een hedendaagsche Nederlander zal deze plaats aldus vertalen: ‘In de Wormer
de geheele visscherij, en in Uitermeer de geheele vangst met treknetten, en verder
behoort de helft der visscherij aan S. Maarten. In Dalmersche is de geheele visscherij
van S. Maarten; te Muiden heeft hij 7 weeren om te bevisschen; in de rivier de
Vennip is de geheele visscherij van S. Maarten. In de Nes eene hoeve met de
geheele visscherij; ook komt hem een tiende toe van hetgeen met de zegen in
Almere (het meer beoosten Kennemerland) gevangen wordt, maar eigenlijk zijn de
negen tiende deelen ook S. Maarten's eigen; maar ook eene andere visscherij in
de rivier de Vecht behoort geheel aan S. Maarten,’ enz. - Blijkbaar beteekent het
woord piscatio hier telkens een uitsluitend eigendom van de vischvangst zonder
1
eigendom van het water, althans onderscheidenlijk daarvan genoemd . Welk woord
moest nu de middeleeuwsche Nederlander gebruiken om dit denkbeeld, dat hem
sinds lang gemeenzaam was, uit te drukken? Mij dunkt: visscherie; zoo niet, dan
moest een ander woord, dat die beteekenis had, in gebruik zijn geweest; want ook
de

de

in de charters der 12 en 13 eeuw komen piscatio en piscatura voor, in de
beteekenis van regt om te visschen, vooral in rivieren. Zoodra men derhalve

1

The Muiden alleen was S. Maarten eigenaar van grond, waarschijnlijk land en water, om te
bevisschen.
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openbare acten in het Nederduitsch ging schrijven (omstreeks 1270), had men voor
die zaak een woord noodig. - Het is niet waarschijnlijk, dat men dit woord nog in
1433 zoude hebben ontbeerd!
de

Het stilzwijgen of de onvolledigheid van twee woordenboeken uit de 15 eeuw,
door Prof. de Vries aangehaald, kan ons niet overtuigen van zulk eene armoede
der taal. Eigenlijk is het alleen de Theutonista, wiens vertolking van visscherie door
piscina, iets zoude moeten afdoen; maar ook deze voegt er piscaria en piscatoria
bij, en die woorden beteekenen, volgens du Cange, ook vischregt. De Gemmula
Vocabulorum vertaalt piscina door visscherie; maar dat is de vraag niet. Ter
waardering overigens van dit argument uit de woordenboeken, veroorloof ik mij
slechts twee vragen aan Prof. de Vries: Meent hij uit Johnson's Dictionary alle
benamingen in het dossier van een Engelsch proces te kunnen ophelderen? en
Is het niet vermelden van eenige beteekenis van een Nederd. woord bij P. Weiland,
de

een bewijs, dat dit woord in het begin der 19 eeuw die beteekenis niet heeft gehad?
Niemand kan deze vragen beter beantwoorden, dan de geleerde rapporteur over
het groote Nederd. woordenboek, waarvan wij allen zoo gegronde schoone
verwachtingen hebben.
Intusschen, wat men ook bij redenering moge opmaken omtrent de oude
beteekenis van een woord, het spraakgebruik der tijdgenooten moet beslissen. Het
komt dus op voorbeelden aan. - Prof. de Vries heeft er eene menigte gegeven, uit
de

de

de 14 en 15 eeuwen, in welke hij visscherie in den zin van water vindt; en betuigt
geen enkel stuk uit dien tijd te hebben ontmoet, waarin dat woord vischregt moet
beteekenen. (Blz. 57.) Ja, hij voegt daarbij deze aanteekening: ‘Alleen vind ik in het
laatste pleidooi van den Heer Landsadvocaat melding gemaakt van een
Rotterdamsch charter van 1403, waarin de woorden visscherie ende vrone
voorkomen, en dat volgens ZHEG. zonder eenige tegenspraak alleen vischregt
verleent. Het stuk is ten processe overgelegd, maar niet publiek gemaakt. Ik vermeet
mij geen oordeel over een charter, dat mij onbekend is, maar wenschte wel, dat het
in 't licht werd gegeven.’
Het is mij aangenaam aan dien wensch te kunnen vol-
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doen; maar daarbij mag eene onjuistheid in bovenstaande voorstelling niet
onopgemerkt blijven. Dat stuk is niet in het proces gebragt om een bewijs te leveren,
e

dat het spraakgebruik der 15 eeuw het woord visscherie in den zin van vischregt
heeft gekend, maar als voorbeeld van eene uitgifte eener visscherij in erfpacht. In
de advijzen van Prof. Cock en van de drie advocaten van Leiden was als een gewigtig
argument aangevoerd, dat de vroonvisscherij was gegeven in rechten erfpacht aan
Leiden, en dat onligchamelijke zaken of regten geen onderwerp van dit contract
konden zijn. Bij pleidooijen in eersten aanleg werd dit punt in het breede behandeld,
ook door den officier van justitie en in het vonnis. Zie Regtsgeding, I, bl. 35, 49, 74,
93, 109 volgg.
De landsadvocaat heeft bij die gelegenheid eenige voorbeelden aangehaald van
uitgiften in erfpacht van onligchamelijke zaken, welke voorbeelden uit den aard der
zaak zeldzaam moesten zijn, wat de grafelijke tijden betreft, omdat destijds het
leenstelsel nog in volle kracht en de emphyteusis weinig gebruikelijk was. Een dezer
stukken, bepaald eene visscherij ten onderwerp hebbende, was de acte van 1403;
ook in het vonnis staat die als zoodanig vermeld, en daarnevens de erfpachtsbrief
van 1428 omtrent de visscherijen te Purmerende en de acte over den vrijen zegen,
waarop wij straks terugkomen. In hooger beroep zien wij dat. geheele stelsel omtrent
de onbestaanbaarheid van den erfpacht uit de conclusiën en pleidooijen verdwijnen.
De Heer Faber van Riemsdijk herinnerde slechts even aan de acte van 1403 in
Regtsgeding, II, bl. 69. - En hoe luidt nu deze acte? Zij is getrokken uit een ‘Geluwe
register’ op het archief van het Ministerie van Financiën:
Roẽnde. 't Vroen ende eene visscherie tot Rotterdam, Scoenreloo,
Sciedam ende behoirt toe den Heer van Voirn.
Ailbrecht by Goids genade, Palensgrave upten Rijn, Hertoge in Beyẽn,
Grave van Henegouw van Hollant van Zeelant en Heer van Vrieslant.
Doen condt allen luijden dat wij ṽhuijert ende ṽpacht hebben, ṽhueren
ende ṽpachten mit desen brief Arent van Riedt onsen Meesterknaep, tot
eenen erffpacht onse visscherie ende vroen tot Rotterdam, Scoenreloo,
Sciedam ende tot Vlairdingen, die te bevisschen ende te ghebruijcken
mit sulck proffijt ende nutscip als dairtoe behoirt ende onsen rentmeester
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van onsen lande van Voirne die jairliex van onsen wegen pleicht te
ṽhueren om XVI hollantsce goudijn scilden 't jaers, sulck als wij nu ter
tydt t' Ordrecht doen slaen, te betalen alle jaẽ up Sinte Mertins dach in
den winter onsen rentm̃r voirñ. die ter tijdt wesen sal ende ontbieden ende
bevelen denselven onsen rentm̃r ende anders allen onsen bailliuwen,
scouten, en rechteren overal in onsen landen, dat sij Arent van Riedt
voirsz̃. onse voirs̃. vroen ende visscherie rustelijken ende vredelicken
laten houden eñ ghebruijcken om̃e den pacht als voirscr̃. staet, sonder
him eenigen hinder oft moeijenisse daer inne te doen oft sijnen
nacomelinghen ofte laten gescien in eeniger wijs. In oirconde desen brive
en

besegelt mit onsen segele. Gegeven in den Hage opten XII dach in
Meije in 't jair ons Heẽn duijsent vierhondert ende drie. Collacio
est
ex
orriginali per me D. Meusin.
Deze acte is van veel belang voor de beteekenis der beide woorden vroon en
visscherij, en tenzij men aanneme, dat de Graaf al het water en den bodem in eene
zoo waterrijke streek als binnen de vier aangewezene plaatsen gelegen is, daaronder
begrepen de rivieren de Maas, de Rotte en de Schie, voor 16 schilden 's jaars in
erfelijke pacht hebbe gegeven, moet men wel aannemen, dat daarbij aan een
bepaald heerlijk vischregt en niets anders gedacht zij.
Indien echter dit tot nog toe onuitgegeven stuk op zich zelf stond, zoude het
gewaagd zijn, daarop eene taalkundige stelling te bouwen. Zoeken wij dus naar
andere voorbeelden uit het tijdperk, in 't welk, volgens Prof. de Vries, visscherie
alleen vischwater beteekende.
Om het woord aan te treffen in den zin van vischvangst, dien ik a priori voor den
oudsten en meest eigenlijken houd, hebben wij niet ver te gaan. Men leze slechts
in de Handvesten van Amsterdam, II, bl. 893, het placcaat van Philips van
Bourgondië: over de visscherije van den harinck van 22 September 1440; de Hertog
zegt daar:
Dat die visschers die van onsen steden eñ dorpen om harinck uijtter
zee voorser. te visschen varen, kortelijcken geleden aenghenomen ende
begonnen hebben te hanteren eene niewe ghewoente, als dat sij alsulcken
harinck als sij vangen, terstont weder vercoopen opter zee (enz.) dairby
dat onse goeden steden in heur neringhe seer vercort werden ende oock
de visscherije seer mede vergaet ende te niet komt (enz.) ende omme
daerinne te versien ende die voirsz. neringhe weder te verbeteren ende
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onsen goeden luijden van heure visscherijen te het te besorghen, soo
1
hebben wy (enz.) .
Hieruit blijkt reeds dat Philips, of liever de klerken die met het opmaken van
Nederduitsche acten en ordonnantiën onder zijne regering belast waren, door
visscherij het bedrijf van visschen verstonden. Daar 't hier de uitoefening van dat
bedrijf in de opene zee gold, konde bij het opstellen van deze verordening geen
regtsbegrip aan dat woord verbonden wezen.
Maar ook dan kan men van visscherij als visschersbedrijf spreken, wanneer men
eene verordening uitvaardigt of mededeelt waarbij bepaald wordt, waar, hoe en op
welke tijden er mag gevischt worden, even als thans in de wet op de jagt en
visscherij. - Zulke veroordeningen had men ook in de middeleeuwen; de vraag is
belangrijk, of men daarin ook het woord visscherie gebruikte? Ik zoude tot een
bevestigend antwoord kunnen aanhalen de ordonnanciën van 1451 en 1458 omtrent
de Leidsche visscherij, maar men mogt mij dan van eene petitio principii
beschuldigen. Liever raadpleeg ik den ouden regtsgeleerde Jan Bottelgier, althans
2
de vertaling van zijne Somme rurale, gedrukt te Antwerpen 1529 , en lees aldaar
fo. 135:
Item dat niemant en visschet vã sinte iantmisse tot paesschen toe met
nette∼ die me∼ heet muchte, die welcke is visscerie om bliecken, op die
boete van 60 schellinghen ende die netten verloren.
Hier beteekent het woord visscherij een wanbedrijf, derhalve een bedrijf. Op
hetzelfde blad verso, komt het woord in den zin van vischwater voor, als volgt:
Item dat niemant en visschet in eens anders vivere oft eens anders
visscherie∼ of putten, enz.

1

2

Op de spelling van de oude charters bij Noordkerk zijn ongeveer dezelfde aanmerkingen
te maken, die de Heer Bakhuizen van den Brink omtrent van Mieris heeft ingebragt bij
de Leidsche Maatschappij, Handelingen, 1857, bl. 74. Maar de echtheid zijner stukken
is ontwijfelbaar.
De vertaling is eenige jaren ouder; immers op het titelblad leest men, dat zij gecorrigeerd is
door eenen experten praktizijn, advokaat in den Hoogen Raad des Konings van Castilië,
Grenada enz. te Mechelen residerende. Sedert 1519 schreef men den Hoogen Raad des
Keizers of der Keiz. Majesteit. Dus moet de corrector zijne hand over het werk hebben laten
gaan vóór 1506, toen Philips de Schoone nog leefde, of tusschen 1514 en 1519, toen Karel
nog slechts Koning was.
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Maar fo. 172 verso:

Van den visscherien. Item heeft die Coninck die kennisse van den
visscerien in allen rivieren royalen eñ aen sinen officiers eñ rechters yã
de∼ watere∼ behoort dairaf kennisse eñ aen geen ander.
Geldt het hier het bedrijf van de visschers? of het vischregt? Het een of het ander.
Zeker niet den eigendom van het water. Als voorbeelden van rivieren royalen worden
opgenoemd: de Seine, de Somme, de Schelde, enz.
Fo. 238:

Boeten op visscherien. Daerna volcht van den visscherien. So weet
dat so wie gehvonden wert visscende in viveren royalen oft rivieren oft
ander verboden wateren (enz.)
Er volgt eene halve bladzijde met de omschrijving van wanbedrijven, die men
visschende pleegde; deze alle vallen onder de rubriek: van den visscherien.
Fo. 242 verso:
Die constitucien van den Coninck ende ordinancien op die fayten van
den iachten ende visscherien, soewel in den bosschagyen ende foresten
van den Coninc als den rivieren (enz.).
Fo. 243:
Naedat gheseijt is van den visscherien ende van den netten daertoe
behorende, daernae volcht te sien ende te thoonen dye forme ende
maniere van der iachte (enz.).
Niet alleen verstaat de schrijver hier door visscherij de vischvangst, maar vindt
men bij hem ook die gelijkstelling met jagt of jagtbedrijf, die volgens Prof. de Vries,
bl. 61, uit het hedendaagsche spraakgebruik ontleend zoude zijn.
Zal misschien de vertaler van Bottelgier, omdat hij na 1500 schreef, worden
gewraakt als een te jonge getuige? Ik geloof niet dat daarvoor reden bestaat. Maar
het ontbreekt niet aan oudere.
Het woord visscherie komt reeds voor tijdens het Hollandsche huis, en het komt
daar in den zin van vischvangst voor. Bij acte van 19 Februarij 1285/6 maakt Floris
V bepalingen omtrent de dijk en sluis te Sparendam (naauwkeurig afgedrukt bij
Meijlink, gesch. van Delfland, bl. 321); daarin leest men:
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Dat onsen baliu van Rijnlant so wie so in dien tiden es, desen dije ende
die slusen die in desen dijc liggen sullen bi wisinghe diere hemeraderen
die daertoe ghesvoren hebben bescouwen sal ende berechten sal dien
nameliken dijc ende die slusen, ende daer mede dien omdije ende dien
scendeldijc mit al der beorte, dat daertoe behort, alse recht es tote des
lants orbare ende diere lieden vrome, bi sulken boeten alse die
hemeraderen daerop setten ende wisen bi horen eede. Maer die vischerie
sal die vornomde baliu verhuren bi rade onser boden, ende in dien slusen
1
nochte vor die slusen sal men niet vischen ense ten utgangl.e van dien
watere.
De verordening betreft den watergang, de spuisluis en den dijk, onder Willem II
te Sparendam ten behoeve van Rijnland aangelegd; van eigendom van water en
grond konde daarbij geene sprake zijn, maar wel van 't visschen in en bij de sluis.
De graaf wilde zorgen, dat dit visschen geen hinder toebragt aan de bestemming
der sluis; derhalve bepaalde hij, dat de visscherij door den baljuw zoude worden
verhuurd met de voorwaarde van niet anders vóór de sluis te visschen dan wanneer
er (naar buiten) gestroomd werd. Opmerkelijk is het, dat dit verhuren der visscherij
aan den baljuw alleen, zonder de heemraden, wordt opgedragen. Volgens het
den

charter op den 11 October 1255 aan Rijnland gegeven, vertegenwoordigden
heemraden het gemeene land en de baljuw den graaf; wanneer dus de heemraden
buiten de kennisneming van hetgeen de visscherij betrof werden gehouden, schijnt
het mij duidelijk dat de graaf bedoelde zich deze als een regaal voor te behouden.
Men ziet hieruit hoe naauw het verband was tusschen vischvangst en vischregt.
Het verbod om in of bij sluizen te visschen komt meer voor, b.v. in een Handvest
van Willem V van 1353 (Handv. v. Rijnland, bl. 171) betreffende eene uitwatering
te Waddinxveen:
't Waer mede dat yemant visschede in onsen goeden luijden sluijse,
alsoo dicke ende menich werve als hy daerinne visschede ende daer
men af betuijghen mochte mit tween witachtigen tuijghen of meer, alsoo
dickwils verbeurde hij tegens ons x pont ende den scout ende heemraden
voorseyd iiij pont (enz.).
en ditzelfde verbod vinden wij met het woord visscherij uit-

1

Tenzij.
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gedrukt (dus weder als bedrijf) in een Handvest van Hertog Albrecht van 1364
(Handv. v. Rijnland, bl. 19), als volgt:
Dat alsulcke wateringhe als onse goeden luyden van Rijnlant begeren
te hebben die uijtgaen sal in Tye tusschen Aemstelredam ende
Spaernedam - dat die voorsz. wateringhe nimmermeer vaert wesen sal
met schepinghe groot noch cleyn, maer altoos bliven sal tot uytganghe
sonder eenighe visscherie, oock hoeveel sluysen dat men daerin leyde
(enz.).
Met dezelfde bedoeling, en tevens als een voorbehoud van zijn regaal regt, zegt
Willem IV in een charter van 1331 (Meylink, bl. 102), betreffende de bedijking van
Zwijndrecht:
Ende wij sullen behouden in den lande onse thiende, dat is den elfften
schoof ende 't ellefste lam ende onse visscherien, maer die sluijsen niet
te laten bevisschen, daer 't lant mede bescadigt wort.
Ik laat in 't midden of in deze acte visscherien vischvangst of vischregt moet
beduiden en geloof dat hiermede genoegzaam is aangetoond (spijt den Theutonista),
dat visscherie in het Mnl. nog wel iets anders dan vischwater beteekende.
e

Echter zullen er nog eenige voorbeelden noodig zijn, ten bewijze dat in de 14
e

en 15 eeuwen, het tijdvak waarop het hier aankomt, de beteekenis van een
uitsluitend regt om te visschen, ook wel eens van een regt op den gevangen visch,
eene dagelijksche, althans gebruikelijke beteekenis van het woord visscherie was.
Bepaaldelijk blijkt dit:
a. uit stukken in welke het woord voorkomt in eene opgave of opsomming van
heerlijke of landsheerlijke regten, zoodat het niet zonder den zin geweld aan
te doen, kan worden opgevat als eene ligchamelijke zaak te kennen gevende;
b. uit andere stukken, waarvan het onderwerp of de zamenhang duidelijk
aantoonen, dat over visscherij als een regt of eene handeling wordt gesproken.
Onder a. rangschikken wij een voorbeeld, in de onmiddellijke nabijheid van het
betwiste grondgebied genomen. Het betreft de heerlijkheid de Vennip, ‘belegen aen
een water dat geheeten is die Meer van de Zuijtsijde’ (Handv. v. Leyden bl. 661).
Daaromtrent getuigt zekere Hendrik Bantszoon in eene acte van 1542 (Ibid. bl. 662),
dat toen omtrent 70 jaren geleden, dus in 1472, zijn vader bij het aan-
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vaarden van het Schoutambt van de Vennip, een brief had hooren lezen,
vermeldende:
Dat een Schout van de Vennep boven alle dat die visscherije, vogelrije,
thynsen ende scouwen aenginck, dat hy als Schout van de Vennep mochte
jagen in alle des graven wildernisse - voorts en mochte daer (in den
voorschr. ambachte van de Vennep) nyemandt visschen noch vogelen
mit staende want, dan by consent ofte verpachtinge van den Schout van
de Vennep.
Nog eenige jaren vroeger vinden wij in eene sententie van het Hof van Holland
(Handvesten van Rijnland, bl. 87) van 13 Augustus 1454, dat Jan van Matenesse
van Hertog Philips gepacht had,
dat dorp, ambacht ende heerlijcheyt van Bleeswijc, mitten balliuscop,
schoutambacht, herbstschot, meyenschot, turfmaten, gruijtrosmolen,
erfhuijs, visscherijen, tienden ende mit anders allen sinen toebehoiren.
Ook hier komt visscherijen voor te midden van eene reeks van regten aan de
heerlijkheid verbonden. Wel was tot de uitoefening van het regt van de gruite of
moutgeld, het bezit van een gruit-molen noodig, maar als de molen tijdelijk niet
bestond, b.v. als die afgebrand was, bleef toch het heerlijke regt in volle kracht. Ook
de gruitrosmolen staat dus hier om een regt aan te duiden.
den

Den 7 Junij 1449 verpandde dezelfde vorst aan de stad Delft (Handv. v.
Rijnland, bl. 418):
het hopgelt, den hinderdam, meijschot ende herbstschot, wanthuijs
ende visscherie in de Schie, haverpagt van Pinaker, marktpenningen,
straetgeld ende paerdentollen, hoenregelt, enz.
Het is waar, dat het wanthuijs eene onroerende zaak en geen regt was; maar is
het niet duidelijk, dat het gebruik en de verpachting van dat gebouw (bestemd om
vischwant te bergen) behoorde bij die van de visscherij, dat is, van het visschen in
de Schie?
Of zal men beweren dat de Schie zelve werd verpand? Bezwaarlijk zal men,
geloof ik, een enkel voorbeeld aanwijzen, dat een onzer graven eene bevaarbare
rivier zoude vervreemd of verbonden hebben; maar bij menigte vindt men
vervreemdingen, uitgiften, verpandingen en verpachtingen van tollen, veeren en
visscherijen in zulke rivieren.
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Zoo komen de visscherijen eene eeuw vroeger almede tusschen andere
onligchamelijke regten van den graaf voor, in de acte, waarbij Willem IV op 21 Junij
1345 een groot getal zijner domaniale inkomsten verpandde voor eene te Dordrecht
en andere Hollandsche steden gesloten geldleening:
In onser bailliuscip van Rijnlant: alle onse tienden ende lantrenten, die wi
hebben binnen den ambacht van Haisairswoude; onse grute binnen
Leyden; onse tienden ende renten tot Nuwerveen. In Kenemairlant, die
vischerie van Sparendam, die renten van den hofsteden binnen Hairlem,
1
die vischerie van den sluijs tot Alkemair. In Vrieslant die renten ende die
tienden van Gheestmairambacht; die tienden van Scaghercogghe; die
tienden van Hogedwouder ambacht, ende die tienden ende vischerien
van Drechterlant.
Gesch. van Delfland, bewijsst. bl. 60.
Van deze tienden en visscherijen van Drechterland lezen wij elders, dat zij bij
voortduring onder ééne en dezelfde administratie vereenigd bleven, zoo als men
kan zien uit een brief van Maximiliaan en Maria, 28 Febr. 1477/8, over de munt,
2
waarmede men de pachten van die tienden, visscherijen en sluisen in Drechterland
zoude betalen. Handv. van Enkhuijsen, bl. 36.
Zeer toevallig gaf juist op denzelfden datum, als ware het om ons allen twijfel te
benemen omtrent de beteekenis van die Drechterlandsche visscherijen, ‘de ontvanger
generael van mijn heer den hertog van Oostenrijk, Nicolaes Provoost,’ aan de stad
Enkhuizen eene quitantie voor 200 £,
tot gifte van haer gegeven om de gratie aen haer gedaen ter oorsake
van de jacht ende visscherije tot Grootebroeck, het welcke sij hebben in
't voorseijde Drechterlant.
(ib. bl. 122.)
En in een placcaat van 17 Januarij 1569 zegt Philips II, dat de visscherije van
Enckhuijsen - een van onsen ouden rechten ende domeijnen is. (ib. bl. 86.)
Menigvuldig komt visscherie te midden van andere heer-

1
2

Westfriesland.
Sluisen beteekent hier sluisgelden, even als nog heden de pachter van eene sluis datgene
pacht, wat de doorschuttende schippers betalen, maar met de sluis als onroerend goed niets
te maken heeft.
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lijke regten voor, bij de uitgifte van hooge en ambachtsheerlijkheden, b.v. bij Mieris,
Ch. Boek, IV, bl. 169, in de uitgifte van Nataers (1411) door Willem VI:
Ende si ende hoir nacomelinghen, sullen dairin hebben ende behouden
ambachte, ambachtsgevolch ende alle ambachtsrecht mit tienden,
visscherien, vogelien, ende anders mit allen haeren toebehoeren, die si
van ons tot enen Zeeuschen lien sullen houden.
Dezelfde graaf verkoopt bij twee acten (1410 en 1415) eene gorze, schor, slijkland
en aanworp bij Tholen, met bepaling, dat de koopers en bedijkers van dat land
ende alle hoir erven ende nacomelinghen dairin houden, hebben ende
gebruiken sullen heerlichede, ambacht ende ambachtsgevolge ende alle
ambachtsrecht metten tienden, vogelye, visscherie, wint, brant, exchijnze,
1
veeren, ghiften van kercken ende alle ander oirbair ende proffijt die dair
af comen sullen.
(Ch.B., IV, bl. 156 en 310.)
Dezelfde verbinding van visscherijen, vogelijen, ambachtsheerlijkheid ende tiende
vinden wij in een leenbrief van 1416 (ib. bl. 362). En wanneer dan dezelfde vorst in
hetzelfde jaar in de acte tot vermeerdering van het douarie zijner gemalin (ib. bl.
o

393) herhaaldelijk van visscherijen gewaagt (N . 7, onse vroon ende visscherijen
o

tot Leijden, en N . 9, den tollen, sluijsen ende visscherijen tot Sparendamme),
bestaat er dan a priori grond om te vermoeden, dat alleen aan vischwater, niet aan
vischregt kan gedacht zijn?
Dit stuk is een der zoogenoemde verwante acten van den giftbrief van 1433, en
veel besproken in het proces. Voor de taalkundige vraag is het niets afdoende;
alleen in verband met het straks aangemerkte omtrent de grafelijke visscherij te
Sparendam zoude ik het er voor houden, dat visscherijen ook in dit stuk, althans in
e
deze 9 rubriek, een vischregt beteekent.
Volstrekt niet twijfelachtig schijnt de beteekenis van het woord in de zoen of
capitulatie van 1420, waarbij Philips van Wassenaer het burggraafschap van Leiden
aan Jan van Beijeren overdraagt (Ch.B. IV, bl. 556):
Behoudelick mij ende mijnen erven de burch, de mannen, de

1

Regt van collatie.

De Gids. Jaargang 22

904

swanen, dat hopghelt, ende gruijtghelt, die vischerie ende mijnen tollen
1
binnen Leyden .
In 1421 vinden wij weder een verkoop van gorzen, enz. aan den Heer van Voorne
(ib. bl. 569):
Voort sal hi ende sijn nacomelingen hierin hebben ende behouden
ambocht, ende ambochtsgevolch, tienden, muelen ende visscherien,
vogelrien, ghifte van kercken ende mit anders allen sinen toebehoiren,
mit allen boeten tot 7 scellinghe toe.
In 1430 eene soortgelijke uitgifte van Sommelsdijk (ib. bl. 983); volgens deze
zullen de bedijkers
ende alle hoir erven ende nacomelinghen dairin hebben ende gebruken
ambacht, ambachtsgevolgen ende alle ambachtsrecht mit thijenden, mit
maelrien, vogelien, visscherien, veeren, gethynse, ghiften van kercken
ende anders allen oirbaer ende profiten, die daer af comen sullen.
Eindigen wij deze drooge opsomming met twee acten van hertog Philips, den
auteur, wiens geschrift wij moeten verklaren. In Dec. 1435 gaf hij (ib. bl. 1069):
Heer Hugo ende sijne erven ende nacomelingen alle die thienden,
vogelerijen, visscherijen, veeren, wint van molenen, exchynsen in den
Oost-Ambachte van Ysselmonde, mit allen haren rechte ende
toebehooren, nyet uytghescheyden.
En verkocht in Junij 1436 (ib. bl. 1080) in den polder Heinkenszand
ambochtrecht, ambochtsgevolch, molen, wint, maelrije, hofsteden,
veren, vogelrije, visscherije over ambocht, alsoo groot ende alsoo cleijn
als enz.
Ik maak bij de aanhaling van al deze acten de woorden van Prof. de Vries (bl. 23)
tot de mijne: ‘Soort bij soort,’ zegt de bekende regel, ‘die zoo eenvoudig is, dat hij
ook in den kunsteloozen stijl der oude oirkonden niet kon worden verwaarloosd.
Vindt men een woord, dat ons twijfelachtig is, nevens of te midden van andere
geplaatst, die de uitdrukkingen zijn van afgetrokken begrippen, dan heeft men regt,
ook dat ééne woord als zoodanig op te vatten.’

1

In de acte van 17 April 1651 (Handv. van Leyden, bl. 480), bij welke de stad Leiden
het burggraafschap heeft gekocht, worden al deze regten mede vermeld, speciaal ook
de visscherije van den Rijn hooggemelde Z. Excellentie (den Burggraaf) toebehoorende.

De Gids. Jaargang 22

905
Maar het is niet noodig, zich daarmede alleen te behelpen; het ontbreekt niet
b. aan stukken, waarin het onderwerp of de zamenhang duidelijk aanwijzen, dat
met visscherij bepaaldelijk een vischregt en niets anders kan bedoeld zijn. Zoo even
vonden wij reeds zekere visscherij genoemd als een van onze oude rechten in een
placcaat van 1569. Maar dit voorbeeld kan worden gewraakt, als niet oud genoeg.
e

e

Het moet blijken dat in de 14 en 15 eeuw visscherij, waar het noodig was dit woord
uit te leggen, niet werd verklaard door ‘water,’ maar door ‘het visschen’ of ‘het
uitsluitend regt om te visschen.’ Van dien aard is eene acte van 1396 (Gesch. v.
Delfland, bewijsst. bl. 16), waarbij Wouter van Matenesse aan de stad Schiedam
overgeeft
ende quijtschouwt die vischerie in die oude haven, alsoe verre als der
stede vriheit begrepen heeft, ende soe wes streckende is buiten der stede
vriheden in die oude haven, dat en sal die stede noch ick nyet bevisschen,
ten waer bi onser beijder wille, vuijtgeseidt, dat die stede haer nyet
bewinden en sal eenige visscherie buijten den riede off lande ter
Maese-waert in dwers over die oude haven. Ende ick hebbe oick over
gegheven alle recht als ick hebben mochte toter veste - behoudelic my
ende mynen nacomelingen te bevisschen die sluijs ende sluijsvliet
onverseijdt van der steden, des soe en sal die stede die vesten niet
bevisschen mit staenden thouwen.
Blijkbaar wordt hier één en hetzelfde begrip uitgedrukt door de visscherijen, het
bevisschen van en het regt tot een water. Merkwaardig is ook eene acte van 1424
(Mieris, IV, bl. 738), waarbij Jan van Beijeren aan twee personen uitgeeft:

die visscherije ende vogelije in onsen Gote in onsen lande van Voirne
tusschen den dyken, die aldair te leggen plagen ende nu inghebroocken
zijn ende offt Godt wilt weder bedijct sullen werden.
Waarschijnlijk gaf de ontredderde toestand van dat land aanleiding om het
onderwerp der uitgifte nader te omschrijven. Dit geschiedt in de volgende woorden:
Ende oirloven hem ende dengenen, die sy dairtoe setten sullen, ende
anders nyemant, in den sluijsen, weteringen, sloeten en in walen te
visschen ende te vogelen tot horen meesten oirbaer ende profijt.
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Het spreekt van zelf dat dergelijke omschrijvingen zeldzaam zijn. Veelvuldig komt
daarentegen de vermelding van visscherij in of van eene rivier voor. Hoewel dit
reeds weinig twijfel overlaat, zoo mag het nog meer afdoende voor de beteekenis
van het woord heeten, wanneer wij lezen dat de landheer visscherij bezat in het
water van anderen, of dat onderdanen iets moesten betalen voor de visscherij in
het water, waarvan zij eigenaars of gebruikers waren. - Dergelijke verhouding blijkt
uit een charter van hertog Albrecht (1394) met en in verband tot eene acte van
Philips van Wassenaer (1410). In het eerste (Gesch. v. Delfland, bewijsst. bl. 68)
leest men:
1

Item hebben wi gepacht onse stede voirschr. (Delft) durende tot ewigen
dagen, die visscherie in die vaert van der Siekerlude, streckende doir die
Delff in die Schye, ende voirt suijtwaert die Schye langes in die nyewe
vaert ende die nyewe vaert langes tot in der Maze om XI £ 's iaers te
betalen alle iaer tot sinte martijnsdach in den winter ende geloven onser
stede voirschr. die voirs. visscherie te waren tot ewigen dagen als voirsch
is ende dier visscherie en sel nijemendt bewinden dan onse gerecht van
Delf of dien sise voirt bevelen off verhueren sellen.
In het tweede stuk verklaart Wassenaer, burggraaf van Leiden, ambachtsheer
van Kethel (Mieris, IV, bl. 144):
dat Hartoghe Albrecht sal: ged: verpacht heeft onsen lieven en
geminden vrienden der stede van Delff die visscherye in die vaert van
Siekerlude buijten Delff doergaens der stede voirschr. ende voert
suijdwaerts die Schye langes alsoe verre, als hoer vaert gaet, streckende
totter Maze toe, in welcke vaert die visscherije onser heerlycheit van
Ketelambacht streckende is.
Dezelfde vaart dus, die Hertog Albrecht die nijewe vaert noemt en voor welker
visscherij hij zich door de Delvenaars pacht laat betalen, was hoer vaert, hun
eigendom. Maar in datzelfde water beweerde Wassenaer, als ambachtsheer van
Ketelambacht, de visscherij te hebben, en deed daarover, blijkens de acte, aan de
Delvenaars een proces aan, 't welk bij deze zelfde acte in der minne wordt afgedaan:
des hebben wij hem weder overgegeven ende quijtgescouden die
visscherije van den Schije alsoe verre als voirschr. is sonder ons in
eenigherwijs daeroff te onderwinden, streckende van haere vaert
Noirtwaert alsoe verre als Ketelambacht gaet.

1

Verpacht.
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De boven aangehaalde brief van Hertog Albrecht van 1403 aan zijnen meesterknaap
is een niet minder sprekend voorbeeld. In het Amsterdamsche vonnis (Regtsgeding,
I, bl. 110) wordt ook als voorbeeld eener uitgifte in erfpacht van eene ‘visscherij
bepaaldelijk in den zin van vischregt’ aangehaald de acte van 1428 (Mieris, IV, bl.
931 en 937) waarbij Jacoba van Beijeren aan Gerrit van Zijl verpacht: ‘de visscherijen
ende sluizen ter Weer, met heure toebehoirten, zoo die gelegen zijn tot
Purmereijnde.’ Prof. de Vries (bl. 30) haalt deze zelfde plaats aan ten bewijze, dat
visscherijen niets anders dan vischwater kan beteekenen. Het is waar, dat vóór
deze uitlegging pleit de koppeling van het woord visscherijen met sluizen - en de
aanduiding der plaats: gelegen tot Purmerende. Maar zoo als ik reeds opmerkte,
kan bij de verpachting van eene sluis aan niets anders worden gedacht dan aan de
heffing van de sluisgelden, dus aan een regt; wat de plaatsaanduiding betreft, deze
is even noodzakelijk om de uitoefening van een regt als om den eigendom van water
te bepalen; eindelijk, zoo er overigens twijfel overbleef, in dezelfde acte komt het
woord visscherijen nog eens op eene geheel ondubbelzinnige wijze als een heerlijk
regt voor. Immers bij denzelfden brief verleent Jacoba aan van Zijl:
Die buijrschap van Neck mit Neckerban, metter hooger ende lager
heerlicheden, metten renten, opcomingen, vogelrijen, visscherijen, ende
alsoo groot ende alsoo cleyn, als, enz.
Zal men dan zeggen, dat in dezelfde zeer korte acte het woord visscherijen de
twee verschillende beteekenissen heeft? Het ware mogelijk, en dan zoude het des
te meer bewijzen voor de onzekerheid voor dat veelbeduidende en gewigtige woord.
Doch ook die twijfel verdwijnt als men leest bij Mieris, IV, bl. 257, dat Willem VI aan
zijnen getrouwen Willem Eggaert overgeeft:
dat hy tot Purmereynde hebben, houden ende besitten sal de vrije
heerlicheyt, hoge ende lage, mit water, winde, wage, thijnse ende thienden
ende mit anderen heuren toebehoiren, also vrij als wy die aldaer tot desen
dage toe gehadt hebben, uijtghenomen de visscherije ter Weer, die wij
an ons houden.
Jacoba voltooide de gunst van haren vader, door aan van Zijl, den schoonzoon
en opvolger van Eggaert, ook die voorbehoudene visscherij af te staan.
Een ander stuk, waarin visscherij niet anders dan het vis-
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schen of het vischregt kan beteekenen, is de veelbesprokene acte over het regt van
den vrijen zegen (Mieris, IV, p. 1065), des te belangrijker, omdat zij op het betwiste
grondgebied betrekking heeft. Die acte heeft geene dagteekening, maar is, blijkens
haren inhoud, verleden tijdens Leiden de vroonvisscherij in pacht had van hertogin
Margareta, douair. van Holland, dus na 24 Maart 1435, terwijl St. Jansdag (24 Junij)
1436 daarin als nog aanstaande wordt genoemd. De Regenten van Leiden verklaren
aldaar, dat zij van de hertogin Margareta haar leven lang gedurende gepacht hadden
dat Vroon ende die visscherije omtrent Leyden mitten toebehooren, en dat hieraan
verbonden was de voorwaarde:
Dat den Casteleijn van Teijlingen off sijnen stedehouder voor die selve
visscherije, die totter Castelrije behoort, alle jaer hebben sal als tot hier
toe gewoonlyck is geweest ende wy hem van der stede wegen voornoemt
jaerlicx daer voor uijtreycken sullen IV goude Vrancryexe cronen. - Hier
is in besundert ende het sijn voorwaerden, als onse genadige Vrouwe,
Vrouwe Margriet van Bourgoignen voirsz. off onse genadige Vrouwe haer
1
2
dochter off onsen genadigen Heere op den huijse tot Teylingen sijn, dat
3
sij dan hoir visch voor hoir herberge sullen mogen doen copen after
4
Sassenhem off daeromtrent uit den rivieren , als gewoonlick is geweest,
ende desgelijcx de Casteleyn van Teylingen off sijn stedehouder voor
hem, ende voor sijnen huisgesinne, behoudelic dat diegene die den visch
vercoopt, uijtreycken sal 't vroongelt na ouder costume.
De kastelein van het slot Teylingen had dus, als emolument aan dat ambt
verbonden, eene visscherij, en wel dezelfde visscherij, als die de stad Leiden van
Vrouwe Margareta gepacht had. Deze uitdrukking is op zich zelf zeer duister. Had
de kastelein van T. aanspraak op de geheele Vroonvisscherij (hetzij deze een
vischregt of water zij geweest), dan zoude Margareta iets in douarie ontvangen
hebben, hetgeen een ander toebehoorde, en verpacht hebben, wat haar niet
toekwam. Dit is geheel onaannemelijk. Echter laten de woorden: dieselve visscherije
die, niet toe, aan een gedeelte van het water te denken, welk gedeelte des Kasteleins
eigendom zoude zijn geweest. Gebiedend

1
2
3
4

Jacoba.
Frank van Borsselen.
Voor hunne huishouding.
Welke rivier? de Vennip? of de Rijn?
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wordt dus voor de uitlegging dezer acte vereischt, dat men onder de visscherij van
den Kastelein van T. versta een regt om te visschien, hetwelk beperkter was dan
de vroonvisscherij in het algemeen, maar over dezelfde wateren werd uitgeoefend.
Ook de uitzondering, ten behoeve der vorstelijke familie gemaakt, betreft de visch
en vischvangst. De goede gravin Jacoba mogt nog wel een vischje nuttigen, zonder
te Leiden ter markt te gaan; evenwel was ook van dezen visch het vroongeld
1
verschuldigd . Dat deze uitlegging de ware is, lijdt dan ook geen twijfel, daar van
Mieris in eene aanteekening mededeelt, ‘dat dit emolument van den Casteleyn van
Teylingen genaamd werd het regt van den vrijen zegen in de vroonwateren,’ en dat
de erfpacht, bedragende 4 kroonen, in 1505 door den graaf werd verkocht aan
2
Willem Willemsz. Datgene, waarvoor de erfpacht werd betaald, was dus het regt
om vrij met zegens in de vroonwateren te visschen, en dit regt wordt (in 1435 of
1436) de visscherije die den Casteleyn v.T. toebehoort genoemd, en wordt in erfpacht
gegeven.
Eindelijk nog een woord over de visscherijen in Kennemerland. Prof. de Vries (bl.
42) vermeldt een Handvest van 1357 (v. Mieris, III, bl. 30), waarin graaf Willem V
aan de ingelanden van Crommenijerdamme tot wet geeft:
Voert, soe sal die visscherije van der Crommenije ons wesen; maer,
anders sullen alle wateren vrij wesen als sij nu sijn.
In de Handvesten van Kennemerland, bl. 851, staat: voert soe sal die visscherije
van den gaten van der Crommenije ons wesen, enz. Uit deze plaats, ook in het
vonnis aangehaald, maakt hij deze gevolgtrekking, dat de visscherij van de
Crommenije een water was, hetwelk tegen andere wateren wordt overgesteld. Dit
schijnt mij al zeer gewrongen toe. Veel natuurlijker opvatting is het, wanneer men
eene tegenstelling aanneemt tusschen de Crommenije (deze was toch zeer zeker
een water) of de gaten van de Crommenije, en andere wateren. En in dit geval
beteekent vrij niets anders dan niet onderworpen aan het grafelijke vischregt. Zoo
deze lezing de ware is, dan hebben wij hier weder eene plaats, waarin visscherij
be-

1
2

Over het vroongeld (eene belasting) zie v.d. Schelling, Holl. Tiendregt, I, bl. 344.
In de koopacte van 31 Dec. 1583 wordt gezegd, dat die erfpacht aan W. Willemsz verpand
was. Handv. van Leyden, bl. 706.
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paaldelijk in de beteekenis van vischregt voorkomt. Of alle andere wateren, in de
acte bedoeld, al de wateren van Kennemerland zijn, doet weinig ter zake. - Maar
deze uitlegging van de acte verkrijgt eene groote waarschijnlijkheid, wanneer men
in het oudste handvest van Kennemerland (1291, in Handv. van Kennemerland, bl.
4) leest:
Die Kennemaren en sullen genen vierden visch gelden op dat Ye, noch
op Crommenye, noch in Limmermeer; in andere wateren nemen wi onse
recht in slusen en anstalen die onse sijn, in onse vrije ambachten, enz.
Dus had de graaf in het IJ, in de Crommenie, in het Limmermeer, een regt op den
vierden visch, en van dat regt waren de Kennemers persoonlijk vrij; in andere wateren
van hun land had hij alleen in zijne sluizen en binnen zijne anstalen (bakens) een
vischregt. Letterlijk hetzelfde wordt herhaald in een handvest, door Willem VI in
1415 verleend (v. Mieris, IV, bl. 333).
Weinige dagen te voren had dezelfde graaf in een pachtbrief (v. Mieris, IV, bl.
320) het volgende beding gemaakt:
Voert soe sal onse bailliu van Kermerlant - nyemant van den buijeren
voirsz. vangen - ende geen buijrman sal van geenre wilkoer, die hy doen
sal, meer te boeten gelden dan 2 scellinghe; uutgenomen van onser
vroonlande, tienden, visscherijen ende anderen onsen goeden, dair sy
onsen rentmeester tot onsen behouff of sculdig souden mogen wesen.
Is het nu eene gewaagde gissing, wanneer men hieruit het volgende besluit trekt?
o

1 . de visscherijen, waarvan de baljuw van Kennemerland inkomsten ontving voor
den graaf, waren dezelfde zaak als het regt des graven, dat hij in de
o

Kennemerlandsche wateren nam; en 2 . de visscherije in de Crommenije, die de
e

graaf in de 14 eeuw de zijne noemt, was niets anders dan het regt van den vierden
e

e

visch op Crommenije, vermeld in de handvesten der 13 en der 15 eeuw. Die
Crommeniesche visscherij komt nog eens voor in een handvest van 1397 (Handv.
v. Kennem. bl. 853), waarbij hertog Albrecht regelt het onderhoud door de ingelanden
van den Zanddijk in de ambachten van Westzanen en Crommenie:
behoudelic ons onse visscherie van de sluijsen ende sijlen die in de
voirsch. dijck gelegen sijn.
Ook hier kan men alleen aan vischregt denken.
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De visscherijen in Kennemerland in 't algemeen worden vermeld in het vonnis, door
den stadhouder Albrecht van Saxen over de Kennemers uitgesproken op 25 Mei
1492, wegens hunne deelneming aan de oproeren van het kaas-en-brood-volk, en
in de amnestie, straks daarop gevolgd. 't Blijkt uit die stukken, dat destijds
onderscheidene domeinen of domaniale regten aan gemeenten of bijzondere
personen waren verpand. De regering verzuimde deze gelegenheid niet om die
panden met gesloten beurs te lossen. Deze bepaling wordt in de volgende woorden
uitgesproken (Handv. v. Kennem., bl. 78 en 87):
Item dat alle domeynen verpant ende verset in handen van de ingesetenen
van Kennemerlant wesende, 't sy op schoutambachten, sluijsen,
visscherijen, erffpachten ofte andere officiën, hoe die genoemd mochten
wesen - die selve domeijnen ofte penningen, staende in recesse op eenige
officiën ofte erffpachten, sullen aen mijn genad. Heere den Roomsch
Koninck - vrij ende quijt sijn ende blijven, ende die brieven ofte
verschrijvinghe van dien, in handen van mijnen ghenad. Heere leveren,
omme gescheurt te wesen.
In dezelfde acte komt omtrent de Alkmaarders gelijke bepaling voor:
hetsij op schoutambachten, sluijsen, visscherijen, wage, erffpachten
ofte andere officiën, enz.
Omtrent de Westfriezen:
hetsij op schoutambachten, sluijsen, visscherijen, erffpachten ofte
andere officiën, enz.
Omtrent de Texelaars:
hetsij op schoutambachten, sluijsen, visscherijen ofte andere officiën.
Dat onder visscherij een regale, hetzij eene geldelijke praestatie of een regt om
te visschen, verstaan moet worden, is hier boven allen twijfel verheven door de
bijvoeging der woorden: ofte andere officiën. Het verpanden en weder lossen van
dergelijke onligchamelijke goederen, zelfs van belastingen, revenuën van ambten,
enz., was in de middeleeuwen niets vreemds, en vooral onder de regeringen van
het huis van Bourgondië dagelijksch werk.
Bovenstaande voorbeelden konden worden vermeerderd, en misschien zoude
op onderscheidene der stukken, door
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Prof. de Vries aangehaald, ten bewijze, dat visscherij door vischwater moet worden
verklaard, bedenking kunnen worden gemaakt. Maar het gegevene schijnt mij
genoegzaam om de stelling te wettigen, dat visscherij, zoowel in het enkelvoud als
e

e

meervoud, bij de Hollanders der XIV en XV eeuwen de beteekenis had van
vischvangst en van vischregt;
en dat men, door aan te nemen, dat in de bekende acte van 21 April 1433 het
woord visscherijen een grafelijk vischregt in zekere wateren te kennen geeft, geene
zonde begaat tegen de taal van die tijden.
Misschien zal het den in de zaak van Leiden onzijdigen lezer, even als mij,
verheugen tot deze uitkomst te zijn gekomen. Want het ware zoowel voor het
vaderlandsche gevoel, als voor den zin voor regtvaardigheid, kwetsend en stuitend,
dat Leiden haar reusachtig proces zoude hebben verloren, niet alleen op eene
feitelijke dwaling (hiervoor staat ieder mensch bloot), maar op eene taalfout door
hare regters gemaakt.
e

e

Daar het intusschen niet tegen te spreken is, dat het spraakgebruik der XIV en XV
eeuwen het woord visscherijen óók in den zin van vischwater of van water in
betrekking tot de vischvangst heeft gekend, zoo blijft de mogelijkheid van dwaling
in de uitlegging der acte bestaan, en verdient hetgeen daaromtrent door Prof. de
Vries is aangevoerd, allezins overweging.
Dit alleen moet daarbij worden in acht genomen, dat het woord visscherijen nu
weder, even als vóór de verschijning van het boekje van ZHG., als geheel
dubbelzinnig en weifelachtig moet gelden.
o

Derhalve kan 1 . dat woord niets bijdragen tot de verklaring der acte;
o

2 . De dubbelzinnigheid van het woord is in het nadeel van Leiden's aanspraken.
De eerste dezer stellingen zal ieder gereedelijk toegeven.
Detweede vereischt welligt een paar woorden ter toelichting.
Men veronderstelle voor een oogenblik eene volstrekte onzekerheid aangaande
den zin van het gewigtige woord, zoodat ook geene gronden van waarschijnlijkheid
aanwezig waren, om ten voordeele van de eene of de andere opvatting de
weegschaal te doen doorslaan. In dat geval was

De Gids. Jaargang 22

913
de zegepraal van Leiden onmogelijk; niet, omdat zij eischeres en de Staat gedaagde
was (immers daaruit volgde alleen, dat Leiden een bewijsstuk moest overleggen,
en aan dezen pligt voldeed zij; zij leverde een schriftelijken titel); maar, omdat
hetgeen zij te bewijzen heeft en op den voorgrond stelt, een eigendomsregt, omdat
hare vordering eene opvordering van eigendom is, en zij dus nooit kan volstaan
met aan te toonen, dat zij iets heeft verkregen, hetwelk misschien een eigendomsregt,
maar ook misschien iets anders is. - Er is meer: in de aangenomene veronderstelling
geeft de acte óf een regt om te visschen, óf den eigendom van water, waarin óók
het regt om te visschen begrepen is; derhalve is de overdragt van het regt om te
visschen zeker, die van de overige regten, aan den eigendom verbonden, onzeker.
Deze onderstelling van volstrekte onzekerheid der beteekenis van 't woord
visscherien is evenwel in de regterlijke uitspraken niet aangenomen; integendeel,
de officier van justitie, de regtbank en het hof hebben het er voor gehouden, dat wèl
het woord visscherien op zich zelf twijfelachtig is, maar dat er die hooge
waarschijnlijkheid, die bij het geregtelijk bewijs voor volkomene zekerheid geldt,
aanwezig is, dat in de acte van 1433 alleen vischregt verleend werd. De
procureur-generaal, uitgaande van denzelfden twijfel, kwam tot eene
tegenovergestelde opvatting.
Ik bepaal mij bij deze vraag van uitlegkunde tot een paar opmerkingen, om niet
in noodelooze herhalingen te vervallen van hetgeen al zeer dikwijls gezegd is.
Zoodra men aanneemt, dat het woord visscherij tweederlei beteekenis had in de
e

15 eeuw, ontstaat er dadelijk eene hoogst eenvoudige bedenking tegen Leidens
aanspraak, die reeds den min kundigen, maar onbevooroordeelden lezer der acte
moet in het oog vallen; zij is deze: Indien Philips van Bourgondië had bedoeld
visscherijen in de ruimere beteekenis, derhalve water en grond aan de stad Leiden
te geven, waarom heeft hij dit dan niet ondubbelzinnig gezegd? 't Ware eene zeer
kleine moeite geweest om de acte zóó te redigeren, dat er voor den tijdgenoot en
nakomeling duidelijk bleek van eene overdragt van vast goed; de vele acten,
houdende uitgifte van schorren, uitdijken, gronden, poelen, plassen, om te bedijken
of anderzins, uit denzelfden tijd, zijn daar om het te bewijzen.
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Om deze eenvoudige bedenking te wederleggen of te voorkomen, hebben de vorige
verdedigers van Leiden argumenten gevonden in den zamenhang der acte en in
verwante acten. Prof. de Vries acht deze argumenten geheel geldig, maar gebruikt
ze in eene tegenovergestelde orde, namelijk tot staving van zijne stelling, dat het
woord visscherie niets anders dan vischwater kon beteekenen.
De veelbesprokene en meermalen gecopiëerde acte luidt:
Philips (enz.) doen condt allen luijden, dat wi - derselver onser stede
van Leyden gegunt ende verpacht hebben in rechten erffpacht al sulke
visscherien ontrent onse voorsz. stede gelegen geheijten dat vroen, alsoe
groot ende alsoe cleijn als heeren florijs kinderen van Alcmâ nu ter tijt in
pachte hebben van onse lieve moeije van Hollant ende dese voorsz.
pachte sal ingaen tot wat tijdt dat het an ons comen sal, hetsij mit besterfte,
mit overgevinge of hoe dat wesen mach in enigerwijs ende duerende
daerna erflic als voorsz. is, behoudelic dat sy ons dair aff betaelen sullen
also vele als die voorsz. kinderen nu ter tijdt dairaff betaelen.
De aanwijzing van plaats, in de woorden: ontrent onse stede gelegen, en van
uitgebreidheid in de woorden: alsoe groot ende alsoe cleijn, zijn in de processtukken
tot verzadiging toe behandeld. Beide aanwijzingen waren noodig, zoowel om den
omvang van vischregt als van water en grond aan te duiden. Misschien zoude het
hoogst onduidelijke en onbepaalde van de aanwijzing der grenzen kunnen gelden
als eene reden om niet aan water en grond te denken; immers zelfs in die dagen
was men gewoon in acten van overdragt de vaste goederen meer bepaald met hare
limiten en belendenden te omschrijven. - Eenvoudig en natuurlijk is daarentegen
de uitdrukking: ‘de visscherij, welke N.N. in pacht heeft, is gelegen bij X,’ of: ‘strekt
zich uit van X tot Y.’ Een boer zegt zelfs: ‘de visscherij van N.N. ligt bij X.’ bedoelende met N.N. den pachter. Dagelijks kan men zulke uitdrukkingen hooren
in die streken, waar in openbare vaarten en rivieren de visscherij verpacht wordt.
e

Er is a priori geene reden om aan te nemen, dat die spreekwijze in de 15 eeuw
anders is geweest.
Belangrijker voor de uitlegging van het woord visscherien is de bijvoeging:
geheyten dat vroen, waaraan Prof. de Vries op bl. 68 volgg. van zijn werkje eene
bijzondere beschouwing wijdt. 't Resultaat zijner nasporingen is, dat het woord
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vroon een bijv. nw. is, beteekenende heerlijk (dominicus, seigneurial), en dat het,
als zelfst. nw. gebruikt, altijd iets moet aanduiden, dat den heer of den landsheer
toekomt, hetzij dan een zigtbaar voorwerp of een regt.
Daarenboven vestigt hij de aandacht op een oud zelfst. nw. Vroner, hetwelk in
eene Leidsche keur van omstreeks 1400 voorkomt, en wel in 't meervoud: die
Vroners. Het wordt aldaar gebruikt van menschen, ‘die levenden visch verkoopen,’
dus denkelijk van menschen, die in de vroonvisscherijen hun bedrijf uitoefenden,
of wel omtrent de vroonwateren woonden. Brengt men daarmede in verband de
woorden van de zoogenoemde verwante acten, d.i. van de oudere pachtbrieven,
waarin men leest (1396):
an onsen water tusschen Hairlem ende Leyden dat men 't froen hiet.
en (1415):
onse visscherien ende wateren tusschen Hairlem ende Leyden die men
't froen hiet.
dan zal de benaming dat vroen een bewijs zijn vóór de beteekenis van water aan
het woord visscherien gegeven.
Het blijkt inderdaad uit deze stukken en andere, in het proces aangehaald, dat
e

e

e

de naam het vroon in de 14 , 15 en 16 eeuwen gegeven werd aan de wateren,
meeren en poelen, tusschen Haarlem en Leiden gelegen. Dit is ook in de conclusie,
het vonnis en het arrest niet ontkend. Maar de vraag is, of die wateren niet juist
daarom den naam of bijnaam van het vroon droegen, omdat de visscherij
(geprivilegiëerde vischvangst) van den graaf of landsheer daarin werd uitgeoefend,
en omdat die visscherij het vroon heette?
Blijkbaar toch is het woord vroon nooit de éénig gebruikelijke plaatsbenaming der
meer of meeren geweest, zoo als in Noordholland Vroonen, Vroonmeer en
Vroonpolder, die nooit anders genoemd zijn. Maar omtrent de wateren tusschen
Leiden en Haarlem golden in oudere en latere stukken andere plaatsbenamingen.
De Heer v.d. Bergh, in zijne Mnl. geogr., bl. 65, vermeldt als de oudste door hem
gevondene opgave van het Leidsche of Haarlemmer-meer, een (Latijnschen) brief
van 1249 (bij Mieris, I, bl. 256); daar heet het Leijthenmere; in een anderen van
1259 mere. In de ordonnantie van Philips van Bourgondië van 20 October 1437
omtrent de verdeeling der morgengelden in Rijnland, leest men (Handv. van Rijnl.,
bl. 104):

De Gids. Jaargang 22

916
dat bij inbreecken van de Meeren binnenslants die morgentalen die
daeran gelegen sijn, grootelicke verminderen ende offgeslagen werden.
Blijkens den zamenhang kunnen te dier plaatse geene andere dan de meeren
tusschen Leiden en Haarlem bedoeld zijn. - In het accoord van 1550 tusschen de
ambachten van Rijnland over hetzelfde onderwerp gesloten (Handv. van Rijnl., bl.
270), beklagen zich die van Rijk, Nieuwerkerk en Noorden, dat zij grooten afslach
leden van de Meere ende wateren, en werd hun vergund op hunne quota te korten
het aantal morgentalen, ‘dat by der Meere afgespoelt sal werden,’ en alle zeven
jaren klagten te doen, ‘omme cortinghe te hebben van 't lant dat metter Meere
afgespoelt sal werden.’ - In eene acte uit de archieven van Haarlem, in haar geheel
in 't proces overgelegd, en reeds vroeger bekend uit van Hasselt's uitgave van het
Haarlemmermeerboek, geven in 1563 zes hoogbejaarde getuigen verklaring omtrent
de toeneming van het meer bij hunne heugenis, en omtrent den toestand der
voormalige vier meeren in hunne jeugd; daarbij is nog gevoegd een dergelijk verhoor
van zeven bejaarde personen in 1589 over hetzelfde onderwerp. Die lieden, welke
niet alleen hunne eigene bevindingen, maar ook de gezegden en overleveringen
van hunne grootouders mededeelen, spreken van de meeren in betrekking tot hare
grenzen, uitgebreidheid, het varen, rijden en overzetten, enz., kortom zij vermelden
al wat hun daarvan wetenswaardigs bekend is, behalve de visscherij. Ook gebruiken
zij geene enkele maal de benaming vroon; maar altijd de Meer, de Haarlemmermeer,
de Groote Meer, de Verremeer, de Spieringmeer, de beide laatste als benamingen
voor onderdeelen, de drie eerste voor het geheel.
In de Leidsche keur op de vroonvisscherij van 28 Februarij 1594 (Handv. van
Leyden, bl. 705) komt het woord vroon voor, ja als eene algemeene, maar tevens
als eene verouderde benaming van de Meeren en visscherijen, wier bijzondere
namen, destijds in gebruik, aldaar worden opgenoemd. In alle latere resolutiën van
de Staten en de Leidsche Vroedschap over de voornemens tot droogmaking, leest
men altijd 't Groote meer, het Haarlemmermeer, de Leidsche en aangelegen meeren,
nooit eene enkele maal het Vroon.
Daarentegen in alle stukken op één na, van 1316 tot 1594 toe, waarin van het
visschen en het regt om te visschen
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sprake is, komt het woord vr oon voor, lietzij in zoodanig verband, dat men er het
Meer of de Meeren zelve door te verstaan heeft, of wel de enkele visscherij, of dat
de zin beide opvattingen toelaat. Ik meen hieruit te mogen opmaken, dat de naam
van vroon aan het water is gegeven, omdat de Graaf daarin de visscherij had; met
andere woorden, dat vroon zoowel het vischregt als het water aanduidt, en wel even
als het woord: visscherie, eerst het vischregt en dan het water. - Reeds zagen wij
op bl. 895, in de acte van 1403, vischerie ende vroen van 's Graven vischregt in de
Schie en andere rivieren, op bl. 908 dezelfde woorden, hoogst waarschijnlijk van
Leidens vischregt in de Meeren zelve gebruikt. - Bijzonder duidelijk is de beteenis
van het woord vroon in een gedenkstuk dat van veel belang is voor de geschiedenis
van het Meer. Het is de Memorie voor den Heer van Lokhorst in zeker proces tegen
de stad Leiden, waarschijnlijk aan 't Hof van Holland, ingediend ten jare 1536
(Handvesten van Rijnland, bl. 239 volgg.); het geschil betreft zekere rietbroeken,
behoorende tot de ambachtsheerlijkheid van Lokhorst; hetgeen de requirant in dat
stuk omtrent visscherijen als eene ‘condependencie van ambachtsgevolg’ laat
pleiten, komt geheel met de door mij ontwikkelde stelling overeen; ik wil mij daarop
echter niet beroepen, omdat men beweren kon, dat de advocaat van den Heer van
Lokhorst die leer ten behoeve van zijne zaak had uitgevonden. Als ik dus uit deze
memorie de volgende zinsnede aanhaal:
‘Visscherije niet gemeens en heeft met lant, ofte aenwasse van lant,
dat men gemeenlick ruijchte ofte rietbroucken hiet te wesen - gelyckerwijs
dat men wel mach hebben by speciale lange ghebruijcken van eenen
wech, die selve te mogen varen, rijden, gaen, jae doer eens anders lant,
daerinne en heeft dieselve gheen recht tot de vruchten opteselven wech
wassende, noch tot de gront van dien, van ghelyken mach oock de voorsz.
stede hier wel hebben de visscherije, indien daer vissche ontrent is
behorende tot den vrone, mer vorder niet, ende en heeft oock de graef
van Holland niet vorder verpacht dan de visscherije, dewelck mogelyck
wel weten soude sijn brief van desen erfpacht gegeven te interpreteren,
enz.
zoo geschiedt dit alleen ter aanwijzing, dat de steller der memorie het woord vroon
juist gebruikt voor het regt op den visch, in tegenstelling van eigendomsregt op
grond en wa-
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ter; dit doet des te meer af (taalkundig), omdat hij van dat woord juist geen argument
maakt, en zelfs op eene andere plaats van vroonwateren spreekt.
De woorden: geheyten dat vroon in de acte van 1433, beteekenen dus m.i. niets
anders dan geheeten des graven visscherij; zij leveren voor de uitlegging van den
tekst juist evenveel op als het vinden eener identieke vergelijking bij het oplossen
van een wiskundig vraagstuk. Men stelle zich voor, dat die acte in 't Fransch
opgesteld, en 't woord dat voor visscherij zoude moeten gelden, onleesbaar ware
geworden, dan zoude het heeten: certaine.... appelée la seigneuriale. - Zoude dan
la seigneuriale (de letterlijke vertaling van het vroon) den sleutel geven, of men voor
het ontbrekende woord moest lezen: pêche, pêcherie of garenne?
Wat evenwel de tekst zelf niet kan afdoen, dat zullen de verwante acten aanwijzen!
Monsteren wij deze, met het oog op het gebruik dat daarin van de woorden vroon
en visscherij wordt gemaakt.
De talrijkste zijn de extracten uit de registers van de rentmeesters van 's Graven
domeinen in Noordholland. Deze zijn veelbeteekend voor het taalgebruik, omdat zij
van verschillende handen en tot eigene herinnering opgeteekend zijn. Wij lezen
daarin:
o

Item van der viskerie van den Vroen
ende Gheerlijc.

o

Item van der vischerie in Sparnedam;
item van den Vroen tusken Leyden ende
Hairlem ende in den Gheerlijc. (Pacht
van Corte Willaem.)

o

Item van den Vroen tusken Leyden ende
Hairlem ende in den Gheerlijc. (Pacht
van Jan Pietersz.)

o

Item van den Vrone twischen Leyden
ende Hairlem. (Pacht van Corte Willaem.)

o

Item van den vischerien van den Vrone
twisken Leijden ende Hairlem ende in
den Gheerlyc. (Pacht van Gerhard
Arlewijns.)

o

(Gelijkluidend. (Pacht van Gerrit
Herman.)

o

Item van der vischerye van den Rijn,
tusken Leijden ende Hairlem, ende in
1
den Gheerlyc . (Pacht van Dirc die
Bruijn.)

o

Die vischerije van den Vroen tuschen
Leyden ende Hairlem ende in den
Gheerlec. (Pacht van Coppyn Meryng.)

A . 1316.
A . 1345.

A . 1352.

A . 1353.
A . 1356.

A . 1358.
A . 1359.

A . 1360.

1

Dit is het éénige stuk over het onderwerp der pacht, waarin het woord vroon ontbreekt. Het
woord visscherie beteekent daar m.i. stellig het visschen.
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o

Item die viskerije van den Vroen tuschen
L. ende H. (Pacht van Mychiel van der
Heyden.)

o

Item 't Froen tuschen Leijden ende
Hairlem. (Pacht van Dirc Poes.)

o

Item dat Vroen tusschen Leijden ende
Hairlem.

o

Item die vischerie van den Vroen tuschen
Leyden ende Hairlem.

o

(Gelijkluidend .)

o

Item van de visckeryen van den Vroen
tuschen Leyden ende Hairlem.

o

Item van 't Froen tuschen L. ende H.

o

Gelijkluidend.

o

Gelijkluidend. (De pacht komt aan de
erfgenamen van Frank Poes.)

o

Gelijkluidend. (Pachter Foeijtgen
Janssoen, wiens pachtbrief (24 Julij
1415) voorkomt bij Mieris, IV, bl. 341;
daarin staat: onse visscherien ende
wateren tuschen H. ende L., die men 't
Froen hiet.)

o

Item 't Vroen tusschen H. ende L. heeft
mijn vrouw van Hollant van Bourgongie.
(In dit jaar ving de pacht van Floris van
Alckemade of diens erven aan, krachtens
brief van 24 Maart 1396/7 (Handv. v.L.,
bl. 698), waarin hertog Albrecht noemt:
die visscherie van den Vroen tusschen
L. ende H. mit sulcken nutscip ende
profijt als dairtoe staen; oic mede die
visscherie van den overen Rijn bij
Alphen. - De pacht werd genoten door
de hertogin-weduwe Margaretha,
krachtens de acte van vermeerdering van

A . 1362.

A . 1364.
A . 1366.
A . 1371.
A . 1392.
A . 1394.
A . 1413.
A . 1414.
A . 1415.
A . 1416.

A . 1422.

1

o

douarie (24 Dec. 1416), alwaar 7 . Item
onse Vroon ende visscherijen tot Leyden.
(Mieris, IV, bl. 393.) Bij acte (27 Maart
1434/5) verpacht zij aan de stad Leiden:
1

De pacht van Frank Poes, waarvan de acte (3 Dec. 1392) voorkomt in de Handv. v. Leijden,
bl. 697. Daar heet het: sulcher pacht als Dirc Poes sijn vader van ons hadde an onsen water
t.H. ende L., dat men 't Froen hiet. - Gaarne breng ik hulde aan de kritiek van Prof. de Vries
op dit punt; het komt mij ook voor, dat de woorden pacht an onsen water geen meer beperkt
regt aan den huurder verleenen, dan pacht van ons water of ons water in pacht hebben. Maar
wanneer men voor een klein getal jaren een vischwater pacht, wat kan men dan anders huren
dan de vischvangst?
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onse Vroon gelegen by en ontrent onse
stede van Leijden. (Mieris, IV, bl. 1064.)
o

Van der stede van Leijden, die myns gen.
Heeren Vroen gelegen ontrent derselve
stede in erffpacht hebben, enz.

o

Van 't Vroen tusschen L. ende H. dat die
stede van Leyden in erffpachte heeft.

o

Gelijkluidend. - (Vóór 1510 had Leiden
den Hertog

A . 1446.

A . 1447.
A . 1510.
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eerst geld geleend in 1449, en tot
onderpand gekregen sulcke 75 £. als
onse stede van Leyden ons jairlix
sculdigh syn van onse Vroen, dat sy in
erffpachte hebben (Hv. v. Leijden, bl. 73),
en was later belast volgens brief van
hertog Philips van 16 Sept. 1456 (Ib., bl.
700), met de betaling van zekere
pensioenen en lijfrenten, en daarvoor
waren verpand: al sulcke vroonscult als
sij ons jairlix vutreycken ende betalen
ende daertoe onse lant, dat wy liggende
hebben in den ambachte van Catwijc
ende geheten is Rynsoever, mitter
visscherije van Over-Rijn.)
o

Van 't Vroen tuschen L. ende H.

o

Gelijkluidend.

A . 1511.
A . 1527.

In eenige dezer aanteekeningen en acten is het Vroon buiten twijfel het water, in
andere de visscherij, maar daar, waar het water aldus wordt genoemd, is het alweder
ter zake van de grafelijke of domaniale visscherij in dat water. Hierbij moet men
vooral in het oog houden, dat in de boeken van den rentmeester alleen moest worden
aangeteekend het geld, dat van de pacht ontvangen werd; en dat in de
pachtcontracten vóór 1433 volstrekt aan geen ander voorwerp kon worden gedacht
dan aan de visscherij. Blijkens de drie nog bestaande pachtbrieven van Frank Poes,
Floris van Alkemade en Foijtgen Janszoon, mogt de pachter de visscherij zelf
bevisschen of onderverhuren. De veronderstelling, dat de uitdrukkingen pacht an
onsen water, onse visscheryen en wateren, en om sinen vrien wille dairmede te
doen, iets meer zouden beteekenen, is in strijd met den aard der zaak. Of de
éénjarige, zesjarige, twintigjarige pachters van het Vroon gezegd werden de
visscherij, dan wel het water in pacht te hebben, dit was destijds eene zaak zonder
eenig belang; en veilig konde in de uitdrukkingen en in de wijze van boeking, nu
eens de eene omschrijving, dan weder de andereworden gebruikt.
Maar toen men er toe overging om het Vroon in eeuwige erfpacht aan eene stad
af te staan, toen eerst ontstond de mogelijkheid, dat de contracterende partijen
belang zoude hebben bij de vraag: of er water dan wel visscherij verpacht was?
En juist in die gewigtige acte worden de woorden visscherien en vroon gebruikt
zonder aanwijzing, dat zij het water en den grond zelve zouden beteekenen!
En dit heeft plaats bij eene vervreemding ten eeuwige
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dage van een domeingoed, althans van het dominium utile daarvan; dus bij een
contract dat, naar het toenmalige regt, odieus of defavorabel was, en daarom nooit
buiten de strikte letter mogt worden uitgelegd! - Is het dan te gelooven, dat men niet
duidelijker zoude hebben gesproken, als men de geheele Meeren had willen in
erfpacht geven?
Ik meen dat dit punt, aangeraakt in 't vonnis, Regtsg. I, bl. 109, door Prof. de Vries
niet met genoeg aandacht verwaardigd is. Op bl. 53 (noot) schijnt ZHG. te meenen,
dat de regtbank de leer heeft aangekleefd, dat de graven van Holland, als
landsheeren, slechts het vruchtgebruik van de groote wateren en andere domeinen
hadden en dus die iń 't geheel niet konden afstaan. - Dat die stelling verouderd en
onjuist is, was evenwel genoeg bekend. De graaf bezat patrimoniëel alles in het
graafschap, wat niet aan particulieren toebehoorde; en zelfs de bevaarbare rivieren
en stroomen, die vroeger keizerlijk heetten, kunnen na de gunsten en regten door
Lodewijk van Beijeren in 1314 en later verleend, hiervan niet worden uitgezonderd.
De graaf konde dus als souverein de domeinen vervreemden en bezwaren; hij deed
het menigmaal (hoewel van de groote vaarwaters geen voorbeeld voorkomt); en
het zoude eene geschiedkundige ketterij zijn, te beweren dat Philips in 1433 de
Meeren zelve niet in erfpacht konde afstaan.
Maar evenzeer is 't waar, dat sedert de vorsten meer en meer hunne onderdanen
met beden waren begonnen te bezwaren, en daardoor de magt van edelen en
steden was toegenomen, het vervreemden van domeinen allengs iets hatelijks was
geworden, waarover dikwijls geklaagd werd en waartegen men in tijden van krisis
waarborgen eischte. Dit blijkt duidelijk uit de herhaalde beloften van graaf Willem V
om geene domeinen te vervreemden dan met toestemming van de edelen en eenige
steden (het zoogenoemde privilegie de non alienando). Dergelijke beloften waren,
wel is waar, tijdelijk en persoonlijk; zij kunnen volstrekt niet met hedendaagsche
grondwettige voorschriften worden gelijk gesteld; maar zij waren naar den geest
der toenmalige regeringswijze toch niet geheel krachteloos. Zoo er al niet eene
bijzondere bekende en uitgedrukte reden vereischt werd om eigenmagtig daartegen
te handelen, het moest dan toch uit de handeling ondubbelzinnig en buiten allen
twijfel blijken, dat het domein vervreemd was en wel zonder eenige reserve.
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Dat deze regtstoestand in Holland in de 14 en 15 eeuwen bestond, leert niet alleen
Bort (Domeynen, H. XIV), maar wordt ook door Kluit en lateren erkend; hetzelfde
regtsbeginsel had men ook in Gelderland, Brabant, Frankrijk. Dikwijls gaf het
aanleiding tot processen om domeingoederen terug te vorderen, die op gebrekkige
titels waren vervreemd. Ja de geheele instelling van de rekenkamer, die in Holland
van Philips van Bourgondië dagteekent (1428, Gr. Pl.-Boek, III, bl. 15), was een
maatregel van voorzorg tegen het te loor gaan van domeinen en domaniale regten.
Bij die kamer van rekeningen moesten ook alle dergelijke acten, als de
erfpachtbrief van Leiden, worden geviseerd en aanteekening daarvan gehouden.
En, is het niet zeer vreemd? Leiden heeft nimmer aan deze administratieve bepaling
voldaan. In de straks aangehaalde registers van 1446, 1447, 1510, 1511 en 1527,
leest men telkens de klagt, dat Leiden, hoewel daartoe uitgenoodigd, hare brieven
van erfpacht van het Vroon niet wilde laten zien, en tweemaal (1510 en 1511) de
waarschuwing, dat men Leiden toch niet meer zoude laten bevisschen, dan zij tot
dien tijd toe had gedaan; terwijl er nog als memorandum bijgevoegd is, dat ook in
1478 (terwijl de vroonschuld nog verpand was) naar dien briefte vergeefs was
gevraagd.
Deze bijzonderheid geeft in de eerste plaats een zeker mistrouwen van Leiden
op haren titel te kennen, dat ook weder eene reden is om dezen niet verder uit te
breiden dan de letter medebrengt; en ten anderen is zij een bewijs, dat geene minute
van de acte van 1433 onder den Graaf was gebleven. Dit gebeurde trouwens zelden
in dien tijd. De belangrijkste regeringsstukken werden in originali afgegeven, zonder
copij daarvan te behouden, zoodat de Vorsten de regten en privilegiën, door hunne
voorouders verleend, dikwijls zelfs niet kenden. Vandaar ook de huiverigheid en
angstvalligheid der steden om hunne handvesten uit handen te geven, uit vrees dat
de Vorst die zoude houden of verkeerde stukken daarvoor in de plaats geven. Zie
in de Handv. v. Leyden bl. 63 een contract tusschen Leiden en Haarlem over de
bewaring van het Grootprivilegie, dat bij uitzondering in quadruplo was opgemaakt.
Maar dan volgt ook uit deze terughouding van 't origineel, en uit het gemis van
eene copij in 's Graven handen, dat, toen Philips ter verzoeke van Leiden in 1451
en
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1458 zijne verordeningen over het visschen in de Meeren uitvaardigde (Handv. v.
Leyden, bl. 699 en 701), de steller van deze stukken de acte van 1433 niet vóór
zich had.
Zoo dus in deze ordonnanciën de woorden visscherijen en meeren, en meer
andere uitdrukkingen van dien aard worden gevonden, kunnen deze volstrekt niets
bijdragen tot uitlegging van den erfpachtbrief.
Daarentegen is deze oorspronkelijke brief wel vertoond aan Maximiliaan, toen
deze, als voogd over Philips den Schoone, den 30 Maart 1483/4 het bekende charter
tot bevestiging daarvan heeft verleend. Hv. v. Leyden, bl. 702. Dit charter werd
verleend op dringend aanzoek van de regering van Leiden, omdat er sommige
lieden bedectelyck in der stede visscherien hen vervorderende waren te visschen,
en ten einde die van Leiden vredelic ende gerustelic souden mogen hebben datgene,
waarvoor zij tyns of erfpacht betaalden.
Zoo ooit, dan ware het toen de geschikte tijd geweest, om door het bezigen van
eene ruimere uitdrukking of door uitlegging den erfpachtbrief aan te vullen, indien
werkelijk de meening ware geweest, dat Leiden 51 jaren vroeger iets meer dan de
visscherij had verkregen; maar niets daarvan is in deze nieuwe acte te vinden. De
brief van Maximiliaan behelst eene copij der acte van 1433, en vermeldt bovendien,
dat de stad in erfpacht had, die visscherijen ontrent der voirschr. stede gelegen,
geheeten dat Vroon, maar bepaalt zich overigens tot bevestiging der
verbodsbepalingen en straffen tegen het onbevoegd visschen. Onverklaarbaar is
het (en toch ontwijfelbaar, blijkens de aanteekeningen des rentmeesters in 1510 en
later) dat ook de acte van 1484 niet bij de rekenkamer vertoond is.
e

e

Beide titels werden gedurende de geheele 16 en 17 eeuwen door Leiden geheim
gehouden. In het proces tegen den Heer van Lokhorst in 1536 blijken zij niet gebruikt
te zijn; in 1632 en later, toen er door anderen octrooi bij de Staten was gevraagd
om het Meer te bedijken, en Leiden daartegen opkwam, werd die stad wel
gesommeerd om titels voor haar beweerd eigendomsregt over te leggen, maar hare
afgevaardigden verklaarden zich ‘daartoe onbekwaam;’ in of omstreeks 1656, toen
een geschil tusschen Leiden en den baljuw van Kennemerland was ontstaan,
waarschijnlijk over de grenzen der visscherij en jurisdictie, procedeerde Leiden niet
krachtens titels van eigendom,
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maar stelde eene possessoire vordering in (voor den Hoogen Raad), waarbij geene
overlegging van titels te pas kwam, en (hetgeen hoogst opmerkelijk is) zij beriep
1
zich toen niet op bezit van water en grond, maar op possessie vel quasi van de
visscherij. Handv. v. Leyden, bl. 713. Niet lang daarna werden de Handvesten van
Rijnland door den vlijtigen Simon van Leeuwen openbaar gemaakt; deze kreeg ook
kennis van de charters en privilegiën van Leiden, en geeft daarvan eene breede
lijst (bl. 377 vv.). Maar de erfpachtbrief werd hem onthouden. 't Was van Mieris, die
voor het eerst (in 1756 en 1759) die belangrijke documenten het licht deed zien. In
de voorrede der Handvesten zegt hij: ‘dat hij niets beters heeft kunnen uitdenken,
om zijne vaderlijke stad dienst te doen, de vrijheid te verdeedigen, de wettige
regeering voor te staan en elk bij zijn recht te handhaven,’ dan het uitgeven der
Handvesten. Had die verdienstelijke verzamelaar een profetischen blik in de
e

pleitzalen der 19 eeuw kunnen slaan, misschien had hij gemeend, zijne vaderlijke
stad nog meer dienst te doen met de vroegere politiek harer regering te volgen, en
Hertog Philips voorloopig achter slot te laten.
Onder het opstellen dezer regelen heb ik vernomen, dat de Heer Bakhuyzen van
e

den Brink in de Akademie van wetenschappen de visscherijen der 15 eeuw ook
heeft onder handen genomen. Een zoo krachtig bondgenoot zal misschien mijn
arbeid onnoodig maken. Bij de onvolledigheid evenwel van 't geen de dagbladen
tot nog toe omtrent zijne kritische beschouwing mededeelden, meen ik bovenstaande
bedenkingen niet te moeten terughouden.
Amst. 21 Mei 1858.
J. HEEMSKERK AZ.

1

Quasi-possessio is bezit van onligchamelijke goederen of regten. L. 23, § 2 D. ex quibus
causis maiores.
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Charras, over 1815.
Histoire de la campagne de 1815. - Waterloo. - Par le Lt. Colonel Charras.
Bruxelles, Meline, Cans et comp. J. Hetzel et Comp. 1857.
Een vreemdeling, een fransch officier, door de stormen der omwentelingen uit zijn
vaderland verdreven, had op Neêrland's gastvrijen bodem eene wijkplaats gevonden,
die hem rust en vrijheid aanbood. Voor den balling is elke herinnering aan het
vaderland dubbel zoet en dierbaar, en geen wonder dus, dat de franschman met
gretige drift alles opzocht wat hem van dat vaderland sprak; geen wonder dus, dat
hij ook die slagvelden in Braband opzocht, waar het bloed zijner landgenooten met
stroomen had gevloeid, en waar, zoo niet altijd het krijgsgeluk, dan toch de krijgsroem
trouw was gebleven aan hunne vaandels. Vooral lokte hem Waterloo uit, om op de
plaats zelve dien reuzenstrijd te bestuderen, die over Napoleon's val en over Europa's
vrijheid besliste. Hij nam, als leiddraad bij die studie, de schriften in de hand, waarin
de fransche keizer zelf zijnen laatsten veldtogt heeft verhaald; hij geloofde aan de
waarheid dier schriften. Maar spoedig werd dat geloof geschokt; spoedig ontdekte
hij, ‘dat het onmogelijk was die schriften overeen te doen stemmen met de ware
toedragt van zaken;’ spoedig bemerkte hij ‘de kunstgrepen van dat wegslepende,
begoochelende verhaal, dat met tijd en afstand spot, de feiten verplaatst, verandert,
verbergt, des noods ze verzint, en dat geen ander doel heeft dan eene kunstige
lofrede te houden op hem, die dat verhaal geschreven heeft.’ In Napoleon's opgaven
de waarheid niet kunnende vinden, zocht hij die op andere wijze; hij zocht
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die, zoo als zij gezocht moet worden: door het onvermoeid opsporen van alle
oorspronkelijke bronnen der geschiedenis, door het wikken en wegen van de
verschillende strijdschriften, waartoe de handelingen van 1815 hebben aanleiding
gegeven; door zooveel mogelijk allen te raadplegen, die deelgenooten aan die
handelingen waren, of die, om de eene of andere reden, bekend konden zijn met
de ware toedragt van zaken en daarover een nieuw licht konden vespreiden. Op
die wijze de best mogelijke bouwstoffen verzamelende en die met oordeel en
grondige studie tot een geheel brengende, slaagde de banneling er in, om eene
geschiedenis van den veldtogt van 1815 zamen te stellen, waarin ‘naar zijne innige
overtuiging, de feiten voorgesteld worden in hunne waarheid, de menschen in hun
wezenlijk karakter.’
Ziedaar hoedanig Charras het ontstaan van het hierboven genoemde werk
verklaart, en de aandachtige lezing van dat werk zal iedereen de volle overtuiging
geven van de waarheid dier verklaring. De geschiedenis van den veldtogt van
Waterloo is door hem geschreven met eene gemoedelijkheid, met eene grondige
studie, met eene degelijkheid, met eene onpartijdigheid, die men bij fransche
schrijvers niet vaak ontmoet, en die ook aan de schrijvers van andere landen tot
beschamend voorbeeld kunnen dienen. De waarheid te zeggen, onverschillig of zij
streelend of bitter is; ook zijne tegenstanders regt te laten wedervaren en hunne
waarde te erkennen, - ziedaar de beginselen, die bijna op elke bladzijde van deze
geschiedenis doorblinken; het zijn, wel is waar, beginselen, die men regt heeft bij
ieder eerlijk en verstandig mensch te ontmoeten, maar die echter veel te weinig
worden gehuldigd. Dat Charras ze huldigt, maakt eene der verdienstelijke zijden
van zijne geschiedenis uit, maar niet de eenige; want ook andere verdiensten heeft
de door hem geleverde arbeid. Natuurlijk, dat het onmogelijk is, de reeds zoo vaak
behandelde krijgsgebeurtenissen van 1815 door veel nieuwe feiten toe te lichten;
toch vindt men hier en daar bij Charras bijzonderheden, die niet bekend waren, en
die als belangrijk kunnen worden aangemerkt. De feiten worden door den franschen
schrijver op duidelijke en heldere wijze voorgesteld, en met juistheid en
scherpzinnigheid beoordeeld; en de stijl van zijn verhaal is soms meesterlijk, door
eene gelukkige verbinding van het korte en bepaalde met het
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schilderachtige der uitdrukkingen. Ook daardoor is het werk van Charras een werk
van groote en blijvende waarde.
Wij hebben het goede van deze geschiedenis van den veldtogt van 1815 vermeld;
wij zullen ook de zwakke zijde van dit werk niet verzwijgen.
De fransche schrijver heeft naar waarheid en naar onpartijdigheid gestreefd; is
het hem altijd gelukt die te bereiken? - Wij gelooven het niet; wij gelooven dat hij
onbillijk en partijdig is in het oordeel, dat door hem over Napoleon wordt geveld, en
dat, wanneer andere fransche schrijvers dien naam te veel hebben gevierd en
vergood, Charras dien te zeer prijs geeft aan het afkeurend oordeel van het
algemeen. Dat Charras hierbij geheel te goeder trouw is geweest, wij twijfelen er
geen oogenblik aan; maar, onwillens en onwetens, hebben zijne staatkundige
beginselen, en het lijden, dat hij zich in het voorstaan dier beginselen heeft getroost,
invloed moeten uitoefenen op zijn oordeel over den man, die zoo lange jaren een
ijzeren schepter over Frankrijk heeft gezwaaid. Het is ook voor den krachtigsten
geest en het eerlijkste gemoed onmogelijk, om zich geheel en al vrij te maken van
den invloed, dien de gebeurtenissen des levens op ons uitoefenen; altijd wordt men
in zijn oordeel min of meer bestuurd en geleid door de indrukken, die de menschen,
waaronder wij verkeerd hebben, op onzen geest maken; en het zou daarom ook
eene ongerijmdheid zijn, van een man als Charras een geheel onpartijdig oordeel
te verwachten over Napoleon. De vurige vrijheidsvriend kon onmogelijk een gunstig
oordeel vellen over den gevreesden dwingeland; ‘de balling, wien 't geweld uit have
en erf verstiet,’ kon moeijelijk regtvaardig zijn ten aanzien van hem, wiens roem den
voornaamsten grondslag uitmaakt der aanspraken op de opperheerschappij van
den tegenwoordigen gebieder van Frankrijk.
Aan te toonen waarin het oordeel van Charras over den Napoleon van 1815 als
onjuist en partijdig moet worden gewraakt, zal gedeeltelijk het doel zijn van het
schrijven der hier volgende bladen; gedeeltelijk zal daarin ook beschouwd worden
de wijze, waarop de fransche schrijver andere punten, tot den veldtogt van 1815
betrekking hebbende, behandelt.
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Wat Charras zegt over het weinige gezag, dat men kan toekennen aan het verhaal,
door Napoleon van den veldtogt van 1815 geven, wordt thans door alle onpartijdigen
en deskundigen beaamd. Napoleon's nagelaten geschriften bevatten een schat van
leering; het zijn meesterstukken van stijl en denkbeelden, en zij vormen eene
onuitputtelijke bron van studie voor den krijgsman, voor den wetgever, voor den
regent; door kracht en kernachtigheid hebben die schriften des Franschen keizers
een' klassieken stempel. Maar zoodra in die schriften Napoleon van zich zelven en
van zijne oorlogsdaden gewaagt, moet hij een regtmatig wantrouwen opwekken, of
- om juister te spreken - kan men hem niet in het minste geloof meer schenken;
want dan komen er ieder oogenblik in zijn verhaal opgaven en feiten voor, die geheel
valsch en verdicht zijn. Het zijn dan, van de zijde des schrijvers, geen
onnaauwkeurigheden of dwalingen; maar het is dan klaarblijkelijk eene opzettelijke
vervalsching der feiten, een geheel gemis van goede trouw; aan die schriften
ontbreekt dan niet alleen de waarheid, maar ook de waarheidsliefde. Onderzoek
en oordeelkunde zijn zóó weinig algemeen verbreide zaken, dat die schriften van
Napoleon, in weêrwil van hunne geheele afwijking van de waarheid, toch bij de
meeste fransche krijgskundige schrijvers voor evangelie-taal hebben gegolden, en
zij daaraan blindelings hebben geloofd; en Charras, die dit niet doet, die de geheele
onwaarde - in dit opzigt - van die schriften aantoont, is daardoor eene eervolle
uitzondering op zoo vele zijner landgenooten, die niets anders zijn geweest dan de
weêrklank van de stem des grooten veldheers.
Wanneer men zoo ziet, hoe Napoleon het waagt om in de door hem nagelaten
geschiedkundige aanteekeningen de waarheid met voeten te treden, en tijdgenoot
en nakomelingschap op den dwaalweg tracht te brengen, dan moet onwillekeurig
ook twijfel bij ons oprijzen aangaande de waarheid van de geschiedverhalen, die
de oudheid ons heeft nagelaten. Hoe! hier is een man, die zich niet ontziet om, zoo
als Charras zegt, ‘de feiten te verplaatsen, te veranderen, te verbergen, des noods
te verzinnen,’ terwijl hij toch weet, dat die schennis der waarheid niet verborgen zal
blijven, maar onderzoek, bestrijding, geheele tegenspraak zal uitlokken; wat heeft
men dan te wachten
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daar, waar de zekerheid bestaat, dat de schennis der waarheid ongestraft kan plaats
hebben, omdat zij, die daardoor benadeeld worden, niet bij magte zijn om te
antwoorden? Wanneer Napoleon ons, bij het verhaal zijner oorlogen, zoekt te
misleiden en te bedriegen, kan men dan wel waarheid verwachten van Caesar, die
zijne overwinningen op de Galliërs beschrijft; van de Romeinsche geschiedschrijvers,
die de Punische oorlogen verhalen? Immers, de fransche keizer kon nog weêrhouden
worden van de afwijking van de waarheid door de overtuiging, dat bij onzen
hedendaagschen maatschappelijken toestand, bij de openbaarheid en algemeene
verbreiding die de drukpers aan alles geeft, die afwijking van de waarheid spoedig
wereldkundig, en dus ook spoedig ten toon gesteld zoude worden; maar de schrijvers
der ouden kenden dien breidel niet; Caesar kon gerustelijk zijne overwinningen tot
in het fabelachtige vergrooten, zonder te vreezen te hebben dat Vercingetorix
gedenkschriften zou uitgeven, om hem te weêrspreken; en in de Romeinsche
geschiedverhalen kon men veilig Hannibal's karakter en bekwaamheden tot het
laagste peil terugbrengen, want die verhalen waren alleen bestemd voor de
Romeinen zelve, aan wie zulk eene ongunstige voorstelling van hun' grooten vijand
genoegen deed. Aan de waarheid der geschiedenis te gelooven, dit kan men alleen
in den nieuweren tijd, omdat alleen dáár de middelen aanwezig zijn, om die waarheid
te toetsen en te onderzoeken; de schrijvers der oudheid kunnen de waarheid gezegd
hebben, maar eenige zekerheid heeft men ten dien opzigte niet: daar, waar men
maar ééne partij hoort en waar het alleen de overwinnaars zijn, die de geschiedenis
der overwonnenen schrijven, heeft men altijd overdrijving en misleiding te wachten.
‘Si mes confrêres savaient peindre!’ zegt de leeuw uit de fabel, toen hij eene schilderij
ziet, waarop een zijner broeders door de hand eens menschen sneuvelt; dat zijn
woorden, waaraan men bij het lezen der oude geschiedenis indachtig moet zijn;
hadden de overwonnen vorsten en volkeren, de Perzische koningen en de
Karthagers, ons hunne geschiedschrijvers nagelaten, wie weet hoe veel er af te
dingen zou zijn op den krijgsroem der Grieken en Romeinen!
Maar, is er niets dan waarheid in die ongunstige voorstelling, die Charras geeft
van Napoleon als geschiedschrij-
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ver, er is overdrijving en eenzijdigheid in het oordeel, dat over de krijgshandelingen
des Franschen keizers in 1815 geveld wordt. Zeker, de veldtogt van 1815 is niet
die, waarin het veldheersgenie van Napoleon het meeste schittert; het tegendeel is
waar: er zijn toen groote, onverklaarbare misslagen door hem begaan; wat Charras
daarvan zegt is waar, ten volle waar; - maar eenzijdig en onbillijk is het, wanneer
hij verzwijgt, hoe Napoleon's minder goede handelingen in 1815 voor een gedeelte
toe te schrijven zijn aan den bijzonderen staatkundigen toestand, waarin hij
verkeerde, en hoe zijne misslagen verergerd werden en hem ten verderve bragten
door den weinigen steun, dien hij bij eenige zijner onderbevelhebbers vond.
Zoo, in een der eerste gedeelten van zijne geschiedenis de wapeningen
vermeldende, die Napoleon in Frankrijk deed verrigten, van zijne troonsbestijging
in Maart 1815 tot aan het begin van den veldtogt, veroordeelt Charras die
wapeningen als onvolledig en gebrekkig; hij verwijst op wat de Conventie in 1793
in dat opzigt deed en zegt, dat dit verreweg overtreft wat door den keizer in 1815 is
gedaan. Zulk eene vergelijking is geheel en al verkeerd, omdat die twee tijdperken
bijkans niets hoegenaamd met elkander gemeens hebben; het Frankrijk van 1793
was een geheel ander Frankrijk, dan het Frankrijk van 1815; de vijanden, die het
bestreden, waren in het eene tijdvak geheel verschillende van wat zij in het andere
waren; de verdedigingsmiddelen konden, in beide tijdvakken, niet met elkander
worden vergeleken.
De fransche schrijvers, in hunnen zucht tot grootspraak, zeggen vaak, dat Frankrijk
in 1793 aangevallen is geworden door ‘het verbondene Europa’ (l'Europe coalisée);
de waarheid is, dat Frankrijk in dat jaar te oorlogen heeft gehad tegen eenige
Europeesche vorsten - op verre na niet tegen alle; maar de volken van Europa
namen geen deel aan die aanranding van Frankrijk. Het tegendeel is waar: bij de
volken van Europa waren, op het einde der achttiende eeuw, vele voorstanders van
de door Frankrijk verkondigde vrijheidsbeginselen; vele onderdrukten en
verongelijkten zagen toen met smachtend verlangen naar Frankrijk uit, als naar het
land vanwaar zij vrijheid en regt hadden te wachten; en velen bepaalden zich niet
tot ijdele wenschen voor de zege der Fransche republikeinen,
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maar schaarden zich in hunne rijen, en voerden met hen de wapens tegen Europa's
koningen. Aan die deelneming der vreemde volkeren heeft Frankrijk, voor een
gedeelte, de overwinningen te danken, die het in de eerste jaren der omwenteling
behaalde op legers, die niet talrijk waren, wanneer men ze vergelijkt bij de toenmalige
heirscharen der Fransche Republiek. - In 1815 daarentegen, waren het niet enkel
eenige Europeesche vorsten, die zich gereed maakten om Napoleon te bestrijden,
maar het was geheel Europa, dat de wapenen tegen hem had opgevat. Nog levendig
was in elks gemoed de herinnering aan de dwingelandij, door den Franschen keizer
uitgeoefend; en, om niet ten tweedenmale dat gehate juk te torschen, dat zoo pas
was afgeschud, deinsden de volkeren voor geene inspanningen, voor geene
opofferingen terug, die tot bestrijding van den algemeenen vijand noodzakelijk
waren. Vandaar dan ook, dat de legers der bondgenooten, die in 1815 tegen Frankrijk
oprukten, zoowel door getalssterkte als door deugdelijker zamenstelling, oneindig
geduchter waren dan de heirscharen, waarmede York en Coburg in 1793 dat land
aanvielen.
Had Frankrijk in 1815 veel geduchter vijanden te bestrijden, het had tegen die
vijanden veel geringer strijdmiddelen over te stellen dan in 1793. In 1793 riep de
Conventie het geheele volk te wapen, en die oproeping vond gehoor; 't is waar, de
geweldige en wreede, maatregelen, door het schrikbewind genomen, mogen tot die
uitkomst hebben bijgedragen, en velen mogen toen den dood op het slagveld hebben
opgezocht, alleen om daardoor den dood op het schavot te ontgaan - toch lijdt het
geen twijfel, dat die uitkomst ook voor een goed gedeelte te danken is geweest aan
de geestdrift, die de massa des volks bezielde en die zijne krachten vertiendubbelde.
Toen was voor het Fransche volk de vrijheid nog geene hersenschim geworden,
nog niet ‘het schijnbeeld van de wolk’; integendeel, het was toen nog iets wezenlijks,
iets, waaraan men geloofde, waaraan men vurig gehecht was, waarvoor men leed
en nood verduurde, waarvoor men als martelaar het leven gaf. Een volk, dat door
zulk een geest is bezield, heeft eene groote zedelijke kracht.
Hoe geheel anders was dit in 1815! Zedelijke kracht bestond er toen niet in
Frankrijk. De liefde voor de vrij-
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heid was schier uitgedoofd; - kon dit anders, nu zoo grootsche verwachtingen zoo
bitter waren teleurgesteld geworden; nu de kortstondige en zoo gebrekkige Republiek
zoo spoedig was vervangen door Napoleon's alleenheerschappij, en de Brutussen
van 1793 om het zeerst hadden geijverd om de liverei van het keizerschap te dragen?
De roemzucht was immer de heerschende hartstogt des volks geweest, en door
lange jaren van overwinningen had Napoleon het lange jaren van onderdrukking
doen vergeten; maar op die overwinningen waren tegenspoeden gevolgd, geduchte
krijgsrampen, verpletterende nederlagen; en het volk was, ten laatste, die eindelooze
oorlogen moede geworden, die de schatten en het bloed der natie verslonden. De
roemzucht was toen evenzeer uitgedoofd, als de vrijheidsliefde; er waren geen
krachtige hartstogten meer, om het Frankrijk van 1815 in beweging te brengen; dat
land was toen in alle opzigten de ‘volcan éteint sous les cendres qu'il lance’,
waarmede Béranger het heeft vergeleken. Verwijt het dus aan Napoleon niet, dat
hij in 1815 niet heeft gedaan, wat de Conventie vroeger had verrigt: beider toestand
was zoo hemelsbreed verschillende, dat daardoor elke vergelijking hunner
handelingen geheel onbillijk wordt; het land, waarin beide hunne sterkte en steun
moesten vinden, was in het eene tijdperk geheel anders dan in het andere; het
Frankrijk van 1793 was de jongeling, met snelstroomend bloed en vol levenskracht
en vuur, die niets onmogelijk waant en voor wiens stoute ontwerpen geen hinderpalen
of slagboomen onoverkoombaar zijn; het Frankrijk van 1815 was de bedaagde man,
wiens afnemende krachten en geheel uitgedoofde driften hem doen terugdeinzen
voor elke groote daad, voor elke buitengewone handeling.
In het werk van Charras zelf, kan men de overtuigende bewijzen vinden, hoe
flaauw in 1815 de volksgeest in Frankrijk was, en hoe weinig steun Napoleon daarbij
kon vinden. De keizer had de oud-militairen, zijne ontslagen krijgers van vroegere
jaren, weêr onder de wapenen geroepen, en, volgens eene gematigde berekening,
moest die oproeping ten minste 250,000 soldaten verschaffen; er kwamen er slechts
60,000 onder de wapens! De meesten daarvan werden door de krijgshaftige
oostelijke departementen geleverd, ook door Parijs; maar dat de overige
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deelen van Frankrijk hierin ver ten achteren waren, kan men ontwaren uit de
bijzonderheden, welke Charras daarover mededeelt.
den

(Bl. 24.) ‘In het departement der monden van de Rhône, waren op den 9 Junij
van de 3283 opgeroepene oudmilitairen nog maar 137 opgekomen. In dat van
den

Vauchise waren er op den 5 Junij 485 op weg van de 2500, en de meesten
daarvan deserteerden, vóór dat zij bij hunne corpsen kwamen. In Tarn-et-Garonne
waren er van de 1000 te naauwernood 100 opgekomen. Daar, waar de militaire en
burgerlijke gezaghebbers over genoegzame krijgsmagt hadden te beschikken,
werden mobiele kolonnes gevormd, om de deserteurs en onwilligen op te zamelen;
maar dit bragt weinig nut aan. In Le Nord kon eene geheele divisie, in mobiele
kolonnes opgelost, nadat zij een paar weken het land had doorgetrokken, te
naauwernood een honderdtal vlugtelingen opzamelen.’
Ziedaar hoedanig het toen gesteld was met een volk, dat zich altijd onderscheiden
heeft door zijn krijgshaftigen geest, door het driftig najagen van oorlogsroem; in
1815 kon men weinig daarvan bespeuren; Frankrijk was toen een onbezield ligchaam
geworden, en Napoleon was toen niet langer de magtige toovenaar, die daaraan
leven en beweging kon geven.
Charras beweert, dat de keizer dit wel had kunnen doen, wanneer hij maar opregt
en te goeder trouw ware te werk gegaan; wanneer hij de natie maar onbewimpeld
bekend had gemaakt met de gevaren, die haar bedreigden; wanneer hij zich maar,
zonder eenig voorbehoud of bijgedachte, in de armen van de vrienden der vrijheid
had geworpen. Ook hierin gelooven wij dat de fransche schrijver in eene dwaling
verkeert en zich hersenschimmen vormt. Napoleon, als voorstander en kampvechter
der vrijheidsbeginselen: wie zou daaraan geloofd hebben! Wanneer men lange jaren
een ijzeren schepter over een land heeft gezwaaid, de volksstem heeft versmoord,
het regt geschonden, de vrijheid vertrapt, dan kan men niet zoo in eens, willekeur
en geweld vaarwel zeggende, zich voordoen als de voorstander der vrijheid van dat
land; de woorden van éénen dag zijn niet vermogend om de daden van vele jaren
uit te wisschen en te doen vergeten. Al had de keizer in 1815 de Jakobijnenmuts
op zijn hoofd geplaatst, toch zou hij niemand over-
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tuigd hebben van de opregtheid zijner vrijheidsliefde; het zou niet anders zijn geweest
dan eene onwaardige vertooning, eene nuttelooze vernedering, die niet in het minst
beantwoord zou hebben aan het doel, waarvoor men zich haar had getroost. Wel
had hij, om tot het hoog gezag te geraken, af moeten zien van zijne vroegere
onbeperkte magt; hij had er in moeten toestemmen, dat die magt binnen de grenzen
der wet teruggebragt werd; hij had in 1815 de rol van een constitutioneel vorst
moeten op zich nemen; - maar dit was dan ook niets anders dan eene rol, die hij
vervulde, die hij slecht en met weêrzin vervulde, die hem niet natuurlijk was, en die
dan ook niemand misleidde of vertrouwen gaf. Napoleon's verleden was van dien
aard, dat het der vrijheidsgezinde partij in Frankrijk onmogelijk was om zich in ernst
bij hem aan te sluiten; die partij bezigde den keizer dan ook niet anders dan als een
werktuig, noodig om haar doel te bereiken; zij had behoefte aan zijne
veldheersbekwaamheid, aan zijn krijgsgeluk; en zij haastte zich het werktuig weg
te werpen, toen die bekwaamheid onvoldoende bleek en dat krijgsgeluk den
Franschen keizer geheel had verlaten. Men kan niet vorderen, dat beginselen, die
zóó lijnregt strijdig zijn, die zóó geheel vijandig elkander tegenoverstaan, zich in
eens naauw en innig zullen verbinden; men kon niet vorderen, dat Napoleon een
vrijheidsman werd; - even goed zou men kunnen vorderen, dat een Filips II zich aan
het hoofd der hervorming had geplaatst.
Ook daarom kunnen wij niet deelen in de door Charras en ook door anderen
voorgestane meening, dat Napoleon in 1815 verkeerd deed, met den oorlog
aanvallend te voeren, en dat hij veel meer in het voordeel zoude geweest zijn,
wanneer hij zich tot de verdediging van Frankrijk had bepaald. Een oorlog
verdedigend te voeren, - dat wil zeggen, het af te wachten, dat de vijandelijke legers
in het eigen land doordringen, - dat is alleen dán eene goede handeling, wanneer
men verzekerd is, in de bevolking van dat land een krachtigen steun en bijstand te
zullen vinden; maar in 1815 kon men in Frankrijk van het tegendeel verzekerd zijn,
verzekerd dat, zoodra de legers der bondgenooten Frankrijk waren binnengedrongen,
de staatspartijen, die Napoleon vijandig waren, daar het hoofd zouden opsteken,
afval en verraad in de rijen van zijn leger doen
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ontstaan en daardoor het volhouden der verdediging onmogelijk maken.
Maar ook de Conventie heeft met binnenlandsche onlusten, met burgerkrijg te
kampen gehad; ook tegen haar gezag stonden de partijen op; ook zij had te worstelen
tegen den opstand der gewesten van het Zuiden, tegen Lyon, de tweede stad des
rijks, tegen de heldhaftige Vendeërs, wier trouwe zelfopoffering zoo teregt bewonderd
wordt; toch is de Conventie die bezwaren te boven gekomen; waarom zou het met
Napoleon in 1815 anders zijn geweest? - Het antwoord op die vraag is, dat de zege
der Conventie toen is toe te schrijven geweest aan de krachtige ondersteuning, die
zij bij het grootste gedeelte der natie ondervond; wel was een gedeelte des volks
hare zaak vijandig, maar verreweg het grootste gedeelte was die met geestdrift
toegedaan; en voor één franschman, die gewapend tegen haar overstond, kon men
er tien tellen, die de wapens voor haar hadden opgenomen. Die bijstand maakte in
1793 de kracht der Conventie uit; even zoo als het gemis van dien bijstand in 1815
Napoleon's zwakheid; in dat jaar was het groote nadeel van den keizer niet daarin
gelegen, dat hij in Frankrijk vijanden had, maar wel daarin, dat hij in Frankrijk weinig
of geen aanhangers vond. Eene zamenzwering, eene militaire omwenteling, had
hem op toevallige wijze weêr tot het hoog gezag verheven; en niet ten onregte
vergeleek Chateaubriand die plotselinge verheffing bij wat er vaak in de Barbarijsche
roofstaten voorvalt, waar het hoofd eener horde Arabieren, uit de woestijn
opgedaagd, soms in een oogenblik eene regering omverwerpt en zich zelf tot een
gezag verheft, dat even spoedig verloren wordt als het gewonnen was. Napoleon's
gezag over Frankrijk steunde in 1815 nog op niets; het had geen kenmerken van
hechtheid of bestendigheid, en alleen krijgsroem, in den vreemde behaald, kon aan
dat gezag eenige kans van duurzaamheid geven.
Nog wijt Charras het aan Napoleon als een misslag, dat hij verzuimd heeft om
Parijs te versterken en in staat van verdediging te brengen: de fransche schrijver
beweert, dat, wanneer dit ware geschied, de kansen voor de verdediging daardoor
veel gunstiger zouden geworden zijn. - Wij laten de vraag in het midden, in hoever
Napoleon in 1815 al dan niet over genoegzamen tijd heeft kunnen be-
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schikken, om de hoofdstad zijns lands voldoende te versterken; maar wij zijn van
gevoelen dat, zelfs al ware die versterking op eene voldoende wijze ten uitvoer
gebragt, daardoor nog volstrekt geen invloed zou zijn uitgeoefend op de uitkomst
des oorlogs, en daardoor Napoleon's val niet verhinderd of vertraagd zou zijn
geworden.
Het is bekend, dat men onder de regering van koning Lodewijk Filips tot de
bevestiging van Parijs is overgegaan; het is evenzeer bekend, dat, welke
krijgskundige gronden toen ook zijn ingebragt voor die bevestiging, men toch
voornamelijk daarmede aan staatkundige inzigten heeft willen voldoen; aan het
inzigt, om in den nieuwen kring van vestingwerken een steun te vinden voor de
regering, een breidel voor eene woelzieke, oproerige bevolking. De omwenteling
van Februarij 1848 heeft echter alweêr bewezen, hoe onbeduidend een steun voor
het bewind, hoe zwak een breidel voor het volk, schansen en bolwerken zijn, en
hoe dwaas eene regering handelt, wanneer zij in muren en grachten eene sterkte
zoekt, die zij alleen kan vinden in de liefde des volks en in de goede gezindheid des
legers.
Bij de langdurige beraadslagingen, welke toenmaals in Frankrijks wetgevende
vergaderingen de bevestiging van Parijs zijn voorafgegaan, heeft men zich
herhaaldelijk beroepen op het gezag van Napoleon, die in zijne schriften die
bevestiging voorstaat en zelfs beweert, dat de invallen der bondgenooten in 1814
en in 1815 Frankrijk niet zouden hebben doen bezwijken, wanneer zijne hoofdstad
toen door vestingwerken ware omgeven geweest. Natuurlijk doet zich hier allereerst
de vraag op: waarom heeft de Fransche keizer zelf Parijs dan niet versterkt, daar
hij zoo overtuigd was van het nut en voordeel dier versterking? Wanneer men
aanneemt, dat Napoleon werkelijk zulk eene overtuiging heeft gehad, dan is die
vraag moeijelijk te beantwoorden; want zich dáárop te beroepen, dat Napoleon van
die versterking der hoofdstad is weêrhouden door zijne onophoudelijke oorlogen,
die al zijne zorg en aandacht tot zich getrokken hebben, is geen geldig antwoord:
zooveel groote en reusachtige werken, welke, in weêrwil dier onophoudelijke
oorlogen, tijdens Napoleon's regering zijn tot stand gekomen, strekken ten waarborg,
dat de versterking van Parijs ook wel tot stand
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gekomen zou zijn, wanneer de keizer maar vastelijk overtuigd ware geweest van
het nut dier versterking. Maar de waarschijnlijkheid is er voor, dat die overtuiging
bij Napoleon niet bestaan heeft, en dat hij haar alleen heeft voorgewend om daardoor
zijne eigene ijdelheid evenzeer als de ijdelheid zijns volks te vleijen: door de rampen
en tegenspoeden van 1814 en 1815 toe te schrijven aan eene toevallige
omstandigheid, aan de omstandigheid, dat Parijs toen onversterkt was, wilde hij
zich en zijn volk de vernedering besparen van de misslagen te erkennen, welke in
die jaren Frankrijk hebben doen bukken voor de wapenen zijner vijanden.
Het is voor een leger altijd een groot voordeel, wanneer het bij een oorlog zijne
hoofdstad vrij kan houden van 's vijands legers; en daarom is het goed en nuttig,
om de hoofdstad van een land te versterken, daar, waar de waarschijnlijkheid
bestaat, dat de verdediging dier hoofdstad met goed gevolg zal kunnen gevoerd
worden. Maar nu zijn er twee omstandigheden, welke die verdediging bij de meeste
hoofdsteden, - of, om juister te spreken, bij de meeste groote steden - tot eene bijna
onuitvoerbare zaak maken: de eerste is, het bezwaar om in de voeding van eene
talrijke bevolking te voorzien; de tweede, de moeijelijkheid om die bevolking in
bedwang te houden, wanneer de vijand tot het bombardement van hare stad
overgaat. De verdediging eener hoofdstad heeft dan alleen gunstige kansen, wanneer
zij door hare ligging verzekerd is van altijd toevoer van levensmiddelen te kunnen
ontvangen, en wanneer men door natuurlijke of kunstmatige verdedigingsmiddelen
den aanvaller op zulk een afstand kan houden, dat het hem onmogelijk valt de stad
zelve door zijn geschutvuur te teisteren. Kan aan die beide voorwaarden voldaan
worden, dan levert de versterking en verdediging van eene hoofdstad voordeel op;
kan aan die voorwaarden niet voldaan worden, dan is van de versterking en
verdediging niets goeds te wachten.
Nu is het duidelijk, dat door de ligging van Parijs het aan den verdediger onmogelijk
zal vallen, om de insluiting dier hoofdstad of het in brand schieten door den aanvaller
te beletten; en even duidelijk is het, dat daardoor die verdediging spoedig zal moeten
worden opgegeven. Spottend heeft een der tegenstanders van de bevestiging
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van Parijs gezegd: ‘wanneer de Parijzenaars maar acht dagen zonder aanvoer van
versche melk blijven, dan zullen zij op de overgave hunner stad aandringen;’ - hierin
moge overdrijving zijn, en het moge al moeijelijk wezen om de stad zóó naauw in
te sluiten, dat hoegenaamd niets van buiten daarbinnen kan worden gebragt, zooveel
is toch zeker, dat 's vijands maatregelen dien aanvoer geheel onbeduidend zullen
maken in verhouding tot de behoefte van eene zoo overgroote bevolking, en dat de
nijpende hongersnood spoedig de wapenen uit de handen zal doen vallen. De kring
van buitenforten, welke de hoofdstad omgeeft, moge den aanvaller op een afstand
houden, - bij den steeds zich uitbreidenden werkkring van het geschut, is het onzeker
of die afstand groot genoeg is, om de hoofdstad voor de vernielende uitwerking van
dat geschutvuur te beveiligen; de val van ééne dier buitenforten - dat dan toch
geenszins tot de onwaarschijnlijke zaken behoort - stelt haar zeker aan de werking
bloot en beslist haren val. Want hoe vurig de geestdrift en vaderlandsliefde eener
burgerij ook mogen zijn, zij zullen zelden bestand wezen tegen het in brand schieten
en vernielen der stad; onder de vele voorbeelden, die dit leeren, kan men
Koppenhagen in 1807 en Warschau in 1831 aanhalen.
Wij besluiten dus hieruit, dat ook nu de versterking van Parijs aan Frankrijk bij
een' oorlog, geen voordeel zal opleveren; dat die versterking ook in 1815 de kans
des oorlogs niet zou hebben veranderd, en dat het dus ten onregte is, wanneer
Charras het Napoleon als een misslag verwijt, dat hij die versterking heeft
verwaarloosd, of slechts ten deele laten verrigten.
Charras, de tegenspoeden, die de fransche wapenen in 1815 hebben getroffen,
bijna uitsluitend aan Napoleon's verkeerd beleid wijtende, stelt den keizer voor, als
door een verzwakt ligchaamsgestel niet meer in staat om de geweldige inspanningen
van den oorlog te verduren; hij schildert hem af, als niets meer dan de schaduw van
den Napoleon van vroegeren tijd:
(Blz. 85-86.) ‘Napoleon was oud vóór zijn tijd. De langdurige uitoefening van het
onbeperkte gezag; de lang voortgezette pogingen eener onbegrensde eerzucht; de
buitengewone inspanningen des oorlogs en der regeerkunst; de schokken, de
ontroering van drie jaren van ongehoorde
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rampen; de plotselinge val van dat rijk, dat hij voor immer gevestigd waande; de
ondragelijke leêgte der ballingschap; eene dubbele ziekte, die herhaaldelijk en
steeds erger terugkwam, - dit alles had zijn krachtig gestel sterk aangetast.
Nog had zijn oog denzelfden glans, zijn blik dezelfde kracht; maar zijn zwaar,
bijna vet (obèse) ligchaam, zijne opgeblazene en neêrhangende wangen, duidden
aan, dat hij dat tijdperk des levens bereikt had, waarop het physieke verval des
menschen begint.
Nu moest hij zwichten voor de eischen van den slaap, dien hij vroeger geheel
meester was. De vermoeijenis van gansché dagen te paard te zijn, of van een
snellen rid, kon hij nu niet meer doorstaan.
Zijn geest had dezelfde vaardigheid, rijkdom en kracht behouden; maar hij had
het volhardende verloren in het uitwerken zijner denkbeelden, en, wat erger is, de
snelheid en bepaaldheid van besluit. Even als meer menschen, die den ouden dag
naderen, hield hij van praten en redekavelen, en verspilde vele uren met onnutte
woorden. Voordat hij tot een besluit kwam, aarzelde hij; het besluit genomen,
aarzelde hij om te handelen, en gedurende de handeling zelve, aarzelde hij nog.
Van zijne vroegere vastheid van wil had hij niets overgehouden, dan die zoo vaak
geblekene en noodlottige hardnekkigheid om de zaken te willen zien, niet zoo als
zij werkelijk waren, maar zoo als zijn belang het meêbragt dat zij zouden moeten
zijn.
De herhaalde slagen en nederlagen, die hem getroffen hadden, hadden zijne
vastheid van karakter verbroken. Hij had dat zelfvertrouwen niet meer, dat een bijna
noodzakelijk vereischte is, om bij groote ondernemingen te slagen: thans twijfelde
hij aan het geluk, dat hem vijftien jaren lang, als generaal, als consul, als keizer,
zoo verbazend begunstigd had. “Hij bespeurde zelf,” - dit erkent hij, - “dat zijn geest
neêrgedrukt was; hij had het voorgevoel van een ongelukkigen afloop.”
Die physieke verzwakking, die zedelijke achteruitgang, waren niet in
overeenstemming met de bezwaren en gevaren van den toestand. Die bezwaren
en gevaren waren buitengewoon groot. Om ze te verwinnen, zou het niet te veel
zijn geweest, zou het misschien niet eens genoeg zijn geweest, had hij de
geestkracht bezeten, de werkzaamheid
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die in Italië en bij Regensburg waren gebleken, of wanneer de dagen zijner jeugd
waren teruggekeerd, zoo als bij Champ-Aubert en Montmirail.’
Die zelfde voorstelling van den keizer vindt men herhaaldelijk in de geschiedenis
door Charras geschreven; herhaaldelijk wordt daarin gezinspeeld op dien toestand
van ligchamelijk en geestelijk verval, waarin Napoleon verkeerde, een verval, dat
zelfs zijnen onderbevelhebbers duidelijk in het oog viel, en openlijk door hen werd
verkondigd. ‘De Napoleon, dien wij gekend hebben, bestaat niet meer,’ zeide Van
Damme, den dag na den slag van Ligny, tegen zijne officieren; ‘onze overwinning
van gisteren zal zonder gevolgen blijven.’ Ook Gérard, hoezeer den keizer geheel
toegedaan, betreurde toch diens ‘onbegrijpelijke, onherstelbare traagheid.’
En toch was er nog maar een jaar verloopen sedert den veldtogt van 1814, dien
veldtogt, waarin Napoleon's genie zich zoo schitterend heeft vertoond, en die alleen
reeds zou kunnen volstaan om hem de grootste veldheeren te doen evenaren! Kan
in zoo korten tijd een zoo geheel verval plaats hebben? - de waarschijnlijkheid is
daar niet voor; de waarschijnlijkheid is er voor, dat Charras hier te sterk heeft
gekleurd, dat er eenige overdrijving is in zijne karakschets van Napoleon.
Ziekte, ligchamelijk lijden kan mogelijk in dezen veldtogt Napoleon's gewone
werkdadigheid en geestkracht hebben verminderd, en het aanzijn hebben gegeven
aan die misslagen, die niet te loochenen zijn; maar daaraan alleen is de voor Frankrijk
ongelukkige afloop van den veldtogt niet te wijten. Ook bij andere veldtogten kan
men misslagen in Napoleon's handelingen opmerken; ook bij andere gelegenheden
liet hij soms te veel over aan het oordeel en de zorg van anderen; en het is niet
geheel ten onregte wanneer St. Cyr van hem heeft gezegd: ‘il oubliait quelquefois
son métier de général, pour trancher du Prince.’ Maar bij vroegere veldtogten heeft
Napoleon het geluk gehad, onderbevelhebbers te vinden, die zijne meening wisten
te begrijpen, zelfs daar, waar die meening door de uitgevaardigde bevelen maar
zeer gebrekkig of in het geheel niet uitgedrukt was. In 1815 heeft aan den keizer
dat geluk ontbroken: hij vond hier geen steun hoegenaamd in de bekwaamheid
zijner onderbevelhebbers; integendeel,
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hunne onbekwaamheid heeft toen een voornaam deel gehad aan zijne nederlaag
en zijnen val.
Onder die onderbevelhebbers moet allereerst genoemd worden de maarschalk
Soult, die in 1815 aan het hoofd van den generalen staf van Napoleon's leger stond.
Onbekwaamheid is moeijelijk dien man toe te dichten, zoodat hier onwillekeurig de
gedachte aan iets ergers opkomt, de gedachte aan opzettelijk verzuim; en het hooge
aanzien, waarin Soult later bij de Bourbons heeft gestaan, maakt zulk een
wantrouwen niet geheel bevreemdend. Evenwel, het is niet volstrekt noodig zulk
eene ongunstige onderstelling aan te nemen tot verklaring van Soult's handelingen;
men kan die handelingen des noods ool verklaren uit het voor hem vreemde en
ongewone der betrekking, die hij in 1815 bekleedde; zooveel is zeker, dat, uit welke
oorzaak dan ook, die handelingen zeer gebrekkig zijn geweest.
Het hoofd van den generalen staf van een leger moet de regterhand des veldheers
zijn, en hij is vooral belast met de taak, om de bewegingen en verrigtingen, die het
legerhoofd in het groot bepaalt, in bijzonderheden uit te werken en in bepaalde
bevelen vast te stellen. Die taak werd vroeger bij Napoleon's legers meestal verrigt
door Berthier, die, hoewel zelf de bekwaamheid eens legerhoofds missende, - zoo
als bleek, toen hij in de eerste dagen van den veldtogt van 1809 met het bevel over
de Fransche legers in Duitschland belast was - evenwel den keizer, bij de uitvoering
zijner krijgsplannen, op de uitmuntendste wijze ondersteunde, dewijl hij, door
langdurigen omgang met Napoleon, spoedig diens inzigten begreep, en bij het
uitvaardigen van de daartoe betrekking hebbende bevelen, steeds de meeste zorg
in acht nam. Bij Solut liet dit veel te wenschen over. Zoo is onder anderen de
den

opmarsch van het Fransche leger naar de Sambre, op den 15 Junij 1815,
grootendeels mislukt, doordien het legercorps van Van Damme het bevel tot dien
opmarsch niet, of veel te laat ontving. Charras wil de schuld hiervan weêr op
Napoleon zelf laden: ‘De generaal Bonaparte,’ zegt hij (blz. 107) ‘zou niet gerust
hebben, voor hij zich verzekerd had, dat zijne bevelen waren uitgevaardigd. De
keizer Napoleon bekreunde zich niet meer om die zorg, die hij aan den chef van
zijn generalen staf overliet.’ - Strikt
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genomen, is dit verwijt niet geheel onverdiend, daar het legerhoofd altijd
verantwoordelijk blijft voor alles wat er gedaan wordt; maar daar dit legerhoofd toch
niet alles zelf kan doen, maar veel aan zijne onderbevelhebbers moet overlaten,
zoo drukt hier in billijkheid de schuld van dit verzuim veel meer op Soult dan op den
keizer. - Een soortgelijk verzuim kan men opmerken na de veldslagen van Ligny en
van Quatre-Bras: de legers van Ney en van Napoleon staan op den avond na die
veldslagen maar eene groote twee uur van elkander, en hebben volstrekt geen
belangrijk terrein hindernissen tusschen zich, en toch verneemt Ney niets van den
afloop van den slag van Ligny, en Napoleon verneemt niets van den afloop van den
den

den

slag van Quatre-Bras; van den 16 Junij, 's avonds om 9 ure, tot den 17 's
ochtends om 8 ure, heeft er volstrekt geene gemeenschap plaats tusschen de twee
groote deelen van het Fransche leger. Dit bewijst wel, dat de dienst van den
generalen staf daar zeer slecht verrigt werd; dit bewijst wel, dat Soult, het hoofd van
dien staf, in 1815 al een zeer slechte steun is geweest voor Napoleon.
Even weinig steun heeft Napoleon gevonden in den maarschalk Ney, namelijk
wat de bekwaamheid aangaat; zijne dapperheid is boven allen lof verheven geweest.
Het is zeer ten onregte, wanneer Napoleon het als een verzuim of misslag aan Ney
den

wijt, dat hij op den 15 Junij niet doorgedrongen is tot aan de stelling van
Quatre-Bras: noch de bevelen die hij ontving, noch de omstandigheden waarin hij
zich bevond, maakten het toen voor Ney raadzaam, om zoo ver door te dringen; en
in dát opzigt wordt hij door Charras op eene voldoende wijze verdedigd. Maar die
den

verdediging is minder goed, daar, waar zij Ney's handelingen op den 16 Junij ten
doel heeft; zelfs na alles wat Charras in het voordeel daarvan zegt, moeten wij toch
als de vrucht van onze innige overtuiging opgeven, dat Ney's handelingen - even
als die van zijn onderbevelhebber D'Erlon - dien dag geheel en al verkeerd zijn
geweest, geheel en al in strijd, niet slechts met de omstandigheden waarin hij
verkeerde, maar zelfs met de bevelen die de keizer hem deed toekomen. Ney, een
onvergelijkelijk dapper oorlogsman, was niet de man, die als legerhoofd op zich zelf
moest staan: het ontbrak hem daartoe altijd aan doorzigt en helder oordeel; en in
1815 is
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er bovendien iets wanhopigs in al zijne handelingen, dat hem belet om met juisten
blik den toestand van zaken te beoordeelen. Het is alsof de gedachte aan zijn
onverantwoordelijken afval van de zaak der Bourbons op hem drukt en aan al zijne
woorden en daden iets radeloos, iets noodlottigs geeft; te Quatre-Bras is hij - naar
gewoonte - in het heetste strijdgevaar, in het hevigste vuur. ‘Ziet gij die kanonkogels,’
roept hij uit, ‘ik wenschte dat zij alle mijn lijf troffen!’ (‘vous voyez ces boulets! je
voudrais qu'ils m'entrassent tous dans le ventre!’); te Waterloo ziet men hem, met
het oog vol vuur, het schuim op den mond, de kleederen met kogels doorboord en
met bloed en modder bevlekt, tot het laatste oogenblik iedereen tot pligtsbetrachting
opwekken; wanhopig roept hij daar D'Erlon toe: ‘zoo wij aan het schrootvuur der
Engelschen ontkomen, dan zijn wij zeker dat de galg ons wacht!’ Onmiskenbaar is
het, dat de ongelukkige den dood op het slagveld zoekt, om den dood door een
regterlijk vonnis te ontgaan. Aan iemand in zulk een zielstoestand kan men een
dapper soldaat hebben, maar een goed en bekwaam legerhoofd moet men daarvan
niet verwachten.
Grouchy is ook een dier onderbevelhebbers, aan wier verkeerd beleid Napoleon
in 1815 zijne nederlaag voor een gedeelte heeft te wijten gehad. Na alles wat voor
en tegen het gedrag van dien maarschalk is gezegd, moet men het als duidelijk en
bewezen aannemen, dat men Grouchy niet ten laste kan leggen van in 1815 tegen
Napoleon's bepaalde bevelen te hebben gehandeld, daar die bevelen òf niet zijn
gegeven, òf zeer onbepaald waren, òf te laat zijn uitgevaardigd; maar wel kan men
het Grouchy ten laste leggen, dat hij niet heeft weten te handelen ook zonder die
den

bevelen. Wanneer Grouchy op den 17

Junij het geslagene Pruissische leger
den

krachtdadig had vervolgd, of wanneer hij op den 18 tijdig en regtstreeks Napoleon's
leger was genaderd, dan had de uitkomst van den veldtogt van 1815 geheel anders
kunnen zijn dan zij het nu geweest is.
Thiers, in zijne ‘Histoire du Consulat et de l'Empire’, doet het, bij het verhaal van
den slag van Marengo, op eene treffende wijze uitkomen, hoe zeer een legerhoofd
afhankelijk is van het beleid zijner onderbevelhebbers, en hoe Napoleon te Marengo
overwinnaar is gebleven door
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Desaix's bekwaamheid, terwijl hij door Grouchy's onbekwaamheid te Waterloo
overwonnen werd.
De Junijzon van het jaar 1800 ziet in de velden van Marengo de krijgsscharen
van Oostenrijk tegen die der Fransche Republiek kampen, en na dapperen strijd
eene overwinning behalen, die niet twijfelachtig is, die volkomen schijnt. Italië zal
aan Oostenrijk blijven toebehooren, en Bonaparte's stoute togt over de Alpen zal
zonder vrucht zijn gebleven; - zoo schijnt het, zoo zou het geweest zijn, zonder
Desaix. Die jonge, talentvolle aanvoerder is met een gedeelte der Fransche
legermagt uren ver van het slagveld verwijderd en heeft geen bevel hoegenaamd
om daar te verschijnen; maar daar treft de donder van het geschut zijne ooren en
verkondigt hem den gevoerden kamp; en nu, alleen de ingeving van zijn stouten
krijgsgeest opvolgende, snelt hij daarheen, waar zijne wapenbroeders zijne hulp
kunnen behoeven. Hij bereikt het slagveld, op het oogenblik dat de strijd reeds
geëindigd is en de geslagene Fransche regimenten overal terugtrekken, vervolgd
door hunne overwinnende vijanden. Desaix's komst doet den moed der Franschen
herleven, en op zijne aansporing wordt, in een haastig gehouden krijgsraad, tot het
hervatten van den strijd besloten; ‘deze veldslag hebben wij verloren,’ zegt hij, ‘dit
lijdt geen twijfel; maar de dag is nog zoo ver niet gevorderd, of wij kunnen een
tweeden veldslag leveren, en dien zullen wij winnen.’ Hij spreekt, voert zijne soldaten
ten strijde, sterft den heldendood, en ontrukt, door zijne komst en door zijn moedig
optreden, aan de Oostenrijkers eene bijna wisse overwinning; en de verovering van
Italië en de zege van Frankrijk's wapenen zijn hier aan niets anders te danken
geweest, dan aan het beleid van Bonaparte's onderbevelhebber.
Vijftien jaren later beschijnt de Junijzon, in Braband's vruchtbare vlakten, een
ander slagveld, waar sterker legers om grootere uitkomst strijden, dan de heirscharen
die zich te Marengo de zege betwistten; te Waterloo geldt het, niet de verovering
van een enkel land, maar de vrijheid van Europa, de toekomst der wereld, Napoleon's
grootheid of val. Ook hier is eene sterke afdeeling van het Fransche leger uren ver
van het slagveld verwijderd; ook hier heeft de aanvoerder dier afdeeling geen bevel
hoegenaamd, om naar de strijdplaats op te rukken; ook
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hier verkondigt hem het gebulder van het kanon den beslissenden strijd; ook hier
kan zijne verschijning op het slagveld aan Napoleon de overwinning geven; - maar,
hier houdt de vergelijking op; de aanvoerder van die afdeeling is geen Desaix, die
door een stout besluit weet te verhelpen wat er gebrekkigs is gebleven in de bevelen
des veldheers; die aanvoerder is een man, die, welke dapperheid en trouw jegens
Napoleon hem ook mogen bezielen, evenwel het verstand mist om zijn pligt goed
te begijpen, en niet de geestkracht heeft om uit zich zelf te handelen. Hij aarzelt, hij
verliest tijd, hij doet zijne krijgsscharen in eene verkeerde rigting trekken, hij wikkelt
zich in een nutteloozen strijd aan den Dyle; - en op het slagveld van Waterloo, waar
men reikhalzend, maar vruchteloos, naar de komst van Grouchy's bataillons heeft
uitgezien, wordt intusschen eene nederlaag geleden, die onherstelbaar is, en die
Frankrijk ten tweedenmale aan de bondgenooten onderwerpt.
Te Marengo is Napoleon gelukkig, te Waterloo is hij ongelukkig geweest; zijn
veldheersbeleid, bij beide gelegenheden, verschilt niet veel; het is alleen het beleid
zijner onderbevelhebbers, dat hemelsbreed verschilt. Ziedaar wat Charras te veel
uit het oog verliest bij zijn oordeel over den veldtogt van 1815; hij wil, ten onregte,
Napoleon's onderbevelhebbers van alle schuld aan de in dien veldtogt begane
misslagen vrijpleiten en die schuld op den keizer alleen doen drukken. Daardoor is
hij partijdig en onbillijk ten aanzien van Napoleon.
Gunstiger, billijker dan over het Fransche legerhoofd, oordeelt Charras over het
Fransche leger van 1815; en herhaaldelijk spreekt hij met warme geestdrift over de
dapperheid en krijgsdeugd, die toen bij Napoleon's heirscharen hebben uitgeblonken,
en waaraan niemand eene welverdiende hulde kan ontzeggen. Evenwel neemt
Charras, in dit opzigt, zoo als bijna altijd, eene strenge onpartijdigheid in acht; en
zijn vaderlandsch gevoel sleept hem niet zóóver mede, dat het hem zou verhinderen,
afkeuring en berisping over het slechte uit te spreken. Zoo, onder anderen, vermeldt
hij met verontwaardiging het gedrag van den generaal Roguet, die een oogenblik
vóór het begin van den slag van Ligny, tegen zijne officieren en onderofficieren
zeide: ‘prevenez les grenadiers, que le
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premier qui m'amènera un Prussien prisonnier sera fusillé;’ en de Fransche schrijver
is billijk genoeg om te erkennen, dat de verbittering en woede, toen vaak betoond
door de Pruissische soldaten, uitgelokt zijn geworden en eene verontschuldiging
vinden in de handelingen aan de Fransche zijde.
Bij het oordeel, dat Charras over de bondgenooten en hunne aanvoerders
uitspreekt, is hij in de hoogste mate onpartijdig, zóó onpartijdig zelfs, dat daardoor
zijn oordeel over Frankrijk's toenmalige vijanden mogelijk als te gunstig moet worden
beschouwd. Zie hier, wat hij van Blücher, het Pruissische legerhoofd, zegt:
(Blz. 81.) ‘Met juistheid had Napoleon kunnen weten wie Blücher was, zoo vaak
en zoo geducht door hem geslagen. Toch schatte hij hem gering. Hierin dwaalde
hij. Met een verstand, dat weinig ontwikkeld was, met een ruwen aard, even driftig
het vermaak najagende als het krijgsgevaar, was Blücher zeker niet uitstekend;
maar een ontembaar karakter, eene vurige vaderlandsliefde, eene opmerkelijke
snelheid van blik en van besluit, eene buitengewone werkdadigheid, in weêrwil zijner
jaren, eene volharding, die zich door niets liet afmatten, eene groote stoutmoedigheid,
en de gewoonte aan Napoleon's krijgs- en veldheerskunst, maakten hem tot eene
tegenpartij, die niet zonder waarde was. Zijne soldaten hadden hem den bijnaam
gegeven van Maarschalk voorwaarts, hoewel hij hen vaak achterwaarts had moeten
doen gaan. Maar hij was geëindigd met hen van den Oder en van de Elbe naar den
Rhijn te geleiden, en van den Rhijn naar Parijs.’
Dit beeld van Blücher, als veldheer, is stellig te gunstig; want Blücher, een soldaat
vol dapperheid en geestkracht, miste evenwel alle bekwaamheid als veldheer; hij
was eigenlijk ook maar legerhoofd in naam; in werkelijkheid was dit, toen en in vorige
jaren, de generaal Gneisenau, een man van uitstekend beleid, en wiens raad door
Blücher altijd zeer verstandig werd opgevolgd. Dikwijls komt het in den oorlog voor,
dat de leiding der krijgszaken niet van het legerhoofd zelf uitgaat, maar van een
ondergeschikte; vandaar dan ook, dat het algemeen niet altijd lof toezwaait aan
hem, wien dit toekomt; het algemeen vlecht lauwerkransen om het hoofd van een
Radetsky en verbindt zijn naam met dien van overwinningen, die toch alleen aan
het be-
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leid van een onderbevelhebber, Hesz, zijn te danken geweest.
Wellington, als veldheer, wordt door Charras aldus afgeschilderd:
(Blz. 83.) ‘Wellington had nog nooit tegenover Napoleon gestaan; maar te
oordeelen naar de geduchte slagen, die hij in Portugal, Spanje en Frankrijk aan het
keizerrijk had toegebragt, was het gemakkelijk in te zien, dat hij de bekwaamste
was - en verreweg de bekwaamste - van de vijandelijke legerhoofden. Toch kende
Napoleon hem de eigenschappen eens veldheers niet toe. Wanneer hij hem in den
“Moniteur” afschilderde, als: “un officier incapable, 'téméraire, présomptueux,
ignorant, destiné à essuyer de grandes catastrophes;” wanneer hij in het officiële
blad des keizerrijks Wellington's overwinningen in nederlagen veranderde of in
onbeduidende ontmoetingen; wanneer hij Vittoria, Nivelle en zoo veel andere, voor
Frankrijk ongelukkige gevechten verzweeg, dan zou men zeggen, dat hij meende
hem daardoor tot het peil eens alledaagschen veldheers teruggebragt te hebben.
Voorzeker, daar was een groot verschil tusschen den Britschen veldheer en
Napoleon. Maar dat verschil was veel minder, dan men dit langen tijd geloofd heeft
in ons, door leugens misleid, vaderland.
De een bezat, in de hoogste mate, het genie des oorlogs; maar de onzinnige
staatkunde des keizers misvormde en bedierf de verhevene plannen des veldheers,
en de geestkracht, de physieke werkdadigheid ontbraken soms, wanneer de harde
en afmattende taak des oorlogs die zoo noodzakelijk maakten.
De ander was niets meer dan een veldheer, die bekwaamheid had, maar eene
zóó volkomene bekwaamheid, op zoo krachtige eigenschappen geënt, dat dit het
genie nabijkwam. Begaafd met een buitengewoon gezond verstand, diepzinnig
staatsman, naauwgezet de wetten zijns lands eerbiedigende, uitmuntend
menschenkenner, grondig ervaren in alles wat het beroep en de kunst des oorlogs
aangaat, soms misslagen begaande, maar daarvan terugkomende zoodra hij ze
inzag, zorgzaam voor het welzijn zijner soldaten, spaarzaam met hun bloed, streng
tegen wanorde, onverbiddelijk tegen oneerlijkheid, vaardig tot beramen en tot
uitvoeren, voorzigtig of stout, traag of werkzaam, naar
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de omstandigheden, onwrikbaar in tegenspoed, en zich door den voorspoed niet
latende bedwelmen, een ijzeren ziel in een ijzeren ligchaam, had Wellington, met
zijn klein leger, groote daden verrigt, en dat leger was zijne schepping. Altijd zal hij
een der grootste oorlogsmannen van onze eeuw zijn en blijven. - In 1769 geboren,
was hij toen 46 jaar oud, de ouderdom van Napoleon.’
Ook dit beeld van het Britsche legerhoofd is te gunstig. Zoo, onder anderen, is
het moeijelijk te regtvaardigen, om van Wellington te zeggen ‘dat hij spaarzaam was
met het bloed van zijne soldaten;’ - wanneer men zich de bestorming van Badajoz
herinnert en zoo menige andere belegering in het Spaansche Schiereiland, waarbij
roekeloosheid en schandelijke onkunde duizende Britsche soldaten nutteloos ter
slagtbank hebben gevoerd, dan moet de Engelsche veldheer wel de laatste man
zijn, aan wien men zulk een lof kan geven. Dat Wellington uitstekende
bekwaamheden heeft gehad, dat lijdt geen twijfel; en vooral zijn zijne handelingen
op het slagveld zelve doorgaans meesterlijk. Maar evenmin lijdt het twijfel, dat hij
dikwijls groote, ongeloofelijke misslagen heeft begaan, en dat ook de veldtogt van
1815 daarvan verscheidene voorbeelden oplevert; als zoodanig kan men opnoemen:
de geheel verkeerde wijze, waarop de kantonnementen van het
Engelsch-Nederlandsche leger waren geregeld; de traagheid waarmede dat leger
werd zamengetrokken, toen Napoleon ten aanval oprukte; de geheel verkeerde
inzigten omtrent dien aanval; de geheel verkeerde keus van het vereenigingspunt
des legers, en het ongebezigd laten van prins Frederik's legercorps te Hal. Charras
erkent die handelingen dan ook als misslagen en zegt, dat Wellington ze zeer duur
zou betaald hebben, ‘had de Napoleon van Italië en van Regensburg tegen hem
overgestaan’ (bl. 124).
Over de legers der bondgenooten van 1815 is het oordeel van Charras gunstiger
dan dat van Napoleon zelf, die, wel is waar, aan de Engelsche troepen evenveel
waarde toekende als aan zijne eigene, maar die anders ‘één fransch soldaat gelijk
stelde aan twee Pruissen, Belgen, Hollanders of soldaten van den Duitschen Bond.’
Charras bestrijdt die meening des keizers als geheel ongegrond, en kent aan de
toenmalige legers der bondgenooten eene veel grootere waarde toe. Bij die
gelegenheid ook de zamenstelling van
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het Nederlandsche leger vermeldende, zegt hij, dat dit leger wel pas opgerigt was,
maar toch veel goede bestanddeelen bevatte; dat daarbij veel officieren waren, die
krijgsondervinding bezaten, en dat ‘hun hoofd, de jonge prins van Oranje, onder
Wellington in Spanje opgeleid, door zijne bekwaamheid en moed ten volle waardig
was om hen aan te voeren’ (blz. 80).
Over het geheel doet de fransche schrijver ten volle regt wedervaren aan het
gedrag der Nederlandsche troepen, die aan den veldtogt van 1815 hebben deel
genomen; en hoezeer het in den aard der zaak ligt, dat hij de verrigtingen dier
troepen niet zoo uitvoerig en in bijzonderheden heeft kunnen vermelden als
Löbensels dit heeft gedaan, zoo komen er echter bij Charras woorden en
uitdrukkingen voor, die streelend zijn voor ons nationaal gevoel, en die, hoezeer
niets dan waarheid behelzende, evenwel door de vreemde schrijvers over den
veldtogt van Waterloo zoo schaars worden gebezigd. Zoo zwaait Charras hoogen
lof toe aan de ‘verstandige ongehoorzaamheid’ (l'intelligente désobéissance) van
den generaal Perponcher, die hem deed besluiten, om, in weêrwil van Wellington's
bevelen, te Quatre-Bras te blijven stand houden; en hij erkent den beslissenden
invloed, welken die kordate handeling van den Hollandschen generaal op de uitkomst
van den oorlog heeft gehad. Zoo brengt hij hulde toe aan de dapperheid, waarmede
de bataillons van den prins van Oranje, gedurende het eerste gedeelte van den slag
bij Quatre-Bras, den strijd tegen 's vijands overmagt volhielden, en die bekende,
de

aanvallende beweging, door den prins aan 't hoofd van het 5 militie verrigt, noemt
hij ‘eene stoute onderneming, vooral omdat zij met een handvol soldaten werd
beproefd en in het gezigt eener dappere ruiterij.’ Zoo worden er ook Hollandsche
bevelhebbers met roem vermeld in het verhaal dat Charras geeft van den laatsten
aanval te Waterloo, door Napoleons oude garde op de stelling der bondgenooten
gedaan.
(Blz. 294 en volgende.) ‘Ney wordt bekend gemaakt met den wil des veldheers
en krijgt bevel, al wat hij van Reille's legercorps kan bijeenbrengen, regts van
Goumont te vereenigen; de divisiën Quiot en Douzelot bij La Haie-Sainte, en de
ruiterij tot een aanval te ordenen.
Te gelijk geleidt Napoleon alle beschikbare bataillons van zijne garde tot tusschen
La Belle Alliance en La Haie-
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Sainte. Er zijn er tien. Allen behooren tot de grenadiers en jagers. Zes van die
bataillons worden in even zoo veel aanvalskolonnes geschaard, échelons-gewijze,
op korte onderlingen afstand. Zij moeten naar het heuvelvlak oprukken. Op hun
linkervleugel plaatsen zich twee rijdende batterijen van de garde. Zij zullen die
beweging volgen. De vier laatste bataillons blijven als reserve achter.
Het vuur van onze artillerie is verflaauwd, omdat bij verscheidene batterijen de
caissons reeds leêggeschoten zijn. De laatste batterij, die in reserve was, komt in
werking; last is gegeven om over de geheele linie het vuur zooveel mogelijk te
verdubbelen.
In persoon regelt Napoleon die beschikkingen. Hij verhaast de uitvoering; de tijd
dringt. Hij spreekt officieren en soldaten toe, wekt hen op, boezemt hun moed in,
belooft hun de zege; en, om verzekering aan zijne belofte te geven, kondigt hij hun
Grouchy's komst aan, die den vijand van ter zijde zal aanvallen, terwijl zij dit in front
doen.
Ney krijgt het bevel over die drie duizend oude oorlogssoldaten, wier armen met
dienstteekens zijn versierd, wier ligchamen de merken der wonde dragen (“vétérans
des batailles, au bras chevronné, au corps cicatrisé”). Onder hem zijn de
luitenant-generaals Friant, Roguet, Michel, de marechaux-de-camp Poret de Morvan,
Harlet, Mallet: bij ieder bataillon een generaal.
Ney moet La Haie-Sainte regts laten en de hoogte beklimmen, daar, waar hij de
aanvallen met zijne ruiterij heeft gedaan.
Toen alles gereed is, wordt de stormpas geslagen; de geduchte phalanx stelt zich
in beweging, en gaat, gloeijende van geestdrift en krijgsvuur, Napoleon voorbij, die
haar het punt aanwijst, waarop zij haren aanval moet rigten. Zij komt de laagte uit,
zij beklimt de helling.
Bij Goumont, bij La Haie-Sainte wordt de stormpas ook geslagen. Eenige
bataillons, op eene geduchte wijze gedund door staal en vuur en vermoeijenis,
hebben zich vereenigd en beklimmen 's vijands stelling. In hunne gelederen neemt
weêr een tal van soldaten plaats, die, gewond, afgemat, ontmoedigd, de rijen hadden
verlaten en thans door eene nieuwe geestkracht bezield worden.
Eenige honderdtallen kurassiers, dragonders, grenadiers,
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lanciers en jagers van de garde, nog vertrouwende op hunne krachten en op de
krachten hunner paarden, hebben zich gereed gemaakt om het voetvolk te
ondersteunen.
Het bedriegelijke berigt van Grouchy's komst is overal verbreid en door gendarmes
d'élite de liniën door verkondigd. Reille, D'Erlon en de generaals onder hunne
bevelen, hebben het vernomen van Labédoyère, Napoleon's adjudant. Dit geeft
moed aan de zwakken en bezielt de dapperen. Allen wanen de zege wis.
Maar ook op het heuvelvlak heeft alles zich bereid tot eene nieuwe worsteling,
tot den strijd op leven of dood. Dáár weet men, dat de bataillons en escadrons der
Pruissen nabij zijn, en dat, om den slag te winnen, het er maar op aankomt, om nog
eenige oogenblikken den dood te braveren, den dag te rekken. De met bekwaamheid
aangewende overmagt in getal moet onfeilbaar de weegschaal doen overslaan.
De rijen, die door den dood en door de vlugt zijn geopend, hebben zich weêr
gesloten en staan vast. Wat ze nu uitmaakt, dat is de zenuw, de kracht van het
leger, de keur der dapperen, overgebleven na een verbitterden strijd van zes
achtereenvolgende uren. Wellington, de prins van Oranje en Hill gaan van het eene
bataillon naar het andere, moed insprekende, tot pligt opwekkende. Even als Nelson
te Trafalgar, herinnert Wellington zijne Britten aan het Vaderland: “houdt stand,
mannen! wat zou men in Engeland van ons zeggen, wanneer wij teruggingen?” De
jonge en dappere prins van Oranje vraagt aan Neêrland's soldaten, aan die van
Nassau en Brunswijk, of zij hun Vaderland weêr aan schande en verderf willen zien
prijsgeven; of zij de dwingelandij des keizers weêr willen verduren? Een luid
vreugdegejuich antwoordt op die krachtige woorden, die daar uitgesproken worden
te midden van de kogels en grenaten, die aan alle zijden opspringen en barsten.
Toch was de toestand van het Engelsch-Nederlandsche leger zeer gevaarlijk.
Wellington zag dit, maar werd er niet door ontmoedigd. “Had hij dit kunnen doen,
hij zou teruggetrokken zijn,” heeft Napoleon gezegd. De magtelooze wraak des
overwonnenen - niets anders moet men zien in die zoo vaak herhaalde woorden!
Het lag in het plan van den Britschen veldheer, om het heuvelvlak te
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verdedigen tot op de komst der Pruissische kolonnes, die nabij waren, en zou hij
dan de verdediging hebben opgegeven, terwijl hem nog zulk een tal van dapperen
overbleef?” “Het kan gebeuren, dat gij sneuvelt,” zeide hem lord Hill; “zeg mij daarom,
wat zijn uwe inzigten, uwe voorschriften?” - “Hier stand te houden tot den laatsten
man.” - Kempt, die Picton vervangen heeft in het bevel over den linkervleugel, vraagt
versterking. “Hij moet er niet op rekenen, hij moet voortgaan met de verdediging!”
De leus van dien dag is in die korte antwoorden, die de oudheid waardig zijn en aan
den bloeitijd van de legers onzer Republiek herinneren. Het is kinderachtig en weinig
eervol om de waarde van een vijand te miskennen.
Daar de vermeerdering van ons geschutvuur een nabijzijnden aanval scheen aan
te kondigen, ging Wellington vooruit tot aan den rand van het heuvelvlak. Weldra
ontdekt hij, waar hij wijlen de kruiddamp wegtrekt, de beweging der garde, duidelijk
kenbaar aan hare hooge beerenmutsen, en hij bereidt zich, om haar krachtig te
ontvangen.
De nabijzijnde batterijen krijgen bevel, al hunne schoten op de keurbende te
rigten. Vlak tegenover haar, in de eerste linie, zijn de Brunswijksche en Nassausche
bataillons, in twee geslotene kolonnes van vier en van drie bataillons; zij zullen den
eersten schok doorstaan. Achter deze, in eene verlaging van den grond, plaatst
zich de brigade Maitland (Engelsche garde), gedeployeerd en op vier gelederen
diepte. De divisie Chassé staat regts van Maitland; eene brigade vormt twee carrés,
échelonsgewijze geplaatst; de andere staat, als reserve, in geslotene kolonnes.
De klank van den stormpas, op de trommen geslagen, en de wilde kreten van
“leve de keizer!” worden duidelijk gehoord te midden van den donder van het geschut;
de garde nadert. De soldaten hebben het geweer in den arm; hunne gelederen zijn
gesloten en blijven gerigt als bij eene wapenschouwing. Ney is vooraan, de bloote
degen in de hand. Altijd nader komt de garde. De batterijen, die zij ontmoet, worden
met de bajonet genomen, of gaan in overhaasting terug. De Brunswijksche bataillons
gaan haar te gemoet; zij werpt ze overhoop, zij drijft ze uiteen. De prins van Oranje
snelt toe aan het hoofd der Nassauërs
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en wil, op zijne beurt, haar tegenhouden; een kogel doet hem van het paard storten,
en de Nassauërs ondergaan hetzelfde lot als de Brunswijkers.
Zegekreten verheffen zich in de Fransche kolonne. Gewond en genoodzaakt de
strijdplaats te verlaten, zegt de generaal Friant aan Napoleon, die in de laagte bij
La Haie-Sainte was gebleven, dat op het heuvelvlak alles goed gaat.
Bovenwaarts van La Haie-Sainte, bovenwaarts van Goumont, zijn D'Erlon en
Reille in gevecht met 's vijands voorste linie. De garde blijft vooruitgaan, in weêrwil
van het schrootvuur, dat zij op hare linkerzijde, op drie honderd pas afstands ontvangt
van eene Engelsche batterij en van eene der batterijen van Chassé; drie bataillons
van dien generaal vallen haar aan; zij werpt ze in wanorde terug. Maar eensklaps
verheft zich vóór hare voeten, als het ware, een roode muur, waaruit een geweervuur
losbarst, dat hare rijen teistert. Maitland's soldaten zijn opgestaan op het bevel van
Wellington, die te paard achter hunne gelederen staat. Hij heeft geroepen: “op,
gardes! en mik goed!” Maar al te wel wordt hij gehoorzaamd. Eene doodelijke wonde
treft den onversaagden Michel; Mallet, vele hoofdofficieren, storten ter aarde. Ney
valt door den val van zijn paard, het vierde, dat op dien vreeselijken dag onder hem
wordt doodgeschoten. De garde aarzelt. Maar “le brave des braves” is reeds
opgestaan; en zijne stem wekt haren moed weêr op. Ongelukkig, hetzij dat het bevel
daartoe is gegeven, hetzij dat de soldaat zijn instinkt volgt, zij deployeert om het
geweervuur te beantwoorden, dat ieder oogenblik hare gelederen dunt; en door die
beweging bedekt zij de twee batterijen, die haar gevolgd zijn, die stelling genomen
hebben op de kam der hoogte, en wier vuur tot op dat oogenblik hare flank heeft
beschermd! Een Hollander, een oorlogsman in onze gelederen gevormd en groot
geworden, maar zijn vaderland getrouw - Chassé, neemt dit oogenblik waar en valt,
met eene halve brigade in geslotene kolonnes, met geveld geweer aan op de
linkerzijde der garde; Wellington doet de brigade Maitland vooruitgaan. Door het
kartets- en geweervuur tot op vijftien- à zestien honderd man verminderd, wijkt de
garde voor den drang der overmagt, maar zij wijkt vechtende, langzaam, in orde,
zonder haar ver-
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band te verliezen. Laat de bataillons maar komen, die zoo lang bij La Haie-Sainte
zijn gelaten, en zij zal den aanval hervatten.
Maar die bataillons zullen niet komen.......’
De overwinning is te Waterloo door het toeval beslist geworden, heeft Napoleon
gezegd; en bijna alle Fransche schrijvers hebben dat gezegde herhaald. Charras
is te eerlijk en te verstandig, om niet het partijdige of ongerijmde van zulk een oordeel
aan te wijzen; en Guizot's bekende bepaling van den oorlog: ‘un jeu sanglant du
hasard et de la force,’ is, volgens hem, maar voor de helft toepasselijk op den strijd
bij Waterloo:
(Blz. 325.) ‘Wat de mensch, wanneer hij niet bij magte is om de oorzaak der dingen
te doorgronden, dan eens het noodlot noemt, dan eens het toeval, dat doet vaak
het best beraamde ontwerp mislukken en het slechtste slagen, verijdelt de
verstandigste beschikkingen, de inspanningen van het talent, van het genie, en
geeft de zege aan middelmatigheid, onkunde en dwaasheid. Dat lijdt geen twijfel;
de jaarboeken des oorlogs bewijzen dit door meer dan één voorbeeld. Maar tot die
bovennatuurlijke verklaring der gebeutenissen moet de geschiedenis alleen dán
hare toevlugt nemen, wanneer elke natuurlijke verklaring ontbreekt. “Een bloedig
spel der kracht,” is de oorlog altijd; maar veel minder vaak dan men denkt is hij “een
den

spel van het toeval.” Kan men den rampspoed van den 18 Junij door niets anders
verklaren, dan door die geheimzinnige oorzaak? - dat gelooven wij niet.’
Charras wijst uitvoerig de oorzaken aan, die de te Waterloo verkregene uitkomst
noodwendig moesten ten gevolge hebben, en hij noemt de misslagen op, die daar
aan de Fransche zijde zijn begaan. Die opnoeming komt overeen met wat de
bevoegdste beoordeelaars over dit onderwerp hebben gezegd. Charras wijt die
misslagen eensdeels aan den ziekelijken toestand waarin Napoleon verkeerde en
die hem belette de bewegingen op het slagveld in persoon te besturen, en anderdeels
aan het dwaalbegrip, waarin de keizer was, dat men te Waterloo niets zou hebben
te vreezen van de medewerking van Blücher's leger. ‘Beschouwt men,’ zegt hij (bl.
340), ‘het plan van den veldslag alleen uit het oogpunt, waaruit Napoleon het
ontwierp,
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dat is te zeggen, zonder de waarschijnlijkheid van de komst der Pruissen in rekening
te brengen, dan is dat plan zeer goed, zeer verstandig (“très-beau, très-solide.”) Het
kenmerkt den veldheer, die gewoon is de reusachtigste krijgshandelingen te
ontwerpen; het tart de kritiek. Maar de komst der Pruissen werpt dadelijk dat plan
geheel omver; het is niet meer uitvoerbaar.’
Bij het verhaal van de krijgsverrigtingen, die nog na den slag van Waterloo plaats
hadden, wijst Charras uitvoerig aan, welke hulpmiddelen Frankrijk nog overhield
voor de verdediging; hoe van die hulpmiddelen gebruik had kunnen worden gemaakt;
en hoe, wanneer maar iedereen zijn pligt had gedaan, er nog gunstige kansen
bestonden om aan de legers van het verbondene Europa met goed gevolg het hoofd
te bieden.’ En al bleef er maar eene enkele van die kansen over,’ zegt hij (bl. 397),
‘dan toch moet een groot volk die, vastberaden, beproeven. Bij die worsteling
overwonnen te worden, dat is zeker eene overgroote ramp; maar de nederlaag is
dan roemvol; zij boezemt den overwinnaar eerbied in; de volksgeest blijft bestaan,
levendig en vurig; en de dag der vergelding, de dag der zege, is niet verre van dien
der nederlaag. Maar de wapenen neêr te leggen, zich te laten onder het juk brengen,
voordat men den weêrstand tot het uiterste heeft voortgezet, voordat men de laatste
patroon heeft verschoten, dat is schande; en zoo de schande de nationaliteit al niet
doet verloren gaan, verzwakt en ontzenuwt zij haar toch voor geruimen tijd.’
Dit is eene edele, vaderlandslievende taal, en het is geheel en al waarheid, dat
eer en pligt toen gebiedend voorschreven aan het Fransche volk, om de wapenen
niet neder te leggen, maar eerst na een met de uiterste inspanning gevoerden strijd
voor den overwinnaar te bukken. Men weet dat dit niet is gebeurd; men weet dat,
na Waterloo, de tegenstand, dien Frankrijk aan de legers der bondgenooten heeft
geboden, niet noemenswaard is geweest, en Charras heeft ten volle gelijk, wanneer
hij die flaauwheid van het toenmalige Fransche volk veroordeelt; - maar ongelijk
heeft hij, wanneer hij gelooft dat, na Waterloo, van eene verdediging van Frankrijk
nog eene gunstige uitkomst was te wachten geweest.
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Het baat weinig, wanneer de Fransche schrijver, om de mogelijkheid van zulk eene
goede uitkomst aan te toonen, de hulpmiddelen opsomt, welke Frankrijk toen nog
waren overgebleven; het bestaan dier hulpmiddelen brengt nog niet mede, dat men
er op rekenen kan, dat zij goed gebruikt zullen worden. Zeker, wanneer iedereen
zijn pligt doet, dan bestaat bijna altijd de mogelijkheid om de onafhankelijkheid des
lands goed te bewaren; maar de moeijelijkheid ligt juist daarin, om aan die
voorwaarde te voldoen; zal iedereen zijn pligt doen, dan moet er zedelijke kracht
bij het volk bestaan. Het gemis van die kracht is bijna altijd de oorzaak van den
ondergang van een volk; zelden of nooit wordt die ondergang alleen door het gemis
van stoffelijke krachten veroorzaakt. Onze eigene geschiedenis is daar, om door
treffende voorbeelden die waarheid te bewijzen: toen wij, in het begin van den
tachtigjarigen oorlog, van 1572 tot 1575, Spanje bestreden, hadden wij stellig tegen
geduchter vijand te kampen en dien vijand veel minder stoffelijke krachten over te
stellen, dan in 1787 of in 1795; toch, door den geest, die toen ons volk bezielde,
overwonnen wij Spanje, terwijl daarentegen in 1787 en in 1795 de onbekwaamheid
der regenten, de flaauwheid der burgers, het pligtverzuim van allen, ons de schande
berokkenden van door vreemde legers overheerd te worden.
Zoo treurig als bij ons in 1787 en in 1795, zoo was het in 1815 met het Fransche
volk gesteld: er was toen niets krachtigs van dat volk te wachten. De eenige man,
die het had kunnen bezielen - en nóg is het zeer onwaarschijnlijk, dat hem dit gelukt
zoude zijn, daar weinigen hem toen konden vertrouwen, - Napoleon, was door de
vrijheidsgezinde partij gedwongen, zijn gezag neder te leggen; en van hen, aan wie
dat gezag toen werd opgedragen, was volstrekt niets goeds te hopen. Charras
noemt de mannen op, die na Waterloo en tot aan de terugkomst de Bourbons,
regtstreeks of zijdelings, Frankrijk hebben bestuurd. Men had daarbij Fouché, wien
de Fransche schrijver nog te zacht beoordeelt, wanneer hij van hem zegt, dat hij
was ‘d'une immoralité politique sans bornes;’ Carnot, vroeger een man van groote
bekwaamheid en geestkracht, maar in 1815 geheel en al tot onbeduidendheid
vervallen, de schaduw van het verledene;
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Masséna, voorheen een uitstekend oorlogsman, maar thans geheel van vuur beroofd
en op niet anders bedacht dan om een rustig genot te smaken van het goud, dat
hij bij zijne veldtogten zoo gretig had bijeengeschraapt; Davoust eindelijk, van wien
de Fransche schrijver de volgende ware schets geeft:
(Bl. 449.) ‘Davoust was een dier oorlogsmannen, zoo als er in Napoleon's school
te veel zijn gevormd, die op het slagveld eene overgroote geestkracht betoonden,
maar zich weinig om het Vaderland bekreunden; vatbaar voor alle aanlokselen van
het bijzonder belang, en, bij groote staatkundige gebeurtenissen, voor alle listen
der partijen, voor alle zwakheden. Menschen, die in de raadzaal der regenten daarom
te gevaarlijker zijn, omdat men te zeer geneigd is te gelooven, dat de dapperheid
des krijgsmans ten waarborg strekt voor de standvastigheid en zelfverloochening
des burgers.’
Daar, waar zulke mannen aan het hoofd waren, was het gemakkelijk te voorzien,
wat er zoude volgen; en de legerhoofden der bondgenooten, bekend met dien staat
van zaken, schroomden dan ook niet, om den marsch naar Parijs voort te zetten,
op eene wijze, die met grond als onvoorzigtig zou zijn te veroordeelen, ware er een
ernstige wederstand te wachten geweest. Een oogenblik was er aan de Fransche
zijde sprake, om Parijs te verdedigen; maar in den raad van legerhoofden, waarin
dit onderwerp behandeld werd, zag men spoedig af van die verdediging, die, naar
men beweerde, gewraakt werd door de eischen der beschaving. Eene verdediging
der hoofdstad zou de kunstschatten, die zij bevatte, in gevaar kunnen brengen; dat
mogt niet; dan was het nog beter, de volkseer op te offeren en de onafhanklijkheid
des lands prijs te geven! Slechts enkelen bestreden die laffe meening, niet alleen
met kracht van redenen, maar zelfs met beleedigende taal:
(Bl. 469-470.) ‘Parijs was maar een deel van Frankrijk. In 1814 waren vijfentwintig
of dertig departementen vreeselijk geteisterd geworden door de rampen en gruwelen
van den oorlog, en hadden dit moedig verduurd; weêr leden zij daaronder, of zouden
daaronder lijden; Parijs moest, zoo noodig, niet minder vaderlandsliefde toonen.
Alle grootsche gebouwen, alle wonderen van wetenschap en kunst, die daar waren
vergaderd, ondersteld
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zelfs dat zij ernstig gevaar zouden loopen, waren zoo veel niet waard, om daarvoor
de eer van het leger en van het volk op te offeren.
Zij, die dus spraken, hadden gelijk. Men zou de beschaving met hare kunsten en
wonderen moeten verwenschen, wanneer zij tot noodwendig gevolg moest hebben
om een volk zijne waardigheid met voeten te doen treden, en tot eene laffe en
schandelijke overgave te doen besluiten.
De heldhaftige monniken, de onverschrokken verdedigers van Saragossa,
bekommerden zich weinig om de groote schilderstukken van Murillo en Velasquez,
in de kloosters en kerken aanwezig, die door onze bommen en granaten in vlam of
in puin werden geschoten; zij dachten aan niets dan aan het heil des Vaderlands.
De Russen, hun land verwoestende, het heilige Moskau verbrandende, hebben
daardoor een roemrijken naam in de geschiedenis verworven en hun' magtigen
vijand ten wissen ondergang gebragt.
Overigens was die bezorgdheid, welke de maarschalken aan den dag legden
voor die meesterstukken van het menschelijk vernuft, in geenen deele opregt
gemeend; de meeste hunner hadden dikwijls daaraan zeer weinig waarde gehecht.
Een hunner liet, in een oogenblik van ongeduld, hunne ware gezindheid
doorschemeren. “Men ziet wel,” zeide hij tot Van Damme, die een der driftigsten
was, “men ziet wel, dat gij geen steen in eigendom hebt te Parijs.” - “Hebt gij er,”
was het antwoord, “dan weten wij, even goed als gij, dat dit bezit alleen ten koste
van laagheden is verworven.”’
Op voor Frankrijk zoo jammerlijke wijze eindigde die zoo grootsch aangevangen
oorlog. Charras wijt Frankrijk's schande van 1815 geheel en al aan Napoleon, en
hij ziet in diens gevangenschap bij de Engelschen en in zijnen dood op St. Helena
niets anders dan de welverdiende straf voor al het kwaad, dat hij den volken in het
algemeen en Frankrijk in het bijzonder heeft aangedaan:
(Blz. 486-487.) ‘Dat vreeselijk einde van zulk een man en van zulk eene
heerschappij heeft zeer hevige verwijtingen, zeer bittere, zeer droevige klagten
opgewekt. Geschiedenis, poëzij, het drama, het vlugschrift, de letter-

De Gids. Jaargang 22

959
kunde, alle kunsten, hebben daarin eene onuitputtelijke bron van bezieling gevonden.
Vergetende, dat die man slechts naar één doe. heeft gestreefd: zijne eigene
grootheid, en dat die heerschappij, tot tweemaal toe, Frankrijk ten ondergang heeft
gebragt; vergetende de misslagen, de dwaasheden, de gruwelen, - hebben zij het
aanzijn gegeven aan eene legende, die in de plaats der waarheid is opgetreden;
hebben zij de boetedoening in marteling herschapen; en, dank zij eene
verbeeldingskracht, die bij den eenen meer, bij den anderen minder, te goeder trouw
is geweest, is men er eindelijk toe gekomen, om hem, die Europa heeft verwoest,
de volkeren vertrapt, Frankrijk uitgeput, die onverzoenlijke vijandschap tusschen
volk en volk heeft doen ontstaan, die de fakkel der omwenteling heeft uitgedoofd
en ons Vaderland tot de instellingen en misbruiken der verouderde monarchie heeft
doen terugkeeren; is men er eindelijk toe gekomen, zeggen wij, om zulk een man
te doen doorgaan voor den reddenden engel der volkeren, voor den Messias van
vooruitgang en beschaving.
‘Gelukkig begint dat ongeloofelijke dwaalbegrip te verminderen. In Napoleon's
laatste levensjaren ziet men nu eene straffe des hemels, eene welverdiende
boetedoening.
Alle godsdiensten, ook het den mensch ingeschapen gevoel, hebben gezegd,
dat er een ander leven is, waarin de daden der menschen hunne belooning en
hunne straf vinden. Dit is een algemeen verbreid geloof, troostrijk voor den
regtvaardigen en den verdrukten, en tevens heilzaam voor de maatschappij. Maar
wanneer men voortdurend getuige is van de zege der boosheid, dan wordt dit geloof,
zelf bij den standvastigsten, geschokt, en de twijfel dringt in 's menschen ziel. Daarom
is het bovenmate goed, bovenmate heilzaam, dat ten minste enkele malen nog op
deze aarde die groote misdadigers, welke zich aan de volkeren, aan de menschheid
vergrijpen, die woelzieke eerzuchtigen, die de natiën aan hun egoïsmus ten offer
brengen en door hunne veroveringszucht teisteren, van hun' hoogen zetel in den
afgrond worden neêrgeslingerd.
Hen dan te beklagen, dat is gehoor geven aan een verkeerd gevoel van
edelmoedigheid, dat is de goddelijke regtvaardigheid honen, dat is aanmoedigen,
wie geneigd zou zijn hen na te volgen.
Wat mij aangaat, ik zeg het overluid, zonder een traan
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te storten, zie ik Napoleon geklonken aan eene rots, te midden der zeeën; die tranen
bewaar ik voor de slagtoffers zijner eerzucht. Zij hebben gevloeid, toen ik die
slagvelden betrad, waar zooveel duizende krijgers rusten, die onder Frankrijk's
banieren zijn gevallen, hier bij eene kortstondige zege, daar bij eene nederlaag, die
maar al te duurzaam is geweest.’
Eerbied en diep gevoel voor zedelijkheid en regt blinken in die taal des Franschen
schrijvers door; ieder moet zulk eene taal huldigen; ieder moet hoogachting koesteren
voor hem, die haar spreekt. Maar ook hier moet aangemerkt worden, dat, wanneer
Napoleon in de herinneringen van de nakomelingschap is blijven voortleven, en
wanneer die herinneringen zijn beeld veel dichterlijker maken dan het geweest is,
en zijn naam veel meer eere geven dan zij verdient, - de Fransche keizer dit lot
deelt met alle groote veroveraars, met alle werelddwingers, al is het, dat zij voor
den regterstoel der zedelijkheid veel minder kunnen bestaan dan de banneling van
St. Helena. Het is verkeerd, het is te misprijzen, maar het is nu eenmaal zoo, dat
het menschdom veel meer aangetrokken wordt door het grootsche, dan door het
goede, en dat het vaak zijne weldoeners vergeet of miskent en zijnen dwingelanden
wierook toezwaait. ‘Onopgemerkt,’ zegt de Fransche hekeldichter, ‘onopgemerkt,
en zonder sporen achter te laten, gaat gij voorbij op aarde, gij vredelievende
koningen, gij, die het menschdom met zegeningen overlaadt; niet voor u is het, dat
er trotsche standbeelden worden opgerigt; neen, slechts de man, die met de sabel
en het kanon heeft gemoord, hij alleen blijft in de gedachtenis des volks leven!’
Haarlem, 19 Maart 1858.
W.J. KNOOP.
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Bibliographisch album.
Theorie der harmonisch-evenredige getallen, harmonische snijding der
lijnen en der transversalen. Handboek ten gebruike van Gymnasiën,
Instituten en tot zelfonderrigt, door S. van Logchem, Privaat-onderwijzer
te Leyden. 's Gravenhage, Gebroeders van Cleeff. 1856, viii en 306 bl.
o
8 .
Het bovenstaande boek werd mij door de Redactie van de Gids ter aankondiging
toegezonden: ik achtte het niet ongeschikt voor de lezers van dit tijdschrift, in zoo
verre zij niet door den titel van dit boek worden afgeschrikt, - en denzulken kan ik
dit stukje ook niet ter lezing aanbevelen, - om daarbij over de zoogenaamde Nieuwere
Meetkunde, die de Franschen thans Géométrie supérieure noemen, iets in het
midden te brengen. Misschien dat deze opmerkingen den een' of anderen mogten
opwekken tot het beoefenen van dit gedeelte der wiskunde: voor hen konde de
bijgevoegde literatuur daarin behulpzaam wezen.
Hetgeen men gewoonlijk elementaire Meetkunde, ook wel Beginselen der
Meetkunde, pleegt te noemen, dat door de ondervinding geijkt is als een der meest
geschikte middelen tot de ontwikkeling van het verstand, en dat dien ten gevolge
thans ook de vereischte plaats bij het middelbaar onderwijs heeft erlangd, - die
Meetkunde is slechts een klein gedeelte der wetenschap, waaraan bij uitstek den
naam van exacte wordt toegekend, ja zelfs van het eene deel daarvan, de
Meetkunde. Zij behoort tot de Meetkunde in engeren zin, of wel tot de Meetkunde
der Ouden, en behandelt slechts, wat het platte vlak betreft (in de Planimetrie), de
regte lijn en den cirkel en de eigenschappen, die bij de onderlinge verbinding van
deze ontstaan. Het meerendeel dier eigenschappen was reeds in ouden tijd bekend,
en Euclides verzamelde die, ongeveer drie eeuwen vóór het begin onzer jaartelling,
in zijne Elementen, een boek, dat thans nog veel voor het onderwijs pleegt gebruikt
te worden, of althans den grondslag uitmaakt van de hedendaagsche leerboeken,
al moge ongeveer dezelfde stoffe daarin op andere wijze zijn bewerkt. Zulk een
synthetisch zamenstel van uit elkander volgende waarheden, waartusschen een
goed geordend logisch verband bestaan moet, heeft voorzeker zijne eigen-
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aardige voordeelen bij het onderwijs, zoodat bij eene geschikte methode de goede
gevolgen daarvan niet kunnen uitblijven.
De Meetkunde der Ouden omvatte echter nog meer, b.v. de leer van de regte lijn
en van het platte vlak in de ruimte, en die van den bol, - dat is de Stereometrie, de leer van enkele kromme lijnen, inzonderheid die der kegelsneden. Ook leerde
de zoogenaamde methode van Exhaustie in sommige gevallen inhoud en omtrek
van kromlijnige figuren bepalen.
1
Een geheel nieuw veld van beschouwingen opende Descartes in de eerste helft
der zeventiende eeuw, toen hij de Algebra op de Meetkunde leerde toepassen,
waardoor de Analytische Meetkunde ontstond; en deze gaf wederom, op hare beurt,
eerlang aanleiding tot de ontdekking van de Theorie der functiën, de Differentiaal-,
Integraal- en Variatie-Rekening. Hierdoor werd eerst eene algemeene behandeling
der kromme lijnen mogelijk, die voor de methode der Ouden ten eenenmale
onbereikbaar was. Het is bekend, dat de grond van deze Analytische Meetkunde
bestaat in de leer der coördinaten: laat ons kortelijk nagaan, waarin deze bestaat.
Het eenvoudigste geval is dat van twee regthoekige coördinaten. Laat b.v. twee
lijnen, die loodregt op elkander staan, de vlakte van het papier in vier deelen
scheiden: dan kan men de plaats van elk willekeurig punt, in de vlakte van dat papier
gelegen, bepalen door de afstanden daarvan tot die beide lijnen, de
coördinaten-assen genaamd: in dit bijzonder geval wordt de afstand tot de loodregte
as abcis, die tot de horizontale as daarentegen ordinaat genoemd. Omgekeerd
echter bestaan er voor eenige willekeurige ordinaat en abcis als gegevens, vier
punten, die, symmetrisch ten opzigte der beide assen, in de vier gemelde gedeelten
van het papier gelegen zijn: deze beschouwing gaf aanleiding tot de bepaling van
positieve en negatieve grootheden. Rekent men de abcis ter regterzijde der loodregte
as positief, dan wordt zij ter linkerzijde daarvan negatief; rekent men de ordinaat
boven de horizontale as positief, dan wordt zij daaronder negatief; en op die wijze
is dan elk der vier gemelde punten voor zich onderscheiden. Bij de onderstelling,
dat een punt in het bovenste regtsche gedeelte van het vlak eene positieve abcis
en ordinaat heeft, wordt de abcis negatief in het bovenste linksche gedeelte, terwijl
de ordinaat ook daar positief blijft. Gaat men nu

1

R. Descartes, Géométrie. Paris, 1637. Hiervan is minder zeldzaam de uitgave door onzen
van Schooten: Geometria à Renato des Cartes cum notis Florimondi de Beaune, in linguam
Lat. versa et comment. ill op. Francisci à Schooten. Lugd. Bat., Maire, 1649, XII et 338 pag.
o

4 *, of de tweede uitgave: Amstel., Elsevirios, II Partes, 1650, XIV et 520 pag., 1661, XVIII et
o

(a)

(a)

424 pag. 4 * .
De aanhalingen, die het sterretje (*) missen, heeft Ref. niet persoonlijk kunnen nagaan.
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over tot het benedenste deel aan de linkerhand, zoo blijft nu de abcis negatief, maar
ook de ordinaat wordt negatief, terwijl eindelijk in het benedenste regtsche deel de
ordinaat negatief blijft, en de abcis wederom positief wordt. Voor den positieven
toestand gebruikt men het teeken + (plus), voor den negatieven het teeken - (minus).
(Het dubbel gebruik van deze teekens, die ook gebezigd worden om de bewerkingen
van optellen of aftrekken aan te duiden, heeft dikwerf aanleiding tot misverstand
2
gegeven )
Men kan derhalve, met inachtneming van dit plus- of minus-teeken der abcis en
der ordinaat, de plaats van elk willekeurig punt in die ordinaten uitdrukken, of
omgekeerd door middel van die ordinaten vinden. Noemt men nu de abcis b.v. x
en de ordinaat y, en onderstelt men, dat y op eenigerlei wijze van x afhange, - of,
zoo als men dit noemt, dat y eene gegevene functie van x zij, - dan kan voor elke
waarde van x die van y worden berekend, en is alzoo het punt daarmede bepaald,
dat met die waarde van x overeenstemt. Al die punten, overeenstemmende met alle
mogelijke waarden van x, vormen nu in het algemeen eene kromme lijn (en deze
kan alleen regt wezen, als y van den vorm a x + b is, waar a en b willekeurige,
positieve of negatieve, standvastigen voorstellen). Deze is dus eene meetkundige
voorstelling der vroeger gemelde functie van x, of omgekeerd, die functie van x is
de algebraïsche uitdrukking van deze kromme lijn.
Het komt er nu slechts op aan, om na te gaan, welke analytische bewerking
overeenkomt met eenige meetkundige constructie, en hierin bestaat de toepassing
der hoogere Analyse op de Meetkunde. Zoo, kan men b.v. aan eene zekere
gegevene kromme lijn eene raaklijn willen trekken, haar hoogste of laagste punt, of
ook wel haren omtrek of inhoud willen bepalen, enz.: hiervoor schoten de krachten
der lagere Analyse te kort, en men werd als van zelf gevoerd tot de ontdekking der
Differentiaal- en Integraal-rekening, die in zulke bewerkingen moest voorzien.
Hebben de regthoekige coördinaten, en wel die in het platte vlak, hier als voorbeeld
gediend, het gezegde geldt niet slechts ten haren opzigte: immers, ieder verband
tusschen rigting en afstand in de ruimte, kan als grondslag van een
coördinaten-stelsel worden aangenomen, mits daardoor slechts op eene
ondubbelzinnige wijze de plaats van eenig punt in de ruimte of op het platte vlak
kan worden bepaald. Het zoude te ver voeren, en het is ook niet noodig voor het
doel van dit opstel, om deze verschillende stelsels van coördinaten na te gaan.
Maar nevens deze twee takken der Meetkunde, de Meetkunde in

2

Zie mijn stukje: Iets over de betrekking tusschen Meetkunde en Getallenleer. Deventer, de
o

Lange, 1852, 30 blz. 4 en 1 plaat *.
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engeren zin, of die der Ouden, en de Analytische Meetkunde, is er nog een derde
tak ontsproten, de Nieuwere Meetkunde. Hoezeer deze reeds dagteekent van de
school van den grooten Monge in het einde der vorige eeuw, is zij tot nog toe,
inzonderheid in ons land, betrekkelijk minder bekend; en hiervan mag wel eene
reden te zoeken zijn in de verschillende wijze, waarop vele onderdeelen, elk in het
bijzonder, door verschillende schrijvers zijn uitgewerkt. Hier moge dus eene korte
schets van hare ontwikkeling volgen.
3
Gaspard Monge voerde door zijne Géométrie Déscriptive een nieuw werktuig in
de Meetkunde in, even als Descartes dit voor hem gedaan had door zijne leer der
coördinaten. Deze Beschrijvende Meetkunde toch leert een stel regelen kennen,
om hetgeen er in de ruimte voorvalt, terug te brengen op twee platte vlakken, die
loodregt op elkander zijn geplaatst, en wel door middel van projectiën; maar Monge
putte hieruit tevens eene methode, om eenige eigenschappen van figuren, die op
het platte vlak plaats grijpen, af te leiden uit andere overeenstemmende waarheden
in de ruimte: op die wijze ontwikkelde hij de theorie der gelijkvormigheidspunten,
der polen en poollijnen. Wel was deze rigting reeds voor hem betreden door
4
5
6
7
8
Desargues en Pascal , ook naderhand door de la Hire , le Poivre en Robert Simson ,
maar Monge was de eerste, die deze beschouwingswijze tot eene methode verhief,
en hare toepassing algemeen maakte.
Naast Monge evenwel staat Carnot, die evenzeer als opvolger van Desargues
en Pascal te beschouwen is, maar zich bepaaldelijk toelegde op dat deel der
9
wetenschap, dat den naam draagt van theorie der transversalen , en waarvan de
grondstelling is, dat een bundel lijnen, die

3

o

G. Monge, Géométrie Déscriptive. Paris, Baudouin. An 7 (1799), VIII et 132 pag. 4 et 25 pl.
* - ej. op. Nouvelle édition avec un supplément, par Hachette. Paris, Klostermann, 1811, VIII
o

e

et 162 pag. 4 et 22 pl.; VIII et 120 pag. et 11 pl. * - ej. op. 4 Ed. augmentée d'une théorie
o

des ombres et de la perspective, par Brisson. Paris, Courcier, 1820, XX et 187 pag. 4 et 28
e

4

pl. *. - De laatste 7 uitgave is van 1847.
Over de verschillende werken van Desargues, die verloren gegaan zijn, kan men nazien:
o

Bosse, Traité des pratiques géométrales et perspectives. Paris, 1665, 12 .
5
6

o

Pascal, Essai pour les coniques, 1640, 7 pag. 8 , opgenomen in Bossut's uitgave van diens
werken: Oeuvres de Pascal, 1779.
De la Hire, Nouveaux élémens des sections coniques. Les lieux géométriques. La construction
o

7
8

ou effection des équations. 1679, 12 .
De la Hire, Nouvelle méthode en géométrie pour les sections des superficies coniques et
cylindriques (Partie 2 des planiconiques). Paris, 1673.
De la Hire, Sectiones conicae in novem libros distributae. Paris, 1685, fol.
Le Poivre, Traité des sections du cylindre et du cône, considérées dans le solide et dans le
plan, avec des démonstrations simples et nouvelles. 1704.
o

R. Simson, Sectionum conicarum, Libri V. Edinburgi, Rudimannos, 1735, VIII et 204 pag. 4
a

9

o

et 36 tab. * - ej. op. editio 2 auctior. Edinburgi, Sands, 1750, VIII et 224 pag. 4 et 39 tab. *
L.N.M. Carnot, Mémoire sur la relation, qui existe entre les distances respectives de cinq
points quelconques pris dans l'espace. - Essai sur la théorie des transversales. - Digression
o

sur la nature des quantités dites négatives. Paris, Courcier, 1806, 112 pag. 4 et 3 tables. *
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uit hetzelfde punt uitgaan, en eene lijn in eene zekere bepaalde verhouding verdeelt,
ook alle andere lijnen, die door dien bundel worden getrokken, in dezelfde verhouding
verdeelen zal. Maar niet minder is zijne verdienste door de vereenvoudiging, die hij
10
in de wetenschap invoerde door zijn beginsel van correlatie , en daardoor in eene
figuur alle mogelijke gevallen eener stelling af handelde, waartoe vroeger even zoo
vele figuren moesten gebezigd worden, b.v. door Stewart in zijne, tot dit gedeelte
11
der Meetkunde behoorende, stellingen .
12
13
De rigting van Monge werd vervolgd door zijne leerlingen Dupin en Hachette ;
terwijl de theorie der transversalen, evenwel zonder van het grondbeginsel van
14
correlatie gebruik te maken, werd uitgewerkt en toegepast door Servois en
15
Brianchon . Onder de benaming van Géométrie de la règle werd verder dit
onderwerp door ve-

10

L.N.M. Carnot, De la correlation des figures de géométrie. Paris, Duprat, 1801, VIII et 188
o

pag. 8 et 4 pl. *
o

L.N.M. Carnot, Géométrie de position. Paris, an XI (1803), 4 . Hiervan is minder zeldzaam
de duitsche uitgave van Schumacher: L.N.M. Carnot, Geometrie der Stellung, übers. von
o

11

H.C. Schumacher, II Th. Altona, Hammerich, 1810, 8 , XIV und 366 S., 4 Taf.; IV und 386 S.,
10 Taf. *; waarin tevens de Mémoire (zie noot 9) is opgenomen.
M. Stewart, Some general theorems of considerable Use in the higher parts of Mathematics.
Edinburgh, 1746.
M. Stewart, Propositiones geometricae, more veterum demonstratae, ad Geometriam antiquam
o

12

illustrandam et promovendam idoneae. Edinb., 1763, 8 .
Over het eerste werk zie men: Breton de Champ, Journal de Liouville, T. 13. Ann. 1848, p.
281-332. Analyse de l'ouvrage de Stewart, intitulé: Quelques théorèmes généraux d'un grand
usage dans les hautes mathématiques. *
Ch. Dupin, Développemens de géométrie. - Théorie. Paris, Courcier, 1813, XX et 374 pag.
o

4 et 11 pl. *
Ch. Dupin, Applications de géométrie et de Mécanique. Paris, Bachelier, 1822, XXXV et 330
o

13

pag. 4 et 17 pl. *
Hachette, Elémens de géométrie à trois dimensions. - Partie synthétique. Paris, Courcier,

14

1817, XII et 146 pag. 8 et 2 pl. *
F.J. Servois, Solutions pen connues de différens problèmes de géométrie pratique. - Lettre

o

o

15

de S. à F. Paris, Courcier, An 12 (1804), 79 et 29 pag. 8 et 1 table. *
C.J. Brianchon, Journal de l'Ecole Polytechnique. Cah. 10, An 1802, p. 1-15. Solution de
plusieurs problèmes de géométrie. *
C.J. Brianchon, Journ. de l'Ec. Polyt. Cah. 13, An 1806, p. 297-311. Mémoire sur les surfaces
courbes du second degré. *
o

C.J. Brianchon, Mémoire sur les lignes du second ordre. Paris, Bachelier, 1817, 68 pag. 8
et 4 tab. *
C.J. Brianchon, Application de la théorie des transversales, 1er (et seul) Cahier, Paris,
o

Bachelier, 1818, IV et 62 pag. 8 et 1 table. *
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len behandeld; en de ‘Annales de Mathématiques pures et appliquées’ van J.D.
Gergonne, zoowel als de Cahiers van het Journal de l'Ecole Polytechnique werden
de bewaarplaats van vele belangrijke hiertoe behoorende stukken; onder andere
namen muntten vooral uit die van Gergonne, Poncelet, Bobillier, Durrande, Ferriot,
Livet, Sturm, Sarrus, Vecten, enz.
16
Voorafgegaan door een opstel in de Annales van Gergonne opende het werk
17
van Poncelet over de projectivische eigenschappen der figuren een geheel nieuw
veld van beschouwing: het berustte gedeeltelijk op het grondbeginsel van dualiteit,
18
dat, het eerste door Snellius gebruikt in het geval van den supplementairen
Pooldriehoek in de Bolvormige Driehoeksmeting, ook door Gergonne als zijne
19
uitvinding werd opgevorderd . Dit grondbeginsel, door Poncelet genoemd dat der
‘polaires réciproques,’ leert ons twee figuren zoodanig in verband beschouwen, dat,
wanneer eenige eigenschap in de eene figuur bewezen is, deze dan ook voor de
tweede geldt, mits men punten in plaats van lijnen en omgekeerd lijnen in plaats
van punten stelt. Naderhand werden onderscheidene hiertoe behoorende punten
20
door Poncelet meer uitvoerig behandeld .
Poncelet maakt nog gebruik van een ander beginsel, dat der continuiteit, waarbij
de eigenschappen eener figuur ook gerekend worden te blijven bestaan, al heeft
de toestand der figuur opgehouden, die

16
17

J.V. Poncelet, Ann. de Math. T. 8, An 1818, p. 201-232. Solution de deux problèmes de
géométrie, suivie d'une théorie des polaires réciproques et de reflexions sur l'élimination. *
J.V. Poncelet, Traité des propriétés projectives des figures. Paris, Bachelier, 1822, 425 pag.

18

4 .
W. Snellius, Doctrinae triangulorum canonicae Libri IV, opus posth. a M. Hortenio ed. Lugd.

o

o

19
20

Bat., 1627, 8 .
Zie over dezen strijd o.a. Gergonne, Ann. de Math. T. 18, An 1828, p. 125-149. Réclamation
de M. Poncelet, avec des notes. *
J.V. Poncelet, Ann. de Math. T. 16, An 1826, p. 349-360. Mémoire rélatif aux propriétés des
centres de moyennes harmoniques. Rapport par M. Cauchy. *
J.V. Poncelet, Journ. v. Crelle, Bd. 3, J. 1828, S. 213-291. Mémoire sur les centres des
moyennes harmoniques: pour faire suite au Traité des propriétés projectives des figures et
servir d'introduction à la Théorie générale des propriétés projectives des courbes et surfaces
algébriques. *
J.V. Poncelet, Journ. v. Crelle, Bd. 4, J. 1829, S. 1-71. Mémoire sur la théorie générale des
polaires réciproques, pour faire suite au Mémoire sur les centres de moyennes harmoniques.
*
J.V. Poncelet, Journ. v. Crelle, Bd. 8, J. 1832, S. 21-41, 117-127, 213-252, 370-411. Analyse
des transversales appliquées à la recherche des propriétés projectives des lignes et surfaces
géométriques, pour faire suite aux Mémoires sur les centres de moyennes harmoniques et
la théorie générale des polaires réciproques. *

De Gids. Jaargang 22

967
21

tot deze eigenschappen aanleiding gaf. Ditzelfde beginsel heeft Gaultier ook
gebezigd bij zijne behandeling der radicale assen, die later ook chordalen zijn
genoemd. Hij stelde voorop, dat de gemeenschappelijke koorde van twee cirkels,
die elkander snijden, de meetkundige plaats is van de punten, waaruit de raaklijnen,
tot de beide cirkels getrokken, gelijk zijn: snijden nu de cirkels elkander niet, dan is
er geene eigenlijke gemeenschappelijke koorde, maar daarvoor treedt dan de
radicale as, met dezelfde eigenschap in de plaats. Hierom hebben de Duitschers
22
haar ‘Linie der gleichen Potenze,’ of ook wel kortheidshalve ‘Potenzlinie’ genoemd .
Allengs begon men zich meer op deze beschouwingen toe te leggen, en het
beginsel van dualiteit werd op onderscheidene wijzen uitgewerkt: daarbij bleek het
al spoedig, dat er, bij de transformatie van eene figuur in de overeenkomstige, twee
gevallen konden plaats grijpen: of die transformatie was homographisch, - dat is,
met een punt, of eene lijn of een vlak in de eerste figuur stemden weder een punt
of eene lijn of een vlak respective in de tweede figuur overeen, - of zij was correlatif,
- dat is, met een punt in de eerste stemde eene lijn in de tweede figuur overeen, en
omgekeerd met eene lijn in de eerste een punt in de tweede. Zoo kwam Möbius uit
23
de beschouwing van het zwaartepunt, waarin Ceva hem reeds anderhalve eeuw
24
25
was voorafgegaan, tot zijne leer van collineatie , die hij later nader uitwerkte Deze
behoort tot de eerste soort van dualiteit, de ho-

21

22

23

L. Gaultier, Journ. Ec. Polyt., Cah. 16, An 1813, p. 124-214. Sur les moyèns généraux de
construire graphiquement un cercle déterminé par trois conditions et une sphère déterminée
par quatre conditions. *
J. Steiner, Journ. v. Crelle, Bd. 1, J. 1826, S. 161-184, 252-288. Einige geometrische
Betrachtungen. *
C.F. Arndt, Grunert's Archiv, Bd. 5, J. 1844, S. 115-151. Geometrische Untersuchungen über
Potenzlinien, Potenzcentrum und Potenzkreis, Polarität, Aehnlichkeitspuncte und
Aehnlichkeitsaxen. *
Jo. Ceva, De lineis rectis se invicem secantibus statica constructio. Mediol., Montia, 1678,
VIII

24
25

o

et 84 pag. 4 et 10 tab. *
o

A.F. Möbius, Der barycentrische Calcul. Leipzig, Barth, 1827, XXIV und 456 S. 8 und 4 Taf.
*
A.F. Möbius, Journ. v. Crelle, Bd. 4, J. 1829, S. 117-130. Von den metrischen Relationen im
Gebiete der Lineal-Geometrie. *
A.F. Möbius, Journ. v. Crelle, Bd. 10, J. 1833, S. 317-341. Ueber eine besondere Art dualer
Verhältnisse zwischen Figuren im Raume. *
A.F. Möbius, Journ. v. Crelle, Bd. 12, J. 1834, S. 109-133. Ueber eine allegemeine Art der
Affinität geometrischer Figuren. *
A.F. Möbius, Journ. v. Crelle, Bd. 21, J. 1840, S. 70-73, 156-176. Anwendung der Statik auf
die Lehre von den geometrischen Verwandtschaften. *
A.F. Möbius, Journ. v. Crelle, Bd. 24, J. 1842, S. 85-92. Entwickelung einiger trigonometrischer
Formeln durch Hülfe der Lehre von den Doppelschnitts-Verhältnisse. *
A.F. Möbius, Journ. v. Crelle, Bd. 28, J. 1844, S. 1-9. Ueber die Zusammensetzung gerader
Linien und eine daraus entspringende neue Begründungsweise des baryeentrischen Calculs.
*

De Gids. Jaargang 22

968
mographische, en gaf naderhand tot de affiniteit der figuren aanleiding: Möbius
gebruikte de anharmonische verhouding onder den naam van
Doppelschnitts-Verhältniss, en pastte het beginsel der correlatie van Carnot bij zijne
beschouwingen toe.
26
27
Magnus en Steiner ontwikkelden methoden, die tot de tweede soort van dualiteit,
28
de correlative, behoorden, en Chasles leverde in zijn voortreffelijk historisch overzigt
eene belangrijke geschiedenis van het ontstaan der nieuwere Meetkunde, en van
hetgeen reeds langen tijd vroeger, zelfs door de oudere Mathematici, b.v. reeds bij
29
Pappus , met betrekking tot dit onderwerp gevonden was; voorts eenige wenken
tot verdere uitbreiding en volmaking der verschillende methoden, en eindelijk in de
daarbij gevoegde ‘Mémoire’ eene geheele theorie van het beginsel van dualiteit en
van dat van homographie afgeleid uit de anharmonische verhouding, waarvan, zoo
als later blijken zal, de harmonische verhouding slechts een bijzonder geval
30
uitmaakt .
Maar nu ook begon men het reeds verkregene in de taal der analyse over te
brengen, en daartoe boden zeker de verschillende betrekkingen goede gelegenheid
aan: zoo wordt de collineatie door het systeem der vergelijkingen

26

L.J. Magnus, Journ. v. Crelle, Bd. 8, J. 1832, S. 51-63. Nouvelle méthode pour découvrir des
théorèmes de géométrie. *
L.J. Magnus, Sammlung von Aufgaben und Lehrsätze aus der analytischer Geometrie. Berlin,
o

Duncker und Humblot, 1833, XII und 660 S. 8 , 4 T. *
L.J. Magnus, Sammlung von Aufgaben und Lehrsätze aus der analytischer Geometrie des
o

27

Raumes, erste (einzige) Abth. Berlin, Dunckler und Humblot, 1837, IX und 518 S. 8 . *
J. Steiner, Systematische Entwickelung der Abhängigkeit geometrischer Gestalten von
o

28

einander, Theil 1 (einziger). Berlin, Fincke, 1832, 8 .
Chasles, Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie;
suivi d'un Mémoire sur deux principes générales de la science, la dualité et l'homographie.
o

29
30

Bruxelles, Hayez, 1837, 852 pag. 4 . *
Pappi Alexandrini, Mathematicae collectiones à Federico Commandino in Latinum conversae
et commentariis illustratae. Bonon., de Duccys, 1660, VIII et 490 pag. fol.
Chasles, Journal de Liouville, T. 2, An 1837, p. 388-405. Mémoire sur les diverses manières
de généraliser les propriétés des diamètres conjugués dans les sections coniques. - Nouveaux
théorèmes de perspective pour la transformation des relations métriques des figures. Principes de géométrie plane analogues à ceux de la perspective. - Manière de démontrer
dans le cône oblique les propriétés des foyers des sections coniques. *
Chasles, Journ. de Liouville, T. 12, An 1847, p. 1-40. Sur l'enseignement de la géométrie
supérieure. - Discours d'introduction au cours de géométrie supérieure, fondé à la Faculté
des sciences de l'Académie de Paris. Séance d'ouverture le 22 Décembre 1846. *

De Gids. Jaargang 22

969

,

,
en die der polaires réciproques door de vergelijking
31

32

voorgsteld. Vooral in Duitschland won deze rigting veld; Plücker en Drückenmüller
leverden Systemen von Verwandtschaft, zoo als deze sedert plegen genoemd te
worden; onder onze landgenooten is de, voor de wetenschap te vroeg overledene,
33
Swellengrebel in hunne voetstappen getreden .
Algemeener werd daarmede de belangstelling, en vooral in Duitschland werd veel
gewerkt: laat ons slechts den arbeid aanhalen van Seydewitz over involutorische
34
35
figuren (in de rigting van Steiner), - van Grassmann, die de leer der centralen ,
als vervolg op de theorie

31

J. Plücker, Analytische geometrische Entwickelungen, II Bde. Essen, Baedeker, 1828, 1831,
o

4 , VIII und 272 S., 8 Taf.; XII und 294 S., 2 Taf. *
J. Plücker, Journ. v. Crelle, Bd. 5, J. 1830, S. 268-286. Ueber ein neues Princip der Geometrie
und den Gebrauch allgemeiner Symbole und unbestimmter Coefficienten. *
J. Plücker, System der analytischen Geometrie auf neue Betrachtungsweise gegründet. Berlin,
1835.
o

32

J. Plücker, Theorie der algebraischen Curven. Bonn, Marcus, 1839, XVI und 256 S. 4 , 4 Taf.
*
N. Druckenmüller, Die Uebertragungsprincipien des analytischen Geometrie, erster (einziger)

33

Bd. Trier, Lintz, 1842, XII und 260 S. 8 , 1 Taf. *
J.G.H. Swellengrebel, Dissertatio mathematica inauguralis de quibusdam curvarum affinitatibus.

o

o

Traj. ad Rhenum, Bosch, 1847, 95 pag. 4 , 4 Tab. *
J.G.H. Swellengrebel, Journ. v. Crelle, Bd. 43, J. 1852, S. 245-282. Beitrag zur Lehre von
den geometrischen Verwandtschaften. *
J.G.H. Swellengrebel, Neun verschiedene Coordinaten-Systeme in Zusammenhang untersucht.
o

Bonn, Marcus, 1853, XII und 224 S. 4 , 6 Taf. *
J.G.H. Swellengrebel, Analytisch-geometrische Untersuchungen. Bonn, Marcus, 1855, XII
o

34

und 166 S. 4 , 1 Taf.
Fr. Seydewitz, Grunert's Archiv, Bd. 4, J. 1844, S. 246-280; Bd. 5, J. 1844, S. 225-258,
331-334. Theorie der involutorischen Gebilde, nebst Anwendungen auf die Kegelschnitte. *
Fr. Seydewitz, Grunert's Archiv, Bd. 8, J. 1846, S. 1-46. Darstellung der geometrischen
Verwandtschaften mittels projectivischer Gebilde. *
Fr. Seydewitz, Grunert's Archiv, Bd. 8, J. 1846, S. 115-148. Darstellung der geometrischen
Verwandtschaften mittels projectivischer Gebilde mit besonderer Rücksicht auf die Theorie
der höheren Curven. *
Fr. Seydewitz, Das Wesen der involutorischen Gebilde in der Ebene als gemeinschaftlicher
o

35

Princip individueller Eigenschaften der Figuren. Heiligenstadt, 1846, 8 , 11 Taf.
Grassmann, Journal v. Crelle, Bd. 24, J. 1842, S. 262-282, 372-380; Bd. 25, J. 1843, S. 57-83.
Theorie der Centralen. *
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der poollijnen, analytisch behandelde - van Adams en Wiegand , die de leer der
transversalen, en hare onderdeelen, de harmonische snijdingen en de involutie
38
meer bijzonder behartigden, - van Anger , die de leer der gelijkvormigheidspunten
uitwerkte.
Werken, die deze wetenschap in haar geheel behandelden, bleven echter
schaarsch: tot voor eenigen tijd waren het slechts Steiner's Systematische
39
40
Entwickelung en een werk van von Staudt ; in de laatste jaren echter zagen nog
41
42
de werken van Chasles en van Paulus het licht, die, elk zijne wijze, de
verschillende, dikwerf op zeer onderscheidene wijze verkregen, uitkomsten bijeen
hebben gebragt, en uit een zelfde beginsel afgeleid.
Laat ons nu zien, of het mogelijk zal zijn, den gang dezer methoden en het verband
tusschen al het vroeger genoemde eenigzins duidelijk voor oogen te stellen. Wij
moeten daartoe onze toevlugt nemen tot het vroeger uiteengezette begrip van
coördinaten, hoezeer dit hier op eene geheel andere wijze moet worden toegepast.
Laat ons op eene regte lijn twee vaste punten, A en B, denken, dan is de plaats
van elk willekeurig punt C, op die lijn gelegen, bepaald

36

C. Adams, Die Lehre von den Transversalen in ihrer Anwendung auf die Planimetrie.
o

Winterthur, Steiner, 1843, VI und 138 S. 8 , 12 Taf. *
C. Adams, Die harmonischen Verhältnisse, erster (einziger) Th. Winterthur, Steiner, 1845, IV
o

und 288 S. 8 , 4 Taf. *
C. Adams, Die merkwürdigsten Eigenschaften des geradlinigen Dreiecks. Winterthur, Steiner,
o

1846, VIII und 112 S. 8 , 2 Taf. *
37

o

A. Wiegand, Sätze über harmonische Verhältnisse. Halle, Schmidt, 1847, 24 S. 8 , 1 Taf. *
A. Wiegand, Die merkwürdigen Punkte des Dreiecks mit Rücksicht auf harmonische Theilung,
o

zweite Aufl. (des vorhergehenden). Halle, Schmidt, 1848, IV und 92 S. 8 , 1 Taf. *
A. Wiegand, Die allgemeine goldene Schnitt und sein Zusammenhang mit der harmonischen
o

Theilung. Halle, Schmidt, 1849, 16 S. 8 . *
Hiermede is niet te verwarren:
Norzewski Roch, Nouvelle théorie des proportions et progressions harmoniques avec ses
o

38

applications à la géométrie. Paris, Bachelier, 1852, 60 pag. 8 , 2 pl. * Deze schrijver verstaat
onder harmonische verhouding eene evenredigheid a:b = c:d, waarbij a + b + c = d is.
C.F. Anger, Betrachtungen über verschiedene Gegenstände der neueren Geometrie, II Hefte.

39
40

Danzig, Homann, 1839 und 1841, 4 , IV und 22 S., 3 Taf.; 28 S., 4 Taf. *
Zie noot 27.
G.K.C. von Staudt, Geometrie der Lage. Nürnberg, Bauer und Raspe, 1847, VI und 216 S.

o

o

8 . * Hierop is onlangs een vervolg gekomen in zijne
o

Beiträge zur Geometrie der Lage. Nürnberg, Bauer und Raspe, 1856, VI und 129 S. 8 . *
41
42

o

Chasles, Traité de géométrie supérieure. Paris, Bachelier, 1852, LXXXIII et 603 pag. 8 , 12
pl. *
Chr. Paulus, Grundlinien der neueren ebenen Geometrie. Stuttgart, Paulus, 1853, XII und 364
o

S. 8 , 10 Taf. *
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door de verhouding der afstanden AC:BC, mits men tusschen AC en CA onderscheid
make, en dus b.v. de afstanden, genomen aan de regterzijde van de vaste punten,
als positief, die aan de linkerzijde van die punten daarentegen negatief noemt. De
genoemde verhouding, die men den Modulus van het punt C zoude kunnen noemen,
is dus de positieve eenheid voor het punt, op oneindigen afstand aan de regterzijde
gelegen, dewij alsdan beide afstanden oneindig (en dus gelijk) en tevens positief
zijn, wanneer wij althans B ter regterzijde van A onderstellen; de modulus wordt
steeds grooter, naarmate het punt digter bij B komt te liggen. Voor het punt B zelf
wordt de noemer nul en de modulus daarmede oneindig. Ter linkerzijde van het
punt B wordt de afstand BC, de noemer van de verhouding negatief, en zal dus,
zoolang als het punt C tusschen A en B ligt, de verhouding negatief zijn, en wel van
B naar A toe steeds in numerische waarde verminderen, dat is (bij B) van minus
oneindig tot nul (bij A) veranderen; want bij dit laatste punt wordt de teller en dus
ook de breuk zelf nul. Voor het punt, midden tusschen A en B gelegen, is de
genoemde modulus minus de eenheid. Komt het punt C vervolgens ter linkerzijde
van A, zoo wordt de teller AC van het gebroken mede negatief, zoodat de modulus
zelf wederom positief wordt: bij A heeft deze, zoo als wij zoo even zagen, de waarde
nul en klimt steeds totdat hij aan de eenheid gelijk zoude worden aan het punt, op
oneindigen afstand ter linkerzijde van A gelegen. Uit het gezegde blijkt, dat de
waarde van genoemden modulus, bij de beweging van het punt C, van de regternaar de linkerzijde van + 1 door + ∞ (of - ∞) gaat, naar 0 en verder weder naar + 1,
zoodat die beide uiterste punten eigenlijk hier als dezelfde te voorschijn komen,
hetgeen ook in de beschouwingen der Nieuwere Geometrie telkens voorkomt.
Tevens blijkt, dat de modulus alle mogelijke waarden doorloopt, en nergens dezelfde
waarde heeft, zoodat wij derhalve met regt aannamen, dat de ligging van eenig punt
door dien modulus werd bepaald. De punten A en B heeten daarbij toegevoegde
punten (points conjugués).
Neemt men nu twee punten, C en C', op de lijn AB aan, zoo is de verhouding
tusschen de beide overeenkomstige modulen, dat is de breuk AC/BC:AC'/BC'; juist
de anharmonische verhouding van Chasles (door de Duitschers ook wel
Doppelverhältniss genoemd). Daardoor is men nu in staat gesteld, om de punten
C en C', in betrekklng tot de punten A en B gegeven, ook ten opzigte van elkander
te beschouwen; en het is gebleken, dat deze anharmonische verhouding een zeer
geschikt, maar ook een zeer krachtig werktuig was, om de figuren en hare
eigenschappen te onderzoeken. Wordt de genoemde verhouding gelijk aan de
negatieve eenheid, zoo ontstaat
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de harmonische verhouding; daaruit volgt al dadelijk, dat bij eene harmonische
snijding één der beide punten C en C', die dan verwante punten kunnen heeten,
tusschen de beide toegevoegde punten A en B, het andere daarbuiten moet liggen:
anders toch konde de verhouding der beide modulen niet negatief zijn. Verder blijkt
het dat, als het punt C b.v. op het midden tusschen A en B ligt, en dus de negatieve
eenheid tot modulus heeft, alsdan het vierde punt C' de positieve eenheid tot modulus
hebben moet (opdat de verhouding dier modulen minus één worde), en dus op
oneindigen afstand, hetzij ter regter- of ter linkerzijde, zal moeten liggen.
Trekt men nu uit eenig punt van het vlak lijnen door de punten A, B, C, C', dan
vormen deze eenen zoogenaamden straalbundel: en dan kan men aantoonen, dat
tusschen de sinussen der ingesloten hoeken dezelfde verhouding bestaat als
tusschen de segmenten der regte lijn AB; dat is, wanneer die lijnen respectivelijk
door a, b, c, c' worden aangeduid, en een hoek tusschen twee lijnen p en q in het
algemeen, volgens eene gewone schrijfwijze, door (p, q) wordt voorgesteld, - waarbij
wederom, even als boven, onderscheid dient gemaakt te worden tusschen de hoeken
(p, q) en (q, p), daar deze laatste het negatieve is van den eersten; zoodat dus eerst
eene bepaalde draaijingsrigting als de positieve moet worden aangenomen, - dan
heet de verhouding Sin. (a, c)/Sin. (b, c):Sin. (a, c')/Sin. (b, c') de anharmonische
verhouding van dien straalbundel en is in waarde en teeken juist gelijk aan de
anharmonische verhouding tusschen de overeenkomstig afgesneden segmenten
der lijn AB. Hieruit volgt al dadelijk, dat elke willekeurige lijn door denzelfden
straalbundel volgens dezelfde anharmonische verhouding moet gesneden worden.
Wordt deze verhouding wederom gelijk aan de negatieve eenheid, zoo verkrijgen
wij eenen harmonischen straalbundel. Deelt nog hierbij de straal c den afstand AB
midden door, dan moet het punt C', zoo als wij boven zagen, op oneindigen afstand
ter regter- of ter linkerzijde liggen; dit punt C' is nu niets anders dan het snijpunt van
de lijn c' met de lijn AB: dus loopt in dit geval de lijn c' evenwijdig aan die lijn AB.
Men kan ook meerdere punktenparen D en D', E en E', enz. op de regte lijn AB
aannemen, zoodanig, dat hunne anharmonische verhouding ten opzigte der punten
A en B steeds gelijk blijve aan die, welke voor de punten C en C' bestaat: alsdan
heeft men op die lijn eene anharmonische verdeeling, waarbij alle eerste punten C,
D, E, de punten der eerste reeks, en alle tweede C', D', C', die der tweede reeks
mogen heeten. Het punt van eene dier reeksen, dat overeenkomt met het oneindig
verwijderde punt der andere reeks, heet in die eerste
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reeks het Tegenpunt: van diens eigenschappen wordt een menigvuldig gebruik
gemaakt.
Wanneer nu twee straalbundels door dezelfde punten van eene lijn AB gaan, zoo
hebben zij, naar het boven aangevoerde, dezelfde anharmonische verhouding. En
omgekeerd, als twee straalbundels dezelfde anharmonische verhouding hebben,
en nog drie snijpunten van overeenkomstige stralen in dezelfde regte lijn liggen,
alsdan moet ook het vierde snijpunt der beide overige overeenkomstige stralen in
diezelfde regte lijn vallen.
Uit het gezegde volgt reeds, dat deze theorie de leer der transversalen en der
harmonische snijdingen bevat, en men zal nog daaruit genoegzaam kunnen
opmaken, welke voordeelige eigenschappen zij bezit als methode van onderzoek.
Het is daarom, dat Ref. trachtte de grondbeginsels der Nieuwere Meetkunde zoo
duidelijk voor te stellen als het korte bestek, waarop hij slechts aanspraak maken
konde, hem veroorloofde, terwijl hij zich hier toch niet op een zuiver wetenschappelijk
terrein konde bewegen. Maar nu ook eischt de laatste omstandigheid, uit den aard
der zake, dat hij in het vervolg slechts het een en ander ter loops aanstippe: het
geldt hier toch ook niet, een volledig begrip van den omvang eener wetenschap te
geven, maar slechts zoodanige inzigten, als strekken kunnen, om dien omvang te
doen gevoelen.
Hebben twee reeksen van punten of twee straalbundels de eigenschap, dat
tusschen hunne clementen respective dezelfde anharmonische verhoudingen
bestaan, zoo heeten deze homographisch. Liggen deze punten, b.v. zes A, A', B,
B', C, C' (waarvan de A', B', C' telkens de toegevoegde de voorafgaande A, B, C
zijn), op eene regte lijn, en wel in dier voege, dat de tegenpunten dier beide
puntenreeksen op elkander vallen, zoo vormen zij eene involutie, dat is, de
anharmonische verhouding van elke vier dezer punten is dezelfde, als die van hunne
vier toegevoegde punten, b.v. die der punten A, A', B', C dezelfde als die van hunne
toegevoegde A', A, B, C'. Men begrijpt verder, naar het bovenstaande, ligtelijk, hoe
deze eigenschappen evenzeer gelden van straalbundels, die door zulke punten
gaan.
Wanneer nu twee figuren de eigenschap bezitten, dat elk punt of elke lijn in de
eene overeenstemt met een punt of met eene lijn in de tweede, en alsdan elke vier
punten of elke straalbundel in de eerste met de overeenkomstige vier punten of met
den overeenkomstigen straalbundel in de tweede telkens dezelfde anharmonische
verhouding hebben, zoo heeten deze twee figuren homographische, ook wel
collineaire.
Wanneer daarentegen twee figuren op zulk eene wijze tot elkander in betrekking
staan, dat met elk punt in de eerste eene lijn in de tweede figuur overeenkomt, en
wel met vier punten, die in de eerste
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eene regte lijn vormen, ook vier stralen in de tweede figuur, die in een en hetzelfde
punt te zamen komen, zoodat dit punt wederkeerig overeenstemt met de lijn, waarop
de vier punten in de eerste figuur gelegen waren, - en wanneer bovendien de
anharmonische verhoudingen tusschen die vier punten en tusschen deze vier lijnen
steeds dezelfde zijn, zoo heeten deze figuren correlative, of ook wel polaire.
Men onderscheidt nog wel als ouderdeelen der collineatie, de affiniteit, wanneer
bij twee overeenkomstige puntenreeksen, de overeenstemmende afstanden telkens
volgens dezelfde verhouding evenredig verdeeld zijn - de uniformiteit, als de
voorgaande reden juist de eenheid is, - de gelijkvormigheid, wanneer de reden der
evenredigheden in affine figuren bij alle puntenreeksen dezelfde is, - eindelijk de
congruentie, ook wel gelijk- en gelijkvormigheid genoemd, als de laatste reden
wederom de eenheid is.
Neemt men verder vier punten op den omtrek van eenen cirkel, dan zal de
straalbundel, uit elk willekeurig punt van dien omtrek naar die vier punten getrokken,
steeds dezelfde anharmonische verhouding hebben, afhangende van de ligging der
vier genoemde punten. Verder leert men, dat wanneer eene koorde, om eenig vast
punt, binnen den omtrek van den cirkel gelegen, rondgedraaid wordt, en op het
verlengde van die koorde telkens het punt bepaald wordt, dat met het vaste punt
ten opzigte van de beide snijpunten van den cirkel harmonisch verwant is, - alsdan
dit vierde punt eene regte lijn beschrijft: deze is de poollijn of polaire van het vaste
punt, dat dan den naam van pool ten opzigte van die lijn krijgt: en hiermede is de
grondslag gelegd voor de theorie der Polen en Poollijnen.
Verder beheort ook hier de theorie der gelijkvormigheidspunten en die der radicale
as of chordaal, als gemeenschappelijke koorde van twee cirkels, die elkander niet
snijden. Nu kan men, en wel op onderscheidene wijze, tot de theorie der kegelsneden
overgaan, in verband met transversalen en harmonische snijding. Zoo heeft de
theorie der om- en ingeschreven veelhoeken bij kegelsneden hare ontwikkeling aan
de Nieuwere Meetkunde te danken; het eerst werd zulk eene eigenschap bekend
in het zoogenaamde Hexagramma mysticum van Pascal.
De Nieuwere Meetkunde heeft ons echter niet alleen voor de theorie der
kegelsneden, maar ook ten opzigte van den cirkel en de regte lijn veel doen leeren.
Zoo is bij de theorie der veelhoeken die der veelzijden ontstaan, die correlatieve
figuren van de eerste zijn: stelt men als de definitie van eenen veelhoek een in
stelling gegeven aantal punten, waarbij dan de onderlinge verbindingslijnen behooren
geconstrueerd te worden - en op die wijze geraakt men tot het begrip van een
volkomen veelhoek - zoo is de bepaling van eene veelzijde een in stelling gegeven
aantal lijnen, waarbij nog de onderlinge snijpunten behooren geconstrueerd te
worden.
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Uit de voorgaande korte ontwikkeling van den inhoud en de eigenlijke methode der
Nieuwere Meetkunde ziet men, dat deze in den grond eigenlijk tot de leer der
coördinaten behoort, maar die coördinaten, die hier uit twee punten langs dezelfde
regte lijn worden gerekerd, geven aanleiding tot eene zoo verschillende methode,
dat men wel gerustelijk deze Nieuwere Meetkunde als een afzonderlijk deel der
wetenschap beschouwen mag. Maar ook tegenover de Meetkunde der Ouden staat
zij, vooral in het opzigt van methode: munt deze uit door gestrengheid van vorm,
de Nieuwere kenmerkt zich vooral door hare algemeene wijze van beschouwing.
43
En te regt zegt Adams van haar: ‘In der alten Geometrie ist es vorzugsweise der
Verstand, welcher in Anspruch genommen wird; in der neuern muss die Schärfe
des Verstandes mit der Kraft der Anschauung sich verbinden, um die einzelnen
Wahrheiten wie den Zusammenhang dieser Wahrheiten in ihrem innersten Wesen
und ihrer ganzen Ausdehnung zu erfassen.’
En nu willen wij nagaan wat wij in het boek vinden, dat aan het hoofd van dit opstel
is aangegeven. Een Leerboek der Nieuwere Meetkunde is het niet, en daarvoor
geeft het zich dan ook niet uit. Het doel daarvan is: ‘om de voornaamste
eigenschappen (die de leerlingen hebben leeren kennen in de Leerboeken van
Kempees, Lacroix of anderen) nog eens, doch langs een' anderen weg, weder voor
den geest te brengen, hun te doen zien, hoe die kunnen dienen tot het ontdekken
en bewijzen van nieuwe waarheden, welker bestaan zij uit eene naauwkeurige
teekening der figuren, bij het oplossen van vraagstukken, reeds konden vermoeden.’
Men ziet het, schrijver volgt de methode der Oude Meetkunde en wil langs dien weg
‘de theorie der harmonische snijding der lijnen en die der transversalen behandelen,
omdat daarin de grondslagen voor het hooger onderwijs, het Theorema van
Pythagoras en de voornaamste eigenschappen der gelijkvormige figuren en van
den cirkel zoo menigvuldig voorkomen.’ Hoezeer Ref. het nu wel met leedwezen
ziet, dat schrijver niet liever de zoo eigenaardige methode der Nieuwere Meetkunde
zelve verkoos, waardoor zijns inziens juist de vroeger geleerde eigenschappen
telkens zoo treffend als gevolgen van geheel ongelijksoortige beschouwingen
terugkomen, - zoo wil hij deze rigting van het boek als een gegeven rigtsnoer
aanmerken en daarmede hetzelve doorgaan. Daartoe volge hier vooreerst eene
korte opgave van den inhoud.

Afdeeling I. Theorie der harmonische getallen.
Blz. 1-17, § 1-35. 3 Vraagst. 7 Eigensch.
I. Over de harmonische evenredigheden, blz. 1-7, § 1-15. 3 Vraagst. 3 Eigensch.

43

C. Adams, Die harmonischen Verhältnisse, Vorrede.
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II. Over de harmonische reeksen, blz. 8-17, § 16-35. 4 Eigensch.

Afdeeling II. Theorie der harmonische snijding eener lijn.
Blz. 17-70, § 36-120. Werkst. 1-4. Stell. 1-22 (met 23 Gevolgen).
I. Over de harmonische lijnen, harmonisch gelegene punten en de harmonische
snijding eener lijn, blz. 17-26, § 36-55. 1 Werkst.
II. Eigenschappen der harmonisch gesneden lijnen, bl. 27-41, § 56-75. 10 Stell.
met 4 Gev.
III. Over de harmonische pool, de harmonische stralen en hunne eigenschappen,
blz. 41-52, § 76-89. 1 Werkst. 6 Stell. met 4 Gev.
IV. Over de harmonische snijding van de regte lijn door den cirkel, blz. 52-59, §
90-99. 5 Stell. met 5 Gev.
V. Over de gelijkvormigheidspunten, gelijkvormigheidsstralen, in verband met
harmonische snijding, blz. 60-70, § 100-120. 2 Stell. met 10 Gev.

Afdeeling III. Theorie der Transversalen.
Blz. 70-246, § 121-393. Werkst. 1-17. Stell. 1-93 (met 117 Gevolgen).
I. Over den driehoek met zijne transversalen, blz. 70-117, § 171-196. 25 Stell.
met 39 Gev.
II. Over de transversaal, in verband met gelijkvormigheidspunten, blz. 107-124,
§ 197-214. 7 Stell. met 6 Gev.
III. Over de collineatie-punten, collineaire lijnen en collineaire driehoeken, blz.
125-135, § 215-234. 2 Werkst. 8 Stell. met 4 Gev.
IV. De vierhoek met zijne transversalen, blz. 135-154, § 235-253. 12 Stell. met 7
Gev.
V. Over de involutie en de anharmonische verhouding, blz. 154-166, § 254-272.
3 Stell. met 13 Gev.
VI. De veelhoek met zijne transversalen, blz. 166-177, § 273-286. 6 Stell. met 8
Gev.
VII. De cirkel met zijne transversalen. Pool en Poolijnen, blz. 177-184, § 287-298.
1 Werkst. 5 Stell. met 5 Gev.
VIII. Over den cirkel met in- en omgeschreven veelhoeken, blz. 184-208, § 299-335.
5 Werkst. 10 Stell. met 18 Gev.
IX. Over de transversaal, in verband met twee of meer cirkels. Chordaallijn en
chordaalcirkel, blz. 208-246, § 336-393. 9 Werkst. 17 Stell. met 17 Gev.
Aanhangsel. Oplossing van eenige (13) vraagstukken uit de praktische
Meetkunst, blz. 247-264, § 394-409.
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De eerste Afdeeling bevat eene rekenkundige behandeling der harmonische getallen
en behoort eerder in een Leerboek der Rekenkunde te huis. - Had de schrijver deze
weggelaten, en vervolgens in de tweede Afdeeling de vierde Bepaling van
harmonische snijding, die, naar de voorgaande uiteenzetting, toch wel de grond der
geheele theorie is, vooropgesteld, dan had de volgende afleiding algemeener kunnen
zijn. - De uitkomsten, in § 58-73 verkregen, worden op blz. 39 in een tafeltje bij
elkander gesteld: deze grondformulen der harmonische snijding kunnen met vrucht
gebruikt worden bij onderzoekingen over dit onderwerp. Ongaarne mist Ref. hier
echter de eigenschappen van genoemde snijding ten opzigte van eenig willekeurig
punt der lijn, en wel in het bijzonder ten aanzien van de punten, die den afstand van
twee toegevoegde (of, volgens den schrijver, verwante) punten midden door deelen.
- De bepaling van harmonische stralen, § 76, wordt eerst door Stelling XII, § 79,
gewettigd. - Stelling XIII en XV (§ 83 en 88) zijn eigenlijk identiek dezelfde; dewijl
de daarvoor gegeven bewijzen verschillen, geeft de schrijver dus wederom twee
bewijzen voor dezelfde eigenschap, iets, dat hij meermalen, en zeer te regt, doet,
daar zulke wezenlijk verschillende bewijzen gunstig op den leerling werken. - In
deze Afdeeling behoorde, althans eerder dan zij willekeurig in de volgende worden
gegeven, de bepalingen van anharmonische snijding en involutie. Zij staan daar,
omdat zij bij de volgende stellingen gebruikt worden, maar volstrekt zonder eenigzins
gemotiveerd te zijn, en dit is toch, minstens genomen, onbillijk jegens de
hoofdgedachte, waaruit eigenlijk alles moest worden afgeleid; bovendien strekt het
ook niet tot bevordering van geleidelijken gang. Vandaar dan ook misschien, dat
de schrijver, tegen het begrip der zaak in, de anarmonische (bij vergissing schrijft
hij zeker overal enarmonische) verhouding uit de involutie afleidt, terwijl deze
integendeel slechts een bijzonderen toestand der anharmonische verhouding is,
zoo als uit het hierboven ontwikkelde volgt. - In dezelfde derde Afdeeling komt ook
de bepaling van collineaire lijnen willekeurig, zonder eenigen grond of oorzaak,
voor; vandaar misschien ook, dat Bepaling 9 (§ 216) en Stelling 37 (§ 228) tegen
de

elkander strijden. - De 10 Bepaling (§ 218), van eenen volkomen vierhoek, behoort
niet hier te staan, maar eerder onder Hoofdstuk IV, bij § 235.
Stelling III, blz. 77, is juist, maar hare omgekeerde Stelling IV, blz. 79, niet altijd,
en de oorzaak daarvan ligt in de figuren, daar de schrijver de stellingen voor iederen
stand der figuur afzonderlijk bewijst. Deze stelling geldt, wanneer alle drie
transversalen inwendige zijn (zie Figuur 38 a), of wanneer er (bij 38 b) twee
uitwendige met eene inwendige zijn, onder de voorwaarde, dat alsdan ééne der
uitwendige, hetzij de andere uitwendige, hetzij de inwendige snijdt. Zij geldt
daarentegen niet, als er twee transversalen inwendig, en eene
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uitwendig is, of als er drie uitwendige transversalen zijn, of als er, bij twee uitwendige
en eene inwendige, alle transversalen onderling evenwijdig zijn. Ligtelijk is het
beweerde uit de figuren op te maken. Wanneer b.v. (in Fig. 38 a) D regts van B in
D, ligt (waarbij de verhouding van AD:BD, waar het hier op aankomt, toch dezelfde
44
moet blijven ), dan is er geen gemeenschappelijk snijpunt, daar BD, alsdan niet
door C kan gaan; in dat geval zijn A, D, B, D, harmonische punten. Wanneer ten
tweede, in Fig. 38 b, E ligt in het verlengde van AC buiten C in E, (zoodanig, dat
weder de verhouding A E: C E niet verandere), alsdan gaat B E, niet door P, maar
zijn weder de punten A, E, C, E, harmonisch gelegen. Eindelijk, als (in dezelfde Fig.
38 b) F beneden B in F, en D regts van B in D, ligt (altijd met de onderstelling, dat
de verhoudingen tusschen de segmenten niet van waarde veranderen), dan kan
het zeer wel gebeuren, dat AF,, BE, en CD, alle evenwijdig loopen: ook in dit geval
is er alzoo geen gemeenschappelijk snijpunt.
Mogt Ref. deze aanmerkingen niet terughouden, aangenaam is het hem, overigens
gerustelijk op den inhoud te kunnen wijzen, die den weetgierigen niet te leur zal
stellen; reeds de namen van de schrijvers, die in het Voorberigt als bronnen zijn
opgegeven, en waarvan vooral Adams veel gevolgd is, doen dit verwachten. Het
kan geschiktelijk dienen om door zijne 34 Werkstukken, 123 Stellingen en 140
Gevolgen een denkbeeld te geven van de eigenschappen, die men thans kent
omtrent transversalen, harmonische snijding en straalbundels, omtrent
gelijkvormigheidspunten, omtrent pool en poollijnen, omtrent chordalen, en ook,
hoezeer in mindere mate, omtrent volkomen veelhoeken en collineaire figuren. En
als zoodanig moge het strekken tot eene opwekking, om de Nieuwere Meetkunde
te beoefenen, die alle deze uitkomsten, en nog zoo vele meer, op eene meer
algemeene wijze en langs meer geleidelijken, al zij het dan ook meer
wetenschappelijken, weg doet vinden.
Wat ten slotte het uiterlijke van het boekje betreft, dit is volkomen in
overeenstemming met de bekende rigting der uitgevers, en de zorg, die zij aan
dergelijke werken besteden; het is goed en duidelijk gedrukt, schijnt weinige errata
te bevatten (en dit zegt veel bij werken over Wiskunde) en is wezenlijk opgeluisterd
door 176 en 18 in den tekst ingedrukte, zuivere, houtsnêe-figuren. Aan het einde
van het boek is blz. 265-306 een zeer uitvoerige inhoud geplaatst, die veel tot nut
en gemak bij het gebruik zal bijdragen.
Deventer, December 1856.
D. BIERENS DE HAAN.
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Ten minste volgens de begrippen van den schrijver; naar de beginselen der Nieuwere
Meetkunde wordt die verhouding dan van negatief positief, zoodat daarmede ook de
onderstelling van teeken verandert.
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Rivier-polders in Nederland. Hunne gebreken en de middelen tot herstel,
door B. te Gempt. Haarlem, A.C. Kruseman. 1857.
Die waant in dit boekje eene beschrijving van onze rivierpolders te vinden, zal
teleurgesteld zijn.
Zij is ook op geene 94 bladzijden te geven.
In de ‘Bijdragen tot de Kennis van Gelderland’ van Sloet, beslaan de rivierpolders
in die provineie alleen 240 bladzijden en daar wordt nog niet gehandeld over hunne
gebreken en de middelen tot herstel.
Wat behelst het boekje dan?
Laat ons zien.
In eene soort van inleiding wordt een allertreurigst tafereel van den toestand der
rivierpolders opgehangen. De polderlanden kunnen jaarlijks niet regelmatig worden
bezaaid; de jaarlijksche opbrengsten staan in geene evenredigheid tot de zware
lasten, die er op drukken; de welvaart vermindert; de armoede neemt toe; het geldt
niet minder dan de keuze van pompen of vergaan.
De bron, de oorzaak van het kwaad moet men weten op het spoor te komen; men
moet het in zijnen aard, uitgestrektheid en verderfelijken invloed leeren kennen,
opdat men, overtuigd van de gebiedende noodzakelijkheid om het kwaad te keer
te gaan en te bestrijden, de middelen aangrijpe, waarvan nog redding en uitkomst
te verwachten is.
Men krijgt, dit lezende, medelijden met hen, die achter dijken wonen en noemt
hen dwazen, die ƒ 1000 à ƒ 1500 en meer voor een bunder polderland geven.
Waarin is het kwaad gelegen?
In de kwel.
De gronden langs de rivieren, bestaan uit afwisselende lagen klei en zand,
waartusschen in vele streken derrie ligt. Het zand is niet overal waterkeerend. Rijst
het water hoog tegen de dijken, het kwelt er onder door, komt in de polders en rigt
daar, als het niet door natuur of kunst gelost wordt, schade aan.
Doch slechts een klein gedeelte van de rivierpolders lijdt daar werkelijk nadeel
door.
In de Over- en Neder-Betuwe - om ons slechts tot Gelderland te bepalen - het
bovenste gedeelte van den Tielerwaard, Buren en het rijk van Nijmegen, en in het
algemeen daar, waar geene molens zijn, heeft men er geene schade van.
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Langs den IJssel is de kwel weinig, langs de Hollandsche dijken in het geheel niet
bekend.
Waardoor ontstaat het kwaad?
Door de bedijkingen.
Wij geven dit toe.
Zonder dijken geen kwel, doch er staat tegenover: zonder dijken geen bewoonbaar,
granen voortbrengend land.
Wij meenden, dat de jammerklagten over het kunstmatig landbederven onzer
voorouders tot de geschiedenis behoorden. Zij zijn voornamelijk gegrond op het
onjuiste gevoelen, dat door de dijken de rivierbedden zich hebben verhoogd.
De S. kleeft dat gevoelen ook nog aan: eenmaal, zegt hij, zal de bedding der
rivieren boven het maaiveld der binnenlanden zich verheffen.
Tot zijne verontschuldiging kan strekken, dat genoegzaam alle - niet alle, zoo als
hij meent - waterbouwkundigen, van Velsen af tot Storm Buysing toe, het zelfde
gevoelen aankleefden, doch andere, Brunnings, Goekoop, de Oud Soldaat, verhieven
hunne stem er tegen.
Zij deden dit teregt.
Door de dijken is de stroombaan beperkt, verengd en aan het afstroomend water
eene grootere snelheid gegeven, die zoowel het bezinken der stoffen, welke in het
water zijn, belet als de ondiepten wegvoert. De ondervinding bevestigt dit. Uit de
waterstanden, gedurende een tijdvak van 80 jaren waargenomen, is bewezen, dat
de waterspiegel der rivieren, behalve van den IJssel, waar andere oorzaken werkten,
niet verhoogd is. Had zich nu het bed verhoogd, dan moest de waterdiepte
verminderd zijn, en dit is geenszins het geval. Staring heeft dit in zijn uitstekend
werk: ‘de Bodem van Nederland,’ Dl. I, bl. 401 vlg., duidelijk uiteengezet. Vgl. ‘de
de

Nederlandsche Hoofdrivieren,’ door een Oud Soldaat, 2 Stuk, bl. 98 vlg.
Om het nadeel der bedijking aan te toonen, wijst de S., met Velzen, op den Nijl.
Ongelukkig voorbeeld. Even als alle andere Nijlarmen, op ééne na, onbeduidend
en onbevaarbaar zijn geworden, zoude zeer waarschijnlijk de Waal thans de eenige
overgeblevene van den Rijn zijn en, de S. zegt het zelf, een groot deel der waarde
van de polders ontstaat door hunne ligging aan bevaarbare stroomen.
De S. wil echter alle dijken niet wegcieren. Hij is zeer gestemd voor het plan van
den Heer van Rechteren, om de wateren van Rijn, Waal en Maas, door het verlagen
der dijken tot het hoogste zomerwater, over de polders heen te leiden.
Volgens dat plan zouden, meent de voorsteller, de dijken niet meer doorbreken,
maar slechts overloopen. Doch zonden zij daardoor niet afloopen en wegdrijven?
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Hoe zoude men dan winterkoren durven verbouwen?
Het is waar, volgens de berekeningen van van Rechteren, zoude dat overloopen
slechts gedurende 39 dagen in 50 jaren plaats vinden; doch wie zou de kans durven
wagen?
Het ander voordeel, dat de S. in dat plan ziet, het verhoogen van den grond in de
polders, is denkbeeldig en rust op een verkeerd begrip. In stroomend, vooral in
snelstroomend water, bezinken de vaste stoffen, die het medevoert, niet. Dit vindt
slechts plaats bij den noodigen stilstand van het water op de overstroomde landen.
De zwaarste stoffen, zoo als het los gewoelde zand, bezinken het eerste. Daardoor
ontstaan langs de rivieren kanten, als het ware natuurlijke dijken, hooger dan het
land, dat meer van de rivier verwijderd is. Daar vertoont zich na het wegvallen van
het water een dun vlies van zoetwaterwier, waarin wat klei is blijven hangen, doch
zoo weinig dat eerst na verloop van vele eeuwen eene ophooping merkbaar kan
zijn. Staring, a.w.D. I, bl. 388.
De rivier-commissie van 1821 heeft dit feit ook opgemerkt, als onder anderen in
het Arnhemsche en Velpsche broek, bij Arnhem, dat alle jaren des winters onder
water wordt gezet.
Digt achter de sluizen bezinken de stoffen uit het water, maar meer binnenwaarts
wordt geene ophooging waargenomen.
Dit zoude overal gebeuren wanneer men, zoo als de S. zich uitdrukt, ‘Gods water
over Gods akker liet loopen.’
Toen men dijken aanlegde koos men, 't ligt in den aard der zaak, de reeds
natuurlijk bestaande ophoogingen. Van daar dat het buitenland zoo dikwerf hooger
is dan het binnenland, dat bijna in alle rivierpolders steeds binnenwaarts naar
beneden helt.
De S. schuift verder de vele dijkbreuken op rekening van het verhoogen der dijken.
De feiten wederspreken dit. In de jaren 1651, 1740, 1741 en 1744 zijn er met open
rivieren zeer hooge waterstanden geweest, die telkens dijkbreuken ten gevolge
hebben gehad. In 1824 rezen de rivieren, bij open water, even hoog en er vielen
geene doorbraken.
De toestand der rivierpolders is over het algemeen zóó hopeloos, zóó
allerjammerlijkst niet als de S. dien voorstelt, die den eenen polder voor, den anderen
na, reeds onder zijne lasten ziet wegzinken.
Wij durven beweren, dat die toestand verbeterd is, nog voortdurend verbeter
wordt, en dat het gevaar, om in de polders te wonen, steeds vermindert en
verminderen zal door de dijken beter te rigten, tot het bekomen van een goed
hoogwaterprofil; door het meer en meer aannemen eener gelijkmatige hoogte bij
eene geëvenredigde zwaarte der dijken; door het wegnemen van beletselen op de
dijken; door naauwlettend onderhoud, en door groote waakzaamheid bij hoogwater
of ijsgang.
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Waardoor moet het kwaad geweerd worden?
Niet, zoo als men, volgens de redeneringen van den Schrijver, zoude verwachten,
door het verlagen der dijken, maar door het aanwenden der stoomkracht.
Hierin zijn wij het met den S. eens. Waar het kwelwater nadeel doet, of het
binnenwater niet goed en tijdig loozen kan, moet het dikwerf onvoldoend windgemaal
vervangen worden door stoomgemaal.
Het geoctroyeerde van den Heer Fijnje is proefhoudend bevonden in den Maasen Waalschen molenpolder van Wamel, Dreumel en Alphen en in den
Bommelerwaard boven den Meidijk. Er zijn of worden er gebouwd in de polders
Bommelerwaard beneden den Meidijk, Herwijnen en Culenborg.
Dit is eerstens een bewijs dat de polderlanden niet zóó arm zijn, dat de groote
kosten van een stoomgemaal niet te dragen zijn, en ten anderen van de
deugdelijkheid der vinding van den Heer Fijnje. Die voorbeelden zullen krachtiger
werken dan de oppervlakkige beschrijving met twee teekeningen, die de S. van de
machine te Dreumel geeft.
Doch aan een stoomgemaal op zich zelve heeft men niet genoeg. De verdeeling
van het water en de opvolgende toevoer er van naar het gemaal, zijn onderwerpen
van zeer veel belang, dikwerf zeer moeijelijk en met vele kosten te regelen.
Let men bijv. op de waterlossing van Maas en Waal, - waarvoor de S. kennelijk
zijn boekje schreef en, pars pro toto, een gedeelte er van tot maatstaf voor alle
rivierpolders nam - zoo als zij opgegeven wordt door Sloet, a.w., bl. 210 vlg. en op
de daar medegedeelde plannen tot verbetering, dan ziet men dat daar eene zeer
ingewikkelde zaak te ordenen is.
Eene zeer gunstige verandering is daar in de waterlossing gekomen. Door het
digten van het kanaal van St. Andries is de waterspiegel van de Maas zeer verlaagd
en daardoor het lozingsvermogen op die rivier zeer verhoogd. De S. zegt er niets
van.
Hij bespreekt verder nog twee onderwerpen.
Het eene is het inlaten van rivierwater in de polders, om dezen te bemesten. In
die, welke geheel of bijna geheel uit graslanden bestaan, zoo als het reeds vermelde
Arnhemsche en Velpsche broek, de Ooy, de Willemspolders, waar het geschiedt,
is het nuttig, doch hoe het toe te passen is op die uitgestrekte polders, waar de
akkerbouw hoofdzaak is, kunnen wij niet bevatten.
Het andere onderwerp is het middel door den Heer Fijnje bedacht om de kwel te
keeren. Het bestaat hierin om buiten langs de dijken, die het water doorlaten, een
geul te graven, diep 1 à 2 en breed 0.50 à 0.75 ellen, en die met klei, welke geen
water doorlaat, aan te vullen.
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Het kost den S. moeite, zijn oordeel over dit middel bepaaldelijk uit te spreken.
Niemand kan dit. Er moeten meerdere en uitgebreidere proeven genomen worden
dan tot nu toe geschied is, en die, door Gedeputeerde Staten van Gelderland
voorbereid, op kosten der provincie genomen zullen worden. De Provinciale Staten
stellen daarvoor ƒ 2000 beschikbaar.
Het is opmerkelijk, dat slechts de eerste zandlaag onder de bovenste kleilaag
water doorlaat. Wordt dit belet, het kwelwater is buiten den polder gesloten.
Had de S. dit gekend, hij zoude niet in de dwaling zijn gevallen, dat alle zandlagen
afgesneden dienen te worden. Door boringen zal evenwel uitgemaakt moeten
worden, of de zandlaag niet dieper ligt dan de Heer Fijnje aanneemt.
Bij het werkje is een kaartje gevoegd der polders van de Nederlandsche
hoofdrivieren, met de landen die aan overstrooming onderhevig zijn.
Eene polderkaart zal wel in de eerste plaats de dijken moeten aanwijzen, en die
deze niet kent, kan ze op dit kaartje niet vinden. Het is eerder een straat- en
grindwegkaartje, daar de meeste begaande dijken als zoodanige wegen zijn
geteekend.
De dijk, die de Ooy van de Duffelsche scheidt, is vergeten.
Op zoodanige kaart behooren ook de waterleidingen voor te komen. De S. heeft
ééne blz. noodig om die van Maas en Waal op te geven en te verduidelijken.
En wat behelst nu het werkje?
Overdrevene voorstellingen. - Verkeerde beschouwingen.
In ons waterland zijn er zoo velen, die de eerste beginselen van waterloop en wat
daartoe behoort of betrekking heeft, niet kennen, - zoo velen, die er geheel verkeerde
begrippen over hebben. En toch moest het anders zijn, daar zoo velen geroepen
worden om water te keeren en water te lossen.
Dit deed ons langer bij het geschrijf van den Heer te Gempt stil staan, dan het
verdiende.

Tutus inter amnes.
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Opmerkingen over den invloed der wetgeving van voor 1795 op het
Jagtregt in de provincie Groningen, door Mr. J.J. Cremers. Groningen,
o
K. de Waard. 1856. 69 blz. 8 .
Gelijk uit het voorwoord tot deze verhandeling blijkt, was zij oorspronkelijk niet tot
de uitgave bestemd. De schrijver droeg dezelve voor in het welbekende genootschap
‘Pro excolendo jure Patrio’ te Groningen, en men moet o.i. deze bijzonderheid bij
eene beoordeeling wel in het oog houden. Immers niet tot het publiek, ook buiten
de provincie Groningen, sprekende, kon S. veel achterwege laten, hetgeen hij teregt
vooronderstellen mogt aan zijn gehoor bekend te zijn; men mag echter vragen of
S., tot de uitgave zijner verhandeling besloten hebbende en daarmede eene bijdrage
tot de kennis van den vroegeren en tegenwoordigen toestand van het gewest zijner
inwoning willende leveren, niet meer in het oog had mogen houden wie oorspronkelijk
zijne hoorders waren, wie thans zijne lezers zouden zijn?
Het is bekend, dat gedurende de beraadslagingen in onze Tweede Kamer der
Staten Generaal over de Wet tot regeling der Jagt en Visscherij, op voorstel van
den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken Thorbecke, in Art. 54 dier
Wet, in het bijzonder belang der provincie Groningen, eene bepaling werd
opgenomen tot regeling van den toestand der eigenaren en vast beklemde meijers.
Op deze bepaling levert S., in bovengemelde verhandeling, een in vele opzigten
belangrijke Commentaar, waaraan hij, na eene vlugtige beschouwing onzer
tegenwoordige Jagtwet in betrekking tot het Reglement van Prinses Anna van 1752,
eenige opmerkingen over de eerste artikelen, waarmede het Art. 54 dier wet in een
onmiddellijk verband staat, laat voorafgaan. Hij vereenigt zich over het algemeen
met de daarin vervatte bepalingen; alleen kan hij niet goedkeuren dat de wet, het
beginsel vaststellende, dat in den regel niemand mag jagen op eens anders land
zonder dezes vergunning, vordert dat deze vergunning schriftelijk zij. Ook in de
beide Kamers der Staten-Generaal, bij de beraadslaging over Art. 2, deden zich
hiertegen vele bezwaren op; wij zullen hier niet herhalen de argumenten voor of
tegen die bepaling in het midden gebragt: wij gelooven die bezwaren niet van zooveel
gewigt als die, welke zouden ontstaan, wanneer de vergunning enkel mondeling
zou behoeven gegeven te worden. De
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Staat eischt toch niet te veel, wanneer hij, den grondeigenaar tegen ongenoodigde
jagtlicfhebbers beschermende, van hem daarentegen, in zijn eigen belang, de
geringe moeite vergt, wanneer hij iemand veroorlooft op zijn' grond te jagen, daartoe
eene schriftelijke vergunning te geven. In geen geval echter kunnen wij het den S.
toegeven, dat hier niet meer grond zou bestaan zulk eene schriftelijke vergunning
te vorderen, dan bij den arbeider, die op mondelingen last eens anders oogst maait;
voor dergelijk onderscheid bestaan o.i. wel zeer zeker goede regtsgronden. Immers
het valt gemakkelijker iemands grond te betreden en daarop te jagen, dan eens
anders oogst te maaijen, zonder vooraf daartoe verkregen vergunning; het laatste
is eene schending van den eigendom, waartegen de strafwet waakt; het eerste
zoude zulks zonder de Jagtwet niet zijn; hoe ligter een daad, die men wil beletten,
te volvoeren is, des te gestrenger moeten de preventive maatregelen te dien opzigte
zijn: zoo ook hier.
Evenmin kunnen wij instemmen met hetgeen S. zegt omtrent het doel dezer
bepaling, noch met hem daarin eene verkeerde toepassing van het slot van Art.
625 Burg. Wetboek zien.
Teregt, zegt de Heer Cremers, liet de Jagtwet in Art. 54 de vraag, aan wien het
Jagtregt toekomt, aan den eigenaar of aan den beklemden meijer, onbeslist. Aan
de historische ontwikkeling dezer vraag, welke S. in laatstgemelden zin beantwoordt,
is verder hoofdzakelijk zijn betoog gewijd.
o

Hij laat zijn onderzoek uitgaan van de twee volgende stellingen: ‘1 . Het regt van
beklemming is ontstaan uit het gewoon regt van huur en verhuur, en al de regten,
die een losse huurder had op den verhuurder, kwamen ook den beklemden meijer
toe op den beklemden grond.
o

2 . Al had oudtijds de losse meijer niet het genot der jagt, moet dit thans aan
eenen vast beklemden meijer evenzeer worden toegekend, als aan den
vruchtgebruiker of erfpachter.’
Dit tweede punt laat S. onaangeroerd, dewijl, zegt hij, daaromtrent ieders oordeel
veelal zal afhangen van zijne schatting, voor welke bezwaarlijk bewijzen zullen
kunnen worden geleverd; waar de S. echter zegt, dat ieder onderzoek van de twee
vermelde stellingen moet uitgaan, hadden wij gaarne ook de tweede meer ontwikkeld
gezien, en zeker zoude zijn betoog aan belangrijkheid en volledigheid daaraan
gewonnen hebben.
Tot toelichting der eerste stelling en ten einde aan te toonen wat in den regel den
gewonen huurder naar oud regt toekwam, gaat S. eerst na, hetgeen de oude
staatsinrigting van Groningen en de Ommelanden hieromtrent leeren, en wie in het
algemeen over de jagt beschikte. Zeer belangwekkende bijzonderheden omtrent
de innerlijke staatsregeling, de wetgevende en de regterlijke magt dier gewesten
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vindt men hier medegedeeld. Eenige uittreksels uit het protocol der
Warfsvergaderingen, met welker zamenstelling S. zijne lezers bekend maakt, en
uit de Oldambster Ordonnantiën van 18 September 1658 en 2 Februarij 1711,
worden aan het einde van het boekje als Bijlagen vermeld.
Uit dit alles volgt klaarblijkelijk, hetgeen S. wilde bewijzen, dat de huurder in de
Ommelanden en het Oldambt (en evenzoo in Groningen) zijn gehuurd land bejoeg
en dat de beklemde meijer, als huurder, deze zelfde bevoegdheid heeft verkregen
en behouden.
De kundige S. deelt thans nog eenige korte opmerkingen mede over het Jagtregt,
afgescheiden van den grond. Zulk eene afscheiding, zegt hij, kan ook haren grond
hebben in een privaat burgerlijk contract, en wij gelooven zijne bewering juist, dat,
indien zulk een deugdelijk contract, ouder dan de tegenwoordige Jagtwet, geleverd
is, de beklemde meijer, op grond van Art. 54 dier wet, bevoegd is, den afkoop, voor
den duur van het contract van beklemming, ook van den eigenaar van een
afgescheiden Jagtregt te vorderen.
Bij eene zeer belangrijke beschouwing der regale jagtregten, eerst meer in het
algemeen, vervolgens meer bepaald van die in de Ommelanden, gaat S. kortelijk
na wie aldaar vroeger, wie thans nog kunnen gezegd worden heerlijke jagtregten
te hebben, en toont hij aan, hoezeer erkennende het verband tusschen de jagtregten
e

e

of qualificatiën met de Jurisdictieregten (die in de 15 en 16 eeuw overal elders
afgeschaft, alleen in de Ommelanden tot 1795 stand hielden), dat evenwel aan de
Jurisdictie nimmer een eigenlijk jagtregt verbonden was. Ook later in een Naschrift
tot deze verhandeling staaft hij dit gevoelen door eene vergelijking der regten van
den Ommelander Jurisdictiehouder met die van den eigenaar der Heerlijkheid
Tilburg, waaraan werkelijk zulk een Jagtregt verbonden was.
Maar, zegt S. verder, al ware het aan te nemen, dat eene uitsluitende
jagtbevoegdheid een aloud en natuurlijk gevolg der Jurisdictieregten ware, ook dan
zou zij niet als een verkregen regt door de wet moeten worden geëerbiedigd, maar
integendeel als het uitvloeisel eener oude wet voor de latere moeten wijken, en zou
de vraag overblijven, hoe, toen de Jurisdictie, de oorzaak, ophield, de
Jagtbevoegdheid, het gevolg, is kunnen blijven bestaan? En waarom zou het heerlijke
jagtregt, eene bevoegdheid welke de staatsregeling van vroegeren tijd gaf, meer
een jus quaesitum zijn dan het kiesregt door onze tegenwoordige Grondwet
geschonken en zeer zeker ten allen tijde afhankelijk van de wetgevende en
grondwetgevende magt des Konings en der Staten-Generaal?
Ten slotte eindelijk en in verband met het voorgaande, onderzoekt S. in hoever
de bewering waarheid bevat, dat de Jurisdictiehouders een heerlijk jagtregt herkregen
door de besluiten van den Souverei-
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nen Vorst van 21 September 1814 en 8 Februarij 1815. Het feit valt niet te loochenen:
werkelijk zijn sedert dien tijd vele Ommelander qualificatiën, en wel als zakelijke
jagregten, op nieuw te voorschijn gebragt en uitgeoefend; maar S. ontkent dat zij
in de aangehaalde besluiten bedoeld werden en beweert dat èn het bestaan van
het Jagtregt èn het bezit nemen daarvan vóór dien tijd, moeten bewezen zijn. - Het
al of niet bestaan der Heerlijke Jagtregten in genoemde streken is tot heden nog
geen eigenlijk punt van regterlijke beslissing geweest; veel echter heeft S. in zijne
verhandeling bijgebragt om de zaak in staat van wijzen te brengen. Een ieder, die
belang stelt in de kennis van het bijzonder karakter en de historische ontwikkeling
van het Jagtregt in Groningen, zij het boekje bijzonder ter lezing aanbevolen.
Mr. D.L.

Algemeene Geschiedenis van den wereldhandel, door H. Scherer. Uit
het Hoogduitsch vertaald, met bijvoeging der aanteekeningen van
ste
Richelot en Vogel. Door N. Calisch. 1 Afl. Haarlem, A.C. Kruseman.
1858.
't Is voorwaar geene gemakkelijke zaak eene geschiedenis van den wereldhandel
te schrijven. De kennis van de historische feiten alleen is daarvoor niet toereikende;
ook de kennis van den handel dient het deel van hem te zijn, die zich aan dien
arbeid waagt. Handelskennis toch moet de geschiedkundige mededeelingen in het
ware licht stellen, en terwijl de gevolgen in de feiten vermeld zijn, de oorzaken
daarvan opsporen en aantoonen. Zonder die handelskennis, zal eene
handelsgeschiedenis eenzijdig en weinig belangrijk zijn, omdat hij die schrijft een
juist oordeel over 't geen hij te boek stelt, mist.
Die moeijelijkheid wordt zoo sterk gevoeld, dat bijna niemand die taak aanvaardt.
Hoogst beperkt is het aantal werken, die men goede handelsgeschiedenissen
noemen mag. Van bijna ieder land afzonderlijk vindt men eene handelsgeschiedenis,
van de geheele wereld maar zeer weinigen. Behalve Anderson en Macpherson in
Engeland, moet men voor zoodanigen arbeid voornamelijk het oog naar Duitschland
rigten; daar heeft men weder met stalen vlijt en ongekenden lust tot onderzoek de
hand aan het werk geslagen, en nu liggen de twee lijvige boekdeelen van H. Scherer
voor ons als een bewijs van die zucht tot werken. Van zijne hand eene geschiedenis
van den handel te bekomen, zal niemand bevreemden. Wetenschappelijk gevormd
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en door de praktijk met den handel bekend, is reeds zijn naam op een boek van
dezen aard eene aanbeveling. Wie als wij, voor 5 à 6 jaren, gretig de hand naar dit
werk uitstak, toen het in Duitschland verscheen, zal voorzeker met ons het getuigenis
afleggen, dat zijne verwachting niet teleurgesteld is. Bij degelijkheid van inhoud,
zijn beknoptheid en aangenaamheid van vorm zoozeer het kenmerk van dit boek,
dat het daardoor vooral onder een oneindig grooteren kring van lezers verspreid
zal worden, dan menig misschien veel geleerder werk over hetzelfde onderwerp,
maar waarin strenge wetenschappelijkheid den boventoon heeft en de lectuur
moeijelijk en onaangenaam maakt voor den alleen praktischen man.
Reeds lang verwonderde 't ons, dat niet een onzer uitgevers, anders zoo tuk op
het uitgeven van vertalingen van vreemde boeken, ook dit werk voor Nederland liet
vertolken, en het prospectus van den Heer Kruseman, met de eerste aflevering,
was ons dan ook uiterst welkom. Moeten wij die late verschijning wijten aan de vrees
onzer uitgevers, om degelijke werken hier te lande uit te geven, daar de goede
weinige, en de prullen vele koopers vinden, dan hopen wij dat die vrees ditmaal
door eene goede uitkomst zal beschaamd worden. In een zoo bepaald commerciëel
land, als Nederland mag genoemd worden, zullen toch waarlijk de koopers voor
eene degelijke handelsgeschiedenis niet ontbreken? Die onderstelling zelfs zou
eene beleedigende voor onzen handelsstand zijn!
Moge dit werk spoedig door het derde of laatste deel gecompleteerd worden, en
weldra aan niemand onbekend zijn die zich koopman noemt, tot voordeel van
handelaar uitgever en tevens.
De vertaling is vloeijend en juist en doet den Heer Calisch eer aan.
P.N.M.
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[Bijblad.]
Het nummer van ‘de Gids’ van October ll. bevat in het Bibliographisch Album eene
recensie door den Heer N.W.P. Rauwenhoff, van een door mij uitgegeven werkje:
‘Eenvoudige Gezondheidsleer.’ Gebhard en Comp. Amsterdam, 1856.
De gestrengheid van het oordeel hetwelk aldaar over dat werkje wordt uitgesproken
en, zoo niet de miskenning, dan toch, mag ik zeggen, de misvatting van het standpunt
waaruit het werd geschreven, nopen mij tot eenige beantwoording tot verdediging
en, ik vertrouw, regtvaardiging van mijnen arbeid.
Hoogelijk ingenomen met de strekking der tegenwoordige eeuw tot popularisering
van kennis in het algemeen, en speciaal der natuurwetenschappen, geeft de Heer
R. in eene sierlijk geschreven inleiding eene uiteenzetting van het nut aan de
verspreiding van goede, en het nadeel aan die van onjuiste begrippen verbonden.
Het denkbeeld zamenvattende in eene zijner zinsneden, zeggen wij hem volmondig
na: ‘zwaar is de verantwoordelijkheid van den volksschrijver, want elke onjuiste
voorstelling in een populair geschrift is een diefstal gepleegd aan de kennis van het
algemeen.’ Trouwens, dit zal een ieder gereedelijk toestemmen: van meer belang
is dus hier de vraag, wat men als ‘het geven van onjuiste begrippen’ zal karak
teriseren, en de bedoelde recensie levert, onzes inziens, de bewijzen hoe, - zoo de
eischen aan den volksschrijver te regt hoog gesteld mogen worden, - de man der
wetenschap ook uit groote naauwgezetheid in een ander uiterste kan vallen, wanneer
hij namelijk, bij geschriften van popu-
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lariserende strekking, dezelfde voorstellingswijze wil gevolgd hebben, waaraan hij
gewend is, en alzoo veroordeelt al wat, in den vorm, de toets van eene juiste definitie
niet zou kunnen doorstaan; - vergetende, dat juist hier nog meer dan elders op den
voorgrond moet staan: ‘voor wien werd het geschreven?’ - en dat de lezer voor wien
het boekje bestemd was, al ligt door het meer abstracte zou worden afgeschrikt,
terwijl daarentegen eene grove, zij het zelfs wat gechargeerde voorstelling of
vergelijking, hem de zaak zal kunnen duidelijk maken.
Had de Heer R. zich ook op dit, naar ik meen, billijk standpunt geplaatst, hij had
niet als hoofdbezwaren tegen het werkje doen gelden het daarin voorkomen van
vele uitdrukkingen en voorstellingen, waaraan ‘hij twijfelt, of de scheikundige wel
gewend is.’ Immers het antwoord is hier eenvoudig: ‘het werd ook niet voor
scheikundigen geschreven,’ doch was slechts bestemd om aan niet-scheikundigen
(een boekje voor allen) de functiën van ons ligchamelijk leven in de hoofdtrekken
voor te stellen.
Nu worden mij verschillende onnaauwkeurigheden op scheikundig gebied
aangewezen: het is voornamelijk, ja, schier uitsluitend tot dat gedeelte, dat Rec.
zijn oordeel bepaalt. Hetgeen er in het werk voorkomt over eigenlijke
gezondheidsleer, - waarover hij overigens ‘niet wil betwisten dat er zeer nuttige
wenken in voorkomen’ (Gids, blz. 590), - wordt ter zijde gelaten.
Maar die gezondheidsleer was toch juist het voornaamste, - en de zeer summiere
aanwijzingen in een paar hoofdstukken aangaande de inorganische wereld en het
plantenleven (waarover het wel overbodig zal zijn te verklaren, dat ik mij geenszins
als leermeester wil uitgeven), zijn niet anders dan hetgeen volstrekt noodig was om
eenig denkbeeld te geven van het dierlijk wezen ‘de mensch,’ voor zooveel deze,
b.v. tot ademhaling en voeding, de planten behoeft.
Door de uitgave van het boekje heb ik den Heer R. onwillekeurig eene teleurstelling
veroorzaakt: met belangstelling nam hij het ter hand, ‘meenende daarin nuttige
wenken te vinden voor openbare gezondheidsregelen, en, in vergelijking met andere
beschaafde natiën, aangetoond te zien, wat door de regering en wat door bijzondere
personen, tot bevordering van den algemeenen gezondheidstoestand kan en behoort
gedaan te worden.’
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Zulk een werkje ware zeker hoogst nuttig; maar eilieve, wat wettigde hier zoodanige
verwachting? Was er iets in den titel, dat aan een overzigt van maatregelen der
hygiene publique kon doen denken? Immers neen: Eenvoudige gezondheidsleer
was en blijft de bescheiden titel, die mij, na voegen en passen van andere
bewoordingen, de geschiktste toescheen om terre-à-terre te blijven en geene hoogere
verwachtingen op te wekken, dan ik meende te kunnen bevredigen.
‘Eenvoudige Gezondheidsleer:’ - eenigzins ontsteld nam ik het boekje ter hand,
om te zien, of bij vergissing het woord: ‘openbare’ nog op den titel was gekomen, maar neen, Eenvoudige gezondheidsleer is en blijft het; - en dezelfde Recensent,
die de verdeeling van den arbeid op wetenschappelijk gebied zóóver drijft, dat hij
zelf, de zoo gunstig bekende scheikundige, op blz. 590 zegt geen oordeel over de
wenken van gezondheidsleer te willen uitspreken, omdat hij er geen kennis van
heeft, - schijnt op blz. 584 de toch algemeen aangenomene verdeeling van hygiène
publique (de openbare gezondheidsmaatregelen der overheid) en de hygiène privée,
1
de gezondheidsleer van dit individu , voorbij te hebben gezien.
Kort en goed zal ik zeggen hoe dit boekje in de wereld kwam. Bij eene beoefening
der staathuishoudkundige studiën, wordt het bij den dag duidelijker, hoe zeer de
kwestiën van gezondheid in schier onafscheidelijk verband staan met de
volkswelvaart, wier kennis, in haren aard, vereischten en wetten, het onderwerp
uitmaakt der zoogenaamde Staathuishoudkunde. Wij onderschrijven gaarne dezen
aanvang van het jongst verschenen hygienisch tijdschrift, ‘dat het nationale welzijn
onafscheidelijk verbonden is aan den ligchamelijken welstand der personen, die
2
met elkander de natie uitmaken, aan de gezondheid dus der bevolking’ .

1

2

Eene onderscheiding van benamingen, die, naar ik meen, algemeen is aangenomen, en die
ik ook dezer dagen weder aantref bij de aankondiging van een nieuw tijdschrift, door twee
Med. Doctoren uitgegeven: ‘De schat der gezondheid, strekkende tot bevordering van
Gezondheidsleer en Openbare gezondheidsregeling.’ Door Dr. D. Lubach en Dr. L.J. Egeling.
Haarlem, bij C. Zwaardemaker, 1858.
Er is hier wel eene schijnbare woordspeling: door volkswelvaart toch bedoelt men dien
toestand, waarin de rijkdommen, de stoffelijke zaken die wij behoeven, in ruime mate in de
maatschappij zijn verspreid, terwijl de welvaart van een mensch eenvoudig bestaat in het
harmonisch werken zijner ligchaamsdeelen. - Zeer juist; maar de staathuishoudkunde leert
ons ook, hoe die rijkdommen, bij slot van rekening, toch altijd door arbeid (met de hulpmiddelen
der natuur) moeten worden voortgebragt: zonder arbeid geen volkswelvaart, en de
menschelijke arbeid (en wel harmonische zamenwerking van hoofd en hand) is dus de ware
bron van volkswelvaart. Die arbeid heeft zijne onverbiddelijke eischen: in voldoend voedsel,
kleeding, woning, de ligchamelijke welvaart van den arbeider; en dus hangt ten slotte, ook
zonder woordspeling, de volkswelvaart (rijkdommen-aanwinst) wel degelijk zamen met de
ligchamelijke welvaart, de gezondheid der ingezetenen. - Vandaar het hoog economisch
belang der hygiène-kwestiën en alle kwestiën, van belastingzaken, zoogenaamde
beschermende nijverheidswetten, policiemaatregelen, enz., doch bovenal belastingwetten,
die directelijk of indirectelijk in den toestand van de voeding, kleeding, woning der arbeiders
ingrijpen.
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Welnu, bij eene beoefening der staathuishoudkunde dat verband tusschen de
individuele welvaart en de algemeene volkswelvaart telkens meer erkennende, en
uit eigen ondervinding het gemis waarderende, bij de opvoeding, van elementair
onderrigt in gezondheidsleer, besloot ik eene poging te wagen om eenige bekende
hoofdtrekken dienaangaande, zoo als die mij bij het lezen van eenige werken
getroffen hadden, onder ons publiek te brengen, in zoodanigen vorm, als
belangstellende lezers zou kunnen vinden.
Voor wie? voor geleerden? voor scheikundigen? geenszins; maar vooreerst voor
de beoefenaars der staathuishoudkunde in het algemeen, en dat is tegenwoordig
een niet onaanzienlijk gedeelte van ons publiek; ten andere schreef ik met het oog
op hen, die directelijk of indirectelijk op hygiène-maatregelen invloed kunnen hebben.
Wat is ademhaling, bloedsomloop; wat is voeding, stofwisseling? Ziedaar vragen
waartoe men van zelve gebragt wordt, wanneer men, zelf leek in de
natuurwetenschappen, - toch door zijn ambt, zijne studiën, of eenvoudige
belangstelling welligt, tot een onderzoek, ja tot een votum welligt, in de thans zoo
menigvuldige hygiène of voedingskwestiën geroepen wordt.
Voor dat doel, - namelijk om eene overtuiging te doen ontstaan van het belang
dier openbare hygiène zaken, - is eene grondige studie der natuurwetenschappen
zelve nog niet noodig: een exposé van de reeds aangenomen resultaten is daartoe
voldoende: en dat nu bij zoodanig exposé (aan niet wetenschappelijken gedaan)
natuurlijk vergelijkingen met bekende zaken, soms welligt triviale uitdrukkingen
zullen voor-
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komen, die, wanneer zij als leerformule worden opgevat, den toets van
wetenschappelijke naauwkeurigheid niet kunnen doorstaan, ligt, meen ik, voor de
1
hand .
Nu is het er verre van af, dat ik voor alle door mij gebezigde uitdrukkingen, die
door den Heer R. worden aangehaald à tout prix, de verdediging zou willen opnemen,
en waren deze van mij afkomstig waren het inderdaad mislukte pogingen van mij
zelf, om de natuurbegrippen onder het volk te brengen, ik zoude, dankbaar voor,
en waarschijnlijk beschaamd over de teregtwijzing, te gestreng of niet, haar
eenvoudig aannemen en zwijgen.
Nu ik echter, daartoe door de beoordeeling aanleiding vindende, de
onderwerpelijke uitdrukkingen en wijzen van voorstelling met mijne bronnen heb
vergeleken, nu zie ik dat nagenoeg al de aangehaalde plaatsen getrouwe
overbrengingen zijn, en dat, niet alleen in het bedoelde handboekje, hetwelk als
handleiding door den Inspecteur der militaire scholen in Engeland is uitgegeven,
maar ook door nog hooger autoriteit, Johnson, in zijne Chemistry of Common Life,
op veelvuldige plaatsen dergelijke uitdrukkingen als de door den Heer R.
aangewezene, worden gebezigd, waar de schrijver eenig denkbeeld voor
2
niet-wetenschappelijke lezers wil verduidelijken .
Dit brengt mij tot een ander punt mijner verdediging. In de voorrede van het boekje
had ik de hoofdbron waarnaar ik het bewerkt had, vermeld, zijnde een deel eener
School-Series edited by G.B. Gleig M.A., Inspector General of military schools; doch
liet er op volgen, dat er te

1

2

Bij de eischen welke door Rec. gesteld worden, ook bij 't bescheiden doel 't welk ik voorhad,
vraagt men zich haast, hoe dan het geven van eenige elementaire kennis mogelijk is? - deze
moet toch meestal in eenigzins ruwen vorm verstrekt worden. Als de meester b.v. zijnen
leerlingen verhaalt, dat onze aarde een bol is, verhaalt hij, strikt genomen, iets wat de
mathematicus eene onwaarheid moet noemen, omdat een bol een ligchaam is, welks
oppervlakte in al hare punten volmaakt even ver van een daar binnen gelegen punt, het
middenpunt, verwijderd is, - hetgeen met de aarde niet volkomen het geval is: maar zal men
daarom zeggen dat die meester verkeerde begrippen aan de leerlingen geeft, omdat hij,
letterlijk opgevat, in de geographie-les in strijd was met hetgeen hij zoo even in de mathesis-les
doceerde?
Zoo zie ik b.v. in de gezondheidsleer van Dr. Hartenroth (volksbibliotheek) tot verduidelijking
van het begrip der bestanddeelen van het bloed, de uitdrukking van ‘vloeibare beefsteak’
gebezigd. Ik veroordeel dat volstrekt niet, maar twijfel toch ‘of de scheikundige gewend is aan
uitdrukkingen als deze.’
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veel veranderd, weggelaten en bijgevoegd was, om dit werkje eene vertaling te
noemen.
Ik meende dit aan de eerlijkheid verschuldigd te zijn, daar in mijne Hollandsche
bewerking vele passages voorkomen, die het resultaat zijn van aanteekeningen bij
de lezing van Johnson's ‘Chemistry of Common Life,’ en van een paar werken van
Combe.
Wanneer ik nu de bron der overzetting op deze wijze aan het publiek mededeel,
dan zie ik geenszins dat daaruit zou volgen, zoo als recensent, blz. 585, zeer
gemakkelijk in het eerste gelid zijner beoordeeling plaatst: ‘de Heer d.B.K. neemt
daardoor de verantwoordelijkheid van het geschrevene op zich.’
Ik zal thans hier de aangevallen plaatsen overschrijven en er het oorspronkelijke
naast voegen, met dringend verzoek en eenig vertrouwen, dat men zich de moeite
zal willen geven om beide te vergelijken.
Als onjuiste voorstellingen gevende, komt de Heer R. op tegen de navolgende
plaatsen die hij aanhaalt.
de atomen,.... veel te klein om
afzonderlijk gezien te worden. Het is
eerst wanneer zij zeer stijf op elkander
gepakt zijn, dat men deze vereenigde
massa atomen ziet. Zijn zij niet zoo
opeen gepakt, dan blijven zij onzigtbaar.
Zoo is de lucht zamengesteld uit atomen,
te klein om gezien te worden, en die elk
op zich zelve met ruimte tusschen
elkander blijven zweven.

the ultimate elements of organised as
well as of all other kinds of bodies, are
then atoms of matter, much too small to
be seen, unless when many are packed
very closely together; the air is composed
of minute atoms of this kind, which are
too small to be seen, and float about
freely one with another. Book of health,
p. 7.

‘Ik twijfel,’ zegt voorts de Heer R., ‘of de scheikundige gewoon is aan uitdrukkingen
als deze:
De dampkringslucht is de groote
vergaarbak van zuurstof.... De zuurstof,
de groote bemoei- al der natuur,... die op
alles aanvliegt....

Oxygen (in the pure state) is found to be
a restless energitic, and highly corrosive
body. It leaves scarcely anything alone....
rusts iron etc... it may indeed

De Gids. Jaargang 22

7

be termed the prime busy-body of
material nature. (l.l. p. 10).
Al de duizende ponden houtskool die een
reusachtige eik in de bosschen bezit,
moeten gedurende den groei van den
boom, beetje bij beetje, aangevoerd zijn
geweest. Dit gebeurde door de vlijtige
zuurstof. Hare onzienbare deeltjes vlogen
wijd en zijd door de natuur en maakten
jagt op koolstof, als bijen die honig
zoeken; vinden zij die, dan vliegen zij er
op aan, vereenigen zich met een
onzigtbaar deelte daarvan, en vormen
alzoo een nieuw gaz, dat door den wind
wordt voortgeblazen, totdat het op zijn
weg de duizende celletjes ontmoet, die
altijd gapen om het op te vangen. Nu
heeft de zuurstof haar werk volbragt;
binnen het celletje wordt zij losgemaakt,
en vliegt onmiddellijk weer naar buiten,
om een nieuwe vracht te halen.

all the vast mass of charcoal any giant
tree of the forest contains, must have
been brought to it during its progressive
growth. Oxygen did that labour of
transport, alone and single handed.
Its little invisible atoms rushed hither and
thither in search of carbon, as bees flit
about in search of honey, and then
having found what they sought, pounced
upon it, and, by the magic of their simple
attraction affinities, converted it into an
elastic and easily transportable vapour
which... was driven along before the
winds, until finally lodged in the inside of
certain living cells kept ready for its
reception. Here however, the oxygen,
having no taste for imprisonment itself,
at once gave up its load, and beats a
hasty retreat, returning to the free air to
seek a fresh burthen, etc. (p. 12).

‘Ik kom alleen op,’ zegt de Heer R. blz. 588, ‘tegen de voorstelling van willekeur
in de natuur die hier gegeven wordt. Terwijl de onderzoekingen der natuurkundigen
meer en meer leeren, dat alles in de natuur aan vaste, onveranderlijke wetten
gebonden is.... stelt de Heer Kops de natuurkundige onwaarheid op, dat de zuurstof
zich naar willekeur in het luchtruim bewegen zou....’
Het valt niet te ontkennen, dat de zuurstof hier als een handelend, bedrijvend iets
wordt voorgesteld; maar is het dan niet duidelijk, dat hier eene vergelijking, door de
gemakkelijke verbinding van zuurstof tegenover de stikstof, van zelve is aan de
hand gedaan, en zou het niet
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eenigzins eene bespotting van den lezer geweest zijn, hier nog de verklaring bij te
voegen: ‘dat het niet werkelijk zoo gebeurt?’
Blz. 16 wordt gezegd: ‘dat het spierweefsel uit stikstof bestaat,’ terwijl dit, zegt
Rec., in gewonen toestand niet meer dan hoogstens 4 pCt. stikstof bevat.
Hier is voorzeker eene onnaauwkeurige uitdrukking gebezigd; de bedoeling was,
dat stikstof, het voorname element der dierlijke wereld, steeds in spierweefsel
aanwezig is.
‘Salpeterzuur wordt niet gevormd uit 6 maten zuurstof en 3 maten stikstof, doch
uit 5 en 2. Maar nu mag ik bescheidenlijk vragen, of het wel is het onthouden der
juiste chemische formule waar het hier op aankomt, en of het niet veeleer eene
enkele aanduiding gold van de weinige verbindingen waarin men stikstof aantreft?
Blz. 23 der Eenvoudige Gezondheidsleer zeide ik: ‘de eiwitachtige stoffen worden
met de suiker, stijfsel, olie, uit den grond door de wortels opgenomen.’
‘Volkomen onjuist,’ zegt de Heer R., ‘deze stoffen worden eerst binnen de plant
zelve gevormd.’
Ook hier treft men dus hetzelfde recensie-systeem aan, waardoor ik, ten gevolge
van letterlijke opvatting, voorkom als docerende dat de suiker, zetmeel, enz., als
zoodanig in den grond zouden aanwezig zijn en in den boom worden opgetrokken;
maar in verband met het voorafgaande in mijn boekje op diezelfde pagina's, kon dit
gezegde toch moeijelijk tot zulke monstruositeiten aanleiding geven. Immers, het
hoofdstuk begint met de vermelding ‘hoe er bij het water, het koolzuur en de
ammonia, die door de planten zijn opgenomen, en vervolgens in de celletjes aan
den zonneschijn worden blootgesteld, daarop, binnen in die celletjes, weder eene
nieuwe schikking en zifting plaats heeft; tengevolge waarvan daar successivelijk
suiker en zetmeel gevormd worden.’ Als dit voorafgaat, kan men wel zeggen dat zij
uit den grond zijn opgenomen; even goed als b.v. dat zout uit de zee komt, al is het
daar niet in dien staat aanwezig. Of is het b.v. in de theorie der assimilatie niet
aangenomen dat de beenderen, met spierstoffen, enz., alles in een woord van het
menschelijk ligchaam, uit het bloed worden opgenomen, en zegt men daarom dat
er stukjes been, gevormde spieren, in het bloed aanwezig zijn?
‘Amandelen en de meeste andere zaden bestaan bijna uitsluitend uit albumen.’
Ik schrijf over: ‘Book of health,’
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blz. 19. Almonds and most other seeds are almost exclusively formed of albumen.
‘De schrijver,’ zegt de Heer R. blz. 589,
‘maakt eigenlijk ons ligchaam stoutweg
tot een organischen vuurhaard.’
‘De koolstof der gal vereenigt zich met
de zuurstof, en het koolzuur verdampt
door de longen, even als rook en damp
in een schoorsteen optrekken;’ (blz. 67.
Gezl.); en

Its (the bile's) carbon unites with oxygen,
and the carbonc and produced from the
union is exhaled from the lungs, as
smoke and vapour are exhaled from the
chimney of a furnace. p. 62.

blz. 68, ‘de longen en de nieren zijn, om
zoo te zeggen, de schoorsteenen,
waardoor de voortbrengselen van de
verbranding daar binnen weer optrekken
en naar buiten gaan.’

The ducts of the lungs and kidneys are,
so to speak, the chimneys through which
the products of the combustion of the
organic system are carried away. p. 63.

‘Gelijk de verbranding van olie in eene
lamp het licht voortbrengt, zoo wordt de
breinstof bij de voortbrenginging der
gedachten verbrand, en de bloedstroom
doet tweederlei werking; hij wakkert de
vlam aan (door den zuurstof-aanvoer) en
brengt tevens nieuwe voorraden
brandstoffen (vet en fosforus) in zijne
bestanddeelen aan.’

The brain seems to be burnt up by
sensation and thought as much as the
oil of a lamp is burnt up in the production
of light; the blood being at once the agent
that fans the smouldering flame, and that
re-supplies fresh stores of fuel. p. 58.

Op twee plaatsen komt de Heer R. verder op tegen de verwarring van plantenen dierlijk eiwit, blz. 23; maar was het in een boekje als dit wel noodig om die
onderscheiding nog aan te geven, wanneer Johnston in zijn kapittel van Chemistry
of Common Life, over The Circulation of Matter,’ zegt, blz. 424: In treating of the
mutual relation which exist betwéen animal and vegetable food, I have shown that
the fibre or fibrine of the animal muscle, and the white
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or albumen of the egg, are nearly the same thing in composition and general
properties as the gluten of wheat. They all contain nitrogen in nearly the same
proportion.’
De Heer R. veroordeelt, als onjuiste voorstellingen gevende, de uitdrukkingen
aangaande gapende celletjes der bladeren en der wortels, die koolzuur, water en
ammonia, enz., opzuigen. Toch vinden wij wederom dat ook Johnston, waar hij aan
een ieder in het dagelijksch leven spreekt, deze uitdrukkingen bezigt:
The leaf of the living plant sucks in carbonic acid from the air, and gives off the
oxygen contained in this gas. It retains only the carbon. The roots drink in water
from the soil .... etc.
Het is onjuist van de stomata der bladeren te zeggen, dat zij gapende celletjes
zijn (Gids, blz. 587), en bij Johnston's Chem. of C.L. lezen wij blz. 75: The surface
of the leaf is studded over with numerous minute pores or mouths (stomata) through
which gazes and watery vapour are continually escaping so long as the plant lives;....
verder weer: ‘The number and activity of the little mouths which stud the leaf are
very wonderful.’
Ik zie dus dat de bladeren van Prof. Johnston wel mogen zuigen, en zijne wortels
drinken, en waarom mag het zuur-stofgaz der lucht dan niet als een bemoei-al
worden voorgesteld?
Bij Johnston zie ik trouwens in dat zelfde treffende recapitulatie-kapittel: ‘Nitrogen
has attained its highest dignity in the structure of man.’ Wat, Dignity of nitrogen!
Ik vraag den lezer verschooning voor deze menigvuldige aanhalingen, welligt niet
aangenaam om te lezen, en stellig niet om ze te schrijven; doch 't was hier de eenige
weg, om mij althans van onnaauwkeurigheid te regtvaardigen. Stoutweg schreef
de Heer R.: ‘gij zegt uw werk niet geheel eene vertaling te durven noemen, en gij
neemt daardoor de verantwoordelijkheid van het geschrevene op u.’ Welnu, hij
recensent kan dan in elk geval niet ontkennen, dat ik mij van de verantwoordelijkheid
heb bevrijd, door aan te toonen dat juist nagenoeg al de aangevallen passages
1
trouwe overzettingen van het origineel waren .

1

Andere aangetoonde passages wil ik geenszins verdedigen; de deeltjes aarde (earthy matters
in 't oorspronkelijke) die door de wortels opgenomen worden, is stellig eene verkeerde
uitdrukking: minerale of delfstoffelijke bestanddeelen ware beter. Evenmin treed ik als
verdediger van andere uitdrukkingen op. Ik heb mij ook nimmer voorgesteld eene volmaakte
voorstelling te kunnen geven: alleen heb ik mij, door het doen nazien door een gunstig
bekenden medischen schrijver, voor het mededeelen van grove onjuistheden willen vrijwaren.
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Ik meen met het bovenstaande ter verdediging te kunnen volstaan.
Heb ik mij mogen zuiveren van de verdenking ‘van onbevoegd tot leermeester in
de natuurwetenschappen te hebben willen optreden, en van een diefstal te hebben
gepleegd aan de kennis van het publiek?’ Ik hoop het.
De Heer R. heeft getracht het sutor ne ultra, in beleefde bewoordingen ingekleed,
mij bij dit onderwerp tegen te voeren. De beleefde vorm is hem volmaakt gelukt; de
zaak zelf, geloof ik, niet. Gedeeltelijk schrijf ik zulks toe aan het misverstand waardoor
hij, meenende hier eene uiteenzetting te zullen vinden van 't geen bij andere
beschaafde natiën op het gebied van openbare gezondheidsmaatregelen plaats
vindt, zich daarin teleur gesteld vond.
Thans het vaderschap der aangevallene uitdrukkingen en voorstellingswijzen van
mij geschoven hebbende, behoef ik dan naauwelijks aan te voeren, dat het niet zoo
zeer amour-propre d'auteur was die mij thans de pen deed opnemen, als wel een
verlangen om de kansen der hygiènische lectuur, waartoe ik eene poging waagde,
wat te hulp te komen. Zoo lang er niet meerdere bewijzen van verkeerde begrippen
worden aangevoerd als die van den Heer R.'s recensie, zoo lang mag ik hopen dat
de lezing van het werkje toch aan geheel leeken op dit gebied, althans zoo veel
over de hoofdvereischten van de gezondheid kan mededeelen, als tot opwekking
van belangstelling in hygiène en voedingskwestien op staathuishoudkundig gebied
noodig is.
Ik meen dus genoegzaam te hebben aangetoond, niet als leermeester te zijn
opgetreden; maar zelfs de opvatting van het vak der natuurwetenschappen op
eenige wijze ‘uit te oefenen,’ moet ik bepaald weêrspreken. Een vak uit te oefenen
sluit m.i. in zich, dat men, door vergelijkingen van verkregen resultaten en het doen
van nasporingen, tot nieuwe uitkomsten tracht te geraken. Van zoo iets is hier geen
het minste spoor. Maar even als elke wetenschap, bij grondige beoefening, de hulp
van eenige andere wetenschappen behoeft, evenzoo gevoelde ik, dat er bij de meer
en meer ontwik-
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kelende staathuishoudkunde, de science sociale, noodig is eenig begrip van de
ligchamelijke welvaart van het individu, en daartoe heb ik getracht mede te werken.
Dit neemt echter niet weg, dat ik van harte hoop, dat weldra een beter handboekje,
geheel en al aan de eischen van een populair handboek voor hygiène
baantwoordende, moge verschijnen. Zonder twijfel zal dit door een chemicus of
med. doctor veel beter kunnen geschieden: wie zal het wraken? het was ook alleen
omdat ik tot nog toe geen leesboekje bij ons kende, op de hoogte of liever laagte
als ik wenschte, dat ik mijne poging waagde. Men vergeve mij de vergelijking, maar
't gebeurt wel eens op een gastmaal, dat iedereen gevoelt: ‘er moet toch een toast
gedronken worden’... maar 't gebeurt niet; als iedereen dan zwijgt, waagt emdelijk
een der minste gasten het woord op te nemen, die zich dan werkelijk gelukkig voelt,
als hij onmiddellijk door een treffende, veel fraaijer toast weêr in de schaduw komt.
Maar hoe zal het dan zijn, indien bij dergelijk handboekje de grenzen der vakken,
waarover men iets mag mededeelen, zoo naauw worden afgebakend, als door den
Heer R. bedoeld wordt? Zal dan in 't zelfde boekje de een het louter scheikundige,
een ander het botanische gedeelte, een derde de dierlijke functiën moeten
beschrijven?
Hopen wij voor het publiek, dat ons groot aantal toekomstige hygiène-schrijvers
minder gestrenge eischen zal doen.

's Hage, Dec. 1857.
J.L. DE BRUIJN KOPS.
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Twee ketters van onzen tijd.
F. Laurent, Études sur l'histoire de l'humanité. Tome IV. Le
Christianisme. Paris et Gand, 1855.
Dr. F.C. Baur, Das Christenthum und die christliche Kirche der drei
ersten Jahrhunderte. Tübingen, 1853.
III.
In de rijen der gebeurtenissen den historischen zamenhang op te sporen, de
gevolgen uit hunne oorzaken te verklaren, den geregelden gang der ontwikkeling
in de geschiedenis te ontdekken, - dit is, even als van den Heer Laurent, het
hoofddoel van den Tubingschen hoogleeraar, bij de beschouwing van het
christendom als geschiedkundig verschijnsel. De aanvang zijner nasporingen betreft
dan ook eveneens de voornaamste en meest in 't oog vallende verbindingspunten
tusschen die verschijning zelve en de toestanden welke haar voorafgingen. De
meest algemeen aangenomene zienswijze daaromtrent maakt ons in de eerste
plaats opmerkzaam op de staatkundige eenheid van het Romeinsche rijk, dat voor
het christendom als 't ware de aanleiding werd, om zich tot wereldgodsdienst te
verheffen, en voorts op het verval der andere godsdiensten, waardoor behoefte aan
een nieuw beginsel, aan eene nieuwe en hoogere openbaring bij de toen levenden
ontstond. Maar met dat een en ander, - meent Baur, - is nog zeer weinig gezegd.
Dat het christendom zich moeilijk tot eene geestelijke wereldmagt had kunnen
uitbreiden, indien de volken door feitelijke heerschappij niet reeds tot elkander waren
gebragt, spreekt wel van zelf; en dat het ook niet algemeen ware aangenomen,
indien de behoefte aan eene nieuwe godsdienst niet gevoeld ware, eischt geen
betoog. Maar hoe werd nu die behoefte geboren, en hoe kon juist het christendom
er in voorzien? Van deze, tot dusver nog
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onbeantwoorde vraag hangt alles voor de historische verklaring der christelijke
godsdienst af.
Heidendom en jodendom beide waren lang in verval toen het evangelie het eerst
aan de volken verkondigd werd. Dat feit staat ontwijfelbaar vast. Maar hoe waren
die godsdienstvormen in verval geraakt, en waarom voldeden zij niet langer aan de
eischen van den tijd? Waren zij bedorven, ontaard, verbasterd; was de menschelijke
geest zelf niet veranderd en niet hooger ontwikkeld? Maar dan had men slechts
terug te keeren tot het oude en oorspronkelijke geloof. Dan, iets anders, iets nieuws,
een andere inhoud voor het geloof werd door den tijdgeest gezocht. En dat nu de
menschen niet alleen de oude godsdienst niet meer wilden, maar ook naar eene
nieuwe verlangden, dat bewijst wel, dat zij ook reeds anders dachten dan het
voorgeslacht, en dat de vroegere denkbeelden geenszins uit zich zelve waren
ondergegaan, maar veeleer door eenen anderen en nieuwen geest waren te gronde
gerigt. En zoo was het ook inderdaad. De wijsbegeerte had de godsdienst der oude
wereld lang ondermijnd eer de tempels verlaten werden; en zij had dit gedaan, niet
door ontkenning en verwerping van de vroegere voorstellingen, maar bovenal door
de nieuwe begrippen, welke zij voor de oude had in de plaats gesteld.
Bij al het verschil van standpunt, van beschouwingswijze en van leerstellige
uitkomsten, is er één praktische eisch, die door alle wijsgeeren der vóórchristelijke
oudheid, sedert Socrates en Plato tot op de verschijning van het christendom, aan
den mensch wordt gesteld, - zijn inkeer tot zich zelven, het zedelijke zelfbewustzijn,
als de ware en eenige bron aller godsdienst en deugd. 's Menschen zedelijke natuur
als de eerste grond van alle godsbewustzijn, de overwinning der blinde en onbewuste
natuurmagt, de verzoening van den mensch met God, - ziedaar denkbeelden, die,
gelijk ze in de platonische wijsbegeerte worden aangetroffen, zich niet langer met
de mythen van het polytheïsme konden verdragen, en ook niet zouden rusten eer
ze tegenover en boven die godsdienstvormen zich algemeene en volledige gelding
hadden verschaft. Het zoeken en trachten naar het hoogste goed is het gemeenzame
streven beide van epicureërs en stoïcijnen; en, schoon de eersten in de
ongestoordheid van het leven, de laatsten in
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strenge deugd de oplossing van het raadsel zochten, door genen zoowel als door
dezen werd die oplossing gesteld in het vrije zelfbewustzijn tegenover de eindigheid
en de toevalligheden der wereld. Wars van alle theoretische twistvragen, verwierp
het scepticisme van zijnen kant alle wetenschap, maar werd juist daardoor eene
uitnoodiging te meer voor den denkenden mensch om in zich zelven zich te verdiepen
en in zijne zedelijke natuur te zoeken wat het redenerend verstand niet vinden en
niet begrijpen kon. Omgekeerd sloeg ook de twijfelzucht, waar ze bij de ontkenning
niet kon blijven staan, tot de electische rigting over, die niet alleen uit de bestaande
stelsels het beste koos, maar bovenal ook zich beijverde, het praktisch zedelijk
belang met het godsdienstige in verband en overeenstemming te brengen, en dan
ook, - voornamelijk door de veel verspreide en algemeen bekende schriften van
eenen Cicero, een Seneca, een Epictetus, - de echt populaire filosofie en de
natuurlijke theologie der beschaafden onder de volken werd. De overtuiging omtrent
de zedelijke levenstaak des menschen en zijne natuurlijke verwantschap met God,
werd op die wijze het heerschend beginsel van den tijd. Het zelfbewustzijn van den
mensch was alzoo reeds eene onmiddellijke bron voor het weten en kennen der
godheid: wat behoefde het meer, dan zich als een hooger gegeven, als eene uit
hoogere bron gesproten wetenschap te betrachten, om ook als goddelijke openbaring
te worden erkend? Het nieuw-platonisme heeft dit op speculatief wijsgeerige wijze
gedaan; het christendom heeft het in praktisch godsdienstigen zin tot stand gebragt.
Naar zoodanig openbaringsbegrip hadden de Joden niet te zoeken: zij bezaten
het reeds, al vatten zij het nog niet in zijne zuiver wijsgeerige beteekenis; maar hun
godsbegrip zelf bleef door particularisme en exclusivisme beperkt; hun gezigtskring
werd door hunne theocratische begrippen eng begrensd. Eene toenadering tot de
grieksche wijsbegeerte werd evenwel onder de wereldheerschappij der Romeinen
niet alleen mogelijk, maar volgde ook inderdaad toen de beschaafden en geletterden
onder de Joden zich meer en meer begonnen te verplaatsen en in Alexandrië eene
school oprigtten van gemengd grieksche en joodsche wetenschap. Wel verwierpen
zij het mozaïsme nog niet, maar toch voldeden de mozaïsche voorstellingen hun
niet
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meer, en even als de Grieken hunne godenleer, zoo poogden ook de Joden hunne
volksoverleveringen en mythen door allegorische verklaringen te redden, die voor
't oog der wereld ten minste de oude, reeds bouwvallige godsdienstige instellingen
nog schenen te handhaven, maar inderdaad ze ondermijnden en ze rijp maakten
voor den val. Zoo drong ook de grieksche geest, de geest der algemeene
ontwikkeling, tot het jodendom door: één wenk nog en de verouderde vormen vielen
van zelve, om plaats te maken voor de nieuwe beginselen, die zich in het bewustzijn
der menschen hadden geopenbaard. De geleerde alexandrijnen bleven zich
intusschen nog bepalen tot de theorie; maar er waren anderen, die reeds eene
praktische toepassing der nieuwe begrippen beproefden, en wel in Palestina zelf.
Dat waren de therapeuten, en meer bepaald nog de esseërs, de geneesmeesters
der ziel, de stillen in den lande, de vrijwillige armen, de menschenvrienden bij
uitnemendheid. Schoon ook zij nog hoogst eenzijdig zich mogten afsluiten van de
buitenwereld, de invloed, welken zij uitoefenden op de hen omringende
joodsch-heidensche bevolking was magtig genoeg om eene gelukkige ontvangst
te bereiden aan de prediking eener leer, die de armen zalig noemde indien ze rijk
werden aan schatten van den geest. De schriftverklaring had slechts hare allegoriën,
het praktische spiritualisme zijn sektegeest te laten varen, het een met het ander in
verbinding te treden, het godsdienstig bewustzijn als goddelijke openbaring te worden
opgevat, en de inhoud voor de nieuwe godsdienst was gevonden. Wat heeft nu het
christendom anders en meer gedaan dan al deze verschillende, maar op één
gemeenzaam punt uitloopende rigtingen van den tijdgeest zaam te vatten en hare
dus vereenigde resultaten als de volstrekte en algemeene waarheid tegenover den
enkelen mensch en zijne bijzondere en toevallige meening te stellen? Het zedelijk
zelfbewustzijn des menschen tot onmiddellijk godsbewustzijn verheven, - als weten
openbaring, als gevoel de liefde, als handelen vrijheid, als ondervinding zaligheid,
en in al deze beteekenissen verzoening van de wereld met God, - dat is èn het
einddoel, werwaarts de geheele geestelijke ontwikkeling der oudheid streeft, èn de
hoofdinhoud van het christendom.
Maar, - vraagt hier de schrijver, - kunnen wij in 't
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algemeen wel van een inhoud en een wezen der christelijke godsdienst spreken
zonder bovenal den persoon van haren stichter tot het voorwerp onzer beschouwing
te maken, en het eigenaardig karakter van het christendom daarin te erkennen, dat
het eerst door die ééne persoonlijkheid is geworden zoo als het werkelijk zich heeft
vertoond? Zeker, de historische verschijning van het christendom staat in een
onoplosbaar verband met de voorstellingen omtrent den persoon van zijn stichter;
zonder deze ware het slechts een wijsgeerig denkbeeld, geene wezenlijke godsdienst
geweest; zonder den kerkelijken Christus had het christendom de wereld niet
overwonnen, en in 't vervolg van tijd slechts op enkele denkers, niet op de volken
in 't algemeen, zijnen weldadigen invloed uitgeoefend. Dan, terwijl wij dat alles
volkomen historisch bewezen achten, hebben wij niettemin onderscheid te maken
tusschen datgene wat onder de belijders der christelijke godsdienst gelding heeft
verkregen als geloof, en de stellige, objectieve waarheid van werkelijk gebeurde
feiten. En deze te ontdekken is aan groote moeilijkheden onderworpen. De bronnen,
welke wij voor de hier bedoelde geschiedenis bezitten, zijn de evangeliën, bij wier
beschouwing en onderlinge vergelijking terstond de vraag rijst, aan welk der vier
nu de meeste historische geloofwaardigheid zij toe te kennen. Alle met elkander in
overeenstemming te brengen is tot in 't oneindige beproefd, maar altijd te vergeefs;
zóó zelfs, dat de harmonistiek inderdaad den naam van het martelwerktuig der
schriftverklaarders heeft verdiend. Wil men niettemin dogmatisch beslissen, dat de
vier evangeliën harmonisch met elkander moeten overeenstemmen, dan wordt de
voorstelling van het Johannes-evangelie omtrent den persoon van Jezus, als den
mensch geworden eeuwigen Logos, van zoo overwegend gezag, dat daaraan het
christusbegrip der drie eerste volkomen ondergeschikt wordt gemaakt. De
geschiedkundige autoriteit der synoptische evangeliën valt daarmede niet alleen
geheel weg, maar de gansche historische opvatting der evangelische geschiedenis
is er ten eenenmale onmogelijk door gemaakt: het begrip van den Eeuwiggeboren
Zoon Gods, die van den troon des Hemels neêrdaalt om mensch te worden, ligt uit
den aard der zaak buiten de geschiedenis, en kan daarin slechts eene plaats vinden
onder den vorm en in de gedaante van een kerke-
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lijk dogma. Wat dan het zoogenaamde Johannes-evangelie ook zijn moge, welke
waarde het uit een godsdienstig, wijsgeerig of letterkundig oogpunt ook moge
bezitten, en door wien het ook zij geschreven, als bron voor de levensgeschiedenis
van den historischen Jezus kan het ons niet dienen, en wij zien ons derhalve reeds
terstond tot de drie eerste of synoptische als echte oorkonden bepaald. Dan, ook
tusschen deze valt nog een gewigtig onderscheid op te merken. Het
Marcus-evangelie kan niet als een zelfstandig werk worden beschouwd, daar het
blijkbaar slechts een uittreksel uit de beide andere is. Het evangelie van Lucas
draagt de meest ondubbelzinnige blijken van zamengesteld te zijn door een vriend
en voorstander van Paulus, wiens belang derhalve medebragt, zooveel mogelijk
eene paulinische rigting aan de woorden en handelingen van Jezus en zijne
discipelen te geven. Er blijft ons alzoo geen ander dan het Mattheus-evangelie, 't
welk, gelijk algemeen bekend is, oorspronkelijk in 't hebreeuwsch was geschreven,
en in dien vorm slechts de leer en de uitspraken van den stichter der nieuwe
godsdienst, maar niets of weinig althans van zijne daden en levensgeschiedenis
bevatte. Is dat een en ander (waarop wij straks nog terugkomen, maar waarvan de
nadere en meer bijzondere bewijsgronden, in de kritische werken van Baur vervat,
hier niet opgegeven kunnen worden) juist, dan moeten wij ook erkennen, dat geen
enkel oorspronkelijk berigt omtrent den persoon van Jezus tot ons is gekomen, dat
al de evangeliën latere omwerkingen van verloren geraakte geschriften of
zamenstellingen uit mondelinge, dus altijd zeer onzekere overleveringen zijn. Neemt
men daarbij in aanmerking, dat reeds terstond in de allereerste christengemeenten,
gelijk ons zoo aanstonds blijken zal, een geduchte partijstrijd heerschte, dan behoeft
het wel geen betoog, dat de schrijvers der eerste evangeliën, schoon voor 't overige
ter goeder trouw, reeds van zelf tot het aannemen en vertegenwoordigen van eene
bepaalde rigting werden geleid, ten ware men de onmogelijke stelling wilde
volhouden, dat zij als volkomen onpartijdige getuigen der waarheid voor hunne
geloofsgenooten zijn opgetreden; eene stelling, die uit hunne geschriften zelve zeker
moeilijk bewezen kan worden. Gissing, vermoedens, eene voorstelling bij benadering,
is derhalve het eenige wat ons bij eene zamenstelling van de le-
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vensgeschiedenis en eene verklaring van de oorspronkelijke leer van Jezus overblijft;
en nemen wij nu daartoe, als het oudste en minst vervormde, het grieksche
Mattheus-evangelie, zoo als wij het bezitten, tot grondslag, dan vinden wij daarin
de volledige bevestiging van het straks gezegde, - dat het eigenlijke en
oorspronkelijke christendom, zoo als het door Jezus zelven gepredikt werd, inderdaad
eene zedelijk godsdienstige leer is geweest, die hetzelfde met stelligheid en gezag
heeft uitgesproken wat de gansche vóórchristelijke oudheid reeds had vermoed,
als wijsgeerige theorie reeds volledig had ontwikkeld, en voor een deel ook reeds
in toepassing had gebragt. Slechts die stelligheid en dat gezag bleven aan de
denkbeelden der ouden nog ontbreken, en juist daardoor liepen die begrippen
gevaar, in den stroom der toevallige meeningen weder ten onder te gaan. Door de
evangelie-prediking, die ze in zich opnam, maar tevens zich aankondigde als
goddelijke openbaring, werden ze voor dat gevaar behoed.
Met dat al blijft ons intusschen nog de altijd moeilijke vraag, in welke verhouding
zich de stichter zelf der nieuwe godsdienst tegenover zijne leerlingen en tegenover
het volk, waaronder hij als leeraar optrad, heeft gesteld. Dat hij zelf als een
vleeschgeworden God zich zou hebben aangekondigd, is even onwaarschijnlijk als
de meening, dat het joodsche volk hem als zoodanig erkend en vervolgens hem
gedood zou hebben. Maar dat hij met zeker gezag en in eene bepaalde waardigheid
optrad, is niet alleen denkbaar, maar vindt ook zijne bevestiging zoowel in de
aanduidingen van het oudste der overgebleven evangeliën, als in de algemeen
onder de joden verspreide verwachtingen omtrent den Messias, die juist, naar de
volksovertuiging, in deze dagen verschijnen moest. Daaruit volgt nog niet, dat Jezus
zich als de Messias in uitsluitend joodschen zin beschouwde; wel echter mag er uit
worden opgemaakt, dat hij de overtuiging zijner Messianiteit, maar dan ook in
hoogere en reinere, in eene zedelijk-godsdienstige beteekenis bezat en daarmede
zich zelven en zijne leer aan de volken van Palestina heeft verkondigd. Zijn dood
daarentegen was eene breuk met de Joden: de gekruiste kon voor hen geen Messias
meer zijn. Van den anderen kant bleef zijnen jongeren, bevangen als zij nog waren
in joodsche begrippen, geene andere keuze dan òf het geloof aan Jezus
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geheel op te geven, òf de vernedering van den kruisdood door eene later gevolgde
opstanding en verheerlijking van den Meester te doen uitwisschen. Dat het geloof
aan de opstanding inderdaad overwon, bewijst de ervaring der geschiedenis. Wat
er nu van die opstanding zelve geweest is, zal de historische wetenschap wel nimmer
met volkomene zekerheid kunnen uitmaken; dat evenwel de discipelen er aan
geloofden, dat dit geloof de grondslag is geworden van het christelijk leerstelsel, en
dat de persoon van Christus daarmede voor de geloovigen de waardigheid terugwon,
welke hij door zijnen dood scheen verloren te hebben, staat ontwijfelbaar vast. En
die zekerheid is den geschiedvorscher dan ook voldoende, om de verdere
ontwikkeling der nieuw gepredikte godsdienst te verklaren. Voor het godsdienstig
bewustzijn der eerste christenen was de opstanding van Jezus een ontwijfelbaar
feit; hoe dat geloof nu ook zij ontstaan, dat het werkelijk algemeene gelding verkreeg
en magtigen en voortdurenden invloed uitoefende op de gemoederen, valt niet
alleen niet te ontkennen, maar geeft ons ook de oplossing van de vraag, hoe de
verachte en verworpen leeraar niettemin als de ware Christus, als de Heer der
gemeente en eindelijk ook als de Zoon van God erkend kon worden en vereerd. De
geschiedbeoefenaar zij ook hier evenwel voorzigtig, en wachte zich eene subjectieve
geloofsvoertuiging te verwarren met werkelijk gebeurde feiten: blijkt gene
genoegzaam uit de geschiedenis zelve der kerk, uitermate zwak zijn daarentegen
de bewijsgronden, welke voor deze gemeenlijk worden aangevoerd.
Van meer stelligen en zuiver geschiedkundigen aard zijn, volgens den schrijver,
de berigten, welke omtrent de eerste christengemeenten tot ons zijn gekomen. Wij
hebben hier ontwijfelbaar echte bronnen, - de brieven van Paulus aan de Galaten,
Corinthiërs en Romeinen, - uit welke zeer veel met genoegzame zekerheid kan
worden opgemaakt. De apostelgeschiedenis, onder den naam van de Handelingen
bekend, levert ons slechts een duister en zeer misvormd beeld van die eerste tijden;
dat geschrift toch is het ondubbelzinnig voortbrengsel van eene veel latere,
verzoenende rigting tusschen de beide partijen in het christendom, en heeft tot dat
dóel niet alleen de feiten uit een geheel onjuist oogpunt beschouwd, maar blijkens
den on-
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loochenbaren strijd tusschen die verhalen en de echte paulinische brieven, de
gebeurtenissen in irenischen zin vervormd en veranderd. Intusschen ook uit deze,
schoon zeer onvolkomene bron zal althans bij benadering het een en ander kunnen
besloten worden. - Het geloof aan Jezus als den Messias, door zijnen dood bij de
Joden geheel vernietigd, maar door de voorstellingen omtrent zijne opstanding bij
de discipelen gered, bleef bij dezen echter en bij hunne aanhangers te Jeruzalem
nog zeer met uitsluitend joodsche begrippen vermengd. Wel is waar, eene vrijere,
helleniserende rigting schijnt reeds terstond zich tegen hen te hebben verheven,
maar nog zwak en zonder onmiddellijke gevolgen. De verdrijving echter van de
aanhangers van Stephanus uit Jeruzalem en hunne verspreiding onder de
omliggende volken, bragt het christendom ook onder deze, en zoo breidde zich de
nieuwe leer steeds verder en verder uit, totdat eindelijk te Antiochië eene
christengemeente uit bekeerde heidenen, gelijk die van Jeruzalem uit bekeerde
Joden, werd gesticht. Van nu af hadden beide rigtingen eene vaste stelling
verworven: was in Jeruzalem het joden-christendom gevestigd, dat in alles nog de
mozaïsche wet gevolgd en de bekeering uitsluitend tot de Hebreën beperkt wilde
zien; het heiden-christendom, vrijheid eischende van de geboden der wet en
algemeene bekeering predikende voor de volken, sloeg te Antiochië zijnen zetel
op. Dat beide rigtingen niet vredig nevens elkander konden bestaan, maar vroeg of
laat in herhaalde botsing moesten geraken; dat de strijd op nieuw en met hevigheid
ontbrandde, toen Paulus de judaïserende partij op eene wijze aantastte, die haar
wel tot tegenspraak dwong, valt zeker niet te verwonderen.
Stond de mozaïsche wet nog hoog aangeschreven bij de eerste apostelen en
werd zij door hen niet alleen geëerbiedigd, maar ook streng in de gemeente van
Jeruzalem gehandhaafd, Paulus daarentegen bestreed haar beginsel met al de
kracht zijner scherpe en wel geoefende dialektiek. Hem was juist die wet, die
uitsluitende, slechts gebiedende en verbiedende wet, de vloek van het volk, de
oorzaak, zoo al niet de onmiddellijke dan toch eene middellijke, van de tweespalt
tusschen de menschen en God, een strijd, die eerst door het geloof in Christus kon
worden opgeheven. De wet leert goed van kwaad onderscheiden, maar bezit
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geene levenwekkende, hervormende, verbeterende kracht. Zij beveelt, het eene te
doen en het andere na te laten, maar het middel om hare voorschriften op te volgen,
geeft zij niet aan de hand, en naarmate de mensch haar beter begrijpt, gevoelt hij
zich ook te dieper doordrongen van het gevoel der schuld, en van de noodzakelijkheid
der verlossing en der verzoening. In Christus alleen, niet in de werken der wet, is
de verlossing; door den offerdood van Jezus heeft God uit vrije genade, niet om de
verdienste der menschen, de wereld met zich verzoend; door volkomene overgave
aan den gestorven, het jodendom en het vleesch geheel afgestorven, maar daarna
ook verheerlijkten Meester wordt de mensch geregtvaardigd voor God.
Naauwkeuriger beschouwd, is de wet bij Paulus eigenlijk niets anders dan het
beginsel zelf van het kwaad, dat onder eene bepaalde uitdrukking wordt gebragt,
en het geloof in Christus het daaraan tegenovergesteld beginsel van het goede. In
zijne leer worden zonde en genade, dienstbaarheid en vrijheid, Adam en Christus,
de eerste en de tweede Adam, dood en leven in hunne tegenstelling gedurende
den ganschen loop der wereldgeschiedenis als 't ware vertegenwoordigd door de
beide tegengestelde begrippen van wet en geloof. Wel is het gebod in zich zelf heilig
en goed, maar het werkt de zonde en den dood. De geheele vóórchristelijke periode
is het tijdperk der wet. Met de verschijning van Christus begint een nieuw tijdvak in
de geschiedenis. De heerschappij der wet is het oude, het tijdelijke, vergankelijke,
voorbijgaande; het beginsel van het geloof, van de genade, van de verzoening is
het bijvende, onvergankelijke, het ware beginsel des levens. Was de eerste noodig,
onvermijdelijk, het laatstgenoemde is niet minder noodzakelijk. Op het tijdperk der
dienstbaarheid en der jeugd volgt dat van de vrijheid en van den mannelijken leeftijd,
en de vrije godsdienst van den geest vervangt de onbewuste en valsch begrepen
afhankelijkheid van natuur en wet.
Zoo breede en veruitziende, trouwens door het echte christendom wel
geregtvaardigde begrippen, en zulke aanvallen tegen de heilig en onverbreekbaar
geachte wet konden wel niet anders dan den hevigsten aanstoot geven aan de
bekrompen en eenzijdige inzigten der oudere apostelen. Maar nog had er van
weêrszijden getwist en geredeneerd kunnen worden, zonder dat het tot eene
openlijke breuk
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ware gekomen, indien het geschil zich enkel tot eene theoretische vraag had bepaald.
Maar nu kwam ook de praktische vraag der besnijdenis te berde. Uit Antiochië en
andere plaatsen verschenen van tijd tot tijd in Jeruzalem christenen, die niet
besneden, niet vooraf tot het jodendom bekeerd waren. Erkende men dezen als
geloofsgenooten en broeders, dan was daarmede de gansche heerschappij der
mozaïsche wet tegenover Paulus en de zijnen opgegeven; liet men de
heidenbekeering haren gang, dan was het gevaar groot, dat de Jeruzalemsche
joden-christenen spoedig eene kleine minderheid zouden uitmaken. Reden genoeg
voor dezen om naar Antiochië eenige vertrouwden te zenden, ten einde zoo mogelijk
den voortgang van het kwaad te stuiten. Paulus evenwel en zijne vrienden begrepen
de bedoeling der ‘valsche broederen, die van ter zijde ingekropen waren, om hunne
vrijheid in Christus Jezus te verspieden,’ - en de apostel haastte zich met Barnabas
en den onbesneden, maar niettemin tot het christendom bekeerden Titus naar
Jeruzalem. Daar verdedigde hij zijn standpunt met kracht tegenover Petrus en de
overige apostelen, en - indien men ten minste aan zijne eigene woorden geloof slaat
en de voorkeur niet geeft aan de hoogst onwaarschijnlijke voorstelling der
Handelingen, - dan was de uitslag der zamenkomst geen andere, dan dat de
strijdende partijen elkaâr de hand der gemeenschap reikten alléén om de armen te
gedenken, en voor 't overige uit elkander gingen, de eene tot de Joden, de andere
tot de heidenen. En zoo ontstond er dan tweërlei evangelie; het eene dat der
voorhuid, het andere dat der besnijdenis. Maar ook de wapenstilstand duurde niet
lang. De dubbelzinnige houding van Petrus te Antiochië, waar hij eerst met de
heidenen aanzat en vervolgens, toen die van Jacobus gekomen waren, zich weder
terugtrok, vreezende degenen die uit de besnijdenis waren, gaf den moedigen en
van alle veinzerij afkeerigen Paulus aanleiding, om tegenover de gansche gemeente
hem in het aangezigt te weêrstaan, en hem openlijk niet alleen zijne halfheid te
verwijten, maar hem bovendien onder 't oog te brengen, hoe hij met zijn wettelijk
standpunt ook Christus zelven tot een dienaar der zonde vernederde. Van eene
latere verzoening tusschen de apostelen zelven en hunne aanhangers is niet het
minste blijk; integendeel, de brieven van

De Gids. Jaargang 22

12
Paulus en ook de Handelingen, hoe bedekt en voorzigtig ze in hare voorstelling der
feiten ook te werk mogen gaan, - bewijzen, dat de strijd hoe langer zoo heviger
werd; terwijl ook uit een boek, dat eerst in de laatste helft der tweede eeuw
geschreven is, uit de pseudo-clementinische homiliën, genoegzaam blijkt, dat zelfs
de joden-christenen van die dagen de harde woorden van Paulus nog lang niet
vergeten waren.
De voortzetting van dezen zelfden strijd tusschen judaïsme en christendom, door
welken het laatste eerst regt tot het klaar begrip zijner roeping kwam; de langzame
toenadering der partijen tot elkander na den dood harer oorspronkelijke aanvoerders;
de verzoening eindelijk der vijandige rigtingen in de katholieke kerk, waarbij het
universalistische christendom, schoon een weinig inschikkelijker dan te voren, toch
den boventoon behield, - dit een en ander wordt volgens onzen schrijver de
hoofdinhoud van de verdere geschiedenis der christelijke kerk in het eerste tijdperk
harer ontwikkeling. Met ter zijdestelling van vele, anders zeer wetenswaardige
bijzonderheden, maar die in een overzigt als het onze niet kunnen opgenomen
worden, teekenen wij ook hier slechts de hoofdpunten aan, langs welke de redenering
des schrijvers zich beweegt.
Dat de judaïserende partij ten tijde van Paulus, nog verreweg de magtigste bleef,
is ligt uit den ganschen inhoud zijner brieven op te maken. Niet alleen dat zij binnen
haar eigen gebied geen indringen van het heiden-christendom gedoogde, maar
telkens waren ook de gemeenten, die Paulus aanhingen, in gevaar, het algemeen
christelijk standpunt te verlaten en zich op nieuw te onderwerpen aan de heerschappij
der wet. Ook werd er nog eene andere, voor Paulus zeer lastige vraag door de
wederpartij opgeworpen: de vraag namelijk naar zijn apostolisch gezag. De
onpartijdige geschiedschrijver mag hier het goed regt der oudere apostelen niet uit
vooringenomenheid miskennen, en zal wel moeten toegeven, dat deze inderdaad
de zwakke zijde van den heiden-apostel was, die zich tot handhaving van zijne
waardigheid van den eenen kant slechts beroepen kon op de waarheid zijner juist
betwiste leer en van den anderen alleen op eene persoonlijke ondervinding, waarvan
hij uit den aard der zaak het feitelijk bewijs moest schuldig blijven, en die niettemin
zich volko-
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men gelijk met de echte apostelen, ja zelfs, door hen te bestrijden, zich boven hen
stelde. Intusschen, ook reeds in dien tijd ontbrak het niet geheel aan pogingen om,
zoo al geen wezenlijke verzoening, dan toch eenige toenadering tusschen de partijen
te bewerken: joden- en heiden-christendom waren dan ook wel gedwongen elkander
wederzijds als bestaande rigtingen te erkennen, sinds toch de volkomen
onderdrukking van eene der beide steeds meer en meer onmogelijk bleek te zijn.
En ter eere van Paulus mag het gezegd worden, dat hij van zijnen kant, zonder
daarom evenwel ook het geringste van zijne beginselen op te geven, meer dan
ééne poging tot verbroedering met zijne tegenstanders in 't werk heeft gesteld. Zijn
beroemde brief aan de Romeinsche, deels uit heiden-, maar naar alle
waarschijnlijkheid grootendeels uit joden-christenen zamengestelde gemeente,
draagt daarvan onder anderen de ondubbelzinnigste blijken, en zijne laatste reize
naar Jeruzalem kan wel met geen ander doel zijn ondernomen, dan juist dáár met
de hoofden der wederpartij tot den gemeenschappelijken christelijken arbeid der
armverzorging zaam te werken. Hoedanig evenwel de ontvangst is geweest, welke
hij te Jeruzalem vond, wordt zelfs door de Handelingen naauw verbloemd. Bijkans
ware hij het offer geworden van eene hevige, tegen hem als verachter der wet
aangestookte volksbeweging; slechts de tusschenkomst der Romeinsche krijgsmagt
redde hem nog het leven; en gevankelijk werd hij, onder bescherming van het
Romeinsche burgerregt, naar Cesarea en van daar naar Rome gevoerd. Van zijne
verdere lotgevallen meldt de geschiedenis niets; en stil en onopgemerkt verdwijnt
de groote heiden-apostel van het tooneel, waarop hij eene zoo groote en zoo
belangrijke rol had gespeeld.
Zoo min echter als zijne nagedachtenis, was ook zijn beginsel bestemd om aan
de vergetelheid te worden prijsgegeven. Ook na het eindigen zijner eigene openbare
werkzaamheid ontbrak het hem niet aan warme vrienden en ijverige voorstanders.
Het Lukas-evangelie, na de verwoesting van Jeruzalem geschreven, draagt geheel
het paulinisch karakter; al wat er judaïstisch nog in het oudere Mattheus-evangelie
mogt voorkomen, is hier ten eenenmale verdwenen; de heidenbekeering wordt er
blijkbaar in voorgetrokken; en het gezag en de beteekenis der zuilen-
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apostelen is er zoozeer op den achtergrond geschoven, dat de verschijning van
eenen Paulus als 't ware onvermijdelijk wordt om het werk der evangelieprediking
mogelijk te maken. In denzelfden geest schijnt het verworpen en dan ook voor het
grootste gedeelte verloren geraakte evangelie van Marcion gesteld te zijn geweest.
Van den anderen kant had ook het joden-christendom in die eerste tijden nog zijne
ijverige vertegenwoordigers; getuige onder anderen de apocalypse, een geschrift,
dat uitmunt zoowel door smakeloosheid van vorm als door heftigheid van toon; en
uitsluitend petrinisch zijn ook de reeds genoemde pseudoclementinische schriften,
die, ofschoon ze blijkbaar opzettelijk den naam van Paulus verzwijgen, toch eene
hevige en moeilijk te miskennen polemiek bevatten tegen zijnen persoon en zijn
apostolisch gezag. Hoe nu echter de beide partijen, zonder wier vereeniging geene
katholieke kerk denkbaar ware geweest, ten laatste tot elkander werden gebragt,
is eene der moeilijkste en in den laatsten tijd ook zeer betwiste vragen der
hedendaagsche wetenschap. Onze schrijver meent ze in volgenden zin te moeten
beantwoorden.
Bij de groote uitbreiding, door Paulus en de zijnen aan het bekeeringswerk der
heidenen gegeven, een werk wel te hinderen, maar toch niet geheel te verhinderen
door de wederpartij, moest het joden-christendom langzamerhand wel beginnen in
te zien, dat het in 't eind tot eene kleine secte zou worden teruggebragt, indien het
zijn exclusivistisch standpunt zóó streng bleef vasthouden, dat geen bekeerde
heiden ooit als zoodanig tot de gemeenschap kon toegelaten worden. En omgekeerd
ontging ook den heiden-christenen de zwakheid hunner stelling niet, indien zij slechts
in de verte op den Meester zelven, en onmiddellijk alleen op het zeer betwist gezag
van Paulus, hunne tegenstanders daarentegen op de onbetwistbare autoriteit der
oorpronkelijke apostelen, en - teregt dan of ten onregte - op stellige uitspraken des
Heeren zich beroepen konden. Zoo hadden dan beide rigtingen het onmiskenbaar
belang, elkander, zoo mogelijk, iets toe te geven; en dat die wederkeerige
inschikkelijkheid zich niet tot vrome wenschen bleef bepalen, maar ook werkelijk in
toepassing werd gebragt, bewijzen niet enkel de later gevolgde feiten, maar ook de
geschriften, wier zamenstelling voor-
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namelijk tot dezen tijd schijnt gerekend te moeten worden. Van de zijde der
joden-christenen vinden wij zelfs in de werken van den pseudo-Clemens reeds
eenige toenadering, sinds ook daar de besnijdenis reeds als eerste voorwaarde tot
de bekeering is opgeofferd, en daarvoor de doop in de plaats wordt gesteld. Ook
treedt Petrus als heidenapostel in de homiliën op; wel is waar, om weder goed te
maken wat Simon de toovenaar (vermoedelijk eene persoonsverbeelding van Paulus)
heet bedroven te hebben, maar dan toch in elk geval niet meer als de uitsluitende
joden-christen, waarvoor hij, in weêrwil van zijne halfheid en tijdelijke afwijkingen,
toch blijkbaar gedurende zijn leven gehouden is. In de tot ons gekomene omwerking
van het Mattheus-evangelie staat evenzoo, bij veel wat nog uitsluitend joodsch luidt
en een streng wettelijk standpunt verraadt, de doop in naauw verband met het gebod
der heidenbekeering; en van nu af wordt de doop voor de christenen dan ook met
de besnijdenis voor de joden gelijk gesteld. Om evenwel het wettelijk beginsel niet
geheel te laten varen, werden den bekeerden heidenen ongeveer dezelfde ligtere
voorwaarden opgelegd, welke wij in het beweerde apostel-concilie der Handelingen
zien goedgekeurd, en onder welke ook vroeger de jodengenooten werden
aangenomen. Eindelijk vertegenwoordigt nog de brief, die aan den apostel Jacobus
wordt toegeschreven, van den eenen kant eene anti-paulinische rigting, in zoover
daarin aan de werken der wet, zij het dan ook eener nieuwe, zuiver geestelijke wet,
dezelfde waarde wordt gegeven als door Paulus aan het geloof; maar van den
anderen getuigt ook juist dat geschrift van eenen geest van verzoening en
verbroedering aller christenen, die niet kon nalaten in den bestaanden toestand
eenen gewigtigen invloed op de heerschende rigtingen uit te oefenen. Nog stelliger
en duidelijker uit zich die wensch naar vereeniging in de latere schriften der
paulinische partij, met name in de brieven aan de Hebreën, Kolossensen, Ephezers
en Philippensen, - alle, even als de zoogenaamde pastoraal-brieven, op naam van
den apostel zelven gesteld, doch ten onregte, sinds de eerstgenoemden eene geheel
andere christologie dan de brieven van Paulus, immers eene veel latere, deels
gnostische bevatten, en de pastoraalbrieven den apostel voorschriften in den mond
leggen, die in zijnen tijd nog geen zin konden
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hebben. Hoe dit zij, de katholiserende rigting der bedoelde, voor 't overige in
paulinischen zin gestelde brieven, valt niet te miskennen. Die aan de Hebreën heft
de tegenstelling tusschen jodendom en christendom reeds op, door het laatste als
eene voortzetting en volmaking van het eerstgenoemde en Christus als den
beloofden priester naar de ordening van Melchizedek, derhalve zijn ambt als de
voortzetting van het levitisch priesterschap te beschouwen. In de brieven aan de
Ephesers en Kolossensen is alles reeds eenheid, verzoening, verbinding van het
verdeelde in Christus, als het centraal-wezen van het heelal, en als de hoogepriester,
die aan zich zelven het zoenoffer der wereld volbrengt. Het jodendom wordt in deze
transscendente christologie wel een voorbijgaande godsdienstvorm en het Oude
Verbond slechts een schaduwbeeld van het Nieuwe; maar van den anderen kant
is het harde en afstootende der paulinische begrippen uitermate verzacht door de
beschouwing van het christendom als voortzetting en hoogere ontwikkeling van de
oudere godsdienst; terwijl ook het geloof, in plaats van eene tegenstelling tegenover
de wet, veeleer hare verklaring wordt en de goede werken mede weder eene
zelfstandige beteekenis verkrijgen. Uit de praktische voorschriften der
pastoraalbrieven blijkt verder, even als uit de dogmatische begrippen der
straksgemelde, genoegzaam de bereidwilligheid der paulinische partij, om tot
verbroedering met de joden-christelijke ook het hare bij te dragen. - Geen geschrift
echter waarin zich die irenische rigting duidelijker openbaart, dan in de veelbesproken
Handelingen der Apostelen. Eén hoogst gewigtig verschilpunt nl. bleef er nog
voortdurend, bij alle toenadering in het praktische en dogmatische, tusschen jodenen heiden-christenen over: het strijdig gezag van hunne wederzijdsche,
oorspronkelijke aanvoerders. Dit verschil, dezen strijd tusschen den persoon van
Petrus en van Paulus op te lossen, is buiten eenigen twijfel het hoofddoel van den
schrijver der Handelingen. Niet alleen dat in zijne voorstelling beide gelijk regt
verkrijgen; niet alleen dat ze nevens elkander worden gesteld, en al de bekende
strijdvragen, de twist te Antiochië zoowel als het besnijden van Titus, met stilzwijgen
worden voorbijgegaan, terwijl er met den eenen der beide apostelen naauw iets
gebeurt, of het vindt ook zijn tegenhanger in de lotgevallen
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des anderen; maar, wat meer is, de rollen schijnen verwisseld: Petrus verkondigt
een paulinisch christendom en Paulus toont zich zeer inschikkelijk tegenover zijne
petrinische wederpartij. Geen van beide is in zijn wezenlijk karakter meer te
herkennen. Het oogmerk is dan ook volkomen klaar: aan de eene zijde het
paulinische christendom onveranderd vast te houden en aan de andere de leer der
evangelieprediking voornamelijk aan Petrus toe te kennen; den heiden-apostel
onophoudelijk in de vriendschappelijkste verhouding tot de oorspronkelijke
vertegenwoordigers van het Jeruzalemsche joden-christendom te stellen, en eindelijk,
Paulus zelf in eenige schikkingen te laten toestemmen, die de vereeniging beider
partijen eerst mogelijk konden maken. De uitkomst heeft het werk van den schrijver
der Handelingen bekroond; men heeft geloofd wat hij geloofd wilde zien, - een
bewijs, hoe goed hij zijnen tijd verstond, en hoe juist hij in 't oog wist te houden, wat
het gezamenlijk belang der toenmalige christenen van den geschiedschrijver der
eerste, apostolische gemeenten vorderde. - Dezelfde rigting is in de nog latere, op
naam van Petrus gestelde brieven gevolgd, in welke eene dergelijke verwisseling
der rollen tusschen de beide apostelen en hunne aanhangers als in de Handelingen
mag worden opgemerkt, en waarin ook de zendbrieven van Paulus reeds in éénen
adem met de kanonische schriften genoemd worden. Van eenigzins vroegere
dagteekening zijn de echte of onechte werken van Barnabas, Polycarpus, Justinus
Martyr en anderen; ook in deze echter, ofschoon ze meer op een eigen en zelfstandig
gebied zich bewegen, kan het streven naar katholiciteit geenszins worden miskend.
Wat de zaak intusschen volkomen naar den zin der beide partijen beslechten moest,
was de welbekende Petrus- en Paulus-legende, volgens welke de toen reeds
veelbeteekenende kerk van Rome door beide apostelen gesticht zou zijn, en beiden
ook als martelaars voor het geloof in diezelfde stad gestorven waren. Historisch
gezag hecht wel geen geschiedkenner meer aan dat verhaal; dan, te
onwaarschijnlijker de sage luidt, te hooger is uit een geschiedkundig oogpunt haar
belang, daar zij ons, in verband met de geschriften van den tijd, voldoende verklaart,
hoe de strijdige begrippen, die in de vroegere gemeenten nog zoo scherp tegenover
elkander stonden, zich ten laatste in de eenheid der kerk hebben op-
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gelost. En eenmaal de voorname steen des aanstoots op deze wijze uit den weg
geruimd, kon het wel niet anders, of het vrijere, universalistische christendom moest
het overwigt behouden, en het meer beperkte, aan het jodendom nog gebonden
beginsel van lieverlede geheel uit de kerk verdwijnen. Dit geschiedde dan ook
werkelijk, toen omstreeks de tweede eeuw het christelijk bewustzijn zich in de
begrippen begon te uiten, welke wij in het schoonste en meest verhevene onzer
kanonische schriften, in het zoogenaamde Johannes-evangelie, vinden neêrgelegd.
De kritische beschouwing over dit vierde der echt verklaarde evangeliën maakt,
even als de geschiedenis en de leer van Paulus, een der hoofdwerken van onzen
schrijver uit. Zoo hoogst belangrijk intusschen dat werk ook in vele opzigten geacht
mag worden, zelfs het aanstippen van de voornaamste punten zou stof kunnen
leveren voor twee en meer opstellen als het tegenwoordige; wij moeten ons derhalve
tot het overnemen van slechts enkele opmerkingen bepalen, voor zoover ze namelijk
voor de verklaring van des schrijvers inzigten volstrekt onmisbaar zijn. - De
zamenstelling van het Johannes-evangelie behoort, naar zijn oordeel, tot de tweede
eeuw te worden teruggebragt. Het is dan ook, mede naar zijne uitspraak, noch door
den apostel Johannes geschreven, noch een historisch berigt in zuiver
geschiedkundigen zin, maar veeleer eene deels aan overlevering, deels aan eigen
vinding ontleende inkleeding van de hooger ontwikkelde, toen allengskens
heerschend geworden begrippen omtrent het christendom en zijnen stichter. Met
uitstekende behendigheid, - zonder dat daarmede in dien tijd nog kwade trouw
behoefde gepaard te gaan, - verbindt het die begrippen aan den persoon van den
apostel Johannes, den schrijver der apocalypse, en weet zelfs, ofschoon de rigting
anders eene lijnregt tegengestelde is, eenige punten uit dat geschrift op te vatten,
waaraan het de verdere ontwikkeling der denkbeelden kan vastknoopen. En ook
hier beantwoordde de uitslag volkomen aan de verwachting. Met het
Johannes-evangelie trad eene nieuwe opvatting van het christendom in 't leven, die
de vroegere tegenstellingen volkomen had verzoend. Was er in den beginne nog
een paulinisch en een petrinisch christendom, het eene tegen het mozaïsme gerigt,
als nog bestaande en nog dwingende magt, het andere juist
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die magt verdedigend met al de hardnekkigheid van het conservatisme, het
johanneïsche christendom, gesteund door het onbetwistbaar gezag van een der
ijverigste en werkzaamste apostelen, en die bovendien in het bedoelde evangelie
zelf als de vertrouwde en geliefde discipel des Heeren werd voorgesteld, verhief
zich als de ééne en eenige, als de volmaakte en absolute godsdienst, boven alle
tijdelijke beperking, boven alle verdeeldheden en boven alle bijzondere meeningen.
Was de persoon van Jezus bij sommigen nog de joodsche Messias, bij anderen de
Christus in hoogeren zin, de Verlosser, de Hoogepriester, de Heer der gemeente,
de Zoon Gods, maar tevens nog de Zoon der menschen, - ver boven al die
voorstellingen zweeft de zuiver ideële christologie van het Johannes-evangelie. De
vleeschgeworden Logos, - de oorsprong van dit begrip en van veel wat daarmede
zamenhangt, vinden wij in de gnostische en alexandrijnsche wijsbegeerte, - is de
schepper en het geestelijk beginsel der wereld, het licht dat in de duisternis schijnt,
maar door de duisternis niet wordt begrepen, door enkelen aangenomen, maar door
de meesten versmaad, in wezen God zelf, maar als Zoon onderscheiden van den
Vader. Hij verschijnt zigtbaar voor de wereld in den historischen persoon van Jezus,
openbaart zich aan de Joden als de Christus, doch wordt door hen even als het
licht door de duisternis verworpen. Maar, terwijl voor de ongeloovigen het rijk der
duisternis blijft voortduren, eindigt het voor de geloovigen met den dood van Jezus;
de oud-testamentische periode is daarmede afgeloopen; alle voorspellingen zijn
vervuld; het beeld is waarheid, de type werkelijkheid geworden: het is volbragt, ‘tetélestai.’ Wat aan de Joden, als het uitverkoren volk aangeboden, maar door hen
versmaad was, wordt nu het deel aller menschen en volken: het algemeene beginsel
des heils is aan de wereld geopenbaard. In dezelfde verhouding, in welke de Zoon
tot den Vader staat, komen ook de geloovigen tot den Zoon en door hem tot den
Vader. Het bewegend beginsel is in dit alles de liefde, door welke de mensch zich
onvoorwaardelijk aan Christus overgeeft, en waarvan de grond weder in de liefde
van den Vader tot den Zoon en in 't algemeen van God tot de wereld is gelegen.
Zoo zijn geloof en werken in hunne hoogere eenheid, de liefde, opgelost, en zoo
verdwijnt het par-
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ticularisme van het jodendom met al de daaraan verbonden vroegere tegenstellingen
in de algemeene tegenstelling tusschen het licht en de duisternis, die den grondtoon
vormt van de johanneïsche wereldbeschouwing. - Nog ééne bijzonderheid verdient
hier nader te worden aangeduid, - de uitspraak van het Johannes-evangelie over
den dag der kruisiging, geheel afwijkend van die der synoptische evangeliën, eene
uitspraak ongetwijfeld naauw zamenhangend met den geduchten strijd over de
viering van het pascha, waarover voornamelijk omstreeks het jaar 190 de kerk en
hare overheden waren verdeeld. Ook hier gold het nog altijd den twist tusschen
universalistisch en jodenchristendom. De zeer zeker geschiedkundige overlevering
den

der drie eerste evangeliën stelt den dood van Jezus op den 15 Nisan en het
avondmaal, dat volgens deze berigten een paasch-maal was, op den dag, waarop
door de Joden dan ook zoodanige maaltijd gehouden werd. Eene andere, latere
den

traditie, stelde daarentegen de kruisiging op den 14 Nisan, en volgens deze kon
het avondmaal derhalve geen paaschmaal zijn geweest. Niettemin zegevierde de
onhistorische maar anti-judaïstische meening, en het Johannes-evangelie verklaart
dan ook wel uitdrukkelijk en op herhaalde plaatsen het tegendeel van de berigten
der synoptici, en beschouwt, even als Paulus wel is waar, doch in veel stelliger
beteekenis dan hij, den gekruisten Christus zelven als het paaschlam, dat voor het
heil der wereld werd geslacht. Voor het joden-christendom was de zegepraal van
dit beginsel en van deze voorstelling in de kerk de laatste en beslissende nederlaag.
Het pascha werd daarmede als een zuiver joodsch feest afgeschaft, en een ander,
wel van denzelfden naam, doch van geheel anderen aard, een zuiver christelijk
feest daarvoor in de plaats gesteld. Van nu af verdwijnt het joden-christendom uit
de rij der historische verschijnselen; of zoo het, gelijk al wat oud en voorbij is, nog
een tijd lang in eenige weinigen bleef voortbestaan, het daalde af tot den rang eener
verketterde en uitgestooten secte. De joden-christenen verliezen zelfs hunnen naam,
en komen in de verdere kerkgeschiedenis slechts onder dien van ebionieten en
nazareners voor. De conservatieve partij, de oudste en oorspronkelijke, op
apostolisch gezag berustende rigting der christelijke kerk, had zich wel onder den
dwang der omstandigheden naar de eischen
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van den tijd geplooid; daaraan geheel te voldoen was haar uit den aard der zaak
echter onmogelijk; en geen wonder alzoo dat de jongere, maar die haar goed regt
uit de noodzakelijke ontwikkeling van het christelijk bewustzijn bewijzen kon, haar
spoedig voorbijstreefde en haar ten laatste uit de kerk wist te verdringen. Zonderling
moge het ons welligt schijnen, dat ook de herinnering van het historisch bestaan
van een oorspronkelijk joden-christendom ten eenenmale uit de geheugenis van
de belijders der nieuwe godsdienst verdween; zóó zelfs, dat er tot in de laatste
dagen niet dan zeer weinigen onder de beschaafde christenen gevonden werden,
die de aanwezigheid van die, te voren invloedrijke en veelbeteekenende rigting in
de oudste gemeenten vermoedden. Gemakkelijk is intusschen dat raadsel te
verklaren. Wat in 't vervolg van tijd als heretisch werd beschouwd, kon, volgens het
stelsel der kerk, oorspronkelijk niet tot het regtgeloovig christendom hebben behoord;
en zoo was dan ook de secte der ebionieten, naar de stellige, door de kerk en door
al hare geloovige zonen aangenomen uitspraak van Epiphanius, zonder in eenig
verband met eene vroegere gelijksoortige rigting in de christenheid te hebben
gestaan, eerst na de verwoesting van Jeruzalem in 't leven getreden. De nieuwere
wetenschap heeft in de onwraakbare getuigenissen der tijdgenooten, zoowel voorals tegenstanders, haren wezenlijken oorsprong ontdekt, hare lot- en
gedaanteverwisselingen naauwkeurig nagegaan, en daarmede de geschiedenis
van het vroegere christendom tot haren eigenlijk historischen bodem teruggebragt.
Zoo althans meent onze schrijver te mogen beslissen; of hij volkomen en
onbetwistbaar regt heeft in zijne bewering, behoeven wij van ons onzijdig standpunt
niet te beoordeelen.

IV.
De uitsluitende en particularistische begrippen der oorspronkelijke joden-christenen
dreigden het christendom, schoon uit zijn aard en wezen tot eene wereldmagt
bestemd, binnen de enge grenzen eener secte opgesloten te houden.
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Maar van den anderen kant stond der nieuwe godsdienst een ander en niet minder
groot gevaar in het tegenovergestelde uiterste te duchten. Eenmaal met het
heidendom in aanraking, kon zij ook den invloed der heidensche wijsbegeerte niet
ontgaan; en, even als zij, uit het jodendom voortgesproten, een tijd lang nog in het
mozaïsme bevangen bleef, zoo maakte ook van den anderen kant in vervolg van
tijd de heidensche filosofie zich meester van haren inhoud en bedreigde de wereld
met oplossing van het wezen aller stellige godsdienst in de afgetrokkene
algemeenheden der bespiegeling. De wijze, waarop de christelijke kerk ook dit
gevaar ontweek en de gnostieken en montanisten eveneens van zich wist af te
stooten als de ebionieten en nazareners, ten einde den vasten grond te winnen
waarop haar dogma als den waren inhoud van het christelijk geloof kon worden
opgebouwd, behooren wij thans nog in 't kort met onzen schrijver na te gaan. Ook
hier zullen wij gelegenheid vinden om op te merken, hoe de tegenspraak eerst het
eigenlijk christelijke bewustzijn te voorschijn riep, en hoe de kerk, vooral door strijd
zich ontwikkelend, juist door verdeeldheid tot eenheid en door aanvankelijken twist
tot de magt geraakte, welke zij later zoo algemeen op de geesten heeft uitgeoefend.
De christelijke godsdienst vertoont zich ook in dit opzigt, naar de Baursche theorie,
als een echt historisch verschijnsel, in zoover geene geschiedkundige verschijning
anders dan door strijd met tegenstellingen tot ontwikkeling komen en tot werkelijkheid
zich verheffen kan. Een verwijt tegen het historisch-christendom in die opmerking
te zien, ware alzoo de eigenlijke bedoeling van den schrijver geheel miskennen.
Als algemeen beginsel des heils is het christendom een bij uitnemendheid praktisch
begrip. Het verliest dit eigenaardig karakter wanneer het als afgetrokken kosmisch
begrip zich buiten en boven de werkelijke wereld plaatst. En dit geschiedde in de
mystiek-godsdienstige stelsels der gnostieken. Zonder ons in eene dorre opsomming
van hunne filosofemen te begeven, die, in een naauw bestek te zamen gedrongen,
toch even onbegrijpelijk als vervelend voor vele onzer lezers zouden zijn, gelooven
wij, naar de aanwijzing van Baur, den voornamen inhoud der gnostische leeringen
aldus te mogen verklaren. De hoofdvraag,
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op welke alles in het gnosticisme eigenlijk neerkomt, is het verband tusschen het
oneindige en het eindige, tusschen God en wereld, tusschen geest en stof. Bij haar
streng dualistisch grondbegrip wist de gnosis den overgang tusschen de
tegengestelde beginselen niet anders te vinden dan door een bestaan van
middenwezens aan te nemen, emanatiën van de Godheid, door welke de wereld
geschapen was en onderhouden werd, en onder welke de Logos, in de christelijke
gnostiek de Christus, eene belangrijke rol, in de latere systemen voornamelijk de
rol van Verlosser speelde. Van den anderen kant werden die begrippen nu echter
volgens de bekende alexandrijnsche methode allegorisch verklaard, waardoor het
werkelijk bestaan der bedoelde tusschenwezens weder zeer problematiek en de
onderstelling zeer waarschijnlijk begon te worden, dat de gnostische wijsgeeren
eigenlijk slechts beelden voor hunne begrippen kozen, zonder daarom nog aan de
werkelijkheid dier typen eenig geloof te hechten. Zeker is het in elk geval, dat het
zoogenaamde docetisme, eene zijde der gnosis, alle historische realiteit aan de
verschijning van Christus ontzegde, en zijn gansche leven en werken tot een blooten
schijn terugbragt. En nu behoeft men wel niet meer dan dit ééne van die theoriën
te weten, om terstond reeds in te zien, door welke gevaren van deze zijde de kerk
in haar gansche aanzijn werd bedreigd. Was de historische persoon van Jezus
slechts eene schijnvertooning geweest, wat werd er dan van de gemeente, die
geheel op den grondslag van die persoonlijkheid was opgetrokken; was het leven
van Jezus slechts de allegorische voorstelling van een wijsgeerig begrip, wat werd
het christendom dan anders dan eene filosofische theorie? Het beginsel der
verzoening, der verlossing, der zaligmaking was daarmede voor een afgetrokken
denkbeeld opgegeven. Met regt bestreed dan ook de kerk van haar standpunt deze
in haar oog kettersche leer. - Maar ook tegen eene andere, voor haar al even
gevaarlijke secte, had zij nog te kampen, - tegen die der montanisten, de trouwe en
fanatieke aanhangers van het chiliasme, waaraan de kerk, gelijk van zelf spreekt,
niettegenstaande de uitdrukkelijke verklaringen der apostelen zelve, al minder en
minder begon te gelooven. De gedurige geestverrukkingen dier langen tijd invloedrijke
sectarissen werden op den duur even lastig als hun overdreven rigorisme
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in het zedelijke onmogelijk en onbruikbaar mogt heeten; maar het ergste en
noodlottigste in hunne veel verspreide begrippen was dat standvastig geloof aan
het naderend einde der dingen en aan de komst van het duizendjarige rijk onder
de heerschappij van Christus. Toen het christendom als eene betrekkelijk kleine en
onbeduidende secte in 't leven trad, was zoodanig geloof noch onnatuurlijk, noch
schadelijk voor de gemeente; maar toen de langzaam verrezen kerk reeds feitelijken
invloed ook op het wereldlijke begon uit te oefenen, toen was haar de wereld ook
lang zoo onverschillig niet meer als voorheen, en begon zij althans aan de magt te
hechten, welke zij in die wereld reeds verkregen had. En hoe ware het mogelijk
geweest ze te behouden en ook voor het vervolg dien invloed nog verder uit te
breiden, indien het einde der dingen zoo nabij en de ondergang der wereld, mitsdien
ook de val der kerk zelve als maatschappelijke instelling, dagelijks te wachten was?
Ook het montanisme moest dus ten onder worden gebragt, wilde het christendom
zich de mogelijklijkheid zijner duurzame vestiging niet laten ontnemen. - De vraag
blijft intusschen nog, hoe en door welke middelen de kerk in 't eind èn montanisten
èn gnostieken overwon.
Dat het algemeene, doch vooral ook praktische en zedelijk godsdienstige beginsel
van het christendom, zoo als het uit de noodzakelijke ontwikkeling zelve der
menschheid voortgesproten en in 't leven getreden was, ook de zege moest behalen
over meeningen, die het gansche wereldlijk bestaan der nieuwe godsdienst in de
waagschaal stelden, gelijk andere haar zochten te beperken in haren werkkring, dat ware op zich zelf reeds verklaring genoeg; en het feit is dan ook volkomen uit
den natuurlijken en onvermijdelijken gang der denkbeelden geregtvaardigd. Maar
de geschiedvorscher wenscht ook de wapenen te kennen, waarmede zoo gelukkig
gestreden werd, en de hefboomen, door welke de wordende kerk zich ten zetel der
onbetwiste magt verhief. En deze vinden wij in de eigene inrigting, in de
langzamerhand ontwikkelde organisatie van het kerkelijk stelsel. De weg der
polemiek, der wederlegging van dwalingen door tegengestelde redeneringen was
reeds herhaaldelijk, maar te vergeefs beproefd. De vrome vaders redeneerden met
veel kracht, met veel
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talent en dikwijls met juistheid; maar zij bleven met hunne wederpartij steeds op
een gebied, waarop alleen evenveel regt meenden te hebben, - met de gnostieken
op dat der bespiegelende wijsbegeerte, met de montanisten op dat der subjectieve
overtuiging. Het gezag der Schrift baatte ook weinig; want vooreerst was de Kanon
in die vroegere tijden nog zeer onzeker en nog niet vastgesteld, en bovendien, ook
al had men de Schriftverzameling reeds bezeten gelijk de kerk ze naderhand heeft
vastgesteld, ook dan nog bleef de vrijheid der Schriftverklaring van weêrszijden
volkomen dezelfde. Zoo begonnen zij, die zich de regtgeloovigen achtten, naar een
gezag der overlevering uit te zien, waardoor hunne meening tegenover die der
andere partij bevestigd en aan alle tegenspraak voortaan den bodem ingeslagen
mogt worden. Jezus had de goddelijke waarheid medegedeeld aan de apostelen;
maar aan wie hadden de apostelen ze nu weder overgedragen; wie had ze
onvervalscht bewaard, en hoe kon worden uitgemaakt wie ze thans nog bezaten?
Daar moest eene onafgebrokene reeks van heilige mannen worden gevonden, in
wie de apostolische overlevering ongeschonden was bewaard gebleven, en die,
steeds door den Geest verlicht, het ware en eenige beginsel des heils aan de
geloovigen openbaren konden. De oorspronkelijke gemeenten, door hare diakens,
ouderlingen en opzieners bestuurd en geheel zelfstandig en onafhankelijk van
elkander voortbestaande, kenden zoodanige mannen nog niet. Maar langzamerhand
stelden zich, bij de grootere uitbreiding der gemeenten, bestuurders tegenover
bestuurden; een onderscheid begon tusschen geestelijken en leeken gemaakt te
worden, en bijkans ongemerkt verrees de naderhand zoo magtige instelling van het
episcopaat. De joodsch-theocratische denkbeelden oefenden hier nog een zeer
gewigtigen en blijvenden invloed uit. Volgens die begrippen moest Christus, de
Hoogepriester, de Heer der gemeente, niet alleen door zijnen geest, maar ook op
de eene of andere wijze zigtbaar in de kerk regeren; daar moest een werkelijk
vertegenwoordiger van zijne waardigheid in de gemeente aanwezig zijn. Die
vertegenwoordiger werd de bisschop. Deze is het, van wien alles in de kerk uitgaat,
tot wien alles terugkeert en wiens bevelen alle leden der gemeente hebben te
gehoorzamen. De kerk is een schip, waarop, onder hevigen storm, men-
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schen uit de meest verschillende wereldstreken worden overgevoerd: van dat schip
is God de eigenaar, Christus de kapitein en de bisschop de stuurman. De geloovigen
zijn de passagiers, die eindelijk na veel rampen en wederwaardigheden den
gewenschten haven der gelukzaligheid worden binnengebragt. Dat zulk een stuurman
nu als de bisschop, ook de waarheid wel kent en ze tegenover ongeloovigen en
ketters wel zal weten te handhaven, spreekt van zelf. Maar nu zijn er meerdere
gemeenten en meerdere bisschoppen. Hoe, indien ze eens van elkander in gevoelen
verschillen? Welnu, dan beslissen zij te zamen en bij meerderheid. Wat zij alzoo
besloten hebben, wat de synode beslist, is altijd ontwijfelbare waarheid: de synode
is onmiddellijk voorgelicht door den Heiligen Geest. Eindelijk valt niet te denken,
dat eene zoo heilige en eerbiedwaardige instelling als die van het episcopaat, slechts
eene vondst van menschen, slechts eene uitvinding van later dagen zou zijn. Haar
oorsprong moet dus wel in de apostolische tijden zelve kunnen gevonden worden;
en inderdaad, reeds Paulus spreekt in zijne brieven aan Titus en Timotheus (door
de tegenwoordige kritiek onder de onechte pastoraalbrieven gerangschikt) van den
opziener, Episcopus, ‘die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is,
opdat hij magtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de
tegensprekers te wederleggen.’ Aan die krachtige en wijze mannen dus hadden de
apostelen de ware leer overgedragen, opdat zij ze bewaren en de tegensprekers
wederleggen mogten. Aan éénen vooral was die taak in 't bijzonder opgedragen:
aan den bisschop van Rome, den opvolger van Petrus; en al gevoelden nu ook de
overige bisschoppen in den beginne nog weinig lust, zulk een primaat te erkennen,
zij hadden toch zelf reeds in eene zekere rangordening onder elkander toegestemd;
en toen de afrikaansche en oostersche kerken steeds meer en meer hare beteekenis
verloren, lag het voor de hand, dat de kerkvorst der wereldstad, gerugsteund door
de ook hier zeer dienstige Petrus-legende, zich gemakkelijk meester kon maken
van het geestelijk wereldgezag. Daarheen voerde onvermijdelijk het theocratisch
en hierarchisch beginsel. Maar ook eer het nog zoover kwam, was het beoogde
doel, de zegevierende bestrijding der dwaalbegrippen en de handhaving van de
regtzinnige leer, reeds volkomen bereikt.
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Wat voor geen wijsgeer en voor geen heilige mogelijk was geweest; wat de apostelen
zelve, waren ze teruggekomen, naauw tot stand zouden gebragt hebben, dat verrigtte
de kerk door het uitwendig gezag harer bisschoppen. Zij redeneerde, zij twistte niet
langer met andersdenkenden: zij stiet ze eenvoudig uit - als ketters. En, beschouwen
wij de zaak onpartijdig, dan mogen we soms glimlagchen over de fictiën, tot welke
men zijne toevlugt nam; maar wij moeten toch erkennen, dat de kerk in die dagen
werkelijk niet wel anders handelen kon. Wilde zij vóór alles hare eenheid behouden,
waarvan dan ook inderdaad haar bestaan of niet bestaan afhankelijk was, dan mogt
zij ook geene leeringen in haar midden dulden, die haar geheele wezen, die het
wezen zelf der christelijke godsdienst in de waagschaal stelden. Ondankbaar is die
kerk echter geworden, toen ze ook in latere en andere dagen nog niet erkennen
wilde, hoeveel ze juist aan die ketters, die ze uitwierp, te danken heeft gehad.
Gnostieken, montanisten, ebionieten moesten uitgestooten worden; maar, hadden
zij nooit bestaan, de kerk had zich ook nooit zoo krachtig georganiseerd en ware
ook omtrent haar eigen dogma nooit tot volledig bewustzijn gekomen. Hoe had
Konstantijn het christendom tot wereldmagt kunnen verheffen, indien hij het niet
had gevonden, zoo als het werkelijk in zijnen tijd juist door en naar aanleiding van
de ketterijen geworden was?
En wat was het op deze wijze nu geworden? Waarin bestond nu hoofdzakelijk
die leer, welke te vestigen, beide tegenover heidendom en jodendom, en welke te
handhaven tegenover de ketterij het voorname streven der kerkelijke hiërarchie
bleek te zijn? De vraag zou, om naar waarde te worden beantwoord, eene breede
uiteenzetting vereischen; met de opsomming van enkele hoofdpunten moeten we
ons ook hier weder tevreden stellen. - In de oorspronkelijke vorming van het kerkelijk
dogma, waarmede we ons hier alleen hebben bezig te houden, beweegt zich uit
den aard der zaak de geheele beschouwing om den persoon van Christus. Daarin
wortelt dan ook het historisch christendom; daarvan hangt de gansche
geschiedkundige verschijning van het christendom af. Ook hier hebben wij intusschen
steeds wèl te onderscheiden. De werkelijke persoon van Jezus, zoo als die feitelijk
op het tooneel der wereldgebeurtenissen is opgetreden, kan hier in 't geheel geen
voorwerp
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van onze beschouwing meer uitmaken; en het eenige wat hier als feit onze aandacht
trekt, is de langzaam ontwikkelde voorstelling, welke omtrent die persoonlijkheid
onder de belijders van het christendom der eerste tijden gelding heeft verkregen.
En nu vinden wij in de oorspronkelijke kerk hoofdzakelijk drieërlei beschouwingswijze
omtrent den persoon van Christus, van welke de latere steeds den hooger
ontwikkelden vorm der vroegere vertoont, totdat het gansche dogma zijnen inhoud
volkomen heeft uitgeput en in de hoogste en meest zamengestelde opvatting ook
tevens zijne natuurlijke grens gevonden heeft. In de eerste plaats hebben wij de
nog gedeeltelijk historische voorstelling der drie synoptische evangeliën. In deze is
Jezus nog van nature mensch, schoon op bovennatuurlijke wijze geboren, door den
Heiligen Geest tot Messias gewijd, uit den dood opgewekt en daarna verheerlijkt,
om te zitten aan de regterhand Gods en magt uit te oefenen in den hemel en op
aarde. Het standpunt der schrijvers is blijkbaar de verheffing van het menschelijke
tot het goddelijke; het laatste is hier nog het bijkomende, het eerstgenoemde het
wezenlijke. Omgekeerd beweegt zich de johanneïsche christologie van boven naar
beneden: het goddelijke is het eerste en zelfs eenig wezenlijke; het bijkomende is
de vleeschelijke verschijning. Het midden van beide begrippen houdt de paulinische
voorstelling. Volgens deze is de Christus naar zijne substantie geest, en zijne
geestelijke natuur bevat van zelf het begrip van zijn voorbestaan in de ideële gestalte
van den oorspronkelijken, geestelijken, onzondigen, typischen mensch, in
tegenstelling van den werkelijken, natuurlijken, zondigen mensch; in de
aardsch-menschelijke verschijning van Christus, wordt de geest tot Messiaanschen
geest; en eindelijk, gelijk Christus als Zoon Gods in den hoogsten zin zich eerst
door de opstanding openbaart, zoo vertoont zich de Heilige Geest eerst in zijne
volledige beteekenis, wanneer hij in de menschheid tot het verlossend, zonde en
dood vernietigend levensbeginsel geworden is. Een stap nader tot de voorstelling
van het Johannes-evangelie komt reeds de apocalypse, in welke aan Christus de
meeste praedicaten van een goddelijk wezen worden toegeschreven, zonder dat
hij daarom zelf nog evenwel tot zoodanig wezen verheven wordt. De brief aan de
Hebreën laat het menschelijke in Christus
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geheel vallen en ziet in hem den menschgeworden hemelling, die, oorspronkelijk
boven de engelen gesteld, die plaats ook na zijnen dood en opstanding weder
inneemt. In de brieven aan de Ephesers en Kolossensen treedt vooral de gnostische
beschouwingswijze omtrent den Christus als pleroma en eersten der aenonen op
den voorgrond, en wordt bijzondere nadruk op zijne aardsche verschijning als
zigtbaren weêrschijn van het onzigtbare wezen der Godheid gelegd. In deze
begrippen, die den overgang van het paulinisch tot het johanneïsch dogma vormen,
zien wij langen tijd ook de beschouwing van die eerste christen-schrijvers zich
bewegen, wier werken niet in den Kanon zijn opgenomen, maar niettemin onder
dezelfde klasse van geschriften als de zoo even genoemde kunnen gerangschikt
worden. Al die voorstellingen intusschen erlangen eerst haren vasten vorm en
hoogste beteekenis in de Logos-idee van het Johannes-evangelie. De Christus is
hier, schoon onderscheiden van de absolute godheid zelve, toch één in wezen,
identisch met God, de Eeuwiggeborene des Vaders, niet geschapen, niet door een
wonder in 't leven geroepen, noch door den doop tot Verlosser gewijd, maar op
aarde in het vleesch verschenen als de Zoon die, in zijne eenheid met God, het
wezen des Vaders openbaart. Al het eigenlijk, oorspronkelijk menschelijke is hier
uit het christusbegrip verdreven en heeft geheel voor het goddelijke en wel voor het
volstrekt goddelijke plaats gemaakt. De christologie heeft hiermede den hoogsten
trap harer ontwikkeling bereikt; maar, zoozeer dit ook uit den aard der zaak moest
voortvloeijen, het dogma heeft daarmede ook geheel den eigenlijk geschiedkundigen
bodem verlaten, en beweegt zich voortaan in sferen, die alleen tot het gebied van
het geloof, in geen opzigt meer tot dat der geschiedenis behooren. - Met dat al vond
het leerbegrip, schoon het in 't midden ongeveer der tweede eeuw zijn laatste woord
reeds in de johanneïsche Logos-idee had uitgesproken, nog geenszins algemeene
erkenning onder de geloovigen. Aan velen, vooral aan de strenge monotheïsten,
scheen die godheid van Christus eene tegenstrijdigheid; Origenes kon de
eenswezenheid van den Zoon met den Vader niet rijmen met de gelijktijdige
onderscheiding van beiden; en de alexandrijnsche presbyter Arius zocht tegenover
zijnen bisschop de meening te verdedigen, dat de Christus òf eenmaal ge-
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boren, alzoo een schepsel moest zijn, òf niet geboren, en dus niet de Zoon en ook
niet van den Vader onderscheiden. Het dilemma was moeilijk te ontkomen; en toch,
indien de kerk gewonnen spel aan het arianisme had gegeven, de gansche
christologie had den terugweg moeten aannemen en het dogma zelf, onmisbaar
voor het bestaan der kerk, ware in de ontkennende rigting weder te gronde gegaan.
Maar Arius kon en mogt, in weêrwil van den grooten aanhang, dien zijne leeringen
vonden, en ook al was het regt aan zijne zijde, bij het heerschend kerkelijk stelsel,
de zege niet op den bisschop behalen; en, terwijl de redenering te kort schoot om
de ketterij te onderdrukken, besliste ook hier weder het kerkelijk en ditmaal zelfs
het wereldlijk gezag. De regtzinnige partij, door Athanasius aangevoerd, liet op het
concilie van Nicea, onder de magtige bescherming van den eersten christenkeizer,
de ariaansche dwaling verwerpen en het leerstuk vaststellen, volgens hetwelk de
Zoon uit den Vader, God uit God, licht uit licht, de ware God uit den waren God, niet
is geschapen, maar gegenereerd, en in wezen met den Vader gelijk wordt gesteld.
Eene formule, die niets verklaarde en niets oploste, maar juist daarom, omdat zij
eigenlijk niets afdeed, toch alles besliste en waardoor het dogma der kerk wel een
volstrekt onbegrijpelijken, maar dientengevolge ook onaantastbaren vorm verkreeg.
Een stap verder kon de kerk niet meer, en terugtred was ondenkbaar zonder haren
val. Het christelijk bewustzijn, omtrent het hoofdpunt der leer, omtrent het
christus-begrip tot volkomene ontwikkeling gekomen, had zich in een blijvend leerstuk
vastgezet; en de kerk, na den inhoud van haar geloof op ketters en tegensprekers
te hebben veroverd, had den hoeksteen gevonden, waarop zij het gebouw harer
wereldmagt optrekken, het schild, waarmede zij alle aanvallen der twijfelzucht
afweren, den dam, waardoor zij den levenden en bewegelijken stroom der vrije
gedachte eeuwen lang stuiten kon. Maar met het Niceaansche dogma der eeuwige
generatie en der eenswezenheid, moest de kerk dan ook staan en vallen; en toen
eenmaal de christelijke godgeleerdheid op dat leerstuk en al wat daarmede in het
kerkelijk stelsel verbonden was, begon terug te komen, verliet ook die wetenschap
den veiligen en gemakkelijken weg van het in alles berustend geloof, en sloeg de
ongebaande
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paden van het vrije onderzoek in, die haar al verder en verder zouden afleiden van
de voorstellingen der kerk, en, zij het ook stap voor stap en veelal haars ondanks,
haar nader moesten brengen aan de kennis der historische werkelijkheid.
De vraag naar het meer of min wenschelijke van het eene of van het andere, van
het blind gelooven of van het vrije denken, is, volgens de wijsgeerig-historische
theorie van Baur, eene doellooze en ook ongeschiedkundige. Alles hangt hier af
van den tijd waarover men spreekt; want elke tijd heeft zijne eigene noodzakelijkheid.
Ons zal geen verstandig godgeleerde meer een autoriteitsgeloof willen opdringen;
in de eerste eeuwen van het christendom daarentegen ware het vrije denken niet
alleen de dood voor de nieuw gestichte godsdienst geweest, maar de gedachte
zelve kon zich niet anders bewegen dan in de vormen van het stellig geloof. De
heidensche wijsgeeren dier tijden leverden daarvan het meest treffend bewijs. Hunne
polemiek tegen het christendom veranderde niet enkel van toon naarmate zich de
kerk meer begon uit te breiden, maar nam zelfs allengskens de vormen, beelden,
voorstellingen der nieuwe godsdienst over, om eindelijk zich geheel daarin op te
lossen, het vrije onderzoek vaarwel te zeggen en ten laatste geheel in het geloovig
aannemen der gepredikte en vastgestelde leerbegrippen ten onder te gaan. Evenzoo
vond het wereldlijk gezag der kerk hare regtvaardiging in de behoefte en in het
algemeene bewustzijn van den tijd. Godsdienstvrijheid verlangde eigenlijk niemand:
de christenvervolgingen geschiedden in naam en tot behoud van de oude heidensche
godsdienst; de bestrijders van het christendom vertegenwoordigden geenszins de
partij van den vooruitgang, maar integendeel alleen die der reactie; en de
andersdenkenden in de kerk zelve ijverden volstrekt niet voor de vrijheid des
gewetens, maar eenvoudig voor de zegepraal en het gezag van hunne begrippen,
die, wanneer ze werkelijk gelding hadden verkregen, de kerk magteloos en daarmede
juist den vooruitgang onmogelijk gemaakt zouden hebben. Geheel onhistorisch is
derhalve eene beschouwing, die de leerstellingen der kerk en de wijze waarop zij
ze wist door te drijven alleen daarom veroordeelt, omdat die leeringen geen zin
meer hebben voor onzen tijd en omdat de middelen, waardoor ze werden ge-
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handhaafd, in onze dagen ongeoorloofd zoowel als onmogelijk zouden zijn. Met
onze vrijheid zou de wereld vóór vijftien eeuwen niets hebben uitgerigt; zij is
daarentegen beschaafd geworden met het gezag en het dogma harer kerk.
Konstantijn had regt toen hij het christendom tot godsdienst van staat verhief, en
hij bewees door die handeling inderdaad een groot staatsman te zijn, indien namelijk
de staatkunde daarin hare hoogste verdienste vindt, dat zij den geest van haren tijd
begrijpt en juist datgene weet te verwezenlijken wat in het bewustzijn der volken
reeds als afgetrokken waarheid is opgenomen. Juliaan moge, even als Celsus en
Porphyrius, in menig opzigt juist hebben geoordeeld, en beter en regtvaardiger
mensch dan Konstantijn en Theodosius zijn geweest, hij begreep den geest zijner
dagen niet: hij was de reactionair, de romantieker zijner eeuw, en zijn nutteloos
werkzaam leven is als een wolk voorbijgegaan, terwijl de arbeid zijner tegenstanders
met schitterende en duurzame uitkomsten werd bekroond. Tot het tijdstip genaderd, waarop het christendom, in zijnen eersten en
onmiddellijken vorm, onder de gedaante der katholieke kerk als wereldmagt
verschijnt, gelooven wij ons vlugtig overzigt van het hier besproken geschrift veilig
te kunnen afbreken. De schets, welke ons de schrijver nog van de oudste christelijke
zeden aanbiedt, kan uit den aard der zaak, daar het hier slechts eene opsomming
van onloochenbare en ook nooit ontkende feiten geldt, niet veel van de voorstelling
verschillen, welke we vroeger reeds bij den Heer Laurent hebben aangetroffen, en
die trouwens bij dezen, wij moeten het erkennen, vollediger en ook levendiger en
aanschouwelijker is dan bij Baur. Wat ons thans derhalve nog zou overblijven, ware
eene beoordeeling van de Baursche kritiek; dan, wij hebben te dikwijls reeds betuigd,
geene uitspraak in een zoo moeijelijk vraagstuk als het tegenwoordige te willen
wagen, dan dat wij nu nog eene eigene beschouwing over de boven ontvouwde
meeningen zouden gaan beproeven. Van den anderen kant mogten wij vreezen,
dat de Tubingsche methode, waarvan wij alleen de meest algemeene resultaten
mededeelden, ook na al het bovenstaande, als methode, aan de zoodanigen onder
onze lezers nog niet volkomen duidelijk zal zijn geworden, die tot dusver geheel
daarmede onbekend waren gebleven. Enkele ophelderingen, eenige weinige aanmer-
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kingen over het besprokene mogen dan nog eene plaats vinden in ons verslag.
Vooral het eigenlijk karakter der Baursche theorie, meer nog dan de enkele en
bijzondere uitkomsten, verdient, als verschijnsel op wetenschappelijk gebied, in
dezen onze belangstellende aandacht.

V.
In de historisch-kritische methode der Tubingsche school, gelijk wij ze bij haren
stichter en hoofdvertegenwoordiger leerden kennen, is, even als in elk
wetenschappelijk verschijnsel, tweëerlei wèl te onderscheiden, - het gronddenkbeeld
en de wijze van uitvoering. Het gronddenkbeeld, waarvan onze schrijver bij de
behandeling van zijn onderwerp uitging, was de noodzakelijkheid, om elk feit, dat
op den naam van geschiedkundige gebeurtenis aanspraak maakt, zijne plaats in
den geheelen zamenhang der wereldgebeurtenissen aan te wijzen, en de
onmogelijkheid, om ergens, waar dan ook, eene gaping in de geschiedenis door
een bovennatuurlijk, dus onhistorisch feit te laten aanvullen. In naauw verband met
die eischen der wetenschap staat de vraag naar den aard, den oorsprong en de
geloofwaardigheid der bronnen, uit welke eenig deel der geschiedenis geput kan
worden, en zoo wordt de historische kwestie bovenal eene historisch-kritische. Over
den oorsprong en de wording van het christendom kan niets stelligs worden beslist,
eer het wezenlijk karakter van elk der schriften, die uit de christelijke oudheid tot
ons zijn gekomen, en waaruit de geschiedenis van het eerste christendom moet
worden opgemaakt, ons geen twijfel hoegenaamd meer overlaat. En om nu die
geschriften in haren waren aard te leeren kennen, is een eerste vereischte en eene
onmisbare voorwaarde, dat wij, gedurende en bij het onderzoek ten minste, alle
subjectieve geloofsovertuiging ter zijde stellen, en, zonder eenig vooraf opgevat
denkbeeld hoe ook genaamd, die boeken aan eene streng objectieve, zuiver
wetenschappelijke kritiek onderwerpen. Eerst dan toch, wanneer ons volkomen
duidelijk is gebleken, wat zij
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werkelijk zijn geweest, of zij namelijk de geschiedkundige berigten zóó geheel
onvermengd met andere en vreemde bestanddeelen hebben medegedeeld, dat wij
daarop met zekerheid mogen vertrouwen, dan wel of zij de feiten in vormen hebben
ingekleed, wier belang een ander dan dat der onpartijdige geschiedenis was, - eerst
dan zullen wij ook mogen beslissen, wat zij ons kunnen leeren omtrent de werkelijk
voorgevallen gebeurtenissen. Dit wat de grondgedachte der kritiek betreft, omtrent
welke alle voorstanders eener wetenschappelijke en streng geschiedkundige
beschouwing der eerste christentijden volkomen eenstemmig denken. - Maar nu
de uitvoering van het denkbeeld. Hier beweegt zich onze geleerde schrijver op een
geheel eigen gebied. Hij heeft zich hier een eigen stelsel gevormd, dat ook onder
de voorstanders der historische kritiek veel tegenspraak vindt. Aan het op zich zelf
voorzeker onbetwistbare feit van den twist tusschen de apostelen Petrus en Paulus
en de worsteling tusschen joden- en heiden-christendom vasthoudend, zoekt hij
bijkans al de kanonische schriften uit dat ééne, bepaalde oogpunt te verklaren, en
komt hij tot het besluit, dat zij bijna alle met eene bepaalde bedoeling, 't zij om het
joden-christendom, 't zij om het heiden-christendom te verdedigen, 't zij ook, om
beide rigtingen zoo mogelijk tot elkander te brengen en ze met elkâar te verzoenen,
geschreven zijn. Wel geeft hij toe, dat de meeste ook nog eene dogmatische
strekking hebben, dat ze historische feiten tot eene zinnebeeldige inkleeding van
leerstellingen aanwenden, en ook, nog op sommige andere strijdvragen dan op de
bovengenoemde betrekking hebben; maar die ééne blijft toch de hoofdkwestie tot
welke alles in zijne voorstelling wordt teruggebragt. Of hij regt heeft in zijne
beschouwingswijze of niet, laten wij hier geheel in het midden; wij achten ons evenwel
verpligt, op het eigenaardig karakter te wijzen, 't welk zijne rigting daardoor ontvangt.
Die rigting heeft ongetwijfeld het voordeel, dat zij eene zeer geleidelijke ontwikkeling
in de opeenvolging der leerbegrippen zoowel als in die der schriften zelve laat te
voorschijn treden; maar zij staat ook bloot aan de vraag, of de theorie hier wel
volkomen trouw is gebleven aan haar beginsel, volgens welk geen voorafgaand
denkbeeld hoe ook genaamd, dus ook geene opmerking omtrent eenig bijzonder
feit,
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eenigen invloed op de beoordeeling der kanonische schriften mogt uitoefenen. En
al wordt die vraag ook geheel bevredigend opgelost, al blijkt ons, dat er werkelijk
geenerlei stelselzucht in 't spel is, en dat alleen de streng wetenschappelijk bewezene
feiten hier hebben beslist, ook dan nog blijven er gewigtige bezwaren aan de methode
verbonden. Deze namelijk, dat zij nog altijd, hoe scherpzinnig ook uitgedacht en
hoe veel licht ze ook over de vroegere toestanden der christenheid heeft verspreid,
niet alleen veel onverklaard en onverklaarbaar laat, maar zelfs nieuwe duisterheden
en verwarringen te voorschijn roept. Zoo, o.a. wat den historischen persoon van
Jezus betreft. Erkende de Baursche kritiek, dat zij van die persoonlijkheid eigenlijk
niets hoegenaamd met eenige stelligheid beslissen kan, zij had van haar standpunt
zonder twijfel regt, maar door haar streven om niettemin alles, ook datgene wat wij
blijkbaar met historische zekerheid niet weten kunnen, uit feiten of geschriften op
te helderen, dringt zij onwillekeurig den stichter der christelijke godsdienst op den
achtergrond, en stelt, in weêrwil van al hare tegenbetuigingen, zijne volgelingen
voor hem in de plaats. Een ander bezwaar levert juist die voorstelling omtrent de
geleidelijke opeenvolging der denkbeelden, en wel bepaald der verschillende
christologiën. Dat er in 't algemeen drie Christus-begrippen in onze schriftverzameling
worden aangetroffen, zal wel toegestemd moeten worden. Men behoeft die schriften
slechts in te zien om er zich gereedelijk van te overtuigen. Maar moeten nu die
begrippen of opvattingen volstrekt na elkander, in opeenvolging van tijd en volgens
eene geleidelijke ontwikkeling van het dogma zijn ontstaan? Kunnen ze ook niet
even goed gelijktijdig zijn geboren? Kan er niet terzelfder tijd uit de voorstelling van
den eenen een ebionitische, uit die van Paulus een paulinische, uit die van een
derde een johanneïsche Christus zijn gesproten, zoo als er ook nevens elkander
een xenophontische en een platonische Socrates hebben geleefd? Wij beweren
geenszins, dat de laatste gissing juist de meest waarschijnlijke is, maar zoo lang
ook zij nog eenige aanspraak op geldigheid maken kan, blijft de opvatting van Baur
van hare zijde eene gissing, die, hoe vernuftig ook gevonden, en hoe hoog ook uit
het oogpunt der historische kunst te waarderen, toch de zaak nog lang niet heeft
beslist,
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gelijk zij, met hare stellige uitspraken, het eenigermate tracht te doen voorkomen.
- Dit een en ander, schoon almede slechts in 't voorbijgaan, ter waarschuwing aan
diegenen onzer lezers, wie ons bovenstaand verslag misschien in den waan mogt
brengen, dat de Tubingsche hoogleeraar toch inderdaad reeds het laatste woord
der kritische wetenschap zou hebben uitgesproken. Omgekeerd ware van een
onzijdig standpunt het beweren niet geregtvaardigd, dat de Baursche theorie volstrekt
verwerpelijk is, alleen omdat er sommige bezwaren overblijven en niet elk resultaat
reeds volkomen is vastgesteld. De gansche kwestie blijft, gelijk wij reeds in den
aanvang van dit opstel verklaarden, - in lite; en de taak der hedendaagsche
historische wetenschap, voor zoover zij wel genoodzaakt is, zich van de kritische
methode te bedienen, kan met opzigt tot de geschiedenis der eerste christenheid
geene andere zijn, dan steeds dieper in den waren zin van de bronnen dier
geschiedenis door te dringen, 't zij dat de eindresultaten van het onderzoek dan met
de hypothese van Baur overeen mogen stemmen, 't zij eene andere en beter
voldoende oplossing van het vraagstuk gevonden worde. De hooge verdienste van
den duitschen godgeleerde in dezen te miskennen, ware in elk geval eene groote
onbillijkheid. Welke ten laatste dan ook de beslissing en hoedanig ook ons oordeel
over zijne geheele rigting zij, hem kan de eer niet worden ontzegd, eene geheel
nieuwe beweging aan de geschiedbeoefening der christelijke oudheid te hebben
medegedeeld. Zelfs van het meest kerkelijk geloovige standpunt zou de ketter nog
zijn toe te juichen: heeft hij ten eenenmale onregt, en wordt zijne tegenspraak
zegevierend wederlegd, dan zal juist door deze de waarheid van het geloof te
luisterrijker weder te voorschijn treden uit den strijd.
Vragen wij, met eenen terugblik ook op het werk, dat wij in eene vorige afdeeling
bespraken, naar de slotsom, tot welke de redeneringen der beide door ons
behandelde schrijvers, indien zij juist werden bevonden, ons leiden moeten, dan
gelooven wij dat eindresultaat in 't kort tot de volgende stellingen te kunnen
terugbrengen.
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De geschiedenis van het christendom is, even als die der wijsbegeerte, de
geschiedenis van het menschelijk denken over het volstrekt ware, eeuwige en
oneindige in betrekking tot de eindige en beperkte verschijning en tot de tijdelijke
en voorbijgaande werkelijkheid. Maar in de christelijke godsdienst beweegt zich het
denken geheel in de vormen van het geloof. En het uit zich niet langer, zoo als in
de wijsbegeerte, in begrippen, maar in voorstellingen. De menschelijke geest, na
tot zich zelven te zijn ingekeerd, en zoovee. mogelijk het tijdelijke en onwezenlijke
te hebben afgeworpen, stelt datgene, wat hij in zich zelven als blijvende waarheid
gevonden heeft, als de volstrekte en eenige waarheid buiten en tegenover zich, en
onderwerpt daaraan alle bijzondere en toevallige meening als aan eene objectief
dwingende en bindende magt. Alle geloof wordt voortaan weten, alle weten geloof,
alle denken lost zich op in de leerstellingen, in welke de vrije beweging der gedachte
zich heeft vastgezet. Op die wijze ontstaat er werkelijk eene uitwendige magt, een
gezag dat ten laatste alle vrijheid van denken moet vernietigen. Maar de geest kan
niet voortdurend blijven stilstaan. Hij beweegt zich juist zóólang binnen de grenzen
van het eenmaal vastgesteld geloof, als daar nog stof voor zijne werkzaamheid te
vinden is; zoodra de inhoud van het geloof echter geheel is uitgeput, zoodra er in
't geheel geen nieuwe leerbegrippen meer te vormen, en de oude niet meer te
vervormen zijn, begint ook de menschelijke geest het knellen der banden te gevoelen,
welke hij te voren zich gaarne liet welgevallen. En nu, wederom inkeerend tot zich
zelven, en thans vooral nadenkend over zijn eigen denken, herkent de tot
zelfbewustzijn ontwaakte mensch in de magt, die hem scheen te binden en te
dwingen, het voortbrengsel zijner eigene werkzaamheid. Zoo is het christendom
ontstaan uit de behoefte aan stellig geloof, uit den wensch naar het bezit eener
ontwijfelbare en altijd zekere waarheid, en in 't leven geroepen door inkeer van den
menschelijken geest in zich zelven en door het toekennen van volstrekte en blijvende
geldigheid aan de begrippen en voorstellingen, welke de denkende mensch van die
dagen als blijvende waarheid in zich zelven had gevonden en uit zich zelven had
te voorschijn gebragt. En zoo is dan het christendom in den volledigen zin des
woords een menschenwerk, maar toch een
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goddelijk werk tevens, juist omdat het noodzakelijk waar en historisch volkomen is
geregtvaardigd. Had het christendom ook even goed niet gesticht kunnen worden;
ware het slechts eene toevallige en snel weder voorbijgaande verschijning geweest,
dan zeker verdiende het niet onder die wereldgebeurtenissen te worden gerangschikt,
in welke het goddelijk wereldbestuur zich juist het krachtigst en het meest
ondubbelzinnig openbaart. Wordt het onder die gebeurtenissen opgenomen en
handhaaft het daar te regt zijnen onbetwistbaren hoogen rang, dat is dan ook daaraan
vooral toe te schrijven, dat de geheele geschiedenis der vóórchristelijke, zoowel als
die der christelijke oudheid, de bewijzen levert voor de volstrekte noodzakelijkheid,
voor de inderdaad logische noodwendigheid zijner verschijning, voor de
onmogelijkheid derhalve, dat iets anders dan het historisch christendom in de
wereldgeschiedenis ware opgetreden. Het beroemde, aan Gamaliël toegeschreven
woord moge door hem zijn gesproken of niet, de geschiedenis leert, dat het een
waar woord is geweest. Van de tegenstelling evenwel, indien zij namelijk in strengen
zin wordt opgevat, mag de juistheid voor 't minst worden betwijfeld: het werk, waarvan
de farizeër sprak, is inderdaad gebleken uit God te zijn; dat het daarom echter niet
tevens uit de menschen zou zijn geweest, is, naar 't oordeel onzer schrijvers,
bezwaarlijk tegenover de wijsbegeerte en de historische wetenschap vol te houden.
Een resultaat als het bovenstaande zal, - wij betwijfeler het geenszins, - aan velen
niet kunnen voldoen. Het zal sommigen volstrekt onaannemelijk, anderen nog te
zeer aan tegenspraak onderhevig schijnen om terstond reeds en zonder
naauwkeuriger onderzoek te worden toegestemd. Wij eischen dit trouwens ook
geenszins. Wij hebben, zoo we meenen, aan ons programma voldaan, door eene
schets, zij het dan ook eene zeer onvolledige, van de werken onzer beide schrijvers
te leveren, en de verschilpunten tusschen beider opvatting, zoowel als hunne
onderlinge overeenstemming in ons verslag te doen uitkomen. Indien anderen, meer
bevoegden zich tot taak mogten stellen, hun arbeid aan een streng wetenschappelijk
onderzoek te toetsen, niets kan ons in dezen meer welkom zijn. Wat den vorm der
polemiek betreft, het voorbeeld der schrijvers zelve moge hier wel ter navolging
worden aanbevolen, ook al maakt de beproefde en erkende
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hoffelijkheid van het meerendeel onzer vaderlandsche geleerden de waarschuwing
in vele opzigten overbodig. Beide schrijvers zijn hevig van de clericale zijde om
hunne denkbeelden aangevallen; zij zelve hebben nooit anders dan met de grootste
kalmte en bezadigdheid hunne tegenstanders beantwoord. Vooral de Baursche leer
is sinds lange jaren reeds het voorwerp der meest hartstogtelijke en meest hatelijke
tegenspraak; hij zelf streed, even als zijne groote leermeesters in de wijsbegeerte
en in de godgeleerdheid, even als Hegel en Schleiermacher, nooit met andere
wapenen dan met die der wetenschap en der redelijke overtuiging. En hij had daarin
regt, niet enkel omdat drift en hartstogt in de behandeling van wetenschappelijke
vraagstukken slechts zoovele blijken geven van barbaarschheid en inhumaniteit bij
wie er zich aan schuldig maakt, maar ook en vooral, omdat eene goede zaak er
nooit door bevorderd wordt. Is de raad tot bezadigdheid en strenge
wetenschappelijkheid nuttig, zij is het nog niet eens zoozeer ten opzigte van de
partij, die het voorwerp van een onhoffelijken aanval wordt, als wel voor dengene,
die zoodanigen aanval zou willen beproeven. De lezer toch, op wien indruk moet
worden gemaakt, plaatst zich altijd onwillekeurig aan de zijde van den beleedigde,
en komt al ligt tot het vermoeden, dat de waarheid juist niet aan dien kant is te vinden
vanwaar het grofste woordengeschut wordt aangevoerd. - Nog ééne opmerking
over het hier besproken vraagstuk. Wij gelooven zoo streng mogelijk van alle eigen
oordeel ons te hebben onthouden, en erkennen ook gaarne, dat voor ons nog zeer
weinig met stellige zekerheid omtrent de behandelde kwestiën is uitgemaakt. Alleen
omtrent één punt aarzelen wij niet eene stellige meening uit te spreken; en voor
zoover wij die reeds hier en daar te kennen gaven, achten wij 't noodig ze wel
uitdrukkelijk, juist aan het slot van ons opstel te herhalen. Wij bedoelen de
naauwkeurige afbakening van het terrein, waarop zich de geheele strijd beweegt.
Men houde vóór alles in het oog, dat de vraag, waarover hier getwist kan worden,
geenszins eene theologische, eene kerkelijke is, geenszins eene geloofskwestie,
maar in allen deele een zuiver historische. Alle geloof, 't zij van individuën, 't zij van
eenig kerkgenootschap, is hier geheel buiten spel; geene geloofsovertuiging, hoe
ook genaamd, wordt als zoodanig tegengesproken; elke bijzondere meening
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omtrent de ongeziene dingen blijft onaangetast; en de vraag is hier niet: wat is waar
voor de lidmaten van deze of gene kerk? - maar eenvoudig: wat is vóór achttien
eeuwen feitelijk in Palestina en in de Romeinsche wereld gebeurd? Al de dogmata
der kerk, evenzeer als die der schrift, blijven daarmede in hare volle waarde - als
dogmata. Wanneer men de bedoelde rigting derhalve wenscht te bestrijden, dan
werpe men haar geene geloofsovertuiging, geene kerkelijke leerbegrippen tegen;
zoodanige bewijsgronden zijn in dit geval geene en treffen de wederpartij volstrekt
niet. Evenmin klage men over verzwakking of ondermijning van sommiger geloof;
de geschiedkundige wetenschap kan, even als de natuurkunde, alleen vragen wat
feitelijk waar, niet wat in 't belang van dezen of genen als waarheid te erkennen
wenschelijk zij. Hebben onze schrijvers uit een wetenschappelijk oogpunt werkelijk
onregt, men wederlegge dan hunne beweringen en bestrijde ze met de wapenen
der wetenschap; maar men blijve toch wèl bedenken, dat in onze dagen de polemiek
niet meer kan vervangen worden door verkettering. Wat te voren schrik inboezemde,
lokt tegenwoordig ten hoogste een glimlach uit, en al ware ook de banvloek nog
van kracht, de ervaring der laatste eeuwen heeft genoeg bewezen, dat zij tegen de
weêrspannigen op den duur toch niet baten kan.
Maar misschien is al het gezegde wel volmaakt overtollig, en zal er niemand aan
denken, theoriën, die in de wetenschappelijke wereld reeds overbekend en door
den een toch voor goed reeds verworpen, door den ander even stellig aangenomen
zijn, nu nog opzettelijk te gaan bestrijden. In dat geval kunnen onze laatste
opmerkingen als niet geschreven worden beschouwd. Mogt daarentegen de
noodzakelijkheid worden gevoeld, om tegenover den inhoud dezer bladen, voor
zoover ze het grootere publiek ter hand zullen komen, een tegenwigt in de schaal
te leggen, dan kunnen wij niet genoeg in herinnering brengen, wat wij terstond reeds
in den aanvang onzer beschouwing hebben gezegd: dat de geschriften, waarvan
wij hier eene schets poogden te ontwerpen, anders niet dan proeven zijn om de
eenheid en den zamenhang der wereldhistorie, verbroken door de willekeurige en
geheel onjuiste onderscheiding tusschen heilige en profane geschiedenis, te
herstellen en de heiligheid aller geschiedenis juist daaruit te bewijzen, dat
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ze vóór alles redelijk en voor den nakomeling verstaanbaar is. Mogen die proeven
slecht zijn gelukt, wij wenschen niets liever dan betere te ontvangen; maar een
terugtred op den ingeslagen weg, eene poging om het dualisme ook nu nog
tegenover het streven naar eenheid in de wereldgeschiedenis te handhaven, kan
niet anders dan nutteloos en onvruchtbaar zijn. De wetenschap heeft niet willekeurig
het gebaande pad verlaten en nieuwe gidsen aangenomen; maar dezelfde
onweêrstaanbare noodzakelijkheid, die eenmaal het christendom zelf deed geboren
worden, dwingt ook thans den menschelijken geest tot onderzoek, tot eenheid in
zijne beschouwingen, en tot verwerping van alle gezag hoe ook genaamd, waar dat
gezag een hinderpaal voor de kennis der waarheid wordt. Meer en meer ziet
trouwens ook de wetenschap onzer dagen hare regten erkend; dat hare beoefenaren
er een ruim gebruik van maken, en de waarheid zal er zeker niet door lijden. Zij zal
in elk geval slechts kunnen winnen, wanneer men van wêerszijden naauwkeurig
kennis neemt van elkâars gevoelens, en tevens, bij alle verschil van meening, steeds
den persoon blijft eerbiedigen, die ter goeder trouw zijne overtuiging verdedigt. ‘Que
toutes les opinions sincères se produisent, - zeggen wij met de reeds aangehaalde
woorden van den Heer Laurent, - et la victoire restera à la vérité.’
P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER.
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De openstelling van Japan.
W. Heine, Reis om de wereld naar Japan, enz. Rotterdam, bij Nijgh, 1857.
(Reise um die Erde nach Japan, an Bord der Expeditions Escadre unter
Commodore Perry, in den Jahren 1853, 1854, 1855 unternommen im
Auftrage der Regierung der Vereinigten Staaten. Leipzig und New York,
1856.)
Het verre Oosten blijft nog steeds de aandacht vestigen. De vereeniging der
engelsche en fransche vloten in de chinesche zee, de bemagtiging van Canton, het
gevangennemen van een der hoogste gezagvoerders in het Hemelsche Rijk zijn
zoo vele belangrijke gebeurtenissen, waartoe het geschil tusschen de engelsche
autoriteiten te Hongkong en de regering van Canton heeft geleid, en waarvan het
gewigt voor den goeden uitslag der expeditie van de beide Westersche
Mogendheden, voor de bevestiging en uitbreiding van het algemeen handelsverkeer
met China niet valt te betwijfelen.
Doch nog verder dan China wendt zich onze blik naar het afgelegen Japan, den
grooten eilandstaat van het Oosten, het geheimzinnige rijk, 't welk tot heden zijn
stelsel van afzondering zoo volkomen wist te handhaven. De gebeurtenissen, welke
in den laatsten tijd zulk eene gelukkige verandering hebben gebragt in de betrekking,
waarin Japan met opzigt tot andere landen, en bepaald met opzigt tot Nederland
geplaatst was, zijn voor ons niet minder belangrijk dan hetgeen in China voorvalt;
- integendeel, naarmate de betrekkingen tusschen Nederland en Japan van vroeger
dagteekenen en een meer eigenaardig karakter hebben, moet ook elke gewigtige
verandering, zoo als die thans heeft plaats gevonden, te meer onze belangstelling
wekken.
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En wel zijn ze oud en eigenaardig onze betrekkingen met Japan. Sinds meer dan
twee eeuwen hebben wij onafgebroken handel gedreven en verkeer gehad met een
volk, 't welk, in de hoogste mate naijverig op zijne afzondering, voor alle andere
westersche natiën zijne havens zorgvuldig gesloten hield, en behalve aan de
Chinezen, slechts aan de Hollanders vergunde een blik te werpen in het heiligdom
door hem bewoond. Hoe weinig die handel in het laatst ook te beduiden heeft gehad,
hoe beperkt het verkeer moge geweest zijn, het blijft niettemin een hoogst
merkwaardig feit, dat gedurende bijkans den ganschen loop der nieuwere tijden
Nederland onder alle europesche staten de eenige was, wiens schepen eene
japansche haven mogten binnenloopen, wiens vlag op Japansch grondgebied de
nationale kleuren vertoonde. Die geheel eenige toestand, waarin wij ons tegenover
Japan bevonden, de gunst, welke wij dáár boven andere volken genoten, de regten,
welke wij ons dáár hadden weten te verschaffen, zijn zoovele getuigen van den
ondernemingsgeest der Nederlanders in vroegere tijden, en van de magt, welke de
Republiek in de dagen harer grootheid als de eerste handeldrijvende staat der wereld
bezat.
Wanneer kwamen wij het eerst in Japan, en op welken voet werden wij er
toegelaten? Vragen die ons aanleiding zullen geven, 't geen wij in het algemeen
over onze betrekkingen met Japan opmerkten, nader in 't licht te stellen.
Eenige schipbreukelingen, afkomstig van een hollandsch vaartuig, 't welk door
storm op de japansche kust werd geworpen, waren de eerste Nederlanders, die in
Japan voet aan wal zetten. Zij werden door de Japanners gevangen genomen en
streng bewaakt. Doch vijf jaren daarna, in 1605, gelukte het aan een van hen zijne
vrijheid te herwinnen, en den Hollanders in Indië belangrijke mededeelingen omtrent
Japan te doen. Dit gaf aanleiding, dat de Oost-Indische Compagnie, vier jaren later,
een paar schepen naar Japan afzond, ten einde betrekkingen met dat land aan te
knoopen. De schepen ankerden te Firato, en het doel van de zending werd in zoover
bereikt dat de Hollanders een keizerlijken handelspas verkregen, welke hun den
toegang tot Japan openstelde. Ten behoeve van den handel rigtten de onzen te
Firato eene factorij op, waarvan het bestuur aan
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een Hollander, met den titel van opperhoofd, werd toevertrouwd.
Het verkeer, 't welk alsnu met Japan was begonnen, wierp echter in den aanvang
weinig voordeelen af. Zelfs waren de uitkomsten van den handel zoo weinig
bevredigend, dat sommigen het verkieslijk achtten dien geheel te laten varen. Dit
denkbeeld vond echter geen ingang en niet lang daarna, in het jaar 1617, werden
onze betrekkingen met Japan door een nieuwen keizerlijken pas bevestigd.
De beide handelspassen, welke de onzen dus van het japansche gouvernement
hadden verkregen, mogen als de grondslag worden beschouwd van de voorwaarden,
waarop wij in Japan werden toegelaten. ‘Wanneer de hollandsche schepen’, zegt
de oorkonde van 1609, ‘op Japan varen, in welke bogt zij ook mogen landen, zoo
mag men dezelve niet te keer gaan;’ en verder nog: ‘voortaan zal men dit besluit
houden, en, zonder van deszelfs zin af te wijken, hen gaan en komen laten (dat is
verkeeren).’ Van handel wordt in den pas niet gesproken, en de regten daarbij
toegekend strekken voorzeker niet ver. De Hollanders worden toegelaten, de
japansche regeringsbeambten mogen de hollandsche schepen niet afwijzen of
beletten in de haven te komen; zij mogen het verkeer niet in den weg staan. Het is
bloot eene eenzijdige vergunning. De pas van 1617 luidt: ‘wanneer hollandsche
handelschepen, als zij op Japan varen, opzettelijk of omdat zij moeijelijkheden ten
gevolge van wind en golven ontmoeten, aan eene plaats, waar het ook zij, binnen
het rijk Nippon landen - zoo zal men - kortaf gezegd - hen niet te keer gaan.’ Ook
deze pas zwijgt van den handel; de strekking is nagenoeg dezelfde als van den
eersten pas, en het is zeker niet gewaagd te beweren, dat het tweede stuk slechts
eene bevestiging, bekrachtiging inhoudt van de gunst in het vroegere verleend, 't
geen te minder vreemd behoeft te schijnen, daar in den tusschentijd de keizer, die
den eersten pas had gegeven, overleden was. De latere keizer bleef alzoo jegens
de Hollanders dezelfde welwillend heid betoonen, welke zij van zijn voorganger
hadden ondervonden.
Welligt komt de gunst, door de keizerlijke regering aan de Hollanders toegekend,
onzen lezers vrij onbeduidend
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voor. Om echter de waarde van de verkregen toelating naar eisch te kunnen
beoordeelen, is het noodig op de omstandigheden te letten, waaronder de beide
passen werden uitgevaardigd.
Lang vóórdat de eerste Hollanders in Japan kwamen, hadden de Portugezen dat
land reeds bezocht. Hun komt de eer toe, het in 1542 te hebben ontdekt, al is het
e

dat Marco Polo Europa reeds in de 13 eeuw met het verre Zipangu had bekend
gemaakt. De Portugezen begonnen al spoedig, door tal van zendelingen, ijverig
voor de verbreiding van het roomsch-katholijke geloof in Japan te arbeiden en
knoopten een handel aan, welke zich snel ontwikkelde. De nieuwe leer vond grooten
bijval ook onder de hoogere standen der bevolking, zoodat reeds in 1582 drie
japansche grooten zich naar Rome begaven om hunne hulde te brengen aan den
paus. Vermits het handelsverkeer geheel vrij was, nam het van jaar tot jaar in omvang
toe, en de Portugezen behaalden daaruit weldra aanzienlijke winsten. Handel en
godsdienst gingen trouwens hand aan hand en steunden elkander wederkeerig. De
japansche vorsten toch, die uit het verkeer met de Portugezen groote voordeelen
trokken, waren natuurlijk geneigd den vreemdeling zoo veel mogelijk door
bescherming van zijn geloof tot zich te lokken, terwijl van de andere zijde de
naauwere band, door gelijkheid van godsdienst tusschen de beide volken ontstaan,
niet dan gunstig op het onderling verkeer kon terugwerken. De groote vrijheid, welke
zij genoten, stelde de Portugezen in staat, zich gaandeweg over het gansche rijk
te verspreiden, waar zij overal handelsbetrekkingen aanknoopten, kerken stichtten
en zich onder de bevolking nederzetten. De regering kende hun belangrijke
voorregten toe, in één woord, zij ondervonden bij de Japanners een zoo
vriendschappelijk onthaal als ooit het eene volk van het andere ten deel viel.
Intusschen hadden de japansche priesters, met reden bezorgd over den
voorspoedigen arbeid der Christen-zendelingen, niet opgehouden bij den keizer in
verzet te komen tegen het stelsel van verdraagzaamheid, waarvan zij de nadeelige
gevolgen voor zich zelven maar al te zeer begonnen te gevoelen. Lang bleven
hunne klagten onverhoord, doch eindelijk, in 1586, verscheen er een edict, waarbij
de uitoefening der christelijke godsdienst den Japanners op doodstraf verboden
werd.
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Dit was de eerste belemmering, welke de Portugezen of liever de roomsch-katholijke
geestelijken, rusteloos werkzaam om Japan te bekeeren en tot een katholijken staat
te maken, op hun weg ontmoetten. Wel verre echter dat het edict hen zou hebben
ontmoedigd of althans meer omzigtig gemaakt, schenen zij er slechts te meer door
aangevuurd om hunne plannen door te zetten, en niet tevreden met de vrije
uitoefening van hunne godsdienst, zoo als zij die overal, tot zelfs binnen Miako, de
heilige stad des rijks, behouden hadden, gingen zij voort proselieten te maken, en
bekeerde inlanders als leeraars uit te zenden, die dan voor hunne eigene
landgenooten optraden om verzet te prediken tegen de wetten van den staat. In
weerwil van de vervolgingen, waaraan de Japanners thans bloot stonden, breidde
het roomsche geloof zich nog steeds uit. Weldra echter volgden strenger
maatregelen. De keizerlijke magt was, na bloedige binnenlandsche onlusten, in
handen gevallen van een man, die, van zeer geringe afkomst, enkel door zijne
bekwaamheid en energie zich tot de hoogste waardigheid wist te verheffen. Deze
herstelde de rust in het land, 't welk door burgeroorlogen hevig was geschokt, bragt
de vorsten van onderscheidene deelen des rijks, die zich onafhankelijk trachtten te
maken, in onderwerping, en grondvestte met despotisch talent een regeerstelsel,
waardoor de keizerlijke oppermagt in staat is geweest hare prerogativen tot nu toe
rustig te handhaven. Het Christendom, zoo als het den Japanners in den vorm van
het roomsch-katholijk geloof gepredikt werd, moest zijne plannen in den weg staan.
Eene godsdienst, welke de wereldlijke magt en heerschappij erkende van een ander
gebieder dan den keizer, en ongehoorzaamheid leerde aan de wetten van het land,
kon in Japan niet worden geduld. Het edict van 1596 zou een einde maken aan de
nieuwe leer. Het gold thans niet slechts, gelijk vroeger, een verbod aan de Japanners,
om het Christendom te omhelzen; het keizerlijk besluit was evenzeer tegen de
vreemdelingen gerigt. Alle uiterlijk vertoon der eeredienst werd op doodstraf
verboden. Geene kerk werd meer geduld, en allen - inboorlingen of anderen - die
bekend stonden de christelijke leer te belijden, moesten worden ter dood gebragt.
Dit vreeselijk vonnis, 't welk voor zoo velen als zich Christenen noemden geene
keuze liet dan te vlugten of te sterven,
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werd met onverbiddelijke gestrengheid ten uitvoer gelegd; de kracht van het
katholicisme was in Japan gebroken, en sedert keerden de zaken niet weder ten
gunste van de Portugezen en hun geloof.
Dus waren de omstandigheden, waaronder de Hollanders in Japan kwamen, en
de beide passen, welke wij boven hebben vermeld, van den keizer ontvingen. Het
laat zich begrijpen, dat de japansche regering juist thans niet zeer geneigd was
groote gunsten aan vreemdelingen te bewijzen of hun belangrijke regten te verleenen.
Van hunne eerste komst in Japan af hadden de Portugezen niet dan welwillendheid
en vriendschap ondervonden, en eene vrijheid genoten, welke misschien thans nog
in menig christelijk land niet zou worden vergund. En hoe hadden zij dit alles
beantwoord? Door eene godsdienst te verkondigen, welke streed met de
staatkundige instellingen van het rijk en de gevestigde orde van zaken, en door het
volk aan te zetten tot verachting en overtreding van het gebod zijner wettige overheid.
Het kan niet anders, of door zulk een gedrag moest de sympathie der Japanners
voor vreemdelingen wel wat verminderen. Van dien kant alzoo was het oogenblik
voor de onzen alles behalve gunstig. Van den anderen kant echter spraken de
voordeelen, welke ook voor de Japanners uit den handel met de Portugezen
voortvloeiden, in het belang van de Hollanders, terwijl de edicten, tegen het
Christendom uitgevaardigd, geen beletsel konden opleveren tegen een verkeer, 't
welk op zich zelf van de godsdienst onafhankelijk was. Dat verkeer werd dan ook
toegelaten, doch de keizer ging niet verder dan te verklaren, dat hij het wilde
gedoogen.
Twee jaren na de dagteekening van den tweeden pas, werd de hollandsche factorij
te Firato vereenigd met die, welke de Engelschen, een weinig later dan de
Hollanders, na bekomen vergunning, aldaar hadden opgerigt. Doch reeds in 1623
besloten de Engelschen hunne factorij op te heffen en af te zien van een handel,
welke hun geen genoegzaam voordeel afwierp. Wel trachtten zij later de vroegere
vergunning weder te doen gelden, doch de japansche regering wees hen af, en
voor het vervolg bleven zij geheel van Japan uitgesloten, waar zij eerst in de laatste
tijden weder zijn toegelaten.
Behalve de Portugezen, waren de Hollanders nu de
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eenige Europeërs, welke nog in het japansche rijk werden geduld. De toestand der
Portugezen begon intusschen hoe langer hoe moeijelijker te worden. Vele waren
ook onder hen de slagtoffers geweest van het laatste bevel des keizers, 't welk
bestemd was om de gansche sekte der Christenen uit te roeijen. Dan het bleef niet
daarbij. Het edict, hoe gestreng ook, scheen niet voldoende om de katholijke priesters
onschadelijk te maken. In 1635 kwam een nieuw bevelschrift, 't welk de Portugezen
uit alle oorden des rijks, waar zij zich gevestigd hadden, verdreef, en waarbij hun
het kleine eiland Desima als laatste verblijfplaats werd aangewezen. Niet lang echter
mogten zij zich ook hier meer staande houden. Er werd eene zamenzwering ontdekt,
waarin behalve Portugezen ook vele aanzienlijke Japanners betrokken waren, en
welke ten doel had den keizer om het leven te brengen, ten einde daardoor eene
staatsomwenteling te bewerken ten behoeve van de roomsch-katholijke godsdienst.
De Hollanders droegen tot die ontdekking het hunne bij. Thans ging de keizer tot
een uitersten maatregel over: het geslacht der Portugezen werd voor altoos uit
Japan gebannen. Noode echter lieten deze den schoonen prijs varen, welke hun
reeds zoo lang had toegelachen, en nog twee jaren lang wisten zij door allerlei
middelen, niet het minst door zamenspanning met japansche grooten, hun vertrek
op te houden. Eerst moesten nog stroomen bloeds vloeijen, en tallooze offers vallen
in de opstanden door hen aangestookt, voordat zij besluiten konden het land, 't welk
dus de zegeningen des Christendoms deelachtig moest worden, te verlaten. In het
jaar 1639 werden zij eindelijk voor goed uit het rijk verdreven, en, schoon zij kort
daarna tot tweemalen toe nog eene vreedzame poging deden om terug te keeren,
gelukte het hun niet, later ooit weder den japanschen bodem te betreden. Eerst zeer
onlangs is het besluit van verbanning ten hunnen aanzien ingetrokken.
De Hollanders, thans alleen overgebleven, ondervonden weldra op hunne beurt
de gevolgen van den haat, welken de vreemdelingen hadden opgewekt. Het was
alsof de Japanners hun weerzin tegen de Portugezen op de onzen hadden
overgebragt. Juist het tegendeel had men mogen verwachten. De Hollanders waren
de vijanden der Portugezen, zij beleden eene andere godsdienst dan deze, en had-
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den in de laatste tijden het japansche bestuur goede diensten bewezen om hunne
aanslagen af te weren. Dan dit alles scheen niet te kunnen opwegen tegen het
enkele feit, dat de Hollanders Christenen waren. Dit was de groote grief der
Japanners, die het verschil tusschen de beide soorten van Christendom niet wisten
te waarderen. De haat tegen een geloof, 't welk zulke rampen over het land had
gebragt, zoovele duizenden het leven had gekost, liet bij de japansche regering
geen onpartijdig oordeel toe, veroorloofde haar niet de gebleken trouw der onzen
behoorlijk op prijs te stellen, en leidde haar tot maatregelen, welke even onbillijk
waren als drukkend, even willekeurig als onnoodig. Het vertrouwen, 't welk de
vreemdeling tot nu toe genoten had, zou voor enkel wantrouwen en achterdocht
plaats maken.
De minder gunstige gezindheid der japansche regering jegens de Hollanders
bleek al dadelijk in het eerste jaar na het vertrek der Portugezen. Er kwam toen een
keizerlijk bevelschrift, dat alle gebouwen, welke het jaartal van hunne stichting,
volgens de Christelijke tijdrekening, in den gevel voerden, moesten worden
afgebroken. Zulk een begin was zeker weinig bemoedigend, maar al spoedig gingen
de Japanners verder. In 1641 ontvingen de onzen last Firato, waar zij tot nu toe
gevestigd waren geweest, te verlaten en zich naar Desima te begeven, werwaarts
ook de factorij moest worden overgebragt. Dus zagen de Hollanders zich verwezen
naar dezelfde plaats, welke nog kort geleden de Portugezen, gedurende den laatsten
tijd van hun verblijf in Japan, had opgenomen. Maar gelukkiger in zoover dan deze,
die er naauwelijks lang genoeg bleven om het verlies van hunne magt te betreuren,
hebben wij er door een bezit van meer dan twee eeuwen den hollandschen naam
onafscheidelijk aan verbonden. Desima is een klein eiland in de haven van Nagasaki,
door de kunst opgeworpen, 't welk weinig meer ruimte aanbiedt dan voor de
gebouwen en woningen der factorij vereischt wordt. Eene gracht scheidt het van
de stad, waarmede het door eene brug is verbonden, en waarvan het om zoo te
zeggen eene wijk uitmaakt. Het keizerlijke besluit, 't welk de onzen naar Desima
verplaatste, behelsde tevens de mededeeling, dat de hollandsche schepen voortaan
alleen in de haven van Nagasaki zouden worden toegelaten. Voorzeker strookte
deze laatste maatregel weinig met den geest of zelfs met de letter der ver-
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gunning, zoo als die in de beide passen, waarvan wij boven spraken, was
omschreven. Doch waarschijnlijk achtte de japansche regering zich door de vroeger
verleende voorregten geenszins gebonden. Zij vond het ook welligt geraden de
vreemdelingen, die zij nog op Japansch grondgebied wilde toelaten, meer onder
haar bereik te hebben ten einde hen strenger te kunnen bewaken, en stelde hen
daarom onder het onmiddellijk toezigt van het bestuur eener groote stad, digter bij
den zetel der regering gelegen, waar zij afgescheiden van de overige bevolking
zouden wonen. De aanwijzing in het keizerlijk besluit vervat geschiedde, naar men
mag aannemen, uit voorzorg voor mogelijke gevaren, welke Japan van de zijde der
Hollanders konden bedreigen, en daaruit behoeft dus, schijnt het, niet te worden
afgeleid, dat de toeleg was het verblijf aan de onzen zoo bezwaarlijk en
onaangenaam te maken, dat wij er uit eigen beweging van zouden afzien.
Integendeel, de Japanners, die nog vrees konden koesteren voor een vijandelijken
terugkeer der Portugezen, en ons als de vijanden van deze hadden leeren kennen,
moesten in hun eigen belang de hollandsche nederzetting wenschen te behouden,
daar zij hierin te meer steun vonden tegen elken aanval, welken de Portugezen
mogten beramen.
Met de verplaatsing naar Desima en de beperking van den handel tot de haven
van Nagasaki vingen de moeijelijkheden aan, welke wij sedert in onze
handelsbetrekkingen met Japan ondervonden. Het verkeer tusschen de Hollanders
en Japanners werd op allerlei wijze belemmerd door de inmenging van de japansche
autoriteiten, die, even als de tolken, in alle handelingen tusschen beide kwamen,
en er natuurlijk op uit waren overal zoo veel mogelijk voordeel van te trekken. Thans
begon dat stelsel van bemoeijing en tusschenkomst der regering in den handel der
particulieren, 't welk hier gelijk overal de vruchtbare bron was van eene menigte
meer of minder lastige en bezwarende formaliteiten, en 't welk mede daardoor de
natuurlijke ontwikkeling van den handel middellijk evenzeer in den weg stond als
de andere maatregelen, welke onmiddellijk ter beperking van het verkeer genomen
werden. Die inmenging der regeringsbeambten gaf daarenboven aanleiding tot
allerlei misbruiken, waarvan sommige zeer drukkend waren voor den handel. Zoo
b.v. was het de gewoonte, dat de gouverneur van
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Nagasaki en al de andere japansche ambtenaren, tot den laatsten tolk toe, bij de
aankomst van een hollandsch schip van de gansche lading eene zekere hoeveelheid,
naarmate van den rang, dien zij bekleedden, voor zich uitkozen en tegen een
minderen prijs overnamen. Dat zij zorgden het beste van alles te bekomen behoeft
wel geen betoog, evenmin als dat de lading, na zulk een schifting, den prijs niet
meer kon bedingen, waarop anders mogt gerekend zijn. Tegen deze ‘ligting,’ zoo
als het genoemd werd, kwamen nadrukkelijke en herhaalde vertoogen van den kant
der Hollanders in, doch de gewoonte is steeds blijven voortduren, tot dat zij nu eerst
onlangs, ten gevolge van den veranderden stand van zaken, afgeschaft of liever
van zelve vervallen is.
Van meer gewigt waren intusschen de maatregelen, welke, zoo als wij zeiden,
ten doel hadden om den handel regtstreeks te beperken. Ongelukkig voorzeker,
dat de Hollanders zelve er de eerste aanleiding toe gaven, en dat de smokkelhandel,
waaraan zij zich schuldig maakten, tot de erkenning noopt, dat het japansche
gouvernement niet zelden gegronde reden had om ontevreden te zijn over de
misbruiken, welke ook van onze zijde plaats vonden. In 1685 werd, bij het onderzoek
van de hollandsche schepen in de haven van Nagasaki, eene groote hoeveelheid
goederen aangehouden, waarvan de invoer in Japan verboden was. De bestemming
van het aangehoudene kon bezwaarlijk door de onzen worden ontkend. Het bleek
bovendien, dat onderscheiden japansche beambten in de zaak betrokken waren.
Over de schuldigen werd een streng vonnis uitgesproken, en verder bepaald, dat
de waarde van den geheelen jaarlijkschen invoer slechts een millioen mogt bedragen.
Tot zulk een gering cijfer teruggebragt had de japansche handel schier alle
beteekenis verloren, en welligt zouden de Hollanders dien dan ook hebben
opgegeven, ware het niet dat zij op het goud en koper, 't welk de voorname
terugvracht uitmaakte, groote winsten hadden weten te maken. Het scheen
intusschen, dat de japansche regering de grenzen, binnen welke het verkeer thans
was ingesloten, nog te ruim meende gesteld te hebben; althans in 1743 ontving het
opperhoofd der factorij de mededeeling, dat voortaan slechts één hollandsch schip
zou worden toegelaten en dat de uitvoer van koper uit Japan eene bepaalde hoeveel-
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heid niet mogt te boven gaan. In het volgende jaar werd daarenboven, ditmaal met
wederzijdsch goedvinden, vastgesteld, dat de japansche autoriteiten of eigenlijk de
keizerlijke geldkamer van Nagasaki - eene soort van bank, door welker
tusschenkomst alle handel van de Japanners met de Hollanders alleen kon
geschieden - telken jare de goederen zou opgeven, welke de onzen moesten
aanbrengen, met vermelding van den prijs, welke daarvoor zou worden betaald.
Van deze bepaling was echter uitgezonderd de handel, welken de ambtenaren der
factorij en de gezagvoerders der schepen tot een zeker bedrag voor eigen rekening
mogten drijven. Het besluit van 1743 werd in 1790 hernieuwd. De uitvoer van koper
bleef beperkt tot dezelfde hoeveelheid als vroeger was vastgesteld, maar ook de
uitvoer van andere artikelen bleef toegelaten, voor zoover het koper niet voldoende
mogt zijn om de rekening te vereffenen. De geheele te verhandelen waarde bleef
desgelijks onveranderd.
De verdere geschiedenis van onzen handel op Japan levert weinig belangrijks
op. Wel werd van tijd tot tijd eenige meerdere uitvoer vergund van koper, welk metaal
voortaan het voornaamste handelsartikel uitmaakte, nadat de uitvoer van goud in
1752 en die van zilver reeds vroeger verboden was, doch de veranderingen, dus
in het japansche verbodstelsel gebragt, waren geenszins berekend om de zaken
uit haren kwijnenden toestand op te heffen.
Gelijk wij reeds te kennen gaven, was de handel der Hollanders te Desima van
tweeledigen aard. De handel werd gedreven deels door de Oost-Indische Compagnie,
later het Nederlandsch gouvernement, deels door particulieren. De eerste, de
zoogenaamde kompshandel, op contract gedreven, was met opzigt tot de
verhandelde waarde de meest belangrijke. In den laatsten tijd, na 1815, bestond
die gewoonlijk uit eenige vaste artikelen van aanvoer, en uit hetgeen moest strekken
om aan de gebruikelijke eischen van den keizer en de japansche grooten te voldoen.
Daarvoor werd betaald met japansch koper, voor zoover de uitvoer was toegelaten;
voor het overige met kamfer. De andere of kambanghandel was over en weder een
particuliere handel, en omvatte al de artikelen van in- en uitvoer, niet aan het
gouvernement voorbehouden, en waarvan de invoer niet in Japan verboden was;
- de waarde van den
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geheelen omzet mogt echter eene som van omstreeks een halve ton gouds niet
overschrijden. Deze handel was overgelaten aan de ambtenaren der factorij en de
gezagvoerders der schepen, doch in het jaar 1834 vond het gouvernement aanleiding
dien, tegen schadeloosstelling aan de regthebbenden, in het openbaar te verpachten.
Voordeelig mogt dit stelsel intusschen naauwelijks heeten; de pachtsom toch bedroeg
weinig meer dan voor de voldoening der verleende schadeloosstelling noodig was.
Daarenboven was het overbrengen van den handel in handen van den pachter voor
den invloed van het hollandsch bestuur op Desima zeer nadeelig. Maar bovenal
had het contract van de regering met den pachter ten gevolge, dat het nederlandsch
bestuur in zijne vrijheid van handelen tegenover Japan en met opzigt tot onzen
handel aldaar werd belemmerd, en dikwijls moest afzien van maatregelen, welke
het in het belang van dat rijk zelf nuttig en noodig achtte. Om die redenen werd de
pacht van den kambanghandel, tegen eene uitkeering aan den pachter, later door
de regering weder ingetrokken, welke alstoen den ganschen japanschen handel
onverdeeld in handen nam.
Dus - al is deze schets gebrekkig en onvolledig - waren in het algemeen onze
1
vroegere handelsbetrekkingen met Japan . Wij willen thans een blik werpen op de
pogingen, in de laatste tijden ook door andere volken aangewend, om Japan te
bewegen zijn stelsel van uitsluiting te laten varen en tot het algemeen handelsverkeer
toe te treden.
Het eerst komt hier in aanmerking de poging, welke de nederlandsche regering
in het jaar 1844 daartoe in het werk stelde. De brief, in dat jaar door Koning Willem
II aan den keizer van Japan geschreven, kan beschouwd worden als de grondslag
van de politiek, welke later steeds door onze regering tegenover Japan is gevolgd
- eene politiek van vriendschappelijk raadgeven, van overtuigen door alle zedelijke
middelen, van waarschuwen ook voor

1

Zeer belangrijk voor de kennis van die betrekkingen en voor de waardering der vooruitzigten
van een algemeen handelsverkeer met Japan is een stuk van den Heer J.C. Delprat, in de
Revue des Deux Mondes van October 1856, met aanteekeningen overgenomen in de
Wetenschappelijke Bladen, 1e en 2e aflev., 1857, van welken arbeid wij voor bovenstaande
schets veel gebruik hebben gemaakt.
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de moeijelijkheden en gevaren, welke de rust van den japanschen staat in het
vervolg konden bedreigen. Ten gevolge van den loop, welken de zaken later
genomen hebben, is de brief van 1844 zeer merkwaardig, daar, gelijk wij zien zullen,
zijn inhoud zoo spoedig door de feiten zou worden bevestigd, en hierdoor vooral
moest hij bijdragen om het vertrouwen der Japanners op de nederlandsche regering
te versterken, even als hij bestemd was om allen twijfel bij hen weg te nemen omtrent
de volkomen onbaatzuchtigheid van ons streven: wij vroegen toch geene voorregten
voor ons zelve, maar wenschten integendeel de regten, welke wij bezaten, tot
anderen te zien uitgestrekt, en kon het zijn een meer vrij verkeer met alle
handeldrijvende natiën zonder onderscheid tot stand te brengen.
De oorlog tusschen Engeland en China was geëindigd. Het tractaat van Nanking
had aan de bevolking van het Hemelsche Rijk getoond, dat de magt der barbaren
zich beter liet verachten dan vernietigen. De concessie, door Engeland aan het
Oosten afgedwongen, was het bewijs, dat de tegenwoordige toestanden zich niet
met eene vroegere orde van zaken lieten vereenigen. Een nieuw tijdperk was
aangevangen. Krachtig en snel breidde de zeevaart zich uit; met haar de handel.
Belangrijke uitvindingen namen de afstanden weg, en ook de afgelegenste kusten
werden in den kring van het verkeer opgenomen. Nieuwe staten verrezen en
ontwikkelden hunne krachten met voorbeeldelooze snelheid. Noord-Amerika, de
jeugdige mogendheid, welke van dag tot dag in rijkdom en magt toenam, drong
steeds verder naar het Westen door, en hare vloten bedekten reeds de zeeën,
waardoor de oostersche stranden worden bespoeld. Naauwer werden de banden,
menigvuldiger de betrekkingen tusschen de verschillende landen en volken. Geene
groote natie mogt zich meer aan het algemeen verkeer onttrekken. - Dus waren
ongeveer de denkbeelden, waarvan het vorstelijk schrijven van 1844 uitging. Willem
II wees daarbij op de openstelling van China ten gevolge van den aldaar gevoerden
oorlog. Hij waarschuwde tegen de gevaren, aan het stelsel van afzondering
verbonden, bij de uitbreiding der scheepvaart ook in de japansche wateren, het
ophouden der afstanden door de stoomkracht, en de algemeene ontwikkeling van
handel en nijverheid in Europa. Hij beval vriendschappelijke handels-
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betrekkingen aan als de beste middelen, om botsingen te voorkomen, en gaf eindelijk,
uit erkentenis voor de toelating der Nederlanders tot den handel te Nagasaki, den
belangeloozen raad, om de wetten tegen de vreemdelingen ten behoeve van alle
andere natiën te verzachten, met aanbod om een gezant tot het geven van nadere
inlichtingen naar Japan te zenden, indien dit door het japansch bestuur mogt worden
verlangd. De brief ging vergezeld van geschenken, welke het hoofd van den
nederlandschen staat den keizer van Japan aanbood.
Het antwoord, in 1845 van wege de japansche regering gegeven, getuigde van
den indruk, dien de brief had gemaakt, doch behelsde in heusche en beleefde
woorden de beslissende verklaring, dat de voorouderlijke wetten in Japan geene
uitbreiding gedoogden van het verkeer met vreemde volken. Het was geschreven,
uit naam van den keizer, door den japanschen staats- of regeringsraad, en gerigt
aan de rijksgrooten van Nederland, met verzoek om den inhoud ter kennis van den
koning te brengen. Wederkeerige geschenken volgden, en de inlichting werd
gegeven, dat de japansche instellingen eene regtstreeksche briefwisseling van den
keizer met buitenlandsche souvereinen verboden.
Na dit antwoord meende de nederlandsche regering voor-'shands eene
exspectative staatkunde ten aanzien van Japan te moeten aannemen, met
vasthouding echter aan de beginselen, in den brief van 1844 vervat. Die staatkunde
van afwachting, raadgeving en aansporing bleef kennelijk niet zonder invloed op
de gedragslijn van het japansche gouvernement, gelijk was op te maken uit de
meerdere gematigdheid, welke het van nu af aan tegenover vreemdelingen in acht
nam. Aan schipbreukelingen toch werd bijstand en verzorging verleend, en door
zachtheid en beleefde vormen wilden de Japanners blijkbaar stootende aanrakingen
ontwijken bij het toenemend bezoek van vreemde schepen.
Terwijl Nederland dus optrad om de belangen van het algemeen tegenover
verouderde begrippen van uitsluiting voor te staan, trachtten ook andere staten
regtstreeks met Japan in aanraking te komen.
In de jaren 1853 en 1854 zonden de Vereenigde Staten van Noord-Amerika een
eskader, onder bevel van den Com-
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modore Perry, naar Japan ten einde dat rijk zoo mogelijk voor de Amerikanen
toegankelijk te maken. Reeds vroeger, in 1845, had het amerikaansche
gouvernement den Commodore Biddle eene soortgelijke zending opgedragen, doch
dezen vlootvoogd, welligt te veel door zijne instructiën gebonden, mogt het niet
gelukken met de japansche autoriteiten in onderhandeling te treden. Hij kreeg
eenvoudig bevel het land te verlaten en nooit derwaarts terug te keeren. Vóórdat
de expeditie, waarvan wij thans moeten spreken, in het laatst van 1852 zee koos,
riep het kabinet van Washington de medewerking in van de nederlandsche regering,
en verzocht haar de oogmerken te willen bevorderen van het geheel
vriendschappelijk bezoek, 't welk door het eskader aan de japansche eilanden zou
worden gebragt, onder verklaring, dat de zending moest strekken om pogingen aan
te wenden tot verzachting van het stelsel van staatkunde, tot nu toe door de
japansche regering gehandhaafd. De medewerking op vreedzamen voet, zoo als
Noord-Amerika die verlangde, was geheel in overeenstemming met de staatkunde,
sedert 1844 door de nederlandsche regering gevolgd, en werd dan ook onmiddellijk
door haar toegezegd. Dien ten gevolge werden de noodige voorschriften aan de
nederlandsche vertegenwoordiging op Desima uitgevaardigd, en belangrijke
mededeelingen en inlichtingen aan het amerikaansche gouvernement verstrekt.
De togt van het eskader der Vereenigde Staten naar Japan, de onderhandelingen,
welke daar werden gevoerd, en de terugreis naar Amerika maken het onderwerp
uit van het boek, waarvan wij den titel aan het hoofd van ons opstel hebben geplaatst.
De schrijver, een duitsch schilder, reeds door letterkundigen arbeid, de vrucht van
vroegere reizen, gunstig bekend, erlangde, zoo als hij ons in zijne Inleiding
mededeelt, vergunning om in een ondergeschikten rang (masters-mate) den togt
mede te maken. Het militair karakter der expeditie toch liet niet toe, dat daaraan
door anderen, dan die tot de bemanning der schepen behoorden, werd deel
genomen. Terwijl de heenreis geschiedde langs de kaap de Goede Hoop, werd de
terugreis genomen langs kaap Horn of liever door de straat van Magellaan, zoodat
het eskader de reis om de wereld - thans schier geene zeldzaamheid meer - volbragt.
Zeer onderhoudend wordt ons die reis door Heine beschreven, in levendi-
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gen stijl het meest afwisselende panorama voor ons oog ontrold. Hier en daar komt
eene teekening het genot van den lezer verhoogen, en het hare toebrengen, om
hem te verplaatsen in de onbekende streken, welke onze reiziger achtereenvolgens
bezoekt, en waarvan hij het eigenaardig karakter, gelijk von Humboldt, aan wien
het reisverhaal is opgedragen, verzekert, geheel heeft weten terug te geven. Eenige
officiele bescheiden, met eene ethnographische schets van Japan en een
zeevaartkundigen wegwijzer besluiten het werk, 't welk door deze bijvoegsels in
wetenschappelijke waarde heeft gewonnen. De vertaling is over het algemeen goed
gelukt, al is het dat op sommige plaatsen de hoogduitsche uitdrukking van het
oorspronkelijke wat al te duidelijk doorschemert; doch hieraan trachten tal van
vertalingen ons dagelijks te gewennen, en het zal trouwens niet beletten, dat het
boek, 't welk in een vloeijenden, gemakkelijken stijl is geschreven, met genoegen
worde gelezen. De uitgave strekt de hollandsche pers tot eer.
Merkwaardige bijzonderheden omtrent Japan biedt ons het werk van Heine aan.
Het is eene belangrijke bijdrage tot de kennis van een rijk, 't welk zoovele eeuwen
met den sluijer der geheimzinnigheid bedekt was. De schrijver heeft beide het land
en de bevolking met zigtbare belangstelling en helderen blik gadegeslagen, en zijne
uitspraak valt ten aanzien van beide meerendeels gunstig uit. Een bestendig en
gezond klimaat, maar vooral de vlijt der inwoners heeft Japan tot een der
vruchtbaarste landen der wereld gemaakt. Het klimaat mogen wij benijden, waar
we lezen, dat in de maanden Februarij, Maart en April, het aardrijk reeds met
bloemen is bedekt en heerlijke bosschen camelia's, van 25 tot 30 voet hoog, in
vollen bloei staan, en met de weelderig groene tarwe en rijstvelden een liefelijk
contrast vormen tegen de besneeuwde toppen der bergen. Maar de arbeidzaamheid
van den Japanner wedijvert met de groeikracht der natuur. De steile hellingen der
bergen, in terrassen verdeeld en zorgvuldig bevloeid, geven een rijken oogst, en
daar, waar naauwelijks plaats is om er den voet te zetten, ontmoet men kleine akkers
en tuinen. En toch, zegt Heine, zou de grond voor de talrijke bevolking niet genoeg
opbrengen, zoo niet de sobere levenswijze der Japanners in de schijnbaar
onvruchtbaarste streken ongeloof-
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lijke bronnen van bestaan vond. In een land, waarvan de schrijver elders nog zegt,
dat het door de kunst der inwoners tot een schoonen tuin is herschapen, hebben
wij eene digte bevolking te wachten. Doch zooveel onzekerheid heerscht er nog in
onze kennis van Japan, dat het cijfer, waarop die bevolking geschat wordt, verschilt
van 30 tot 200 millioen. Het laatste cijfer is zeker overdreven. Japan staat welligt in
dit opzigt met Frankrijk gelijk. - Zooals intusschen van zelf spreekt, ziet de schilder
om de voordeelen van den grond de schoonheden der natuur niet voorbij. En ook
van dien kant is Japan rijk bedeeld. Bij het inkomen van de baai, aan welker uiteinde
de hoofdstad Jeddo gelegen is, rust het oog op een verheven, heuvelachtig terrein,
waarachter zich hoogere bergen verheffen. De heuvelen loopen op vele plaatsen
in schilderachtig gevormde klippen uit, welke met een weelderigen plantengroei en
enkele groepen schoone, hooge pijnboomen bedekt zijn; elders eindigen zij in kleine
vlakten en beemden, waarin men steden en dorpen ontwaart. Waar mogelijkheid
is het land te bebouwen, ontmoet men heerlijke groene rijstvelden, welke met de
daar tusschen liggende rotsklompen en kleine boschjes, een aangenaam gezigt
opleveren. De bevalligheid van het landschap wordt verhoogd door een zachten,
grijsachtigen damp, welke daarover uitgespreid ligt en den indruk van het geheel
rustiger maakt, terwijl de donkerblaauwe zee op den voorgrond daarmede geheel
harmoniëert. Trotsch is weer elders de aanblik der sneeuwbergen, waarvan de
toppen vaak tot eene hoogte van zevenduizend voet oprijzen, en boven welke hier
en daar een vulkaan, als de Foesi-Yamma, zijn reuzenhoofd verheft, door de zwarte
lava scherp afstekend tegen de altijd witte sneeuwvelden, als een andere Etna
boven eene geheele rij van Alpengletschers. Hoogst schilderachtig is nog de ligging
der stad Hakodate, welke, zooals Heine ons die schetst, aan den voet eener
reusachtige rots gelegen, het Gibraltar van Japan kan worden genoemd.
Het oordeel van den schrijver omtrent de bewoners des lands is niet minder
gunstig. Eenvoudig van zeden, vriendelijk en welwillend, schrander,
vaderlandslievend in den hoogsten graad en vatbaar voor onderwijs, bezitten zij
vele en velerlei deugden, terwijl hunne ondeugden niet zelden in de eerste haren
oorsprong hebben. Dat de Japanners
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zich in menig opzigt voordeelig van de Chinezen onderscheiden is algemeen erkend.
De meest geachte schrijvers komen dan ook daarin overeen, dat de beide volken
geene gemeenschappelijke afstamming kunnen hebben. Wel hebben zich later
Tartaren en Chinezen onder hen gevestigd, doch zij verschillen te veel van die
rassen, om er naauw aan verwant te kunnen zijn. Hun ligchaamsbouw, hunne
godsdienst, zeden en gebruiken, zoowel als hunne physieke en morele
eigenschappen verschillen merkbaar van die der Chinezen. Datzelfde geldt van
hunne taal, al is het dat de gewone spreektaal vele Chinesche woorden heeft
opgenomen. Met de Chinezen behooren overigens de Japanners tot de meest
ontwikkelde en beschaafde volken van Azië. Zij zijn bekend voor hunne
weetgierigheid, doch hebben niet de dwaze ingenomenheid met hunne kennis,
welke de eerstgenoemden kenmerkt. Het verkeer met de Hollanders heeft, vooral
in de laatste tijden, de kennis der Japanners eene belangrijke schrede voorwaarts
gebragt. Als een bewijs voor de hoogere zedelijke ontwikkeling en beschaving van
dit volk kunnen wij o.a. wijzen op den toestand, waarin de vrouwen zich bij hen
bevinden. Deze worden in Japan beter behandeld dan ergens elders in Azië. Zij
deelen de vermaken van hare echtgenooten en vaders, en genieten veel vrijheid,
welke zij dan ook zelden misbruiken. De vrouwen in de middelbare en hoogere
klassen staan als zeer zedelijk bekend. Opgeruimd en ongedwongen in den omgang
weten zij zich steeds op een behoorlijken afstand te houden. Zelfs bij de eenvoudigste
is zekere bevalligheid en koketterie niet te miskennen, doch die natuurlijke gaven
zijn in Japan niet altijd genoeg, en de zoogenaamde theehuizen, eene soort van
vrouwelijke kostschool, welke bij ons een anderen naam zouden dragen, moeten
dan ook dienen om de Japansche schoonen uit de mindere klasse in alle vrouwelijke
handwerken te onderwijzen en tot wezenlijke beschaving te brengen. Wij gewaagden
boven reeds van de sobere leefwijze der Japanners: ook in hunne vermaken zijn
zij zeer matig. De Japanners zijn gezellig, zegt Heine, en houden er veel van om
gastmalen aan te leggen, die trouwens meestal van zeer spaarzamen aard zijn;
kleine partijtjes naar schoone plaatsen, waar zij in de schaduw van het geboomte
zitten en smullen, behooren tot de gewone uitspanningen; van theedrin-
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ken en tabakrooken houden zij mede zeer veel. De drank, welken zij gebruiken om
zich op te wekken, is de sackie, welke uit rijst wordt gebrouwen, en, naar de
verschillende soorten, in smaak het meest met arak of muskaat-wijn overeenkomt.
Gelijk schier alle Oostersche volken maken de Japanners veel werk van reinheid
en zindelijkheid. Badinrigtingen ontbreken in geene stad. Doch een Japansch bad
schijnt eene vrij onaangename kuur. Heine, die eene openbare badplaats te Simoda
bezocht, verhaalt ons zijne verbazing toen hij voor het eerst een Japanner zag
baden. De man zat namelijk in eene groote met water gevulde kuip, gehuld in een
digten stoom en zag er zoo rood uit als een gekookte kreeft. Onder de kuip brandde
een vuurtje, 't welk door een ander persoon fiksch werd opgestookt. ‘Men zou eer
denken, zegt de schrijver, een martelaar uit de eerste tijden des Christendoms te
zien dan iemand, die bezig is zich te reinigen; want het water was zóó heet, dat ik
mijne hand er geene minuut in houden kon.’ Eene groote plaats wordt voorts bij de
Japanners ingenomen door het ceremoniëel. Vormen gelden bij hen alles, en zij
stappen dikwijls zonder veel bezwaar over de zaak zelve heen, mits de vorm maar
bewaard blijve. Zoo is b.v. het schieten van vogels en andere dieren in Japan
verboden. Vergunning om te jagen kon dus eigenlijk door de japansche autoriteiten
niet worden verleend. Toen hun echter zoodanige vergunning werd gevraagd, waar
zij die niet durfden te weigeren, vonden zij er op uit om te verklaren, dat nog nooit
toestemming gegeven was om te jagen, maar wel om tot oefening enkele malen
met de geweren te schieten, en dat het dan ook vrijstond met de jagtgeweren tot
dat einde te landen. Op gelijke wijze zullen wij beneden van een visschen voor de
gezondheid en voor uitspanning hebben te gewagen, beide eene uitvinding van
japanschen oorsprong, waardoor in eene plegtige internationale overeenkomst zou
worden aangewezen, hoe de strenge wetten van het land zonder schending van
den vorm konden worden overtreden. In het leven van den beschaafden Japanner
spelen formaliteiten en etiquette eene eerste rol. Voor elke gelegenheid zijn bepaalde
ceremoniën voorgeschreven, en de geringste handeling wordt volgens zekere
voorschriften verrigt. Dat plegtige bijeenkomsten van gezanten en dergelijke hooge
personen, als waartoe de zen-
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ding van Commodore Perry aanleiding gaf, dan ook zeer in den smaak vallen van
het japansche volk is ligt te begrijpen en wordt bevestigd door de beschrijving, welke
wij bij Heine van den loop der onderhandelingen aantreffen. Bij de officiële diners
schijnt echter soms de champagne aan de vormen der Japansche dignitarissen wel
eenige meerdere losheid te hebben gegeven. Het ligt intusschen in den aard der
zaak, dat bij een volk, 't welk zich steeds zoo geheel van de overige wereld hield
afgezonderd, waar geen invloed van buiten op den inwendigen toestand kon
inwerken, het volksleven en het gansche verkeer eene zekere eenvormigheid hebben
aangenomen, en de vormen, door eene onheugelijke traditie geheiligd, alles
beheerschen. De gang van zaken is in Japan steeds zoo onveranderlijk dezelfde,
dat de eene of andere buitengewone omstandigheid dadelijk de grootste
moeijelijkheden geeft. De komst van een vreemd schip wekt algemeene ontsteltenis,
en met welken angst het amerikaansch eskader de japansche autoriteiten soms
vervulde is uit het verhaal van onzen schrijver te zien. Trouwens de doodstraf,
waarmede de japansche wet, telkens wanneer zij verstandhouding met
vreemdelingen kan vermoeden, zeer mild is, maakt groote omzigtigheid noodig,
vooral daar het middel om zich er aan te onttrekken, zooals de gebruiken des lands
het aan de hand doen, de hara-kiri, den toestand van den veroordeelde weinig
verbetert. De hara-kiri is namelijk de gewoonte der Japanners om in sommige
gevallen zich zelven het leven te benemen. Vermits de doodstraf altijd met
verbeurdverklaring van de goederen des misdadigers gepaard gaat, en zijne familie
mede daardoor onteerd wordt, voorkomt men haar meestal door een zelfmoord. De
veroordeelde vereenigt alsdan al zijne bloedverwanten rondom zich, neemt afscheid
van hen, en opent zich met een kort mes, 't welk ieder alleen daartoe zorgvuldig
bewaart, den buik, terwijl een ander hem tegelijkertijd de keel afsnijdt. Op die, wijze
wordt de misdaad als geboet beschouwd, en de overledene als een braaf en moedig
man in eere gehouden. In de hara-kiri wordt de jonge Japanner even goed
onderwezen als in de mathesis, zoowel ten aanzien van de manier om deze
heroïsche operatie met een behoorlijk decorum te volbrengen, als van de
verschillende gevallen, waarin het volstrekt noodig is zich den buik te openen.
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De staatkundige toestand van Japan verschilt niet zeer veel van dien der overige
e

oostersche autocratiën. Tot aan het begin der 13 eeuw heerschten de keizers
(Mikados) van Japan met onbeperkte magt. Omstreeks dat tijdstip echter werd de
oppermagt verdeeld tusschen den Mikado of Dairi en den Sjôgoen, of den
geestelijken en den wereldlijken keizer, die eenigermate tot elkander schijnen te
staan als een minderjarig monarch tot den regent. De magt wordt uitgeoefend door
den Sjôgoen, doch berust schijnbaar bij den Dairi, die zelfs het regt heeft den Sjôgoen
te bevestigen. Onder den Sjôgoen Taiko-Sama, dezelfde die de algeheele uitroeijing
der Christenen in 1596 beval, werd de magt van den Mikado meer en meer verkort,
zoodat er ten laatste naauwelijks eene schaduw van overbleef. Zijn opvolger reikte
in 1611 den eersten handelspas aan de Hollanders uit. - Onder den keizer of Sjôgoen
is de rijksraad met het algemeen bestuur belast. Het gansche rijk is voorts, met
uitzondering van het domein der kroon, in onderscheiden vorstendommen verdeeld,
welke als leenen zijn te beschouwen van den keizer. Japan is geheel een feodale
staat. Ten einde echter de vorsten, welke die leenen bezitten (landsheeren), in
onderwerping te houden, en de opstanden en burgeroorlogen te voorkomen, welke
uit hunne te groote magt in vroegere tijden meermalen ontstonden, draagt het hof
zorg hunne geldmiddelen stelselmatig uit te putten. Dit geschiedt soms, geheel in
japanschen geest, onder zeer beleefde vormen. De Sjôgoen b.v. schenkt den vorst
een witten reiger of noodigt zich bij hem ter tafel; het tegengeschenk of het diner
rigt den armen gunsteling te gronde. Dat de vassal, wiens schatkist dus door zijn
vorst wordt geledigd, haar weder vult uit de beurzen zijner onderhoorigen, en dat
deze op hunne beurt het volk plunderen - l'ancien régime - spreekt van zelf. Een
ander middel tot behoud van den inwendigen vrede vindt het hof in een heerleger
spionnen. Het stelsel van bespieding heeft in Japan den hoogsten trap van volmaking
bereikt. Niet alleen de landsheeren of vorsten, schier alle ambtenaren zijn door
spionnen omringd, en tevens zelve spionnen, die den keizer volkomen op de hoogte
houden van alles wat er omgaat. De eene helft der natie bewaakt de andere. Japan
is in dit opzigt menigen europeschen staat vooruit.
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Doch wij moeten tot Commodore Perry en zijn eskader terugkeeren. Zooals wij
zeiden was zijne zending geheel van vriendschappelijken aard. Dit belette echter
niet dat het eskader bestond uit zeven linieschepen en fregatten, behalve de
transportvaartuigen, welke laatste ook gewapend waren. Het noord-amerikaansche
gouvernement meende dat zijne argumenten meer kracht zouden hebben en beter
zouden uitkomen als er eenige stukken van zwaar kaliber op den achtergrond
stonden. De vlootvoogd moest echter niet dan in de hoogste noodzakelijkheid tot
maatregelen van geweld overgaan. Hij moest eene welwillende doch tevens vaste
en stellige houding tegenover de Japanners aannemen. Het doel der zending was
drieledig: bescherming der Amerikanen, die op de japansche kusten schipbreuk
leden of door storm beloopen werden; vrijheid voor de schepen om steenkolen en
andere benoodigdheden in te nemen; en, zoo mogelijk, openstelling van een of
meer havens voor den handel. Met het eerste punt was het ernstig gemeend, luidde
de brief, door den president Fillmore aan den keizer van Japan gerigt. Trouwens
wanneer wij in aanmerking nemen, dat in de straat van Matsmaye gedurende den
loop van één jaar door de Japanners meer dan 160 vreemde schepen waren gezien,
alle amerikaansche walvischvaarders, en dat het bereids was gebeurd, dat de
bemanning van enkele dezer schepen, op de japansche kust gestrand, door de
bevolking was gevangen genomen en, zoo al niet mishandeld, althans geruimen
tijd streng opgesloten gehouden, dan moeten wij erkennen, dat Noord-Amerika
welligt meer dan eenige andere staat grond had op eene verzachting van het
japansche stelsel aan te dringen. De pligt om de amerikaansche burgers te
beschermen mogt, gelijk de regering der Unie zelve beleed, niet langer worden
verzuimd. Ter geruststelling van de japansche regering moest Commodore Perry
te kennen geven, dat de wetten van zijn land, ongelijk aan die van andere Christelijke
landen, niet toelaten, dat de regering zich in de godsdienstige aangelegenheden
van haar eigen volk, veel minder in die van andere volken, menge. In den brief van
den president werd dit op den voorgrond gesteld. Voorts moest de noodzakelijkheid
worden aangetoond, welke er voor de amerikaansche schepen bestond, om zich
in eene japansche haven van kolen en provisiën te kunnen voor-
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zien, en eindelijk nog op de voordeelen worden gewezen, welke voor beide volken
het gevolg van onderlinge handelsbetrekkingen zouden zijn, waaromtrent in den
brief aan den keizer werd opgemerkt, dat de wisseling der wereldsche zaken soms
nieuwe wetten noodig maakte, en dat de japansche wetten tegen het verkeer met
vreemdelingen eenmaal ook nieuw waren geweest.
In dien zin luidden de voorschriften aan Commodore Perry gegeven. Deze
vlootvoogd leidde de onderhandelingen met uitstekend beleid. In het naleven van
de gebruiken der diplomatieke etiquette en van de formaliteiten, daarbij aangenomen,
gaf hij den Japanners niets toe. Na langdurige conferentiën met de keizerlijke
sten

gevolmagtigden kwam eindelijk op den 31
Maart 1854 een tractaat tot stand. Het
begon met de verklaring, dat er voortaan bestendige en algemeene vrede en
getrouwe vriendschap tusschen Amerika en Japan zou bestaan. De havens van
Simoda en Hakodate werden voor de amerikaansche schepen opengesteld tot het
innemen van steenkolen en provisiën. Andere havens mogten alleen ingeval van
nood worden binnengeloopen. Aan de Amerikanen, die op de japansche kust
schipbreuk mogten lijden, zouden de Japanners hulp en bijstand verleenen, en hen
in de opengestelde havens aan hunne eigene autoriteiten overgeven. Geen
schipbreukeling zou voortaan meer gevangen worden gehouden. Voor het verkeer
te Simoda en Hakodate werd een zekere kring bepaald, binnen welken de
Amerikanen zich vrij zouden mogen bewegen. In de opengestelde havens, zeide
voorts art. 7, mogten goud- en zilvergeld en goederen voor andere goederen worden
geruild, met inachtneming van de bepalingen, welke tijdelijk door de japansche
regering zouden worden vastgesteld. Provisiën en kolen mogten alleen door
tusschenkomst van japansche beambten worden geleverd en gekocht. De
Amerikanen zouden voorts zonder nader beding treden in het genot van alle
voorregten aan andere staten te verleenen. Eindelijk werd in art. 11 de benoeming
van amerikaansche consuls of agenten te Simoda toegelaten.
De bepaling in het tractaat omtrent de ruiling van goederen had betrekking op
een nader, meer bepaald op een handelsverdrag. Hoezeer uit de eenigzins
dubbelzinnige bewoordingen van die bepaling (art. 7) mogt worden opgemaakt, dat
de Amerikanen tot den handel waren toegela-
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ten, was dit geenszins de bedoeling der japansche regering. De handel bleef beperkt
tot de Hollanders en de Chinezen. Art. 6 zeide dan ook nog in het algemeen, dat
wanneer andere goederen (dan kolen, provisiën, water enz.) gewenscht werden,
daaromtrent eene zorgvuldige overeenkomst zou worden getroffen.
den

Het amerikaansche tractaat werd kort daarna, op den 17 Junij van hetzelfde
jaar, aangevuld met eenige additionele artikelen, waaromtrent echter werd
overeengekomen, dat zij op geenerlei wijze de eerst vastgestelde bepalingen
krachteloos zouden maken. De Amerikanen, die de japansche wetten overtreden,
worden, volgens dat nader verdrag, in verzekerde bewaring genomen en aan de
bevelhebbers van hunne schepen overgegeven. Te Simoda worden drie
landingplaatsen gemaakt. De Amerikanen hebben geen toegang tot militaire
etablissementen, of tot bijzondere woningen, maar mogen de winkels en tempels
ongehinderd bezoeken. Twee tempels worden als rustplaatsen aangewezen, en
naast een van deze eene begraafplaats voor de Amerikanen ingeruimd. De
japansche regering zal ontslagen worden van hare belofte om te Hakodate een
kolendepôt te vestigen. Goederen door Amerikanen in winkels gekocht moeten,
met opgave van den kooper en den koopprijs, aan het gouvernementshuis worden
afgegeven, waar de prijs betaald en de goederen afgeleverd worden. De Amerikanen
zullen het verbod om vogels en andere dieren te schieten eerbiedigen. Eindelijk
wordt de kring bepaald, binnen welken de Amerikanen zich te Hakodate ongehinderd
mogen bewegen.
Dus was de afloop der amerikaansche zending. Schoon het tractaat, zooals wij
zeiden, niet gewaagde van den handel, en in zoover derhalve aan het verlangen
der Amerikanen niet werd voldaan, mogt de verkregen uitkomst niettemin als zeer
bevredigend worden beschouwd. Schipbreukelingen zouden voortaan de gastvrijheid
der Japanners genieten; schepen hunne benoodigdheden in Japan kunnen innemen.
Een later tractaat tusschen Amerika en Japan breidt, zooals wij beneden zien zullen,
deze voorregten nog eenigzins verder uit.
Schier gelijktijdig met de expeditie der Vereenigde Staten werden ook door
Engeland en Rusland twee eskaders naar de japansche wateren gezonden. De
engelsche admi-
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raal Stirling kwam in September 1854 te Nagasaki; en schoon van geene bijzondere
den

volmagt voorzien, sloot hij reeds den 14 October daaraanvolgende eene conventie,
waarbij de havens van Nagasaki en Hakodate voor de Engelschen werden
opengesteld, doch alleen tot het kalefateren hunner schepen en het innemen van
zoodanige provisiën als volstrekt noodig mogten zijn, met bepaling, dat ook andere
havens zouden openstaan, echter niet dan ingeval van nood. Daarbij werden de
japansche wetten in de opengestelde havens voor de Engelschen verbindend
verklaard, en aan deze, even als aan de Amerikanen, het genot verzekerd van alle
voorregten, welke aan andere natiën reeds waren of nog zouden worden toegekend,
‘met uitzondering altoos van de voordeelen, welke voor de Nederlanders en Chinezen
uit hunne bestaande betrekkingen met Japan voortvloeijen.’ Ook dit tractaat, 't welk,
volgens de officiële uitlegging, strekken moest om het vriendschappelijk verkeer
tusschen Groot-Brittannië en Japan te bevorderen, liet alzoo het regt om handel te
drijven onveranderd, d.i. het sloot dat regt ten aanzien van de Engelschen
bepaaldelijk uit.
Het russische eskader, onder admiraal Pontiatine, wierp in Augustus 1853 het
anker voor Nagasaki. Rusland hernieuwde thans de pogingen, welke het reeds in
1792, en in 1803 en 1804, door de zending van Laxman en van Resanoff, had
aangewend om met Japan in betrekking te komen, doch welke toen geheel waren
mislukt. De tegenwoordige vlootvoogd was gelukkiger dan zijne voorgangers. Een
tractaat kwam tot stand (26 Januarij/7 Februarij 1855), nagenoeg overeenstemmende
met het amerikaansche en engelsche, behalve eene bijzondere bepaling omtrent
de regeling der grensscheiding tusschen Japan en de Kurilische eilanden, welke
aan Rusland behooren. De opengestelde havens waren Nagasaki, Simoda en
Hakodate. In de beide laatste mogt Rusland consuls benoemen. De Russen zouden
in Japan en de Japanners in Rusland volkomen vrijheid genieten en ingeval van
misdrijf alleen onderworpen zijn aan de wetten van hun land. De voorregten aan
andere volken toegekend of toe te kennen werden gelijktijdig tot de russische
onderdanen uitgestrekt. Eene begraafplaats zou den Russen worden aangewezen.
Het tractaat ging echter ten aanzien van den handel verder dan de andere. In de
opengestelde havens mogten de Russen, naar luid
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van § 5, ruilhandel drijven; en de additionele paragraphen bepaalden, dat het ruilen
der goederen zou geschieden in een daartoe bestemd lokaal, in tegenwoordigheid
der japansche ambtenaren, alsmede dat de japansche regering plaats en woning
voor de russische kooplieden zou aanwijzen. Van een nader tractaat, in het vorig
jaar door de Russen met Japan gesloten, zullen wij hieronder melding hebben te
maken.
Dus mogten de pogingen, door de drie groote mogendheden tot verzachting van
het japansche stelsel van uitsluiting aangewend, tot eene gelukkige uitkomst leiden.
Wij moeten thans zien, welk deel Nederland aan het welslagen dier pogingen heeft
gehad, en hoe het op zijne beurt de vruchten heeft mogen plukken van zijn
volhardend streven om Japan tot meer verlichte begrippen te brengen.
Wij keeren terug tot het begin van 1852. De amerikaansche expeditie naar Japan
naderde hare verwezenlijking. De nederlandsche regering achtte thans het oogenblik
gekomen om haren vroegeren arbeid voort te zetten. Terwijl zij, gelijk wij zagen,
bereidwillig hare medewerking leende aan het amerikaansche gouvernement tot
bevordering van het doel der expeditie, bleef zij niet in gebreke regtstreeks tot dat
einde stappen bij Japan te doen. Na de japansche regering op hare wezenlijke
belangen en het gewigt der amerikaansche ontwerpen te hebben gewezen, noodigde
zij haar uit in overleg te treden over de meest geschikte middelen om de gevaren,
welke dreigden, af te wenden, en bood als grondslag der te voeren onderhandelingen
een ontwerp van tractaat aan, 't welk den weg aanwees om het beoogde doel te
bereiken en tot leiddraad kon strekken voor de Japanners bij de beantwoording der
aanzoeken en voorstellen, welke eerlang van de zijde der Vereenigde Staten te
wachten waren. Het ontworpen verdrag bevestigde de aloude betrekkingen tusschen
Nederland en Japan; het bepaalde, dat de haven van Nagasaki ook voor andere
volken zou openstaan tot het herstellen hunner schepen en het innemen van
provisiën, en dat daarenboven tot den handel zouden worden toegelaten zoodanige
staten, welke een tractaat met Japan mogten wenschen te sluiten. Als hoofdstrekking
van zoodanig tractaat werd vervolgens voorgesteld: dat de handel zich zou bepalen
tot de haven van Nagasaki, waar de vreemde consuls geves-
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tigd zouden zijn; dat aan de vreemde kooplieden eene wijk der stad ter hunner
vestiging zou worden aangewezen; dat de japansche regering de wijze, waarop de
handel gedreven moest worden, zou regelen; dat zij ten gerieve van den handel
papieren geld zou uitgeven, en twee plaatsen zou aanwijzen, waar magazijnen van
steenkolen mogten worden opgerigt. Ingeval op deze grondslagen tractaten met
vreemde natiën gesloten mogten worden, zou Nederland met de meest begunstigde
worden gelijk gesteld. - Op den voet der voorgestelde bepalingen zou - wij meenden
dit uitzigt te mogen openen - met eerbiediging der japansche instellingen, aan de
regtmatige eischen van andere mogendheden kunnen worden voldaan: de vrede
van het japansche rijk zou bewaard kunnen blijven, wanneer in dien zin aan de
gezanten der vreemde mogendheden werd geantwoord; doch van den anderen
kant gaf onze regering tevens duidelijk te kennen, dat wij welligt genoodzaakt konden
worden Japan geheel te verlaten, wanneer vijandelijke botsingen het gevolg werden
van een halstarrig vasthouden aan het stelsel van volstrekte afsluiting, waartegen
onze voorstellen waren gerigt.
Intusschen hadden de amerikaansche en russische eskaders, het eerste in de
baai van Jeddo, het andere in de haven van Nagasaki, het anker geworpen.
Onderhandelingen met de beide vlootvoogden waren aangeknoopt, en thans was
het de beurt van het japansche bestuur om onder den indruk, welken de trotsche
vloten van het Westen op de bevolking hadden gemaakt, bij onze regering en haren
vertegenwoordiger te Desima raad en voorlichting te vragen. Tusschen de
nederlandsche en japansche autoriteiten hadden herhaalde conferentiën plaats en
deze bleven geenszins zonder vrucht. Wel werd nog het denkbeeld om vreemden
ten handel toe te laten met het onveranderlijke ‘dat is onmogelijk’ beantwoord; op
sommige punten scheen niettemin eenige toenadering merkbaar. ‘Al wat gij verklaard
hebt’, dus lezen wij in een brief van den Gouverneur van Nagasaki aan ons
opperhoofd, den heer Donker Curtius, ‘over de bergplaatsen van steenkolen en de
behoefte aan provisiën en schuilplaats ingeval van storm voor vreemde natiën,
schijnt niet onaannemelijk.’ Zoo stonden de zaken op het einde van 1853.
In het volgend jaar kwamen de beide eskaders, na eenige maanden afwezig te
zijn geweest, terug. Van hare zijde
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zond de nederlandsche regering, met het oog op de mogelijkheid van aanstaande
belangrijke voorvallen in het japansche rijk, thans ook een oorlogsbodem derwaarts,
en liet zij uit naam van den koning een geschenk aan den keizer aanbieden, 't welk
bestemd was om zoowel eene nuttige uitvinding in Japan te doen kennen, als om
de goede verstandhouding tusschen de beide volken te bevestigen. Trouwens deze
laatste liet niets te wenschen over. De japansche autoriteiten sloten zich hoe langer
hoe meer aan de vertegenwoordigers van Nederland aan. Zij hielden niet op het
hoofd van onzen handel te Desima te raadplegen, en trachtten de kennis der
hollandsche taal zooveel mogelijk bij de Japanners te bevorderen. Toen het
afgezonden oorlogsstoomschip, de Soembing, was aangekomen, gaven zij het
verlangen te kennen, dat japansche officieren, werktuigkundigen, soldaten en
zeevarenden onderrigt mogten ontvangen in den scheepsbouw, het stoomwezen,
het besturen van europesche schepen, en wat daarmede in verband staat. Hieraan
werd bereidwillig voldaan en de welwillendheid der onzen door blijken van vertrouwen
en hoogachting van de japansche zijde beantwoord. Middelerwijl had de
nederlandsche regering op nieuw vertoogen bij het japansche gouvernement
ingediend, welke, evenals de voorstellen van het vorige jaar, uitgaande van de
beginselen in den brief van 1844 neêrgelegd, de belangen van Japan niet minder
dan onze eigene moesten bevorderen. De belangen van Nederland mogten echter
vooral thans niet uit het oog worden verloren, nu het zich liet aanzien, dat het
japansche gouvernement zou overgaan ook aan andere natiën meer of min
belangrijke inwilligingen te doen, en het was dus noodig te waken dat niet aan eenig
rijk voordeelen werden toegekend, waarvan Nederland zou blijven uitgesloten. De
keizerlijke regering stelde in dit opzigt de verwachting geenszins te leur en het
antwoord, door haar op de jongste vertoogen van onze zijde gegeven, moest als
volkomen bevredigend worden beschouwd. Het behelsde de verklaring, dat ten
aanzien van het handelsverkeer de Nederlanders onderscheiden waren van de
andere volken en meest vertrouwd door de japansche regering; dat het de natuurlijke
bedoeling dier regering was, om elk voorregt, 't welk aan andere natiën mogt worden
toegekend, ook aan Nederland te verzekeren; dat mitsdien al dadelijk ook aan
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de Nederlanders vergunning werd gegeven om de beide havens van Simoda en
Hakodate te bezoeken, op volkomen gelijken voet als de burgers der Vereenigde
Staten daar waren toegelaten, ten einde water en andere benoodigdheden te
bekomen en de schepen te herstellen, doch dat het drijven van handel voortdurend
beperkt moest blijven tot de haven van Nagasaki.
Zooals uit den inhoud blijkt, werd het antwoord gegeven nadat het tractaat met
Noord-Amerika was gesloten, en het is hier de plaats, met een enkel woord te wijzen
op het naauw verband, waarin beide dat tractaat en dat antwoord tot elkander staan.
Wij vroegen boven, in hoe ver Nederland had bijgedragen tot den goeden uitslag
der pogingen, door andere mogendheden tot verzachting van het japansche stelsel
aangewend. Het zal thans eenigzins kunnen blijken, dat wij te regt voor ons eigen
land een deel eischen van de eer, welke zij mogten inoogsten, die den eersten slag
hebben toegebragt aan den onoverkomelijken scheidsmuur, waarmede Japan zich
van de overige wereld hield afgezonderd. Wij zagen, hoe Nederland, sinds Willem
II het initiatief nam om in het algemeen belang eene verzachting der japansche
wetten tegen het verkeer met vreemdelingen te bevorderen, onvermoeid voortging
aan de grootsche taak te arbeiden, welke het ten aanzien van Japan had aanvaard,
en zonder af te wijken van de gedragslijn, welke het zich had gesteld, raadgevend
en waarschuwend optrad om de keizerlijke regering steeds dringender de
noodzakelijkheid aan te toonen van eene meer vrijgevige politiek, in plaats van de
verouderde begrippen, welke zij nog aankleefde. Wij zagen, hoe vooral de pogingen
van andere natiën om betrekkingen met Japan aan te knoopen krachtig door
Nederland werden ondersteund en hoe de vreedzame expedities, tot dat einde uit
Europa en Amerika afgezonden, ijverige medewerking vonden bij het nederlandsch
gouvernement. En nu zullen wij geenszins den indruk miskennen, door de westersche
vloten te weeg gebragt, noch den drang, welken deze op de gemoederen der
Japanners moesten uitoefenen; wij zullen den invloed niet voorbijzien van dat
gelijktijdig en ernstig streven van verschillende natiën: - maar wanneer wij in het
oog houden, dat juist door dat vereenigd streven, door die magtige vloten de
voorspellingen werden bewaarheid in den brief van 1844 vervat, en dat de loop
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der gebeurtenissen alzoo moest bijdragen om onzen belangloozen raad ingang te
verschaffen bij de japansche regering; wanneer wij letten op het door ons
voorgestelde tractaat van 1852, het uitzigt daarbij door onze regering geopend, en
den brief op het einde van het volgend jaar door de japansche autoriteiten
geschreven - en hierbij vergelijken de overeenkomst met Noord-Amerika en de
beide andere staten gesloten, dan zal het wel geen overdreven lofspraak zijn,
wanneer wij beweren, dat Nederland veel, zeer veel tot de verkregen resultaten van
andere volken heeft bijgedragen. Of waren - wij vragen het - de vroege pogingen
door Rusland en Noord-Amerika afzonderlijk beproefd niet geheel zonder vrucht
gebleven?
Zoo was dan in 1854 de eerste stap gedaan tot een vrij en algemeen
handelsverkeer met het japansche rijk. De nederlandsche regering zag zich hierdoor
aangemoedigd om te volharden bij haar streven naar dit groote doel, het einddoel
van de staatkunde, welke zij sedert de laatste jaren onafgebroken had gevolgd. Zij
werd hiertoe te meer aangespoord, daar zich eene merkwaardige omkeering
openbaarde in de denkwijze der japansche bevolking, welke hare achterlijkheid en
de behoefte aan ontwikkeling levendig begon te gevoelen, en zich veelal niet langer
tevreden betoonde met den staat van volkomen afzondering, waarin zij zich bevond.
Japansche vorsten en grooten legden daarbij in hooge mate belangstelling aan den
dag in natuur- en werktuigkunde, zee- en stoomwezen, en wat verder de opgewekte
behoefte maar eenigzins kon bevredigen. Het onderrigt, bereids door de onzen
gegeven, scheen aanvankelijk goede vruchten te dragen. De japansche regering
riep onze tusschenkomst met aandrang in tot bevordering en uitbreiding van de
kennis der Japanners ten aanzien van die vakken van wetenschap, welke meer
onmiddellijk met zeevaart en nijverheid in verband staan, en bij het gemis eener
eigene europeesch ingerigte zeemagt, kwam zij onze goede diensten tevens vragen
om haar in het tot stand brengen eener japansche oorlogsmarine behulpzaam te
zijn. Beide verzoeken vonden een gunstig gehoor. Onze regering besloot de
gevraagde medewerking onbekrompen te verleenen, in het vertrouwen, dat Japan,
naarmate het voortschreed op de baan van vooruitgang, ook te eerder gehoor zou
geven aan onze vertoogen en
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raadgevingen, om zijne instellingen ten behoeve van het algemeen verkeer te
hervormen. Inmiddels zou een tractraat onze verkregen regten in Japan bevestigen,
onder opheffing, zooveel doenlijk, van oude en lastige belemmeringen, en aan onzen
handel aldaar eene nieuwe rigting worden gegeven, geschikt en bestemd om het
buitenlandsch verkeer in zijne weldadige gevolgen te leeren kennen. Onze handel
moest van een naauw en veelzijdig beperkten contract- en kleinhandel, gegrond op
het behalen van groote winsten in den omzet van een klein kapitaal, allengs, voor
zoover de japansche instellingen dit slechts eenigzins gedoogden, op den voet van
een normalen groothandel worden gebragt. Ten einde in de maatregelen, welke
daartoe moesten leiden, geheel vrij te zijn, achtte ons gouvernement het noodig,
gelijk wij boven zagen, in den loop van het jaar 1855 den pachter van den
kambanghandel uit te koopen, en zich het monopolie van den omzet met Japan
geheel alleen te verzekeren. Aan de wenschen, door de japansche regering kenbaar
gemaakt, werd voorts van onze zijde zooveel mogelijk voldaan. Belangrijke
uitzendingen hadden plaats voor den aanleg van eene wetenschappelijke boekerij
en van eene verzameling modellen en instrumenten op Desima, terwijl een
marine-detachement derwaarts werd bestemd, om aldaar beschikbaar te blijven,
en meer geregeld het onderwijs voort te zetten, 't welk in het vorige jaar door de
onzen was aangevangen. Zelfs meende onze regering niet te ver te gaan door aan
den keizer van Japan een onzer oorlogschepen ten geschenke aan te bieden, als
een waardig blijk, dat zij de eerste stappen, door het japansch bestuur in het belang
van een vrij verkeer met vreemde volken gedaan, wist op prijs te stellen, en de
betrekkingen van vriendschap, welke de beide landen van ouds verbonden, naauwer
wenschte toe te halen. Hiermede legden wij feitelijk den eersten grondslag tot de
toekomstige japansche marine. Gelijktijdig met deze maatregelen verleende de
regering aan het opperhoofd van onzen handel te Desima den titel van ‘Nederlandsch
Commissaris in Japan’, ten einde zijne uiterlijke stelling aldaar in overeenstemming
te brengen met het meer staatkundig geworden karakter zijner verrigtingen, vooral
bij zijne menigvuldige aanraking met vreemde vlootvoogden en bevelhebbers van
oorlogschepen.
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Schoon de japansche regering verklaard had, dat het hare bedoeling was ook aan
Nederland het genot te verzekeren van de voorregten aan andere staten toegekend,
was daarom, gelijk wij zagen, door ons gouvernement geenszins afgezien van het
sluiten van een tractaat, 't welk die verkregen regten moest bevestigen. De
onderhandelingen, hierover gevoerd, leidden in de maand November van 1855 tot
eene voorloopige overeenkomst, waarbij, tegelijk met de toelating tot den handel,
zooals wij die van ouds hadden bezeten, de gelijkstelling der onzen met de meest
begunstigde natie werd bekrachtigd. De wijze van handeldrijven bleef aanvankelijk
op den bestaanden voet, doch verschillende oude en lastige belemmeringen werden
opgeheven, en in het algemeen kwam eene meer gepaste verhouding tusschen de
Nederlanders en Japanners tot stand. De overeenkomst bevatte in haar eerste
artikel eene belangrijke concessie van de japansche zijde. Die bepaling gaf namelijk
aan de Nederlanders volkomen persoonlijke vrijheid, zoodat zij voortaan ten allen
tijde van Desima zouden mogen uitgaan zonder eenig geleide, even als dit tot nu
toe op verzoek werd toegestaan met geleide. Voorts was nog bepaald, dat al de
woningen en pakhuizen op Desima aan de nederlandsche factorij zouden worden
verkocht, en de grond verhuurd. Schoon in den handel zelven, en de wijze, waarop
die gedreven werd, geene dadelijke verandering werd gebragt, zeide de
overeenkomst toch, dat wanneer later eenige verandering daarin mogt worden
gewenscht, of eenige zaak nadere regeling mogt behoeven, daarover zou worden
onderhandeld, en dat alsdan alle bepalingen, welke door de Nederlanders lastig
werden gevonden, zooveel mogelijk zouden worden opgeheven. Zeer eigenaardig
werd wijders de vergunning aan de onzen verleend om, zooals wij lezen, in de baai
van Nagasaki voor de gezondheid te mogen rondvaren en visschen. Het laatste
schijnt echter alleen aan de Nederlanders, die te Desima wonen, tot bevordering
hunner gezondheid vrij te staan. Ten slotte hield de overeenkomst nog in, dat zij
zou vervallen zoodra een tractaat tusschen Nederland en Japan zou zijn tot stand
gebragt.
Voor het oogenblik mogt dit voorloopig verdrag zeer bevredigend heeten. De vrije
toegang tot eene stad als Nagasaki, met 60,000 inwoners, was onmiskenbaar eene
be-
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langrijke afwijking van het stelsel van bewaking, en leverde dus aan de japansche
zijde eene gewigtige concessie op. Thans was voor het eerst bij eene wederzijds
verbindende akte de grens onzer regten en vrijheden in Japan naauwkeurig bepaald
en omschreven, en daarmede alzoo een einde gemaakt aan den toestand, welke
nu reeds twee en eene halve eeuw geduurd had, en waarin wij geheel van de meer
of minder gunstige gezindheid der Japanners afhankelijk waren, zonder ons op
eenig regt te kunnen beroepen, daar toch de grondslag onzer toelating tot den
e

japanschen handel, de twee handelspassen van de 17 eeuw, beide in den vorm
eener eenzijdige concessie waren verleend. In zoover was derhalve onze verhouding
tegenover Japan door deze overeenkomst op een meer regelmatigen voet gebragt,
en had dat stuk afgescheiden van andere voordeelen groote waarde.
Nadat de welwillende gezindheid der keizerlijke regering dus op nieuw ten onzen
aanzien gebleken was, kon van onze zijde de medewerking en hulp, welke zij
gevraagd had, nog minder dan vroeger worden geweigerd. Wij zagen, dat het
nederlandsch gouvernement niet alleen het verspreiden van wetenschappelijke
kennis, maar ook de oprigting eener oorlogsmarine in Japan wenschte te bevorderen.
Het had dan ook reeds, behalve de aanbieding van een nederlandsch oorlogschip,
den aanbouw van twee schroefschepen hier te lande voor japansche rekening op
zich genomen. Intusschen was het noodzakelijk, om in dit opzigt met
behoedzaamheid te werk te gaan. Door al te groote inschikkelijkheid toch kon Japan
ligt in zijn stelsel van uitsluiting worden gestijfd, wanneer de meerdere magt, waartoe
het zoo ijverig trachtte te geraken, niet door wezenlijke begeerte naar vrijgeviger
beginselen werd opgewogen. Buitendien waren vele voorwerpen van westersche
industrie nog te veel boven het bereik der Japanners, dan dat deze ze met eenig
nut hadden kunnen gebruiken. Daarom wees onze regering de levering af van het
benoodigde voor een constructiewinkel, zoo mede van werktuigen voor eene
geschutgieterij, en hetgeen verder in het belang van de militaire verdediging was
gevraagd. Alleen bewilligde zij er in nog een schroefstoomschip voor japansche
rekening te laten bouwen. Van den anderen kant echter toonde de regering zich
bereid de Japanners tot eene betere kennis, een beter gebruik van de hulpbronnen
des lands op te leiden, en het
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bekend te maken met de middelen, welke eene betere ontginning van de rijke
japansche mijnen konden bevorderen. Tot dat einde werd een mijn-ingenieur naar
Desima gezonden, die op den voet van het daar reeds aanwezige
marinedetachement het verlangde onderrigt zou geven. Even als de beide
voorgaande jaren ontving voorts een der stoomschepen van het oost-indisch eskader
de opdragt zich naar de japansche wateren te begeven, mede om onze vlag in de
opengestelde havens van Simoda en Hakodate te vertoonen.
In den aanvang van 1856 werd de voorloopige overeenkomst, tusschen Nederland
en Japan gesloten, met enkele wijzigingen van ondergeschikt belang overgebragt
en

in den vorm van een tractaat, 't welk op den 30 Januarij werd geteekend. De
wijzigingen betreffen voornamelijk de bepalingen der overeenkomst omtrent den
verkoop der gebouwen op Desima en hetgeen daarmede in verband staat, welke
bepalingen in het tractaat zoodanig zijn zamengesmolten, dat de vroeger
vastgestelde verkoop in huur is veranderd. Voorts is de overeenkomst nog aangevuld
met eene nieuwe bepaling, in het tractaat opgenomen en gerigt tegen den toegang
van onbevoegde Japanners op Desima. De sedert volbragte ratificatie van het
tractaat heeft daaraan regtskracht geschonken en alzoo bepaald een einde gemaakt
aan den vroegeren toestand, waarin, gelijk wij boven reeds opmerkten, Nederland
zich tegenover Japan slechts op gunsten, niet op stellige regten kon beroepen.
Hiermede achtte onze regering echter hare taak geenszins afgeloopen; integendeel
bleef zij, voortgaande op den ingeslagen weg, meerdere concessiën van de
japansche zijde vorderen. Al spoedig werden nieuwe onderhandelingen geopend,
en eenige additionele artikelen op het tractaat, door ons voorgesteld, welke strekken
moesten om Japan weder eene schrede nader te brengen tot de verwezenlijking
van die beginselen van internationaal verkeer, welke wij niet ophielden voor te staan.
Met ernst en klem toonde ons gouvernement de noodzakelijkheid van zoodanig
verkeer aan, en wees daarbij op het tractaat met Rusland gesloten, waarin ruiling
van goederen in 't algemeen, en niet uitsluitend met de regering was toegelaten, hetwelk althans door de Russen in dien zin zou worden uitgelegd. Vrije handel, het
gevolg van den natuurlijken
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loop der dingen, werd thans, dus schreef de nederlandsche commissaris aan de
japansche autoriteiten, zoo dringend gevorderd, dat de bestaande afsluiting, in dit
opzigt nog gehandhaafd, als onhoudbaar moest worden beschouwd. Wij verlangden
voorts vrije uitoefening van de Christelijke godsdienst voor de vreemdelingen, die
in het rijk waren toegelaten, en intrekking van het zoogenaamde beeldtrappen, een
e

e

gebruik uit de tijden van de vervolging der Christenen in de 16 en 17 eeuw
afkomstig, eene soort van eed van afzwering, waardoor de Japanners zinnebeeldig
hunne verachting voor het Christendom moesten te kennen geven. Het streed toch,
meenden wij, met de vriendschapsbetrekkingen, thans reeds door Japan met
sommige vreemde natiën aangeknoopt, dat jaarlijks te Nagasaki en elders van de
Japanners een blijk werd gevorderd van verachting en vijandschap voor hetgeen
die natiën zelve juist als het heiligste bleven beschouwen. Eindelijk werd bij de
voorgestelde additionele artikelen nog door ons bedongen zoowel de toelating van
nederlandsche vrouwen en kinderen te Nagasaki en in de overige havens, voor
vreemden geopend, als het regt om in de haven van Nagasaki een vrij persoonlijk
verkeer te hebben met de vreemdelingen, die deze haven mogten bezoeken.
Dus waren in de hoofdtrekken de nieuwe vorderingen door Nederland aan Japan
gedaan, waarbij wij de aanneming van vrijen handel nog slechts in beginsel eischten,
en de wijze van uitvoering afhankelijk lieten van nadere bijzondere regeling.
Aanvankelijk schenen de onderhandelingen over onze voorstellen weinig uitzigt
op een gunstigen uitslag te geven. Reeds bij de beraadslagingen over het laatstelijk
met ons gesloten tractaat was de houding der japansche regering niet van dien aard
geweest om veel vertrouwen op haar streven naar hervorming in te boezemen. Die
beraadslagingen toch getuigden maar al te zeer van hare zucht om, zoo mogelijk,
op reeds gedane concessiën terug te komen, en van hare vasthoudendheid zelfs
aan min beduidende oude instellingen en gebruiken, welke, naar het scheen, niet
meer behoefde te worden verwacht. Thans echter, nu over nieuwe concessies, door
Japan te verleenen, zou worden gehandeld, nam zij hare toevlugt tot het stelsel van
dralen en tijdwinnen - het gewone redmiddel van een bestuur,
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't welk niet wenscht toe te geven, en toch ook niet durft te weigeren. Op de meest
in het oog loopende wijze werd dat stelsel aangewend, en wat dit bij eene regering
als die van Japan te beteekenen heeft is ligt te begrijpen, als men weet, dat haast
in de behandeling van officiele zaken daar te lande als een gebrek aan beleefdheid
wordt beschouwd.
Onder deze omstandigheden zag het nederlandsch gouvernement zich genoopt
met behoedzaamheid hare politiek tegenover Japan voort te zetten. Sinds 1844
had Nederland niet opgehouden de regering van dat land omtrent hare wezenlijke
belangen ten aanzien van een vrij handelsverkeer voor te lichten. Sinds 1855 hadden
wij haar niet alleen met raad, maar ook met ter daad bijgestaan, en onze krachtige
medewerking verleend op den weg van hervorming en ontwikkeling. Kon Nederland
thans nog onvoorwaardelijk die medewerking blijven verleenen? Zou het zijne
roeping niet miskennen, door Japan de middelen te verschaffen om tot een beter
bewustzijn zijner magt te geraken, wanneer de japansche regering blijkbaar den
weg weder scheen te willen verlaten, welken het naauwelijks had ingeslagen? Het
antwoord op deze vragen kon niet twijfelachtig zijn. De nederlandsche regering
wilde daarom geenszins de aan Japan geboden hand ten eenemale terugtrekken,
doch zij mogt niet voortgaan hare hulp te schenken, daar waar zij kon vreezen, dat
er gebruik van zou worden gemaakt ten nadeele van de groote belangen, welke zij
voorstond. Naarmate Japan meer toenadering had getoond tot verzachting van zijn
stelsel, had onze regering hare tusschenkomst mede verleend tot bevordering van
de oprigting eener japansche oorlogsmarine, en op die wijze getracht tot verbetering
van de militaire wapening des rijks bij te dragen. Doch dit kon alleen geschieden
zoo lang en voor zoover het japansch bestuur de ernstige, opregte zucht tot
hervorming zijner instellingen aan den dag legde. Nederland toch mogt den schijn
niet op zich laden, dat het in zijne staatkunde ten aanzien van Japan niet te goeder
trouw was, en, onder een bedriegelijk voorgeven, de Japanners wilde sterken in
hunne vooroordeelen, ten einde op eene baatzuchtige wijze allen handel met Japan
uitsluitend voor zich zelf te behouden. Dienovereenkomstig besloot de nederlandsche
regering, zonder te kort te doen aan gegeven beloften, de nieuwe aanzoeken van
de japan-
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sche zijde niet in te willigen. Zij vond geen bezwaar de toegezegde stoomschepen
aan het japansch gouvernement te leveren, evenmin als het marine-detachement
op Desima voorloopig aan te houden, vooral ook om de diensten, welke dat
detachement aan de japansche nijverheid bewees; en langs dien weg bleef zij dus
voortgaan onze medewerking dienstbaar te maken aan de intellectuele en industriele
opleiding van het japansche volk. Doch zij weigerde bepaald aan het detachement
eenige verdere uitbreiding te geven, zoo als de japansche regering had verzocht,
door toevoeging van officieren der artillerie en genie, uit hoofde van de zuiver militaire
strekking, welke die toevoeging blijkbaar moest hebben. Tegelijker tijd nam zij uit
de gebeurtenissen, in China voorgevallen, aanleiding om het japansche
gouvernement te overtuigen van de noodzakelijkheid tot naleving der gesloten
tractaten in milden en ruimen zin, en het, onder hernieuwde waarschuwing voor de
gevaren, welke het bedreigden, de aanneming onzer additionele artikelen in zijn
eigen belang aan te raden.
Zoo was het jaar 1856 onder geene zeer gunstige voorteekenen geëindigd. Weldra
zou echter blijken, dat de vertoogen, als inleiding voor de nadere onderhandelingen
door Nederland aan Japan gerigt, de stellige weigering van onze zijde om de
japansche regering te volgen, waar zij slechts eenigzins van den ingeslagen weg
afweek, en de ernstige waarschuwing, waartoe wij ons verpligt hadden gezien, hun
doel geenszins hadden gemist. De vrees voor mislukking onzer pogingen, zoo die
mogt hebben bestaan, werd geheel door de uitkomst gelogenstraft. De
onderhandelingen van het volgende jaar zetten de kroon op aan onzen arbeid. Er
kwam eene overeenkomst tot stand, waarbij onderscheidene additionele artikelen
op het tractaat van 30 Januarij 1856 werden vastgesteld, en welke vergezeld ging
van eenige verklaringen of mededeelingen omtrent sommige punten van
onderhandeling, in officielen vorm door de japansche regering uitgereikt. Deze
en

additionele overeenkomst, den 16 October 1857 door de wederzijdsche
gevolmagtigden onderteekend, en het vervolg daarop van dezelfde dagteekening,
alsmede de officiele verklaringen en mededeelingen, komen in de hoofdzaak overeen
met het ontwerp der additionele artikelen, door de nederlandsche regering tot
grondslag der onderhandelingen gelegd. Maar die overeenkomst en de
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verdere stukken, daartoe behoorende, voerden thans onmiddellijk het vrije
handelsverkeer in, door het ontwerp nog slechts als beginsel gesteld, en bevatten
alzoo eene veel grootere concessie dan aanvankelijk door ons was gevraagd.
Overigens bestaat het verschil tusschen de vastgestelde en de ontworpen bepalingen
grootendeels in de redactie en den vorm der stukken, maar de Nederlandsche
Commissaris, de Heer Donker Curtius, begreep te regt, dat ten aanzien van den
vorm des noods eenige concessiën aan Japan konden worden gedaan. Wij willen
thans kortelijk den inhoud mededeelen van deze merkwaardige overeenkomst,
waarbij voor het eerst in stellige bewoordingen de vrije handel van particulier tot
particulier, tusschen Japanners en vreemdelingen, is vergund, en welke als het
begin van een nieuw tijdvak in de japansche geschiedenis kan worden beschouwd.
‘In de havens van Nagasaki en Hakodate, zegt artikel 1, zal van nu af handel worden
toegelaten. Te Hakodate zal de handel begonnen worden tien maanden na
en

dagteekening dezer’ (dus met den 16 Augustus e.k.). - Nadat het handelsverkeer
dus is toegelaten, volgen, in de artikelen 2, 3 en 4, bepalingen omtrent het bedrag
der tonnegelden, de gevallen, waarin die verschuldigd zijn, en de aangifte, welke,
onder overlegging van het manifest, bij de aankomst van een schip behoort te
geschieden. ‘Het getal der handelschepen is onbeperkt, luidt verder artikel 5; geene
beperking van den handel tot zekere geldsom heeft plaats.’ De artikelen 6 tot en
met 12 regelen nu de wijze, waarop de handel zal worden gedreven, en bepalen
o.a. dat de aangevoerde goederen in openbare veilingen, door de keizerlijke
geldkamer te Nagasaki gehouden, zullen worden verkocht, maar dat ook
onderhandsche koop en verkoop is toegelaten, in welk geval echter de geldkamer
niet gelijk anders voor de betaling aansprakelijk is; dat niet enkel geprivilegieerde
leveranciers, maar integendeel alle japansche kooplieden handel mogen drijven;
dat van de opbrengst van alle goederen zekere regten zullen worden geheven en
dat de Nederlanders zullen betalen met papieren geld, door de geldkamer uit te
geven, schoon ook vreemde gouden en zilveren muntspecie in betaling mag worden
gegeven, echter alleen aan de geldkamer, en volgens de waarde in art. 12 bepaald.
Artikel 13 tot en met artikel 17 verbieden den verkoop van oorlogs-
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behoeften anders dan aan het japansch gouvernement, den invoer van opium, den
uitvoer van goud en zilver, gemunt of in staven, en behelzen voorts eene opgave
van de goederen, welke door de japansche kooplieden niet geleverd mogen worden.
‘Alle goederen, door de Japanners verkocht, zegt artikel 18, worden geleverd tegen
telkens overeen te komen, niet tegen vastgestelde prijzen.’ De uitvoer van sommige
goederen kan tijdelijk worden verboden. De volgende bepalingen tot en met artikel
23 houden voorschriften in omtrent het afgeven der scheepspapieren, omtrent de
boeten, welke verschuldigd zijn wegens het niet tijdig of niet behoorlijk indienen van
het manifest, en verbieden wijders het overschepen der lading in de haven zonder
vergunning. Artikel 24 onderwerpt de japansche sluikhandelaars aan de japansche
wetten; de nederlandsche worden gestraft met verbeurdverklaring van de
achterhaalde goederen, of ook van schip en lading. Volgens de artikelen 25 tot 28
mag geen Japanner aan boord van een nederlandsch schip verblijven zonder
waarschuwing van het gouvernement, en kan geen handelschip vertrekken vóórdat
de afrekening is afgeloopen. De artikelen 29 tot 32 vergunnen een vrij persoonlijk
verkeer tusschen Nederlanders en zoodanige vreemde natiën, welke een tractaat
met Japan gesloten hebben, geven vrijen toegang aan de onzen tot tempels, theeof rusthuizen enz., waar de verteringen in japansch papieren geld worden betaald,
en bepalen eindelijk de grenzen der wandelingen te Nagasaki en Hakodate. ‘De
Nederlanders, dus luidt artikel 33, hebben vrijheid tot uitoefening van de christelijke
godsdienst binnen de gebouwen en de voor hen bestemde begraafplaatsen.’ Artikel
34 regelt de briefwisseling tusschen de regeringen der beide landen. De artikelen
35 tot 38 stellen japansche onderwijzers beschikbaar voor hen, die japansch willen
leeren, en regelen de beslechting van geschillen tusschen vreemden onderling en
met Japanners. Artikel 39 verzekert ons het genot van alle regten aan andere volken
verleend of nog te verleenen. Artikel 40 eindelijk bekrachtigt de bepalingen van het
tractaat, welke niet zijn gewijzigd door deze additionele overeenkomst.
Het vervolg van de additionele artikelen hierop bevat de afschaffing van den
kompshandel en van de tot nu toe gebruikelijke geschenken aan den keizer en de
rijksgrooten, en be-
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paalt tevens, dat de nederlandsche schepen, niet gelijk vroeger, alvorens de haven
te mogen binnenvaren, door japansche beambten zullen worden onderzocht, maar
dat zij dadelijk voor de stad ten anker zullen komen.
De japansche regering reikte voorts, gelijk wij zeiden, eenige officiele
mededeelingen uit, waarin zij zich ten aanzien van sommige punten van
onderhandeling jegens het nederlandsche gouvernement verklaarde. In het eerste
van deze stukken wordt o.a. aan de Nederlanders vergund hunne vrouwen en
kinderen in de opengestelde havens bij zich te hebben, terwijl de japansche regering
zich bereid verklaart om ook met andere volken, die met Japan handel mogten
wenschen te drijven, tractaten in den geest der additionele overeenkomst te sluiten.
Verder wordt daarbij te kennen gegeven, dat de geldkamer voorloopig nog eenigen
handel voor eigen rekening zal blijven drijven. Eene tweede mededeeling houdt in,
dat er van de japansche zijde geene bedenkingen bestaan tegen het sluiten van
een tractaat van vriendschap en handel met Portugal op gelijken voet als met
Nederland heeft plaats gehad. In de derde mededeeling eindelijk lezen wij, dat het
beeldtrappen van nu af zal zijn afgeschaft, met bijvoeging echter, dat de invoer van
de Christelijke godsdienst en van Christelijke en andere godsdienstige boeken,
prenten en beelden in Japan is verboden.
De reden, waarom de japansche regering, schoon bereid aan onze wenschen te
voldoen, den vorm van officiele mededeelingen boven dien eener overeenkomst
verkoos, is ten aanzien van sommige der gedane concessiën niet regt duidelijk
gebleken. Wat de afschaffing van het beeldtrappen betreft, mogen wij aannemen,
dat de japansche bewindslieden huiverig waren uit een tractaat, waaraan in Japan
openbaarheid zou worden gegeven, te laten blijken, dat zij zich daartoe verbonden
hadden, en tevens ongaarne zich jegens een ander gouvernement wilden verbinden
tot iets, 't welk het in wendig bestuur des lands betrof. Ook de bereidverklaring om
met alle natiën handelstractaten te sluiten wenschten zij niet in de additionele
artikelen opgenomen te zien, en te dien aanzien helderden de keizerlijke
gevolmagtigden hunne bezwaren door een beeld op. ‘Gij hebt eene mijner dochters
ten huwelijk gevraagd, zeiden zij, en ik heb ze u gegeven. Maar het zou naar onze
begrippen niet voegen,
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dat ik u daarbij verklaarde mijne overige dochters aan den eerstkomende van uwe
vrienden te zullen geven.’
Het vervolg op de additionele artikelen bevat alleen bepalingen, welke Nederland
betreffen, en onmiddellijk voortvloeijen uit onze vroegere betrekkingen met Japan.
Daarvan werd eene afzonderlijke akte verlangd, ten einde de additionele artikelen
zelve te meer geschikt zouden zijn om aan andere natiën medegedeeld en, zoo als
de bedoeling was der japansche regering, ten grondslag gelegd te worden van
dergelijke overeenkomsten, welke andere mogendheden met haar mogten wenschen
te sluiten.
Zoo mogt Nederland ten laatste het doel van zijn streven bereiken. De openstelling
van Japan voor het algemeen handelsverkeer is thans, zoo niet volledig en
onbeperkt, althans aanvankelijk en in de hoofdzaak, verkregen. Dus was de uitkomst
der politiek, welke het nederlandsche gouvernement onafgebroken sinds 1844 had
gevolgd. Langs den weg van vreedzame en vriendschappelijke onderhandelingen
erlangden wij wat slechts met geweld scheen te verkrijgen - vrije toestemming in
plaats van een maar al te vaak onwillig toegeven. Op het gewigt, 't welk aan deze
omstandigheid mag worden gehecht, behoeven wij wel niet te wijzen. Het gebeurde
in China over de uitvoering van een tractaat, 't welk door de kracht der wapenen
werd afgedwongen, spreekt in dit opzigt luide genoeg. Voorzeker is ook thans nog
niet alles verkregen, wat kon worden gewenscht, en een volkomen vrij verkeer in
alle havens blijft als doel van verder streven over. Doch hetgeen verkregen is moet
voor het tegenwoordige onze wenschen bevredigen, en is meer dan in zoo kort een
tijdsbestek mogt worden verwacht, te meer daar zich reeds eene reactie bij de
japansche regering scheen te openbaren. En al missen nu ook sommige regten,
thans door Japan toegekend, den meer bindenden vorm eener wederzijdsche
overeenkomst, zij hebben daarom niet te minder kracht. Er is geene vrees, dat het
keizerlijk gouvernement op de eenmaal plegtig verleende concessiën zal terugkomen.
Bij de onderhandelingen hebben de japansche gevolmagtigden zich althans zeer
stellig in dien zin uitgelaten, en buitendien, wij wijzen er nogmaals op, de
handelspassen, welke vroeger ons regt van toelating vestigden, waren louter
eenzijdige verbindtenissen - en de ondervinding, welke Nederland in dit opzigt heeft
verkre-

De Gids. Jaargang 22

83
gen, geeft ons zeker geen regt de goede trouw der Japanners te verdenken.
Het was de bedoeling der japansche regering, gelijk wij zagen, om op den voet
van onze additionele artikelen tractaten met andere natiën, welke het mogten
verlangen, te sluiten. Daarom werden die artikelen dan ook dadelijk na de
onderteekening aan den russischen onderhandelaar te Nagasaki en aan den
Consul-Generaal van de Vereenigde Staten te Simoda medegedeeld. Wij moeten
thans nog met een woord melding maken van twee tractaten, waarop wij hierboven
reeds hebben gedoeld. Onder dagteekening van 12/24 October 1857 werd tusschen
de russische en japansche gevolmagtigden overeengekomen over eenige additionele
artikelen op het russisch tractaat van 1855, welk nader verdrag geheel op de leest
van het nederlandsche is geschoeid. Wel zijn de russische additionele artikelen
minder uitvoerig dan de onze, en verschilt de volgorde der bepalingen in de artikelen,
doch de beide stukken komen overigens zoo zeer overeen, dat het onnoodig is na
het voorafgaande hier den inhoud van de russische overeenkomst nog afzonderlijk
op te geven. Alleen merken wij op dat daarin eene bijzondere bepaling voorkomt
omtrent de regten van neutraliteit, op grond waarvan verklaard wordt, dat Rusland,
in oorlog zijnde met eenige natie, de schepen van den vijand in de havens van
Japan niet zal aanranden. - Voor zoo ver bekend is heeft Noord-Amerika nog geen
handelstractaat met Japan gesloten. Doch kort vóór de nadere nederlandsche en
den

russische verdragen, den 17 Junij 1857, werden door den Consul-Generaal der
Vereenigde Staten in overleg met de japansche gevolmagtigden eenige bepalingen
vastgesteld ter verdere regeling van het verkeer der Amerikanen binnen het Rijk
van Japan. Daarbij wordt vooreerst de haven van Nagasaki voor de Amerikaansche
schepen opengesteld, om schade te herstellen en provisiën in te nemen, als ook
steenkolen, voor zoover die te verkrijgen mogten zijn. Deze bepaling is eigenlijk
slechts eene uitdrukkelijke bekrachtiging van hetgeen reeds van zelf voortvloeide
uit de gelijkstelling met andere natiën in het eerste amerikaansche tractaat van
Maart 1854 bedongen. Aan de Amerikanen wordt voorts vergunning verleend zich
te Simoda en Hakodate met der woon te vestigen, en het regt erkend der
amerikaansche regering om een vice-con-
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sul te Hakodate aan te stellen. Deze bepaling treedt in werking met den 4 Julij
van dit jaar. In geval eenig vergrijp mogt worden gepleegd door Amerikanen jegens
Japanners of omgekeerd wordt het vonnis gewezen door de autoriteiten en volgens
de wetten van het land, waartoe de schuldige behoort. Provisiën en verteringen
zullen worden betaald in gouden en zilveren munt, waarvan de waarde tevens wordt
vastgesteld, of in goederen. De aankoopen van den Consul-Generaal zullen gedaan
worden door hem zelven of door een van de zijnen, zonder tusschenkomst van een
japansch ambtenaar. Het tractaat, 't welk in het engelsch, japansch en hollandsch
gesteld is, bepaalt nog, dat, bij verschil over de opvatting van eenig artikel, de ware
zin daarvan zal gevonden worden in den hollandschen tekst.
De openstelling - wij zouden kunnen zeggen de wederopening - van Japan, welke
wij hier getracht hebben in korte trekken en in verband met het vroeger verkeer te
schetsen, kan ongetwijfeld als eene der merkwaardigste gebeurtenissen van den
laatsten tijd worden beschouwd. Het stelsel van afzondering, door een bestaan van
meer dan twee eeuwen schijnbaar onherroepelijk in dit rijk gevestigd, heeft een
schok gekregen, waarvan het wel nooit weder zal herstellen, waarvoor integendeel,
naar wij mogen aannemen, weldra zijne laatste overblijfselen zullen moeten
wegvallen. Moge het japansche gouvernement den handel thans nog beperken tot
enkele havens, en dien gedeeltelijk nog in eigen hand houden, deze toestand kan
slechts tijdelijk zijn en er is geen twijfel of, wanneer met beleid wordt te werkgegaan,
en niet te veel op eens wordt gevorderd, de japansche regering er geleidelijk toe
zal komen om geheel en volkomen de leer van het vrije verkeer te huldigen.
Intusschen opent zich reeds thans een nieuw tijdperk voor den japanschen handel.
Het gouvernement, 't welk de markt tot heden schier alleen had ingenomen, treedt
als koopman af. De particuliere handel, zoo lang uit het bezit verdrongen, heeft
eindelijk zijne regten herwonnen. Japan heeft het regt van mededinging wederom
erkend. Moge Nederland zich in den weldadigen strijd, welke thans ook daar zal
aanvangen, met eere staande houden; mogen de aloude betrekkingen tusschen
de beide landen daardoor te naauwer
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en menigvuldiger worden, en de officiële vriendschap tusschen de beide regeringen
plaats maken voor een hechteren band van wederzijdsch belang en wederkeerig
vertrouwen tusschen de beide volken. Wij kunnen hier niet in een onderzoek treden
naar de voordeelen, welke de opening der japansche markt aan den algemeenen
handel zal aanbieden, al willen wij de opmerking niet terughouden, dat, naar 't schijnt,
1
diegenen, welke die voordeelen bijkans geheel willen ontkennen , te veel blijven
staan bij den toestand, waarin de handel en dien ten gevolge de voortbrenging zich
tot heden in Japan bevonden heeft, en niet genoeg letten op den invloed, welken
een geheel veranderde staat van zaken op beide zal uitoefenen. Dan, wat hiervan
zij, en welke uitbreiding den japanschen handel ook te wachten staat, wij hopen,
dat Nederland zijn aandeel daarin voor het vervolg moge behouden, en zich zal
haasten het gunstige oogenblik aan te grijpen om zijne belangen in dit opzigt te
verzekeren. Alleen door spoedig betrekkingen met Japan aan te knoopen en in den
handel de meest mogelijke goede trouw in acht te nemen zal onze handelsstand
het voordeelige standpunt kunnen bewaren, waarop Nederland met betrekking tot
Japan geplaatst is, en het hoofd kunnen bieden aan de mededinging van andere
volken, welke voortaan op dezelfde voorwaarden ten handel zullen worden
toegelaten. De regering heeft de aandacht van onzen handel hierop gevestigd in
sten

een schrijven onder dagteekening van den 27
Februarij jl., door den Minister van
Koloniën aan de kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam gerigt. Daarin
wordt o.a. gezegd, dat de regering, thans nu de gouvernementshandel heeft
opgehouden, het drijven van handel op Japan aan den particulieren
ondernemingsgeest wenscht over te laten; dat hoogere politieke inzigten niet
gedoogden bijzondere voordeelen voor Nederland te bedingen en de handel alzoo
alleen op eigen krachten zal moeten steunen om zich op de japansche markt te
handhaven; dat echter de Nederlandsche Commissaris in Japan, de heer Donker
Curtius, het volstrekt noodig acht onmiddellijk betrekkingen met dat land aan te
knoopen en agentschappen op

1

Zoo als b.v. de schrijver van het boven aangehaalde artikel in de Revue des Deux Mondes,
't welk hoofdzakelijk gewijd is aan de beantwoording der vraag: wat heeft de handel van eene
eventuele openstelling van Japan te wachten?
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Desima te vestigen; want, gelijk hij zich uitdrukt, ‘ten zij een solide handelshuis zich
hier dadelijk kome vestigen, ontveins ik niet te vreezen, dat de handel op Japan te
gronde zal gaan.’ Wij vertrouwen, dat die vrees niet zal worden bewaarheid; onze
handel, overtuigd van het gewigt, 't welk de openstelling der nieuwe havens voor
hem heeft, zal niet in gebreke blijven aan de voorwaarden te voldoen, waarop hij
alleen deel kan hebben aan het verkeer, 't welk thans op nieuw daar zal aanvangen.
En zoo moge de handel haar werk beginnen, - de taak vervolgen en voltooijen,
waaraan onze regering tot dus ver zoo gelukkig heeft gearbeid. Belangrijke taak,
waar het geldt de beschaving en ontwikkeling te bevorderen van een groot en
bloeijend rijk, en ingang te verschaffen aan de denkbeelden en begrippen, welke
het erfdeel onzer bevoorregte maatschappijen uitmaken. Ongetwijfeld mogen wij
met regt de Japanners een beschaafd volk heeten; doch het is eene aziatische
beschaving, stationair en onbewegelijk als het despotisme, waaronder dat werelddeel
zucht, en welke van het Westen hare elementen van voortgaande en duurzame
ontwikkeling moet ontleenen. Haar die mede te deelen is de roeping van den handel.
e

Deze zal thans het werk weder opvatten, 't welk in de 17 eeuw werd afgebroken.
Toen was Japan het meest gastvrije land ter wereld, zijne havens stonden open
voor de schepen van alle natiën, het verkeer was vrij. Maar toen nam de handel
slechts de tweede plaats in, bovenaan stond de propaganda. Het was niet te doen
om te beschaven, maar om te bekeeren of liever een zeker zielental te werven voor
de kerk. De rustige invloed van het verkeer werd vernietigd door de woelzieke taal
der prediking. Japan, wij zagen het, offerde den handel aan zijne rust op. Menig
geslacht is sinds die dagen voorbijgegaan. Thans zijn wij, meent men, zooveel
verder, zooveel meer ontwikkeld, zooveel minder bekrompen van denkbeelden. Of
de geschiedenis ons ten aanzien van Japan zou hebben geleerd? Of wij welligt ook
zouden begrijpen, dat Christelijke beschaving niet enkel met het inprenten van
Christelijke leerstukken is te winnen? De tijd zal het uitwijzen. Doch ook thans nog
schijnt de verzoeking onweerstaanbaar om zoo vele millioenen Japanners met den
naam van Christenen te mogen noemen, zulk een uitgestrekt rijk binnen de grenzen
der Christenheid in te sluiten. Reeds zijn
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van de zijde der Amerikanen pogingen aangewend om het Christendom in Japan
in te voeren. Tegen zulke pogingen kan niet te krachtig, niet te nadrukkelijk worden
opgekomen, gelijk zij dan ook in de Vereenigde Staten zelve scherpe afkeuring
hebben ontmoet. Alle regtstreeksch zendelingswerk onder de Japanners moet
vooralsnog ten sterkste worden geweerd. De meest noodlottige gevolgen waren
daarvan te vreezen. Ligt vernietigde de preek van den zendeling in weinige
oogenblikken al hetgeen de zamenwerking van magtige staten na jarenlangen arbeid
heeft opgebouwd. En wie zal hier de schuld werpen op de Japanners? De bloedige
getuigenis, welke de historie van hun land omtrent het Christendom geeft, is van
dien aard, dat zij niet dan schoorvoetend eene tweede proeve zullen wagen met
eene leer, welke hun zoo duur is te staan gekomen. In den eersten tijd althans zal
de keizerlijke regering hare onderdanen wel niet vergunnen het Christendom te
omhelzen. Toen bij de onderhandelingen over het laatste tractaat van onze zijde
op de afschaffing van het beeldtrappen werd aangedrongen, vonden de japansche
gevolmagtigden bezwaar niet slechts om die afschaffing met zoo vele woorden in
de acte van het tractaat uit te spreken, - hiertoe waren zij niet te bewegen - maar
zelfs om bij eene afzonderlijke mededeeling aan onze begeerte te voldoen, tenzij
uitdrukkelijk in de additionele artikelen werd bepaald, dat de invoering van de
Christelijke godsdienst en van Christelijke en andere godsdienstige boeken, prenten,
enz. in Japan was verboden. Zij maakten hiervan eene conditio sine qua non, en
het mogt onzen gevolmagtigde eerst na langdurige bespreking en herhaalde
zamenkomsten gelukken hunne toestemming te erlangen, dat de verlangde bepaling
niet in de additionele artikelen zou worden opgenomen. Hieruit blijkt genoegzaam,
dat de politiek der japansche regering ten aanzien van het Christendom nog weinig
veranderd is. Dit neemt intusschen niet weg, dat het japansche volk reeds lang tot
een trap van beschaving is opgeklommen en eene verfijning van zeden heeft bereikt,
welke het uitzigt openen, dat, bij eenigen meerderen omgang met Christen-natiën,
de christelijke zedeleer al spoedig in haar geheel zal zijn aangenomen zonder eenige
regtstreeksche prediking. Daarom zal, naar het schijnt, de hulp van zendelingen
reeds uit dien hoofde hier minder noodig zijn. Maar
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de invoering van het Christendom op dit oogenblik te verlangen ware op zich zelf
geheel verkeerd en ontijdig. Herhaaldelijk heeft de japansche regering gedurende
den loop der laatste onderhandelingen aan de onzen verklaard, dat er bij haar geen
haat tegen de Christenen, noch afkeer van de Christelijke godsdienst meer bestond,
en dat zij zelfs wel geloofde, dat die godsdienst goed was; maar dat onoverkomelijke
hinderpalen de invoering van het Christelijk geloof onder de Japanners beletten.
Die onoverkomelijke hinderpalen nu zullen na verloop van tijd wel wijken, even als
zoo vele onoverkomelijke zwarigheden, welke steeds het verleenen van elke
concessie in den weg hebben gestaan. Zij zullen wijken, wanneer de bevolking, ten
gevolge van vrijer verkeer en menigvuldiger aanraking met westersche beschaving,
eène verstandelijke en zedelijke ontwikkeling zal hebben erlangd, welke haar in
staat zal stellen de zuiverheid der Christelijke begrippen te erkennen en te waarderen;
waanneer zij daardoor behoefte zal hebben gekregen aan iets anders, iets meer
dan eenige japansche godsdienst haar geven kan; vooral echter wanneer zal blijken,
dat het Christendom de staatsorde geenszins bedreigt, en dat er nog een ander
e

Christendom is dan dat der Portugezen van de 16 eeuw. Dàn zal Japan een
Christelijk land worden. Mogten wij er kunnen bijvoegen, dat dan ook de vrijheid het
japansche volk ten deel zal vallen; dat het despotisme zal ophouden, waaronder
de Japanner thans gebukt ligt - dat met het Christelijk leven ook een staatkundig
leven voor Japan zal aanvangen.
J.C. LEWE VAN MIDDELSTUM.
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Karel Lodewijk Ledeganck.
Toen St. René Taillandier in de ‘Revue des Deux Mondes’ zijne aandacht wijdde
aan den arbeid van Hendrik Conscience, was hij wel gedwongen mede een blik te
slaan op de nationale beweging, welke dien arbeid in het leven had geroepen, en
dien vooral de vruchtbaarheid had geschonken, die zij bleek te bezitten. Kon de
letterkundige ook voor die vierschaar bestaan, ontving hij den lof, dien een Fransch
rechter, zoo bevallig, zoo ruimschoots, maar ook zoo oppervlakkig dikwerf kan
aanbieden, de beweging, die men gewoon is geraakt de Vlaamsche beweging te
heeten, mocht dat niet. Zij werd veroordeeld, niet omdat zij onrechtvaardig was, niet
omdat zij naar een onedel doel streefde met onedele middelen, maar omdat zij een
hinderpaal te meer opwierp voor de bereiking van het doel, dat de waereldburger
beoogde: de ineensmelting aller natiën, het wegvallen der verschillende
nationaliteiten, of liever, het ondergaan van álle in éene, die waarschijnlijk, volgens
St. René Taillandier, de Fransche zoude moeten zijn.
Een heerlijk denkbeeld voorwaar! Eene eenheid scheppen, waar verdeeldheid
bestaat; al de grenzen op te heffen, die het waereldverkeer belemmeren; al de
hinderpalen te vernietigen, die de wisseling en dus ook de ontwikkeling der gedachten
ophouden; eene eenheid te scheppen, zoo als slechts het lichaam des menschen
aanwijst! Heerlijk denkbeeld, voorwaar! maar onmogelijk; en bij eenig nadenken
mogen we, geloof ik, beweren, dat het gelukkig eene onmogelijkheid is. Mogen we
al eene eenheid prijzen, die de individualiteit niet opheft of belemmert, éene evenwel,
die dit vordert, noemen we nadeelig, ja doodend voor de ontwikkeling van ons
geslacht. En zou de stel-
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ling valsch-vernuftig heeten, als we het leven van een volk tegenover het
waereld-burgerschap vergeleken, ja gelijk stelden met het leven van den individu,
tegenover dat van het geslacht, en daarom de opheffing van het eerste even nadeelig
en doodend noemden, als de vernietiging van het laatste? Eenheid van doel moet
er zijn, is er reeds, zoo waar als wij alle leden zijn van éen geslacht; maar
verscheidenheid in het streven, geboren uit vrijheid van beweging en ontwikkeling,
moet er blijven bestaan, zoo waar wij allen een individueel leven leiden. En wat
waar is voor den individu, zou het niet zijn voor die verzameling van individuën, die
zich niet bloot uit willekeur bijeen bevinden, maar als het ware saam zijn gegroeid,
even als de arm aan den schouder, als het hoofd aan den romp; - die alles met
elkaâr gemeen hebben wat den mensch heilig en dier is: éen verleden, éen huis
met al de overleveringen daaraan verbonden, éen vorm, waarin zich de
gewaarwording en de gedachte uitdrukt, namelijk: éen taal?
Voor dat verleden, voor dat huis, voor die taal kampen dan ook de Vlamingen,
en het is die kamp, welke hun door den Franschen wijsgeer ten kwade wordt geduid.
Kan hun verleden, hun geboortegrond hun ook al niet ontrukt worden, hun taal zoude
onder de omstandigheden, waarin zij zich bevinden, van alle levenskracht kunnen
worden beroofd, en even als eene ruïne, door den invloed van den tijd wegteren en
wegmolmen. Zij willen dat niet; zij mogen dat niet willen, zoolang zij gevoelen dat
zij een volk zijn, zoo lang zij nog eerbied blijven voeden voor hunne vaderen, zoo
lang zij nog blijven gelooven aan zich zelven. Wie het hun ook euvel moge duiden,
wij, Nederlanders! vooral niet; want wij zijn been van hun been, bloed van hun bloed;
wij zijn aan hen vermaagschapt door het verleden; wij zijn éen met hen door éene
taal. Nochtans zijn wij er niet verre af van dat te doen. Het is geene onverschilligheid
voor hetgeen er rondom ons op het gebied des vreemden voorvalt, zoover gaat
onze apathie nog niet; getuige onze deelneming in de histoire bataille der nieuwere
tijden, getuige onze belangstelling in den krijg tegen den Kolossus van het Noorden
betoond; een krijg, die toch niet zoo vruchtbaar in uitkomsten is geweest. En waarom
wordt den strijdenden nabuur dan zoo karig met een blijk van belangstelling bedeeld?
waarom
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zijn er dan zoo weinigen onder het beschaafde deel onzer natie, die oog en oor
hebben voor een strijd, die met edeler wapenen dan met mortieren en menié-buksen,
met monsterkanonnen en drijvende batterijen wordt gestreden? Is er nog een
overblijfsel van de oude veete tusschen Belgen en Hollanders? Misschien bij de
massaas, bij de scherpst zienden onder ons toch niet. Bij dezen bestaat er geen
verlangen om een afgestorven verleden te doen herleven; bestaat er alzoo geen
wrok en geen spijt. Maar van waar dan toch hun gebrek aan belangstelling?
Zij gelooven niet aan het nut, zij gelooven niet aan de kracht der beweging. De
een zou vóor 1830, toen België aan Holland behoorde, de beweging hebben
ondersteund, ja zelfs, indien zij niet uit zich zelve ware ontstaan, haar in het leven
hebben geroepen om dezelfde reden, die hem die beweging thans als nutteloos,
ja, als gevaarlijk voor den Staat doet veroordeelen. Hij waardeert de taal als de
hechtste waarborg voor eene nationaliteit, maar juist daarom verlangt hij, dat er
éene taal heersche in éen Staat, daar meer dan éene het bestaan van den Staat
in gevaar moet brengen.
Tegen dat beweren valt weinig in te brengen. Ja, het is altijd de vloek geweest
van het schoone België, dat elkaâr vreemde volkstammen zich er hebben gevestigd,
dat geene der twee hoofdafdeelingen, waaruit het bestaat, zulk eene
overheerschende kracht heeft bezeten, om er eene eenheid, door opslorping van
het zwakkere deel, het aanzijn te geven. Het is, hoe gelukkig ook voor
Noord-Nederland, dat daaraan zijn taai volksbestaan heeft te danken en Frankrijk
niet tot nabuur ontving, de oorzaak geweest van Belgiës vernedering en eeuwenlange
onmondigheid, en het blijft voor het eindelijk zelfstandig geworden rijk een bron van
onderlinge verdeeldheid, een oorzaak van verslapping en versnippering. Wij kunnen
het ons voorstellen, hoe Belgiës regeerders nog heden het oogenblik zouden
zegenen, waarin het antagonisme van Waal en Vlaming ophield en deze in genen
of beiden in een nieuwen vorm zich oplosten, waardoor eene eenheid, noodzakelijk
voor den levensduur van den jeugdigen Staat, geboren zoude worden. Maar wat
de staatsman ook het recht hebbe te wenschen, hij is niet geroepen om het
bestaande naar zijn recht van bestaan te vragen of het aanwezige óm te scheppen
in de vormen waarin hij het verlangt. Hij moet leven in en met het he-
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den; hij moet het bestaande aannemen omdat het bestaat, en daarom roepen wij
ook den politieken beschouwer ten onzent toe: de strijd des nabuurs, des
bloedverwants verdiende meer dan uwe koude veroordeeling; de beweging bestaat
bij den Vlaamschen volksstam en al verstoort zij ook de staatseenheid, gij hebt het
recht niet, haar te ignoreren.
Maar er zijn er ook ten onzent - vooral onder onze geletterden - die niet aan de
kracht der beweging gelooven, en, ik bedoel daarmeê de innerlijke kracht, de kracht
van het volksbewustzijn, dat zich openbaren moet in de letterkunde. Zij gelooven
niet aan eene Vlaamsche letterkunde en dus ook niet aan eene Vlaamsche
beschaving. Het Waalsche bestanddeel, dat zich voedt met de kruimkens, die er
van Frankrijks tafel vallen, heeft, volgens hen, het recht om het Vlaamsche te
vernietigen, voor het minst te overheerschen; want bij het Fransch sprekende deel
van België berust het intellektuele overwicht. Ondersteld, dat het zoo ware, mij staat
het nabootsend dier, aap genaamd, verder dan de meest misvormde, de laagst
ontwikkelde mensch; mij is eene achter gebleven beschaving, maar eene beschaving
geboren uit eigen ontwikkeling, door eigen inspanning, door een werking van
oorspronkelijke krachten, liever dan de hoogere, die aan anderen is ontleend, die
soms zoo kwalijk past aan den stam, welke haar heeft aangenomen en zeker alle
individueel of nationaal leven doodt. Wat wij in België kunnen waarnemen, staaft
mijn gevoelen. Wijs mij éen Waalschen dichter, éen Waalschen schrijver, en ge
zoudt niet angstvallig behoeven te zoeken, indien ik onjuist oordeelde, daar de
volgens u hooger staande Fransche beschaving zich vooral op het gebied der
schoone letteren moest doen gelden.
Maar ik geloof niet aan die beweerde suprematie, waarvan niet alleen onze
geletterden gewagen, maar waar ook St. René Taillandier, in zijn aangehaalde
beoordeeling, van spreekt, als hij uitroept: ‘Gij Vlamingen, verklaart den oorlog voor
eene bijna u i t g e s t o r v e n nationaliteit;’ of eenige oogenblikken later: ‘Sedert drie
eeuwen heeft de Vlaamsche letterkunde geen werkelijk teeken van leven meer
gegeven.’
Het is waar, dat de Vlaamsche letterkunde al haren glans verloor, van het
oogenblik dat Vlaanderen de Reformatie en daarmede de vrijheid verstiet.
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De overheersching van vreemden was haar noodlottig. Er bestond geene nationaliteit,
hoe kon dan ook eene volkstaal krachtig blijven leven en eene letterkunde bloemen
en vruchten geven! Wel is waar gaven de rederijkerskamers onder de regering van
Albert en Isabella nog een laatsten flikkerglans, maar dit was het voorteeken van
haar dood. De eenige voorwaarde voor haar leven was de vrijheid, en die bestond
niet. De voornaamste rederijkers waren dan ook naar Holland overgestoken en
brachten daar de vruchten van den Vlaamschen letterarbeid aan, die de kiem werd
waaruit weldra de zoo levensrijke en zoo prachtige Hollandsche literatuur zoude
ontstaan. Van dien tijd af bleef Vlaanderen der waereld als afgestorven en
ongenaakbaar voor de gedachten der omringende volkeren; het sluimerde, en
dommelende dronk het den slaapdrank, die het volk door de elkaâr opvolgende
vreemde vorsten en de met hen innig bevriende inlandsche geestelijkheid werd
ingegoten. Zelfs Jozef II vermocht dien slaap niet te verstoren, hoezeer hij afweek
van de traditiën zijner dynastie en het onmondige volk met koortsachtige haast
meerderjarig wilde doen verklaren. Slechts de Waalsche provinciën, die door
gelijkheid van taal de Fransche encyclopedisten en de predikers van de nieuwe
wijsbegeerte hadden kunnen hooren en begrijpen, toonden zich bij Jozefs
hervormingen in staat, de inzichten van dien vorst op prijs te stellen. Doch ook zij
konden niet opstaan; ook hun waren de leden nog te verdoofd. Niet dan de
reuzenstap, zoo als Zetternam zich uitdrukt, der Fransche omwenteling, kon België
wekken. Bij het vernemen van dien stap, stond het land op, trillende onder de smart
eener nieuwe slavernij. Frankrijks strooperijen putteden het nog sluimer-laauwe
België uit. De ambtenaren der eerste Republiek, wel zoo hongerend naar geld als
dorstig naar bloed, vonden in dit altijd geloovig gebleven land een ongedachten
kerkelijken rijkdom. Zij stroopten en plunderden alles; zij verkochten de kerken en
de heilige vaten; de kerkdienst werd gewelddadig afgeschaft, en het zoo verlichte
Frankrijk, dat alle rechten schond, werd de oorzaak, dat de naauw der jeugd
ontwassen en ontwikkelde Vlamingen, al wat eenigzins naar verandering of
verbreeding van gedachten zweemde, als een inbreuk op de godsdienst aanzagen
en daarom ieder denkbeeld van vooruitgang verstieten en misschien nog verstooten.
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Niettemin leerde de Fransche Republiek aan België, dat een volk zich niet sluimerend
ontwikkelen kan. Zoo zij niet ieder den vaak uit de oogen kon wisschen, toch wekte
zij leven en beweging bij eenigen op, die hun horizon verschoven zagen en het veld
verbreed en verwijd, waarop zij konden arbeiden. Een aantal der studerende
jongelingschap, eenige malcontenten en advokaten schaarden zich onder het
vaandel der overweldigers en deelden in den verkregen roof; maar terwijl zij dat
deden, namen zij ook deel aan de regering huns lands, en begonnen zij de politieke
en godsdienstige vrijheid te waarderen en pogingen in het werk te stellen, om die
in hun land te verbreiden.
Daar het aanleeren eener vreemde taal altijd groote moeielijkheden oplegt, waren
het natuurlijk de Walen, die het grootste aantal ambtenaren konden leveren. Dit gaf
hun een onberekenbaren invloed; en van dat tijdstip dagteekent dan ook het politiek
1
overwicht, dat de Waalsche Provinciën op de grootste helft van België schijnen
behaald te hebben.
Napoleon, zoo vervolgt Zetternam, dien we hier op den voet volgen, gaf aan België
en vooral aan Vlaanderen zijn rijkdom weder; in ruil daarvoor ontnam hij het zijne
zonen. In weêrwil van den haat, dien Napoleons tyrannieke handelwijze verwekte,
boezemde de grootschheid zijner regering toch achting in. De meest verlichten en
gegoeden der natie getroosteden zich zijne verdrukking en joegen de eer na hem
te dienen. Zij streefden naar ambten en voedden hunne kinderen zoodanig op, dat
deze op den weg konden voortgaan, dien zij hadden ingeslagen. Van de voordeelen,
die de ambten afwierpen, onder de Republiek door het schuim der bevolking
aangenomen, eischten zij voortaan hun deel. Er waren toen alzoo twee standen,
die aan de Fransche verlichting deel namen: de gegoeden en de parvenus. De
overigen, vooral in Vlaanderen, bleven van

1

Volgens de telling in Januari 1838, had het Koninkrijk België 4,262,260 inwoners. Wordt
daarvan het Groothertogdom Luxemburg afgetrokken, dan blijven er 4 millioenen over, en
worden deze weder over de verschillende provinciën verdeeld, dan blijkt het, dat van ongeveer
2¾ millioen inwoners het Vlaamsch de moedertaal is en er slechts 1¼ millioen Waalsch en
Fransch spreken.
(De Vlaamsche beweging, door Hoffman von Fallersleben.)
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alle beschaving verstoken. De taal van het volk, zijne zeden, de overwegende
invloed, dien de geestelijkheid daar nog bleef oefenen, waren de onoverkomelijke
hinderpalen, die aan de verspreiding der nieuwe ideën den weg versperden. De
Vlamingen kenden geene andere behoeften dan verlichting van lasten, geen ander
verlangen dan ontheffing van het looden juk, dat hen drukte, en daarom juichten zij
de Hollandsche regering tegen, die de Fransche verving. Men dacht zich als
herboren, men waande eene wolkelooze toekomst tegen te gaan. Hoe men weldra
inzag, zich bedrogen te hebben! Het moest de politiek zijn van Noord-Nederland,
om het Vlaamsche deel der nieuw verworven provinciën, dat ook het grootste deel
was, het overwicht te verzekeren. Het grootste aantal der bestaande ambtenaren
moest dus uitgesloten worden en tevens het niet minder grooter aantal der jongeren,
die in de hoop op de toekomst bij de Franschen ter schole waren gegaan. Er werden
bovendien geen Vlamingen genoeg gevonden, om de opengevallen plaatsen te
bezetten, zoodat men verplicht was Noord-Nederlanders aan te stellen. Dit deed
gemor ontstaan onder Walen en Vlamingen beiden; een gemor, dat niet weinig in
kracht en gehalte toenam, toen de machtige geestelijkheid, van Noord-Nederland
om bekende redenen vervreemd, van een toeleg mompelde tot omverwerping der
zoo innig geliefde eeredienst; toen men sprak van een zucht tot protestantizeren
en in de spelling van vader Siegenbeek reeds een voorbode der aanstaande
1
dragonnades begon te zien . In plaats dat de Vlamingen het grootst mogelijk voordeel
trachtten te trekken van het onderwijs, dat Noord-Nederland hun bood, begonnen
zij, wat de regering voor 's volks onderrichting deed, als nadeelig voor zeden en
godsdienst tegen te werken. ‘De Hollandsche boeken werden door de geestelijkheid
verboden, en onder eene geheel Vlaamsche regering bleef Vlaamsch

1

Men weet dat de Vlamingen nog steeds de klinkers, a en u, met e verlengen. Noord-Nederland,
dat voor zich zelf in de spelling eenheid verlangd hud en Siegenbeek tot leermeester had
aangenomen, wilde ook Zuid-Nederland op dat stuk bekeeren en eischte, dat voortaan de
klinkers a en u door zich zelven zouden verlengd worden. Dat was te veel! Men zou niet
langer bestuer of bestaen mogen schrijven, maar gedwongen worden bestuur en bestaan te
spellen! Tegen zulk eene gruwelijke nieuwigheid moest ten ernstigste worden geprotesteerd!
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België nog in de duisternis gedompeld, waarin het reeds sedert zoo vele eeuwen
1
verloren lag .
Al wat door het bestuur toen verder beproefd werd, om de Vlamingen een
Vlaamsch onderwijs te doen geven, werd nutteloos. De voor het heiligste vreezende
Vlamingen wierpen zich in de armen der om gants andere redenen verbitterde
Walen. Gene begonnen hunne eigen taal te haten en toen de Walen, uitgetart door
het besluit der Regering - alleen te verschoonen als men de noodzakelijkheid eener
staatseenheid erkent - om Hollandsch te leeren spreken, dit als den druppel
aanmerkten, die den beker deed overvloeien, voegden zich de Vlamingen bij hen
en maakten met hen gemeene zaak. Hoe zij er voor moesten boeten! De toestand
van voor 1815 was niet rechtens maar toch feitelijk herleefd, en die toestand was
nu te onverdragelijker, omdat de Vlamingen gevoelden zich als mannen gedragen
en de Fransch-sprekende broeders gesteund te hebben. Het Vlaamsch werd weder
als vijandelijke taal beschouwd en de wetten in het Fransch gemaakt en rondgedeeld.
Wie die taal niet machtig was, moest dadelijk zijne bediening verlaten. Men had een
Fransche hofhouding, Fransch geld, Fransche maat en gewicht, Fransche wetgeving,
Fransch bestuur, Fransch recht, Fransch krijgswezen, Fransche akademiën,
ste

Fransche scholen! De Fransche taal werd die van den Staat, in weêrwil dat het 23
artikel der Staatsregeling luidt: l'Emploi des langues usitées en Belgique est facultatif;
il ne peut-être règlé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique
et pour les affaires judiciaires.’
Als de Vlamingen zich dit hadden laten welgevallen, indien zij het hoofd hadden
gebogen zoo als zij deden bij het indringen der Fransche revolutie, dan zouden zij
het verwijt van Franschman en Noord-Nederlander hebben verdiend, en feitelijk
hebben erkend, dat het intellektueel overwicht bij Waalsch-België aanwezig was.
Maar zij deden het niet; zij hieven het hoofd, en dat zij dit konden en waagden,
niettegenstaande de ongunstigste omstandigheden, wij, die verre staan van de
omwenteling van het jaar 1830 en dus zonder partijdigheid kunnen oordeelen, wij
mogen het voor het grootste deel dank weten aan de vijftienjarige

1

Wij geven hier de eigen woorden van den Vlaming Eug. Zetternam.
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Noord-Nederlandsche regering, die den Vlaamschen volksgeest, als zijns ondanks,
voor goed uit den dommel gewekt heeft. Wij schreven: voor goed, en het bewijs
daarvoor meenen we te geven door in het kort den loop der Vlaamsche beweging
na te gaan.
1
Zij, die het eerst in het strijdperk traden , behoorden voor het grootste deel tot de
Oranje-partij, welke toen het Vlaamsch liberale element uitmaakte. Aan het hoofd
van die eerste strijders stond de kundige Willems. Zijn literair talent openbaarde
zich bij de uitgifte van een dichtstuk: Aen de Belgen. Daar het hem echter spoedig
bleek, dat hij niet voor dichter geboren was, gaf hij aan zijn arbeid eene andere
richting. Hij bleef niettemin met warmte de rechten der nationaliteit verdedigen, en
hij deed dit met eene onbeschroomdheid, waardoor hij zich de ongenade der regering
op den hals haalde. In ongenade gevallen en gevestigd in eene der platte-lands
1
gemeenten van Vlaanderen , werd de cirkel, binnen welken hij zijne propaganda
konde uitoefenen, aanzienlijk beperkt; maar de rust en de afzondering, waarin hij
verplicht was te leven, gaven hem aanleiding zijne philologische studiën met kracht
te vervolgen, en door onze oude literaire schatten, sinds eeuwen

1
1

P.F. van Kerckhoven, ‘de Vlaamsche beweging in België, haar oorsprong en hare vorderingen.’
Eecloo, waar hij weldra: ‘Reinaert de Vos,’ naer de oudste berijming, uitgaf. Wij halen eenige
zinsneden uit zijne voorreden aan: ‘Van mijne jongste dagen af heb ik getracht de verworpene
moedertaal te helpen opbeuren. Ik heb dezelve, zoowel tegen de bekrompenheid der
hollandsche schrijfregels, als tegen de verbasterdheid van het vlaemsche schooldialect
verdedigd’ (in zijn werk: ‘Over de hollandsche en vlaemsche schrijfwijzen van het Nederduitsch,’
Antwerpen, 1822); ‘ik heb hare rechten op het openbare bestuer en hare nationaliteit, door
historische gronden, zooveel als in mij was, bewezen en voldongen. Om harentwil ben ik van
Antwerpen naar Eecloo verbannen. Zij moet mij dus wel dierbaer zijn! Doch ook in Eecloo
heb ik geleerd dat hare vijandin, de fransche tael, die in zes eeuwen, en meer, nog geen
enkelen voet gronds op het nederduitsch heeft aengewonnen, nimmer de tael van het
meerendeel der Belgen zijn zal. Op 8600 inwoners van die stad, zijn er omtrent 300 die fransch
verstaen, en geen 100 die fatsoenlijk fransch spreken kunnen. Nogthans was Eecloo zeer
vele jaren de verblijfplaats van fransche sous-prefets, van fransche ambtenaren! nogthans
worden wederom, sedert vier jaren, hare 8300 andere ingezetenen in het fransch
gegouverneerd en dagelijks gesommeerd, geëxploiteerd en geëxecuteerd!’
Ter zelfder tijde als de ‘Reinaert de Vos’ (1834), werd het eerste Vlaamsche Tijdschrift door
Philippus Blommaert: Nederduitsche Letteroefeningen, opgericht, waarin opstellen voorkomen
over Vlaamsche taal en letterkunde, nevens gedichten en kritieken.
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onder stof verborgen, op te graven, vestigde hij op de studie van de Vlaamsche taal
niet slechts de aandacht der Belgische geleerden, maar ook die van de Duitsche
linguisten, wier sympathie, weldra in het openbaar uitgesproken, aan de beweging,
welke op handen was, een groot gewicht verzekerde.
Daar, zoo als wij boven zagen, de eerste hoofden der beweging, erkende
aanhangers van Oranje waren, liep men groot gevaar, dat de literaire beweging als
eene vermomde politieke zou worden beschouwd, en derhalve niet alleen vijanden
zou ontmoeten bij de Walen, maar zelfs bij hen, die hare natuurlijke bondgenoten
moesten zijn. Daarbij kwam nog, dat de jeugdige novellisten en schrijvers, die zich
om mannen als Willems, Blommaert en Snellaert schaarden, met jongelingsvuur
de taak tot verheffing van het Vlaamsch verleden aanvaardend, in geestvervoering,
met bezieling, maar tevens onberaden en onvoorzichtig, heenwezen naar het tijdvak,
toen Vlaanderen het slagveld was van de vrijheid des gewetens; een droevig tijdvak
voor den Vlaamschen schrijver, die, hoezeer hij het betreuren mocht, dat de vrijheid
van geweten toen niet in zijn Vaderland de zege heeft behaald, tevens den treurzang
niet te hoog mocht laten klinken uit vreeze van de Godsdienst der tegenwoordige
meerderheid te kwetsen. Gelukkig dat men toen in Noord-Nederland weinig
weêrklank vond en men in het nog vroeger verleden een tijdvak konde vinden, dat
den roem en den moed der vaderen verkondde in hun strijd tegen de Franschen.
Gelukkig bovendien, dat de apathie van Noord-Nederland tevens vergoed werd
door de sympathie van Duitschland, dat door Hoffman von Fallersleben nader met
de beweging (in zijn geschrift: ‘Vlaemsch und Francozisch Belgiën, 1838) bekend
werd gemaakt. Evenwel was men zich nog te weinig van eigen kracht bewust, om
niet bijstand van vreemden te begeeren. Men sprak van een naauwere aansluiting
aan Duitschland, tot welks taal men in de naauwste verwantschap geloofde te staan.
Maar Hoffman von Fallersleben, die op de plaats zelve den aard en het charakter
der beweging had gadegeslagen, wees hen in hun eigen belang terug en zong hun
de volgende schoone strofen toe:
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Suchst du deines Glückes Vesten,
Kehre in dich selbst zurück.
Aus der Tugend deiner Ahnen
Musst du deine Burgen bau'n,
Und der Löw' auf deinen Fahnen
Lehre dich dir selbst vertrau'n.
Treu bewahr' in deiner Mitte
Vor dem walschen Uebermuth
Deine Sprach' und deine Sitte,
Deiner Väter Gut und Blut.

Dann erst kannst du rühmend sagen,
Dass du lebst in unsrer Zeit,
Dass erblüht in unsren Tagen
Deine alte Herrlichkeit.

Het mag in dit opstel ons doel niet zijn, om een volledige schets te geven van den
gang der Vlaamsche beweging. We zouden alsdan te gewagen hebben van de
tweedracht, die de strijders reeds spoedig genoeg scheidde, van het liberale vaandel
dat deze, van het klerikale, dat gene hief. Wat wij echter mededeelden, moge het
beweren staven, dat de beweging eene innerlijke, eene volkskracht bezit, dat zij,
geboren onder de ongunstigste omstandigheden, na de verdrukking van eeuwen,
tegen de politiek der regeerders, tegen den wil der geestelijkheid, bij den spot der
Walen, die den scepter zwaaiden, zich van de kinderzwachtels heeft weten te
ontdoen, en een aandeel te vragen van de rechten, die allen Belgen bij de wet zijn
toegezegd. De werkzaamheid, die hare leiders ontwikkelden, mag onze verbazing
wekken. Voet voor voet, maar daarom des te zekerder naderden zij hun doel:
gelijkstelling der Vlaamsche taal met de Fransche; maar wat hebben zij niet verricht
om zoo ver te komen als zij thands gekomen zijn! Tegenover de verachting, die hen
ignoreerde, stelden zij kalme waardigheid; tegenover den hoon, die hen van het
verder strijden moest doen afzien, gewaagden zij van de billijkheid hunner
vorderingen; werd hun een toekomst ontzegd, dan wezen zij op hun glansrijk
verleden; werd hun toegeroepen: gij strijdt voor een gestorven taal,
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zij andwoordden: het volk is nog niet gestorven, hoe zou het dan zijn taal zijn? Bij
elke aangelegenheid in het openbare en bijzondere leven, werd de zaak der
nationaliteit ter sprake gebracht; bij elke nieuwe grief van wege regeerders of
vertegenwoordiging, telkens een nieuw protest; bij elk voorbijzien van verkregen
rechten, een nieuwe vermaning, een nieuwe eisch, bezadigd maar klemmend,
ernstig maar forsch, om hun te geven wat hun, wat het Vlaamsche volk, behoorde.
En dit alles zouden zij, de leiders, hoewel mannen van groote linguistische
verdiensten, van wie wij er eenige hebben opgenoemd, niet hebben vermoogd,
indien niet achter hen een volk, een massa, had gestaan, die werkelijk het bestaan
der behoeften had gevoeld, welke die leiders als hare tolken verkondigden; wanneer
niet achter hen en weldra naast hen, als middela resse tusschen hen en de massa,
de poëzy in hare verschillende uitingen had post gevat; de poëzy, die de ideën der
leiders voor de massa verwerkte en tevens, in de wijze waarop zij dat deed, aan de
wenschen dier massa een vorm gaf.
Verbaast ons de politieke werkzaamheid, niet minder moge ons dat de literaire
of bellettristische doen. Overal leven en beweging! Tijdschriften bij dozijnen,
rederijkerkamers bij tientallen, novelles, gedichten, bijkans talloos! Er schuilt veel
kaf onder het koren, maar hoe zou het anders kunnen zijn bij een volk, dat pas uit
een eeuwenlangen sluimer ontwaakte, dat stelselmatig verdrukt werd door regering
en geestelijkheid; welks taal bijna niet meer dan op de lippen bestond, zoodat alles
op nieuw te vormen, te vervormen of te scheppen was! Maar bij al dat kaf, hoeveel
nog dat tegen de wanne bestaat! Hoeveel ruwheid, hoeveel smakeloosheid, hoeveel
overdrijving, bij de eerste pogingen; maar tevens hoeveel jongelingskracht, hoeveel
ernst, hoeveel overtuiging van te z u l l e n slagen! Hij, die de licht- en schaduwzijde
der eerste periode het best in zich afspiegelt, is de volksdichter Johan Theodoor
sten

den

van Rijswijck, geboren te Antwerpen den 8
Juli 1811, en aldaar den 7 Mei
1
1849 overleden . Hij heeft de ruwe kracht van hem die zich zelven heeft gevormd,
en dat onder een volk, dat in de kindsheid der ontwikke-

1

Eene schoone levensschets van dien dichter gaf Prof. Heremans, Antwerpen, J.E. Boschmann,
1850.
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ling is. Hij kwam voort uit de menigte, hij leefde met de menigte en was de tolk der
menigte. ‘Hij had weinig beschaving,’ zegt van Kerckhoven, ‘maar daarentegen die
rijke en weelderige levenskracht, welke eeuwig bij het volk zal overblijven en welke
het altijd geschikt zal maken voor de uitvoering van groote dingen. Weinig ingenomen
met de nieuwe orde van zaken - het was na de omwenteling van 1830 - begon hij
eene bittere oppozitie tegen de regering en vervolgde haar met zijn meêdogenloze
sarkasmen. In frissche geestige beeldspraak gaf hij lucht aan zijne spijt over het
verval van de vroegere dynastie. Te gelijker tijd herinnerde hij de grootheid der oude
Vlamingers. Als dichter had Rijswijck in hunne volheid al de talenten, welke men
van een volkszanger verwachten kon. Groote kennis van het menschelijk hart behoeft
men bij hem echter niet te zoeken. Hij was een kleurrijk schilder; maar zijn blik bleef
altoos aan het oppervlakkige hangen. ‘Hij kon geene hartstochten ontleden,’ zegt
zijn biograaf. Maar meer dan alle analyze zal de mededeeling van een enkele zijner
balladen hem in zijn kracht doen kennen. De billijkheid vordert evenwel, dat we er
bij aanteekenen, dat van Rijswijck zich slechts zelden tot zulk eene hoogte verheft.

De watergeuzen.
(1573.)
Kom op! kom op! uit baai en kreek;
De Oranjevlag in top!
Kom op! uit elke waterstreek!
De nacht is koud, de maan is bleek;
De siddring spookt op 't golvend sop.
Hoezee! kom op! kom op!
Het weêr is kil en bar, de wilde baren huilen,
En spatten 't graauwe schuim den sombren hemel toe;
De Spanjaart poogt de koû in d'oorlogskiel te ontschuilen,
De luiken hangen digt; hij sluimert wel te moê.
De noordwind zweept den wacht, verkleumd tot op de beenen,
De scherpe hagel slaat hem de oogen voos en stijf:
Wij slingren ongestoord door storm en branding henen
En klampen hem aan boord en vallen hem op 't lijf.
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Dan blinkt ons kokermes! dan bliksmen onze roeren
Door hol en kijkgat heen, en spreijen schrik en dood!
Dan plegen wij de wraak, die we eens zoo heilig zwoeren,
Terwijl de kiel weêrgalmt, op 't botsen van het lood.
En kraakt hun logge vloot, in 't buldrend nat bedolven,
Of werpt haar de afgrond als verbolgen naar de sfeer;
Wij wagglen juichend op de toppen van de golven,
Als kindren van den stroom, in bondschap met het meir.
Wij schenken geen genade! ons gaat het ook om 't leven!
De laffe Kastiljaan, door ons ten buit gemaakt,
Wordt, met de borst doorpriemd, der zee ter prooi gegeven,
Die, als met ongeduld, naar Spaansche lijken haakt!
O weinigen van hen herzien de Zuiderkusten!
Het water wordt hun zerk, de bedding blijft hun graf;
Naast menig scheepswrak zal dáár hun gebeente rusten;
Dáár knaagt de gramme haai hun vlotte rompen af.
Kom, Alva! kom, Bossu! daagt uit uw zeekasteelen,
En beukt met ijzeren vuist ons ranke bodems lek;
Wij willen Naardens moord en Haarlems rampen heelen;
Wat schuilt gij in de romp? Vertoont u op het dek!
Wij vlieden 't vunzig hol; wij zien de vlakte dampen;
Uit elke mistkolom spreekt ons een broeder aan,
Vermoord op uw bevel, door pijniging en rampen;
Zij fluisteren ons toe: Hoezee! val aan! val aan!
Ziet onze lijken ginds van boeg en takel hangen,
Met stollend bloed bevlekt, van rijp en nevel grauw;
De wonden gapen nog, voor 't Vaderland ontvangen;
Wreekt, Broeders! onzen dood, en weest uw eed getrouw,
Wij zweven om u heen; wij zullen u bezielen;
Komt, steek de lont aan 't kruid, en vlamt uw beulen blind!
Of laat zich Bato's kroost thans weereloos vernielen?
Wel hem, die moedig sterft, en land en vrijheid mint!
Kom op! kom op! uit baai en kreek,
De Oranjevlag in top!
Kom op! uit elke waterstreek,
De nacht is koud, de maan is bleek;
De nevel spookt op 't golvend sop.
Kom op! val aan! kom op!
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Bedrieg ik mij, of voedt ge na de lezing van dat gedicht meer eerbied en liefde voor
het talent des volksdichters? Waardeert ge er niet de greep in, om ons het charakter
der Geuzen te doen vatten? Van Rijswijck is gewoon meer in het leven om zich
heen dan in de historie te zien en daaraan danken wij het bezielde tafereel; daaraan
danken wij het, dat hij ons méer heeft gegeven dan de omschrijving van een
historiesch feit. Toont hij zich in de volheid zijner kracht, hij leert ons echter mede
eenige zijner zwakke zijden zien. Fijnheid van tinten zoekt ge te vergeefs; doordachte
schikking zijner gedachten evenzeer; er is veel overtolligs, veel overladens in. Het
‘rusten van hun gebeente naast menig scheepswrak’ is zwak; het ‘afknagen der
vlotte rompen, door de gramme haai,’ en dat wel in de Zuiderzee of op een der
rivieren, is minstens zonderling; de aanroep van Bato's kroost, de uitroep: ‘wel hem,
die moedig sterft en land en vrijheid mint!’ mag wel wat Helmeriaansch heeten. Maar
Rijswijck, vergeten wij het niet, is een ongeslepen edelsteen; is een man, uit de
menigte voortgekomen, die aanvangt zich zelven eerst bewust te worden. Hij mist
de kennis, de beschaving van zoo menige onzer Noord-Nederlandsche dichters,
maar kent de bezieling, die medesleept, dikwerf het oordeelend verstand in boeien
slaat, maar dat doet, terwijl zij de harten kneedt en de zielen verrukt.
Wij gaan de novellisten - een breede rei, waaronder wij er aantreffen, die ons lief
en waard zijn geworden - voorbij, om den man te naderen, van wiens beschouwing
en waardering wij ons te lang reeds weêrhielden. En toch, om hem werkelijk weder
te geven zoo als wij hem uit zijne werken meenden te leeren kennen, moest een
vluchtige blik op de Vlaamsche beweging, op degenen die hem vóorgingen of hem
nabij stonden, voorafgaan. Vertegenwoordigt ons van Rijswijck de massa, de
onbeschaafde menigte, Karel Lodewijk Ledeganck verzinnelijkt ons een hoogeren
kring, doet ons gants andere krachten van de Vlaamsche beweging kennen, doet
ons aan eene zegevierende wederlegging gelooven van 's vreemden machtspreuk:
bij 't Waalsche element is het politieke en het intellektuele overwicht.
‘Hij zag het eerste levenslicht,’ zoo deelt zijn biograaf en de uitgever zijner volledige
werken, de ijverige, de be-
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1

den

gaafde Professor Heremans ons mede, ‘op den 9 November 1805 te Eecloo,
een kleine stad in Oost-Vlaanderen, waar zijn vader, Johannes, een niet
onverdienstelijk onderwijzer, tijdens de vereeniging van Noord en Zuid, een der
eersten was, die de verbeterde methoden in zijne school dorst invoeren. Zijne
moeder, Johanna Judoca Coddens, was eene dier aartsvaderlijke huisvrouwen,
wier geslacht bij ons schijnt uitgestorven te zijn en die den vromen pater Poirters
en den wijzen vader Cats van buiten kenden.
Ras ontwikkelde zich de knaap en van zijne eerste jeugd af legde hij een
onverzaadbaren dorst naar wetenschap aan den dag, die zich geene moeite ontzag,
om het nagestreefde doel te treffen. Dewijl nogtans zijne ouders door de fortuin niet
waren gezegend, konden zij dien onverzaadbaren dorst in hunnen zoon niet lange
bevredigen en moest de leerzuchtige Ledeganck, wanneer hij naauwelijks de
jongelingsjaren had bereikt, voor zijne toekomst zorgen. Hij verwierf eene plaats
van schrijver aan het stadhuis te Eecloo, waar zijn oordeel en zijne vaardigheid in
bestuurlijke zaken, hem weldra deden onderscheiden. Zijne ledige uren begon hij
dan ook reeds aan de beoefening der Nederlandsche dichtkunst te wijden. Ofschoon
de Rederijkers nog alom in Vlaanderen heerschten en met hen Phoebus-Apollo,
met de Muzen driemaal-drie, en den bonten klatergouden stoet van heele en halve
goden, zoo brak de jonge Ledeganck met zijn gezond verstand weldra den staf over
de beuzelachtige, zoutelooze rijmelarijen van zijne landen tijdgenooten, en legde
hij zich op de studie der groote meesters uit de zeventiende eeuw toe.
De eerste dichtproeven van Ledeganck waren gelegenheidsverzen, en in een
tijdvak, dat de Rederijkersgilden in België nog uitsluitend wierook brandden voor
der Kunsten God, en wedstrijden uitschreven, kon het niet anders, of zijn harte
moest ook kloppen bij het lezen der prijskaarten, die gouden en zilveren
borstsieraden uitloofden voor den besten berijmer van onderwerpen, als: de
ijselijkheden van den burgerkrijg, de knagingen van een boos gewe-

1

Gedichten van Karel Lodewijk Ledeganck, met eene levensschets des dichters, door J.L.J.
Heremans. Gent, J.S. van Doorselaere, Amsterdam, H.J. van Kesteren.
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ten, of de liefelijkheid der maand Mei. Al vroeg moest Ledeganck eene zekere
vermaardheid in zijne geboorteplaats hebben verkregen; tot een bewijs daarvan
strekken de volgende verzen, die aan den veelbelovenden dichter in 1823 op den
den
16 December, door een letterkundige van zeer kieschen smaak, den Heer C.A.
Vervier, destijds agent van den algemeenen Rijkskassier te Eecloo, werden
toegezonden, en vergezeld gingen van een voor den jeugdigen poëet kostelijk
geschenk, namelijk de gedichten van H. Tollens:
Ontwring uw lier toch geene klanken,
Uit dankgevoel mij toegewijd!
't Is mij niet, maar u zelf te danken,
Dat gij ook eenmaal dichter zijt;
Gij voeldet d'aanleg u geschonken;
Gij wist het heilig vuur te ontvonken
Dat thans door uwen boezem rent,
En dat, door 't geestvervoerend blaken,
U doet die forsche toonen slaken,
Waaraan men de echte dichters kent.
Ga voort een loopbaan door te streven,
Die zooveel zoets op 't uiteind heeft,
Maar denk niet voor u zelf te leven,
't Is voor de Dichtkunst dat gij leeft;
Mag zij steeds uwe liefde boeien,
Dan doet zij eens uw borst ontgloeien
En toonen u en harer waard;
En Phebus zal, met eigen vingren,
U 't eerloof om den schedel slingren,
Dat hij voor kunst en ijver spaart.

Dat deze voorspelling zoû verwezendlijkt worden, toonden de lauweren, die de
jonge Ledeganck weldra mogt plukken.’
Die lauweren waren van denzelfden aard als de voorspelling in het meêgedeelde
Helmeriaansche kreupelrijm gedaan. De Maatschappij van Rhetorika te Deynze
schreef een prijsvraag uit. Glimlach, gij Noord-Nederlander van onzen tijd, die
eindelijk begint verzadigd te worden van literaire wedstrijden in den boezem der
Genootschappen!
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Onze rekening is echter zoodanig met dezelfde schuld beladen, dat we met een
vergoêlijkenden glimlach onzen nabuur maar een kwijting moesten aanbieden. Nog
heden ten dage immers is de lust voor dichterlijke genootschappelijke wedstrijden
niet gants en al verstorven; nog gelooft men immers, dat de gedachte ontstaan kan,
dat verbeelding en gevoel tot werkzaamheid kunnen worden opgeroepen door eene
groote gouden medaille of een eervolle melding; nog gelooft men het,
niettegenstaande de prijsvragen nimmer beandwoord worden. Arme
Christen-zendeling; arm Haarlemmermeer; arme drukkunst! die bezongen waren
geworden, indien Neêrland nog dichters had van den echten achttiende-eeuwschen
stempel! Dertig jaren vroeger was er nog geloof, waar nu twijfel bestaat. Dertig jaren
terug en we zijn in ons vaderland, in Noord-Nederland, verlegen aan welk
genootschap we ons zullen aansluiten, op welke prijsvraag wij zullen andwoorden.
Er bestaat embarras du choix! Ook bij de Vlamingen mocht het dan zoo wel zijn! Bij
de Vlamingen, wier ontwikkeling bij de onze ten achter was en die in de inrichting
de

hunner genootschappen en hunner prijsvragen bewezen, dat de 18 eeuw voor
hen nog niet was voorbij gegaan.
De prijs door de Maatschappij van Rhetorica te Deynze aan den jongen Ledeganck
toegekend, beloonde diens gedicht: Heil en onheil der tooneeloefening. ‘Hoewel
het in den smaak van die dagen zij behandeld,’ zegt onze biograaf, ‘is het nogtans
geenszins van verdiensten ontbloot!’ Het spijt ons den anders zoo keurigen
kunstrechter thands te moeten bestrijden. De vorm is gebrekkig, de gang der
gedachten hortend, voor zoover er nog gedachten zijn; meest hooren wij holle
klanken aan onze Lootsen, Spandaws, Helmersen en Van Halls, die meteoren uit
eene vroegere periode, ontleend. Wij zullen gelegenheid hebben dit oordeel dikwerf
gestaafd te zien bij de beschouwing der gedichten, die allen tot hetzelfde tijdvak
behooren en bij de oorspronkelijke uitgave in den bundel: Bloemen mijnér Lente,
begrepen zijn geweest.
De behaalde zegepraal had den jongen vaerzenmaker in zulk eene mate
aangevuurd, dat er geen prijs kon worden uitgeloofd of hij dong er naar. De
Koninklijke Maatschappij van Rhetorika te Brugge bood hem het volgend jaar (17
Juni 1828) wederom eene gelegenheid aan zich te onder-
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scheiden. Ditmaal gold het den lof der schilderkunst; de lof van:
Die weêrgalooze kunst, die hart en ziel verovert,
Wen zij met kleur en verwe op haar paneelen toovert;
Die, telende als natuur, met onbegrijpbren gloed
Haar wonderwerk bezielt, haar linnen leven doet.
Door wie het turende oog, in sombre hofgebouwen,
De lente bloeijen ziet, de velden mag beschouwen;
Die om haar hemelsch schoon, der vorsten hooge gunst
En achting waardig is; de grootsche schilderkunst
Is 't voorwerp van het lied, dat ik heb aangevangen!
o Dichtkunst! gij alleen en uw verheven zangen
Zijt uwe zuster waard: besnaar gij de elpen lier
En zing haar hoogen lof met ongedwongen zwier!

Men ziet, het is de periode, toen de dichtkunst nog op een elpen lier tokkelde of die
besnaarde, en door die mechanische beweging geloofde alles te verrichten wat zij
vermocht. De dichtkunst zong; w a t zij zong was meest onverschillig, maar niet
h o e zij zong, dat wil zeggen: welke woorden of zinnen zij bezigde. Denkt gij de
Schilderkunst in hare verhevenheid en hare macht te hooren waarderen? Maar dan
moet de dichter van de roeping dier kunst bewust zijn, dan moet hij weten op te
klimmen tot haar ideaal! Veel gemakkelijker is het, uitroepen op uitroepen te stapelen
en eenige namen van kunstenaars aan elkander te rijgen, min of meer gewelddadig,
zoo algemeen mogelijke beschrijvingen van hetgeen de kunst gegeven heeft elkaâr
te doen opvolgen en zich met de volgende stoute wending van de stoffe los te
maken:
O verg de dichtkunst niet, door woorden uit te drukken
Wat hier het oog aanschouwt, haar poging zou mislukken:
't Is geen verbeelding, neen! 't is waarheid, die daar blinkt,
En dit is 't werk der kunst, voor wie mijn citer klinkt.

Maar ook buiten de dichterlijke genootschapskampen blijft Ledeganck in dat tijdvak
de

een man der 18 eeuwsche vaerzenmakerij. Zijn Broedermin, zijn Laatste Zwaluw,
doen in den maker weinig meer waarderen dan een zekeren slach om het rijm weêr
te geven; een slach, die gants niet met
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eene heerschappij over den vorm verward mag worden. De tweejarige rust, die hij
zijner Muze liet, schijnt haar echter eenige kracht te hebben geschonken. Weêr
wachtte hem een eereprijs, thands van de Maatschappij van Rhetorika te Thielt, ter
belooning voor zijne verheerlijking van: De Linnenmakerij, Vlaenderens Welvaren.
De stoffe was der konventionele sfeer waardig, waarin zij werd behandeld! Toch
koos Ledeganck zich die. Uit alles wat hij tot dusverre gegeven had, bleek het koude
verstand bij hem over het gevoel gebied te voeren. Wat hij voor poëzy hield, was
bloot verstandelijke arbeid. In zijn eigen boezem had hij nog geen blik leeren slaan;
in dien zijns naasten nog veel minder. Het leven bleef hem een gesloten boek.
Wij mogen dit niet onopgemerkt laten, al bevinden we ons nog alleen in zijne
eerste periode.
De dichter zingt:
In de hutten, die zich daar
Onder 't luw geboomt' verdringen,
Wordt men druk noch ramp gewaar.
Blijdschap heerscht er, juichen, zingen!
Aan het vlas heeft elk zijn taak,
In 't bewerken, in 't bereiden:
Ouderdom en kindschheid, beiden,
Deelen d'arbeid en 't vermaak.
't Zijn niet slechts die hutten, neen!
't Zijn die dorpen en die vlekken,
Tal- en volkrijk niet alleen,
Die het vlas ten bloei moet strekken:
Ga! beschouw 't gewoel, 't gedrang,
In de rijke handelsteden:
Onder al haar werkzaamheden
Eischt het linnen d'eersten rang.
Ziet de marktplaats daar vervold
Met die kostbre linnenstukken
Net en keurig opgerold;
Daar zal u de vreugd verrukken,
Die uit aller oogen straalt,
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Wijl de wever, met de gelden
Die hem stedelingen telden,
Bij den steedling voorraad haalt.

Waar de dichter zich te midden der werkelijkheid begeeft, alleen om weder te geven
wat hij er gezien heeft, moet hij als dichter ondergaan. Ledeganck was zich daarvan
nog niet bewust en kende de eerste eischen der poëzy nog niet. Hij bemerkt evenmin,
dat hij niet alleen in zijne voorstellingen, maar tevens in zijne vormen, het platste
proza nadert. Korrekter dan vroeger zijn zijne vormen, maar oratorie geeft hij voor
poëzy, koud betoog en redenering in plaats van bezielde voorstelling!
De vaerzen: Aan de Maatschappij van Rhetorika te Thielt, Bij den schielijken dood
van een zesjarig meisje, Uit een huwelijksdicht en verschillende anderen uit hetzelfde
tijdperk, wijken in gehalte niet van den aangehaalden lofzang op de Linnenweverij
af. Er zijn er onder, die bepaald het innigst en diepst gevoel behoorden te ademen,
daar zij voorstellingen geven, aan het zieleleven des naasten ontleend en nochtans
even droog, even dor zijn als de bekroonde Rederijkersvaerzen. Maar daar wordt
hem een stoffe geboden, die geene hoedanigheden vergt, welke hij niet schijnt te
bezitten; eene stoffe, die zijn aanvangend meesterschap over den vorm in het volle
licht kan doen plaatsen, en hem meer dan tot de werkzaamheid zijns verstands,
ook tot de geestdrift der vaderlandsliefde zoude kunnen prikkelen. Zijn leven scheen
tot dus verre kalm te zijn voorbijgegaan; geene hevige gemoedsaandoeningen
hadden de klaarheid van zijn oog beneveld. De dichtkunst was hem een voertuig
geweest tot roem en eer, hoedanig hij zich die in de Rhetorijkerswaereld konde
denken, en nimmer een vorm, dien hij behoefde om wat er leefde in zijn binnenste
naar buiten te openbaren. Maar toch éene aandoening overtrof alle andere die hij
gehad mocht hebben, en die was: liefde voor zijn geboorte-grond. Die liefde stond
hem toe zich aan de effenheid en kalmte zijns dagelijkschen levens te ontscheuren,
en zich bezield te toonen bij het streven naar een ideaal. De Belgische regering
schreef eene prijsvraag uit. Zij verlangde een lier ter verheerlijking van de zegepraal
van 's lands onafhankelijkheid. De stoffe was moeielijk, moeielijk vooral
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voor hem, die, Vlaming in merg en gebeente, de scheuring van Zuid- en
Noord-Nederland wellicht niet heilrijk heette.
Nog zijn zijne dichterlijke vormen wel pseudo-klassiek; nog zijn ze stijf en streng,
maar het is toch of men in die woorden een harte voelt kloppen. Nog blijkt het uit
menig détail, dat de dichter zich niet geheel gevonden heeft, maar wij bemerken,
dat hij het spoor heeft gevonden, dat hem zich-zelven nader zal brengen.
Beandwoordt Ledegancks gedicht aan de politieke bedoeling van hem die de
stoffe als prijsvraag uitschreef? In plaats van een lofzang aan te heffen op de laatste
omwenteling, verheerlijkt hij in het algemeen de vrijwording van België uit de kluisters
- er mocht onder verstaan worden van Holland, er kon onder verstaan worden van
Spanje, van Oostenrijk, van Frankrijk. Dit geeft het gedicht iets onbestemds, dat
naauw vergoed wordt door de gants niet onbestemde geestdrift des dichters voor
de vrijheid en de onafhankelijkheid zijns vaderlands.
De aanhef stemt reeds gunstig voor den dichter:
'k Zal in der vaadren taal het Vaderland bezingen!

roept hij uit. Dan verplaatst hij zich terstond te midden van zijn onderwerp. Hij ziet
een eenzamen wandelaar; de smart heeft vóor den tijd zijn kruin besneeuwd; een
schamel kleed dekt zijn ontvleeschte leden. De dichter vraagt:
Wie is hij, die daar droef langs onze velden dwaalt?
Ach! gruwzaam is zijn lot! Zijn wieg stond aan de boorden
Der Weichsel, en zijn jeugd, die nimmer dwang verstond,
Vond rust, en heul, en roem op zijn geboortegrond:
Was Polen niet de bloem, de parel van het Noorden?
Thans heeft zijn vaderland voor de overmagt gebukt,
Thans is zijn vaderstad, onmenschlijk, hem ontrukt;
Zijn heilig erf zag hij tot wreede schennis doemen;
't Werd onder vorsten, als een oorlogsbuit, verdeeld;
Zijn landzaat, die weleer op vrijheid hoog mogt roemen,
Waagt thans geen verdren stap, dan die zijn Heer beveelt!
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Gelukkig zoo hij nog op 't Albionsche strand
Op Belgie's vrije kust mag eene schuilplaats vinden!
Ach, gruwzaam is zijn lot: - hij mist een vaderland!

en daarentegen het lot van den Vlaming! Hoe heerlijk is het! Men hoore:
De noodvlaag is voorbij! Thans stort op uwe beemden
De hemel niet vergeefs zijn rijksten zegen uit!
De vrucht, die uit uw zweet, uw nijvre vlijt ontspruit,
Geniet gij thans alleen, en deelt ze met geen vreemden!
Thans streelt u veilge rust, want hij, die op dit uur
Uw grenspaal schenden dorst, bragt heel Euroop in vuur.
Gaat! vindt uw nabuur thans: bij 't hartlijk welkom heeten,
Zal hij zijn kus u biên, en drukken u de hand: Thans zijt gij in den raad der volkren aangezeten: Thans cert heel de aarde uw naam - thans hebt ge een vaderland!

De tegenstelling is fiksch, is krachtig; de beelden in het gantsche gedicht voor het
eerst meer dan oratorische pracht, maar noodzakelijk voor den dichter, in wien zij
te gelijk met de gedachte, die er het wezen van is, zijn ontstaan.
Wij gaan de verdere gedichten uit dezelfde periode voorbij en dus ook de
eerstelingen van zijn verhalende poëzy. Daar wij weten, hoe zeer hij de gave van
voorstelling nog mist, en alleen bespiegelend weet te zijn, behoeft het geen betoog,
dat zijne eerste proeven in dat geval verre van geslaagd kunnen heeten.
Voor wij verder gaan en een kritiesch oogenblik van zijn leven naderen, gunnen
wij zijn biograaf en hem zelven even het woord. Heremans zegt zeer te recht: ‘Er
zijn eigentlijk twee tijdperken in de dichterlijke loopbaan van Ledeganck: het eerste
strekt zich uit van zijne eerste dichtproeven tot aan zijne bekrooning in den wedstrijd
des Staatsbestuurs; het tweede gaat van 1834 tot aan zijnen dood. In het eerste
tijdperk wordt zijne poëtische vlugt nog meermalen belemmerd door de rethorikale
banden, terwijl hij in het tweede tijdperk een echt begrip kreeg van de roeping des
dichters’ (of liever, zouden wij er bijvoegen: van zijne eigen roeping). ‘Tot in 1834
beoogde hij met zijne dichterlijke werkzaamheden uitsluitelijk roem, en konden de
Rederijkers wedstrijden, met hunne alledaagsche, versletene prijsvragen, hem nog
verlokken; sedert zijne bekrooning te Brussel, liet hij al-
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leen zich door zijn eigen gevoel en verbeelding leiden. Hij bekreunt zich niet meer
om het oordeel dier rijmersgilden, samengesteld uit eenvoudige ambachtslieden of
landbouwers, welke niet weten wat poëzy is, en den dichter op denzelfden rang
stelden als eenen boogschutter, die op eene boerenkermis den hoogsten vogel
getroffen of de meeste roozen heeft geschoten.
Wat niet weinig bijdroeg, om den kunstsmaak van Ledeganck te louteren, was
zijne studie van de grootste dichters onzer eeuw. Het lezen van A. de la Martine,
Victor Hugo, Schiller en vooral Lord Byron, bragt eene volkomen omwenteling te
weeg in de letterkundige begrippen van onzen dichter.
Na zijne zegepraal in den wedstrijd des Staatsbestuurs, wijdde Ledeganck zich
gedurende eenigen tijd minder aan de beoefening der vaderlandsche letterkunde,
om zich op droogere studiën toe te leggen. Gaarne had hij den graad van doctor in
de regten verkregen; doch daartoe was de kennis der oude talen onontbeerlijk, en
Ledeganck had wel bij zich zelven eenige nieuwere talen aangeleerd; maar eene
klassieke opvoeding had hij niet genoten. Zoû zulks hem weêrhouden? Neen, door
eigene krachtsinspanning, zonder eenigen gids, zou hij het heiligdom der oudheid
genaken en zich ontsluiten! Eene zware taak inderdaad, die hij op de schouders
nam, doch niet zwaar genoeg, om een man met een karakter als het zijne af te
schrikken. Het is onmogelijk zich de buitengewone wilskracht voor te stellen, die hij
in het betrachten van dit zijn doel aan den dag legde! Wanneer hij het eindelijk zoo
verre had gebragt, dat hij de lessen der Hoogeschool volgen kon, kwam de
weetgierige dichter te dien einde verscheidene malen in de week te voet van Eecloo
naar Gent, en zoo:
Bragt hij den dag en soms de nachten door,
Onachtzaam op ontijdig lichaams krenken.

Eindelijk verkreeg hij het loon voor zoo veel vlijt en aanhoudendheid. Hij verwierf
den

op den 10 van Oogstmaand 1835 den graad van doctor in de regten, en zulks
met groote onderscheiding; doch welligt ontving hij dan reeds die kiemen der ziekte,
die hem langzaam ten grave zou slepen.’
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Verwondert het u nog, dat het koude verstand in Ledegancks gedichten tot dus
verre den scepter heeft gezwaaid? Wij weten thands, dat hij de uren, die hij aan de
beoefening der kunst wijdde, ontwoekerde aan eene afmattende
verstandswerkzaamheid, tot welke slechts een man met eene buitengewone
wilskracht zich in staat kon gevoelen. Neen, van hem konden we geene weekheid,
geene zachtheid, geene gemoedelijkheid verwachten. Verward in de strikken der ijdelheid, hem door de Genootschappen gespannen,
lijmde zijn verstand eenige regels saâm, waaruit de koude u toesnerpt, waarin geene
bezieling u tegenschittert; regels, leêg van gedachten, maar ook zonder bombast,
gezwollenheid of valsch vernuft. Zijn gezond verstand behoedde hem om langs die
zijde af te dwalen, en daarom was hij onschadelijker dan het half talent, dat zich
den stralenkrans van het genie toeëigent en door de buitelingen eener ontstoken
verbeelding en van een overprikkeld gevoel den tempel der onsterfelijkheid poogt
binnen te glijden. Waren de eerstelingen allergebrekkigst; moeten we Ledeganck
bij zijne eerste proeven zelfs aanleg ontzeggen; zijn we ook getuigen van den
hevigen strijd, dien hij te kampen heeft om den vorm machtig en de taal meester te
worden, een strijd, dien we slechts vergelijken kunnen met dien door Schiller
gestreden; - de laatste pogingen waren ongelijk beter geslaagd en verraden een
vooruitgang, slechts door ongewone wilskracht verkregen. Wat beloofde hij niet
indien dat krachtig verstand, dat zich ontwikkelend oordeel, vorm en taal konden
overmeesteren! Het ware meesterschap over beiden wordt toch alleen na menigen
moeitevollen strijd verkregen; want een vroege gemakkelijkheid in het beheerschen
van vorm en taal leidt niet tot kracht en degelijkheid, maar tot een soort van
dysenterie. Wat beloofde hij niet, indien hij begreep eene roeping te hebben en
indien het hem kenbaar mocht worden, welke die was!
In den jare 1839 was het hem nog niet geheel licht; de schemering was echter
aangebroken. Hij verzamelde toen de gedichten zijner jeugd in een bundel, getiteld:
Bloemen mijner lente. In het ‘voorwoord’ laat hij zich aldus hooren: ‘De letterkunde
is bij mij niets anders dan eene verpozing van ernstiger bezigheden; en niets anders
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moet of mag zij zijn voor al wie jegens maatschappij en gezin dadelijke pligten te
vervullen heeft.’ Wij hebben achting voor het zedelijk charakter des dichters, en
kunnen hem na zulk eene uitspraak te eer vergeven, dat hij een ijdel werk heeft
verrigt door in zijn jeugd eenige vellen papier te beschrijven, welke zelfs door den
tijdgenoot niet lang bewaard zullen blijven. Wij weten toch nu, dat hij in den kring,
waarin hij geplaatst werd, de plichten, die hem als echtgenoot en vader waren
opgelegd, bij het beoefenen der letterkunde niet verwaarloosde. Iets anders is het,
of hij bij het krachtig bewustzijn van het bezit eener, gave, de beoefening der
letterkunde, zelfs bij het bestaan van omstandigheden als waaronder hij leefde, niet
hooger zou hebben geschat dan eene verpoozing van ernstiger bezigheden, en
alzoo bijna als eene onschuldige liefhebberij.
‘Sedert dat de regtswetenschap,’ zoo vaart hij voort, ‘voor mij eene hoofdzaak is
geworden, zijn er soms jaren verloopen, zonder dat ik aan de geliefde kunst heb
kunnen denken, en zelfs in dit oogenblik vergt een werk van ernstigen aard’ (wij
gelooven dat daarmeê de vertaling der wetboeken bedoeld wordt) ‘al mijne aandacht.
Indien heden eenige mijner kunstvoortbrengselen het licht zien, is zulks niet omdat
ik ze hooger schat dan zij 't verdienen; 't is omdat er zich onder dezelve twee
bevinden (ik behoef ze niet aan te wijzen), welke mijn hart dierbaar zijn, en die het
mij zoet ware aan de vergetelheid te onttrekken. Daarbij leven wij in een tijdstip,
waarin onze nationaliteit deerlijk wordt miskend; waarin bij een groot deel onzer
landgenooten tot zelfs het bestaan der moedertaal wordt betwist. Het is dus
misschien niet zonder verdienste, in zulk een tijdstip iets bij te dragen tot bestrijding
van vreemden invloed en tot verdediging van het grootste kenmerk onzer
volkszelfstandigheid, de taal.’
Het is juist; zonder het te weten in den oogenblik dat hij die regelen neêrschreef,
zou hij door ‘zijne bestrijding van vreemden invloed en zijne verdediging der taal,’
zou hij in het nationaliteitsgevoel, dat hem de borst deed gloeien, een bron vinden
van kracht, een prikkel vinden tot ontwikkeling van al zijne gaven, zou hij in staat
zijn in de volheid van zijn talent der Vlaamsche of liever der gantsche Nederlandsche
letterkunde eenige zangen te schenken, die haar ten sieraad zullen blijven zoo lang
ze bestaat.
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Maar welke zijn die gedichten, om wier wille hij de uitgave van zijn dichtbundel
wenschelijk achtte? De twee ontboezemingen, gelooven we, vereenigd onder den
titel: Het graf mijns vaders. Was Ledegancks leven kalm, voor zijne ontwikkeling tot
dusverre te kalm geweest, de storm was in aantocht, die het liefste dat hij bezat
zoude teisteren. Hoor, hoe hij, de tot dusver ijskoude man, roerend zijn vriend Blieck
toeroept:
Gelukkig hij, wien God met oudrenliefde zegent!
Zoo dit onschatbaar heil, mijn vriend, u nog bejegent,
Zoo gij nog op dit uur een dierbren vader hebt,
Die in uw deugd, uw kunst, zijn hoogst genoegen schept,
Die dikwijls met u spreekt van lang vervlogen jaren,
En die gezondheid paart aan sterkte en grijze haren,
O hef de handen dan uit dankgevoel tot God,
En denkende aan uw vriend, beween zijn treurig lot.

En nu volgt het verhaal van het hem getroffen onheil: een tedere schildering van
het huiselijk lief, dat hem in het vaderlijk huis bereid was, een soms krachtige, maar
hier en daar wel wat gerekte en minutieuze voorstelling - het doet ons soms denken
aan den vertaler der wetboeken - van de beroerte, die zijn dierbaren ouden vader
trof en tot waanzin bracht. De tweede ontboezeming - voorzeker van later
dagteekening - is ongelijk schooner. Zij luidt: Aan den dichter Rens. Een diepe
verslagenheid weeklaagt in dat lied. Zijn vader schijnt gestorven te zijn; het laatste
wat hem van dien vader nog overbleef is in de aarde bedolven. Aandoenlijk - maar
verre van week, - treurt hij:
Wij zijn elk oogenblik getuigen van dien dood
Die steeds het leven volgt gelijk een reisgenoot,
Die noch verandring kent, noch wisselvalligheden,
En 't eeuwig zeker is der dingen hier beneden! Van alles onbewust bij onz' geboortestond
Zijn we even als de plant, die opschiet uit den grond,
Gevoelloos, zonder zucht of neiging. 't Dierlijk leven
In ons te ontwikklen eischt een lang en moeilijk streven;
Maar jaren vaderzorg en jaren moedersmart
Zijn noodig om den geest te ontwikklen en het hart,
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En nauwlijks wagen wij een stap op eigen schreden,
En nauwlijks opent zich ons oog voor 't licht der reden,
Wanneer een galm gelijk die echoos na zich laat,
't Geen ons heeft voortgebragt alreeds niet meer bestaat;
Of blijft een enkel spoor van onzen oorsprong over,
Het is dat plekje gronds, ontbloot van gras en loover,
Waarop bij 't jongst vaarwel, zoo menig traan me ontviel,
Waarop ik vaak des nachts in mijn verbeelding kniel,
Dat mij zoo diep ontroert, wanneer ik 't kerkhof nader,
En waar mijn oog op leest: Deze aarde was mijn vader.

De droefheid bij dien man uit zich in reflektie; de aandoeningen van het gemoed
vervloeien in de redenering des verstands, niet waar? Waagt gij het te berispen ook
in de volgende regels?
Deze aard mijn vader! Hoe! een inborst, een gemoed
Zoo zacht en rein als 't licht van d'eersten morgengloed,
Een levensloop zoo rijk in deugden als in dagen,
Zoo vol van liefde en troost als vreemd aan morrend klagen,
Gansch een bestaan van hoop in Godes wet en wil;
Dit alles zou deze aard bedekken, koud en kil?
En ik, ellendeling! ik, die geen goed ter aarde
Gewild hadd' voor een stond, die hem genoegen baarde,
Ik, die geen glorie zocht dan in zijn lof alleen,
En van wiens teedre ziel de mijne een weêrglans scheen Ik zou, gelijk een kind door goochelspel bedrogen,
Mijn hart en mijnen geest en heel mijn zielsvermogen
Dan hebben uitgestort en vruchtloos saamgeprest
In een verganklijke asch, waar geen gedaant' van rest?
O God! vergeef het hun, die immer twijflen konden
Of aan dit leven wel een toekomst zij verbonden!
Zij hebben nooit bemind! Of 't voorwerp van hun gloed
Is hun nog niet ontscheurd, hun hart heeft niet gebloed....
Zij hebben niet, als ik, de vreugde van hun leven
In 't plegtig uur des doods den afscheidskus gegeven;
Zij weenden niet als ik op hunner oudren graf,
Vergeef het hun, o God! hun twijfling was hun straf!

Schoon, niet waar, en treffend even als de traan, die ter sluik aan het oog van den
krachtigen man ontdruppelt? Welk een volheid van gedachten, welk een zuiverheid
in
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den vorm, welk een gang, bijna gloed, in de voorstelling! Van waar die gunstige
verandering bij den dichter? Van de studie van Byron, La Martine en Victor Hugo,
zoo als Heremans ons schijnt te willen doen gelooven?
Maar die studie heeft ons slechts eenige mislukte vertalingen gegeven, als: De
Wijsheid, De Lofzang van het Kind bij zijn ontwaken, De Kleinzoon en De Gevangene
van Chillon, al te maal getuigen van Ledeganks nederlaag bij zijn strijd om het
meesterschap over den vorm. Die studie heeft ons in het genre der verhalende
poëzy zwakke voorstellingen doen opmerken, als: Boudewijn van Constantinopel,
De Kapitein en zijne Moeder, enz.; voorstellingen, waarbij wij niet altijd zelfs het
koude gezond verstand des dichters kunnen waarderen, maar het phantastiesch
koloriet van Victor Hugo te dikwerf moeten laken. Neen, naar ons gevoelen heeft
Ledeganck zijne ontwikkeling niet dank te weten aan de groote kunstenaren des
vreemden, maar alleen aan zich zelven en aan de omstandigheden, waarin hij
verkeerde. Zoodra de effenheid en de eentoonigheid van zijn huiselijk leven verstoord
werd, had er ook eene gunstige verandering in hem zelven plaats. Hij werd niet
getroffen door het lijden of de vreugde om zich heen, voor het minst, hij voelde zich
niet geroepen om daarin te deelen of aan het lijden en de vreugde van anderen
eene stemme te geven, zoo alvermogend en doordringend als de Poëzy dat vermag,
tot dat de smart zijn eigen hart had aangedaan, tot dat hij zelf haar had leeren
kennen en ondervond hoe hoog zij de menschelijke natuur verheffen en adelen kan.
Reeds vroeg behandelde u mijn jeugd
Maar ruw en zonder klem;
'k Heb jaren lang de snaar gedrukt
Eer ik den toon vond, die verrukt
Als een geliefde stem,

zingt hij in een allerliefst gedicht: Aan mijne Lier, dat geheel reeds tot zijne betere
periode behoort, niet alleen om den kernigen vorm, om den gang der gedachten,
maar ook omdat er in doorschemert, hoe hij in zelfbewustzijn is toegenomen. Zijne
lente is voorbijgegaan - ze was guur en koud - zijn krachtige, zoele zomer is
aangebroken. In het zelfde jaar, dat hij deze re-
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gelen aan zijne lier wijdde, schonk hij een gedicht, dat alleen reeds voldoende zou
zijn om hem een onvergetelijke plaats onder de Nederlandsche dichters aan te
wijzen. Het is getiteld: Het Graf mijner Moeder.
Al is in mij geen sprank van's dichters vuur meer over,
Al is mij alle hoop op aardsch genot ontvlugt,
Al is mijn hart verdord als afgevallen loover,
En mijn vermoeide borst in weedom afgezucht;
Al heb ik u sints lang met treurig floers omhangen,
Nog eenmaal, dierbre harp! verlang ik naar uw toon,
Gelijk de rouw verlangt naar tranen op de wangen,
Gelijk naar moedertroost een moederlooze zoon!

Wel is de boezem van dien man ontroerd! Wel hangt een traan aan het schemerend
oog, en trillen de lippen bij het uiten eener smart, die zich bijkans in hare volheid
niet uiten kan. Hij heeft zijne moeder verloren! Zijne moeder die hij lief had boven
alles, die hem niet alleen het leven gaf en dat verheerlijkte, maar die hem den adem
zijner ziele, de Poëzy, had geschonken! Zijne lieve moeder is hem ontrukt!
De Schepper wist een heil bij elken ramp te stichten:
De haagdoorn draagt de roos, de bergrots heeft de bron,
De nacht praalt met een kleed van glinsterende lichten
En ieder blad des winds biedt schaduw voor de zon.
De storm, die ceders velt, jaagt misten heen en dampen
De schrikbare oceaan bergt schatten bovenmaat,
En 't menschdom, zamenhang van boosheid en van rampen,
Heeft als een zegening, de moeder tot sieraad!
De moeder! O dat woord viel uit den mond der engelen
Voorzeker op de tong van d'eersten sterveling,
Toen hij in éénen klank, in eenen galm wou mengelen
Al 't edelst dat uit God in schepslen overging:
De zachte lijdzaamheid, 't verheven zelfverachten,
De balsemende troost, in rouw en bange smart,
De liefde in al heur schoon, de liefde in al heur krachten
En, wat geen tong ooit meldt, het moederlijke hart!
Een hart, dat als een vat vol heilge wondergaven
Den omtrek zalig maakt, waarin 't zijn geuren brengt,
Dat nimmer uitgeput, hoeveel er zich aan laven,
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Nog altijd voller wordt, hoe meer 't zijn schatten plengt.
En zoo, zoo was heur hart in al zijn teeder poogen;
Wanneer zij nederzat bij haar zoo talrijk kroost,
Sprak zij tot ieder oog de zachte taal der oogen,
En ieder had haar zorg, en ieder had haar troost.
Aandoenlijk was 't tooneel van haar veelvuldig streven:
Een zuigling aan de borst, een spelend op heur schoot,
Een kwijnend in de wieg, met angst in slaap gedreven,
Terwijl ze aan andre nog haar gulden lessen bood!
Zij mogten een voor een om hare gunst verlangen,
Of komen al te zaam en hangen aan haar zij;
De kring in 't algemeen had gansch haar hart ontvangen,
En nog dacht iedereen: ‘de voorrang is aan mij.’
Haar ziel was als de zon die op de blaadren wiegelt,
Die tevens op heel 't veld en op elk bloempje lacht,
Die zich in d'oceaan en in het dropje spiegelt
Met even vollen glans en even volle kracht.

Verheven, treffend en teder als de aangehaalde regelen is het gedicht ‘Aan mijne
broeders en zusters,’ met wie hij aller moeder, aller liefde gedenkt. De schildering
is voortreffelijk, natuurlijk, waar, zonder gezwollenheid of overlading; is het dan ook
niet eigen smart, die de dichter schildert? Ziet men dan ook niet zijn hart krimpen;
hoort men dan ook niet het hijgen van zijn boezem, het stokken van zijn adem? En
toch altijd blijft hij man in zijne droefheid! Ledeganck blijft Ledeganck. Nergens het
laffe schreien van een koketten jonkman, die zich interessant wil maken door de
zenuwachtige overspanning; die het volgend oogenblik het vorige vergeet, en altoos
tot uitersten over slaat.
Maar niet langer zou hij in het heden alleen verwijlen en zijn eigen indrukken
alleen wedergeven; hij deed ook eene poging om der historie, en wel der historie
van Vlaanderen - waarin hij meer en meer begon te leven, hoe meer het volksbestaan
zijner vaderen werd aangerand - een stoffe ter poëtische behandeling geschikt, te
ontleenen.
In zijn voorberigt van Het Slot te Zomergem, meldt hij, dat het dichtstuk alleen
wordt medegedeeld als eene proeve van tijd- en zedeschets, in verband met de
geschiedenis. Is dit alleen het doel geweest, dan mag het volkomen

De Gids. Jaargang 22

120
bereikt heeten. ‘Als tijd- en zedeschets’ is het onberispelijk, en getuigt het van
ernstige studie, zoo als men dan ook van een Ledeganck verwachten mocht. Maar
als dichterlijke voorstelling? Wij gelooven dat dergelijke poëmen eene vereeniging
van hoedanigheden eischt, welke slechts zelden gevonden wordt. In de hoogste
mate wordt eene dramatische gave gevorderd, niet alleen om de verschillende
tafereelen te schikken en verdeelen, maar ook om de voorgestelde figuren, die de
dichter laat handelen, vleesch en been te geven, ze als menschen en niet als
schimmen te doen rondwandelen.
Ledeganck mist - na hetgeen wij van hem mededeelden, zal het wel geen betoog
behoeven - die gave ten eenemale. Hij is lyriesch, niet dramatiesch. Geen wonder
alzoo dat hij in zijn ‘Slot te Zomergem’ niet altijd boeit, waar hij dit het meest moest
doen, dat zijne voorstellingen niet overal te begrijpen zijn of de werking te weeg
brengen, die hij er zich van heeft voorgesteld. Eenige détails echter verraden de
de

meesterhand. De aanhef Siegfried, en het 5 deel, De Bruiloft, zijn krachtig
aangelegd en missen de beoogde uitwerking niet. Ongelijk beter echter slaagde hij
in zijn gedicht: De Zinnelooze. Hij is op vasten grond; hij beweegt zich in de
werkelijkheid en raadpleegt zijn eigen waarneming. ‘Bij een bezoek,’ zoo luidt het
in zijn voorbericht, ‘dat wij sedert drie of vier jaren mogten doen in een Godshuis
voor Krankzinnigen, voelden wij reeds de neiging, om in een dichtkundig tafereel
de gewaarwordingen te schetsen, die ons aldaar aandeden, zoo op het beschouwen
der belangwekkende wezens, als op het hooren hunner lotgevallen, waarvan eenige
zooveel voedsel tot dichterlijk gevoel opleverden, dat wij met de keuze als verlegen
waren. Wij vonden in dit gesticht ook het modèl, waarvan de hoofdpersoonaadje
voor den tweeden Zang is geteekend, en deze teekening is slechts eene flaauwe
schets van het oorspronkelijke.
Wat het onderwerp des derden en vierden Zangs betreft, daartoe vonden wij de
stof in een verhaal, destijds door de Fransche nieuwsbladen medegedeeld, van
eene gebeurtenis in het gasthuis te Bicêtre voorgevallen.
De verbeelding heeft derhalve geen het minste deel aan de stof van het volgend
voortbrengsel.’
En daarom gelooven we, dat De Zinnelooze meer kunst-

De Gids. Jaargang 22

121
waarde bezit dan Het Slot te Somergem, waarin de niet zeer weelderige verbeelding
van Ledeganck de beelden heeft moeten scheppen. Hij streeft in De Zinnelooze
bovendien niet naar eene aanschouwelijke voorstelling, maar vlecht zijne eigene
gedachten door de handeling, wier ijlheid hij daarmede vergoêlijkt. Wel noemen wij
de

de

het 3 en 4 deel geslaagd, waar de vorm medewerkt om de kracht der voorstelling
te verhoogen, maar boven alles het slot van het gedicht, waar de dichter gelegenheid
had zijne eigene gewaarwordingen weder te geven:
Ontroerde verbeelding, wat treurige schimmen,
In schittrende stralen van glorie gehuld,
Doet gij voor mijn oog uit het doodenrijk klimmen?
Hun blik is met somberen weemoed vervuld.
Een jongeling de eene, in den bloeitijd der jaren,
Wiens schedel de vlam van een licht overstraalt
Uit hem in 't gebied van de kennis gevaren
Doch 't brein overneveld, ten grave gedaald!
En de andere een vorst uit het rijk der gedachte,
Met de eeuwig omlauwerde harp in de hand,
Wien 't hoog Kapitool met de gloriekroon wachtte
Wanneer hij ontsliep met verbrijzeld verstand.
Pascal! groote geest, door geen grooter verwonnen,
En Tasso! vernuft, dat mij sidderen doet;
Gedoofde, verwoeste, gevallene zonnen,
Gij offers des waanzins, weest me eeuwig gegroet!
o Godheid! voor wie alle schepselen knielen,
Die staamlen uw goedheid, uw magt en uw eer,
Zie neder op 't stof, dat Gij wildet bezielen,
Zie op den geringste' uwer dienaren neêr.
Laat pijnen en kwalen het lichaam hem krenken,
Behandel dat lichaam als nietige slaaf;
Maar laat hem de magt om uw magt te overdenken,
O laat hem den geest ongeschonden en gaaf!
En gij, o gelukkigen, grooten der aarde,
Die 't droevige noodlot van lijdenden ziet.
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Vergeet niet, dat ook eene moeder hen baarde,
Vergeet toch de onschuldige zinloozen niet!
Vergunt hun een wijk voor de guurheid des weders,
Vergunt hun wat zoets voor het haveloos lijf,
En zijt gij gestemd tot iets roerends en teeders,
Gaat heen, en doorwandelt hun somber verblijf!

De letterarbeid van Ledeganck, die thands een beter ideaal begon na te streven,
en aan de meesterschap over den vorm de rijpheid van den mannelijken geest
huwde, trok de aandacht van de meest ontwikkelden in zijn vaderland. Het
Staatsbestuur erkende zijne letterkundige verdiensten, ‘en stelde hem aan’ - wij
geven weder het woord aan zijn biograaf - ‘tot lid der kommissie, die de
verhandelingen over de spelling der Vlaamsche tale zou beoordeelen. Hij bekwam
bovendien de plaats van vrederegter te Zomergem. Daar arbeidde hij aan een werk,
waarvan bij iederen Vlaamschen burger de dringende noodzakelijkheid werd gevoeld.
De wetboeken waren sedert 1830 voor den Vlaming, die alleen zijner moedertale
magtig is, gesloten geweest; Ledeganck nam voor, ze in het Nederduitsch te
vertolken, en het eerste gedeelte van zijnen arbeid zag reeds in 1841 het licht en
bevatte het Burgerlijk Wetboek. De overzetting van Ledeganck munt uit door taalen regtskennis, en wordt door deskundigen zeer hoog geschat. Reeds ligt een vierde
druk ter perse en de vorige werden elk op eenige duizenden exemplaren getrokken.
Die laatste arbeid heeft ongetwijfeld bijgedragen, om de borstkwaal, waarvan
Ledeganck later werd aangedaan, te ontwikkelen. Doch zijne liefde voor zijne
Vlaamsche broeders, die de wetten, welke hen besturen, niet eens verstaan konden,
was al te groot, dan dat hij zijne eigene gezondheid voor de Vlaamsche zaak niet
zou hebben opgeofferd. Het was insgelijks gedurende zijn verblijf te Zomergem, dat
hij plaats nam in de Provinciale Staten van Oost-Vlaanderen en in den echt trad
met Johanna Virginia de Hoon, van Caprijk, uit welken echt twee zonen en eene
dochter zijn gesproten.’
Wel groot mogen we met Heremans zijne liefde voor zijne Vlaamsche broeders
noemen, dat hij zich om hunnentwille een arbeid als de vertaling der Wetboeken
getroostte. De daad zou echter in zich zelve eene belooning vinden; want
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de liefde, die hem tot een dergelijken geestelozen arbeid kracht gaf, zou hem ook
als dichter bezielen en hem de tonen doen aanheffen, die weêrklinken zullen, zoo
lang er een Nederduitsche taal bestaat.
Natuur schonk aan het jong des adelaars
De forsche wiek, om door de wolk te dringen;
Zij schonk aan de opgebloeide jeugd des jaars
Den nachtegaal, om 't morgenlied te zingen;
Zij schonk 't penceel aan grootsche kunstenaars,
Om zielen tot bewondering te dwingen;
En mij gaf zij de cither in de hand,
Om de eer te melden van het Vaderland.

Zoo zong hij in 1842, en weldra zou hij die eer vermelden door een welsprekend
lied zijner Muze. Als overgang tot de heerlijkste oogenblikken zijns dichterlijken
levens - waarom moesten het tevens de laatste maanden zijn van zijn aardsch
bestaan? - beschouwen wij het prachtige gedicht: De Boekweit. Het epitheton ornans
kiezen we voorbedachtelijk, want het drukt ons oordeel het best en het krachtigst
uit. De vorm is schier volkomen, de vergelijking juist, de gang van de voorstelling
vol leven. Wat wij het hoogst in een kunstprodukt roemen: de gedachte, wordt uit
den aard der zaak gemist. De stoffe leent zich niet tot eene uiting van het hooger
leven, zij vordert beschrijving en beschouwing, en beiden zijn in dit gedicht
voortreffelijk:
Wat een wolk van bloesemgeur
Heft zich walmend in den hoogen!
Welk een pracht van bloesemkleur
Biedt zich overal aan de oogen!
Zijn we in morgenlandsche lucht,
Waar de geur der rijpe vrucht
Onder versche bloesems wademt?
Zijn we 't welig oord omtrent
Waar de Araab in zijne tent
Ambrozijn en reukwerk ademt?
Zijn we in de eeuwig groene lent'
Waar, in Hyblaas zachte streken,
Bloem en blaân van honig leken!
Wat een wolk van balsemgeur,
Welk een pracht van bloesemkleur!
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Neen, we zijn in Vlaanderen, waar het lommerrijk woud schaâuw biedt voor den
zonnebrand, waar een zee van koren golft en de boekweitakker als een veld van
sneeuw zich voor ons uitstrekt. Welke geuren er opstijgen, welk een arbeid er door
de nijvere bij wordt verricht! Maar niet slechts het bietjen dat de honig puurt geeft
beweging aan het heerlijk tafereel, maar ook de mensch. Hoor hoe de dichter het
uitdrukt in zijn dichterlijken vorm:
Maar wat daverend gerucht
Wedergalmt in de lucht?
't Is een dreunend geklank
Van geroep en gezang
En een ploffend geklop
Leidt de juichstemmen op.
Wordt een veldfeest gevierd
Door de schaar die zoo tiert,
En op tripplende maat
Dus den akkergrond slaat?
Neen, de landman is thans
Noch aan feest, noch aan dans,
Maar aan arbeid en zweet
Die hij zingend vergeet.
Zijn geliefkoosde vrucht,
Die den regenvloed ducht,
Ligt gemaaid op den grond.
o Het werk is de vreugd
Van de heilige deugd!
En van daar dat gerucht
Dat weêrgalmt in de lucht,
En dat dreunend geklank
Van geroep en gezang,
Bij de klepprende maat
Die de dorsvlegel slaat.
't Is de zoon van het veld,
Die de zegepraal meldt
Van zijn nijvre hand
Op 't weêrspannige land:
't Is de schat der natuur,
Die hij bergt in de schuur.
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Een lief tafereel, door de zomerzonne beschenen, met het dichte boschaadje in het
verschiet, met zijn talloze tinten! Maar de dichter schrijdt voort en voert ons den
winter in, waar de vrucht van den zomerarbeid gesmaakt wordt. Niet minder
aantrekkelijk is het wat hij biedt. Het is de welvaart, die den mutserd in den breeden
haard hoog deed opbouwen, die het feestgerecht op en de feestvreugde aan den
disch toelaat. Maar wat hij daar schildert is recht Vlaamsch: het is de Vlaamsche
welvaart, het Vlaamsche feestgerecht, de Vlaamsche feestvreugde en het Vlaamsch
dankgebed.
Wij zijn dan ook thands in het tijdvak, dat het patriotisme bij Ledeganck zijn
gantsche kracht heeft bereikt. Wij ijlen verder, om den dichter in zijn volle grootte
gade te slaan, om hem te beschouwen zoo als hij ontwikkeld voor ons staat. Het
was in 1846, dat zijne Drie Zustersteden ‘verschenen, die alles overtroffen,’ we
zeggen het Heremans gaarne na, ‘wat den gevierden zanger tot hier toe uit de pen
was gevloeid, en welke dan eens al de pracht en den zwier der ode ten toon spreiden,
en waaruit dan weder al het teder klagende der elegie spreekt, en die steeds door
hunne edele vaderlandsliefde, geestdrift en bewondering bij elken Vlaming - liever:
bij elken Nederlander - welke een harte in zich voelt kloppen, zullen verwekken.
Nimmer viel in Vlaanderen aan een dichterlijk gewrocht een onthaal te beurt, als
aan de Drie Zustersteden. Ook wanneer Ledeganck in Oogstmaand 1846 Antwerpen
bezocht, werd hij aldaar door al wie letteren en kunsten vereerde, met luide
toejuiching begroet.’
En nimmer, gelooven we, was die toejuiching eens volks billijker dan deze, want
zelden was het volk door een der hunnen zoo toegesproken; zelden had het
volksbewustzijn eene zoo welsprekende, eene zoo krachtig schoone stemme
ontvangen, als in den dichter van de Drie Zustersteden. Van deze trilogie kennen
wij den eerepalm aan het gedicht: Aan Gent toe. Jammer, dat we niet over ruimer
plaats durven beschikken, om het grootsche gedicht hier af te schrijven; maar wellicht
is het ook minder noodig, daar het den beschaafden in Noord-Nederland wel niet
vreemd zal zijn gebleven.
Waardeert met ons den vaersbouw, zoo keurig, zoo
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licht en tevens zoo waardig, den vorm, zóo buigzaam en smijdig, dat zij volkomen
voegt aan den rijkdom en de verscheidenheid der gedachten, die er in worden
verzinnelijkt. Weemoed spreekt uit den aanhef bij het herdenken aan het weleer,
een weemoed, een droefheid, die zich echter oplost in een aandoenlijk gevoel van
liefde:
Gij zijt niet meer
Gelijk weleer
De trotsche wereldstad, die koningen deed beven;
Gij zijt niet meer dat leeuwennest,
Dat wijdgeducht gemeenebest,
Dat tot de volkren sprak, het hoofd fier opgeheven.
Niet meer de bakermat van Vlaandrens heldenmoed,
Niet meer de zetelplaats van weelde en overvloed.
Uw heerschappij
Is lang voorbij
Met alles wat de glans van heerschappij vereenigt;
Voorbij, met al de wondre kracht
Van zelf bestaan in eigen magt,
Die eigen rampspoed schept en eigen onspoed lenigt;
Voorbij, met eigen zede en aard en eigen pracht,
Voorbij, gelijk het rijk van een verdelgd geslacht!
't Is lang, sints hier
Die leeuwbanier
Ontrold wierd voor het oog dier neeringen en gilden
Die elk, gelijk een legerschaar
Het harnas gespten in 't gevaar,
En wilden wat was regt en wonnen wat zij wilden!
Dat tuige Frankrijks vorst, dat tuig Bourgonjes huis,
Dat tuige 't veld van Brugge en dit de reê van Sluis!
En toch, nog nu
Bemin ik u,
o Gent! gelijk een spruit van adellijken bloede;
Gelijk den rijksten diamant
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En de eerekroon van 't Vaderland;
Gelijk de schoonste telg, die 't schoone Vlaandren voedde,
Ik roem u als 't gebloemt, dat in uw tuinen bloost
En 'k juich, dat gij de wieg zijt van mijn dierbaar kroost.
Want gij bevat
Nog menig schat
Van oude Vlaamsche deugd en oude Vlaamsche zeden;
Want gij vergat die taal nog niet,
Die donderde in uw zegelied,
Of klonk in uw geboôn of smolt in uw gebeden,
En uw gevoel voor al wat heilig is en schoon,
Spreidt gij nog in den glans der heerlijkheid ten toon!

En verder ontwikkelt hij deze nieuwe phase, welke zijn dichterlijk thema is ingetreden.
Hij telt op wat zijne stad, hoe ook vernederd, hoe ook in luister getaand, nog degelijks,
nog kostbaars bezit, om het haar nogmaals toe te roepen:
En daarom, nu
Nog min ik u
o Gent! gelijk een spruit van adellijken bloede;

Maar de schaduwzijde verbergt hij niet. Zacht, schier fluisterend, als waagde hij het
niet, doet hij onderzoek naar hare schuld; zijne stem wordt echter luider en luider;
eerst trillende, als vreesde hij het bevestigend andwoord, maar telkens vaster en
eindelijk dreigend:
Doch, is het waar?
Hangt er gevaar
U dreigend boven 't hoofd, verborgen onder roozen?
En schoon ge er ligt mogt in vergaan,
Is 't waarheid, ziet gij 't achtloos aan,
En is 't u een vermaak een slang aan 't hart te kozen?
Is 't waarheid, dat ge juicht bij 't delven van uw graf?
Dit alles zij niet zoo! dit keere uw schutsgeest af!
Men zegt, dat gij
De melodij
Van onze spraak miskent, om vreemden na te zingen;
Dat gij uw gouden moedertaal
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Uit leeraarsstoel en regterzaal
Als ruw en onbeschoft, misdadig laat verdringen,
En dat de dierbre, bij de altaren biddend, zwijgt,
Of slechts nog, ongetooid, ten stoel der waarheid stijgt.
O heeft dit schijn?
En kan het zijn
Dat men van vrijen grond naar uitheemsch juk wil vlieden?
Dat men aan andren wetten vraagt,
En willig vreemde kluisters draagt,
Als men geboren is, om zelve te gebieden?
Als men op eigen erf een ongeleenden tolk,
Een eigen taal bezit, het kenmerk van een volk?
Wie zulks bestond
Die ondervond
Welhaast de gruwbre straf van die zich zelv' verdelgen:
Om 't magtloos poogen, schimp en spot
Bij 't nagestreefde vreemde rot,
En smaad bij nagebuur en vloek bij eigen telgen;
Want die geen onheil ziet in laffe bastaardij,
Is veil voor vlek en schande, en rijp voor slavernij.
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon!
De roos behoeft geen glans van blinkende robijnen;
De malsche wei, geen roozengaard;
De blanke zwaan, geen paauwenstaart;
De fiere boschmonarch, geen bont van hermelijnen!
En wat behoeft het schoon der Maagd van Lei en Scheld?
Gewis geen vreemden tooi die haar de leden knelt.
Daarom, o Gent!
Begrijp in 't end,
Hoe 't Zuiden niets u biedt dan minderheid en snoodheid;
Dat ge in u zelv' den rijksten schat
Van voorspoed en van heil bevat;
Dat ge een geschiednis hebt, die glanst van eigen grootheid!
En dat uw gouden spraak reeds dan een Maerlant vond,
Toen aan den boord der Seine een nieuwe taal ontstond!
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Daarom, gedenk
Den heilgen wenk
Van al wat u omringt. Blijf trouw aan uw verleden!
Blijf steeds uw Vlaamschen oorsprong waard!
Wees Vlaamsch van hart en Vlaamsch van aard!
Wees Vlaamsch in uwe spraak en Vlaamsch in uwe zeden!
Uw roem en uw geluk vindt ge op dien weg alleen,
Met al de heerlijkheid der dagen van voorheen!

Wat dunkt u? Deelt ge niet in mijn onverdeelde hulde voor dit, voortreffelijk
kunstgewrocht, dat in bevalligheid van diktie, in gloed van voorstelling, in verschheid
en rijkdom van gedachten de beste zegezangen van Vondel op zijde streeft? voor
dit gedicht, dat van een zóo volkomen meesterschap over de taal getuigt, dat men
niet weet, wat meer in dezen kunstvorm te waarderen, de zoetvloeiendheid of de
kracht, het anapaestische of het spondaeïsche, dat ons verrukt of tot somberheid
stemt, dat ons een traan van weemoed vergt of den wrevel en de verontwaardiging
ons doet tintelen in het oog?
Aan Brugge! Aan Antwerpen! Het zijn de titels der beide andere gedichten,
waarvan de mededeeling ons wel schoonheden van dezelfde gehalte, maar niet
van een anderen aard zou doen opmerken, en alzoo niet noodzakelijk is om den
dichter, in hetgeen hij kenmerkends heeft, te schetsen. Wij bevelen de lezing ieder
aan, die gevoel heeft voor de poëzy in dezen haren oorspronkelijken vorm, die
belang stelt in de koperen stemme, die uit Vlaanderens beemden ook voor ons en
tot ons zich laat hooren.
Wij herhalen het: Ledeganck's Drie Zustersteden zullen leven zoolang de
Nederduitsche letterkunde leeft, niet alleen om het vurig en toch echt mannelijk
patriotisme dat er in leeft, maar ook om de aesthetische hoedanigheden, die zulke
gedichten den stempel doen dragen van het genie.
Niet lang zou Ledeganck dit tijdvak van roem overleven. Het was alsof de vrucht
gerijpt was en alzoo zich niet langer vermocht te hechten aan de boomtwijg, die
den

haar deed geboren worden en ontwikkelen. ‘Hij ontsliep te Gent den 19 Maart
1847. Zijn sterfdag was een rouwe voor elken Vlaming, die zijne taal bemint. Hij had
slechts den ouderdom van 41 jaren mogen bereiken! Zijn stoffelijke overblijfsels
sten

werden op den 23

Maart met de groot-
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ste staatsie ter aarde besteld. Afgevaardigden der verschillende letterkundige
maatschappijen van Vlaamsch België en de Rector der Gentsche Hoogeschool
spraken bij die treurige plegtigheid redevoeringen uit.
Op den St. Amandsberg bij Gent, op eenige stappen afstands van de gedenkzuil
aan eenen anderen strijder voor de Vlaamsche zaak, den geleerden Willems, gewijd,
verheft zich eene door den beeldhouwer J. van Arendonck kunstig bewerkte
grafstede, die aldaar door de vrienden en vereerders van den verdienstelijken
Dichter, als eene blijvende hulde aan Vlaanderens gevoelvollen Zanger, in 1849
werd gesticht.’
Te recht werd Ledeganck de laatste rustplaats bereid naast Willems. De koning
en de veldmaarschalk der Vlaamsche beweging mochten er aanspraak op maken
nevens elkander te sluimeren.
Wel onvruchtbaar zou onze arbeid blijken te zijn, indien de lezer nog moest vragen,
welke plaats Ledeganck onder zijne tijdgenooten verdient in te nemen en wat hem
als dichter kenmerkt. Wij hebben zijne eerste pogingen gadegeslagen; we zijn
getuigen geweest van elke nieuwe inspanning, eindelijk bekroond door den
heerlijksten uitslag. De ontwikkeling had echter zeer geleidelijk plaats. Wat er bij
Ledeganck in zijne eerste periode als kiem aanwezig was, wordt in zijne laatste als
rijpe vrucht aangetroffen; geene nieuwe kiemen echter werden in den langdurigen
ontwikkelingsstrijd waargenomen. Mogen we de aloude onderscheiding van hoofd
en hart behouden, dan moeten we erkennen, bij Ledeganck meer aan de ontwikkeling
van het eerste dan aan de tederheid van het laatste te gelooven. Daarmede staat,
gelooven we, ook zijne langzame ontwikkeling in het naauwste verband. De intuïtie
werd bij hem gemist; de devinatorische gave, welke verrast door hare ontdekkingen,
zonder dat zij zelve bij machte is op te geven door welke middelen, langs welke
wegen zij die verkregen heeft, ontbreekt bij hem ten eenenmale; het gevoel, met
zijne schier elektrische krachten, voert bij hem geen gebied, maar het verstand, dat
verstaan, dat begrijpen moet, eer het de stoffe, ter bearbeiding geschikt, bewerken
en verwerken kan. Van daar dan ook de keuze zijner onderwerpen in het eerste
tijdperk zijner ontwikkeling. Afgetrokken begrippen waren het of voorwerpen uit het
platte dagelijksche

De Gids. Jaargang 22

131
leven, waarvan hij de bloot menschelijke zijde zelfs niet wist te begrijpen, zoodat hij
die voorwerpen in zijne rijmoefeningen even plat terug gaf, als ze zich buiten hem
vertoonden. Daarbij weinig gevoel voor kunst en harmonie, maar des te meer begrip
van kracht en forschheid, die toen meestal in ruwheid dreigden te ontaarden.
Het eigen gemoedsleven zelfs bleef hem gesloten, totdat hij zijne ouders
grafwaards gedragen had. De smart - wij hebben het gezien - drong toen door de
maliën heen, die hem de borst schenen te omgeven; hij kon voor de eerste maal
het wee der ziele teruggeven; en toch, de wijze waarop hij het deed, die droefheid,
zoo ingehouden, en daarom juist zoo machtig, die denkbeelden, zoo klaar en diep
dikwijls, maar alleen weêrhouden om in bespiegeling en redeneering onder te gaan,
omdat hij gevoelde getroffen te zijn en pijn te lijden: alles duidt aan, dat hij ook in
dezen toestand de dichter was, die meer gewoon was te denken met het hoofd dan
te gevoelen met het hart. Ja, de smart die hij leed, was bijkans verstandelijk.
Dat de verduurde beproeving heilzaam gewerkt heeft, lijdt geen twijfel; want van
dien oogenblik wordt zijne ontwikkeling duidelijker. Bij anderen zoude zij wellicht de
geheimen van het intime leven hebben doen ontsluieren en eene gants andere
richting aan 's kunstenaars streven hebben gegeven. Ledeganck daarentegen deed
zij nog meer het openbare leven naderen. Dit hing ook saâm met zijn
maatschappelijken toestand. Wij huldigen de kracht, die in hem lag, om zich uit den
kring, waarin zijne geboorte hem plaatste, te verwijderen en een hoogeren binnen
te treden, door weinig meer geholpen dan door zijn wilskracht. Gewis deed de
droefheid hem niet lang in zich zelven keeren, het leven rondom hem ontvlieden,
de eenzaamheid opzoeken om er zich over te geven aan droomerijen, dikwijls zoo
zoet voor den geslagene en beproefde. Neen, hij begreep het leven om zich heen
daarvoor te goed; hij begreep dat zwoegen en streven, dat strijden en worstelen,
mids op het terrein waar het verstand dat het eerst ontmoet en overzien kan: alzoo
op dat der politiek. De omstandigheden waren hem gunstig: hij toefde op het slagveld
eener aangevallen en zich verdedigende nationaliteit.
De liefde voor zijn volk, voor zijn land, voor zijn taal - eene aandoening die juist
een mannelijken geest, en Lede-
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ganck had dien, het krachtigst aangrijpt - moest er vuriger door worden; de kracht
die in hem woonde moest er door versterken en met-een behouden worden van
door bloot verstandelijke aanwending te verstijven. Als verdediger eener nationaliteit,
als stemme van het patriotisme had hij kostbare gaven ontvangen. Wat zich tegen
hem keerde, telkens als hij het intime leven poogde in te treden - zijne
gelegenheids-vaerzen, als: album en bruilofts-gedichten, enz., verheffen zich niet
boven het middelmatige - dat gedijt tot zijn voordeel, telkens als hij het openbaar
leven nadert, telkens waar hij de Vlaamsche zaak te verdedigen heeft. Zijne
verbeelding is niet weelderig; zij staat altoos onder het opperbevel van het gezond
verstand en Ledeganck zou met den bij ons nog te weinig bekenden dichter Hebbel
hebben kunnen uitroepen:
Setzt ihr aus Spiegeln den Spiegel zu sammen? Warum denn aus Bildern
Eure Gedichte? An sich ist ein Gedicht ja ein Bild.

maar daarom leggen geene zijner voortbrengselen in dat dommelig hell-dunkel, dat
zoo dikwerf aangenaam aandoet en zoo bekoorlijk is, zelfs waar de dichter eigenlijk
niets te zeggen heeft; daarom wordt bij hem de voorstelling niet verzwakt door de
pracht van vergelijkingen en beelden, die, als zij elkaâr reeds niet vernietigen, toch
de grond-gedachten meestal benevelen; daarom onderscheiden zich zijne gedichten
der laatste periode, waar de stoffe overeenkomt met den aard van zijne dichterlijke
gave, door eene stoutheid van uitdrukking en gedachte, die de vrucht is van
mannelijke kracht, welke allen opschik beneden zich acht en overbodig keurt; eene
kracht, die niet meer ruwheid kan zijn, daar ze door studie en oefening gelouterd
en gereinigd is. Een individualiteit, zoo als we er een in hem leeren kennen,
waarborgt eene oorspronkelijkheid schier in elke letterkunde, maar vooral in de
Vlaamsche. In deze toch is het niet zoo vreemd een rijk gemoeds- als een ontwikkeld
verstandsleven aan te treffen; in deze leert men de naïveteit, tederheid,
aanminnigheid, kortom de uitingen van den echt vrouwelijken geest in hare
bekoorlijkste vormen kennen, maar zelden de klaarheid en diepte, de zedelijke en
redelijke kracht - die ui-
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tingen van den mannelijken geest - huldigen. Ledeganck had de laatste
eigenschappen in hooge mate.
De aard van zijn talent openbaart zich ook in de wijze waarop zijne gedichten op
ons werken. Zij sleepen niet meê, maar zij wekken tot nadenken; zij betooveren
niet, maar nooden tot dieper onderzoek, waarbij wij ons beloond vinden door het
begrijpen van eene gedachte, van eene schoonheid te meer.
Ledeganck was een groot dichter, en wellicht een nog grooter burger; wie hem
de lauwerkroon vlecht vergete vooral de eikenblaâren niet.
De uitgever zijner werken - Prof. J.F.J. Heremans - heeft zich van zijne taak met
naauwgezetheid en scherpzinnigheid gekweten. Hij wilde den door hem
hooggewaardeerden dichter doen kennen, zoo als deze werkelijk heeft bestaan; hij
wilde hem doen kennen, zoo als hij leven moet in de historie der letterkunde. Den
beschaafden en geletterden onze dank en onze hulde! Maar Ledeganck moet ook
leven voor het gantsche volk, voor al de zonen van Nederland, en daarom wenschten
wij, dat de wanne het kaf van het koren mocht scheiden, dat wij eene bloemlezing
ontvingen, die Ledeganck alleen deed kennen in al den omvang zijner kracht. Welke
gedichten in zulk eene keur behoorden te worden opgenomen, behoeft hier voorzeker
niet te worden aangewezen, daar Prof. Heremans in de levensbeschrijving, door
hem van Ledeganck gegeven, van zijne kritische gave de beste gedachten doet
koesteren.
Wij hebben een van de tolken der Vlaamsche beweging pogen te beschouwen en
wagen thands te vragen: of die beweging het intellektuele leven derft, of zij, waar
ze zich in zulke vormen openbaart, vroegtijdig verdient te sterven, of liever, of zij
met zulke krachten sterven kan. Wij weten wel, dat er om Ledeganck velen hebben
gestaan, boven wie hij zich als een reus verheft; wij weten, dat de Vlaamsch literaire
flora hare paddestoelen en klaprozen heeft, maar wij weten ook dat zij, wat dit betreft,
op gelijke voorrechten als de onze boogt. Gelukkig, dat wij tevens weten, dat
Ledeganck niet alleen is blijven staan of zonder opvolgers is gestor-
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ven; dat hij zelfs, in wie na hem kwamen, erfgenamen heeft, die aanbrachten wat
hij miste. Wij hebben slechts op van Beers te wijzen, die ten onzent veel beter
bekend is dan Ledeganck, en die, wat de mate van talent betreft, Ledeganck nabij,
van dezen verre staat in den aard van zijn streven. Van Beers toch bespiedt het
gemoedsleven, en weet met de verwonderlijkste fijnheid en intuitie de fijnste zenuwen
te doen trillen, de diepste geheimen van ons hart te gissen. Hij is wellicht de tweede
periode van ontwikkeling ingetreden; wat voor Ledeganck de ruwheid was, is voor
hem de weekheid. Hopen wij, dat hij even als gene de klip zal weten te mijden,
waarop hij schipbreuk zou kunnen lijden en in het bezit van ontwikkelde en gelouterde
krachten zal kunnen eindigen, zoo als Ledeganck geëindigd is. De Vlaamsche
beweging, die ten onzent niet de sympathie vond, welke zij naar ons gevoelen
verdient, schijnt zich echter meer en meer aan Noord-Nederland te willen aansluiten.
De gehouden Kongressen hebben daartoe veel bijgedragen. Wij hebben tot diegenen
behoord, die niet geloofden aan de vruchten, die zij, zoo als de voorstanders
verzekerden, zouden afwerpen; wij hebben weinig heils verwacht van vergaderingen,
waar besluiten werden genomen, die uit den aard der zaak - in het rijk der gedachten
kan het individu niet worden overstemd - toch niet konden worden uitgevoerd; waar
werkzaamheden werden voorgeslagen, door velen besproken en aangenomen,
terwijl die slechts door het individu kunnen worden verricht, en dan nog wel alleen
als het de roeping daartoe in het binnenste gevoelt; zoodat het voorstel, de diskussie,
het amendement en de aanneming door eene verzameling van individuën weinig
of niets beteekent. Wij hebben echter die Kongressen van eene andere zijde
beschouwd en hadden daarom een nederiger naam verkieslijker geacht; wij hebben
ze nuttig geacht als een middel tot verbroedering, als een onzijdig terrein, waar men
elkaâr persoonlijk ontmoette en broederlijk de hand reikte. Wij gelooven, dat de
Kongressen dit doel zijn genaderd, maar ook dit alleen; en daarom kunnen we ons
voorstellen, hoe een later geslacht, als het met een kritischen blik de literaire
verschijnselen van dit tijdvak beschouwt, met een glimlach zal neêrzien op die lijvige
boekdeelen, waarin met zooveel geweten en goede trouw, met zooveel
angstvalligheid en taai geduld, de handelingen zijn medegedeeld
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van dit of dat Kongres, welks invloed alleen op een tertein wordt gevoeld, waarop
de deftige en ernstige saâmsteller van ‘de handelingen’ zich niet mocht bewegen.
Ja, velen in Noord- en Zuid-Nederland hebben elkaâr, in weêrwil van de politiek,
die hen gescheiden houdt, de hand gereikt en elkaâr leeren waarderen. Dat de
toekomst ons een nog naauwer aanbalen der geknoopte banden voorspelt, bewijzen
ons eenige verschijnselen, waarop wij ten slotte nog moeten wijzen. De Akademische
jeugd in beide landen heeft een gemeenschappelijk orgaan voor hetgeen er om hen
heen voorvalt. Noord en Zuid is de titel, noord en zuid is de inhoud. Of die
mengelingen bogen op hooge literaire waarde? Die vraag mag niet worden gesteld,
want de verrijking der Nationale letterkunde is niet het doel waarnaar wordt gestreefd.
De jeugd van Noord- en Zuid-Nederland, aan wie de toekomst behoort, wenschte
een blijvende aanraking, een gedurige wisseling van gedachten, een gestadig
gesprek, en in een gesprek, zoo als wij het zoo gaarne in het leven hooren voeren,
wordt de scherts nevens den ernst aangetroffen, en de laatste nog wel, zoo wij
hopen, in klein tenue en toch vooral niet in professorale toga! Indien we de
Akademische mengelingen uit dat oogpunt beschouwen, dan moet ons de uitgave
welgevallig zijn, dan wenschen we haar een lang leven toe, daar ze in staat zal zijn
den band te versterken, dien we zoo gaarne versterkt zien. Didymus - uit onze
jaarboekjens wel bekend - Didymus, wien een toekomst als dichter wacht, als hij
zich slechts de moeite wil getroosten om zijn denkbeelden onder den scepter der
rede te brengen, en zijne vormen onder dien der grammatica; Didymus wijdde aan
zijne Zuid-Nederlandsche broeders eenige regelen, wier bedoeling ik tot de mijne
maak en met de mededeeling waarvan ik der Vlaamsche beweging een hartelijk
vaarwel toeroep:
Moed! mijn land- en hartgenooten!
Wakker, trouw, goedmoedig volk!
Dat bij 's eeuwtijds dwarrelkolk,
Taal, noch deugd hebt ingeschoten,
Maar - echt Neêrlandsch van gemoed Met volhardend samenwerken
D'opgezetten onweêrsvloed,
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Weêr terugdringt in zijn perken.
Moedig, braven! moedig, sterken!
Voort op de ingeslagen paân!
- 't Zal wel gaan! Land- en strijdgenooten! moed!
Schijnt de krijgskans ook een veege,
Kost de kamp ook goed en bloed (?)
Weet: te schooner is de zege!
De olm in wel verpleegde gaard
Minder is hij 't aanzicht waard
Dan de boschreus, die door rotsen
Wortels boort in ijzren grond, (?)
En, met de armen wijd in 't rond,
Hageljacht en storm durft trotsen.
Kloek vooruit dan op de baan!
- 't Zal wel gaan! Maait de tijd ook menig strijder,
Voorwaarts, vrienden! wijder, wijder!
Nieuwe krijgers wassen groot; Telgen hebt gij, gij hebt vrouwen,
Die uw erf een schutsweêr bouwen,
Met de telgen van haar schoon:
Telgen, 't oude Vlaandren waardig,
Manhaft, edel, steeds strijdvaardig
Waar het geldt een volksbestaan,
Moedig voort dan, stamgenooten!
Onvermoeid en onverdroten
Voort! met breed ontplooide vaân!
- 't Zal wel gaan! H.J. SCHIMMEL.
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Bloempjes.
I.
Heinrich Heine reisde in Holland,
En hij zag en hoorde er veel.
't Komt aan 't slot der Reise-bilder
Weldra in het vijfde deel.
Eens bezocht hij daar 't theater.
Dat bezoek vergeet hij nooit;
Want zijn humor werd er wakker
En 't bevrozen hart ontdooid.
Daar eerst leerde hij gelooven:
De eedle Kunst, zij kent geen grens! De Natuur werd omgetooverd
Ja, de mensch zelfs bleef geen mensch!
Maar, veel eischend sints die stonde,
Zag hij 't verdre lustloos aan.
Zelfs bij de apenkooi in Artis
Bleef hij, godloos gapend, staan.

II.
Hij doorkruiste stad en polder,
Weide en akker, duin en reê.
Telkens bracht hij van zijn zwerftogt,
Ongewone schatten meê.
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Maar het kostbaarst was een schedel,
Dien hij zich uit duizend koos;
Want voor bloed bevond hij water,
En voor hersens wier en kroos.
Een van Galls geleerdste volgers,
Een talentvolle Irokees,
Peinsde op 't wezen van het wonder,
Dat hem Heinrich Heine wees.
Hoe hij voelde, hoe hij tastte!
Was 't een mensch, of was 't er geen?
Want de bobbel van de Rede
Was vooral ontzaglijk kleen.
Eindlijk riep hij: ‘Wonder, wonder!
Zeker een Vóór-zondvloedsch dier.’
‘Mis!’ zeî Heine, ‘'t is de schedel
Van een Hollandsch rentenier.’

III.
- Naar de stembus, naar de stembus,
Oefen 't regt dat gij geniet! Blinden, die de kreuplen leiden,
Kent ge dan uw volk nog niet?
Waarom nutloos mij vermoeijen?
Nu is 't kond en dan weêr heet!
Wie eens zit, wel laat hem zitten,
Hem doen opstaan ware wreed!
- Maar ze sluimren op het kussen ‘Dwaze, die mij wakker schudt,
Die mij 't best vertegenwoordigt
Is degeen die dikwijls dut.’
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Bibliographisch album.
P.P.M. Alberdingk Thijm, Iets over Magn. Aur. Cassiodorus Senator en
zijne eeuw. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1857.
Indien de goedgunstige lezer niet weet wie Cassiodorus geweest is, vraag ik vrijheid
hem te berigten dat deze, in den tijd dat de Oost-Gothische koning Theodoric
(493-526) en zijne opvolgers te Ravenna regeerden, verschillende hooge
staatsbetrekkingen bekleed heeft en, na zich van het tooneel der wereld
teruggetrokken te hebben, zijn leven in hoogen ouderdom in een klooster heeft
geëindigd. Behalve andere geschriften die hier minder ter zake doen, heeft hij eene
verzameling van brieven achtergelaten, uit naam zijner koninklijke meesters
geschreven, en deze stukken zijn eene voorname bron voor de kennis van dat
merkwaardig tijdvak der geschiedenis van Italië. Die nieuwsgierig is iets naders van
het leven van dezen man te hooren, zal in het werk van den Heer Alberdingk Thijm
wel eenige gegevens vinden, maar, op eenige bibliographische bijzonderheden na,
zijn het altemaal bekende zaken, welke ons worden medegedeeld. Alleen zou men
eene uitzondering kunnen maken ten gunste van de beantwoording der vraag, welke
eerambten aan Cassiodorus zelven en welke aan zijn vader moeten worden
toegeschreven. Terwijl men tot nog toe veelal beide personen niet had onderscheiden
en dien ten gevolge aan den vader van Cassiodorus had toegeschreven, wat het
werk van zijn grootvader was en de daden des overgrootvaders op naam des
grootvaders had gesteld, heeft de Heer Alberdingk Thijm op meerdere gronden dan
tot nu toe geschied was, het onderscheid aangetoond, dat hier valt te maken. Maar
deze bijzonderheid daargelaten, blijft alleen de vraag, of de schrijver er in geslaagd
is, het bekende - al is het ook niet zeer algemeen bekend - beter te verwerken dan
zijne voorgangers hebben gedaan, en of hij aan den eenen kant Cassiodorus
vollediger doet kennen, aan den anderen kant - want hij
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zelf verklaart dat ook dit zijn streven was - eene helderder voorstelling heeft gegeven
van het tijdperk der Oost-Gothische heerschappij. Hij betoont ingenomenheid met
zijn onderwerp, en dit is niet vreemd. Naauwelijks gelooft men zijne oogen, wanneer
men in een tijd, dat de hevigste en wreedste vervolgingen om het geloof de
Christenheid verdeeld hielden, Cassiodorus uit naam van Theodoric aan de Joden
te Genua ziet schrijven (Var. II:27): ‘Religionem imperare non possumus, quia nemo
cogitur ut credat invitus.’ Het beeld van den Oost-Gothischen vorst, zoo als het door
Gibbon ontworpen is, trekt den blik tot zich, vooral wanneer men zich de
onbeduidendheid der keizers in de eeuw die hem voorafging, te binnen brengt. Maar
met dit alles is Theodoric nog geen ideaal, en ik voor mij zou aarzelen zijn togt naar
Italië met dien van Mozes naar het beloofde land te vergelijken, gelijk onze schrijver
op het voorbeeld van een zijner voorgangers met misplaatste opgewondenheid
doet. Indien hij zich aan Gibbon aangesloten hadde, dan had hij uit de brieven van
Cassiodorus eene juistere voorstelling van den aard der Oost-Gothische heerschappij
in Italië kunnen ontwerpen. In dat geval zou hij de bloem- en beeldrijke, maar niet
altijd smaakvolle breedsprakigheid van Cassiodorus, de barbara eleganza, gelijk
een van diens latere landgenooten zich uitdrukt, minder ligtgeloovig hebben
vertrouwd. Hoe belangrijk voor de geschiedenis die verzameling van brieven ook
zij, het genoegen der lectuur wordt vernietigd door een ondragelijken woordenvloed,
onuitstaanbaar vervelende gemeenplaatsen en door de ijdele loftuitingen, die ieder
beurtelings met kennelijke overdrijving worden toegezwaaid. De Heer Alberdingk
Thijm heeft de ongelukkige gewoonte dit alles voor goede gangbare munt aan te
nemen. Twee kolommen in-folio zijn voor Cassiodorus niet voldoende om de deugden
van Theodorics dochter Amalasuntha op te sommen. Ik wil trachten hem, die mij
niet op mijn woord gelooft, te doen twijfelen aan de historische juistheid van
Cassiodorus karakterschilderingen. Daargelaten dat geen dozijn personen, zelfs al
zijn zij geene aanhangers van de ketterij van Arius, gelijk de Oost-Gothen waren,
al de deugden kunnen bezitten, die hier op één hoofd worden opgestapeld, wil ik
doen opmerken, dat Amalasunthaas zoon, Athalaric, op zijn zestiende jaar aan de
gevolgen van vroegtijdige ongebondenheid is gestorven. Welligt is het den Heer
Alberdingk Thijm ontsnapt, dat Cassiodorus van dezen verzekert (Var. XI, 1): ‘Rarum
omnino bonum est, Dominum triumphare de moribus, et hoe consequi in florida
aetate, ad quod vix creditur cana modesti pervenire.’ Al houdt men in het oog dat,
ten tijde dat dit geschreven werd, Athalaric nog geheel onder de leiding zijner moeder
stond, dan moet de lof toch overdreven klinken voor hem die weet hoe weêrbarstig
de knaap zich betoonde. Men vindt in de verzameling brieven waarin
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Cassiodorus zelf, die een toonbeeld van zedigheid moet geweest zijn, op allerlei
overdreven wijzen geprezen wordt, met Cato wordt vergeleken, enz. Is het denkbaar,
dat hij zulk eenen aan hem gerigten brief in zijne verzameling zou hebben
opgenomen, zoo hij de gewoonte had gehad zijne woorden te wegen?
Maar ik heb grooter grieven tegen den Heer Alberdingk Thijm dan zijne
ligtgeloovigheid. Zijn boek lijdt aan de schromelijkste wanorde en bevat allerlei
dingen die hem zelven bij het bestuderen van het gekozen tijdvak natuurlijkerwijze
onder oogen moesten komen, maar die tot zijn onderwerp in hoegenaamd geene
betrekking staan. Ten gevolge van het gemis aan een te voren vastgesteld plan,
moet hij telkens aan de eene plaats naar de andere verwijzen, vindt men dezelfde
zaak soms twee of drie malen behandeld, en de lezer, die de geschiedenis van het
behandelde tijdvak niet in hoofdtrekken kent, verliest in die verwarring onvermijdelijk
den regten weg. Wanneer dus de schrijver voortgaat om, op het voetspoor van
Gibbon, de brieven van Cassiodorus te gebruiken om de geschiedenis te leeren
kennen van het inwendig bestuur der Oost-Gothische vorsten, dan hoop ik dat hij
zal wachten met de vruchten van zijnen arbeid bekend te maken, totdat hij zijn
onderwerp genoegzaam verwerkt heeft. Wil hij die studiën van gezette stijloefeningen
vergezeld doen gaan, zijn werk zal er te leesbaarder door worden. Het zou mij
gemakkelijk vallen het gebrekkige van het werk van den Heer Alberdingk Thijm ten
opzigte van taal en stijl door voorbeelden aan te wijzen, maar hiertoe mag ik van
de Redactie van dit Tijdschrift geene ruimte vergen.
Tot zijne verontschuldiging kan de schrijver aanvoeren, dat het hem niet vrij heeft
gestaan met de uitgave zijner studiën te wachten, en dit herinnert mij dat ik eene
dissertatie voor mij heb en wel de eerste litterarische in de moedertaal. Toen de
schrijver bemerkte dat hiermede aan de vereischten der wet niet kon worden voldaan,
besloot hij een gedeelte van zijnen arbeid in het Latijn om te werken, doch dit stuk
onderwierp hij niet aan de kritiek, weshalve ik daarvan hier verder geen melding
maak. Maar dit mag ik niet verzwijgen. In een Voorberigt - ook daarmede bemoeit
de kritiek zich niet, ofschoon zij noode zou verbergen, dat de eleganza, even als
die van Cassiodorus, baar barbara toeschijnt - geeft de schrijver rekenschap van
zijne begeerte om zich van het Hollandsch te bedienen. Maar zijne beweeggronden
mogen geldig zijn, waar hij zijne moedertaal verkiest om een hartelijk woord te
spreken tot ieder aan wien hij in meerdere of mindere mate zijne vorming heeft dank
te weten, onverklaarbaar mag het heeten, waarom hij het Hollandsch voor zijne
dissertatie zelve verkoos. ‘Opwelling des gemoeds’ kwam hierbij toch niet te pas
en het onderwerp geeft geene bijzondere
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moeijelijkheid, maar zou zich voor eene Latijnsche behandeling uitnemend schikken.
Ook kan niemand er belang in stellen, die het Latijn niet magtig is. Wil de schrijver
zich niet te veel verwijderen van het thans door hem gekozen tijdvak, hij bestudere
de verhandeling van Ruhnkenius over Placidia. Daar kan hij de grenzen, welke den
biograaf gesteld worden, in het oog gehouden zien. Naar ik hoop, zal hij dan
bemerken, dat ruim de helft van zijn boek met zaken is opgevuld, die in eene
levensbeschrijving van Cassiodorus misplaatst zijn. Bovendien, Cassiodorus zelf
stelt Placidia naast Amalasuntha, welke vergelijking natuurlijk ten voordeele zijner
meesteres afloopt. 't Is dus tevens eene goede gelegenheid om de onpartijdigheid
des hovelings te toetsen.
Haarlem, 20 Maart 1858.
S.A. NABER.

De bewerking, de berekening en het vervoer van het hout in de
bosschen, inzonderheid in Zuid-Duitschland, benevens eene bijdrage
over de houtteelt in Nederland, door G. Schilthuis, benoemd ambtenaar
hij het boschwezen in Nederlandsch Oost-Indië. Te Groningen, bij de
Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1857.
De inleiding doet de schrijver kennen als iemand, die naar Duitschland reisde om
zich aldaar in het boschwezen bekwaam te maken en daarna door 's lands regering
tot ambtenaar benoemd werd in Nederl. Oost-Indië. Zijn geheele kennis schijnt hij
zich in Duitschland eigen gemaakt te hebben. Althans draagt het boekdeel overal
de bewijzen, dat de S. met de Nederlandsche houtteelt geheel onbekend is.
Wij betreuren deze omstandigheid, omdat daardoor iedere toepassing op hetgeen
in ons land kon plaats vinden, natuurlijk hier geheel ontbreekt.
Erkennen echter moeten wij, dat de S. bij de inleiding ons daarop voorbereidt,
wanneer hij zegt, ‘dat het voor den houtteler van groot belang is te weten, hoe het
hout moet geveld worden, opdat dit in zijnen val het andere hout niet benadeele;
hoe het gevelde hout worden bearbeid, opdat het in den handel de hoogste prijzen
verkrijgt, en eindelijk, hoe het bearbeide hout op de doelmatigste wijze naar de
bestemmingplaatsen kan worden overgebragt, vooral wanneer deze ver verwijderd
zijn van de plaats, waar het hout geveld wordt. De overweging van deze drie punten
bragt mij op de gedachten, iets in het licht te geven over de wijze, waarop dit in de
zuidelijk Duitsche Staten plaats heeft.’ Daaraan moeten wij ons

De Gids. Jaargang 22

143
houden en zoo de schrijver, eenige regels verder, gewaagt, dat er veel van het
gezegde ook hier te lande van toepassing kan wezen, dan gelooven wij niet, dat
zulks hem ernst geweest is.
Het boek is van top tot teen duitsch, gelijk ook overal de duitsche maat is behouden
gebleven. Hier en daar draagt het de kenmerken van wat te haastig daargesteld te
zijn, en wederspreekt zich de S. wel eens. Zoo, bijv., leest men op bladz. 5, dat het
brandhout, in den zomer geveld, doorgaans evenveel waarde heeft als het in den
winter gevelde, omdat het eerste van den bast is bevrijd, terwijl op de volgende
bladzijde gevonden wordt, dat het niet noodig is het beuken-brandhout te schillen,
zoo het in den zomer gehouwen wordt, maar het voldoende is om het dadelijk te
kloven.
Als aanhangsel bevat het laatste hoofdstuk eene bijdrage tot de statistiek van de
houtteelt en den houthandel in Nederland.
Dat de schrijver aan het einde van zijn werk een statistiek deed volgen van den
Nederlandschen houthandel, is te begrijpen; deze staat met het onderwerp in
verband. Maar de statistiek van de Nederlandsche houtteelt heeft niets gemeens
met hetgeen de schrijver leverde, en is daarbij zoo arm, dat daardoor het gebrek
aan kennis van den schrijver in onzen vaderlandschen boschbouw nog meer te
voorschijn treedt.
*

Afbeeldingen ten gebruike bij het onderwijs in de natuurkunde, door A.
Koot, onderwijzer te Haarlem, onder medewerking van W.M. Logeman.
Aflever. 4-8. Haarlem, bij de Erven Loosjes. 1857.
Met de bovenvermelde afleveringen, die plaat 19-47 bevatten, is het geheele werk
voltooid, waarbij de uitgevers een lofwaardig blijk van onbekrompenheid hebben
gegeven, door, overeenkomstig den wensch der bewerkers, het oorspronkelijke
plan aanmerkelijk uit te breiden, en met zeven platen, zonder verhooging van den
vroeger bepaalden prijs van ƒ 10, te vermeerderen. Met genoegen kunnen wij het
gunstig oordeel, over de vorige afleveringen uitgesproken, hier herhalen.
De afbeeldingen toch geven meerendeels eene juiste, goed geteekende
voorstelling der voorwerpen of verschijnselen, en kunnen den oordeelkundigen
onderwijzer van groot nut zijn bij zijne lessen in de eerste beginselen der
natuurkunde.
Zijn sommige afbeeldingen uit den aard der zaak, zoo als b.v. bij de breking der
lichtstralen, ofschoon op vrij groote schaal geteekend, nog te klein om op eenigen
afstand behoorlijk onderscheiden
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te worden, zoo bieden zij eene geschikte handleiding aan ter nateekening met krijt
op het bord.
Zoo als reeds gezegd is, valt op de juistheid van voorstelling weinig of niets aan
te merken. Alleen moeten wij wijzen op eene onnaauwkeurigheid, voorkomende op
plaat 26, afbeelding 5, waarin dezelfde fout is begaan, die men in de meeste
leerboeken over natuurkunde aantreft: deze namelijk, dat men geen onderscheid
maakt tusschen de uitwerking van eenen magneet op een stuk week ijzer daarmede
in aanraking, of op eenigen afstand daarvan geplaatst.
In het laatste geval wordt er vrij Z. en N. magnetismus, door verdeeling of inductie
in het weeke ijzer opgewekt.
Bij onmiddellijke aanraking heeft dit geen plaats, maar het aangehangen week
ijzer bezit alleen het N. of Z. magnetismus van de Pool waarmede het in aanraking
is.
Het is het verlengde van de magneetstaaf geworden, zoo als door den Hoogleeraar
van Rees in eene verhandeling, voorkomende in de werken der Koninklijke
Academie, is aangetoond.
Wij hopen dat een ruim debiet den ijverigen bewerkers en uitgevers moge ten
deel vallen, en dienstbaar zijn ter meer algemeene verbreiding van nuttige kennis.
****
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Over de leer van Gall.
(Kritisch en historisch.)
J'écrirai ici mes pensées sans ordre, et non pas peut-être dans une
confusion sans dessein: c'est le véritable ordre, et qui marquera toujours
mon objet par le désordre même.
BLAISE PASCAL, Pensées, I, Art. VIII, 1.
Misschien ging het menig lezer gelijk 't mij ging, toen ik voor de eerste maal
bovenstaande woorden las, als ik met de Aphorismen van Pascal, die hij ‘Pensées’
noemde, kennis maakte. Aanvankelijk dacht ik aan een Paradoxon. - zoo als men
er bij ieder philosoof toch meest een staaltje van aantreft, - maar later, toen ik allengs
wat dieper in den geest en de aaneenschakelling van 's mans verheven denkbeelden
begon door te dringen, meende ik geheel wat anders door dat floers, door die
nevelen, heen te zien. Wanneer een zoo bij uitnemendheid mathematisch hoofd
(men denke aan het ‘Traité des sections coniques,’ dat zelfs een Descartes over
het genie van den zestienjarigen jongeling deed verbaasd staan), een zoo logisch
gevormde geest, als die van Pascal, voor dergelijke woorden niet schroomde, dan
zal men 't mij niet euvel duiden, dat ik hem, na ruim twee honderd jaren, nog durf
nastamelen, en dàt gezegde, als zelfverdediging voor het onderstaande, tot het
mijne durf maken, al is niemand meer dan ik van het ‘quod licet Iovi, non licet bovi’
der ouden, volkomen overtuigd.
'k Zal trachten mij zoo veel doenlijk buiten 't gebied der studiën te houden, waarin
mijne maatschappelijke betrekking mij omsluit, en 'k zal pogen zoo veel mogelijk
steeds het
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oog op de Geschiedenis en Letterkunde gevestigd te houden, om die naar mijn
onderwerp te plooijen, en - waar ik kan - daaraan dienstbaar te maken.
Ziedaar dan eene korte voorafspraak, welke eigenlijk slechts eene ‘captatio
benevolentiae’ van den lezer voor den medicus beoogt, die zeker, uit den aard der
zaak, zich altijd in een Tijdschrift, hoofdzakelijk aan Geschiedenis en Letterkunde
gewijd, minder goed te huis moet gevoelen.
Vreest niet dat, wanneer ik de opmerkzaamheid voor een oogenblik op de
Phrenologie wil vestigen, ik u vooraf al de geheimen of ‘would-be’ geheimen dier
wetenschap tevens wil gaan openbaren: daarvoor reken ik hier de plaats volkomen
1
ongeschikt. Ik neem de ruwe omtrekken, die de Gallsche schedelleer omschrijven,
de hoofdidee, die haar domineert, als bij ieder beschaafd lezer in onze dagen zeker
niet onbekend, als punt van uitgang aan. Eene kritiek nu van eene leer, die misschien
aan iedereen, wien ooit de beschouwing der natuur behaagde, maar zeker aan elk
jeugdig adept in de natuur-studie even aanlokkelijk voorkwam als eenmaal aan mij
zelf; een kritiek van eene leer die veelal veroordeeld, meestal met vooroordeel
beschouwd wordt, maar zelden kalm, met bezadigdheid en met een onbevangen
oordeel is nagegaan, met een niet afgunstig oog bespied ('k zonder Jos. Hyrtl, den
grooten Weener Anatoom, daarvan uit, wiens fakkel mij hier en daar helder
2
voorlichtte , zulke eene korte kritiek, zeg ik, te geven, dat zal zeker geen onnutte
arbeid kunnen genoemd worden. Ziedaar dan mijn onderwerp nader omschreven.
Veel te meedoogenloos, geloof ik, is de Gallsche leer, in haar geheelen omvang,
door de geleerdste schrijvers, natuuronderzoekers, physiologen, psychologen, enz.,
door 't slijk gehaald. Eenigen, b.v. een Curt-Sprengel, eens de grootste
Medicus-Historicus zijner eeuw, gaven zich niet

1

2

Gall keurde de benaming Schedelleer of Cranioskopie voor zijne nieuwe leer, van den aanvang
aan, af; 'k heb daarom het laatste woord nooit gebruikt; het eerste kon niet altijd vermeden
worden. ‘Parva petunt manes,’ dacht ik: geven wij den dooden dat weinige!
‘Gall's Lehre hatte es an sich nicht mit dem Schädel, sondern mit dem Gehirn zu thun; man
hatte also Gehirnlehre sagen müssen,’ zegt G. Scheve: of het overeenkomstig de waarheid
is, zal later blijken; ik wil er alleen dit uit opgemerkt hebben, dat Gall alles trachtte te ontwijken
wat te veel naar materialisme zweemde.
Zie zijn: Handb. d. Topogr. Anatomie, u.s.w., Bd. I, S. 86, Ed. 2a.
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eens de moeite om onbevooroordeeld den bolster te ontsluiten, om te zien of er ook
een edeler en meer bruikbare vrucht als kern in bevat was; om te onderzoeken of
de schelp ook eene heldere parel omsloot, waardig om naauwkeurig bezien te
worden; want, na eene korte uiteenzetting der toen nieuwe leer, zegt hij daarvan
kortweg: ‘quae omnia festiva magis et lepida puto quam attenta refutatione digna.’
Magendie, misschien de grootste proefnemer die ooit op 't gebied der physiologie
gearbeid heeft, en wiens eenige gebrek was dat hij alle redenering geheel buiten
de perken der wetenschap sloot, stelt de astrologie en de alchymie geheel en al
onder dezelfde categorie als de phrenologie.
Georg Christ. Lichtenberg (Verm. Schr. Bd. III, S. 508) zegt vrij aardig, op de toen
nog nieuwe leer doelende: ‘von der äussern Form des Kopfs, in welchem ein freyes
Wesen wohnt, muss man nicht reden sollen, wie von einem Kürbis.’
De man echter, die Gall het grondigst, en wel met tegen proeven, te gemoet
1
kwam, was de Heidelbergsche Hoogleeraar J.F. Ackermann , in een thans te veel
vergeten, maar goed geschreven werkje, dat echter juist niet overal het kenmerk
van onpartijdigheid draagt.
'k Wil natuurlijk geen resumé geven van de gevoelens der meest geachte
autoriteiten aangaande de Gallsche leer. Daar er toch sedert Gall tot onze dagen
van weerszijde moedig in de gelederen gestreden wordt, zou men, zonder veel
moeite, hiermede reeds alleen een lijvig boekdeel kunnen vullen.
Den Nestor der Duitsche physiologen onbegroet voorbij te gaan, zou mij, behalve
den schijn van onwetende onbeleefdheid, ook nog dien van al te groote
oppervlakkigheid kunnen geven; ter vermijding daarvan dienen wij hier even stil te
staan.
De helaas onlangs overleden Berlijnsche Hoogleeraar Joh. Müller bespreekt in
zijn onschatbaar werk: ‘Physiologie des Menschen’ (Buch III, 5 Abschn.), de Gallsche
leer, maar als ter loops, en zegt onder anderen: ‘Bedenkt man auf der andern Seite,
die zum Theil ganz unpsychologischen, von

1

Die Gallsche Hirn-Schädel und Organenlehre vom Gesichtspunkte der Erfahrung aus beurtheilt
und widerlegt. Heidelb. 1806.
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Gall zusammengebrachten Urvermögen, so kann man diese, durch nichts zu
beweisenden Willkürlichkeiten, ohne weiteres von dem Forum wissenschaftlicher
Untersuchungen ausschliessen.’
Hiermede is echter, geloof ik, de staf niet over Gall gebroken: de idee, om de
zielshoedanigheden aan een bepaald orgaan te willen binden, kan, dunkt me, aan
een bepaald voorkomen: waarschijnlijk bestaat er in de hersenen een element, door
welks prikkeling elke voorstelling in kracht winnen kan, en dat zelfs gedurende de
droomen aan de verschillende droombeelden tinten en kleuren geeft, al laat zich
dat alles ook niet streng bewijzen in 't algemeen, evenmin als plaatselijk aantoonen.
Tegen 't algemeene grondbeginsel van Gall valt ‘a priori’ niets hoegenaamd te
zeggen, en J. Müller en Hyrtl stemmen dat onverholen toe. Gall's geniaal streven
was dus in zijn oorsprong een edel streven, tegen geen enkel psychologisch begrip
strijdende. Na een rijp onderzoek, kan ik echter niet veel meer ter aanprijzing van
die leer zeggen. Onder de meest gewigtige bedenkingen tegen 't localiseren der oorspronkelijk - 22 hersenorganen, die Gall uit hun doolhof meende te ontwarren,
zullen deze wel altijd op den voorgrond komen, en altoos moeilijk te wederleggen
o

zijn: 1 . dat juist het grondvlak van den schedel, 'twelk de geheele hersenmassa
draagt, en, meer als alle voor 't uitwendig onderzoek toegankelijke schedelbeenderen
1
te zamen, door verschillende indruksels wordt gewijzigd (omdat de beenplaat veel
dun-

1

Dat de schedelbasis in zijne ontwikkeling een grooten invloed uitoefent op die der hersenen,
daarop rustende, en dus ook op de functiën van deze, was reeds aan Autenrieth bekend, die
bij cretins opmerkte, dat bij hen het voorste gedeelte van het grondbeen vaak vaster vereenigd
is met het ligchaam van 't wiggebeen, of met de gewrichtsdragende deelen van 't
achterhoofdsbeen, als men dat bij normale schedels pleegt aan te treffen. Het gevolg dezer
sphenobasilaire synostosis, en wel een ingedrukt zijn des neuswortels, en vandaar een
zoogenaamd ‘prognathismus’ van het aangezigt (dat ik noch op den Abund-berg, noch bij
eenige cretins, waar ook, zag ontbreken), werd, geloof ik, 't eerst door Virchow in zijne oorzaak
nagegaan. Deze toont ook (zie d. Entwickel. d. Schädelgr. caet. 1857, S. 109), dat zeer
onregelmatige schedels, soms bij gezondheid en hooge verstandsontwikkeling, gelijktijdig
o

kunnen voorkomen, terwijl geringe afwijkingen soms zielsstoornissen veroorzaken; bij 1 .
vindt alsdan de te vroege naadverbeening eene volkomene compensatie door vermeerderde
o

ontwikkeling in eene andere rigting; bij 2 . is deze compensatie ontoereikend, en alhoewel of, juist omdat - de schedel regelmatiger is, worden de hersenen meer in abnormale
kronkelingen gedrukt en gewrongen. Hoe eene te vroege naadverbeening op de zielsuitingen
reageren kan, leert Dr. Ed. Krause (Henle u. Pfeuffer, Zeitschrift, caet. Bd. II, Hft. I, S. 72,
1857), waar hij, door cijfers geleid, tot de volgende slotsom komt: ‘Es finden sich bei
erworbenen Geisteskrankheiten, so häufig Schädeldeformitäten geringeren Grades, das man
berechtigt ist dieselben, resp. die sie veranlassende, frühzeitige, partielle Nath-Synostose,
als praedisponirendes Moment zum psychischen Erkrankung anzusehen.’ Behalve de door
K. aangehaalde schrijvers, vergelijke men ook hierover Huschke, ‘Schädel, Hirn und Seele,’
C. Krause, ‘Anatomie,’ S. 225 en Arnold, ‘Handb. d. Anat.’ T. I, S. 422.
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ner en buigzamer is bij hare wording en verderen groei en ontwikkeling), volstrekt
geen drager zou zijn van eenig hersenorgaan alleen daarom, omdat die streek voor
een manuaal onderzoek volkomen ontoegankelijk is. Vooraf schijnt het reeds
ondoordacht en veel te gewaagd, daarom alleen de hersenorganen als dragers en
vertegenwoordigers van verschillende zielshoedanigheden enkel op het betastbare
schedelvlak te willen zoeken, omdat dit alleen, gedurende het leven, voor den
betastenden vinger bereikbaar is.
o

2 . Eene tweede bedenking is deze: eene groote hoeveelheid der door Gall
aangegeven schedelbulten beantwoordt niet aan eenige verhevenheid of uitpuiling
1
der hersenmassa zelve . Dit bezwaar is van niet minder gewigt dan het eerste; daar
Gall evenwel nooit te hoog opgeeft van zijne anatomische kennis van den fijneren
bouw der hersenen in 't algemeen, en de uitwendige vormen steeds 't meest bij hem
gelden, is 't minder loijaal hem, op Soemmering's voetspoor, met wapenen, aan dàt
gebied ontleend, al te na te komen.
o

3 . Een derde bezwaar kan men aań de geschiedenis der hoofdverwondingen
ontleenen, die ons leert dat velen, bij wie verwijdering van verwonde of ontaarde
gedeelten van de oppervlakte der hersenhalfronden had plaats gehad, toch
naderhand geen verandering ondergingen in hunne morele en intellectuele
eigenschappen, terwijl omgekeerd de intellectuele eigenschappen van den geest,
als denken, voorstellen, phantaseren, herinneren, enz. te niet kunnen gaan,

1

Plattner, Gall's tijdgenoot, merkte reeds aan, dat er van voren naar achteren op den
schedeldoormeter verschillende organen worden aangewezen, ofschoon daar volstrekt geen
hersenen te vinden zijn, maar wel de ruime aderboezem en het zoogenaamde processus
falciformis. De antagonisten voeren hiertegen aan, dat de organen, in grootte, de afmetingen
van den aderlijken boezem overschrijden, quod est demonstrandum!
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't zij geheel, 't zij gedeeltelijk, op welke plaats ook de hersenmassa aan eenigerhande
stoornis heeft blootgestaan.
Ziedaar drie groepen van hoofdbezwaren, die ik door meerdere andere zou kunnen
doen volgen, ware het niet dat ik geen te groote ruimte door dit onderwerp wilde
doen innemen. In den loop van deze verhandeling zullen er nog meerdere dienen
aangegeven te worden, zoo vaak het geschrevene daar gelegenheid toe aanbiedt.
Wie was Gall? Eene korte kennismaking met den held van mijn onderwerp zal
vooraf aan velen welkom zijn. Historische feiten, in welk genre ook, schijnen ons
menschen meer ‘piquant,’ meer belangwekkend toe, wanneer wij met de ontwikkeling
en het leven hunner volvoerders wat meer gemeenzaam zijn.
Op den 9 Maart 1758 aanschouwde Frans Joseph Gall, uit eene aanzienlijke
handelsfamilie geboren, te Tiefenbrunn, bij Pforzheim, in het Wurtembergsche, het
eerste levenslicht.
Van jongs af onderscheidde zich het knaapje door een bijzonder talent van
opmerking van alles wat het rondom zich in de natuur gewaar werd; met glans
volbragt de opgewassen jongeling te Baden, Brücksal en Strassburg zijne medische
studiën, en in 1785 begaf de jeugdige man zich naar Weenen ter verkrijging van
den graad van Doctor in de geneeskunde, welk vak hij daar dan ook, niet zonder
succes, tot 1805 uitoefende. Dààr was het dat hij in 1792 met zijn ‘Phil. Med. Unters.
üb. Nat. u. Kunst im Kranken u. ges. Zust. d. Menschen,’ voor een talrijk te zamen
gevloeid en hem bewonderend publiek optrad: dààr was het dat hij de eerste stralen
van zijne gloriezon zag schitteren; dààr was het ook dat hij, als een meteoor
voorbijgaande, die spoedig weêr zou verduisterd zien.
Weenen, of liever het oude Oostenrijk, was toen niet, evenmin als nu, een land
waar 't voortwoekerend materialisme en 't Gallsche fatalisme door de overheid met
een onverschillig oog werd aangezien of oogluikend werd toegelaten. Al te groote
sterkte van geest was nooit en is nog niet - een vrij lang verblijf te Weenen heeft
mij dat geleerd - het hoofdgebrek van den goeden, vriendelijken, voorkomenden
‘gemüthlichen Wiener.’ Gall had aan een vriend, den Baron V. Retzer, geschreven:
‘Si l'Ange exterminateur était à mes côtés, gâre à Kaestner, à
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1

Kant , à Wieland et autres de leurs pareils!... Pourquoi personne ne nous a-t-il
conservé les crânes d'Homère, de Virgile, de Cicéron, d'Hippocrate, de Boerhave,
d'Alexandre, de Frédéric, de Joseph, de Cathérine, de Voltaire, de Rousseau, de
Locke, de Bacon, de Newton, etc.?’ Deze brief werd bekend gemaakt, en toen het
bleek dat Gall voornamelijk op typen aasde, die ons den mensch in zijne verhevenste
eigenschappen, van welke soort ook, voor oogen stellen, was 't een reden te meer,
- wie waagt het de perken der eigenliefde te omschrijven? - dat ieder voor zijn eigen
schedel bevreesd werd, daar allen zich zoo gaarne buitengewoon begaafd rekenden.
Elk dacht dat de schedelminnende Gall eenmaal den schedel voor zijne verzameling
zou opeischen; daarvoor vreesde ook de oude Denis, keizerlijk bibliothekaris, die,
vijandig aan het ‘post funera prosunt,’ bij uitdrukkelijke testamentaire beschikking
zijn schedel, nooit door Gall belaagd, voor diens gretig scalpel wilde vrijwaren. En
toch had Gall, ondanks al die voorzorgen, reeds eene bonte rij van ‘pièces
justificatives’, bijeenverzameld, waartoe dichters, gekken, moordenaars, dieven,
enz. de bouwstoffen geleverd hadden, waaronder zelfs de dappere maarschalk
Wurmser ook zijn plaatsje vond, wiens fraaije schedel nog onder Gall's nalatenschap
door ieder kan bewonderd worden. Rustig en vreedzaam prijken daarnevens de
schedels van den dichter Blumauer, van Alxinger, enz. enz.; dat de schedels van
allerlei diersoorten hier niet vergeefs gezocht werden, zal wel niet vermeld behoeven
te worden. Dan - genoeg hierover: ik wilde alleen aantoonen, dat de ‘wijze’ overheid
zoo onwijs niet handelde in dit geval, met aan Gall zijne lezingen te verbieden, ten
aanhoore van een publiek, nog zoo weinig verlicht als het door hem gekozene. Dus
uit Weenen verdreven, vangt Gall zijn zwervend leven aan met eene reis door
Noord-Duitschland, Zweden en Denemarken: brengt

1

Men bedenke dat de groote denker toen nog niet voor goed ter rust gegaan was. Eerst op
den 12den Febr. 1804 sloot de kolossus der transcendentale philosophie zijn oog, na een
bijna 80jarige diepe overpeinzing. Zijn collega, W.G. Kelch, Prosector te Koningsbergen,
beschreef aanstonds zijn schedel, en helderde die beschrijving met afbeeldingen op. In 1804
verscheen reeds te Amsterdam eene vertaling van dat werkje, door toedoen van Dr. J.W.
Kirchner, met een voorrede van Prof. G. Vrolik (bij W. Holtrop).
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met zijne voorlezingen alles in rep en roer, gaat eindelijk zijnen vriend Spurzheim
(waarover straks meer) in Schotland opzoeken, en aan dezen had hij het nog te
danken dat hij, alhoewel door de anatomen en physiologen verstooten, door de
poëten gehekeld, door de philosophen bespot, toch nog te Edinburgh een vrij grooten
aanhang kreeg. Die gelukzon koesterde hem evenwel niet te lang met hare
zielverheffende stralen, want spoedig daarop - ouden van dagen kunnen 't u nog
verhalen - vertoont hij staaltjes van zijne kunst in de Garnalen-doelen te Amsterdam,
te Leyden, enz., en reeds in 1807 vertoeft hij in 't ‘moderne Babylon,’ waar hij in 't
volgende jaar een leerstoel bestijgt in 't ‘Athenée,’ na 't houden eener inaugurele
rede, rijk aan schoonheid, ‘Introduction au cours de Physiologie du Cerveau, ou
Discours prononcé à la séance d'ouverture de son cours public.’
Van dezen tijd af ziet eene lange reeks van schriften, alle van Gall's geniale en
eigenaardige productiviteit getuigende, achtereenvolgens het licht; b.v. de ‘Codex’
van zijne leer, door hem met Spurzheim bewerkt, van 1810 tot 1818, in 4 lijvige
deelen, onder den nog al langen titel van ‘Anatomie et Physiologie du système
nerveux et du cerveau en particulier, avec des observations sur la possibilité de
reconnaître plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des
1
animaux, par la configuration de leur tête .’
Deze schat van litterarische arbeid, met een onafgebroken onderzoek van allerlei
soort van hersenen en schedels gepaard, alleen door psychologische en
transcendentale bespiegelingen, die den geest nog meer vermoeijen, afgewisseld,
vorderde van hem eene inspanning, die allengs zijne zwakke

1

't Is eene oude dwaling, dat de mensch absolute en relative de grootste hersenen zou bezitten.
De oude Rufus, de Ephesiër, schatte de menschelijke hersenen in omvang gelijk aan die van
2 ossen; Riolanus aarzelde niet om dat getal te verdubbelen. De menschelijke hersenen
wegen nagenoeg het 35ste deel van zijn geheele ligchaam. Bij vele vogels echter, b.v. die
van Minerva, is deze verhouding nog grooter: de hersenen van de musch beslaan 1/25 van
zijne totaliteit; Haller's lievelingskanarievogel had hersenen die 1/14 dier totaliteit uitmaakten.
Het blijkt ook dat grootte of kleinheid van hoofd geen maatstaf kunnen zijn van verstandelijke
ontwikkeling, maar wel dat een symmetrisch hersenorgaan een hoofdvereischte is tot groote
geestelijke gaven; 'k vind het verrassend dat de koning der dieren, de fiere leeuw, zoo weinig
hersenen heeft; men vindt hetzelfde wel eens meer hier en daar bij zijne soortgenooten plaats:
‘nec temere, nec timide sit dictum!’.
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gezondheid sloopte, en hem op 70jarigen leeftijd van zijn buitengoed te Mont-Rouge
kalm en gelaten naar de sombere stranden heenzond, naar die onbekende streken,
vanwaar, volgens Propertius en Hamlet, ‘geen reizende weêrkeert.’
1
Dat de beschuldiging van materialisme hem ook te Parijs niet ontging, spreekt
wel van zelf. Daartegen rigtte Gall dan ook het best gelukte zijner schriften, waarin
de le-

1

Dikwijls verwart men materialismus met fatalismus en omgekeerd. Een materialist is hij, die
voor elke zielsverrigting eene ligchamelijke, d.i. stoffelijke voorwaarde onderstelt, bij
afwezenheid van welke de ziel niet zou kunnen handelen in den mensch. Een fatalist is hij,
die den vrijen wil ontkent, maar daarvoor een wil in de plaats stelt, geheel en al bepaald door
de ligchamelijke, d.i. stoffelijke substraten of voorwaarden. Zoo wat van beiden hebben alle
zonen van Adam, geloof ik, gemeen. Materialisten zijn wij wanneer wij zeggen: ‘Ik ben voor
dit of dat niet in de wieg gelegd.’ ‘Ik ben daar niet voor berekend.’ ‘Ik heb er geen aanleg toe,’
enz. (Horatius noemt dat ingenium. Zie ad Pisones, vs. 410.) Fatalisten zijn wij wanneer wij
zeggen: ‘C'est plus fort que moi.’ ‘'t Is verkeerd, maar ik kan het niet nalaten zoo te doen,’
enz.
Ik heb vrome menschen dikwijls deze uitdrukkingen hooren bezigen: zij merken den zin niet,
die er in verborgen ligt.
Fatalist is Seneca, wanneer hij Cicero nazegt: ‘Ducunt volentem fata, nolentem trahunt,’ Ep.
107, even goed als paus Urbanus VII, wanneer hij zegt: ‘Il mondo si governa da se stesso;’
en toch, men weet dat beiden van het fatalisme een afschuw hadden, even goed als Ad.
Quetelet, wanneer hij (T. 21 van de Acad. roy. de Belg.) over de ‘Statistique morale’ schreef;
en toch moest ieder onbevooroordeelde, de ‘brutalité des faits’ ziende, met Quetelet uitroepen:
‘het is zoo.’
Het schijnt mij dat het Oostenrijksche bestuur getoond heeft dat het, door Gall te weren,
weinig metaphysisch gedacht heeft,.... en gehandeld. Neemt inen eenmaal aan dat iemand
materialist is, omdat hij aanneemt dat eenigerhande zielshoedanigheid zich meer bepaald
door eenig ligchaamsdeel openbaart, dan is men evenzoo materialist wanneer men zegt dat
de ziel aan 't ligchaam gebonden is en door de som van alle ligchaamsdeelen zich openbaart:
want wat in dit geval voor een gedeelte geldt, geldt ook voor 't geheel. Dus zou iemand, die
niet voor materialist wilde doorgaan, moeten volhouden dat de ziel geen oog behoeft om te
zien, geen oor om te hooren, enz.: maar dàn is men ‘facto’ reeds in 't rijk der clairvoyantes
aangeland. Op 't eenige houdbare psychologisch terrein staat men, geloof ik, zonder vrees
van te moeten wijken, wanneer men zegt: ‘wij hebben dit of dat orgaan, omdat wij deze of
gene faculteit bezitten’ en niet omgekeerd: ‘dat onze faculteiten uit onze organen hun oorsprong
ontleenen.’
Een materialist, is hij consequent, moet atheïst zijn; is hij echter consequent, dan kan hij
bezwaarlijk materialist blijven. Ware realiteit is voor hem de schijn, of wel wat hij ziet of betast,
en omdat hij ziet en betast, gelooft hij aan den schijn; de eenige goede conclusie, die hij
maken kan, maakt hij niet: ‘Ik tast en zie, dus tast en zie ik;’ hij vergeet echter dat schijn
bedriegt, of kan bedriegen. Gall redeneerde veel te goed voor een materialist.
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vendigheid en oorspronkelijkheid van zijn geest zonneklaar doorstraalt; ik bedoel
zijn werk: ‘Des dispositions innées de l'âme et de l'esprit, ou du Matérialisme,’ Paris,
1828. Over 's mans intime overtuiging op een meer bespiegelend en theologisch
gebied zal evenwel, ondanks dát schrijven, nog steeds twijfel blijven bestaan; de
beslissing hiervan nu aan eene hoogere regtbank overlatende, zij 't hier genoeg
gezegd te hebben, dat hij alles, wat de godsdienst in de laatste levensstonden
troostends aanbiedt, hardnekkig versmaadde, en dat zijne beminde gade en
treurende weduwe in een brief, geplaatst in ‘La Quotidienne’ van 14 September van
dat jaar, hem in de volgende woorden van de beschuldiging van ongeloof trachtte
vrij te pleiten: ‘Les sacrifices de l'église n'ont point, il est vrai, répandu leurs
consolations sur les derniers moments du docteur Gall: plaignons le - et respectons
par notre silence les mystérieux décrets d'une Providence, qui a râvi cinq jours avant
sa mort l'usage de toutes les facultés intellectuelles à un homme qui, ayant consacré
de si grands talents et une carrière de 70 ans, à prouver ses prodiges et ses bienfaits,
a bien pû, pendant l'épreuve d'une longue agonie, trouver grâce aux yeux de sa
miséricorde!’
Ziedaar dan Gall's leven in ruwe omtrekken geschetst; ziedaar zijn portret, voor
zooverre het hier belangstelling kan inboezemen. 't Zou echter onregtvaardig zijn
om, met Gall, Kaspar Spurzheim niet in éénen adem te noemen, zijn getrouwen
deelgenoot in lief en leed. Indrukwekkend is 't verhaal, dat de oudheid aangaande
Orestes en Pylades voor ons heeft bewaard; niet minder moet een onafgebroken,
teêre vriendschap van later eeuwen erkend, gevierd en geprezen worden.
Deze, den 31 December 1766 te Longwich, bij Trier, geboren, voltooide zijne
studiën aldaar in 1795, doctoreerde daarop te Weenen, en legde daar den knoop
der edelste vriendschap, waarmeê hij zich van nu af aan Gall verbond, en die niet
dan door den dood zou ontbonden worden; wat trouwens volgens Gall's eigen
waarneming onmogelijk was, daar het orgaan van wederzijdsche vriendschap,
welwillendheid en dankbaarheid, bij beiden, bij uitnemendheid sterk ontwikkeld was.
Dàt was eene fatalistische beschouwing, die uit een gelukkig-makend fatalisme
voortsproot, ten voordeele van beiden!
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Van Weenen naar Engeland gevlugt, overtreft onze Kaspar, in ruimte en omvang
van blik, alras den meester; voegt aan de Gallsche organen, van 22 tot 27
geklommen, en nu reeds tot het getal van 33 gestegen, nog 2 nieuwe toe, waardoor
deze reeds tot 35 klimmen (nu kent men er al 36, en wie voorspelt het einde dier
progressive reeks?) en steekt, met roem overladen, in 1817 naar Parijs over, waar
hij zijn lievelingsvak voor een poos vaarwel zeide, praktisch arts werd en bleef tot
1821, van welken tijd af wij hem weer (tot 1828), al voorlezende en schrijvende,
Albion op nieuw zien doorkruisen, waarna Parijs hem wederom voor 4 jaren eene
rustplaats aanbood (tot 1832), totdat de groote volksstroom, die sedert overoude
tijden het menschdom onophoudelijk van 't oosten naar 't westen, nu ongemerkt
voortstuwt, dan weêr driftig voortsleept, ook hem in zijne branding aangrijpt en naar
den

Boston overvoert, waar de dood reeds den 10 November van 1832 zijn veel
bewogen en avontureus 66jarig leven eindigde.
Vraagt ge naar zijn ‘pars melior superstes,’ 'k zou wijzen op zijne veelvuldige
schriften, en daaronder op zijn werk: ‘The Physiognomical System of Doctor Gall
and Spurzheim. Lond. 1815;’ op zijn: ‘Outlines of the Physiognomical System,’ van
't zelfde jaar; op zijn meesterstuk: ‘On Insanity.’ Lond. 1817; op zijn: ‘View of the
Elementary principles of education,’ Edinb. 1821, nog in 1832 in Boston herdrukt;
op eene verbeterde uitgave van zijn werk: ‘Sur la Folie,’ Paris, 1818; op zijn: ‘Essai
philosophique sur la nature morale et intellectuelle de l'homme,’ Strasb. 1820, enz.
enz. enz., welke opgave genoeg getuigen kan van Spurzheim's onvermoeide vlijt
en van de veelzijdige ontwikkeling van zijn geest en zijn verstand.
Na deze onvermijdelijke historische aanteekeningen aangaande de mannen, wier
leer ons nu bezig houdt, en waarmede wij nu genoegzaam kennis hebben gemaakt,
om het van tijd tot tijd te betreuren, dat hunne gaven niet aan eene betere zaak zijn
besteed, ga ik tot eene korte beschouwing dier leer zelve over.
Als overstelpt en overladen door al wat ik er over kan aanvoeren, voel ik mij
genoodzaakt alleen dat ter neêr te schrijven, wat, na vrij uitvoerige en omslagtige
studiën, mij als 't meest kenmerkende dier leer het eerst voor 't geheugen zweeft.
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Aanvankelijk kwam Gall met 22, kort daarop met 27 hersenorganen voor den dag,
die hij bovendien vrij onbepaald en onnaauwkeurig localiseerde. Het is daarom niet
zoo zeer te verwonderen, dat zijne apostelen en navolgers de phrenologische streken
eenigermate verschillend moesten bepalen, hier construeren, daar wijzigen, ginds
uitbreiden, dan weêr beperken, waardoor de zekerheid der ‘éénige tot de waarheid
geleidende empirische methode,’ - zoo noemen de phrenologen (b.v. Dr. G. Scheve)
de hunne, - niet bijzonder aan zekerheid en vastheid kan winnen, daar de
zielsorganen ten gelieve der phrenologen dan toch zeker zoo maar niet onder ons
schedeldak gaan verhuizen. Of Gall, of zijne apostelen hebben zich dus vergist;
transactie is onmogelijk. De geestige Weener anatoom, Jos. Hyrtl, heeft eenige
voorbeelden bijeengegaard, die juist niet van Gall's al te groote angstvalligheid in
het ontdekken en de plaatsaanwijzing der hersenorganen kunnen getuigen; eenige
uitbreiding daarvan zal misschien welkom zijn.
Gall was arts van de beroemde ‘Schnellauferin der Liebe’ of ‘Schnelliebende’ of
‘peripathetische Philosophin der Liebe’ (woorden waarmeê H. Heine eene zelfde
menschenspecies schildert), te Weenen weleer bekend onder den naam van ‘la
belle Viennoise,’ waarbij hij somtijds ter hulp geroepen werd wanneer haar een
aanval van nymphomanie overviel. Gall bevond dat haar achterhoofd sterk ontwikkeld
en groot was: dààr woonde dus het orgaan der geslachtsdrift; iets hooger dat der
kinderliefde, omdat de vrouwen- en apenschedel ('k heb een cercopithecus-kopje,
een dito van een konijn en een duif voor mij staan) dààr bijzonder uitpuilende is. Zoekt men dus eene goede minne, het waarnemend oog worde niet op de
‘zuivelwellen’ geslagen - zóó noemt onze sierlijke Bilderdijk die verhevenheden van
't schoone geslacht - maar de betastende vinger overtuige zich van de hoegrootheid
der knobbels achter en bezijden het groote achterhoofdsgat, die men - aardig genoeg,
- bij muilezels en kinderen, om van de eens manlijke bewakers der harems niet te
spreken, genoegzaam niet aanwezig vindt.
Hiertegen, - namelijk dat het ‘primum movens’ der natuurdriften enkel in de kleine
hersenen te zoeken is, - heb ik alleen dit aan te merken, dat Burdach onder 449
gevallen van toomelooze geslachtsdrift de oorzaak daarvan
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slechts 17 malen in de kleine hersenen - 't zij dan uit uitwendige beleedigingen, 't
zij uit organische stoornissen en ziekelijke veranderingen af te leiden - kon aan
wijzen; dat de kikvorsch, die zich maar in het bezit van zeer rudimentair-ontwikkelde
kleine hersenen mag verheugen, zich van de aangevangen geslachtsfunctiën zelfs
niet laat afleiden door de amputatie van een achterpoot, waarvan hij dan niet eens
eenig bewustzijn schijnt te dragen; en dat ik bij Cruveilhier een ziektegeval vermeld
vond van een meisje met totale afwezigheid van kleine hersenen, die echter reeds
op 11jarigen leeftijd eene onweerstaanbare neiging tot verkeerdheden toonde, die
1
met deze zaak in betrekking staan .
Ieder paardenkenner weet dat een hals nabij den kop bijzonder sterk gespierd,
den krachtvollen hengst kenmerkt. Misschien was het een instinctmatig gevoel, dat
eens de mannen van het ‘Directoire’, door allerlei uitspattingen zoo uitgemergeld,
aanmaande, om door groote dimensiën van den das hun schraal en smal achterhoofd
op een Herkules-hals te doen gelijken, door alle vrouwen zoo gaarne gezien;
misschien spoort datzelfde instinct nog de schoonen onzer dagen aan om alles te
verwijderen wat voor ons oog de demensiën van deze karakteristieke plaats zou
kunnen verbergen, en misschien spreiden juist daarom de gelukkige bezitsters ons
trotsch den goed gevulden albasten nek ten toon; want zeker is het dat die knobbels
ons eigenlijk ter betasting, gedurende 't leven, ontoegankelijk zijn, en wij alleen door
de uitwendige afmetingen der bedekkende spiergroepen over de dimensiën van het
2
daarachter verborgene kunnen oordeelen .
Een vechter, die het in Weenen tegen een stier durfde opnemen, leerde aan Gall
het orgaan van moed en strijdlust kennen, en wel, een weinig boven den gehoorgang,

1

2

Dat Hippocrates over de plaatsing van dit orgaan reeds genoegzaam hetzelfde dacht als Gall,
blijkt uit de volgende merkwaardige plaats, die ik lees in zijne verhandeling ‘de Genitura,’ C.
II, en die ik maar in 't Latijn zal weêrgeven, om bekende redenen: ‘qui iuxta aures sectionem
experti sunt, ii venerem quidem exercent, verum semen paucum, imbecillum et infoecundum
emittunt. Maxima si quidem seminis pars, e capite secundum aures in spinalem medullam
fertur.’ Een officier, daar ter plaatse gekwetst, bevestigde in Gall's tijden de Hippokratische
en - de Gallsche stelling.
Hebt ge ooit het geluk Amor en Psyche, Leda en Jupiter, Io en Jupiter, enz. te zien, dan zult
ge Gall's woorden misschien indachtig worden: mij ging 't zoo.
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daar waar wand-, achterhoofds- en slaapbeen elkaar ontmoeten. De schedel van
Wurmser heeft dáár een knobbel van vuistgrootte, en dan Napoleon I! Bezie eens
aandachtig een leeuw, een wolf, een hond, een kemphaan, en stap van daar eens
even op konijnen en vreesachtige hazen over, met hun kort bijeenstaande ooren.
De beste paarden, ieder kenner weet het, hebben de ooren ver van elkaar, door
een breed schedeldak gescheiden.
Hoe Gall het echter met die dieren zou maken, die maar op bepaalde tijden, b.v.
in den bronstijd, dapper zijn en strijdlustig, maar bij welke vreesachtigheid den
grondtoon van het karakter uitmaakt, verklaar ik niet te begrijpen. En dan de
vreesachtige, soms zwakke minnaar, die door liefde eensklaps tot den rang van
een held kan opgevoerd worden? Vanwaar haalt deze zijn moed, bij gemis van de
bewuste knobbels?
De jonge Scheidler - een medescholier van Gall - was zoo vaardig in het vinden
en weêr opzoeken van eens ontdekte vogelnesten, dat Gall later aan hem de
aanleiding ontleende, om het plaatsgeheugen en de kunst van zich te oriënteren, eigenschappen die Gall bekende geheel en al te missen, - in twee knobbels te
localiseren, ter plaatse waar de wenkbraauwknobbels nevens den neuswortel
aanvangen. Misschien komen wij later hierop nog wel eens terug; 'k moet nu alleen
hiertegen aanvoeren, dat die knobbels tevens de uitdrukking zijn van den aanvang
der met lucht gevulde voorhoofdsboezems.
Daar waar wandbeenderen en voorhoofdsbeen elkaar ontmoeten, wijst Gall ons
het orgaan der godsvrucht aan. Een zijner broeders, die tegen zijns vaders wil in
den geestelijken stand trad, had dit orgaan bijzonder sterk ontwikkeld en Gall's
opmerkzaamheid daardoor gaande gemaakt.
Dit laatste orgaan schijnt van oudsher èn dichters, èn beeldhouwers, èn schilders
bekend te zijn geweest, al gaf Gall aan die ‘Ahnung’ dan ook een meer bestemden
vorm.
Beschouw eens de hoofden van den Christus, van de Heiligen, de Apostelen,
enz., zoo als het dichterlijk genie van een Raphael of een Leonardo da Vinci ons
die voorstellen. Door de sterke welving van voren worden de haren genoopt zich in
't midden te scheiden en langs de beide zijden van het aangezigt zich golvend te
verdeelen; alleen het hoofd van Judas is plat, en regtstandig verheffen zich de roode
haren op den van boven als ingedrukten schedel: en wil
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een dichter of schilder ons een eerbiedwaardig grijsaard doen zien, de ‘zilvren
lokken,’ ter weerszijde van den gewelfden schedel afhangende, worden nooit
vergeten.
Gall loste het raadsel op en formuleerde alleen wat velen vòòr hem, onbewust
van het ‘waarom’, reeds gevoeld hadden. Sedert bevestigde Hagedorn, eerst een
dapper tegenstander, later een moedig voorvechter der Gall'sche leer, deze meening
door een schat van voorbeelden aan krankzinngen ontleend, die zich den ganschen
dag met geestelijke oefeningen bezig hielden. In Gall en Lavater werd dit orgaan
bijzonder ontwikkeld aangetroffen; iets belagchelijks is er echter in Gall's woorden
verborgen als hij zegt: ‘de uitdrukking: “God is de hoogste Idée van den mensch,”
verkrijgt hierdoor beteekenis.’
't Orgaan der voorzigtigheid, of ‘bedachtzaamheid,’ men zou haast kunnen zeggen
‘besluiteloosheid,’ werd op de volgende wijze ontdekt. Gall had een oud vriend, die
in denkbeelden edel, in verstandelijke ontwikkeling uitstekend was. Uit angst voor
het uitspreken van een onvoegzaam woord, voltooide deze brave man nooit een
volzin. Een ambtenaar had diezelfde eigenschap, maar in nog hoogere mate, waarom
zijne collegae hem ‘cacadubio’ noemden (a dubitando an cacaret). Beiden waren
schoolopzieners, en op een openbaar examen zat Gall toevallig achter hen in de
meest gunstige cranioskopische positie. Beide heeren hadden de streek even achter
de wandbeenknobbels, zoo uitpuilend, dat Gall sedert nooit meer twijfelde, waar
wel het orgaan der voorzigtigheid en van den rijpen raad zetelde. Opmerkelijk is het
dat dààr, waar deze knobbels gemist worden (die aan het hoofd, van boven bezien,
een vierkanten vorm geven), b.v. bij de meeste fransche schedels (têtes à l'évent),
behalve de dikke das waarvan boven sprake was, ook de eerste paruiken
gefabriceerd werden, om goedwillig de in gebreke blijvende natuur te gemoet te
komen.
Een parlements-lid, een medicus van vroeger dagen, was vrij wat zwaarwigtiger
man (vir ponderosior) dan tegenwoordig, dank hebbe de allonge-pruik: dat zagen
onze verstandige ‘broeders van overzee’ te regt in en zorgden dat geen gril van de
natuur voortaan in staat zou zijn het zigtbare teeken der voor bepaalde betrekkingen
vereischte bedachtzaamheid aan den schedel te doen ontbreken, en daarom werd
de paruik voor bepaalde hooge staatsambtenaren, in
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hun parlement, als kenmerk hunner waardigheid, misschien vereeuwigd.
De schuwe, angstvallige ree, de voorzigtige gems, in tegenstelling met het
doldriftige zwijn, dat alle gevaren trotseert (‘niets keert den ever in zijn vaart,’ zeide
onze v. Lennep), ja alle nachtvogels, b.v. de uil, wiens schedel voor mij staat en,
zijn betrekkelijk groote hersenmassa in aanmerking genomen, geen Minerva
ontsieren kan, schijnen voor Gall's bewering te pleiten.
't Orgaan van Hoogmoed en Hoogtezin (des Hochsinns, des Ehrgeizes, des
Triebes sich zu erheben), kortom van de zucht naar Hoogten, 't zij dan in 't physische,
't zij in 't meer psychische, ligt midden op den pijlnaad, zoo wat onder de plaats van
den kleinen fontanel der zuigelingen. Hoogmoedige dieren (paard, paauw, enz.)
hebben dezen knobbel. Pinel geeft er vele voorbeelden van op, ontleend aan
verwaande krankzinnigen. De adelaar, de gems, de steenbok, hebben dien knobbel
ook, en daarom zoeken zij steeds de hoogste bergtoppen, zegt Gall, want dikke
bosschen zouden hen, veel beter dan deze, voor ‘'s jagers pijl en boog’ beschutten.
Ik vind dat het nog al vreemd klinkt, wanneer men dat alles uit één grondbeginsel
‘zucht naar hoogte’ wil afleiden, en toch vind ik het ook nog al opmerkelijk, dat de
kindermeid het stoute wicht sust met uitdrukkingen als deze: ‘doe als een groot
mensch,’ ‘hoe groot is N.N. of zal N.N. worden?’ (het kind verheft de handjes), enz.
enz.; dat iemand, die een grooten dunk van zich heeft, altijd regt overeind gaat, met
hoog opgeheven hoofd (zonen van Mars! op u doel ik niet: een verpligtend
commando, - en een stropdas, - doen u misschien, tegen uw gemoed in, zoo
handelen); dat kleine menschen gaarne groot willen schijnen en door verhoogde
hielstukken zoeken aan te vullen wat de natuur hun weigerde; dat eerst de mannen
zich hakken lieten vervaardigen, om de vrouwen nog meer in ligchaamsbouw te
overtreffen, en dat deze daarop zich van gelijk verheffingsmiddel gaan bedienen,
om de eersten weêr te evenaren (ware het nu van achter beschouwd niet beter, dat
wij allen die dingen maar weêr afschaften en door een schoeisel vervingen meer
overeenkomstig met onze natuur?); dat in vlakke landen de torens gaarne
beklommen worden, in hooge landen de bergtoppen, en dat eene dagreize in een
dal ons voortdurend naar 't betreden der ons omringende bergspitsen doet
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1

verlangen ; dat wij ‘du haut de notre grandeur’ verachtelijk neerzien, - hoe eigenaardig
is het taalgebruik, - op den ‘kleinen aardappel,’ enz. enz.
'k Zou haast nog vergeten te zeggen, hoe Gall dat orgaan ontdekte. Hij dineerde
bij twee broeders te Weenen, van wie men zeide dat de een krankzinnig was. Gall
merkte er niets van, maar zoodra had hij niet over zijne lievelingsstudie gesproken,
of de waanzinnige wilde als drager en eigenaar voorkomen van al de bulten die
edele hoedanigheden aangeven. Gall vond er geen enkelen van, maar wel den
knobbel van welken wij spraken; de dwaas deed allerlei groote speculatiën, en
verhaalde overal dat hij de grootste koopman van Weenen was. Die knobbel schijnt
in onze dagen ook veelvuldig te zijn; zou 't niet staats- en handels-oeconomisch
goed kunnen zijn, hiernaar voortaan de mate van het te geven crediet te bepalen?
Een gewaagde vraag, maar zeker niet zoo gewaagd als Gall's positive stelling.
Hoe kwam Gall aan het orgaan van Moordlust? Een anonymus leerde het hem
kennen, en van dezen nam Gall het over (zie Darstellungen der neuen auf Unters.
te

d. Verr. d. Geh. gegründeten Theorie d. Physiogn., 3 Ausg. Weim. 1802, S. 71).
Aan 't achter-bovenste uiteinde van 't schubachtig deel van 't slaapbeen zetelt die
noodlottige knobbel, die den beklagenswaardigen eigenaar tot galg of guillotine
voert! Gall zelf gruwde van dat Fatalisme. ‘Zou God gewild hebben?’ - hier breekt
de gevoelige man zijne vraag af en vervolgt aldus: - ‘maar het is mijne zaak niet,
als natuuronderzoeker, te beoordeelen wat God moest willen of

1

Ik kan niet nalaten hier op te merken, hoe vaak ik op mijne voetreizen door berglanden vurig
naar 't bestijgen van de hoogste toppen verlangde. Ik was dàn eerst, wanneer ik mij boven
de geheele omgeving verheven zag, doordrongen van 't zelfde gevoel, dat den verheerlijkten
Faust als Doctor Marianus overstelpte, als hij eindelijk, van alle banden vrij, na zijn rusteloos
najagen van alles waarin hij vrede hoopte te vinden, maar vergeefs, in verrukking uitroept:

‘Hier ist die Aussicht frei,
Der Geist erhoben!.......
Höchste Herrscherin der Welt,
Lasse mich im blauen
Ausgespannten Himmelszelt,
Dein Geheimniss schauen!’ enz.
't Was mij ‘goed daar te zijn,’ maar de maalstroom van 't leven wrong mij weer in zijne kolken
naar beneden.
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getoond heeft te willen: te onderzoeken en aan te toonen wat de Schepper
geschapen heeft, ziedaar mijne taak!’
Het gemis van den schedel des eersten broedermoorders werd steeds door Gall
betreurd; een Kannibalenschedel stond hem ten dienste, maar sprak niet zoo duidelijk
als twee schedels uit de beruchte bende van den gevreesden Schinder-Hannes,
die Loder hem toonde, en die oorzaak waren dat Gall dit orgaan wat meer
benedenwaarts deed afdalen. Tot zoover ging het er nog eenigzins door, maar nu
gaat Gall nog verder: scherpregters, slagters, visschers (hengelaars, treurt!), enz.
enz. komen ter sprake, maar ook kindermoordenaressen; en dan wil ik gevraagd
hebben, of het niet altijd eene geheel andere oorzaak is, waardoor eene ongelukkige
moeder zich tot die vreeselijke daad laat vervoeren; of de kindermoord wel zou
plaats hebben, waar geen burgerlijke stand het geschokte schaamtegevoel tot
openbaarmaking van de schande dwingt, of waar de vondelingshuizen een veilig
toevlugtsoord voor de onwettig geboren zuigelingen openstellen. Neem de bepalingen
die nu eenmaal in het belang der maatschappij noodzakelijk bevonden werden weg,
en gij zult den kindermoord tevens bijna geheel weggenomen hebben. Geen ander
denkbeeld kan den gevoeligen Schiller bezield hebben, toen hij het treurig einde
der arme Louise als ‘Kindesmörderin’ bezong.
Gall zondigt hier tevens tegen al de wetten der vergelijkende ontleedkunde. De
vleesch-etende dieren hebben zulke knobbels: maar waarom? Omdat al hunne
kaauwspieren ook zoo reusachtig ontwikkeld zijn en zulke stevige
aanhechtingspunten vorderen. Kunt ge uw lagchen weêrhouden, als Gall u een
ganzen- en eendenschedel ter onderlinge vergelijking voorstelt, omdat de een zich
enkel met planten, maar de ander ook met kleine amphibiën voedt, of den marter
en een fret, die moorden alleen uit lust tot moorden? ‘O quantum est in rebus inane!’
zou een moderne Persius met grond kunnen uitroepen. Gelukkig voor het
menschdom, dat moorden, enkel om te moorden, vrij zeldzaam wordt aangetroffen;
vrouwen worden er maar zelden gevonden zoo als die Milanesche, waarvan Bugati
(Hist. Univers. di Ab. Gasp. B., L. VI, p. 754) verhaalt, dat zij jonge kinderen in haar
verblijf lokte, doodmartelde en daarna tot voedsel gebruikte; hier bestond nog een
doel, maar niet bij dat 12jarig Schotsche meisje, van wie Hect. Boethius in
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zijn ‘Historia Scotorum’ aanhaalt, volgens Marc. Donatus (Hist. med. mirab., L. IV,
c. 1), dat zij koelbloedig kleine kinderen vermoordde, en wier vader ter dood gebragt
was, omdat hij 't zelfde gebrek had; van dezen had zij 't niet geleerd, want toen was
zij een éénjarig wicht: wetten der erfelijkheid, gij zijt het onverbiddelijk Fatum dat
het arme menschengeslacht ten val voert!
Ook zonder die knobbels was en is en zal de mensch altijd van nature wreed
blijven. De arena der ouden, de zwaard- en vuistvechters, de hanengevechten van
Albion, de stierengevechten van Spanje, de Derby-renbanen, de valkenjagten, het
jagersgenoegen, des visschers hartelust, 't zijn niet anders dan variatiën op 't zelfde
thema, schilderijen, met dezelfde grondverw gepenseeld, die door alle
1
verscheidenheid van kleuren heenschemert. Wreed, bloeddorstig is de mensch ;
gelijk zijne tanden gemengd zijn, moet zijn voedsel het ook wezen; vleesch is voor
een krachtig bestaan levensvoorwaarde, en zelfs 't gemis daarvan verdringt die
natuurlijke aandrift niet, zoo als ons, helaas! in onze dagen nog de Hindous leeren,
van wier zachtaardigheid een Jean-Jacques zoo hoog, al fabelend, opgaf, en
waarvan hij de oorzaak alleen in hun plantenvoedsel waande te vinden! Beschaving
en maatschappelijke wijzigingen mogen een waas over 's menschen inborst
uitspreiden, en dat donkere tooneel met een schoonschijnend, maar toch altijd half
doorzigtig floers bedekken, bij de minste oorzaak, verandering van bestuur, enz.
enz., ontgloeit de sluimerende vonk tot helle vlam, en Schillers woorden bevestigen
slechts de uitspraak van de geschiedenis der menschheid door alle eeuwen heen,
wanneer hij zingt:
- Würgerbanden ziehn umher.
Da werden Weiber zu Hyaenen
Und treiben mit Entsetzen Scherz;

1

Daarvan was de onsterfelijke, schoon onlangs ontslapen, liedjeszanger de Béranger ook
overtuigd, als hij in een zijner nagelaten meesterstukjes zingt:

‘Charmants oiseaux, connaissez l'homme:
Qu'il soit boucher, soldat, chasseur,
Il fusille, il sabre, il assomme,
Et trouve au sang de la douceur.
Les moins cruels sont ceux qu'on nomme
Bourreaux: soit dit bien entre nous,’ etc.
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Noch zuckend, mit des Panthers Zaehnen,
Zerreissen sie des Feindes Herz......
Gefährlich ist's, den Leu zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn;
Jedoch der schrecklichste der Schrecken,
Das ist der Mensch in seinem Wahn.

Maar vlugten wij dit moordorgaan, waarvan ik hoop dat ieder lezer het vergeefs op
zijn hoofd zal gezocht hebben, en zoeken wij ter verzachting een ander orgaan op,
waarvan ik hoop dat het door ieder lezer gevoeld kan worden.
Minnende harten, liefhebbende zielen, die zich in weerkeerige trouwe vriendschap
en liefde willen verheugen, tot u spreek ik!
De angstvallige Schiller was geen phrenoloog; vergeven wij hem daarom zijn
welgemeenden raad:
Drum prüfe, wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet!

maar overtuigen wij ons liever of wij en het beminde voorwerp (Masc. of Fem.) wel
de knobbels hebben even onder de plaats waar zich de naden van achterhoofdsen wandbeenderen in een vrij scherpen hoek vereenigen. Froriep was zoo met dit
orgaan ingenomen, dat hij het algemeen vooraf onderzocht wilde zien, en wel bij
beide partijen, eer men tot het aangaan van een huwelijks- of vriendschapsverbond
overging. Leune raadt, in vollen ernst, den medicus aan, dit orgaan, waar het
ontbreekt, door galvanische prikkels tot ontwikkeling te brengen, en Kotzebue moet
er aan gegedacht hebben, toen hij zeide: ‘Der Kluge Bräutigam sucht das Organ
der Treue bey Zeiten an der schönen Braut!’
Roofdieren, die nooit gaarne onder menschen leven, missen het orgaan geheel;
alle dieren, die in vereeniging leven en die onder ons wonen, hebben het meer of
min; bij den trouwen poedel is het krachtig ontwikkeld, maar niet alzoo bij den
windhond.
Jammer dat Gall nog altijd aan de juiste plaatsing van dit orgaan der edelste
vriendschap, - die gave, door alle dichters geprezen en bezongen, en waarop de
drooge baron van Montesquieu, die stijve Secondat, nog verliefd kon zijn (‘je suis
amoureux de l'amitié,’ zegt hij in zijn ‘Arsace et
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Isménie’), en die de koude Montaigne aan zijn philosophisch scalpel durfde
onderwerpen, - dat Gall daaraan moest twijfelen. Zijne navolgers bragten dien twijfel
tot zekerheid, en vonden dat de brave Gall er ruim meê bedeeld was, zoo als wij
boven zagen.
Van dieren met een zeer smal achterhoofd en kort bij elkaâr geplaatste,
regtstandige ooren, verwachte men geen trouw, geen toegenegenheid, geen
vriendschap!
Een knobbel even boven en vóór de slaapstreek, - ‘regio temporalis’ der Ouden,
omdat de eerste grijze haren ons dààr het eerst aan de ‘fuga temporis’ zouden
herinneren, dus minder juist ‘les Tempes’ der Franschen - is het kenmerk van
snoepachtige kinderen, van dieven en van den ekster, wiens schedel voor mij ligt,
van den vos en van de kat; op dit orgaan zullen wij nog later moeten terugkomen,
na nog aangemerkt te hebben, dat menschen, die daar een ingevallen schedel
hebben, opgeld zouden doen, waar het op de beheerders van 's lands financiën
aankomt, of wel waar men eerlijke dienstboden verlangt. Villers heeft opgemerkt,
dat juist zulke soort van menschen bij duizendtallen in de Fransche revolutie onthoofd
waren; de eerlijke domooren gingen, de steelzieke schurken triompheerden toen!
Vlak daarnaast, meer naar voren, dus bijna boven de oogkassen en buitenwaarts
daarvan, ligt het orgaan van Toonzin (beter dan Toonkunst), waarmeê de mannelijke
zangvogels, en de nachtegaal, bij uitnemendheid zijn toegerust, met en benevens
de groote toonzetters, als Mozart, Haydn, Bach, Cherubini, Glück, Boieldieu, enz.,
die allen phrenologisch gedetermineerd zijn, en waarbij ik uit eigen aanschouwing
Rossini en Mijer-Beer zou kunnen voegen, om niet van de Hongaren, Bohemers,
Italianen, maar vooral van de Zigeuners te gewagen, bij wie die organen mij wel
eens aan Gall's leerstuk deden denken.
Gall vergelijkt gaarne de geslachten met elkaâr. Doorgaans zijn de vrouwen
minder gezegend met dit orgaan dan wij mannen. De vrouw moge fijn hooren en 't
gehoorde goed bewaren, de gave van componeren is zelden haar deel ('k heb een
papegaaijen schedel voor mij, wiens eigenaar eenmaal goed praatte, maar evenmin
als bij de daarnaast geplaatste vrouwenschedel vind ik dit orgaan bijzonder
ontwikkeld: absit invidia dicto!). 't Is te bejammeren, maar waar is het, dat
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de gave van den componerenden toonzetter die te gelijk het geheele veld der muziek,
de betrekking der verschillende instrumenten tot elkaâr, van den generalen bas,
enz. enz. kent en overziet, en bij wien de reproduktiviteit zich tot geniale produktiviteit
(wij hebben geen woorden daarvoor, geloof ik) verheft, juist niet het sieraad is van
de schoone helft des menschdoms, getuige b.v. de dochter van Prof. Stein, die met
al haar kunst en oefening op 37jarigen leeftijd nog ver achterstond bij den 14jarigen
Mozart. Dat gevoel voor muziek van de ooren onafhankelijk is, bewijst de doofstomme
van wien Dumortier gewaagt, die een goed zanger was, en de vele doofstommen
die Gall op de maat hoorde trommelen. Ik voor mij vind gemis van fijngehoorigheid
(dit schaadt den muziekant weinig) nog heel wat anders als stokdoofheid, en zou
niet onvoorwaardelijk aan Gall's leer geloof kunnen hechten.
Vlak onder dit orgaan zetelt dat van schilder- en kleurenkunst (door sommigen
nog weêr van elkaar gescheiden, die b.v. zeggen, dat Raphaël wel door zijne
groepering, maar juist niet door zijn koloriet uitmunt!). Een afgietsel van den schedel
van Raphaël werd aan Gall door een vriend uit Rome geschonken. Terstond erkende
hij er veel kunst- en schilderzin, uitstekende kracht van voorstelling, maar ook sterke
geslachtsdrift in; behalve dezen zijn Rubens, Correggio, Titiaan, Michel-Angelo,
Paul Veronese, Rembrandt, de typen omtrent dit orgaan door Gall geraadpleegd.
Aan hen sluiten zich de zwaluw, de veldmuis, de bever, die kundige bouwmeesters.
't Kwam mij altijd vreemd voor dat onder de knobbels hier opgegeven geen spoor
van hersenzelfstandigheid meer te ontdekken is, maar wel de harde jukbeenderen
en jukbeensuitsteeksels, terwijl ik het aan den anderen kant nog al verrassend vond
dat Gall de organen van de kunst en die van den diefstal evenmin ver van elkaar
plaatste als die eigenschappen in het dagelijksche leven ver van elkaâr af zijn; kunst
en diefstal toch zijn soms zoo na verwant.
't Orgaan van ‘Witz,’ geestigheid, ‘esprit’ der Franschen (volgens Helvetius daarin
bestaande, dat men met een oogopslag de betrekkingen die verschillende
voorwerpen onderling met elkaâr hebben, weet op te merken) ligt ... maar neen!
Genoeg is er reeds over deze leer gesproken voor zooverre ik slechts eenige staaltjes
er van wilde op-
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geven, om de kern te toonen waaruit zij zich ontwikkelde; 'k vergat haast dat ik
geene phrenologische handleiding schrijf.
Eene meer bepaalde kritiek is noodzakelijk vóór wij tot eene algemeener
beschouwing overgaan. 't Is of Jean-Jacques mij, even als weleer aan Voltaire, in
1
de ooren fluistert: ‘rire n'est pas raisonner’ .
Wanneer men over Gall spreekt, kost het moeite zich buiten 't oneindig rijker en
meer aanlokkend gebied van den veelbegaafden, maar vooral scherpzienden en
vromen Lavater te houden. Gall zelf kon zich niet bij het schedeldak en zijn welvingen
bepalen: ziehier de opheldering van 't gezegde.
Wat verstaat men onder aangezigt (facies)? Dát gedeelte van 't hoofd, dat
omschreven wordt door eene lijn, getrokken door de wenkbraauwen naar het
tepelvormig uitsteeksel van 't slaapbeen, en vandaar tot den onderrand der kin,
alhoewel velen 't voorhoofd nog tot het aangezigt rekenen, b.v. Aristoteles, als hij
zegt: ‘aangezigt moeten wij noemen, al wat onder 't behaarde hoofd gelegen is.’
Galenus beschrijft echter het aangezigt als ‘van de wenkbraauwen tot aan de kin
zich uitstrekkende.’ Hoe men het dus ook neme, allen rekenen de oogen, en wat
deze omgeeft, tot het aangezigt: ‘quod erat demonstrandum.’
Reeds in zijne eerste schooljaren had Gall, die zeer diep liggende oogen had,
het feit opgemerkt, dat zijne makkers die de gave bezaten welke hem ontbrak, om
snel van buiten te leeren, woorden, namen en jaren te onthouden, 't zij als jongens,
't zij als Akademieburgers, allen sterk uitpui-

1

Treffend kwam het mij altijd voor, dat de Weener physioloog en psycholoog achter de middellijn
van 't hoofd en van het voorhoofdsbeen afdalende, de verhevenste zielshoedanigheden
localiseerde, b.v. het geheugen in al zijne schakeringen, het orgaan van metaphysische
beschouwingen, van waarneming, goedaardigheid, verbeelding, godsvrucht, enz. enz. Wat
Gall voorgaf gevonden te hebben, alleen door ondervinding geleid, hadden reeds de Grieksche
meesters als door instinct beseft, wanneer zij het voorhoofd boven het geheele aangezigt
deden vooruitsteken. Sla maar een blik op de beeldtenissen hunner goden en helden; bezie
Tischbein's ‘monuments homériques’ en nolens volens moet ge er meê instemmen, dat de
mond achterwaarts wijkt, om 't voorhoofd, zwellende door zijn daarachter gelegene
zielsorganen, te sterker te doen uitkomen; waar de mond hoofdorgaan wordt, bij dieren en
menschen, wijkt het voorhoofd, arm aan schatten, sterk terug!
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lende oogen hadden. ‘Door opmerken en nadenken,’ zegt hij, ‘kwam ik toen reeds
tot het besluit, dat ook andere talenten zich door uitwendige teekenen moesten
verraden.’ Wij zien hieruit dat het punt, vanwaar hij uitging, op Lavater's gebied te
zoeken is.
Gall nu en zijne volgelingen namen voor 't geheugen-or-gaan 5 knobbels aan,
voor een manuaal onderzoek niet alle even goed toegankelijk. Midden op 't
voorhoofd, even boven den neuswortel, zetelt het orgaan voor zakelijk geheugen
(des Sachsinns). Leibnitz fraaije schedel, waarin eenmaal zoo ontzettend veel bevat
was, strekke ten voorbeeld, maar ook een goed tooneelspeler, een predikant, een
olifant (die echter niets anders daarachter heeft dan reusachtige neuskokers), een
hond, die verloren zaken, mijlen ver, terugbrengt, enz. enz. Hoe Gall het echter met
den bekenden schedel van Pascal, van Humboldt, van Kant, enz. enz., allen door
een diepen voorhoofdsnaad gekenmerkt (zoodat de bedoelde knobbel natuurlijk
verdwijnt), zou gemaakt hebben, verklaar ik niet te begrijpen, daar al wie met deze
herkulische geniën maar eenigzins bekend is, hun zakelijk geheugen op elke
bladzijde hunner onsterfelijke schriften moet bewonderd hebben; uit een schat of
van theoriën of van feiten of van overdenkingen maken zij allen kolossale slotsommen
op, ieder op zijn gebied.
Ter weerszijde van dit orgaan, daar waar de wenkbraauwboog begint, woont dat
van plaatselijk geheugen (‘memoria localis’ der ouden). Beroemde reizigers en
geografen missen die knobbels niet; maar ook een goed staf-officier, ingenieur,
generaal, bouwmeester en astronoom, komen ze goed van pas. Gall bezat reeds
in zijne jeugd de gave om al wat er in een vogelnest geschiedt goed te observeren:
het eenmaal geobserveerde weêr te vinden was en bleef hem altijd onmogelijk:
daartoe bediende hij zich als gids van een dommen student, die ondanks al zijn
werken in geen 14 jaar kon promoveren, met half gesloten oogen rondliep, en niets
scheen op te merken. Stein, Meijer (de reiziger), Cook (de ontdekker), Newton,
ziedaar de schedels die voor Gall getuigden, benevens de zwaluw, de postduif, de
hond, en alle trekdieren en trekvogels. Gall was opgetogen toen een portretschilder,
op zijne aanmerking dat hij beter landschapschilder zou zijn, hem verklaarde: ‘ik
maak portretten voor mijn brood,’ of toen hij in 't gesticht te Torgau een blindgeborene
zag, die nooit anders dan van
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vreemde landen droomde, of toen hij een Weener keukenmeid zag, die hem
verklaarde dat zij nooit langer dan zes weken in dezelfde dienst bleef, omdat zij dan
weêr geld genoeg bijeen had om wat te reizen. Hebt ge Ida Pfeiffer ooit
gadegeslagen? Ik niet, maar behalve 't orgaan van moed en dat waarvan wij spraken,
geloof ik niet dat men veel meer zou aantreffen.
Van de tegenwerping, dat achter dit orgaan niets anders dan de met lucht en slijm
gevulde voorhoofdsboezem te vinden is, maakte Gall zich kortweg af door te zeggen,
dat de binnenste beenplaat evenwijdig loopt met de buitenste, en dat het er dus
niets toe deed (‘credat Judaeus apella, non ego’). Maar ik moest lagchen, toen ik
bij hem las, na een vrij geleerd betoog dat de gave van 't geheugen in den ruimsten
zin in de bastlaag der hersenen, boven de oogkassen gelegen, zetelt: ‘onwillekeurig
brengt de mensch, die zich iets wil herinneren, de hand aan 't voorhoofd, even als
de vreesachtige, om moed te scheppen, zich telkens achter de ooren wrijft, waar 't
orgaan van moed zetelt.’
't Orgaan van spraak en taalgeheugen is boven den binnenhoek des oogkuils
geplaatst en dringt het oog naar beneden en naar buiten (Schlapp- of Schwappaugen
bij de Duitschers). Bij groote litteratoren en spraakkenners nam Gall die fraaije oogen
altijd waar.
Op het achter-bovenste deel der oogkuilen dus, even als 't vorige orgaan, voor
een manuaal onderzoek geheel ontoegankelijk, zetelt de knobbel der naam- en
woordenherinnering, die de oogen naar beneden en naar binnen dringt (Glotzaugen).
Voorstanders van klassifikatie, liefhebbers van kabinetten aan te leggen,
kronijkschrijvers, enz. (volgens Gall maar zelden groote geesten) hebben oogen
van die soort.
Aan den buitenhoek van den oogkuil plaatst Gall het herinneringsorgaan van
getallen; zoo geloof ik, want hij beschrijft het zeer onduidelijk; menschen die vlug
uit het hoofd rekenen hebben het bijzonder sterk, en in Villers (Lettre à Georges
Cuvier, p. 60) las ik onlangs, dat hij het nooit vergeefs gezocht had bij de zonen van
Israël, die, van geslacht tot geslacht, al geld berekenende voortleven. Rekenen de
Mongolen en Tartaren zoo bijzonder vlug? Hunne oogen zijn, dunkt mij, typen.
In niets verschillen de phrenologen zoo zeer als juist in deze laatste bepalingen.
Boianus, een Duitscher, die de
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Phrenologie het eerst op Franschen bodem overplantte, in het ‘Magasin
o

encyclopédique, red. p. Millin, Messidor, an X, n . 4, p. 445-472,’ plaatst dit orgaan
op den buitenhoek van 't voorhoofdsbeen, ter plaatse waar een ongenoemde het
orgaan van Toonkunst had aangewezen. Leune stemde Gall bij; Boianus vond later
nog weêr een zesde orgaan, dat der herinnering van personen (onmisbaar voor
een goed policieagent, zoo als de laatste Parijsche aanslag nog leerde), aan den
buiten-ooghoek, terwijl men het door anderen, b.v. W-r (Walther), ‘Critische
Darstellung d. Gal. Anat.-Physiol. Unters.’ (Zurich, 1802, S. 105), aan den
binnen-ooghoek geplaatst ziet.
Bezien wij dit alles even met de loupe, die de Psychologie ons zou kunnen
voorhouden. Bij eene voordragt over de Phrenologie had ik vroeger de volgende
denkbeelden reeds breedvoerig ontwikkeld; 't strekte mij tot niet geringe voldoening,
als ik ze onlangs, bijna geheel, schoon met andere woorden geformuleerd, bij den
grootsten medischen philosoof onzer dagen begroette, als waren 't oude kennissen.
Gall, niet gewoon de zenuwdraden met het gewapend oog tot hun oorsprong te
vervolgen, plaatst 't geheugenorgaan in al zijne vormen, zeer naïf, vlak nabij de
plaats waar de oogzenuw zich als een afzonderlijken bundel voordoet, en waarop
dus de gezigtsindrukken het eerst worden weêrspiegeld. Ik zou hem aanstonds op
de atrophische en meestal zeer ingevallen oogen der blindgeborenen kunnen wijzen,
van wie toch het uitmuntend geheugen (de memoria localis en personalis natuurlijk
uitgezonderd) te algemeen bekend is, om er hier voorbeelden van bij te brengen.
Onze herinnering, ons geheugen, schijnt mij toe niet te bestaan in het in ons
opnemen van indrukken op het oogenblik dat wij ze ontvangen, maar veelmeer in
het bewaren der vervlogene indrukken en het weêr opwekken daarvan voor ons
bewustzijn. Dat ligt, dunkt me, in den aard van onze voorstellingen als de schakels
van een keten met elkaâr verbonden, en in welker zamenhang ons leven het streven
naar eenheid, onze handelingen het zoeken naar een bepaald doel openbaren.
Naar gelang het geheugen meer of min getrouw en vast wat wij uit het vroeger leven
opgedaan hebben bewaarde; hoe gemakkelijker de zenuwprikkels, waardoor de
beelden van vroegere indrukken in de
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hersenen elkaar weerkeerig doen herleven opgewekt worden, des te klaarder en
rijker, of ook zoo veel meer duister en bekrompen zal op elk oogenblik het bewustzijn
van den zamenhang van ons leven, van onze pligten en van onze verwachtingen
zijn. Een bijzonder geheugen-orgaan aan te nemen, zegt Rud. Lotze (Mikrokosmos),
ook wanneer men het alleen als ondersteunend hulporgaan voor 't eigen
herinneringsvermogen der ziel woû laten gelden, heeft grooter zwarigheden in dan
menig psycholoog vermoedt. Veelal is men gewoon hem, die beweert dat de
hersenmassa, als toch zeker aan eene langzame vernieuwing onderworpen, niet
zonder verwarring de bewaarde beelden van ontelbare indrukken tot later gebruik
zou kunnen bewaren, te wijzen op de tallooze golvingen van toonen, op gekleurde
lichtstralen en op electro-galvanische stroomen, die zonder weerkeerige stoornis
gelijktijdig een zelfden atmospheer kunnen doorsnellen. Men wijst hem op beelden,
die in de hersenen zouden terugblijven, als de afspiegelingen van eens geziene
voorwerpen op het netvlies van 't oog; en zóó verwart en vergelijkt menig psycholoog
twee zaken met elkaar, die wel voor verwarring, niet voor vergelijking vatbaar zijn;
want fixeren wij de zon of een schitterend ligchaam één oogenblik, dan blijft er een
scherpomschreven, rond beeld in het gesloten oog terug, omdat er op het oogenblik
van 't fixeren een bepaalde groep van zenuwdraden geprikkeld werd. Het is dus
niet vreemd dat die zelfde fibrillen, wegens hun onveranderde ligging nevens elkaar,
in ons gesloten oog hetzelfde beeld reproduceren. Zien we evenwel eenig voorwerp,
b.v. een mensch, op ons aankomen, dan wordt het beeld daarvan bij elken stap,
dien hij ons nader treedt, vergroot; niet één beeld, maar een oneindig aantal, van
elkaar onderscheiden, zou bij ons terugblijven, indien onze zenuwen inderdaad
elken indruk van 't oogenblik in blijvende omtrekken in onze hersenen afschetsten.
De indrukken van die vele beelden, schoon in omtrekken gelijk, maar in grootte zoo
verscheiden, dat elk beeld met zijne randen het vorige zou bedekken, zouden niet
dan een zeer onduidelijk totaal beeld kunnen voortbrengen. En stellen wij eens dat
diezelfde naar ons komende figuur allerlei bewegingen volbrengt (want tot nog toe
namen wij haar als onveranderlijk in omtrekken aan), welke van die verschillende
beelden moet dan het geheugenorgaan bewaren? Of moet men
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aannemen, dat al die beelden, zonder weerkeerige storing, daarin afgedrukt blijven?
Of dat het ontwaken van een enkelen dezer indrukken in het ééne hersenatoom
steeds in een ander atoom den bepaalden anderen indruk opwekte, die met het
vorige één vereenigd beeld completeert? - dat laatste is ondenkbaar. Bijaldien echter
elk afzonderlijk hersenatoom, zoo vraagt Lotze verder, in staat is om ontelbare
indrukken zonder verwarring te bewaren, waarom zou dan de ziel, een even
enkelvoudig wezen, dat niet kunnen? Waarom zou zij alleen, zonder de
ondersteuning van een ligchamelijk hersenorgaan, het vermogen van herinnering
en geheugen niet bezitten kunnen? Neen, de beelden der zinnelijke waarneming,
door onze herinneringen bewaard, zijn geene beelden in eigenlijken zin, geene
teekeningen van onveranderlijke grootte, getal en schikking hunner zamenstellende
deelen. De ziel bewaart alleen het algemeene schema daarvan, en niet in zulk eene
verhouding, stand en beweging reproduceert ons geheugen steeds dat beeld in
ons, als wij het ééns waarnamen, maar met behulp der ervaring combineert de ziel,
en het geheugen tevens, bekende figuren en vormen in nooit door ons oog
waargenomen bewegingen en gedaanten.
Ik wijs niet eens op die meer onmiddellijke voorstellingen van ons denkvermogen,
die geene beelden van het waargenomene, maar uitdrukkingen onzer fantasie,
1
onzer verbeelding zijn. 'k Bedoel b.v. eene Medicesche Venus , een Apollo van
Belvedère, een Farnesischen Herkules, een Olympischen Jupiter, eene Madonna,
door Raphaëls onovertroffen penceel aanschouwelijk gemaakt, een Mephistopheles,
wiens beeld aan een Göthe voor den geest moet gezweefd hebben, enz. enz.; want,
bij gebrek aan eene vriendelijke Ariadne, die mij, als een tweeden Theseus, uit den
psychologischen doolhof redt, keer ik mij haastig om, uit vrees van te verdwalen.
Het zou gemakkelijk zijn over de overige hersenorganen van Gall op dezelfde
wijze te redeneren, en ze misschien weg te redeneren. In casu wilde ik aangetoond
hebben, dat het vrij on-psychologisch en vrij on-anatomisch is te noemen, als

1

Men weet dat twee Venusbeelden, een van Phidias, een ander van Philiscus, het porticum
Octavianum sierden. Het tegenwoordig nog bestaande, in het vuile ghetto opgedolven, kan,
den min verheven stijl in aanmerking genomen, alleen van Philiscus herkomstig zijn.
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Gall het herinneringsorgaan nabij de oogen plaatst, of waar ook, omdat het
onmogelijk is het herinneringsvermogen aan eenig bepaald orgaan toe te schrijven.
Ik hoop aangetoond te hebben, dat onze hersenmassa die myriaden van daartoe
noodzakelijke atomen onmogelijk zou kunnen bevatten, en veel minder dus een
naauwelijks te herkennen beenknobbeltje, dat meestal slechts een louter beenpuntje
is.
Wilde ik voor mij een herinneringsorgaan erkennen, ik zocht het met even veel
grond als Gall bij de ooren; hoe vaak toch verwarren wij gehoorsindrukken met
gezigts-indrukken in onze herinnering, en meenen wij gehoord te hebben wat wij
slechts hebben gelezen en omgekeerd! Hoe vaak herkennen wij personen of zaken
alleen uit eene eens gehoorde beschrijving, die in onze voorstelling een subjectief
wezen doet ontstaan, geheel overeenkomende met de later objectief waar te nemen
persoon of zaak?
Het motto, door mij gekozen, geeft mij regt om tot eene meer algemeene
beschouwing over te gaan.
Het is vreemd dat juist die volken, wier rigting meer praktisch is, steeds eene
bepaalde ingenomenheid betoond hebben met alles wat naar charlatanisme zweemt
(men denke aan de Italiaansche afleiding ciarlare, veel praten, ons kletsen, enz.).
In Duitschland, het land der transcendentale bespiegelingen, hebben en
mesmerisme en tafeldans en geestverschijningen maar weinig opgang onder de
1
hoogere standen gemaakt. Frankrijk , Engeland, Amerika, ziedaar de landen, waar
de voorvechters dier nieuwigheden hunne schoonste lauweren behaalden. De
heerschende, meer spiritualistische rigting van Duitschland bood nooit een geschikten
bodem aan voor de ontwikkeling van zulke zaken. De Duitsche psycholoog stond
verbaasd te zien, dat Gall reeds met de plaats der enkelvoudige grondvermogens
gereed was, toen de psychologie, na al haar zoeken, nog niet eens durfde uitspreken,
wat men

1

In dat land verspreidde zich de nieuwe leer aanstonds onder alle volksklassen. Een ooggetuige
verhaalde mij nog onlangs, dat hij een slimmen Franschen kapper, terwijl hij den schedel van
een zijner offers van het te vele haar ontdeed, gelijktijdig de groote ontwikkeling van allerlei
goede bulten had hooren roemen. Het onderwerp zijner schaar werd hierdoor niet weinig
verrukt. Toen begon de sluwe kapper de dimensiën van den mildheidsknobbel te roemen; 't
was echter buiten den waard gerekend, want vertoornd herinnerde zich de patient, dat een
hevige stoot, en niet zijne mildheid, oorzaak van dien knobbel was.
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onder enkelvoudige, wat onder zamengestelde te verstaan hebbe. Voorstelling,
gedachte, oordeel en fantasie, evenmin als 't vermogen van verlangen naar iets,
zijn, volgens Gall, aan eenige plaats gebonden, daar zij geen enkelvoudig
grondvermogen uitmaken, en zoo verscheiden kunnen zijn als de voorwerpen,
waarmeê zij zich bezighouden. Hyrtl vindt dat het wel aardig klinkt, als men zegt:
de toonzin zal zich verschillend ontwikkelen, naar gelang de voorstelling alleen, of
de herinnering, of het oordeel en de fantasie zich daarmeê verbindt. In het eerste
geval worden de toonen alleen maar gehoord, d.i. onderscheiden, - waartoe bijna
ook het dier in staat is; de herinnering zal de volgorde van de klanken gemakkelijk
kunnen reproduceren; het oordeel zal de stift van den musikalen criticus kunnen
leiden, en de fantasie zal aan dien eenvoudigen toonzin of muzikalen aanleg eene
nieuwe opera inspireren. Met kleurenzin, grootheidszin, getal- en plaatsbepalingszin
is het niet anders gesteld. Dat echter de zwakke zijde der Galliaansche logica juist
hierin het best aan den dag komt, zal iedereen aan Hyrtl moeten toegeven. Maken
dan klanken, kleuren, vormen, enz. op zich zelf alleen een kunsttalent? vraagt hij.
Waar blijft de zoogenaamde goede smaak, de ideale opvatting van het schoone,
de gave om het te begrijpen en de vaardigheid om het met den gepasten tooi te
sieren? Eene analyse der talenten voert waarlijk tot meer talrijke elementen, die op
de meest volkomen wijze met elkander harmoniëren, dan de Gallsche formule, zin
+ fantasie.
Ik merkte vroeger op dat de hoofd-idee van Gall, eene localisering van de
zielshoedanigheden a priori, voor geene gegronde tegenwerping vatbaar is, althans
niet theoretisch. De praktijk stemt er echter al aanstonds niet mede in, want
o

1 . Met zware verwondingen gaat niet altijd eene morele of intellectuele
zielshoedanigheid tevens verloren, zoo als vele chirurgische gevallen, waar een
verwijdering van verwoeste deelen der hersenoppervlakte noodzakelijk was,
overtuigend leeren. Van den anderen kant kunnen de functiën, door Gall de hoogere
genoemd (denken, voorstellen, fantasie, enz.), door elke hersenverwonding, waar
ook, schade lijden. Gall's volgelingen wijzen ons echter op voorbeelden, die voor
hen spreken, b.v. op een predikant, wiens knobbel van naamgeheugen, door een
vallenden foliant getroffen, de letter R vergeten had, zoodat hij die op nieuw moest
gaan
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leeren; op eene Frankforter dame, die na hare bevalling vergat dat zij bevallen was,
en alleen op goed geloof later haren man en haar kind als de haren beschouwde
(‘Villers,’ o.l. p. 30). Hoe de phrenologen die voorbeelden verklaren, dat soms
menschen, na eenig ongeval, op eens eene geheele taal vergeten, en andere talen
even goed onthouden als vroeger, verklaar ik niet te begrijpen, tenzij men aanneme,
dat elke taal haar loket in den taalknobbel heeft.
o

2 . Een schedelvorm die, 't zij dan door de natuur, 't zij door de kunst verkeerd
ontwikkeld is, brengt niet altijd zielsstoornissen teweeg. Eene aanhoudende drukking
op eene bepaalde schedelstreek zou, volgens Gall, de ontwikkeling van eene
bepaalde zielshoedadigheid, door een bepaald orgaan vertegenwoordigd, kunnen
te keer gaan. In de fraaije reisbeschrijving van den Belgischen missionaris, Pr. de
Smet, die sedert jaren de Rocky-mountains bewoont, en in andere reis- en
zendelingsberigten zien wij, dat de Têtes-plattes of Flatheads en Creeks indianen,
even als de Chenoux aan de Columbiarivier, die, volgens hunne eigenaardige
schoonheidsbegrippen, door stelselmatige drukking de hoofden hunner kinderen
vervormen, trots hunne wanstaltige schedels, toch nog zeer vatbaar zijn voor
verstandelijke ontwikkeling en onderwijs, hoe ook de organen, waar de edelste
hoedanigheden zetelen, kunstmatig verdrongen zijn. Ik zelf heb te Parijs een
Peruaanschen schedel onderzocht, door Alcide d'Orbigny, dien koenen reiziger, op
de Tafellanden der Andes, in eene voorvaderlijke begraafplaats der oorspronkelijke
bewoners gevonden. Op dezen, even als op dien, welken Hyrtl beschouwde, waren
de sporen van vroegere gewelddadige drukking niet te miskennen; maar wie, die
ooit v. Humboldt's en Aimé Bonpland's reizen in de Aequinoctiaalstreken van Amerika
inzag, zou nog aan den hoogen trap van beschaving durven twijfelen, waarop de
oude Peruanen en Mexicanen, hunne bewonderenswaardige reuzenwerken getuigen
het, eenmaal gestaan hebben. 'k Weet wel dat ik eens in Haller gelezen heb van
een dommen jongen, die zoo lang slim bleef als hij onder den invloed was van eene
hersenschudding die hij doorstond; 'k weet wel dat men van den bekenden mouchard
van Mazarin bij de Duitsche hoven, den Franciscaner monnik Mabillon, verhaalt dat
zijne zeldzame geleerdheid dagteekent van een hevigen val op 't hoofd;
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'k weet wel, dat onze Josephus della Scala (naar de ladder van zijn familiewapen
Scaliger genoemd) van de Genuezen, die zijn geslacht vijandig waren, verhaalt, dat
zij de hoofden hunner slapende kinderen plat drukten, en dat die hoofdvorm daardoor
allengs erfelijk bij hen geworden was, en even afschuwelijk als hunne daardoor
1
misvormde ziel (Comment. in Theophr. de causis plant. L. V, p. 287) ; 'k weet wel,
dat men nagenoeg hetzelfde van de Caraïben verhaalt, ja, dat Cicero zelfs in zijn
Tusc. Quaest. zegt: ‘veel is er voor de ziel aan gelegen in hoedanig een ligchaam
zij geplaatst zij, want veel bestaat er in 't ligchaam, dat den geest kan afstompen,
veel dat dien kan scherpen;’ maar de zoo even genoemde voorbeelden verzwakken,
geloof ik, die soort van tegenwerpingen nog al eenigzins.
o

3 . Al zijn Logica en Psychologie nog maar half met de bepaling van de
enkelvoudige grondvermogens gereed, toch leeren zij ons reeds op overtuigende
wijze dat eene indeeling, zoo willekeurig als die van Gall, de ware niet kan zijn.
Napoleon, die niet veel met de leer van Gall ophad, - kwade tongen zeggen dat zijn
fraaije schedel de organen der meeste deugden in eene even kolossale ontwikkeling
2
vertoont als die der meeste ondeugden , - zeide eens tot zijnen vriend Las Casas:
‘Gall schrijft aan verschillende verhevenheden, neigingen en misdaden toe, die niet
in de natuur bestaan, maar die slechts aan het maatschappelijk leven, uit conventie,
hun oorsprong ontleenen. Wat zou van 't orgaan van diefstal worden als er geen
eigendom bestond; het orgaan van drinklust als er geen geestrijke dranken bereid
werden; dat der eerzucht als er geen maatschappelijk zamenleven bestond?’
Een der geduchtste bestrijders van Gall in vroeger dagen was J.A. Bergk, in zijn
‘Bemerk. u. Zweifel ueb. d.

1
2

Dat kunstmatige schedelwijzigingen allengs erfelijk worden, tracht Gosse ook te bewijzen in
zijn ‘Ess. s.l. déform. artif. d. crâne,’ Genêve, 1855.
Lezer, zoo ge ooit in het vriendelijke Monza komt, spoed u dan naar de Domkerk, eenmaal
door de vrome Theodolinda in 595 gesticht. Misschien geeft het toeval u gelegenheid, zoo
als aan mij, om de bekende ijzeren kroon te zien, waarmeê tot aan keizer Karel V, 34
Lombardische koningen gekroond werden. De grijze abt, die mij deze ten toon stelde, verhaalde
mij, dat de kroon wankelde, toen Napoleon zich die zelf op den schedel drukte onder den
uitroep van de bekende en merkwaardige woorden: ‘Dio me l'ha data guai, a chi la tocca!’
(‘God heeft mij haar gegeven; wee hem, die haar aanraakt!’) Naar aanleiding van 't
geschrevene, is voor dat wankelen misschien eene goede phrenologische oorzaak te vinden.

De Gids. Jaargang 22

177
Geh. u. Schaedeltheorie, des Dr. G., Leipz. 1803.’ Deze vraagt reeds, p. 60:
‘Wanneer er een orgaan der geslachtsdriften en der levenskracht is, waarom is er
dan ook geen van eet- en drinklust?’ De phrenologen noemen den vrager
onbeschaamd, enz., enz., maar geven hem eigenlijk geen antwoord; 't is geen
onaardige methode om er zich af te maken, en nog wel met glorie. Gall had wel het
orgaan van drinklust niet aangegeven, waarop Napoleon doelde; voor de beide
overige organen zou echter Napoleon's aanmerking van pas kunnen zijn, wanneer
het er op aankwam den slechten psychologischen grondslag dier leer aan te wijzen.
Opmerking verdient het echter, dat Napoleons oordeel niet het principe, maar alleen
de wijze van uitvoering en de gevolgtrekkingen dier leer aantast. Nog eene andere
tegenwerping van Pr. v.d. Hoeven schijnt mij niet ongegrond. Napoleon toch was
nooit bestand geweest tegen het verleidelijke schoon van de dogmen van
Jean-Jacques; onbewust had hij er zich meê doordrongen, en 't is geen wonder,
dat zij door geheel zijn leven heenschemeren, hoezeer hij ze ook later trachtte te
verbloemen en te bedekken. De brave, huiselijke Gall daarentegen beschouwde
de zamenleving als 's menschen natuurstaat. Een grooter bezwaar, dan het door
Napoleon opgegevene, zal wel altijd zijn dat bijeenplaatsen van zoo geheel
verschillende neigingen, als bijv. de eigendomszin, de verzamelingszin en de steelzin.
In het leven maken wij kennis met menschen, die wel hebzuchtig, maar toch geen
dieven zijn, en met dieven, die niet stelen uit verzamellust, maar wel uit lust om het
gestolene aanstonds te verbrassen; zelfs de ekster steelt enkel al wat glimt uit lust
tot stelen. Victor I, koning van Sardinië, deed niet anders, en de baron Stahl bragt
uit Rusland den schedel mede van een Kalmuk, die verklaard had dat hij aan
heimwee leed omdat het hem onmogelijk was te stelen. Hij kreeg tot herstel van
zijne gezondheid eenige dagen verlof, en daarvan maakte onze Kalmuk gebruik,
om zijn meester alles wat hij aan waarde bezat te ontstelen. Een hofsecretaris had
twee kamers altijd opgevuld met gestolen goed, dat hij na eenigen tijd zorgvuldig
aan den regtmatigen bezitter terugzond; en Moritz verhaalt van een koopman - de
god der dieven en handelaren was oudtijds dezelfde, - die, ten laatste om zijn
dieverijen ter dood veroordeeld, bij 't be-
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klimmen van het schavot den geestelijke, die hem ter dood voorbereidde, nog zijn
gouden snuifdoos ontfutselde. Waar wij met de dieverijen der zwangere vrouwen
blijven moeten, weet ik niet, al werd er ook te Potsdam eene op Gall's voorlichting
vrijgesproken; vele van haar toch hebben een afschuw van stelen als de graviditeit
1
voorbij is .
De motiven der Gallianen - boven gaf ik er eenige aan - leerden ons, dat wij met
geen positive wetenschap te doen hadden, en hunne diagnosen in bijzondere
gevallen leeren ook, dat al hunne wetenschap zeer weinig onfeilbaar is. 'k Heb zelf
vrij aandachtig de lezingen van den tegenwoordig meest bekenden Galliaan gevolgd.
Menig schedel zag ik hem betasten. Nog voel ik zijne koude vingeren mij langs
slaap-, wand- en achterhoofdsbeen heenglijden; de resultaten waren echter meest
allerbespottelijkst. Met Gall ging 't vaak niet anders. Hyrtl geeft er voorbeelden van.
Eens bezocht Gall de beroemde Blumenbachsche schedelverzameling, en, met de
woorden: ‘dát moet een groot godgeleerde geweest zijn,’ wees hij op den schedel
van een Petscherah, een volk, dat in Zuid-Amerika zoo verwilderd in zijn dierlijken
natuurstaat voortleeft, dat het van godsdienst niet het minste begrip heeft. Een
Engelsch phrenoloog, wanende dat hij Jeanne d'Arc's bekkeneel in handen kreeg,
betaalde eenige guinjes voor een ouden dragonderschedel. Weêr een ander vond
het orgaan der welwillendheid sterk ontwikkeld; men gaf hem te verstaan, dat hij
den schedel van John Türtell, den bekenden, koelbloedigen moordenaar, hanteerde;
onze man, vol vertrouwen op zijne kunst, ging het leven van den misdadiger als
met een loupe na, en waarlijk, het bleek dat de ellendeling eens aan een vriend een
halve guinje geschonken had. Spurzheim ging nog verder: bij eene veertienjarige,
die wegens diefstal gedeporteerd werd, vond hij het orgaan der godsvrucht sterk
ontwikkeld: ‘Geen wonder,’ zeî hij, toen hij hoorde dat de kapellaan van de kapel
der gevangenis haar, tot loon van haar uitnemend gedrag dáár ter plaatse, een
gebedenboek geschonken had! ‘Decipimur specie recti!’

1

Girard de Cailleux, Gaz. d. Hop., 14 Fevr. 1856, arts aan het gesticht te Auxerre, wijst op
steellust in de eerste periode van geestverzwakking, die gevreesde voorbode van algemeene
geestverlamming. (Een idioot, op grond daarvan van zijne dieverijen vrijgesproken; een
slagter, die een stuk onbruikbaar ijzer genomen had; eene rijke dame, die, als patrones eener
liefdadige instelling, allengs in 12 à 15 maanden tijds voor eene waarde van ca. 500 frs.
achterafgehouden had van 't geen haar ter uitdeeling was toegezonden, enz., enz.).

De Gids. Jaargang 22

179
Met het oog op ons onderwerp, heb ik in vroeger dagen de zoogenaamde galgetypen
belangstellend gadegeslagen. Het rijke Museum van Prof. Vrolik, waar de meeste
schedels bewaard worden, van welke de dragers te Amsterdam en elders in ons
land werden ter dood gebragt, levert, zoo zou men denken, ruime stof tot leering.
Het tegendeel is echter waar. Hier en daar vertoont wel een enkele schedel een
1
scherpen Camperschen hoek , een dier-

1

Men vergeve mij deze reeds vrij verouderde uitdrukking. Wat Gall voor den schedel deed,
deed Camper voor het aangezigt; ook hij wilde de ziel uit het skelet herkennen. Hij vergeleek
daarom de verschillende aangezigten in hunne verhouding tot den schedel. Hij trok een
vertikaal vlak, dat neus- en voorhoofdsbeen en boventandkasrand raakte, en liet dat door
een ander snijden, horizontaal over den neusbodem naar de gehooropening loopende. Bij
terugwijkend voorhoofd en vooruitspringende kin, wordt de hoek natuurlijk scherper, in 't
o

omgekeerde geval grooter. Hierdoor vallen alle menschenrassen binnen een hoek van 88
o

o

en 77 ; komt men boven de 88 , dan komt men tot de Grieksche godenbeelden - en onze
o

waterhoofdjes en lieve kleinen met engelsche ziekte. - Onder 77 daalt men tot het in de
lengte uitgebreide aangezigt der apen en andere zoogdieren. Daubenton wijzigde deze meting
van den aangezigtshoek reeds, die ook aan een Cuvier, een Geoffroy St. Hilaire, en aan den
Amerikaan Morton niet meer voldeed. Retzius bedacht eene geheele andere methode van
meting; onlangs echter vond Jacquard eene nieuwe wijze, die al wat tot nog toe op dat gebied
gedaan werd verre achter zich schijnt te laten: hij meet het aangezigt met twee vlakken; het
eene, horizontaal, wordt onbewegelijk aan de uitwendige gehoorgangen en den
boventandkasrand bevestigd; het andere, vertikaal en beweeglijk, steunt midden op 't
voorhoofdsbeen. Een graadboog geeft de grootte van den hoek aan, die beide vlakken met
o

elkaâr bepalen. Camper, die slechts een verschil vond van 11 bij den Neger en den
Europeaan, als maximum, wordt dus door den geleerden en schranderen directeur van den
o

‘Jardin des plantes,’ die bij blanke rassen reeds een verschil van 20 naauwkeurig aangeeft,
verre overtroffen, wat accuratesse van meting aangaat. Ziehier eenige uitzonderingen op den
Camperschen regel. Ik ontleen ze aan s'mans eigen tabellen. Hij vond bij een pasgeboren
o

o

o

kind 97 , bij een jeugdig Nieuw-Hollander 83 , bij eene Europesche vrouw 85 , bij een Europ.
o

o

o

o

man 81 , bij een Neger 82 , bij een oud tandeloos wijf 92 , bij een gek 83 . Men ziet dat het
getal uitzonderingen doet twijfelen aan de algemeenheid van den regel, deze althans verdacht
maakt.
Wat is er al naar de zielshoedanigheden op 's menschen hoofd gezocht! Gall koos zich 't
schedeldak (al zegt hij, dat hij slechts de hersenen in aanmerking nam), Camper het
aangezigtsskelet, Lavater de weeke deelen ten buit. Wilt ge u overtuigen dat er achter de
Campersche leer ook veel waarheid schuilt, vergeet dan niet, lezer, wanneer ge ooit van
Cauterets naar St. Sauveur en Barège reist, ook een uitstapje naar 't bekoorlijke Gavarnie te
doen; bewonder dáár den ouden circus, maar vergeet niet even in het oude kerkje te gaan,
daar tegenover. Men wijst u 12 schedels der oude Tempelieren, platgedrukt van vorm (meer
breed dan hoog), plat van aangezigt, met vooruitspringende jukbeensbogen, sterk van kaken,
enz. 't Zal u minder verwonderen, dat die ontaarde soldaten-monniken dragers van dergelijke
schedels waren, als gij bedenkt dat, ten tijde van het vernietigen der Orde, de oorspronkelijke
verdedigers des Tempels door een zamenraapsel van woeste, roofzieke en wellustige
deugnieten vervangen waren, die zich op hunne statige bijeenkomsten ‘in fine spinae dorsi’
omhelsden, zoo als een oud kronijkschrijver van hen verhaalt. Hebt gij, door een vuil en
troebel glas heenglurende, die schedels bezien (waaronder er duidelijk eene vrouwelijke
schuilt), wend dan uwe schreden, ter verwijdering van dien onaangenamen indruk, naar de
rotskloof van ‘Orlando furioso’, door het zwaard (Durandal) van den woedenden vlugteling
van Roneesvalles, in die rots gehouwen. Vergeet niet naar de reusachtige hoefsporen van
zijn edel heldenros te zien - zoo als ik haast zou vergeten dat ik niet aan 't schrijven ben van
Gavarni's topographie!
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lijk aanzien, dat ons aan Marker schedels doet denken, of liever, aan die der
Anthropomorphen; maar ik wil gevraagd hebben, hoevele hoofden men niet aantreft,
vooral onder de mingegoede klassen, door voortdurend gebrek allengs tot een
lageren trap afgedaald, die, al zijn ze maar zeer slechte vertegenwoordigers van
den schoonen Kaukasischen typus, toch daarom nog volstrekt geen schedel van
dieven of moordenaars zijn. Door schoonheid van lijnen en hoeken, aan 't Italiaansch
sierlijk gevormde mannengeslacht eigen, munt de schedel uit van den jeugdigen
schoorsteenveger, die voor eenige jaren te Amsterdam een befaamd moordenaar
was. De verzameling in den Parijschen ‘Jardin des plantes’ gaf mij gelegenheid,
onder meer andere, den schedel van den beruchten Fieschi aan een naauwkeurig
onderzoek te onderwerpen. Behalve sporen van beenulceraties - naar 't mij voorkwam
van zeer verdachten aard - was er geen enkele bijzondere knobbel aan te ontwaren.
In 't Heidelbergsche Museum zag ik den schedel van den befaamden
Schinder-Hannes, uit het kabinet van den beroemden Loder (deze laatste had,
volgens Gall, het orgaan van vergelijkende scherpzinnigheid reusachtig ontwikkeld)
afkomstig. Onder de bekende schedels van Joden, is er geen die dezen in fraaiheid
van vormen overtreft, en vergeefs zoekt men er eenig spoor van moord- en steelzin
op. Wilde men meerdere voorbeelden aanhalen, niemand zou breedvoeriger dan
ik zelf van den schoonen schedel van Joh. Heinr. Kemper kunnen gewagen, bedrijver
van een nagenoeg viervoudigen moord, en die, alleen omdat hij zijne slagen niet
forsch genoeg had aangewend, geen moordenaar van zes slagtoffers kan genoemd
worden. Gedurende twee lange dagen heb ik geheel zijn inwendigen mensch
doorwoeld; al de schuilhoeken van zijn ligchaam met het scalpel, vele met het
gewapend oog doorzocht, en dat alles met en benevens
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1

de afmetingen van zijn fraaijen schedel, elders breedvoerig beschreven . Wil men,
door een edel gevoel van medelijden gedreven, eene materiële ligchaamsoorzaak
ter verontschuldiging van zijne gruweldaad bijbrengen, zijn schedel geeft die zeker
niet aan de hand, maar wel zijn darmkanaal. Ja, lezer, tusschen hypochondrie,
melancholie, moordlust en opgehoopte stoffen in het darmkanaal, valt eenig verband
niet te miskennen. Het rectum of de endeldarm, die vergaderplaats van de minst
edele producten van den ligchamelijken mensch, kan zich maar zoo niet ongestraft
verplaatsen, zonder op den zedelijken mensch en zijne handelingen te reageren.
‘Le bas-ventre régit le monde,’ zeî Voltaire. Zegt niet reeds Horatius, al is het dan
ook in een anderen zin, aan Piso's zonen:
Sunt certi denique fines,
Quos ultra citraque nequit consistere rectum!

'k Zal maar een paar woorden zeggen van de verschillende invloeden, die den
schedel (en dus ook de zielsorganen) kunnen wijzigen. 't Zou er treurig met ons
menschen uitzien, indien de zielsontwikkeling het uitwerksel was van zulke nietige
oorzaken als de volgende.
Vele bakers zijn gewoon om de onregelmatige hoofden der zuigelingen terstond
tot een bal te verkneden; van de zoogenaamde valhoeden wil ik niet eens spreken,
evenmin van de veranderingen die 't nog buigzame achterhoofd van kleine kinderen
door een te lang gerekt liggen op den rug ten slotte moet ondergaan. In letterlijken
zin zou daardoor de aanleg tot geslachtsdrift, enz., reeds best in de wieg kunnen
worden gesmoord; maar ik wil wijzen op den invloed, dien de vroegtijdig ophoudende
of gestoorde haargroei alleen reeds op het geheele schedeldak kan uitoefenen. Met
het glad worden van den schedel gaan tevens vele Gallsche zielsorganen te loor.
Het voortdurend afscheren van de hoofdharen alleen veroorzaakt volgens sommigen
reeds eene aanmerkelijke schedelbeensverdikking. Aan de half verweerde en
gebleekte hersenpannen op de Perzische slagvelden (beter slagtvelden) vonden
de Grieken, die hun hoofdhaar nimmer schoren, nog na jaren gelegenheid om vriend
van vijand te onderscheiden en eervol te begraven;

1

o

Z. Tijdschr. v. Ger. Geneesk. en v. Psych., Jaarg. II, N . 2, p. 201.
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zoo leert ons Herodotus, de vader der geschiedenis; en Petrus Paauw, die vaardige
Hollandsche anatomist en botanicus, verhaalt ons in zijn ‘Succenturiatus Anatomicus’
(de Vuln. Cap.), in 1616 te Leyden uitgegeven, dat de Spaansche soldaten bij 't
beleg van Angola last hadden, om niet op de geschoren schedels der Negers in te
houwen, uit vrees dat hun sabel zou springen. Niet aan zijne vooruitspringende
hersenorganen, maar wel aan zijne gladheid, ontleent de schedel zijn Latijnschen
naam. Daarom noemde Plinius hem reeds calva, welken naam Celsus in calvaria
omzette, welk woord ook in de gewijde oorkonden als mons calvariae of schedelberg
begroet wordt. Dikwijls beweert men, dat het effen worden van den schedel aan
verdunning van de beenderen is toe te schrijven; dit is, geloof ik, even onwaar als
dat men zegt dat in den ouderdom de schedel algemeen dunner wordt; ik heb dat
altijd maar bij uitzondering gevonden. Lucae wees het eerst aan, dat het afnemen
in gewigt bij den grijsaardsschedel alleen aan het wegsmelten - ik weet geen beter
woord - van de aangezigtsbeenderen is toe te schrijven. ‘Le nez et le menton se
disputent d'entrer la bouche’ gaf eene daemonische ironie aan den philosoof van
Ferney in. Het schedeldak wordt steeds dikker en dus ook minder geschikt voor
Gall's studie, hetgeen hij daaraan toeschreef, dat de meeste passies allengs met
den fakkel des levens beginnen te tanen. ‘Se non è vero, è ben trovato,’ zeggen de
Italianen.
De hersenmassa zelve ondergaat met het klimmen der jaren wijzigingen, die niets
hoegenaamd gemeen hebben met het uitwendig schedeldak.
Iedereen (bijv. de kalfskop-liefhebber) weet wat men onder grijze, wat men onder
witte hersenzelfstandigheid te verstaan hebbe, en begrijpt waarom men van een
bastlaag, waarom men van een merglaag der hersenen spreekt. De oude Thom.
Willis nu zocht de snaren, waarop de ziel als 't ware speelt, alleen in de hersenschors
o

(Conf. Cerebri Anatome, Amstel. A . 1666, p. 94-103); dáár liet hij de beelden en
voorstellingen in de verscheidene vouwen en kronkelingen, ‘tamquam in diversis
cellulis et apothecis,’ ten dienste van de fantasie en 't geheugen bewaard blijven.
Marcello Malphigi, die beroemde naam, Steno en onze Jak. v.d. Haar lachten
daarover, en Gall hield de grijze stof slechts voor de voedende zelfstandigheid der
witte, waarin,
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volgens Serres (nog in 1824), ‘siègent les propriétés du système nerveux.’ Zóó
redeneerde ook nog Spiess, de polygraaf, in 1844, ofschoon de fransche school,
bijv. Foville, door ieder hersenanatoom hoog geschat, den aanstoot tot bewegen
reeds in de witte stof, dien tot verstandsuitingen in de grijze stof gelocaliseerd had;
maar onze Schroeder v.d. Kolk, de beide Wenzels, Volkmann, Griesinger, enz.
stelden het feit bijna onomstootbaar vast, dat de grijze laag het orgaan is voor de
ideeënassociatie, zoo als onze Ramaer het zoo juist noemt, die door voorbeelden,
aan zijne rijke ervaring ontleend, de waarheid daarvan overal proclameerde in den
hem kenmerkenden, grondigen betoogtrant, verrijkt met al wat de litteratuur, zoo
van vroeger als later dagen, over dat onderwerp heeft aangegeven (z.o.a. Nederl.
o

Tijdschr. v. Ger. Gen. en Psych., Jaarg. N . 2, p. 230-255). Ieder kan dus hieruit
afleiden, dat, wanneer verminderde voeding bijv. voornamelijk de hersenschors
aantast, wij een ander ziektebeeld zullen waarnemen dan wanneer het hersenmerg
wordt aangedaan. Gebrek aan zamenhang in de opeenvolgende gedachten,
onvermogen om de aanwezige voorstellingen vast te houden en nieuwe te vormen
kenmerkt het afnemen van de hersenschors; onvermogen om te handelen, het
voorgenomene ten uitvoer te brengen, daarentegen, dat van de merg- of witte
zelfstandigheid. Het is hier de plaats niet, om met de anatomie der hersenen en met
de zamenstelling der constituerende deelen ons nader in te laten. De gegeven
schets zij voldoende voor mijn onderwerp.
In de vorige eeuw had Ludwig bij verschillende dieren reeds het verschil van dikte
der hersenschors gemeten: 't was natuurlijk dat hij van daar ook op verschillende
menschenindividuën zijn oog vestigde, en Ramaer haalt Longet's woorden aan,
waarin dit mij vooral belangwekkend voorkomt als hij zegt: ‘qu'il peut être permis
de croire, que toutes ces variétés d'organisation individuelle’ (der witte en grijze
stof), ‘ne sont pas sans influence sur la puissance et l'étendue de l'intelligence,
quand on considère que les circonvolutions d'ailleurs petites et atrophiées de
beaucoup de cerveaux d'idiots ne sont revêtues relativement à l'état normal, que
d'une quantité peu considérable de substance corticale, partiellement décolorée ou
atrophiée, ou quelquefois même détruite sur une assez grande surface.’
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Zien wij, met een blik op de verhouding van hersenschors en hersenmerg tot elkaâr,
wat 's menschen aard in zijne verschillende leeftijden oplevert, en leeren wij er uit
hoe Gall's theoriën dat onderscheid, die wenken, door de natuur zelve gegeven,
geheel buiten aanmerking lieten!
‘Levendigheid en bewegelijkheid zijn eigene trekken van het kind; het handelt in
alles snel, zoowel in zijne bewegingen als gedachten en voorstellingen,’ zegt
Schroeder v.d. Kolk (Album d. Nat., 1852, p. 143). In den leeftijd, - door alle dichters
misschien ten onregte wat hoog geprezen, alleen omdat hunne wieg, hun
kindertranen lang vergeten, lang opgedroogd zijn, - waarin het gemoedsleven
onbeperkt domineert, is de bastlaag zoo dun, dat men die lang geheel en al over 't
hoofd zag.
Met minder levendigheid geschiedt de stofwisseling in de jongelingsjaren. De
hersenschors bereikt reeds de dikte van 1 lijn. Nog staat, - 'k volg nog altijd Ramaer
o.l. - de rede niet op den voorgrond, maar vormt reeds, althans theoretisch, een
tegenwigt tegen de heerschappij van 't gevoel. ‘Hij is ligt als was te kneden’ (zoo
als de dichter aan Piso's zonen zegt) ‘tot allerhande kwaad.’
Cereus in vitium flecti, monitoribus asper,
Utilium tardus provisor, prodigus aeris
Sublimis, cupidusque, et amata relinquere pernix.

Allengs komt er een bepaald evenwigt tusschen aanvoer en afvoer: dàn beheerschen
verstand en rede het gevoel geheel, en de handelingen dragen den stempel van
het overwigt van het denken, en eerst wanneer dat denkvermogen de grootste kracht
van den mannelijken leeftijd uitmaakt, meet ook de grijze schors 1½ lijn in dikte.
‘Geld, vriendschapsbetrekkingen, eereposten worden nagejaagd; vermeden wordt
alles wat dra berouwen zou.’
Animusque virilis
Quaerit opes, et amicitias, inservit honori,
Commisisse cavet, quod mox mutare laboret.

Dat is de leeftijd, waarin men de gebreken van vroeger voleinde jaren te laat, maar
des te klaarder doorziet. Dat is de leeftijd, waarin de aangenaamste herinneringen
der vreugdevol doorleefde jongelingsjaren een Goethe, door den mond van den
denkbeeldigen tooneeldichter, zoo onna-
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volgbaar schoon deden uiten wat iedereen in zijn binnenste dàn reeds vaak moet
gevoeld en gehoord hebben:
So gieb mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werden war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gebar,
Da Nebel mir die Welt verhüllten,
Die knospe Wunder noch versprach,
Da ich die tausend Blumen brach,
Die alle Thäler reichlich füllten.
Ich hatte nichts und doch genug!
Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug
Gieb ungebändigt jene Triebe,
Das tiefe Schmerzenfulle Glück,
Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe,
Gieb meine Jugend mir zurück!
(Faust, Th. I, ‘Vorspiel.’)

Allengs, met het vertragen der tot nu toe levendige stofwisseling, de fakkel van oog
en van geest tevens uitgebluscht: 't is gedaan met de gevoelens, die den
ongelukkigen Faust deden klagen:
‘Ich bin zu alt um nur zu spielen,
Zu jung um ohne Wunsch zu sein!’

Langzaam volgt de daad op het overleg. Maar ook de grijze stof, als het laatst tot
volmaakte ontwikkeling gekomen, houdt het laatst ongedeerd, terwijl zij ook de witte
beheerscht, stand. Bepaald en klaar is de gezonde grijsaard in zijn denken, helder
in zijne opvatting, juist in zijn oordeel, bedaard en kalm in zijn handelen, vasthoudend
aan zijne vroegere ondervinding, vertrouwend op het eens geleerde.
Res omnes timide gelideque ministrat;
Difficilis, querulus, laudator temporis acti,
Se puero.

of, zoo als Cicero hem schildert (de Senect. C, VI): ‘Hij handelt niet als de jongeling,
maar hij arbeidt op breeder en grooter schaal. Niet door kracht of vlugheid of
beweeglijkheid van ligchaam komen groote zaken tot stand, maar wel door beleid,
invloed, gezag en rijp beraad, wat
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alles in den grijsaard pleegt vermeerderd te worden, in plaats dat het hem ontnomen
1
wordt’ .
Dit zoo even geschilderde onderscheid van zielshoedanigheden, uit den geheelen
hersenbouw, en niet uit een enkel knobbeltje opgemaakt, doet zich niet alleen
kennen wanneer wij de geslachten in hunne hersenorganisatie nagaan, bijvoorb.
de vrouwelijke hersenen, waarin de grijze stof, in verhouding tot de witte, minder
ontwikkeld wordt aangetroffen, maar ook wanneer wij de hersenen van het
Aethiopische, het Mongoolsche en het Kaukasische ras, met het oog op een
onderzoek als dat wat ons nu bezig houdt, onderling vergelijken.
De man, die zich krachtig genoeg voelde om den leerstoel te bekleeden, eenmaal
ter zelfder plaatste door den Herkules der transcendentale philosophie bekleed,
stelt ons in de volgende woorden in zijn ‘Psychologie oder d. Wissens. vom subject.
Geist.’ (Köningsb. 1837, S. 26), den Neger voor oogen. ‘Deze’ - zoo zegt Rosenkranz
- ‘vertegenwoordigt de onmiddellijke subjectiviteit. Zonder in de herinnering van 't
voorledene of in de voorbereiding

1

De voornaamste geregtelijke geneeskundigen onzer dagen huldigen tegenwoordig die indeeling
in 3 levenstijdperken, zoo als ze boven werden aangegeven: bvb. Dr. F.W. Böcker, van Bonn
(Lehrb. d. Ger. Med.), waar het op toerekenbaarheid aankomt; deze indeeling, als aan de
natuur, wij zagen het, ontleend, moet de ware zijn. Toerekenbaarheid begint dan in 't algemeen
eerst te bestaan, wanneer de puberteit aanvangt (16-20 jaren); dan eerst ontwikkelt zich het
vermogen om waar te nemen en te onderscheiden; 't is of 't geheugen aan vastheid, 't verstand
aan scherpte en omvang wint. Hersenen, longen, geslachtsorganen ontwikkelen zich echter
nog steeds, en ieder zich ontwikkelend orgaan stoort zoo vaak den geregelden gang der
overige en het zieleleven tevens. Meestal ontbreekt aan dien leeftijd de harmonische
ontwikkeling van alle organen, onmisbaar voor de normale, stoorlooze uiting van 't zieleleven.
Overdreven weetgierigheid kenmerkt den opgeschoten knaap: hij zoekt naar de kennis der
verhouding van zich zelf tot hetgeen hem omringt, maar volharding in 't waarnemen van groote
reeksen van daden, die eerst dàn juiste gevolgtrekkingen zouden veroorloven, ontgaat hem
nog. Hij is tevreden met weinige waarnemingen en geraakt zoo ligt in een doolhof van
dwaalbegrippen, die hem te sterker tot onjuiste levensbeschouwingen leiden, hoe consequenter
hij zijne conclusies trekt. Vergeefs zoekt hij vaak naar klaarheid en zamenhang in zijne
voorstellingen, en tracht dan door zijne fantasie het onbekende met het bekende aan te vullen.
Geen wonder dat uit zulke praemissen verkeerde handelingen volgen, die het individu slaaf
maken van het nog onvoltooide gistingproces (passez le mot!) in zijn zieleleven en zijn
hersenleven, waarvan de grijze laag dan den bepaalden omvang nog niet heeft bereikt.
Ziedaar dan een overgangsperiode, die natuurlijk ook voor het tweede tijdperk op het derde
moet bestaan; dit zij echter voldoende.
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op het toekomende belang te stellen, weet hij niets dan het tegenwoordige. Het
oogenblik is zijn God, en zelfs in zijne godsdienst is het Fetichisme kenmerkend
voor dezen grondtrek. Gemoedelijk is de Neger; zijne neiging tot muziek en dans
bewijzen het. Maar het is eene natuurlijke gemoedelijkheid, geene beschaafde,
zoodat zij zeer gemakkelijk in boosheid overslaat en zich niet zelden op de
wreedaardigste wijze openbaart.’ - Het gevoel overheerscht dus het denken. De
aanleg van het Mongoolsche ras evenaart dien van het Kaukasische, maar doet
aan den grijsaard denken, die zich geen idealen meer kan scheppen, in staat om
hem tot hoogere ontwikkeling op te voeren.
Veel te gering van omvang echter zijn de onderzoekingen vooral nog op dit gebied,
maar niet zóó, dat wij niet met den pas ontslapen Huschke (Schädel, Hirn und Seele
d. Mens. u.d.Th. nach Alter, Gesl. u. Race, Jena, 1854, p. 157) zouden kunnen
instemmen, die, na 't onderzoek van eene menigte Negerhersenen, tot het resultaat
komt, dat deze den typus van Kaukasische vrouwelijke hersenen voorstellen. ‘Sine
ira et odio sit dictum!’ Vertrouwen wij dat een Ramaer, - hij heeft in het boven
geprezen schrijven zoo klaar getoond, dat de taak hem met gegronde hoop op
succès kan worden toevertrouwd, - daaraan eerlang zijne krachten zal wagen en
dit belangwekkend punt met zijn talent, en op de hem eigene grondige wijze, zal
vervolgen, het nog duistere en onbekende steeds meer toelichtende.
Gaan wij nu tot een ander onderwerp over. In ruwe omtrekken wil ik de kern
aangeven, de historische fundamenten beschrijven, waarop het phrenologisch
gebouw - of kaartenhuis - later werd opgetrokken. Wij zullen het reeds beschilderde
doek opzoeken, waarop Gall later de grenzen zijner ‘mappa phrenologica’
naauwkeuriger afbakende.
'k Zal niet gewagen van Plutarchus, van Livius, van den ligtgeloovigen Suetonius
of den bondigen maar zwartgalligen Tacitus, enz., enz., die ons, op verschillende
plaatsen, het uitwendig voorkomen hunner helden zoo naauwkeurig omschrijven,
om ons te beter van de natuurgetrouwheid te overtuigen, waarmede zij hunne
zielshoedanigheden afschilderen. 'k Zou onzen Constantijn Huijgens, la Bruyère,
die moderne Theophrasten, maar vooral Ampère's ‘Histoire romaine à Rome’
(achtereenvolgens in de ‘Revue d. deux Mondes,’ 1855, 56, meêgedeeld), niet
mogen vergeten. Daar
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deze allen zich echter meer met de physiognomonie bezig houden, bij 't hooren van
welken naam elk alligt een bewonderenden blik naar de grootste ijsbrekers in dàt
vak opslaat, naar den onsterfelijken uitvinder der camera obscura, naar Giov. Bapt.
1
Porta , en den veel te veel miskenden Lavater, zal ik nu niet verder hierbij stilstaan,
die wetenschap voor eene latere bespreking in dit Tijdschrift bewarende.
Homerus, de zanger die over alles schijnt gedacht, alles schijnt opgemerkt te
hebben, - alles toch schijnt met hem te beginnen, - is stellig een der oudste
phrenologen geweest. Hij tracht ons een beeld te geven van 't uitvaagsel van 't
menschdom (αἲσχιστος ἀνὴρ, Il. II, 216 en ook 248), van 't zamenraapsel van allerlei
ondeugden, in één persoon vereenigd, dien hij Thersites noemt, en als punthoofdig
(ϕοξὸς κεϕαλὴν Ib. 219) beschrijft. Juno heeft bij hem oogen, groot en dik als die
van 't rund (men denke aan 't geen dit, volgens het boven gezegde, beteekent), enz.
enz., want ik wil alle homerische epitheta niet gaan beschouwen; maar ik wil vragen
of het eerste epitheton, door den nooit geëvenaarden epischen zanger gegeven,
niet op den Franschen Mephisto der vorige eeuw, en dus na bijna 3000 jaren
volkomen zou passen, en door den spitsen schedel van Ferney's genius niet zou
kunnen bewaarheid worden? Hoezeer munt boven die van 't zoo even geschilderd
Thersitisch hoofd de beschrijving uit, 't signalement zou ik 't haast noemen, dat van
den Redder der wereld door Publius Lentulus, landvoogd van Judaea, aan den
Romeinschen Senaat werd toegezonden. 'k Bedoel het bekende stuk, voor welks
echtheid velen streden, dat nog in de Parijsche bibliotheek, in de zaal Mazarin, te
zien is en dus aanvangt: ‘Men ziet tegenwoordig in Judaea een man, uitstekend in
alle deugden,

1

Behalve zijn werk: ‘de Humana Physiognomia’ (Lib. IV, te Vicus Acquensis-Sorrento
o

uitgegeven), schreef de geleerde Porta nog over tooverkunst (Magiae naturales, Lib. XX, A .
1589), over cijferschrift (de furtivis litterarum notis, vulgo de Ziferis), over Botanie, Physica,
Astronomie, en bovendien 14 Comoedies, 2 Tragoedies en 1 Trago-comoedie in 't Italiaansch.
Te Napels, waar hij in 1540 geboren was, stichtte bij, na een lange reis door Z. Europa, de
‘Otiosi’ en in zijn eigen huis de ‘Segreti,’ vergaderingen door paus Paul III verboden, omdat
zij veel te materialistisch in hunne strekking waren, volgens Tiraboschi, Storia della litteratura
Italian. VII, P. 1, pag. 144 en Signorelli, Vicende della coltura nelle due Sicilie, IV, p. 125.
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die Jezus Christus genoemd wordt. De Joden houden hem voor een profeet, maar
zijne volgelingen aanbidden hem, als uit de onsterfelijke goden voortgesproten.’
Hierop volgt eene beschrijving der uitwendige vormen. 't Voorhoofd wordt als glad
en breed opgegeven. De zeldzame schoonheid en symmetrie van mond en neus
worden geroemd; de helderheid en de gloed der oogen geprezen, en met de
volgende opmerkenswaardige woorden eindigt dit belangrijk stuk: ‘nooit zag men
hem lagchen, dikwijls weenen; hij is uiterst matig, zedig en verstandig; kortom, 't is
een man, die door zijne uitnemende schoonheid en goddelijke volmaaktheden al
de kinderen der menschen overtreft.’
'k Doelde zoo even op Voltaire. Hebt ge wel ooit eene getrouwe afbeelding gezien
van den ‘self-torturing sophist,’ van den ‘apostle of affliction’, zoo als Byron hem
noemt, van den man, die, om hem ‘à la Michelet’ te schilderen, uit haat tegen 't
philosophisme en de kaste der letteroefenaars van die dagen, èn wetenschap èn
beschaving vervloekte; die, uit haat tegen een toen ontaarden adelstand, de
ongelijkheid verwenschte, en 't naturalisme in zijn ‘Emile,’ het deïsme in zijn
‘Professions de foi du vicaire Savoyard’ huldigde; die in zijne alles nivellerende
koorts de ‘Nouvelle Héloïse’ aan de bewogen en diep geschokte wereld prijs gaf,
totdat hij eindelijk in zijn ‘Contract Social’ met vurige letteren de drie bloedademende
woorden der grootste omwenteling in de geschiedenis der volken neêrschreef? van den man, wiens geest ik nog overal rondom mij meende te ontwaren, toen ik,
vol van zijne herinneringen, de landen doorreisde waar hij leefde, ademde, dacht
en schreef; van den man, bij wiens laatste rustplaats, na al zijn rusteloos zwerven,
ik zoo menig uur in stille overdenking heb doorgebragt, als bij dat van een éénmaal
geliefkoosd en gekoesterd ideaal, van de door zijne tooverschriften bedwelmde,
eerste jongelingsjaren, en waarop nog de woorden prijken: ‘l'homme de la nature
et de la vérité,’ die, ondanks 's mans dwalingen, - wie is er zonder? - geen profane
hand tot nog toe waagde uit te wisschen, misschien omdat de fakkel, die uit zijn
graf te voorschijn komt, er te heller om zou schitteren, en wien niemand, wat ook
een Chateaubriand van zijn uitwendig aanzien verhalen moge (Mem. d'Outre-Tom.),
voor zoo slecht van aard kan houden,
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als zijne onsterfelijke schriften het hier en daar doen vermoeden, of als zijn
misvormde metalen standbeeld op 't ‘île Jean-Jacques,’ bij 't lagchende Genêve, al
werd het door een Pradier ontworpen, mij zelf, voor een oogenblik, deed denken.
Hebt ge zijn effen en open gelaat, zijn vurig oog, zijn ruim gewelfd en hoog voorhoofd,
dat nog aan een Bernardin de St. Pierre, toen hij den zestigjarigen Rousseau
beschreef, bewondering afdwong (in zijne ‘Confessions’ schildert R. zich zelf af,
hoe hij er op 16jarigen leeftijd in 't bekoorlijke Annecy uitzag) en alleen door het
meesterstift van Chateaubourg getrouw is weêrgegeven, wel ooit met de schrale
en afschuwelijke trekken van den ‘heer en meester der Ironie’ (‘Lord of Irony,’ zegt
Byron) vergeleken, wiens daemonisch voorhoofd, door Houdon's meesterhand
bewaard, ons nog doet huiveren als wij 't vestibulum van het ‘Théâtre Français’, of
o

de zaal N . 1 der Parysche bibliotheek binnentreden, en wiens duivelsche lach den
geleerden Bungener soms angstvallig deed omzien, bij 't schrijven van het
onvergankelijke werk ‘Voltaire et son temps,’ wanneer hij zich verbeeldde dat
Voltaire's schim van tijd tot tijd, over zijn schouder heen, het geschrevene kwam
inzien met die ironische plooi, die dat nooit evenaarde genie alleen aan zijn aangezigt
wist te geven?
Maar ik dwaal af van mijn onderwerp; 't is mij of 't eene der beelden, die mijn
vertrek sieren, toestemmend knikt en 't andere met den Doctor lacht, die 't waagt
over hem te spreken. Keeren wij tot de geschiedenis der Phrenologie terug. Behalve
bij Jos. Hyrtl, o.l., vond ik daar nergens wat van aangegeven, en daarom heb ik
getracht het bij hem ontbrekende hier en daar aan te vullen. 'k Sprak boven van
Homerus als oudsten phrenoloog. 'k Zou nog kunnen gewagen over de oude
Zigeuners - hun oorsprong, niet hunne oudheid, wordt bestreden - die eeuwen vóór
onze jaartelling reeds de schedelleer als basis hunner voorspellingen hadden
aangenomen; dat volk, nog een onopgelost raadsel in de wereldgeschiedenis, wat
ook een Hugo von Rottkirch of onlangs een Esquiros daarover mogen bijgebragt
hebben, en waarop zeker Juvenalis doelt (Satyr, VI, 583), als hij zegt:
.... et sortes ducet; frontemque, manumque
Praebebit vati, crebrum poppysma roganti!
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maar 'k zou te ver buiten mijn grenzen treden, en daarom noem ik slechts den man,
die de oudste phrenologische buste teekende, den beroemden Dominikaan Albertus
de Groot of Magnus, ook Teutonicus, Coloniensis, Regensburgensis genoemd,
maar meest bekend onder den naam van Alb. Magnus, bisschop van Regensburg,
in 1205 te Lawigen aan den Donau geboren, en die op 87jarigen leeftijd te Keulen
stierf. Hij was de groote leermeester van den nog grooter leerling Thomas van
Aquino. Deze Albertus nu, volgens Matteo de Luna uitvinder van kanon en
mikroskoop, vervaardiger van een beroemden automaat, weleer onder den naam
bekend van ‘androides Alb. M.’, die door een heilloos vandalisme, uit godvruchtige
bedoelingen ontsproten, helaas! verloren ging, handelt in het vierde boek van zijn
‘Mirabilia secreta,’ waarvan echter de echtheid, niet de tijd van het ontstaan,
misschien op goeden grond betwijfeld wordt, breedvoerig over de Physiognomonie,
en voegt daaraan een phrenologischen buste toe. Deze kop maakte furore en werd
later door Brunetto Latini bezongen.
de

Deze, een groot grammaticus, in 't begin der 15 eeuw te Florence geboren,
waar hij in hoogen ouderdom in 1494 stierf, éénmaal een moedig voorvechter in
Guelfische en Gibellinische twisten, leermeester van den nooit overtroffen Dante
Alighieri, bezong dát hoofd in een allerliefst gedicht, in zijn ‘Tesoretto’ tot ons
gekomen, een werkje dat daarom alleen van onschatbare waarde moet genoemd
worden, omdat het aan den grootsten zanger - door een Galilaei, een Michel-Angelo,
een Machiavelli eerbiedig met den naam van ‘il padre Alighieri’ begroet, die, omdat
de wereld voor zijn ideaal te klein was, volgens zijn eigen woorden: ‘mendicando
sua vita a frusto a frusto,’ voortleefde - het onderwerp zijner ‘Divina Com̃edia,’ aan
de hand gaf.
1
In het ‘Tesoretto’ nu, vindt men over de Phrenologie het volgende :

1

Zie hier Brunetto's regelen:

Nel capo son tre celle.
Ed io dirò di quelle;
Davanti è lo intelletto
E la forza d'apprendere
Quello quo puote intendere,
In mezzo è la ragione
E la discrezione.
Que scherne buono e male,
E lo terno e l'iguale.
Dirietro sta con gloria
La valente memoria,
Che ricorda e ritiene
Quello, ch' in essa viene.
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‘In 't hoofd zijn drie kamers en over deze zal ik spreken: Van voren zetelt het verstand
en de magt om te leeren al wat ge begrijpen kunt; midden in woont de rede en het
onderscheid, dat het goede van het kwade zift en het onregt van het regt; eervol
staat daarachter het gezonde geheugen, dat zich herinnert en onthoudt al wat er in
komt.’
'k Zal van Dante zelf zwijgen: epitheta, die voor mij zouden spreken, gebruikt hij
weinig, maar de schilderingen der hoofden, die hij in zijn ‘Inferno’ en ‘Purgatorio’
beschrijft, zouden in eene breedvoerige geschiedenis der Phrenologie niet gemist
mogen worden.
Een ander geleerde, een Italiaansch edelman, de tweede van een beroemd
geslacht, dat jaren lang den medischen leerstoel aan de Paduasche Akademie
bekleedde, Pietro Montagnana, als Uroskoop bekend door zijn tractaat: ‘De Urinarum
iudiciis,’ dat in 1487 verscheen, teekende in 1491 een anderen phrenologischen
buste, dien ik nog in Padato la Dotta, op 't Museum van den grooten Fabricius ab
Acquapendente gezien heb.
Een derde buste werd in 1562 geteekend door een Venetiaan, Ludovico Dolce,
ons in zijn werk: ‘Dialogo della Pittura’ bewaard. Het was een man van een
veelomvattend genie, die als historicus, grammaticus, rhetor, philosoof, tragicus,
comicus, epicus, satyricus, vertolker van de klassieke overblijfselen der Romeinsche,
maar vooral ook der Grieksche oudheid, als drukker en uitgever beroemd, nog tijd
voor natuurbeoefening overhad. Lezer! zoo gij ooit het trotsche Dogenpaleis van
‘Venezia la bella e la rica’ bezoekt, vergeet dan niet in de fraaije bibliotheek naar
Dolce's werken te vragen.
De schier eenige Spaansche philosoof, wiens naam buiten de grenzen van zijn
vaderland kwam, en die daarom misschien alleen reeds beroemd genoeg is, ik
bedoel den polyhistor Juan Huarte, volgens zijn eigen verhaal te St. Jean de pied
de
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Port (‘natural de sant Juan del pie del Puerto’), in Beneden-Navarre geboren (omtrent
het jaar 1520; men weet alleen dat hij in 1590 niet meer leefde), schreef omtrent
1578 zijn beroemd werk: ‘Examen de ingenios para las ciencias,’ d.i. Onderzoek
naar den aanleg tot de wetenschappen; een geschrift, dat, al werd het door een
Jordan Guibelet gehekeld, ondanks eene menigte paradoxen, alleen te wijten aan
de omstandigheden en de tijden, waarin de Madridsche medicus het schreef, toch
1
steeds de bewondering der nakomelingen heeft gaande gemaakt ; en zeker niet
onverdiend, dacht ik, toen ik met den geestigen Spanjaard kennis maakte, die bijv.
zegt: ‘alleen groote geniën mogen boeken schrijven’ (hij taxeerde zich zelf dus);
‘alleen wanneer het verstand zijne grootste kracht heeft, d.i. tusschen de 31 en 51
jaren, mag men boeken schrijven,’ enz., enz.
Hij leerde dat de ziel, zoo lang zij in 't ligchaam woont, organen behoeft om zich
kenbaar te maken; weêrlegt de gevoelens der ouden, die de ziel alleen in het hart
plaatsten; wijst haar de hersenen en zenuwen als eenig mogelijken zetel aan; leerde
het eerst de zoogenaamde specifieke werking der zintuigszenu wen kennen, bijv.,
dat het oog alleen ziet (niet de maagzenuwen, deze doen het alleen bij de
clair-voyantes), het oor niet ziet maar alleen hoort, enz., enz., en deelde eindelijk
de vermogens der ziel in drieën: verstand, verbeelding en geheugen, aan drie
verschillende hersenholten gebonden, die, naar gelang van hunne zamenstelling,
ook deze drie zielshoedanigheden wijzigen. Dit laatste dus

1

Seligman (Seiagraphia virium imaginationis), zegt van Huarte, op 't voetspoor van le Grand:
‘Huartus, hispanus, se regem in delirio arbitratus, prudentissimos de regimine faciebat
discursus,’ wat zeker onwaar is, daar Huartus misschien soms dwaalde, maar nooit delireerde
als een waanzinnige. Joachim Caesar (die zich door eene toen gebruikelijke letteromzetting
Aeschacius Maior noemde), bezorgde ons de eerste Latijnsche overzetting: ‘Scrutinium
ingeniorum’, in 1612. Daar Huarte elke uitgave zijner werken telkens weêr geheel omwerkte,
en onze Joachim al de vroegere wilde vereenigen, zond hij een verward geheel ter wereld
in, en veel te uitgebreid om er den bondigen Juan in te erkennen. Goth. Ephr. Lessing gaf
daarom in 1752 eene nieuwe vertaling uit (Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften), waarin
hij, in een ander uiterste vervallende, Juan veel te veel besnoeide; ook daaruit dus is onze
man minder goed te kennen; men moet bijgevolg wel naar de Pamplonasche uitgave ter
naauwkeurige kennisneming. Juist waar Huarte dwaalt, is hij 't origineelst. Lessing zelf erkent
het: ‘Ich vergleiche ihn mit einem muthigen Pferde, das niemals mehr Feuer aus den Steinen
schlägt als wenn es stolpert,’ zegt hij van hem.
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is wel met regt de kiem der Gallsche leer te noemen: uit de vertalingen is Huarte's
rijkdom niet te erkennen, omdat deze de wel oorspronkelijke, maar hier en daar toch
zeer vreemde denkbeelden van den geleerden schrijver achterwege lieten. Lezer,
verstaat ge 's mans taal, vergeet dan niet eenige oogenblikken aan Huarte te
schenken; geloof me, ze kunnen minder nuttig besteed worden.
Hyrtl noemt nog J. Elliotson, die in zijn ‘Human Physiology’ (London, 1840, p.
370) verhaalt, ‘dat er in 't Britsch Museum een tableau bestaat van 't Universum en
van de elementen der wetenschappen, dat in 1632 te Rome in 't licht kwam, en door
zekeren Th. Gall (nomen, omen) te Antwerpen gegraveerd werd;’ ook daarin komt
een phrenologische buste voor.
Omtrent dien tijd leefde er ook een Franciscaner monnik, Cornelio Ghirardelli, uit
het ‘vette land’ van Bologna (la grassa, zeggen de Italianen) geboortig, een vlijtig
beoefenaar van astronomie en astrologie, die almanakken schreef, maar ook eene
‘Kephalonia Physiognomica,’ met 100 hoofden-schetsen, en een distichon, dat een
o

1

oordeel over elk hoofd bevat, in 1630 en 1670, in 4 te Bologna uitgegeven .

1

't Zou hier de plaats zijn, om, als voorlooper der Gallsche leer, over de Metoposcopie of
voorhoofdskennis te spreken, d.i. de kunst om uit vorm en bouw en de 7 plooijen (elk met
een der 7 groote sterrebeelden overeenkomende) van 't voorhoofd, 's menschen aard en
toekomst te erkennen; maar ik vrees voor te groote wijdloopigheid. Wij zagen hoe in Juvenalis
tijd die kunst als eene algemeen erkende was aangenomen. Cardanus echter wees haar
e

naauwkeuriger grenzen aan, toen hij in de 16 eeuw zijn tractaat: ‘de Metoposcopia,’ in 't licht
zond. Hij geeft in 't begin de verschillende voorhoofdsvormen aan, en voegt daarbij de
zielseigenschappen van den respectiven bezitter. Saturnus bepaalt de eerste der 7 hoofdlijnen;
Jupiter, Mars, de Zon, Venus, Mercurius, de Maan de overige 6. Naauwkeurig geeft hij op
welke de aard is, welk het lot zal zijn van hem, bij wien een dezer lijnen bijzonder sterk is
uitgedrukt. Zij die door verdriet en zorgen jaren lang gekweld waren, en alle voorhoofdslijnen
bijzonder scherp hebben afgeteekend, toonen daarin hunne standvastigheid. Dwaasheden
ontbreken er ook niet, evenmin als bij Gall (‘non est magnum ingenium sine mixtura dementiae,’
stamelde Seneca reeds een Aristoteles na), b.v. ‘een figuur, overeenkomende met C, op de
lijn van Saturnus geplaatst, wijst een groot geheugen aan,’ en werkelijk herinner ik mij eens
in Muretus gelezen te hebben van een jong Korsikaan, die 18000 Barbaarsche woorden kon
onthouden en opzeggen, waarvan hij er geen enkel verstond. Ik eindig met de laatste captatio
benevolentiae van den gelukkig om andere werken onsterflijken geleerde: ‘Vindt men,’ zoo
spreekt Cardanus, ‘op eenige voorhoofdsplooi, onverschillig welke, eene figuur, maar
eenigermate overeenkomende met de letter M, alsdan zijn het deel van den gezegenden
bezitter daarvan: geluk, talenten, een kalm geweten, zielsvrede, een aanzienlijk vermogen,
algemeene achting en een gelukkige dood!’ - Zegeningen, die ik, met Cardanus, aan allen
die dit lezen, en aan mij zelf, toewensch.
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'k Zou nog moeten gewagen van een der voorouders van den grooten Helvetius,
van Joh. Friedr. Schweitzer, eersten geneesheer van den prins van Oranje, in 1625
te Anhalt geboren, een groot alchymist (getuige zijn werk: ‘De Alchymia opusc.
1
compl. vet. Philosop.’ ), meer bekend onder den naam van Helvetius, naar 't pedante
gebruik van die dagen, en die onder meer andere ook een werk schreef getiteld:
o

‘Microscopium Physiognomiae med.’ caet., A . 1664, met vele afbeeldingen, waarin
Gall's leer reeds schemert, maar waarmeê wij ons niet verder mogen inlaten, daar
het werkje meer een voorbode van Lavater's meesterstuk kan genoemd worden,
en 'k besluit daarom hier het historisch overzigt, na ter loops nog den philosoof van
Halle, Prof. Meyer, genoemd te hebben, die 30 jaren voor Gall's ontdekking reeds
stellingen verkondigd had, zoozeer overeenkomende met de Gallsche, dat deze
zich later moest verontschuldigen, dat hij met zijne leer was opgetreden eer hij ooit
iets van Meyer gehoord had. Wij hebben geen reden om Gall's eerlijkheid te
wantrouwen, en gunnen hem daarom gaarne de eer der ontdekking.
In onze dagen treft men nog den Leipziger philosoofanatoom Carus aan, een
man, tot nog toe de eerste, die, met een verbazenden schat van grondige zaakkennis
toegerust, in 't karakter van den eenigen Goethe wist door te dringen, en de kunst
verstond om het in zijne diepten te peilen, en ons later de ware photographie daarvan
te doen kennen. Geniale combinatiën en naauwkeurige anatomische onderzoekingen
deden hem in den schedel drie gewij-

1

Ditzelfde is ook van toepassing, voor een deel, op ‘de afbeelding der hartstogten,’ van den
beroemden Ch. Le Brun, een man, door allen, die ooit de Parijsche paleizen bewonderden,
genoeg gewaardeerd. Ook deze rekende het voorhoofd tot het aangezigt, en ontwierp
meesterlijke afbeeldingen van de veranderingen, die de storm der hartstogten daarop pleegt
te weeg te brengen. De dood kwam hem verrassen terwijl hij aan een werk over
physiognomonie bezig was. Uit de bekend geworden fragmenten blijkt, dat hij op haargroei,
borstbouw, enz., even goed bedacht was, als op de enkele beschouwing van 't hoofd, en dat
hij het dus niet geheel eens is met Apulejus, die zegt, ‘dat de mensch zich geheel in zijn hoofd
vertoont,’ en dus ook niet met Gall en Lavater; aanstonds kom ik hierop terug, ter geschikter
plaats. 'k Heb eene vertaling voor mij van genoemd werk, bezorgd door F. de Kaarsgieter,
tot Amsterdam, bij Fr. v.d. Plaats, 1703.
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zigde ruggewervels erkennen, en daarna localiseerde hij in de voorste
hersen-halfronden 't orgaan van 't verstand, in de middelhersenen dat van 't gevoel
en van 't gemoedsleven, in de kleine hersenen dat van den wil en de driften (z.
Grundzüge einer neuen Cranioscopie, Stuttg., 1841, en Atlas d. Cran., 1843).
Volkmann toonde echter overtuigend aan dat dezelfde wapenen, door vivisectien
en vergelijkende anatomie aan de hand gegeven, en waarmeê de Gallsche leer
zegevierend bestreden wordt, ook voldoende zijn om deze nieuwe wijziging met
even goed gevolg te bestrijden. Dat de voorlooper der Gallsche schedelleer, dat de
herauten van de trias van Carus (men denke aan Brunetto's versje en Huarte's
indeeling), reeds in de grijze middeleeuwen zijn te zoeken, is uit het bovenstaande
gebleken. De geschiedenis, die onfeilbare spiegel, dien de tijd steeds met zich
brengt ter onderrigting van 't komende geslacht, doet ons zien, dat de grijze oudheid
('k heb het in een ander schrijven breedvoeriger aangetoond) reeds op kompas,
bliksemafleider, mikroskoop, buskruid, drukkunst, inënting, enz., enz., bedacht was;
dat Salomo, de wijsste der koningen, reeds met den stoom en zijne krachten; dat
Homerus, de zangerigste der zangers, reeds met het nu zooveel geraasmakende
Ozon bekend waren, enz., enz. De Phrenologie was mij toen ontgaan, maar sedert
is mij de Salomosche waarheid, dat er niets nieuws onder de zon is, uit het voorbeeld
hierboven geschetst, op nieuw gebleken. Mephisto's honende vraag aan den
verwaanden Baccalaureus kan dus ook hierop slaan:
Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken,
Das nicht die Vorwelt schon gedacht?
(Faust, Th. II, Act. II.)

Van het tegenwoordig standpunt der Phrenologie zal ik niet verder gewagen. Combe,
Corbière, Scholler, Hirschfeld, Kieser, Huschke, Domrich, Jessen, en den bij ons
ook genoeg beruchten G. Scheve genoemd te hebben, zij voldoende. Met aandacht
heb ik den laatstgenoemde, die zijn naam zoo overwaardig is, gevolgd. Één bruikbaar
been, ééne bruikbare hand, één bruikbaar oog, ziedaar de organen, die, aan een
halfverdraaiden romp gehecht, den man helpen daarstellen, die het tegenwoordig
waagt de voorvechter en hoofdverdediger der Phrenologie te zijn, ten wankelend
be-
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wijs dat de kampvechter, die redden wil wat nog te redden valt, of wèl niet zeer sterk
behoeft te zijn, of wèl zich allengs naar 't gebrekkige zijner zaak geschikt heeft. En
toch bewonderde ik nog onzen held, als hij een of ander niet te weêrleggen bezwaar
tegen zijne leer, met een moed, die hem eere aandoet, hij meende zegevierend,
beantwoordde, maar zóó, dat het antwoord volstrekt in geen verband stond tot het
gevraagde. Sedert heb ik in 't dagelijksch leven vele menschen ontmoet, die dat
zelfde wapen gebruikten, maar zelden met zoo veel tact als onze Scheve.
Deze Scheve verhaalt ons in zijne ‘Phrenologie,’ p. 27, hoe hij in 1839 ontdekte,
dat men door drukking op de plaats van eenig bepaald hersenorgaan een droom
kan opwekken, waarvan de inhoud overeenkomstig is met de aan dat orgaan
inhaerente zielshoedanigheid. Daargelaten nog dat ik het vaak beproefd heb, maar
dan volstrekt niet slapen kon, en dat ik nooit hoorde dat een te enge ‘vaderlief’, die
toch overal drukt, alle droomen te gelijk in den slaper opwekt, zoo moet ik hiertegen
inbrengen, dat ik er juist niet op uit ben om de levenden ten voordeele van de dooden
te verkleinen, noch ook omgekeerd, maar dat ik het toch verrassend vind dat William
1
Shakspere juist zóó gedacht heeft, al zou men 't niet van hem verwachten, lang
voordat er aan Scheve gedacht werd. 'k Wil het volgende, aan van Lennep's
miskende, maar niettemin schoone vertaling van ‘Romeo en Julia’ ontleend, aan 't
oordeel van den lezer onderwerpen. 't Is de beroemde droombeschrijving, door
Mercutio aan Romeo gegeven, Act. I, Sc. IV, waar ik, na de subtile schildering van
't nog subtiler voertuig van de Queen Mab, de volgende woorden lees:
De voerman is een mot van 't kleinste ras,
En stuurt dit tooverspan in 't slapensuur

1

De lang betwiste schrijfwijze van den naam schijnt tegenwoordig voor goed gevonden en
uitgemaakt te zijn. In 't British Museum bestaat S's fac-simile, in eene vertaling van Montaigne,
door John Florio. Fred. Madden (Archaeol, vol. 27) toont, dat 5 oorspronkelijke
handteekeningen van S. (waarvan 3 in zijn testament voorkomende, en 2 in de verkoopakte
van zijn huis in Blackfriars) allen duidelijk geschreven zijn: Willm Shakspere. Vreemd is het
dat zijn uitgevers hem nog gedurende zijn leven Shakespeare noemden; maar nog vreemder
dat ook de folio editie van 1623 den naam zóó opgeeft, alhoewel het doop- en doodregister
der stad Strafford: Shakspere schrijven. Onze Van Lennep herstelde bij ons de ware, in plaats
van de gebruikelijke, foutive spelling.
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Door 's minnaars brein, die dan van liefde droomt.
Of over 's hovelings knieën, die alsdan
Droomt van een gunst, hem door zijn vorst verleend,
Of langs de vingers van een advokaat,
Die droomend grijpt naar 't honorarium,
Of over maagdelippen, die alsdan
Zich in den droom bewegen tot een kus.
't Holt soms eens ambtsbejagers neusgat in,
Die ruikt dan onverwijld een vetten post.
Of 't kruipt in 't oog des monniks, die terstond
Een mijter of een kardinaalshoed ziet.
Soms rolt het langs een krijgsmans ruigen nek,
Die droomt dan van gekorven halzen, van
Gevechten, strijd en wonden en gevaar.
Dan trommelt hem de droomvorstin in 't oor.
Hij schrikt, ontwaakt en bromt een paar gebeên,
En slaapt weêr in!

Ziedaar Scheve's ontdekking, door Shakspere reeds een paar eeuwen vroeger
gegeneraliseerd en verder doorgevoerd en meesterlijk uitgewerkt tevens.
Maar wat blijft er dan ten slotte van de geheele Phrenologie, van Gall zelf over?
Is al die arbeid dan tot nul gereduceerd? Neen, lezer! nogmaals neen! Met een
ander doel en in een' anderen arbeid verzamelde ik vroeger de verschillende
levensbeschouwingen en zielsleeringen der oude volken, van de Aziatische
aanvangende en van deze tot op de Grieken en Romeinen overgaande, om tot de
verschillende biologiën en psychologiën onzer dagen te komen. 'k Herinner mij nog
die zee van dwaasheden, die ik moest doorworstelen, eer ik bij Gall aanlandde, en
nog staat het mij klaar voor den geest, hoe dankbaar ik tot den grooten man opzag,
daar hij de eerste was, die helder uiteenzette, hoe de ziel uit 't hersen- en
ruggemergzenuwstelsel zich in 't geheele ligchaam openbaart. Ook met dit
onderwerp, hoe historisch belangrijk het ook moge zijn, mag ik mij hier niet verder
inlaten.
Ik zeide echter daar ter plaatse: ‘Dat de ziel stoffelijke substraten behoeft, die in
één harmonisch accoord moeten vereenigd zijn, willen zij voor de verschillende
impulsen, welke die ziel geven kan, eene geschikte leiding naar de buitenwereld
daarstellen, dàt zal wel niemand wagen te
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ontkennen. Juist daaruit vloeit echter, dunkt me, voort, dat de ziel hare hoegrootheid
van werking door eenige beenknobbels - zelden repraesentanten van kleine
hersenverhevenheden, - niet alleen niet kan verkondigen, maar ook onmogelijk hare
aangrijpingspunten van werking daarin kan vinden.’ Van die woorden neem ik niets
terug.
Descartes zegt (‘Pass. Anim.,’ 131): ‘Licet anima sit iuncta toti corpori, in illo tamen
est quaedam pars, in qua exercet suas functiones specialius:’ en Georg. Chr.
Lichtenberg, l.s.l.: ‘Von der aussern Form des Kopfs, in welchem ein freies Wesen
wohnt, muss man nicht reden wollen wie von einem Kurbis, so wenig als
Begebenheiten, die von ihm abhängen, berechnen wie Sonnenfinsternisse.’
Beschouw deze woorden als Scylla en Charybdis, en 'k geloof dat de veilige weg
tusschen beiden doorloopt, waarop men 't goede van Gall's leer niet zal kunnen
missen.
1
In schedelvorm, aangezigt, houding, voorkomen, spraak , stijl, schrijftrant, gebaren,
ligchaamsbouw, bekkenvorm, handen, voeten, in 't oog (bij de overoude Indiërs
reeds voor een ‘spiegel der ziel’ gehouden), maar alleen in dat alles te zamen,
openbaart zich de individuele zielsaanleg en zielshoedanigheid even goed als
volksras en volksaard. Niet enkel de te kleine schedel van den Farnesischen
Herkules, Glycon's meesterstuk, noch ook de te groote aangezigtshoek van den
Olympischen Jupiter zijn in staat ons eene juiste voorstelling te geven van idealen,
waarin 't ruwe geweld zich door kolossale spierontwikkeling, de edeler gaven van
den geest zich door statiger en fijner ligchaamsbouw en grooter schedel kenbaar
maken; daartoe behoeven wij een symmetrisch, een compleet beeld, waarvan al
de zamenstellende deelen, ter veraanschouwelijking van het doel door den

1

Men kent het Buffonsche: ‘De stijl is de mensch’ (op een fransche spotprent las ik eens het
omgekeerde, op Roger Beauvoir toegepast); sedert heeft men dit denkbeeld meer
gegeneraliseerd, en zegt men: ‘de litteratuur is het kenmerk der maatschappij.’ Tegen de
liefhebbers van manuscripten aan, men ziet het, hechtte Buffon alleen waarde aan den inhoud
van 't geschrevene. Alex. von Humboldt denkt er anders over: ‘de schrijfkunst’ - zóó schreef
hij in 't Album van den kalligraaf G.J. Dekker: - ‘de zinnebeeldige, vaak monumentale
voorstelling der gedachten, het kunstig verzonnen middel om de spraak te bestendigen en
te vereeuwigen, is eene kunst, steeds door alle eeuwen heen hoog geschat. Niet alleen naar
de gebruiken en behoeften van het afgezonderde en openbare leven heeft zij zich gevoegd,
maar, physionomisch getrouw, vertegenwoordigt zij ook, met verheven trekken, den
gelijktijdigen stijl der andere kunsten.’
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kunstenaar beoogd, harmonisch en vriendschappelijk tot het gedachte, tot het
geïdealiseerde geheel moeten medewerken en zamensmelten. Dàt begreep de
dichter, toen hij zijnen ‘Aeneas’ stralend uit de wolk deed te voorschijn treden, ‘in
gelaat en ligchaamsbouw een god gelijk’ (‘Os humerosque deo similis,’ I, 589). Hij
gevoelde dat alleen het aangezigt onvoldoende was; want dat beide woorden hier
slechts als gedeelten voor 't geheel gelden, zal wel iedereen mij toegeven. Dat
begreep Socrates, de wijze, toen hij Xenophon, den schoon gevormden, toevallig
ontmoetende, hem met de woorden: ‘in zoo fraai een ligchaam moet eene fraaije
ziel huizen!’ onder zijne volgelingen opnam. Ja, hij begreep het, schoon Apollonius,
de Rhodier, bekennen moest, dat er achter die rimpels toch nog een heerlijke
bloesem schuilde, dat zijn eigen leelijk voorkomen zoo zeer eene verontschuldiging
behoefde, omdat hij zelf de treurigste uitzondering op zijn lievelingsregel maakte,
waarom hij zich bij een Silenenbeeldje vergeleek, leelijk van buiten, goud bevattend
in zijn binnenste; of waarom hij zeide, dat allerlei gebreken in hem sluimerden, die
slechts door zijne zielskracht ten goede te keeren waren.
Dat begreep een groot zanger der oudheid, als hij ons de Afrikaansche vrouw
wilde voor oogen stellen, en wel in levende trekken, waarom hij haar in haar geheel
schilderde. Bij Pseudo-Virgilius lees ik in ‘Moretum,’ v. 31 seqq.
Interdum clamat Cybalen; erat unica custos,
Afra genus, tota patriam testante figura,
Torta comam labroque tumens et fusca colorem;
Pectore lata, iacens mammis, compressior alvo,
Cruribus exilis, spatiosa prodiga planta, caet.

Dàt begreep ook de obscoene Petronius Arbiter, c. 102, wanneer hij klaagt, dat niet
1
enkel de nagel-vorm en de kleur van huid en haren den Afrikaan kenmerken .

1

Allerbelangwekkendst kwam mij de beschrijving voor, die Reynoso van 't lijk van Karel V
geeft, zoo als het 96 jaren na zijn dood, bij het overbrengen naar het Escuriaal gevonden
werd. Merkwaardig is het dat het lijk, schoon niet gebalsemd, op uitdrukkelijk bevel van den
grooten keizer, toch volkomen goed bewaard was, alhoewel de overige graven van het klooster
‘San Geronimo’, waar hij stierf, dat prerogatief niet genoten.
Naar Pater Francisco de los Santos, zegt R. in zijn ‘Descripcion del Real Monasterio de San
o

Lorenzo del Escurial, caet.’ 1681 4 . woordelijk het volgende, waarin ook het geheel, niet het
gedeelte beschreven wordt, zoo als Gall zou doen: ‘Schier niets ontbrak er aan den
heldenbouw van 's keizers ligchaam: de mond was zoo goed gevormd, dat het hooge oordeel,
waarmeê de Hemel den man eenmaal begiftigd had, nog in 't gelaat te erkennen was;
ongedeerd was 't breede voorhoofd, eenmaal met zoo veel lauweren beladen; ongedeerd
het oog; goed gevuld de baard, waarvoor de vijanden zijner kerk zoo vaak gesidderd hadden;
sterk en ruim de borst, ten teeken van zijn onverwinnelijken moed en zijn dapper hart; krachtig
en onbuigzaam waren de armen, weleer de verdedigers van zijn geloof; de overige
ligchaamsdeelen zoo vrij van bederf, dat de vingers van handen en voeten nog van
doorgestane jicht getuigden; slechts een klein gedeelte van den neus ontbrak.’
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Dàt begreep zelfs een Jornandes, als hij ons den held wil schilderen, die zich in zijn
overmoed ‘des grooten Nimrod's nazaat, koning der Hunnen, Meden, Gothen en
Daciërs, Gods geessel en 's werelds beuker en fakkel’ noemde! ‘Attila, Mundzuk's
zoon,’ zoo zegt hij, (de Reb. Get., C. 35), ‘was trotsch in zijn gang, terwijl hij zijn oog
op alles liet gaan, om zelfs in de beweging van zijn ligchaam van zijn magt te doen
blijken.... Kort was hij van gestalte, breed van borst, groot van hoofd, klein van oog,
dun van baard, met haar bewassen, stomp van neus, afschuwelijk van kleur, het
1
kenmerkende van zijne afkomst met zich omdragende’ .
Dàt begreep Albions fijne menschenkenner, als hij Hamlet zijne ontaarde moeder
dus doet toespreken, terwijl hij haar op de beeldtenissen van zijn vermoorden vader
en van zijn nog levenden oom en stiefvader tevens, wijst. (Act. III, Sc. IV.)
Look here upon this picture and on this;
The counterfeit presentment of two brothers.
See wat a grace was seated on his brow:
Hyperions Curls. The front of Jove himself;

1

Zie hier de merkwaardige plaats: ‘Erat superbus incessu, huc atque illuc circumferens oculos,
ut elata potentia ipso quoque motu corporis appareret. Bellorum quidem amator, sed ipsa
manu temperans, consilio validissimus, supplicantibus exorabilis, propitius in fide semel
receptis. Forma brevis, lato pectore, capite grandiori, minutis oculis, rarus barba, canis
aspersus simo naso, teter colore, originis suae signa restituens.’ De groote denker van
Lausanne, Edw. Gibbon, zegt van Attila, in zijn onsterflijk werk: ‘Decline and Fall, caet.,’ T..
VI, c. 34, p. 41 (Ed. 1816): ‘The portrait of Attila exhibits the genuine deformity of a modern
Calmuck.’ (Conf. Buffon, Hist. nat. T. III, p. 380.) Wilt ge zien hoe de Hunnen er uitzagen, ik
verwijs u naar den goeden arbeid van P.P. Alberdingk Thijm, ‘Over M. Aur. Cass. Senator,’
p. 30, waar men hun ontstaan ‘uit de vereeniging van onderaardsche monsters met verloren
waereldsche vrouwen’ vindt opgegeven.
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An eye like Mars, to threaten or command;
A station like the herald Mercury,
New-lighted on a heaven-kissing Hill,
A combination and a form, indeed,
Where every God did seem to set his seal,
To give the world assurance of a man.
This was your husband, - look you now what follows, etc., etc.

Ja, dat had reeds voor duizende jaren een Homerus begrepen. Vroeger heb ik reeds
op Thersites' spitshoofd gewezen. Homerus gaat verder en beschrijft hem
naauwkeurig en geheel (Il. II, 116 seqq.). ‘Deze afschuwelijke man was voor Troje
gekomen; scheel was hij, kreupel aan den eenen voet; zijne schouders waren hoekig,
naar de borst toegebogen, en daarboven verhief zich zijn spits hoofd, waarop een
dun wollig haar uitgespreid was.’ Ziedaar den man, van wien Ulysses zeide (Ibid.
248): ‘Ik geloof niet dat er een slechter mensch is als gij, onder de velen die met
Atreus zonen voor Troje kwamen.’
Dat begreep ook Carus toen hij zijn ‘Symbolik der menschlichen Gestalt’ in 't licht
zond; een werkje, waarop ik, als door de lezers van dit Tijdschrift gekend, alleen te
wijzen heb, zonder er meer van te zeggen (zie de aankondiging door Dr. H. van
Capelle, ‘Gids’, 1854, D. II, blz. 433-461).
‘Aan de magt en de majesteit der natuur’ (naturae rerum), zegt Plinius (‘Hist.
Natur.’ VII, 1), ‘wordt in alles te kort gedaan, zoo men slechts hare onderdeelen, en
1
niet haar geheel, in zijne ziel opneemt’ .
‘Je tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus
que de connaître le tout, sans connaître en détail les parties!’ zegt Pascal.

1

Men kent het verhaal, dat nog in de sagen van 't Noorden voortleeft, van de schoone,
zwaanhalzige (swane-hales) Editha, die, ondanks de gruwelijkste misvormingen van haren
beminden Harold Infelix, tegen Willem den Veroveraar gesneuveld, zijn lijk aanstonds op het
slagveld herkende, niet aan 't hoofd, maar aan den geheelen ligchaamsbouw; voor haar gold
het: ‘iacet sine nomine truncus’ dus in geenen deele (Conf. Bulwer, Harold caet. Book XII, c.
9). Deze Editha, die in de ‘Domesday roll’ voorkomt, en bij de meeste Saksische
kronijkschrijvers, onder den naam van Editha-Pulchra,’ moet natuurlijk niet verwisseld worden
met ‘Editha Sancta,’ ongelukkige echtgenoot van Eduard ‘confessor,’ zuster van Harold,
dochter van Godwin en Githa.
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‘Tous les peuples laids sont plus ou moins barbares; la beauté est la compagne
inséparable des nations les plus policées,’ zegt Virey, in zijn ‘Hist. nat. d. genre
Hum.’ De Grieken van oude dagen, de Romeinen, wier meesterstukken ons nog
verbazen, kunnen het getuigen. Gymnastische oefeningen droegen er toe bij, dat
de jeugd een ligchaam vertoonde overeenkomstig met de schoone eigenschappen
van den geest; evenredig aan de verstandsontwikkeling groeide 't geheele ligchaam
op, zwollen de spieren; geen slecht verteerde spijzen benevelden hun 't verstand.
Hieronymus Mercurialis (Lib. V, c. 7. Venet. 1573) leert het ons in zijn te veel
vergeten, te weinig gewaardeerd werk: ‘de Arte Gymnastica.’ Lavater, de man van
't fijne gevoel, besefte het, maar hij bleef beneden zijn onderwerp. Hij toont ons hoe
er eene zigtbare harmonie tusschen ligchamelijk en zedelijk schoon bestaan moet,
even zeker als de eeuwige Wijsheid aan elk wezen zijn bepaalde gedaante gegeven
heeft. ‘Denkt er niet aan,’ roept hij in vervoering uit, ‘den mensch schooner te maken,
zonder hem te verbeteren.’ Natuurlijk dus dat geen beenknobbels voor hem
toereikende waren, en dat hij ook de weeke deelen van het aangezigt tot de
1
fundamenten koos, waarop hij zijne Physiognomonie grondvestte . Maar ook hij
abstraheerde nog veel te veel van het geheel, en bleef daarom, zoo als ik zeide,
ver beneden zijn voorgestelde doel. Waren èn Gall èn Lavater van 't zelfde principe
uitgegaan, dan waren wij ten minste reeds nu met het hoofd gereed. De bouwstoffen
voor eene algemeene Phrenologie, aan den halsvorm te ontleenen, heb ik zelf elders
aangewezen, en ver-

1

Als Lucretius ons in zijn schoon leerdicht verhaalt, hoe de koningen (dat waren toen dezulken
‘ingenio qui praestabant et corde vigebant,’ - hoe geheel anders dan nu!) hunne landen
wegschonken, toen zij zich zelf ‘burgten bouwden en steden,’ toont hij ons tevens, dat men
meest op Lavaters leer afging:

‘Et pecudes et agros divisere, atque dedere
Pro facie cuiusque et viribus, ingenioque
Nam facies multum valuit, viresque vigebant.’
Julius Caesar wilde enkel menschen om zich zien, volgens Suetonius, die rood van wangen
waren, lachten, en 's nachts goed sliepen: hij had het oog reeds op Cassius, ‘die mager was
en te veel dacht.’
Het verwijt tegen de Physiognomoniek, dat men, wanneer men zich goed kan maskeren, den
besten gelaatskenner om den tuin kan leiden, zal altijd juist voor de Physiognomoniek pleiten,
daar niemand zich zou maskeren, als hij juist niet den doordringenden adelaarsblik des
aangezigtkenners duchtte.
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meerderd, naar ik vertrouw. Voor eene beschouwing van de handen hebben de
Cheiromanten ons reeds kostbare bouwstoffen geleverd; Michel Montaigne voor
een onderzoek der duimen (les poulces), Ess. L. II, ch. 25, enz., enz. Onderwerpen,
waarop ik later hoop terug te komen.
Gall was een braaf huisvader, maar kende toch de maatschappij en 's menschen
bedorvenheid door en door (‘J'écris mes pensées sans ordre!’). Hij beschouwt den
mensch zoo als hij is, bestudeert voorgeslacht en tijdgenoot (in dien geest spreekt
Pruys van der Hoeven over hem), roept de schedels van gezonden en zieken,
krankzinnigen en misdadigers, viervoeters en vogels, tot staving zijner leer op, en
stelt dan eerst de kolossale slotsommen te zamen, die zeker groote waarde hebben,
maar waarop ik echter de woorden van den Hamburger kritikus Unzer nog vooreerst
moet toepassen: ‘Es geht mit der Phrenologie, wie mit der chemischen Analyse der
Excreta und Secreta und der Auscultation und Percussion. Sie geben keine
mathematische Gewissheit, aber schätzbare Materialien zur Diagnose, und haben
ihre statistische Wahrscheinlichkeit.’ (‘Deuts. Klinik,’ 1856, p. 218.)
De vrome Lavater daarentegen heeft steeds het ideaal van den mensch voor
oogen; den mensch zoo als hij zijn moest: daardoor verwaarloosde hij echter te veel
den mensch zoo als hij is! Het ‘Laten Wij den mensch naar onze gelijkenis maken,’
het ‘Hij schiep hem naar Gods beeld,’ het ‘Hij schiep hen, man en vrouw’ enz., zijn
Lavaters geliefkoosde formulen, aan de gewijde oorkonden ontleend. Herder's studie
deed de daaruit geputte zaden bij hem tot rijpheid, later tot weligen groei komen.
‘Van daar 't gebruik van vergelijkende anatomie en physiologie en psychologie bij
Gall, en zijne analytische voorstelling, tegenover de meer synthetische en idealische
van Lavater, geheel overeenkomstig beider individualiteit,’ merkt Pr. v.d. Hoeven
zoo juist aan.
In iederen menschelijken gelaatstrek tracht Lavater een trek van den
Theanthropos, den Godmensch, op te sporen, om dien daarna van zijn geliefkoosden
prototype af te leiden, ondanks al zijne bedorvenheid en verdierlijking (‘une ombre
de Dieu brille en nous,’ zegt ook Béranger, in een van zijne laatste liedjes). Ik kan
niet nalaten de twee volgende plaatsen, aan beider schriften ontleend, onder uw
oog te brengen, ten
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bewijs dat beiden, nog vóór hun dood, duidelijk inzagen, dat zij, ondanks al hun
pogen, ‘summa summarum’ nog maar stukwerk geleverd hadden.
‘Un regrêt qui m'a toujours poursuivi et qui me poursuit encore’, schreef Gall, ‘c'est celui que je n'ose pas me flatter que jamais mon entreprise soit continuée
dans tous ses détails, que jamais mes peines soient appréciées. Quiconque n'est
pas poussé par un instinct inné d'observation; quiconque trouve trop difficile
l'abnégation de ses opinions et de son savoir, puisé dans l'instruction antérieure;
quiconque tient plus à la confection de sa fortune, qu'à l'exploitation des trésors de
la nature; quiconque n'est pas muni d'une patience inébranlable contre les
interprétations de l'envie, de la jalousie, de l'hypocrisie, de l'ignorance, de l'apathie,
de l'indifférence; quiconque a une trop haute idée de la force et de la justesse de
ses raisonnements, pour se croire obligé de les soumettre à une expérience mille
et mille fois répétée, ne perfectionnera jamais la physiologie du cerveau. Cependant
ce sont les seuls moyens de vérifier mes découvertes et les seuls propres à les
rectifier ou à les réfuter.’
Tot zoo ver Gall. Wat zeide, wat dacht Lavater?
‘Ce qui m'attriste le plus, ce qui dans les heures de ma solitude, remplit souvent
mon coeur d'angoise et de peine, c'est que je n'atteinds pas le grand bût, auquel je
tendais. Le sentiment de notre propre dignité, les prérogatives glorieuses de la
nature humaine, et les sujets de satisfaction qui en résultent, le caractère de la
divinité empreint dans l'homme, une nouvelle source de sensations délicieuses qui
jaillit pour lui; voilà ce que pen de lecteurs cherchent, ou pensent seulement à
chercher dans mon ouvrage. La plupart ne le regardent que comme un passe-temps,
- et en vérité je suis trop fier pour leur en servir, et mon ouvrage est beaucoup trop
couteux pour un usage aussi frivole.’
Heeft men eenmaal in 't fijnste détail alles nagegaan wat zich aan ieders
individuëlen ‘mikrokosmos,’ bij elk levend wezen, als tot eene bepaald gedefinieerde
zielshoedanigheid behoorende, aan de waarneming openbaart, dan zal ook de tijd
daar zijn, dat een getrouwe Phrenologie is op te maken, die voor geen beschuldiging
van dor materialismus of doodend fatalismus behoeft te schroomen,
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maar die gerust het hoofd fier kan opheffen, omdat dàn zal gebleken zijn, hoe de
ziel, even als de toonkunstenaar zijn instrument door 't gebruik kan veredelen of
bederven, de uitwendige ligchaamsvormen evenzoo kan wijzigen, stempelen en,
overeenkomstig met hare eigen hoedanigheden, modeleren. Ampère gevoelde
hetzelfde toen hij de rijen der Caesar's monsterde; op 't zien der afbeeldingen van
Augustus, op het toppunt van zijne magt, roept hij uit: ‘Le front et le regard sont plus
sereins chez Tibère que chez Auguste.’ (Natuurlijk, want de huichelarij kostte steeds
moeite aan Augustus; wat bij dezen nog maar in 't binnenste verborgen bleef, kwam
in Tiberius onverholen aan den dag). ‘Auguste a pendant quinze ans rusé, craint et
menti sans cesse. Ce long effort, ces machinations périlleuses, ont laissé sur la
physionomie une empreinte ineffaçable d'inquiétude et de menace.’ (‘Rev. d. deux
Mondes,’ 1856, T. VI, p. 705). Zoo ook erkende hij, toen hij in de Ariadnezaal van
't Vatikaan Augustus in zijne nadagen zag afgebeeld: ‘Cette fois seulement la beauté
a disparu’ - (men weet dat Augustus, Tiberius, ja zelfs Nero en Calligula uitmuntten
door schoonheid van trekken) - ‘mais on reconnaît encore les traîts d'Octave.
Quarante ans de ruse sont empreints dans les rides de ce visage flétri, qui pourrait
être celui d'un vieux procureur, s'il n'était plutôt celui d'un vieux comédien. C'est
que la dernière scène de ce long rôle approche,’ etc. (Ibid. T. V, p. 724.)
Geen enkele poging dus om tot het verheven doel van zulk eene Phrenologie te
1
geraken, om tot de ware kennis daarvan te komen, worde door ons versmaad . Gall,
1

't Is daarom goed, nota te nemen van den arbeid van Prof. Dr. A. Zeissing te Munchen. Deze
zond in 1854 (Vierordt's Archiv) eene proportieleer van 't menschelijk ligchaam in 't licht, naar
de verhouding der zoogenaamde ‘gulden doorsneê’ ontworpen. In 't Munchener ‘Abendblatt’
meende hij spoedig daarop deze doorsnede in 't verschil der rassentypen te ontwaren (d.
Menschl. Kopf in Profil). Op dit thema ging hij door in zijn ‘Aesthetische Forschungen’ (Frankf.
1855), in welk jaar ook iedereen, die maar wilde, kon hooren hoe hij nog veel verder ging; hij
bearbeidde toen het in 1856 te Leipzig bij Rud. Weigel uitgekomen werkje: ‘Die Goldne Schnitt,
das Normalverhältniss der chemischen und morphol. Proportionen.’
Tot nu toe had hij deze ‘Schnitt’ nog maar aangegeven als de verhouding, kenbaar in den
geheelen bouw der menschenvormen, der hoogere dieren, der planten (vooral wat de
res

bladaanhechting betreft, waarover echter Schimper, Ad. Braun, Bravais f , Kunt, Naumann
en G.v. Schaden reeds gesproken hadden), der kristalfiguren, der planetenstelsels, der
plastische en architektonische kunstwerken, der schoonste muziekakkoorden en harmoniën,
enz. Sedert echter leerde hij de proporties van zijn geliefkoosde G.S. ook erkennen in de
verhouding tusschen het Areaal der vaste en vloeibare aardmassa, in die van westelijk en
oostelijk halfrond, ja zelfs in de gedaante, die de vaste aardoppervlakte verkrijgt door zeeën,
meeren en boezems, enz., enz.
Maar niet alleen wezenlijk schoone gebouwen beantwoorden aan deze verhouding der Goldne
Schnitt; fraaije bekers, vazen, urnen, lustres, lampions doen het, zoowel als poëzij, talen,
volksspraak, ethika, enz. Overeenkomstig met de Goldne Schnitt zijn de dimensiën van man
en vrouw, de chemische menging der grondstoffen, die de Atmosph. lucht daarstellen, van
't bloed, van 't cerebrine-zuur, van 't Proteine aan den eenen kant en van Morphine, Caffeïne,
Theïne, Theobromine, enz. aan de andere zijde.
Den meesten lezers is zeker bekend wat men onder die ‘gulden doorsnede’ te verstaan hebbe.
Door deze snede - 't strekke voor hen, die haar vergeten hebben, ter herinnering - wordt
eenigerlei grootheid in ‘uiterste en middelste reden’ gedeeld, d.i. zoodanig twee in ongelijke
deelen, dat zich het kleinere (Minor) tot het grootere (Maior) verhoudt, als die maior tot het
geheel, d.i. dat de maior midden evenredig is tusschen minor en geheel, d.i. dus, dat de maior
tusschen minor en geheel het middelste lid van eene gedurige geometrische proportie daarstelt.
Voorbeelden hoe men eene lijn, hoe men een getal naar deze snede kan verdeelen, vindt
men in elk wiskunstig werk; 'k zal mij kortheidshalve daarvan dus onthouden. 'k Heb mij
geruimen tijd verlustigd met allerlei reeksen, afdalende en opklimmende, magtsverheffingen,
worteltrekkingen, zoo klimmende als dalende, op te bouwen, voor zoo verre zij op dit onderwerp
van toepassing zijn; het bleek echter, dat Zeissing in het kiezen van de termen zijner reeks
zeer willekeurig te werk ging, en dat men bij allerlei caricaturen, ook nog de verhouding der
G.S. kan aantoonen, mits men slechts de geschikte termen kieze. Verder bleek het dat
Zeissing's bepalingen van zijne uitgangspunten van berekening zeer willekeurig gekozen zijn
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en uiterst onbepaald. Nergens maakt hij gebruik van de zoogenaamde gewrichtslijnen der
topographische anatomie, die eigenlijk toch maar alleen het begin en einde van eenig lid
bepalen kunnen; neemt men hierbij nog in aanmerking dat minor en maior van een bepaald
gegeven getal steeds eene zoogenaamde irrationele, oneindige breuk van het geheel
daarstellen, en zij zich dus ook nooit naauwkeurig in geheele getallen en in eindige grootheden
laten uitdrukken, dan wordt Zeissing's geniale arbeid grootendeels tot een ‘lusus ingenii,’
verlaagd, al is er ook waarschijnlijk nog zeer veel waars in het hoofddenkbeeld verborgen;
dit laatste neemt echter het bezwaar evenmin weg; 't is dit, dat Zeissing veel te veel
generaliseert, wanneer hij zijn Goldne Schnitt tot een ‘codex naturae’ wil stempelen, tot een
systeem, dat het geheele voorkomen der natuur domineert en bepaalt.
Velen zagen en erkenden voorzeker de zoo even opgegeven bezwaren: de kern van waarheid
bleef hun echter evenmin verborgen, en Dr. Hagen was zoo sanguinisch met Zeissing's
principe ingenomen, dat hij het aanstonds ook op den hersenbouw en de phrenologie wilde
toepassen, iets wat een Zeissing nog niet eens had durven bestaan. (z. Dr. F.W. Hagen, der
Goldne Schnitt, in seiner Anwendung auf Kopf - u. Gehirnbau, Psychol. u. Pathol. Engelmann.
Leipz.)
Zeissing's lievelingsidee is reeds in de grijze oudheid weêr te vinden, naar mij dunkt. De
siderische beschouwingen der Brahminen, Chaldeërs en oude Egyptenaren doelden op eene
bepaalde verhouding en invloed van den loop der hemelligchamen en van hunne banen - om
niet te zeggen overeenkomst - op 's menschen bouw en levensloop. De astrologische
levensbeschouwing van Paracelsus, elders door mij beschreven, wijst ons naar een duister
bewustzijn, een inwendig gevoel, dat in het brein van dezen dwazen wijze gistte, maar niet
tot rijpe ontwikkeling komen kon, om wat hij besefte klaar te formuleren. Protagoras echter,
een van Democritus beste leerlingen, had reeds eeuwen vóór Paracelsus kortweg gezegd:
‘De mensch is de maat van 't heelal.’ Salomo, de wijze koning, had ingezien, dat ‘God alles
naar een bepaald getal en maat’ (dus ook den mensch en hemel en aarde) ‘geordend had.’
Ook aan Goethe (want 'k wil alle dichters niet aanhalen, die 's menschen leven en zijn
tijdperken afgemeten hebben naar alles wat er in de natuur omgaat), moet iets van die
verhouding hebben voor den geest gezweefd; zoo niet, dan moeten wij nog op eene andere
oplossing der raadselachtige woorden wachten: ‘O mich dünkt immer, die Gestalt des
Menschen, ist der Text zu Allem was sich über ihn sagen lässt’! En v. Schaden (Vorles. über
Akadem. Leben und Studium) vervolgt: ‘Ja, was sich überhaupt von Allem sagen lässt was
sich auf Gestalt und Formung bezieht. Denn es giebt Nichts, dessen Configuration nicht in
irgend einem Verhältnisse beschlossen läge, welche an der menschlichen Gestalt sich
vorfindet, Himmel und Erde führen die Gepräge dieses Siegels und tragen daher, wenn auch
in noch so rohen und kolossalen Umrissen, an ihrem mächtigen Leibe, die Physiognomie der
menschlichen Gestalt!’ Men ziet het, Zeissing bragt tot mathematische vormen, of trachtte
althans dat te doen, wat anderen slechts gevoeld hadden. Wilt ge meer? Sla den grooten
Jos. de Maistre op. ‘Le nombre,’ zoo spreekt hij, ‘est la barrière évidente entre la brute et
nous..... Dieu nous a donné le nombre, et c'est par le nombre qu'il se prouve à nous, comme
c'est par le nombre que l'homme se prouve à son semblable. Otez le nombre, vous ôtez les
arts, les sciences, la parole, et par conséquent l'intelligence. Ramenez-le. Avec lui reparaissent
ses deux filles célestes, l'harmonie et la beauté: le cri devient chant, le bruit reçoit le rythme,
le saut est danse, la forçe s'appelle dynamique, et les traces sont des figures!’ Verlangt gij
een bewijs voor mijn beweren, dat velen de algemeene wetten erkenden, die alles beheerschen
en overal zijn weêr te vinden, 'k wijs u op den misschien geleerdsten zeeman onzer dagen,
op 't combinerend genie van den schranderen Amerikaan, op M.F. Maury, L.L.D. Lieuten.
U.S.N. etc. Deze vergelijkt in zijn treffelijk werk: ‘The Physical Geography of the Sea’
(New-York, 1857), voor hem die aan den wal verkeert even boeijend als voor den zeevaarder,
de beroeringen in de zee op onbepaalde tijden (z. § 546), zeer juist bij krampachtige
toestanden, bv. het op eens losgaan van het ijs, de ontzettende ijsmassa's, die nu en dan,
op zekere breedten, in groepen opkomen; bvb. het veranderlijke der zeestroomingen - nu
snel, dan langzaam, nu in deze rigting, dan in gene voortijlende. De getijgolven in het midden
van den Oceaan; de golven, die op het strand breken; de eb en vloed der getijden zijn voor
hem de polsslagen der groote zee.......... ‘Met den éénen polsslag,’ zoo zegt hij, § 547, ‘stormt
zich een scheut warm water naar de polen; met den volgenden heeft er eene afvloeijing van
de polen naar den aequator plaats. In het loeijen der stormen, in het razen van den wind hoort
men dien polsslag; onrustig beeft de magneetnaald en kondigt woedende magnetische
beroeringen aan.’
Bij 't opslaan van de lijsten der windmeters zien wij dat de pols van den dampkring nimmer
stilstaat.
Maury vergelijkt den golfstroom en de warme stroomen uit den Indischen oceaan bij de werking
van het hart op den bloedsomloop, en toont (§ 548) aan hoe de kloppingen van het groote
zeehart behulpzaam zijn, om door de aderen en slagaderen, die tusschen de aequatoriale
en poolstreken liggen, den omloop der wateren te onderhouden.
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Porta, Lavater blijven steeds met eerbied door een nageslacht genoemd dat hunne
groote verdiensten waardeert; dank-

Daarna (§ 549) den grooten stroom aan den aequator besprekende, door Kapt. Grant ontdekt,
en die door het zich tijdelijk vereenigen der twee poolstroomen ontstaat, die van om de Zuid
in den Indischen Oceaan vloeijen, roept Maury uit: ‘Dit openen en sluiten van de beide
poolstroomen schijnt dus tot de schatkamers van den Indischen oceaan en zijn verwarmd
water in dezelfde betrekking te staan, als de kleppen en kamers van het menschelijk hart tot
de circulatie van het bloed. Het digtgaan op zekere tijden voorkomt de wederinzwelging van
het warme water, en dwingt het om door zijn regelmatige kanalen af te vloeijen!’
Lezer, vergeef mij deze lange aanhaling; misschien was ze in staat, u tot eene lezing van
Maury's werk uit te noodigen; niet zonder vrucht zou ik dan geschreven hebben; dankbaar
zult gij het na de lezing erkennen.
Toen Horatius zijne reis van Rome naar Brundisium uitvoerig maar niet langdradig verhaald
had, eindigde hij zijn reis-journaal met de woorden:

‘Brundisium longae finis chartaeque viaeque.’
(Serm. I, 5, v. 104.)
Dit zeg ik hem, om verschooning biddend, volmondig na.
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baar worden hunne verdiensten steeds erkend; lang leve hun idée, door den laten
naneef bevrucht en tot rijper ontwik-
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keling gebragt! Zij hebben op breede schaal aan de kennis der menschheid, in al
haar omvang, gearbeid; moedig voor Psychologie en Anthropologie strijdende,
hebben zij hunne beste krachten voor de ontwikkeling der wetenschap veil gehad!
Daar is nog eene andere lichtzijde, die in Gall's leer schitterend uitblinkt: 't is de
waarde, die hij aan de empirische methode leerde toekennen; 't is de hooge trap,
waartoe hij de empirische wetenschap in 't algemeen, wist op te voeren, of laat ik
liever zeggen: uit hare diepe rust wist op te wekken; want voor een paar duizend
jaren had ze reeds krachtvol gebloeid. Lecat, die geleerde Cartesiaan, durfde in
1738 in een door de K. Akademie voor Chirurgie bekroonde Verhandeling schrijven:
‘Quand l'Académie recommande les observations, ce n'est pas qu'elle statue sans
réserves sur ce fond,.... elle ne les souhaîte que pour venir à l'appui des
raisonnements, comme par surabondance de droits..... puisque les principes d'un
1
art, d'une science, doivent être au dessus des observations mêmes!’ .

1

Hoe oneindig hooger stond, in die dagen, onze Gaubius! Hij begreep toen reeds de waarde
o

eener goede empirie, bijv. (Inst. Pathol. N . 20): ‘Quaecunque ex observatis ad congrua
demonstrationis principia applicatis, casti ope ratiocinii, legitime deducta sunt, quamquam
per se in sensus non cadunt, non minorem profecto fidem merentur.’
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Aan die veel te hoog gepotentieerde redenering heeft Gall voor goed den bodem
ingeslagen. Jammer dat hij de empirie, ervaring, zoo deerlijk heeft verward met het
empirisme, bloote waarneming. Uit empirisme wordt wel empirie geboren, door
combinatie en onderlinge vergelijking van het waargenomene; het omgekeerde
heeft echter niet plaats. ‘Dobbiamo comminciare dall' esperienza, e per mezzo di
questa scoprire la ragione,’ zeî de helderziende Leonardo da Vinci zoo juist. Geen
natuurbeoefenaar zal met empirie, als het eenige wat tot ware kennis kan leiden,
kunnen schertsen, en wel allerminst de medicus, die aanstonds dwaalt, zoodra hij
alleen rationeel wil handelen. De horizon van ons vak is daartoe nog veel te beneveld.
Niets zal een eerlijk empirist tegen een Molière kunnen aanvoeren, wanneer zijn
bachelier de vraag der geleerde faculteit: ‘Causam et rationem quare opium facit
dormire,’ aldus beantwoordt:
‘Quia est in eo
Virtus dormitiva
Cujus est natura
Sensus assoupire!’
(Malade Imag. in fin.)

De redenering: ‘het is zóó, omdat het zóó is,’ is soms de eenige goede en mogelijke!
maar 'k heb veel tegen de ‘einzig zur Wahrheit führende empirische Methode’ der
phrenologen, omdat de Phrenologie tot nog toe niets meer was dan een zuiver
empirisme, waarvan ‘geen heil hoegenaamd voor de wetenschap te wachten is,’
zoo als Pierson zegt.
'k Zou, ter voltooijing van 't geheel, nog over de goeden afkeurende stemmen van
die dagen, vooral over de tegenwerpingen van den toenmaals grootsten
hersenanatoom, van Soemmering, moeten gewagen; 'k zou vooral over Ackermann,
Gall's krachtigen antagonist, moeten spreken, over Plattner, over Lichtenberg, ja
over Napoleon, die zoo gaarne met de nieuwe leer den draak stak, en deze, als
hem niet gunstig, zoo gaarne hekelde. Ik vergenoeg mij echter met eene plaats
weêr te geven uit Goethe's ‘Poetisch-prozaische autobiographie,’ waarin wij tevens
zien, welk een indruk eene ontmoeting met Gall op dien impressionabelen Proteus
aller talenten en gaven kon te weeg brengen. De volgende plaats mag daarom hier
niet gemist worden, omdat die aan den adelaarsblik der phrenologen schijnt ontsnapt
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te zijn. In twee woorden geeft Goethe een ware photographie van Gall. In het II
e

Deel, 10 boek van de ‘Wahrheit und Dichtung,’ getuigt het schoonste meteoor, dat
ooit Germaniës letterwereld bestraalde, dat hij in hooge mate de gave bezat om
vertelsels, hem door zijn eigen genius geïnspireerd, natuurlijk en aardig te verhalen,
en laat deze merkwaardige woorden daarop volgen: ‘In Rücksicht dieser
Eigenschaften, welche der so einsichtige als geistreiche Doctor Gall, nach seiner
Lehre, an mir anerkannte, betheuerte derselbe, ich sey eigentlich zum Volksredner
geboren. Ueber diese Eröffnung erschrack ich nicht wenig, denn hätte sie wirklich
Grund, so wäre, da sich bey meiner Nation nichts zu reden fand, alles Uebrige was
ich vornehmen könnte, leider ein verfehlter Beruf gewesen!’ Had Goethe 't jaar 1848
in Duitschland beleefd en doorleefd, genoeg gelegenheid had hij dan voorzeker
gehad om zijn aangeboren talent te doen schitteren, en deze laatste ironie ware
dan stellig achterwege gebleven.
Hoe komt het (want het is meer dan tijd om te eindigen) dat mannen, wier helder
hoofd in den omgang geroemd, wier geest en grondige kennis algemeen erkend
wordt, en wier deugden en godsvrucht der maatschappij konden ten voorbeeld
strekken, voor de Phrenologie partij kiezen, voor eene leer, die alle sociale
betrekkingen in den grond aantast, beroert en schokt; den geest der wetgeving,
regtspraak, strafregt en der geheele opvoeding naar andere normen vervormt en
omzet; met eene totale ommekeer onzer philosophische en psychologische
beschouwingen over deugd en ondeugd en over vrijheid en vrijen wil dreigt, om ons
slaven te maken van eene treurige praedestinatie, een doodend materialisme en
een ijskoud fatalisme?
Ik geloof dat Hyrtl, o.l., het beste antwoord op zulke vragen geven kan. Om voor
bepaalde dwaalbegrippen vatbaar te zijn, is ook een bepaalde graad van
verstandsontwikkeling onontbeerlijk. ‘Socrates en Paracelsus, Julius Caesar en
Wallenstein, ja zelfs een Napoleon, hadden hun deus familiaris, geluk-ster en
kaartenlegster; men vergeve wat aan minder begaafde geesten,’ zóó schreef ik
elders. De nederige volksklasse, - die meestal geen orakeltaal van den phrenoloog
behoeft, om, na een rijp en duur onderzoek, uit den mond van dezen te vernemen,
hoe weinig er in hun hersenpan besloten is, - heeft hare eigen bijgeloovigheden;
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de meer verlichten, en zij, die zich door rang en geboorte verre daarboven verheven
wanen, behoeven ook eene meer schitterende dwaling; 'k herinner mij nog duidelijk,
hoe ik als knaapje uit eene rust, zoo zalig en kalm, als die enkel in die jaren te
smaken valt, meêdoogenloos - om niet te zeggen wreedaardig - werd opgewekt,
om, half dodderend, als ‘fâcheux quatorzième’, de sombere angstvalligheid van een
der dertien gasten door mijn smartvol waken in slaap te sussen. Hoe hooger men
opklimt, des te dieper zien wij op de maatschappelijke ladder het gezond verstand
afdalen en het bijgeloof rijzen, maar telkens in een nieuw gewaad. Allengs komen
wij aan de hoven der vorsten. Wijkt daar alles? Neen, lezer! dáár zegevierde het
Mesmerisme; daar triumpheerde de tafeldans, dáár vestigden de klopgeesten hun
1
troon, dáár vond de Homoeopathie een veilig toevlugtsoord, en nergens beter dan
dáár werden in onze dagen nog de geesten en schimmen der afgestorvenen
opgeroepen en ter verantwoording van hun tegenwoordig en verleden opgedaagd!
Of nu juist dat alles ten glorie verstrekt aan de hoofden der hoven, of aan de
zamenstellende deelen dezer laatste, zal ik, als ‘homme du peuple’, wel nalaten te
beslissen. Seneca's Koorzang leert ons:
‘Fraus sublimi regnat in aula.’
(Hippol. v. 981.)

Misschien worden wij door dat volkje om den tuin geleid.
‘La règle des rois c'est la force.
Ont-ils parlé: peuple à genoux!’

zingt Béranger in zijne nagelaten liedjes! ‘Naar 't voorbeeld der koningen voegt zich
de wereld,’ zeî reeds

1

Slechts een enkel hooggeplaatst Spanjaard maakte voor eenigen tijd in de Madridsche ‘Union’
eene gelukkige uitzondering op die treurige algemeenheid, toen hij een aardig dichtje zong,
dus aanvangende:

Sin Graego, ni Latin, ni Castillano,
Te hallaras convertido en Avicenna;
Con los globulos de Hahnemann en la mano,
La tisis curaras y la gangrena!
wat in 't Hollandsch beteekent:

Zonder Spaansch, Grieksch of Latijn,
Kunt ge een Avicenna zijn:
Een pil van Hahneman om 't uur,
Geneest de tering en 't koud vuur.
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een hekeldichter der oudheid , en wanneer wij weten dat het hof van Lodewijk XIV,
alleen uit vleijende navolging, een walgelijk gebrek voorgaf, dan moet het ons niet
verwonderen dat, waar een koning of koningin geesten zag, deze ook door hen die
daarbij waren gezien werden.
De eerlijke Gall nam dikwijls onheilspellende knobbels aan schedels van brave
menschen waar; hij zette daarom een klein achterdeurtje open - zoo als Hyrtl het
noemt - door te zeggen, dat de aanleg kan bestaan zonder tot ontwikkeling te komen,
even als gebrek aan aanleg door opvoeding en leiding, zoo al niet vervangen, dan
toch verborgen kan worden. Maar ook juist door dit achterdeurtje, dat nog geen
phrenoloog heeft durven sluiten, kan de te veel in 't naauw gebragte Phrenologie,
voor de magtige aanvallen eener gezonde Logica en het zware geschut van streng
wetenschappelijke argumenten terugtrekkende, zich een veiligen aftogt bewaren.
En ondanks dat alles kan ik mij toch van de idée nog niet losmaken, dat eene
Phrenologie, op veel ruimer grondslagen gebouwd, op veel breeder schaal opgezet,
nog niet eenmaal zal opkomen, wanneer de nu nog verborgen kern dier duistere
wetenschap zich voor 't komende geslacht duidelijker zal geopenbaard hebben. Tot
2
een slot zijn daarom de schoone woorden, aan Seneca's ‘Naturales quaestiones’
ontleend, hier misschien niet misplaatst.

1

2

Componitur orbis
Regis ad exemplum, nec sic inflectere sensus
Humanos edicta valent, quam vita regentis.
Deze geleerde is reeds van geen gezochtheid meer vrij te pleiten. Zijn karakter zal steeds
een raadsel blijven, maar is stellig niet overeenkomstig met zijne onsterfelijke schriften.
Den minnaar van Agrippina en van eene andere zuster van Caligula voegt het niet een
zedepreek te schrijven over de zielskracht, de matiging der driften, de strengheid der zeden,
enz., enz. Zijne geldzucht bragt de wingewesten bijna in oproer.
‘Tous ses bustes m'ont paru médiocres; sa figure aux bains est ignoble, sa véritable image,
celle qui vous frappera d'admiration, qui vous inspirera le respect.... elle est dans ses écrits;
c'est là qu'il faut aller chercher Sénèque,’ zegt Diderot.
Ik houd het meer met Ampère, hoe groot een bewonderaar van Seneca ik sedert lang moge
zijn. ‘Je regarde ses écrits comme un portrait de son âme peu ressemblant,’ zegt deze, ‘j'aime
encore mieux en croire ses actions et ses bustes.’ Alle edelheid zoekt men vergeefs op deze
laatsten; slordige baard, verwarde haren, kenmerken van een geaffecteerd stoïcismus voor
hem, die Seneca's leven en daden kent. De zoogenaamde ‘lapsis index in hortis Burghesianis,’
die ons Seneca in zijn laatste bad zou voorstellen, bleek echter later niets anders te zijn dan
het beeld van een slaaf, die visch vangt. Men wane dus niet Seneca daaruit te kennen.
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‘De dag zal komen’, zoo zegt hij, Lib. VII, c. 25, ‘waarop een schitterender licht en
de studie van later eeuwen datgene zal openbaren wat nu verborgen is, - de dag
zal komen, waarop onze naneef zich zal verbazen, dat zulke duidelijke zaken door
ons ongezien bleven!’
‘Ja, 't volk,’ zoo gaat hij voort, c. 31, van een later eeuw zal veel weten, wat ons
onbekend is. Veel blijft er voor de komende eeuwen bewaard, wanneer de
herinnering aan ons reeds zal zijn uitgewischt!
Zekere geheiligde zaken worden niet op eens voor ons ontvouwd. Nog bewaart
Eleusis in hare schatkamers, wat zij den na ons komenden zal openbaren. Zoo ook
ontsluit de natuur ons niet op eens haar heiligdom. Reeds wanen wij ons in haar
binnenste - wij betreden nog pas den voorhof! Niet voor een ieder zijn hare
verborgenheden toegankelijk. Afgesloten voor 't algemeen, worden zij in haar meest
verholen heiligdom bewaard, waarin deze eeuw dìt, de andere, die na ons komen
zal, weêr dàt zal opsporen. Langzaam komen groote dingen aan den dag! ‘Tarde
magna proveniunt!’
Arnhem, Mei 1858.
H.F. THIJSSEN.
Med. et Chir. Doctor.
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Losse reisschetsen.
II.
‘In mijn jongen tijd kraaiden de hanen altijd zoo helder en vrolijk, dat het een lust
was om aan te hooren; maar in dezen fraaijen nieuwerwetschen tijd doen ze alleen
den bek open en staan te gapen, zonder een enkel geluid van zich te geven.’ Zoo
bromde die goede doove juffer altoos, als zij begon dien nieuwerwetschen tijd eens
ferm door te halen en dien goeden ouden tijd hoog te roemen. En onwillekeurig
dacht ik dan aan mijne goede oude tante zaliger, die altijd knorde, dat men
tegenwoordig de beschuitjes bijna oneetbaar hard bakte; want evenmin als de
hardhoorige begreep, dat de jaren niet de hanen, maar wel hare trommelvliezen
veranderd hadden, dacht de goede tandelooze er aan, om haar twintigjarig gebit
van vroeger met dat van eene halve eeuw later te vergelijken.
Dwaze klagten van menschen, die eigenlijk te oud zijn om nog regt te hebben
meê te praten! roept menig piepjong wijsneusje alligt uit; op zulke gekkenpraat is
immers niets te antwoorden. Och, goede vriend! wie weet, over hoe weinige jaren
gij door even zulke dwaze gezegden bewijzen zult, dat ook gij alles wat u omringt
niet van een algemeen en onpartijdig standpunt beschouwt, maar alles afmeet naar
uwe eigene behoeften, hoe onredelijk en dwaas die ook zijn, en door hoe weinigen,
gelukkig waarlijk, met u gevoeld. Voorzeker, de verouderden onder onze luidjes,
want ook onder de oudjes vindt men ouder- en nieuwerwetschen, klagen dikwijls
maar al te veel over 't geen hen omringt, en wijten veel wat hun lastig is aan de
zucht, die
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volgens hen iederen jongere van jaren bezielt, om gedurig wat nieuws en wat anders
tot stand te brengen; maar daarom voegt ons nog geen hard oordeel over hen. Wat
zullen wij, bluffers op dezen grootschen tijd, wij, stoom- en electriciteitsluí, later wel
zeggen van het jonger geslacht, als dat ons misschien in een dag of wat met zijne
vliegmachines naar Java overbrengen wil? Klagen over het nieuwe, waaraan wij
nog eerst moeten wennen, 't is zoo natuurlijk, vooral als wij oud zijn en niet meer
rap en flink meê kunnen doen, even als we dat vroeger zoo gaarne deden.
Verbetering dwingt toch altijd tot verandering, en och! hoe ongaarne wisselen wij
dien ouden, warmen en gemakkelijken huisjas, die nu eens zoo heerlijk naar ons
ligchaam uitgerekt is, hoe kaal en versleten hij zijn moge, en hoe vele sporen hij
ook drage van des eerzamen lappers vingeren, voor een nieuw kleed, dat zijn
proeftijd nog afleggen moet, eer het ons dierbaar is. Er moge al veel vadsigheid
schuilen in dien afkeer van het nieuwe; maar verkeerd als alle luiheid, zoo als elke
ondeugd zijn moge: verleidelijk is ze toch ook. Trouwens, ze heeft dat met elke
ondeugd gemeen. Was er niets aanlokkelijks in het kwaad doen: niemand die het
deed, en de brave luî zouden alras in zulk een kwistigen overvloed gevonden worden,
om al onze nieuwerwetsche Savonarolas wanhopend te maken. En er is toch ook
iets goeds in, dat een gedeelte der menschen al dat nieuwe afkeurt - zij 't dan ook
alleen uit gehechtheid aan het oude - wat het andere gedeelte krachtdadig en gedurig
tracht in te voeren. In alles wat wij menschen tot stand brengen, blijft veel
onvolmaakts, en vooral in den beginne. Zij echter die dat nieuwe invoeren, zijn
dikwijls huiverig om de gebreken daarin, waarvoor ook zij niet blind zijn, aan te
wijzen, uit vrees van daardoor impopulair te maken wat zij juist zoo gaarne populair
zouden zien. Die rol van eeuwigdurende vitters nemen nu de oudeluî bij ons op
zich, zoodra het eene nieuwigheid geldt, die diep indringt in de nu eens door vele
jaren schijnbaar als goed geijkte gewoonte. Zijn hunne aanmerkingen juist, dan laat
ons gekrenkt eergevoel ons geene rust, tot dat wij dat gebrekkige hebben verbeterd,
en zoo zijn juist de bestrijders zeer dikwijls de onwaardeerbaarste helpers, om dat
nieuwe nog beter en hechter wortelen bij ons te doen schieten, dan het zonder
hunne hulp ooit zou gedaan hebben. Zoo'n Eerste
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Kamer, die de Tweede nu en dan eens op de vingeren tikt, als zij wat al te ver gaat,
en die het wat te kras en te vlugtig gemaakt opstel weêr terugstuurt, om het meer
gezet en naauwkeuriger over te werken, kan geen kwaad.
Maar zelfs al zijn onze oude luidjes wat eenzijdig in hunne berispingen, dan nog
moeten wij eerst onderzoeken, of zij toch ook niet wát gelijk ten minste hebben, eer
wij hen zoo maar als onbevoegde en lastige vitters op zij zetten. Zoo blijven de
oudjes bijv. over 't algemeen bitter ingenomen tegen het reizen met spoorwegen,
en wanneer zij die vliegmanie veroordeelen, dan doen zij verkeerd, omdat zij zoowel
bedenken moesten, dat tijd geld is, als omdat zij dan vergeten, dat hunne oudjes
in der tijd evenzeer hunne stuivende straatwegen en hollende diligences, natuurlijk
even onregtvaardig, veroordeelden. Maar hebben zij, om bij dit voorbeeld te blijven,
wel zoo geheel en al ongelijk om, ten onzent vooral, over dat reizen met spoorwagens
te klagen? Zijn die wagens werkelijk goed ingerigt voor hun doel? Kan men het
billijken, dat de minvermogende nog dikwijls op enkele lijnen gedwongen wordt in
wagens te zitten, waarin hij naauw voor regen en koû beschut is, of de
meervermogende nog dikwijls in kasten vervoerd wordt, te laag om er regtop in te
staan, met zitplaatsen te kort en te smal en te glad bijna om er op te zitten, terwijl
de meestvermogende alleen waarlijk goed geherbergd wordt? Is dat kleingeestig
weren van de stations, van een ieder die niet bepaald tot de medereizenden behoort,
niet meer dan lastig, vooral omdat men nog niet eens, zoo als in Engeland, beleefd
en kosteloos met zijne pakkage geholpen wordt, maar overgelaten is aan een troep
vaak maar al te veel eischende en al te ruwe gasten? Moet men niet met regt klagen
over die smalle open stations, zoodat men niet eens beschut is als men zijne vigilante
zoekt, en waarin de spoorrijtuigen 's zomers den geheelen dag in de blakende zon
staan te braden, zoodat men waant in een broeikast te zijn, als men er in zit? Hebben
de oude luî geen regt te klagen over die hooge, lastige, smalle treden der wagens,
die het ingaan en uitstappen bijna gevaarlijk voor hem maken die niet flink ter been
is? Is het niet waarlijk al te erg, dat wij nog maar hier en daar eene enkele restauratie
op den geheelen weg hebben, die ook toegankelijk is voor hem die in den wagen
zit, en dan nog
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wel maar zeer schamel voorzien? Ziet, als die goede oudjes over al die ongemakken
klagen, om nu maar eens bij het reizen met den spoorweg te blijven, moeten wij,
jongeren, dan hun klagen niet billijken, en de noodige verbeteringen daarin
aanbrengen? Want al kunnen wij de hanen niet zooveel harder laten kraaijen, dat
die arme hardhoorige hen toch kan hooren: wij kunnen voor die goede tante toch
wel zulke zachte beschuitjes laten bakken, dat ook zij die kan bijten!
Rampzalig Bodenbacher station! aan de grenzen van Bohemen, tusschen Dresden
en Praag, met zóóveel ongerief, dat wij wel dadelijk aan onze shabby Nederlandsche
stations moesten denken; al die klagten, al dat verzoenend gekeuvel over onze
ouderen van dagen, bragt ge dadelijk voor onzen geest. En dan een vol uur daar
te moeten wachten, een vol uur, alleen om weêr die paspoortenkomedie te spelen!
Voor éénig tijdverdrijf het schouwspel te hebben van een gebaarden krijger,
gewapend van top tot teen, die geen ander middel heeft om zijn moed te toonen,
dan door zich in toorn op te winden tegen een ieder, die hem niet bij uitstek vriendelijk
bejegent, waarlijk, dat behoort niet tot de zoo hoog geroemde genoegens van het
reizen. Eerst moesten wij, nadat onze catalogus afgeleverd was, zorgen dat
Oostenrijk er toch geene schade door leed, dat wij aan onze eigene sigaren de
voorkeur boven die juweelen zijner Regie gaven, maar toen wij daarna ook voor
ons zelven wilden zorgen, was goede raad duur. Eene overvolle restauratie, waar
een ieder uitmuntend zitten kon, die zelf zijn stoel meêbragt, en heerlijk eten, die
zijn diner zoo maar uit zijn rokzak kon halen, en dat paradijs bestuurd door een
kastelein, die blijkbaar maar op de helft der reizigers die hongerig en dorstig waren,
gerekend had, ziedaar ons voorland. Toen maar van den nood eene deugd gemaakt,
en vermeesterd wat daar goeds werd opgedischt. Dat ging nog veel makkelijker
door harde woorden dan door harde daalders; waarlijk, eene zeldzaamheid voor
ons Nederlanders, die daarenboven nog dit curieuse ondervonden, dat baas noch
knecht noch wij zelve wisten wat wij eigenlijk georberd hadden, zij door de
heerschende wanorde, wij door onbekendheid met de namen van hun poespas,
zoodat ik tot op den huidigen oogenblik blijf gelooven, dat die edele Bohemer ons
op de
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grenzen van zijn arm maar eerlijk vaderland gedeeltelijk kosteloos heeft getracteerd.
't Zou mij spijten als de man dat niet bedoeld had, maar dan leere hem dat meer
orde op zijne zaken te hebben. Overal is het toch hetzelfde: door schade wordt men
wijs.
Dáár klepte de klok, als het sein van vertrek, en juist op datzelfde oogenblik werd
de enge deur der kamer geopend, waardoor wij allen ons persen moesten om onze
passen terug te krijgen. Welk een gedrang en gestoot en geschreeuw, en ook, welk
een wanorde! En aardig, welk eene persiflage in dat strenge Oostenrijk op zijne
paspoortengezetheid! Hoe ligt had ik mij hier, door 't eenvoudig verwisselen van
mijn nommer, een plegtig gezegeld en onwraakbaar getuigenis, bekrachtigd door
den hoogen dienaar van een nog hoogeren Heer, kunnen verschaffen, dat wij,
eerzame Amsterdammers, Turken, Chinezen, Kozakken, Slawakken of wat niet al
waren, en dat bewijsbaar voor alle policiebureaux! Onze bescheidenheid, en ons,
vooral in de ure des gevaars krachtig sprekend nationaliteitsgevoel, weêrhield ons
van die aanmatiging, en als vreedzame Hollanders, geijkt door al wat in Oostenrijk
meest gevreesd wordt, stapten wij eindelijk doodaf den sinds lang snuivenden en
blakenden spoortrein in. Maar welk eene hitte, welk eene benaauwdheid, welk eene
inrigting! Het goede gezelschap moest ons vergoeding voor ons lijden schenken,
en waarlijk, dat deed het ten volle. Een snaaksche Franschman zat tegen ons over,
en na allerlei aardigheden gedebiteerd te hebben, begon hij in eens onzen buurman
aan te spreken in eene taal, die wij nog nooit gehoord hadden. Onze alias
Franschman was een Wallachijer en meende een landsman in hem gevonden te
hebben. Hij was schilder van beroep en woonde te Parijs. Gedurende den oorlog
in de Krim was hij gedurig op het terrein geweest, om zijne schetsen van veldslagen
te maken; de Sultan had hem daarvoor met de nieuwe Meschidj-orde vereerd,
waarvan hij ons het diploma liet zien, wit satijn met gouden letteren. Alleraardigst
waren zijne verhalen van 't geen hij had bijgewoond, en de vrij lange en nog al
eentoonige weg naar Praag werd ons daardoor niet weinig verkort. Wij vlogen de
bedrijvige steden Tetschen, met zijn groot kasteel van Graaf Thun, Aussig, Lobositz,
Leitmeritz, Raudnitz, Melnik, vele met kolossale fabrieken en boekerijen, en allerlei
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kleinere stations voorbij, dikwijls evenwel ook met halfstoom, om de vele en
gevaarlijke krommingen van de Moldau in dit enge rotsdal, tot dat eindelijk de
reusachtige viaduct ons waarschuwde, dat wij aan het doel onzer reis waren. En
na veel tijd verbeuzeld te hebben op het ruime, maar slecht ingerigte station, waar
onze koffers eerst moesten gevisiteerd worden, betraden wij eindelijk de oude
eerwaardige Boheemsche koningsstad.
In Praag betreedt men eene geheel andere wereld. Menschen en huizen hebben
er een zoo geheel verschillend aanzien van 't geen men in de gewone Duitsche
steden ontmoet. De vreemde kleederdragt die men ziet, en de vreemde taal die
men hoort, dragen daartoe voorzeker het hunne bij. Dan die Oostenrijksche soldaten,
gekleed als oude sansculottes, persiflage op de politiek die zij verdedigen, en met
gezigten waarop scherpzinnigheid juist niet de dominerende trek is, en wier aantal
zoo groot is, dat men bijna waant in eene groote kaserne te zijn. En die ruwe
physionomiën der Slawakken, en die overal door den vreemdeling zoo sterk gevoelde
behoefte aan een weinigje meer zindelijkheid, dat alles bij elkâar geeft aan deze
aloude veste een eigenaardig karakter. Maar meer nog dan aan dat alles, ontleent
Praag zijn karakter en zijne schoonheid aan zijne prachtige gebouwen. Wie langs
het kolossale Jesuiten Collegicum Clementinum met zijne twee kerken en twee
kapellen, de breede Carlsbrücke betreedt, met de 28 meer dan levensgroote beelden
en groepen van Heiligen, en wie het koninklijk paleis majestueus troonen ziet op
het Hradschin, waar het eene prachtgebouw het andere als verdringt, hij zal aan
Praag voorzeker eene eereplaats toekennen onder de schoonste steden van Europa.
Hoe prachtig is niet de oude Teynkirche met de beide heerlijke torens, die oude
de

Hussietenkerk door duitsche kooplieden in de 13 eeuw gesticht, alleen te veel
verscholen achter de huizen van den Grossen Ring, waarop het eerst in 1840 nieuw
in fraaijen Gothischen stijl opgebouwde Raadhuis prijkt, terwijl de Mariazuil,
gedenkpaal aan Praags bevrijding van de Zweden, des avonds vele aandachtigen
lokt. Met eene naauwgezetheid, alleen den Nederlander eigen, maar tevens met
eene uitdrukking en warmte, alleen het deel van den waren kunstenaar, heeft onze
verdienstelijke stadgenoot van Bommel die groote markt van Praag op
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het doek gebragt en ons waarlijk verrast, toen wij dit fraaije stuk in zijn atelier mogten
bewonderen. Mogten onze jeugdige schilders maar meer trekken naar plaatsen als
dat wel verafgelegene, maar aan schoonheden zoo overrijke Praag, zij zouden dan
bouwstoffen te over opdoen om naar onze tentoonstellingen ook eens andere
tafereelen te zenden dan die eeuwigdurende vrouwen met kinderen en met groenten,
't geen vele onzer artistes wel als de attributen eener hollandsche vrouw schijnen
te beschouwen, even als de lier en de mirtenkrans van de Italiaansche!
Maar wij schrijven niet in concurrentie met een Murray of een Baedeker, en al
noemen wij ook met name de overrijke Jesuitenkerk St. Nicolaas, den reusachtigen
Dom, met dien van Keulen bijna wedijverende, vol van kostbare, maar niet alle even
schoone monumenten, den prachtigen Burg, in den stijl van de Louvre aangelegd,
het stift Strahow, ongewoon groot en rijk, Wallensteins paleis, al de bezienswaardige
punten kunnen wij niet opgeven. Eene uitzondering maken wij echter met de Damen
Stiftung, een prachtig gebouw, met een allerverrukkelijkst gezigt over de geheele
stad. De Kroon verzorgt hierin dertig arme adellijke dames, totdat zij trouwen of
sterven, en geeft haar, behalve huisvesting, vrije apotheek, eene loge in de komedie
en het gebruik van drie equipages en vijf knechts, jaarlijks nog ƒ 850, ƒ 1000 of ƒ
1600, naarmate van den rang. De abdissen moeten van keizerlijken bloede zijn en
genieten ieder jaarlijks ƒ 20,000. De fraaije portretten van de stichtsteres Maria
Theresia, van de ongelukkige Maria Antoinette en van de beide laatste abdissen,
de koningin van Napels en de onderkoningin van Lombardije, prijken in de groote
zaal. Hoe heerlijk is de weg van hier over de lange kettingbrug over de Moldau, in
het midden rustende op het Schutterseiland, en langs de Franzenskaai met het
monument van Frans I; maar weinig loont de gang door het Jodenkwartier, waar
vooral de Amsterdammer weinig nieuws bespeurt. Praag is eene stad waar men
dagen achtereen met genoegen rond kan doolen, om telkens weer nieuwe
schoonheden, vooral van architectonischen aard te ontdekken.
't Was nog vroeg in den morgen, toen wij reeds weder achter den snuivenden
locomotief zaten, om den 12 uur langen weg naar Weenen af te leggen, al spoedig
voorbij het
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tooneel van den grooten Hussitenslag in 1434, tusschen Böhmischbrod en Podiebrad,
stoomende en slingerende met den langen trein door het heerlijke dal des stillen
Adlerflusses, langs het welbekende Zwittau, en dan weêr door het liefelijke Adamsdal,
waarvan de natuurschoonheden die men reeds uit den spoorweg ziet, zoo overrijk
zijn, dat men waarlijk watertanden zou om aldaar eenigen tijd te kunnen rondzwerven.
Daar steken de lange schoorsteenen van het bedrijvige Brünn hoog boven de vlakte
uit, maar nog boven alle steekt eene van Oostenrijks vloekgevangenissen, de
wijdberuchte Spielberg, hare transen omhoog en vervult den gelukkig in vrijer land
geboren en in vrijer lucht ademenden reiziger met walging en afschuw, wanneer hij
gedenkt aan het lijden van een Silvio Pellico, een Maroncelli en zoo vele anderen,
binnen die muren doorgestaan; 't schijnt dat nu gewone misdadigers de plaats van
de vroegere staatsgevangenen ingenomen hebben; mogt maar spoedig de tijd
aanbreken dat Oostenrijk geene der laatste meer in zijne kluisters smeedt, en dat
ook daar eindelijk eens door vrijheid een krachtige stoot gegeven worde aan
verlichting en ontwikkeling van het volk! Dwang wekt verbittering, maar vrijheid
vrede. Veel nieuws levert de weg verder niet op, dan het gezigt op de kleine
Karpathen, terwijl men eindelijk het urenlange slagveld van Wagram midden
doorsnijdende en over de groote en kleinen Donaubrug stoomende, de prachtige
hoofdstad van het magtige Oostenrijksche gebied nadert.
Welk eene aangename drukte, welk een vrolijk gewemel, dat den vreemdeling
dadelijk in Weenen als te gemoet komt! Die breede straat van de Leopoldstadt,
waardoor men de stad binnentreedt, hoe ze dadelijk het karakter aangeeft van eene
wereldstad, zoo als Weenen met regt mag genoemd worden. 't Is alsof men te Parijs
of Londen is, wanneer men in die drukke straten en die prachtige winkels langs
wandelt, en die opgeruimde menigte zich als ziet verdringen in de tallooze café's,
enkele zeer aardig op het midden van eene markt of plein, in de nabijheid van de
groote fonteinen, onder eene groote veelkleurige tent opgeslagen. Fiacre aan fiacre,
omnibus aan omnibus, om niet eens van de tallooze fraaije equipages te gewagen,
toonen den vreemdeling al aanstonds, dat hij zich in eene stad bevindt met afstanden
te groot om ze te voet af te leggen, en te
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midden van eene bevolking te rijk of te over bezig, dan dat de gelden voor omnibus
of fiacre niet eene onvermijdelijke uitgaaf zouden genoemd worden. Der Wiener ist
lustig, zeî ons een gulle stedeling, en hij mogt dat zeggen, want de menigte op straat
en in komedie en in koffijhuis getuigt dat voldoende. Hoe vele restauratiën telt het
Prater niet wel, dat Hydepark van Weenen, hoewel in schoonheid niet op één dag
met Londens fashionable drive te noemen. Zoo iets in Weenen beneden onze
verwachting bleef, 't waren die eindelooze Prateralleën; maar het wilde Prater, digt
bosch met tal van herten en reëen, vermogten wij niet te bereiken; trouwens de
pracht van Oostenrijks adel, ziedaar wat aan het Prater luister bijzet, wanneer de
eene schitterende equipage op de andere volgt, en het eene toilet nog meer de
algemeene bewondering tot zich trekt, dan het andere. Maar overigens, wat wij ook
te Weenen zagen, alles overtrof onze verwachting zeer ver. Wie geeft den indruk
weêr, die eene St. Stephanskerk met den alle beschrijving te boven gaanden fraaijen
toren op den aanschouwer maakt, die toren zoo fijn en slank en rank en spits als
eene naald, en met een ongemeenen rijkdom van snijwerk versierd, zonder overladen
te zijn, maar dat aan het geheel eene elegantie en keurigheid bijzet, zoo groot, dat
men naauw aan het voeten-cijfer der hoogte geloof verleenen wil. De Augustinerkerk,
met het prachtige graf van Maria Christina door Canova, de Schottenkerk, de
Carlskerk, waarvoor de beide marmeren zuilen, waarom reliefs als gewonden zijn,
met verschillende tafereelen uit het leven van den kardinaal Carlo Borromeo, de
Drieëenheidszuil en der Brunnen, ze zijn allen der bezigtiging overwaard. En waar
is eene bibliotheek te zien in pracht van gebouw die van Weenen evenarende, die
majestueuse koepel, waar marmer en goud en frescos het oog als verblinden.
Jammer dat van deze 320,000 deelen, 16,000 handschriften en 12,000 incunabelen,
in 92 kasten en 16 kabinetten verdeeld, nog niet anders dan de geschreven catalogus
van 63 folio banden bestaat. De Hofburg, kolossaal van omvang, en prijkende met
de fraaije standbeelden van de keizers Josef II en Frans, en van den Aartshertog
Karel, de Schatkamer, het reusachtige Arsenaal, de vele kostbare verzamelingen
van alles wat de kunsten schoons en edels vermogen aan te bieden, ze zijn
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alle zoo vele sprekende bewijzen van Weenens rijkdom en grootheid. En toch troont
nog boven dat alles Prins Eugenius van Savoyes lustslot, het Belvedère, met eene
galerij van schilderijen, die zelfs voor die van Dresden niet behoeft onder te doen,
en boven Dresden uitmunt door de kostbaarheid van het gebouw. Wie die zich niet
met moeite verwijdert uit die prachtige Rubens-, Rembrandt- en Van Dijck-zalen en
wie, die ooit een gelijke gezien heeft van die twee wereldberoemde portretten van
een oud man en eene oude vrouw door Balth. Denner. Zoo ooit, hier zou men wanen
vleesch en bloed voor zich te zien. Maar hoe onvoorzigtig reeds, een enkel stuk
met name te noemen, waar honderden ons als in verrukking bragten! En dan het
benedengedeelte van het paleis, met de geweldige karyatiden, waarop de geheele
voorhal rust, en die fraaije marmerbeelden en groepen, waaronder Fraccaroli's
kindermoord van Bethlehem - een krijger met den opgeheven arm een kind
aangrijpende, en eene radeloos weenende vrouw aan zijne voeten, waarnaar het
wichtje half angstig de mollige armpjes uitsteekt, - uren en uren wandelt men even
onverzadigd door zoo veel schoons. De Antiken- en Ambraser Sammlung in het
Unten-Belvedère, waarheen men door den in Franschen stijl aangelegden tuin komt,
die de beide Belvedères aan elkander verbindt, zijn tevens zeer der bezigtiging
waard, vooral de Ruiter-galerij, met de oude rustingen op houten paarden, even als
in den Tower te Londen. En wie een kolossaal gasthuis zien wil, hij verdwale, als
wij, door die eindelooze reeks van gebouwen, waarlijk eene stad op zich zelve
uitmakende. Doch waar zouden wij beginnen en waar eindigen wanneer wij alle
merkwaardigheden van Weenen willen opnoemen, te meer daar ons later dezelfde
taak van München, dat Duitsch Athene, wacht. Het glacis en de Hofgarten kunnen
wij dan ook alleen maar vermelden, en roemen liever in de schoonheid van dat
prachtige Schönbrunn, waar Napoleon eens het verdrag met Oostenrijk teekende
in dezelfde vertrekken, waar vier en twintig jaren later zijn eenige zoon den geest
zou geven. Het massaal paleis ligt majestueus in het ruime park, ook in Franschen
stijl aangelegd, met 32 groote marmerbeelden, die scherp tusschen de groene
hagen afsteken, terwijl de 3000 voet lange en 60 voet hooge zuilengalerij, de Gloriette
genaamd, die vlak over het pa-
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leis op den top van een heuvel ligt, een allerheerlijkst uitzigt over geheel Weenen
aanbiedt. En wie roemt niet den zoölogischen tuin van Schönbrunn, zoo om zijne
bevalligheid en grootschheid van aanleg, als om den rijkdom der diersoorten, eene
waarlijk keizerlijke inrigting! Zelden zagen wij zijne wedergade! Hoe jammer, dat de
tijd ons verbood Laxenburg, Baden en andere omstreken van Weenen te bezigtigen,
waarvoor wij onze vrije uren zooveel liever zouden gebruikt hebben dan voor een
gang naar het theater, hoe fraai de zaal ook wezen moge. Maar wij hadden dagen
lang in Weenen rondgereden en rondgewandeld, wij waren dagen lang slagtoffers
geweest van de onbegrijpelijke anarchie die hier, te midden van het brandpunt van
monarchie, in alles heerscht wat fiakerwezen betreft, waarlijk geen gering bezwaar
voor den reiziger, die door gebrek aan tijd en eene brandende nieuwsgierigheid
naar al het bezienswaardige bijna als opgevreten wordt; maar ook, wij hadden dagen
lang het lustige Weenerleven zooveel mogelijk doorleefd en bespied en ons daarin
vermeid, terwijl de luchtigheid der inwoners voor ons zoo vreemd een contrast
vormde met die sombere kolossale paleizen, waarin voor een gansch geslacht
ruimte te over aanwezig scheen en met dien ernstigen tint, die over bijna alle
gebouwen, groot en klein, van geheel Weenen verspreid ligt, met uitzondering van
't geen de nieuwste tijd heeft opgeleverd.
Wat het verblijf te Weenen mede zoo aangenaam maakt, is de ongemeene
welwillendheid waarmede de vreemdeling allerwege bejegend wordt. Tot al het
bezienswaardige wordt hem vrijelijk de toegang verleend; 't is eene ware uitzondering
wanneer men hier of daar een klein drinkgeld van hem verwacht. Het fraaije park
te Schönbrunn, de Gloriette, de Dierentuin aldaar, ze zijn als vrije wandeling voor
het publiek, en rustig en vrijelijk doolt men overal rond. En het publiek schat die
vrijheid hoog; het beste bewijs daarvan vindt men in de orde die overal heerscht,
in de ongeschonden bloemperken en onbevuilde muren, die men overal ziet. Wat
zou het zijn, wanneer aan ons minder publiek eens tot zulke plaatsen de vrije toegang
verleend werd! De schandalen, geschreven aan deur en post en muur in onze groote
steden; de baldadigheid, waarmede nieuw geschilderde huizen en namen beklad
en uitgewischt worden; de dronkenschap, waaraan de mindere burger zich
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ten onzent dadelijk overgeeft, zoodra hem een feest bereid wordt; de walgelijke
obscène liederen, die men zelfs vrouwen en kinderen op onze straten hoort
uitstooten, ze zijn zoo vele bewijzen van gebrek aan beschaving bij ons vrij
republikeinsch volk, treurig afstekende bij het ordelijker gedrag der zoo veel meer
slaafsche Duitsche volken. Zou 't de dwang zijn, die den Duitscher zooveel ordelijker
doet zijn, meer nog dan de uiting van zijn vrijen wil? 't Is wel mogelijk, maar dan
zegen ik dien dwang over hen, die door hun gedrag toonen nog onmondig te zijn.
In onze hoofdstad mag geene eerzame dienstmaagd haar werk buiten 's huis
verrigten dan op een bepaald uur, maar tot op den dag des Heeren toe mag wel de
dronkaard den voorbijganger den weg als versperren en ergeren door zijn
godslasterlijk gevloek! Wat gaat de Policie de zedelijkheid aan! Waag 't in onze
groote steden een hoofddeksel of kleed te gebruiken, ook maar een weinig afwijkende
van 't geen een ieder draagt, en vreemdeling of burger, onverschillig wie ook, hij
moet geduldig den scheldnaam verwachten, die de eerste de beste straatjongen
goedvindt hem naar het hoofd te werpen. Noch in Duitschland, noch in Frankrijk,
noch in Engeland ziet men iets van dien aard. En is die baldadigheid ten onzent
niet te keeren? Wanneer die stoet van heiden-bekeerders, die brave luî, vol van
heiligen ijver om iederen zwarte, bruine of gele, mits hij maar duizende uren ver van
hem afwoont, tot het Christendom, en dus tot meer zedelijkheid te brengen, wanneer
zij maar eens in plaats van fraaiklinkende maar zinledige speeches te houden, en
vergaderingen zonder eigenlijke zaken bij te wonen, in den eigen kring hun
bekeeringswerk met dezelfde financiële krachten als nu daar buiten wilden sterken,
dan zou al spoedig een andere geest in ons wel goed gezind, maar slecht geleid
lager publiek doordringen. De apostel van den heiden, Sint zoo en zoo, zou voor
dat werk niet deugen, 't is zeker; maar de duizenden en tienduizenden, die nu
daarvoor naar den vreemde gaan, zouden hier in luttel tijds over krachten genoeg
te beschikken hebben, om met ijver die taak te kunnen doorzetten. Maar eerst de
speeches en de dameskransjes voor de heiden-wereld aan een zîj, en dan in den
naasten kring zelf de handen uitgestoken, en die velen tot een beter leven hervormd,
die nu dagelijks in ons midden als onmatigen en ontuchtigen daarheen gaan, niet
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omdat zij het goede haten, maar omdat zij het goede naauw zelfs kennen. Niet
bloohartig de oogen gesloten voor 't geen onder onze oogen geschiedt; het eigen
geweten veroordeelt die verwaarloozing van den naasten ten behoeve van den
vreemde, maar dan ook door daden dien bekeeringsijver getoond, waarvan de nu
vaak uitgesproken woorden, hoe fraai ook, nog volstrekt geen bewijs zijn. Intusschen
de tijd zal die mode wel doen voorbijgaan, en reeds zijn er vele lichtpunten aan den
horizont, die een blijderen dag beloven. Waarlijk, de comic singer John Parry had
wel gelijk, toen wij hem voor eenige jaren hoorden zingen, in een liedje over de
armere klassen:
O you people of wealth and condition,
Whose charities over the earth roam;
Why subscribe for slave abolition,
And keep such poor niggards at home!

Sprekende van die zorgvuldigheid, waarmede het publiek datgene behandelt wat
hun tot uitspanning verstrekt wordt, komt ons eene kernachtige waarschuwing aan
het publiek, om voor het hem omringende goede zorg te dragen, in de gedachten,
die ons in de tuinen van Hampton-Court, telkenmale als wij er kwamen, weêr op
nieuw genoegen deed. Ze luidt: ‘It is expected that the public will protect what is
intended for public enjoyment.’ Aardig en juist uitgedrukt, niet waar?
Maar de boot wacht ons te Nussdorf, aan de hier meer dan een kwartier uurs
breede Donau, om ons naar Linz te brengen. Prachtige vaart, vooral stroomopwaarts,
zoodat men meer tijd heeft om de oevers te zien. Langs den Kahlenberg en
Klosterneuburg, het oude Tulln, de beroemde Benedictijner abdij Göttweih, Stein,
Spitz en andere welvarende steden en dorpen, vaart men eindelijk het reusachtige
Melk voorbij, dat kolossale en schatrijke Benedictijner klooster, op een 180 voet
hoogen berg aan de Donau gelegen, en dat den reiziger uren lang in het gezigt blijft.
Hoe stout en pittoresk is het landschap aan beide oevers, hier rotsachtig en ruw,
daar vlak en liefelijk, ginds met tal van prachtige kasteelen, elders weder met aloude
ruïnes prijkende, totdat men het grootsche rotsenpanorama bij het liefelijke Grein
nadert, de plaats waar vroeger draai-
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kolken alle vaart op de Donau óf onmogelijk óf zeer gevaarlijk maakten, maar
waarvan men nu nog alleen eene ontzaggelijke snelheid en drift in den stroom
bespeurt. Wie de schoonheden roemt van den Rijn, en wie de heerlijke vaart langs
de Clyde naar Glasgow prijst, hij zal met ons moeten erkennen, dat de Donau voor
geen van beiden in natuurschoon behoeft onder te doen. En wie de legenden kent
van al die ruïnes en kasteelen, en wie de geschiedkundige bijzonderheden weet,
aan die beide oevers verbonden, hij zal de bijna 24 uren die hij op den forschen en
romantischen stroom doorbrengt, eer te kort dan te lang noemen.
Wat de reis niet weinig veraangenaamt, zijn de goed ingerigte stoombooten, die
waarlijk aan gemak niets te wenschen overlaten. Jammer dat ons reisgezelschap
niet van het aangenaamste was. Velen die als wij naar Ischl reizen, nemen hun weg
over den Semmering, waardoor de nachttour vermeden en het gezigt op dien
reuzenarbeid verkregen wordt. Wij hadden de keus te doen tusschen natuur en
kunst, en kozen het eerste. En toch, hoe gaarne hadden wij dien Semmering-weg
gezien, bijna 2800 voet hoog, te midden van de heerlijkste romantische berggroepen.
Nog herinneren wij ons levendig den indruk, dien de tubulaire brug over de
Menaï-straat, tusschen Wales en Anglesey, op ons maakte. Wanneer een vroeger
ongeloofelijk en onmogelijk geacht werk daar voor ons staat, voltooid en in volle
gebruik, dan ontwaart men in 't eerst naauwelijks de bijna bovenmenschelijke
hinderpalen die het genie van den bouwmeester heeft moeten overwinnen, want
wat men vroeger onmogelijk achtte, staat daar verwezenlijkt voor ons. Een arbeid
als de Semmering mag met regt de roem van Oostenrijk zijn!
Toch was de aankomst te Linz, eene mooije stad, eene aangename verkwikking;
weldra echter heette het al weder voorwaarts, en 't duurde niet lang, of wij zaten in
den misschien slechtsten spoorweg van geheel Europa, die ons naar Gmunden
brengen moest. Hoe vele reizigers klagen over dien weg en over het gebrek aan
spoorwegcommunicatie tusschen twee plaatsen als Weenen en Linz en vandaar
tusschen Salzburg en Munchen, 't geen Oostenrijk als afsluit van geheel Duitschland.
Maar wij Nederlanders mogen met dien klaagtoon niet instemmen, wij die nog niet
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eens eene spoorwegcommunicatie hebben met onze noordelijke provinciën, noch
met het rijke Zeeland, en die nog maar voortdurend geduldig luisteren naar die
eindelooze ‘speeches’ daarover, vol van het woord belangstelling, in onze Kamers,
als ware een spoorweg eene nog maar aan hoogst enkelen even bekende
nieuwigheid. In plaats van de baten der schatkist te besteden aan het maken van
spoorwegen, die geleiders van welvaart door geheel het land, die aderen waardoor
het krachtig bloed door het geheele ligchaam moet geleid worden, betalen wij
daarmede de schulden onzer voorvaderen af, om jaarlijks wat rente te besparen.
Maar dat geld hebben wij, de natie, van de fondsenhouders ter leen, tot iets meer
dan 4 pCt., en daartoe wil ieder man van bedrijf ongetwijfeld wel kapitaal leenen;
anders toch is zijn werken nutteloos en rentenieren nog voordeeliger. Waarom hem
dan in den vorm van belastingen geld afgenomen, dat hem veel meer dan 4 pCt.
waard is, en daarmede eene schuld van 4 pCt. afbetaald? Immers zoo lang de man
van bedrijf belast, ja gedrukt gaat onder heffingen, zoo onredelijk en onzedelijk als
b.v. die op de patenten, betalende alzoo voor het privilegie om door zwaren arbeid
welvaart te verspreiden, terwijl de rentenier voor het privilegie van zijne zalige rust
geen cent opbrengt, zoo lang moet de wetgever meer in het belang van den eersten,
dan in dat van den laatsten handelen. Hij ontneme hem dan niet langer, tot delging
van eene weinig meer dan 4 pCt's schuld, geld dat hem meer dan 4 pCt. waard is,
maar hij bestede dat kapitaal liever aan de zoo noodzakelijke middelen om onze
welvaart te vergrooten, aan den aanleg van spoorwegen, zoodat eindelijk onze
handel niet langer achtersta bij dien van naburige rijken door gebrek aan de geschikte
middelen van vervoer, of wel hij ontheffe hem van drukkende lasten op zijn bedrijf,
opdat in den ongelijken druk der belastingen ten slotte toch wat meer billijkheid
heersche, vooral wat de belasting van den rentenier en die van den man van bedrijf
betreft. Kan men den eersten niet treffen, waarom dan alleen den man van bedrijf
gedrukt?
Maar wel is 't duidelijk dat wij niet op de plek zelve ons reisverhaal schrijven, maar
weêr rustig t'huis op den welbekenden leuningstoel voor de schrijftafel gezeten, en
weêr doorweekt en doordrongen van al het prozaïsche dat Amsterdam zijne
bewoners in het midden van den zomer in
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zoo kwistigen overvloed aanbiedt. Hoe anders zelfs op de gedachte gekomen van
een onderwerp, zoo bij uitnemendheid prozaïsch als eene belastingkwestie, en dat
wel sprekende over die heerlijke streek bij Gmunden, waar het woord Traun wel de
talisman schijnt te zijn van al wat liefelijk en bevallig en schoon is. De smaragdgroene
wateren van de snelvlietende rivier de Traun, die de liefelijke reeks van watervallen
vormen, Traunfall genoemd, de heldere Traunsee die Gmunden bespoelt, met den
5248 voet hoogen Traunstein in het midden, en weder de Traun, die het prachtige
dal tusschen Langbath tot Ischl in wilde vaart doorstuift, tallooze boomstammen met
zich naar de Donau voerende, 't was het fraaiste wat wij nog gezien hadden. Wie
op reis het gebruik zijner voeten niet schuwt, hij legge den vier uur langen weg van
het einde der Traunsee naar Ischl wandelende af, want hoe beter dat vaak in de
grilligste vormen zich kronkelende enge dal te genieten, met den schuimenden en
kokenden Traun aan zijne zijde, en ingesloten door hoogten, die het karakter van
heuvelen al lang verloren hebben, en met volle regt bergen mogen genoemd worden,
digt begroeid door de meest verschillende soorten van naaldhout? En dan dat
prachtige Ischl, eerst door de natuur als vertroeteld, en nu daarenboven door de
kunst tot een waar paradijs gevormd, sedert de Keizer en de hooge Oostenrijksche
adel hier, waarlijk niet ten onregte, hunne prachtige villas hebben gebouwd. Een
keurig maal versterkte ons niet weinig, na zulk eene onafgebrokene reize van
Weenen af, maar toch waren wij den avond nog in het coquette theater te vinden,
waar middelmatige acteurs ons op het lafste stuk vergastten, dat wij nog ooit hadden
gezien.
Evenwel, wie durft nog klagen, zij 't al over eene slechte komedie, wanneer hij
zich in dat heerlijke lustoord bevindt, waar de prachtigste natuur hem als dwingt om
daar buiten zijn genot te zoeken, en niet in de muffe zalen van welk huis dan ook.
Liever den Calvariënberg beklommen of de verre tour naar Aussee gemaakt, of wel
het heerlijke Hallstadt bezocht, langs de Gosaumühl en de 420 voet lange en 138
voet hooge waterleiding voor de zoutziederijen, de Gosauzwang genaamd.
Onbeschrijfelijk schoon is de 600 voet diepe en donkere Hallstädter See, rondom
ingesloten door 6000 voet hooge bergen. Ter naauwer-

De Gids. Jaargang 22

231
nood is er een smal pad langs het meer, en als zwaluwennesten zijn de pittoreske
huisjes aan de bergwanden als vastgenageld. Ongelukkig plaste de regen in
stroomen neder, toen wij ons in de allerheerlijkste, als óp het meer gelegen herberg
de forellen goed lieten smaken, zoodat de Rudolpsthurm onbezigtigd moest blijven,
maar te schooner was daarentegen de ruim 300 voet hooge waterval, de
Waldbachstrub, die alleen bij zwaren regen bezienswaard, maar dan ook prachtig
is. De weg leidde tusschen naakte, duizende voeten hooge en steile rotswanden,
die nu eens aan den top, dan eens aan den voet, straks weer in het midden geheel
onzigtbaar waren door den digten regen, en die daar als zwijgende en sombere
spooksels den voetganger gedurig den kronkelenden weg schenen te versperren.
Na een half uur gaans verkondigde in de verte een sterk gebulder ons reeds, dat
de val in zijn volle kracht was, en langs een schuimenden en kokenden bergstroom
beklommen wij den hoogen berg, vanwaar de wateren met eene onstuimigheid in
de diepte als nedergeslingerd werden, waarvan men aanschouwer moet geweest
zijn om er zich eene voorstelling van te kunnen maken. Aan den voet van den val,
die loodregt naar de diepte daalt, is een smal bruggetje over de beide oevers
geworpen, en zoo heeft men dat prachtig gezigt vlak voor zich. Bruisend en stoomend
en kokend en schuimend storten die wateren zich met eene kracht in de diepte, als
werden ze door booze geesten her- en derwaarts gezweept, terwijl als met eene
ontembare woede alles in den afgrond geslingerd wordt wat zich maar even vermeet
om zich onder het bereik van die dwarrelende watermassa te wagen. Rondom niets
dan kale sombere rotswanden, waarlijk huiveringwekkend door het doodskleed
waarin ze als gehuld zijn, en naauw een enkel sprietje groen in de tallooze spleten
vertoonende, en te midden van die spookgestalten, welke zoo zwijgend hare
fantastisch gevormde en grillig uitgekartelde toppen in het donker zwerk steken, die
ontembare en woeste watermassa, niet het beeld van het leven, maar dat van
bezetenen en woedenden, terwijl het doffe geklater gedurig losbarst in een donderend
gedruisch en gebrul, duizende en duizende malen weerkaatst door de echos der
omstaande rotsen. Prachtig was die aanblik, treffend en grootsch tevens. 't Was
alsof te midden van die doode
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natuur een booze geest was losgebarsten en ontstoken in woede, en met dood en
verderf bedreigde wat hem omgaf. En datzelfde tooneel bij droogte en zonneschijn?
Eenvoudig naakte rotsen, en de welig begroeide berg, waarover een flaauwe straal
water zachtkens heenvliet; dan alles rust en kalmte, wat nu zoo stout een schouwspel
vormde.
Ischl is wel de plaats om den bewonderaar van natuurschoon en den
duizelingvrijen en knievasten wandelaar, die den Alpenstok en de Alpenschoenen
gaarne aanvaardt en die tegen geen sober Alpenmaal opziet, weken lang te boeijen.
De eene bergketen volgt op de andere, en het prachtige Salzkammergut wordt niet
ten onregte het Eden van den Oostenrijkschen Staat genoemd. Wie zijn intrek neemt
in het prachtige Keizerin-Elisabeth-hotel, vlak aan de Traun, heeft het verrukkelijkste
bergpanorama altijd voor zich, en rijtuig, paard of draagzetel zijn steeds ter zijner
beschikking om hem naar de heerlijkste en hoogste punten met het uiterste gemak
zelfs te vervoeren. Maar ons wachtte de open calèche om ons naar Salzburg te
brengen, die schoonst gelegene aller Duitsche steden. Prachtig is de weg die
derwaarts leidt. Eerst bij Strobl, het fraaije blaauwe meer van St. Wolfgang, in een
flinken aak naar het dorp van dien naam overgestoken, den Schaafsberg, de Rigi
van het Salzkammergut, voorbij, dien wij, helaas! wegens gebrek aan tijd niet konden
bestijgen, terwijl men ons als tantaliseerde met de gedurig herhaalde verzekering,
dat het uitzigt van den top het schoonste van geheel Duitschland geacht wordt, en
van daar weer met een anderen aak naar St. Gilgen, aan het ander einde van dit
ver van rustige water gelegen. Helblaauw als de wateren van het meer waren, en
aan beide zijden door hooge bergen omzoomd, was deze vaart, hoewel bij de drie
uren lang, als in een omzien afgelegd. Maar het schoonste panorama wachtte ons
nog. Na te St. Gilgen een allerwonderlijkst maal genuttigd te hebben, bestegen wij
den hoogen berg daarachter gelegen, en alleen met voorspan te berijden, naar het
dorp Fuschl. Het gezigt op die hoogte was inderdaad betooverend. Het weder droeg
daartoe het zijne bij. De lucht was gedurig met donkere wolken bedekt, als dreigde
de regen ieder oogenblik bij stroomen los te breken, maar dan weder schoot de zon
met krachtige stralen eensklaps door de zwarte wolken heen en verlichtte het geheel
met een schel
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en tooverachtig schijnsel. Daar lag nu het geheele meer in zijne volle uitgestrektheid
voor onze voeten. Zwijgend stond de magtige Schaafsberg met zijne
mede-bergtrawanten, als zoo vele trouwe wachters, aan de oevers van het
azuurblaauwe water, door de digte wolkenmassas als in donkere mantels gehuld,
die ze echter ijlings afwierpen zoodra de zon hare breede stralen op hen uitschoot,
als wilden zij zich aan dien lichtgod niet anders dan in de volle pracht van hun
natuurdos vertoonen. Maar naauw ook dook de zon weêr achter de nevelen terug,
of ze wikkelden zich dadelijk weder te dieper in hun somber kleed, als erkenden ze,
dat somberheid voegt aan de natuur, wanneer het hemellicht zijne koesterende
warmte terughoudt. Vriendelijk stak het spitse kerktorentje van St. Gilgen zijn top
uit het digte geboomte, waarin het als verscholen was; maar onbeschrijfelijk schoon
was het gezigt, wanneer de zon weer eensklaps door het donker zwerk heenbrak
en met felle stralen eene enkele breede slagschaduw dwars over het meer wierp
en het azuurblaauw water door haar helder licht met de heerlijkste smaragdgroene
tinte teekende, als ware het een kostbare gordel die het om de wateren wilde
strengelen. Met moeite scheurden wij ons los van dit prachtig natuurtooneel, waartoe
alles medewerkte om het betooverend te maken; en niet alleen wij, maar zelfs onze
postiljon, hoewel gewoon dezen weg gedurig te berijden, was diep getroffen door
de pracht van dit schouwspel, en erkende volmondig en met warmte, het meer nooit
zoo schoon als op dit oogenblik gezien te hebben.
Té veel schoons op eens gezien, maakt minder gevoelig bijna voor het minder
fraaije; wij ondervonden dit reeds dadelijk toen wij het meer van Fuschl voorbijreden,
schoon en liefelijk voorzeker, maar niet zoo prachtig een panorama aanbiedende,
als waarvan wij nog geheel vervuld waren. Maar het landschap veranderde geheel
van karakter; water zagen wij bijna niet meer, en al mogt de weg gedurig zóó steil
bergop en bergaf gaan, dat men soms met angst in de diepte zag waarin men
afdalen moest, toch was het land nu meer heuvel- dan wel bergachtig. Evenwel,
bevallig en liefelijk is de weg naar Salzburg in hooge mate. Die rijk bebouwde velden,
waarop het graan zoo welig tierde, golvende zeeën van goud; dat krachtig
houtgewas, hier een weldadig lommer aanbiedende, ginds het bouwland afbre-
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kende, als ware 't om beider frissche kleuren nog helderder te doen uitkomen, of
wel den achtergrond stofférende met dat donker groen, door de ondergaande zon
met gulden verwen bemaald; dan de breede rug van den Schaafsberg nog
voortdurend achter zich, en de Gaisberg en de Capuzinerberg, die beide seinpalen
van het heerlijke Salzburg, voor zich, dit alles boeide ons te meer door het contrast
met het landschap, waarin wij ons des morgens vermeid hadden. Geheele scharen
van wandelaars en de vele, in Duitschland wel nergens ontbrekende en overal druk
bezochte bierhuizen, waar een ieder met zijn kannetje voor zich het heerlijk uitzigt
en de vrije natuur geniet, toonden ons de nabijheid van de stad Salzburg
genoegzaam aan, en niet lang duurde 't ook, of wij zaten op eene ruime en keurig
gemeubelde kamer het geboortehuis van Mozart, vlak over ons hotel, met eerbied
aan te staren.
‘Is de schaafsberg het puik der Duitsche bergen, wat het panorama betreft, dan
is Salzburg het puik der Duitsche steden, wat schoonheid van ligging aangaat;’ zoo
hadden wij in onzen trouwen, hulpvaardigen en niet genoeg te roemen Baedeker
gelezen. Was 't dus wonder dat onze verwachting hoog gespannen was, toen wij
des morgens al in de vroegte onze ontdekkingsreis begonnen? En waarlijk, Baedeker
had waarheid gesproken, Salzburg bood ons nog meer zelfs aan, dan wij verwacht
hadden. De stad ligt ingesloten tusschen twee hooge bergen, de Mönch- en de
Capuzinerberg, vanwaar het uitzigt verrukkelijk is zoo over de stad zelve, die door
de rivier de Salzach geheel doorsneden wordt, als over de heerlijke bergstreek
waaraan Salzburg zijn natuurschoon te danken heeft. Het fraaije residentieslot, de
Neubau, de trotsche marmeren Dom, de Stiftskirche St. Peter en het Franciscaner
klooster, zijn, met de grootsche kerkhoven bij de beide laatste, een bezoek
overwaard. Schwanthalers standbeeld van Mozart behoeft geene vermelding van
onze zijde, maar misschien wel de prachtige Hofbron, uit één kolossaal stuk marmer
gebeiteld. Het rijke aartsbisschoppelijke paleis doet wel zien wat de Geestelijkheid
al pracht en luister hier ten toon gespreid heeft, en zoo ook ééne stad aanlokkelijk
genoemd mag worden door de schoonheid der gebouwen van binnen, en door de
schoonheid der natuur van buiten, dan mag Salzburg dien naam wel dragen. Wat
hebben wij ons niet verlustigd in
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het flaneren over de brug, waaronder de Salzach met een sterken stroom heensnelt
met zijn graauw gletscherwater en over een kiezelgrond, die op vele plaatsen geheel
droog ligt. Aan beide zijden die heldere, vrolijke, vriendelijke stad als steunende
tegen hare beide bergwachters. En wie die vooral den Capuzinerberg niet met het
onverdeeldste genot beklimt en zich vermeidt in het prachtige jagtpark op den top,
terwijl rondom de heerlijkste vergezigten hem boeijen! Wie kent het gelijke van de
kolossale tournooiplaats bij de kavaleriekaserne! Verbeeldt u een groot, rond en
open perk, waarvan de achtergrond gedekt is door den steilen rotswand van den
Mönchsberg. In dien rotswand zijn langs de geheele breedte van den muur driehoog
rijen van opene galerijen gehouwen, steunende op pilaren en voorzien van zitbanken
en alles, pilaren, balustraden, tot zelfs zitplaatsen toe uit één stuk, alles nog één
geheel uitmakende met denzelfden rotswand. Digt hierbij heeft de aartsbisschop
Sigismund een breeden weg of tunnel door den Mönchberg laten houwen, ten einde
den toegang tot de stad voor de boeren uit den omtrek, die de burgers dagelijks
met versche levensmiddelen voorzien, gemakkelijker te maken.
Evenwel, schoon als Salzburg zijn moge, hij die in de stad ronddoolt, kan toch
naauwelijks zijn verlangen betoomen om Berchtesgaden, dat Eden van het geheele
Salzkammergut, te bezoeken. De fraaije weg, langs den voet van den hoogen
Untersberg, in welks ingewanden Keizer Karel nog steeds slaapt, om er uit te
voorschijn te treden zoodra Duitschland weder in vroegere heerlijkheid prijkt; met
het gezigt op den bijna 8600 voet hoogen Watzmann en de helblinkende gletschers,
bragt ons weldra, bergop, bergaf en te midden van het heerlijkste en weligste lommer,
even welkom in deze streken, als men er gedurig maar te vergeefs aan de oevers
van den Rijn naar verlangt, naar de prachtige Königssee. Wie schetst echter met
juiste woorden de velerlei schoonheden van dit liefelijkste aller Duitsche meeren!
Ingesloten tusschen meer dan 8000 voet hooge bergen, wier nu eens naakte, dan
weer digt bewassen rotswanden loodregt uit het water opstijgen, levert dat zacht
groene, en hoewel 600 voet diep, toch zoo kristallijn heldere meer, dat men bijna
ieder steentje zou kunnen tellen wat op den bodem ligt, een waarlijk prachtig
schouwspel op. Geroeid door drie flinke

De Gids. Jaargang 22

236
Alpendeernen, die hoed en borst met groote ruikers versierd hadden, gleden wij
langzaam over het meer en konden ons niet genoeg vermeiden in dien heerlijken
waterspiegel, zoo kalm en zoo effen, en in zoo sterk sprekend contrast met het
besneeuwde Stuhlgebergte en die forsche bergen voor en naast ons. Er is iets
sombers en iets plegtigs in dat stille water, zoo geheel afgescheiden en afgesloten
van de overige wereld door die reusachtige bergklompen. 't Is alles zoo stil en zoo
eenzaam en zoo zwijgend, en toch verneemt men gedurig allerlei halve, maar ook
niet meer dan fluisterende geluiden, hier van een' kleinen waterval die in de nabijheid
stroomt, daar van eene beek die snel naar het meer ijlt, elders weer van een vogel
die over den waterspiegel heenvliegt en wiens beeld zich daarin terugkaatst. Hoe
kwamen ons hier die liefelijke Duitsche mährchen van Grimm in de gedachten, met
al hunne nixen en waternimfen, goede en trouwe geesten, die zachtkens uit het
water opkomen en die den voorbijganger allerlei zoets toefluisteren; ware kinderen
der fantasie in eene natuur als deze. Zoek dat liefelijke, dat geheimzinnige, dat
vertrouwelijke wat u in de Duitsche meeren zoo zeer aandoet, wat tot het hart en
tot het gemoed spreekt, zoek dat noch in de Schotsche, noch in de Iersche meeren.
Dáár is de plantengroei weliger, het landschap liefelijker, de heuvelen groener, de
boorden bevalliger, maar de meeren zelve zijn er stouter, woester, ontembaarder.
En juist in Duitschland is de omringende natuur stouter en forscher en krachtiger,
met de bergen hoog en steil, en de rotsen naakt en somber, terwijl daarentegen het
water stil en zacht daarheen glijdt en juist door dat contrast een geheimzinnig waas
over het geheel spreidt, dat u bijna doet droomen van eene geestenwereld. Loch
Lomond, met hoe veel regt ge ook uw eerenaam van smaragdenmeer draagt, liefelijk,
ja betooverend schoon als ge zijt, vooral zoo als wij u de laatste maal zagen, toen
de zon, na een malschen zomerregen, op de blaadjes en takjes van de duizende
en tienduizende boomen en heesters, die zoo welig aan uwe boorden tieren, de
nog daaraan hangende regendroppen met de heerlijkste kleuren en tinten verwde,
ge hebt toch geheel dat schoon, 'twelk meer tot het oog dan tot het hart spreekt, en
niet dat trouwe, dat zachte, dat geheimzinnige van de Königssee, wat dadelijk tot
het gemoed gaat. 't Is als ware het een

De Gids. Jaargang 22

237
beeld van ‘the practical moneymaking Scotchman’ en ‘der treue, gemüthliche
Deutsche.’
Maar wij moeten aanleggen aan de Wallnerinsel en de aardige heremitage en
den fraaijen waterval, nog liever echter het prachtige uitzigt over het meer
bewonderen. En wel mogen wij nog den echo roemen, die een gewoon pistoolschot
hier tot een rollenden donder maakt, van den eenen bergtop op den anderen
voortgaande. Prachtiger is de St. Bartholmä, met dat flinke koninklijk jagtslot en die
fiere sneeuwbekruinde Watzmann, zoo steil uit den achtergrond oprijzende, terwijl
niets rondom te zien is dan hooge bergen en steile rotsen, alleen bewoond door
arenden en gemsen. Welkom, roept de gulle dikbuikige kastelein u op zijn afgelegen
erf toe, en de overheerlijke zalmforel, die hij u in weinige oogenblikken opdischt,
maakt dezen togt waarlijk even bevredigend voor het ligchaam als hij voor het
gemoed was. Wat al vreemden waren hier op die kleine afgelegen landtong
vereenigd! Hier een lange stijve gedaante, reeds in de verte als een Engelschman
kenbaar aan zijne hooge stijve boorden, die hem zelfs in het snikheete van den
zomer niet verlaten, eene soort van nationale vlag, waardoor hij dadelijk overal
eerbied (?) inboezemt; daar een vlugge Franschman, charmé natuurlijk óver alles
en mèt alles, maar toch vol van allerlei piquanteriën over die goede gemoedelijke
Duitschers, die, zoo gansch onbewust van de aardigheden waartoe zij aanleiding
gaven, uit volle hals en borst een sentimenteel lied zaten te zingen, al die poësie
uit een eenvoudig glaasje bier halende, mits er maar het klassieke deksel niet aan
ontbrak. Dan wij Hollanders! - naauw aangeland of reeds stond de nationale schotel
voor ons te dampen, terwijl de lekkere flesch wijn zich niet lang liet wachten;
trouwens, wie heeft ooit een Hollander een kapelletje op reis onbezocht voorbij zien
gaan? Maar vooral trokken die twee Tyrolsche dames de algemeene aandacht,
waarlijk keurig en coquet in haar nationaal costuum gekleed, met de
teekenportefeuille voor zich en ijverig met het stift in de hand; waar ook meer stof
te vinden voor schetsen dan hier? Intusschen 't werd tijd den terugtogt aan te vangen,
en al was het dezelfde weg, met vernieuwd genot werd hij weer door ons afgelegd,
en de indruk werd zoo mogelijk nog verhoogd, toen wij nu de heerlijke bergen van
Berchtergaden
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voor ons hadden, digt begroeid en weer een geheel ander gezigt opleverende dan
de rotsen aan het meer.
Een prozaïscher genot wachtte ons nu, zeker nog al verschillend met hetgeen
wij in de vrije natuur hadden mogen smaken. Is de streek, waarin wij ons bevonden,
rijk aan natuurschoon, ze is rijk ook aan onuitputtelijke schatten van dat zoo
onontbeerlijk element van alle menschelijk voedsel - trouwens de naam van
Salzkammergut duidt het reeds aan - aan zout in de mijnen. Het water der meeren
wordt in de bergen, zoo als de Salzberg bij Berchtesgaden, van heinde en verre
geleid; het blijft daar ettelijke weken in groote, inwendig gehouwene kamers staan,
en dan naar de verschillende zoogenaamde zouthuizen geleid om de verdere
bewerking te ondergaan. In dezen berg nam het water in den tijd van vier tot zes
weken gemiddeld 50 pCt. zoutdeelen aan. Niet dan hoogst zelden worden er blokken
of stukken zout uitgehouwen die dan voor veevoeder dienen, maar men vindt er
meer profijt bij om het zoete water de zoutdeelen van den berg inwendig te laten
opnemen. Eenvoudig als dit proces mag genoemd worden, levert toch het bezoek
van zulk een zoutberg veel eigenaardigs en interessants op. Onze toegangskaart
was weldra genomen, en de masquerade, waaraan onze dames zich zoowel moesten
onderwerpen als wij heeren, leverde aanvankelijk veel stof tot gelach op, hoewel
de spijtige blik van deze of gene bekoorlijke juffer om afstand te moeten doen van
die duizende riens, maar zoo onmisbaar voor wie haar toilet ter harte gaat - en foei!
de Eva's dochter die daarin niet met hare zusteren zondigt - zich niet geheel en al
kon verloochenen. Daar stapten wij dan heen, dames en heeren, alle gekleed in
het wambuis met de lederen schort, verkeerd omgedaan, om er op te glijden, met
de wijde linnen broek - prudes, passez moi le mot! - de muts of pet op en de lantaarn
in de hand, vooruitgegaan door een waarlijk allerhupschten geleider. Aan de overzijde
van den weg gingen wij de poort van een groot gebouw in, en ziet, daar was het de
eene gang voor en de andere gang na door en altijd voort, gangen niet breeder
noch hooger dan voor den doorgang van een volwassen mensch, alle gehouwen
in den zoutberg. Vervolgens eene reeks trappen op, totdat wij eindelijk eensklaps
eene der vier onderaardsch gewelfde zoutkamers aan onze voeten zagen, eene
groote vierkante oppervlakte binnen den berg uitge-
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houwen, waarin het water geleid wordt en waarin het staan blijft totdat het zoutdeelen
genoeg opgenomen heeft om weer uit den berg getapt te worden. Maar hoe naar
beneden te komen? Dat was aanvankelijk de moeijelijkste, weldra echter ook de
potsierlijkste toer nog van den geheelen dag. Eenige breede gladde dennenstammen
lagen schuins in de diepte; wij moesten daarop gaan zitten, de beide beenen regt
voor ons uitgestrekt en met de linkerhand, gewapend met een dikken handschoen,
ons vasthouden aan het daarnaast hangend touw, om onze vaart te kunnen
verhaasten of stremmen. Voor de heeren was dat geene moeijelijke taak, maar de
dames!... Onze gids evenwel was met dat werkje gewoon; hij ging zitten en cavalier
en alle dames achter hem, half op zijn rug, zoodat hij de vaart geheel bestuurde. 't
Was een waar klompje menschen dat naar beneden kwam, en zeker weinig in getal
zullen de Lovelaces zijn, die zich kunnen beroemen met zulk een stoet Evas achter
zich, een ware komeet met zijn staart, ooit een reisje gemaakt te hebben. Hoe
gelukkig toch ons heerencostuum, waartegen menig ondankbare zoo dikwerf te
velde trekt, en hoe oneindig praktischer dan dat der dames, vooral in moeijelijke
oogenblikken als deze! 't Is een vreemd gevoel, wanneer men daar eensklaps aan
het glijden raakt en 350 voet diepte in 1½ minuut aflegt. In den beginne gaat men
van zelf langzaam, maar weldra komt de wedrenlust er in en met de snelheid van
een spoorwagen is men beneden. Daar staat men nu in dat groote gewelf, alleen
in het midden wat gevuld met die eigenaardige lantaarns met hun flikkerend licht.
Als de zaak niet zoo doodeenvoudig was, en zoo praktisch juist, dan zou men zich
waarlijk allerlei fantasiën in dit alias-rijk van den Hades voor den geest halen, en
zich in dat kleine bootje, dat in die halve zoutzee drijft, den onden Charon voorstellen.
Maar wee den poëet, die zich vergaapt aan beelden en mijmeringen van het
inderdaad platste proza; daarom ons liever betoomd en gezwegen van al wat er
bijna bij ons was opgerezen, en, na met een enkel woord de verlichte kapèl van
zoutsteen, alles gekleurd, zoodat altaar en heilige beelden waarlijk aardig uitkwamen,
vermeld te hebben, ons geplaatst, dames en heeren beide en cavalier en allen
achter elkaâr, op de lange bank op wielen, eigenlijk gezegd een worstwagen,
waarmede wij pijlsnel langs de
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rails, die in alle gangen liggen, de verschillende gangen doorvlogen en eindelijk
dwars over den grooten rijweg, de hoofdpoort uit, weer in het gebouw aanlandden,
waar wij ons toegangsbillet genomen hadden. En die reis in ons fraaije kostuum,
en dan zoo mooi achter elkaâr op een worstwagen gezeten, op klaarlichten dag,
op den publieken weg! Gelukkig dat in deze streek ieder reiziger op zijne beurt dat
hansworstenspel drijft, zoodat wie heden lacht, morgen zelf uitgelagchen wordt.
Wilden wij zoo lang bij ieder bezoek van het een of ander merkwaardigs stilstaan
als bij het bezoek van dezen zoutberg, wij zouden dit gansche nommer wel vullen.
IJlings dus de reis naar Salzburg weer aangenomen en met frissche paarden den
weg naar München opgereden, twee volle dagen lang, - de Nederlander alléén van
alle beschaafde natiën, wachte zich wel over het gemis van een spoorweg te klagen
- door een land, ja rijk aan fraaije boerderijen, langs het weinig fraaije Chiemsermeer,
maar weinig natuurschoon opleverende, vooral niet wanneer men het Duitsch Athene
nadert, dat waarlijk wel met Berlijn schijnt te wedijveren om de inwoners en
vreemdelingen toch vooral binnen de stad zelve te houden, en hun zelfs allen lust
tot toeren naar buiten door het dorre der omstreken te doen vergaan.
En München! ja, wat daarvan te zeggen?... Liefst zou ik een kolossaal en ongekend
groot uitroepingsteeken zetten, als teeken van onuitsprekelijke verbazing. Een
boekdeel ware te vullen alleen nog maar met eene niet meer dan hoogst
oppervlakkige vermelding van 't geen waarover men dáár verwonderd of verrukt
staat. Zoo gaarne plakte ik al de blaadjes over München van mijn Murray of Baedeker
hierin, die alles zoo naauwkeurig vertellen, maar, helaas! in weinige regels moet ik
alles noemen, waarvoor hun bladzîj aan bladzîj gegund wordt. En toch moet ik iets
over die stad der wonderen zeggen. Ware ik kunstenaar, ik had mogelijk mijn
ongeduld al zoo lang niet beteugeld, maar wat zal ik, eenvoudige toerist, sightseeër
als de groote hoop, half onwaardige in dit paradijs, wat zal ik over kunstschatten
spreken, wanneer ik ligt de juweelen van het edelste water bot voorbijloop of ze
zelfs niet eens zoo bewonder, als men er mij opmerkzaam op maakt, terwijl ik
misschien sprakeloos van verrukking sta te gapen voor iets
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wat de hooge jury half over den schouder aanziet. Toch wil ik er voor uitkomen wat
ik gezien, wat ik bewonderd heb, uit bloote dankbaarheid voor eene stad, die mij
zoo veel genot en genoegen heeft geschonken, om zoo mogelijk dezen of genen
lezer over te halen, op zijn nog niet geheel ingevuld reisplan ook den naam van
München te plaatsen. Want München is een bezoek overwaard. De stad zelve moge
al niet uitmunten door fraaiheid van ligging of van omstreken: zij munt wel uit door
breede en lange straten, prijkende met gebouwen, die alles in zich vereenigen wat
men aan architectonische schoonheid ergens kan aanwijzen. Die Max-Josephsplatz,
die Ludwigsstrasse, waarlijk in kwistigen overvloed eene gansche rij van
prachtgebouwen vertoonende, gelijk misschien nergens elders gezien wordt, en die
nu nog zal overtroffen worden door de breede Maximilianstrasse, nog maar
gedeeltelijk gereed. Hoe fraai is die Feldherrnhalle, eene groote opene kapel met
kolommen, waarin de levensgroote standbeelden van die beide dapperen, Tilly en
Wrede, staan; het monument ter eere van Max I, van Prof. Rauch; de standbeelden
van Glück, van Orlando di Lasso en van Roland de Lattre, vóór het Odeon; de fontein
voor de Bibliotheek; Graaf Deroy's standbeeld; het ruiterbeeld van Max I; en dan
das Siegesthor, met die kolossale Bavaria op een wagen met vier reusachtige
leeuwen bespannen. Maar de gebouwen, de kerken, de paleizen, de galerijen van
alles wat maar schoons bijeen te verzamelen is, dagen, ja weken heeft men noodig,
om van dat alles een zelfs nog maar vlugtigen blik te nemen. Zullen wij beginnen
met de gebouwen van het Koninklijk Paleis, waarin de Schatkamer, het Antiquarium,
de rijke Kapel, maar vooral de neue Königsbau, met de heerlijke frescos van Prof.
Schnorr van het Nibelungenlied, in vier ruime zalen die echter nog niet geheel
volbouwd zijn; de Festbausaal, al weder vol met frescos, de danszaal, rijk en
smaakvol tevens, de beide Spielcabinette, bekend door de 36 portretten van
schoonheden die aan het Beijersche hof in de laatste jaren furore gemaakt hebben,
waaronder Lola Montes beeldtenis op eene eereplaats hangt; dan die reeks van
zalen met historische schilderijen, totdat men eindelijk in de prachtige troonzaal
komt, waarin aan beide zijden twaalf meer dan levensgroote beelden prijken van
de doorluchtigste mannen uit het Wittelsbacher ge-
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slacht. En wanneer men al die pracht en al dien luister en al die kunst en al die
verfijnde weelde aanschouwd en zich daarover verbaasd heeft, dan is 't eene ware
verkwikking om in den bevalligen Hofgarten te wandelen, die aan twee zijden
omheind wordt door eene opene galerij met winkels, de Arcaden en de Bazar, waar
tusschen ieder boog frescos, van Rottmann, geschilderd zijn, bijna alle
geschiedkundige voorstellingen, waaronder eenige dichtregelen staan, meest van
de hand van Koning Ludwig. Onze vriendelijke geleider, Prof. Cornelius, maakte de
zeer juiste opmerking, dat zoo één volk eene dergelijke openbare historische galerij
met een schat van heldendaden van zijne voorvaderen - waarom die clausule er
bij? - kon versieren, het ons volk was, terwijl wij naar dichtregelen van oude
meesterhand, om ze er onder te plaatsen, niet lang noch te vergeefs behoefden te
zoeken. Zou ons klimaat echter zoodanige schildergalerij wel ongedeerd laten,
blootgesteld als ze zou zijn aan de open lucht? De proef ware voorzeker te nemen.
Een werk toch van dien aard kon ligt een zeer gunstigen invloed uitoefenen op eene
geheele bevolking, die voorzeker op zoodanige wijze de meest aanschouwelijke
voorstelling zou erlangen van de wel op school geleerde, maar later in het bedrijvig
leven zoo ligt vergeten reeks van historische feiten van zijn eigen land en eigen
volk. Zou daarin geene opwekking tot krachtsontwikkeling liggen?
Maar de Vereinigte Sammlungen wachten ons, en waarlijk, om in die zeven zalen
ook maar alleen een vlugtigen blik op het meest belangrijke te slaan, dat is reeds
een ware reuzenarbeid. Wij laten al die Indische, Chinesche en opgegraven
voorwerpen gaarne, met de wapens, ter zij, en wijzen liever op het prachtig snijwerk
voornamelijk in ivoor en hout, alsmede op de keurige nabootsingen van allerlei
Romeinsche oudheden, terwijl wij de schrijftafel van Schiller met de twee door hem
gebruikte schrijfpennen en met een vlok van zijn haar, met al den eerbied begroetten,
die voegt bij het slaan van het ongewijd oog op datgene, wat eenmaal de dagelijksche
getuige was van al het lief en leed van zoo groot een genie.
Intusschen, wij zouden eerst regt in verrukking komen bij het zien van dien
ongekenden schat in de oude en de nieuwe Pinakothek en in de Glyptothek, waarin
weder
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even als te Weenen en te Dresden, het eene meesterstuk het andere als verdrong,
zoodat men waarlijk ten slotte naauwelijks meer wist wat men gezien had en wat
wij nog zien moesten. Die breede marmeren trappen en rijzige kolommen, die kwistig
rijk versierde zalen, waarin het eene schilderstuk nog meer het oog lokt dan het
andere, en waarvan de naam van den eenen meester nog meer eerbied inboezemt
dan die van den ander, waarlijk, men ziet te veel, en naauwelijks weet men alles
meer te schiften en te scheiden. Of ik al den bedelaar van Murillo noem, waarom
dan andere niet genoemd? Dan die heerlijke voortbrengselen der beeldhouwkunst
in de 12 zalen der Glyptothek, waarin den niet-kenner voorzeker de heerlijke Venus
en Paris van Canova, en Thorwaldsen's Adonis meest zullen boeijen, even als de
fraaije frescos van Cornelius in de Godenzaal. En nog spraken wij niet van de
beroemde fresco-loges, die opene galerij langs de oude Pinakothek, waarvan de
zoldering in fraaije frescos de geschiedenis van de schilderkunst in de middeleeuwen
voorstelt, noch van de luisterrijke Rubenszaal of van die rijke verzamelingen van
9000 handteekeningen en van 300,000 der prachtigste staalgravures, of van die
collectie kopijen op porselein der meest beroemde schilderstukken die de zalen
sieren.
Zijn de Pinakotheken en de Glyptothek de hoofdverzamelingen van kunst in dit
Beijersch Florence, toch verdient ook de Glassmalerei-Anstalt over en over een
bezoek. Waarlijk verrassend is het effect van vele der schilderijen door hare
ongemeene frischheid en helderheid van kleur, hoewel de wijze waarop ze ten toon
gesteld worden, wel wat veel van effect-makerij heeft. Wat men echter in den Dom
van Keulen van deze inrigting ziet, geeft waarlijk wel een gunstig getuigenis voor
de vijftig kunstenaars die hier dagelijks op hunne geslotene ateliers arbeiden, al
blijven zij ook ver ten achter bij onze gebroeders Dirk en Wouter Crabeth! Met
levendige belangstelling bezochten wij echter vooral het museum en het atelier van
den, helaas! in 1848 overleden Schwanthaler, waarin de modellen van die menigte
beeldhouwwerken, die van dezen te regt beroemden en in zijn tijd gevierden
kunstenaar geheel Duitschland versieren, aanwezig zijn. Is het bezoek waarlijk
aardig bij een schilder, die aan zijn atelier met die bevallige losheid, artistes veelal
eigen, dat coquette aanzien weet te geven, 't geen dikwijls juist om het vreemde
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en baroque behaagt, meer interesseert nog het bezoek bij een beeldhouwer op zijn
atelier. Die grove blokken marmer, hier nog in geheel ongeëffende klompen liggende,
daar half bewerkt, zoodat men uit de ruwe omtrekken, hoewel flaauwelijk, toch reeds
eenigzins kan opmaken, welken vorm de kunstenaar daaraan geven wil, ze hebben
eene eigenaardige charme voor den bezoeker. Dan die half voltooide koppen en
beelden en gestalten, die u omringen, ze geven aan het geheel iets waarlijk
fantastisch, juist door het onzekere en onvoltooide, dat de verbeelding moet
aanvullen. En wanneer men dan hier en in de Glyptothek die heerlijke marmeren
beelden ziet, zoo volmaakt en volkomen, dat het koude marmer als leeft en bezield
is, waarlijk, men zou bijna Pygmalion's bede aan Venus wettigen en wenschen den
bezielenden adem in de neusgaten van die heerlijke gestalten geblazen te zien.
Zoo veel schoons reeds te München gezien en opgesomd - en nog wachtten ons
die nergens overtroffene kerken, hier waarlijk in meer dan rijken overvloed te
aanschouwen. Wel moet het kunstgenie groot zijn van een Vorst als Ludwig I, die
als de schepper van al dat schoon moet genoemd worden. Of wie beschrijft den
indruk dien het binnentreden der prachtige marmeren zuilengalerij in de Basilica
van den H. Bonifacius op den bezoeker maakt, die vier en zestig marmeren
kolommen, met dat prachtige rijk vergulde dak en die heerlijke frescos; dan die
Allerheiligen of Hofkapel, waar marmer en goud als wedijveren om het oog te trekken,
terwijl het geheimzinnig licht, waarvan de toegang onzigtbaar is, aan het geheel iets
tooverachtigs bijzet; de Frauenkirche, rijk bezet met prachtige monumenten en
standbeelden, of de St. Michaelis Hofkerk, met het heerlijke graf van Eugène
Beauharnais door Thorwaldsen, die halfnaakte marmeren figuur met den
lauwerkrans, en de Theatinerkirche, door meesterstukken van Italiaansche schilders
versierd. Dan noemden wij nog niet eens die zoo vrij en open gelegene Pfarrkirche
in de voorstad de Au, weder met heerlijk geschilderde glazen en prachtig gesneden
houtwerk prijkende, noch de onovertreffelijke Ludwigskerk, met die beide piramidale
torens en het fresco meesterstuk van Cornelius boven het Hoog-altaar, het jongste
gerigt voorstellende. Er is eene eigenaardigheid aan deze voorstelling verbonden,
die, zoo ze meer anecdote dan waarheid
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is, goed gevonden mag genoemd worden. Men zegt namelijk, dat Cornelius in deze
voorstelling de geheele hofcoterie geportretteerd heeft en aan een ieder hier reeds
in het jongste oordeel de straf doet ondergaan, die hij volgens zijne meening,
hiernamaals, verdient. Als persifflage op het Protestantismus, heeft hij aan een
monnik, die in de verdoemenis zucht, Luther's beeldtenis gegeven, kleingeestige
godsdienstige wraak, die waarlijk beneden een genie als een Cornelius moest staan.
Koning Ludwig had hem echter over dat eigenmagtig beoordeelen van zijnen naaste
zijne ontevredenheid betuigd, en ziet, zóó euvel werd dit door Cornelius opgenomen,
dat hij dadelijk zijn ontslag aan den Koning zond en naar Berlijn vertrok. Was dit
zijne eigene straf, de kunststad bij uitnemendheid te moeten verlaten?
Wie München noemt, kent ook de Ruhmeshalle, eene groote opene hal, met de
bustes van 75 beroemde Beijersche mannen, en vooral de kolossale Bavaria, bij
de 60 voeten hoog, dat krachtige vrouwenbeeld met den lauwerkrans in de
uitgestrekte hand. Wij klommen door het beeld naar het hoofd, en gezeten op de
tong, waarop voor zes personen plaats is, hadden wij een heerlijk gezigt op de
omstreken, terwijl in de verte de bergen van Tirol opdoemden. En toen wij ook de
beide kerkhoven bezocht hadden, prijkende met de meest artistieke grafsteenen
en naalden en zuilen die men zeker ergens aantreft, en in Duitschlands grootste
theater - scherp contrast, een kerkhof en eene komedie, waarover de sightseeër
zich echter niet eens verwonderen mag - het Hoftheater, waarin 2500 personen
zitplaatsen kunnen vinden, de Robert hadden gehoord, toen ging ons ook ‘ein
Mühlrad im Kopf herum’ van alles wat al aan onze verbaasde oogen in die dagen
voorbij was gegaan. Maar hij die kunst wil zien, hij moet naar München, en vermoeid
en afgesloofd, ja duizelig en verward in het hoofd als hij 's avonds ook zijn moge,
toch zal hij later, als wij, zijn goed gestarnte zegenen, dat hem zoo veel heerlijks te
aanschouwen gaf.
En dan te midden van al die pracht en weelde, te midden van al dat verfijnde
genot en van die zoo overrijke beschaving, in eene stad, waar eene wereldberoemde
Akademie is en eene bibliotheek, na die van Parijs de grootste, en prijkende met
zeldzaamheden zoo veel in aantal en van zoo verschil-
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lenden aard, dat men in dat prachtgebouw alleen, met die kolossale beelden van
Homerus, Thucydides, Aristoteles en Hippokrates, wel uren zou willen verwijlen en
ronddolen om zich op al dat nooit geziene moede te turen, in die zelfde stad, door
kunst en wetenschap en beschaving als ten zetel verkozen, in die zelfde stad moet
men ook den zetel roemen van Duitschlands edelst - bier! Beijersch bier! alleen op
het hooren van dien naam, juicht inlander en vreemdeling van vreugde. Wat heeft
dat krachtige vocht al sympathiën opgewekt in den laatsten tijd, en wat al antipathiën
overwonnen, getuige de menigte uit de deftige klasse ook ten onzent, die gelukkig
meer en meer het heillooze glas bitter onaangeroerd laat staan en die daarentegen
met zeker welgevallen het fraaije glas met het blinkend deksel opvat en met
langzame maar grage teugen kracht en gezondheid met het heldere vocht meê
opslurpt, in plaats van gemelijkheid en ontevredenheid, die onvermijdelijke
medgezellen van den jeneverdrinker. Foei, dat ook nog maar één enkel man ten
onzent, die zich beschaafd en fatsoenlijk noemt en die misschien nog wel aanspraak
maakt op hoogst beleefde vormen, foei, dat ook nog maar één gentleman slaaf is
van dien heilloozen hartstogt, om zich op het midden van den dag zelfs op te winden
door jenever! Die opgezette aangezigten, die drijvende oogen, die voortdurende
gemelijkheid en eeuwige lust om twist te zoeken, hoe ze den jeneverdrinker nu door
het kleine aantal nog meer kenmerken dan vroeger, ja hoe ze hem zelfs stilzwijgend
door een ieder doen vermijden, sedert de beschaafde het zich eindelijk tot eene
schande heeft gerekend om langer zijn gestel en niet minder zijn humeur te laten
ondermijnen door dat vocht! Wij roepen schande over den eenvoudigen werkman,
dien wij soms op feestdagen langs onze straten zien zwieren, het slagtoffer van den
jenever, en het verachtelijk woord dronkaard of erger nog is ons dadelijk op de
lippen; en de zoogenaamd fatsoenlijke man, die zelf mede gedurig de lippen aan
het jeneverglas heeft, hij roept ach en wee, en bedenkt niet, hoe oneindig natuurlijker
die drang naar eene teug opwekkend vocht bij den slecht gevoeden en altijd
slovenden en werkenden is, dan bij hem, den goed gevoeden. Al hebben wij met
de matigheidsgenootschappen niet zoo veel op, dat wij ooit zelfs aan eene toetreding
gedacht hebben, vooral omdat het stevig glas wijn in de
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hand van lid en bestuurder zelfs, ons tegen de borst stuit, zoo moeten wij toch
erkennen dat ze veel nut gedaan hebben, zij 't dan nog meer in de beschaafde
klassen - waarlijk ook daar niet onnoodig - dan in die, waarvoor ze eigenlijk meer
opgerigt zijn. Maar eerst weg met onze accijnswetten op bier - die nog meer den
prijs verhoogen door belemmering in de fabriekage dan door het cijfer der belasting,
maar nog meer door de bescherming die ze op onze markt geven aan den
inlandschen fabriekant, door het daaraan geëvenredigd geheven inkomend regt op
het uitmuntende vreemde bier - en dan den minderen man eene krachtige teug bier
gereikt, in de luchtige, opene herbergen buiten voor de poorten der stad. Men hoort
zoovelen klagen over de weinige genoegens die onze mindere klassen genieten
en men noemt hun leven dikwijls een leven van werken en sloven, een bloot
pligtsleven alleen; en dan willen anderen hun nog dàt ontnemen, waarin zij zich nu
nog vermeiden, zoo als de pleiziertreinen op den Zondag, getuige eene allercurieuste
discussie daarover in den Gemeenteraad van de hoofdstad. Maar moet men aan
de eersten niet toevoegen, dat onze mindere man zich maar al te veel aan misbruik
overgeeft, zoodra hem de gelegenheid tot uitspanning nu en dan wordt aangeboden,
zoodat wat genoegen zou kunnen zijn, maar al te veel in onmatigheid en
losbandigheid ontaardt? En mag men hen niet wijzen op de waarlijk zeer groote
verbeteringen, die in den laatsten tijd in de openbare wandelplaatsen van bijna al
onze groote steden gebragt zijn. Zie de hoofdstad! Al moge men betreuren, dat de
Raad door een tuinman eene beurs heeft laten bouwen, die dan ook ongeloofelijk
slecht en ongeschikt is voor het doel, in plaats van hem den aanleg der wandelingen
toe te vertrouwen, die dan zeker minder stijf zouden geworden zijn: toch moet men
erkennen, dat daardoor de gelegenheid tot uitspanning en wandelen voor den
arbeider aanzienlijk vermeerderd en verbeterd is. Wat heeft Rotterdam in dat opzigt
niet ontzaggelijk veel in den laatsten tijd gedaan, daarbij den regten man kiezende
voor het regte werk. 't Is toch een bewijs, dat men de behoefte aan uitspanning voor
den minderen erkent en daarin voorzien wil. Den Zondag ook een dag van
uitspanning te noemen, mogen zij afkeuren die in gemak en weelde leven, en die
zich zesmaal meer dan de anderen aan het Bijbelsch gebod vergrijpen, omdat zij
de zes andere dagen niet werken: de rustdag zal
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wel altijd en overal een uitspanningsdag blijven, omdat ieder mensch eene
verkwikking noodig heeft van den drokken zesdaagschen arbeid. Rijk en arm, men
ziet beide 's Zondags in de vrije natuur, en gelukkig dat geen Bestuur den arbeider
dat genot ontnemen kan; maar het zorge liever dat orde en wet streng gehandhaafd
worden ook op dien dag, zoodat de matigen niet met de onmatigen gerekend of
zelfs door hen in hun genoegen belemmerd worden. In hoe weinig tijds zou die klagt
over verkeerdheden in de uitspanning van de arbeidende klasse verminderen, als
maar iedere uitspatting met kracht te keer gegaan werd en streng gestraft. Neen,
laat een ieder vrij zijn genoegen zoeken waar hij wil, maar beteugel de springers
uit den band. Wie door zijn gedrag toont nog onmondig te zijn, leer hem door
strengheid en straf wat zijn pligt is; maar sluit geen minderen vooral den pas af om
een genoegen te smaken, dat wij meerderen wel degelijk zorgen te genieten.
Ja, bij al dat eeuwigdurend klagen over allerlei menschelijke verkeerdheden, mogt
toch ook wel wat meer begeerte bij onze meer gegoede klasse opkomen, om juist
voor onzen arbeidersstand gepaste uitspanningen te vinden. Volksspelen,
volksvermaken, wie die daarvoor een waarlijk goed plan weet? Wie zich daartoe
sterk gevoelt, o! hij zou een ware weldoener, vooral voor de bevolking onzer groote
steden, zijn. Wanneer daar met onverbiddelijke gestrengheid de orde gehandhaafd
en alle onmatigheid geweerd werd, dan zou men in weinig tijds aanzienlijke
vorderingen ontdekken in den geheelen physieken en morelen toestand van hen,
die nu al vaak te veel verzonken zijn in den dagelijkschen sleur van hun niet altijd
even prijzenswaardig leven, vooral ook, omdat geen krachtige hand hen nu en dan
wakker schudt uit hun' dommel. Wat zitten die Duitschers daar vrolijk vóór hunne
bierhuizen te zingen of dansen naar hartelust, en hoe trekken ze gedurig naar het
open veld, zoodra de werkplaats gesloten is, om frissche lucht en nieuwe krachten
op te doen. Dàt moeten wij voor onzen arbeider ook trachten te verkrijgen, maar
eerst een onbelast krachtig glas bier hem voor weinig geld toegereikt, en het
jeneverglas hem uit de hand geslagen, dan zou reeds de bron van veel kwaads
gestopt zijn.
En tot die bierfantasie geeft ons eene kunststad als München aanleiding?...
Waarlijk, 't wordt tijd dat wij een oord verlaten,
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blijkbaar zoo gevaarlijk voor een beeldsprakig en welligt nog al barocq keuvelaar
als de schrijver, want hij mogt langwijlig worden, en daarom maar ijlings in den
wagen gestapt naar het oude Ulm, voorbij de aloude Zwabenstad Augsburg, waar
de tijd ons, helaas! het ophouden verbood. En toen wij den Dom te Ulm bezigtigd
of liever bewonderd hadden, dat eerwaardige gebouw, 't geen ons dadelijk den
Minster te York in de gedachten riep, strompelden wij over het slechtste plaveisel,
dat nog ooit onze voetzolen beleedigd had - o vleeschpotten van Amsterdam! hoe
wij zelfs u hier moesten terugwenschen! - weder naar ons waarlijk curieus
oudvaderlijk hotèl terug, om weldra in den spoorwagen het heerlijke en pittoreske
landschap te bewonderen, waardoor wij naar dat liefelijke Stuttgart stoomden. Ons
spoorrijtuig was in de lengte gebouwd, even als een omnibus, de doorgang in het
midden, maar de fauteuils twee aan twee tegen elkander over, even als bij ons. De
deur aan het einde stond open en liet dus het gezigt vrij over den afgelegden weg.
En die weg was allerliefelijkst door het rijkbebouwde en rijkbegroeide heuvelachtig
landschap, dat zoo vriendelijk en vrolijk een aanzien had, door het bekoorlijke dal
van den Neckar. Trouwens, hij leidde ook naar Stuttgart, en toonde ons reeds in de
verte die bevallige Villa van den Kroonprins op Rosenstein, op welks balcon wij ons
later zoo zeer vermeiden in het heerlijk uitzigt op de bergen en het geheele
rijkgeschakeerde landschap vóór ons, en waar kunst en smaak inwendig als
gewedijverd hebben, om het tot een waar lustpaleis te maken. Hoe liefelijk ligt
Stuttgart tusschen de wijnbergen, die het als insluiten, en vanwaar het gezegde,
dat Stuttgart zich in den wijn zou verdrinken, als men er de druiven niet plukte. Wat
is die breede Königstrasse schoon; hoe heerlijk ligt het Koninklijk paleis in dat
prachtige park, waardoor een ieder vrijelijk mag wandelen en dat versierd is met de
fraaiste marmeren groepen, fraaije wandeling naar dat bevallige Cannstatt en Berg,
die twee badplaatsen zoo vlak bij de stad, waar wij een ganschen middag omdoolden.
De Leibstall van den Koning is beroemd, en waarlijk vorstelijk. De Stiftskerk is mooi,
maar niet te vergelijken bij 't geen men in andere Duitsche steden ziet, maar fraai
is Thorwaldsen's standbeeld van Schiller, waarlijk allergelukkigst van opvatting. Tot
de bibliotheek werden wij niet toegelaten, hoewel wij op den juis-
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ten dag en op het juiste uur kwamen. Wij hadden daar weêr een' staaltje van die
Duitsche onbeleefdheid, zoo dikwijls reeds ondervonden wanneer men met officiële
lui te doen heeft, en die ons eigenlijk altijd in eene vrolijke stemming bragten om
het pompeuse en gewigtige dat zij ten toon kunnen spreiden. Op onze vraag aan
den beambte of dit de bibliotheek was, volgde het gewone Duitsche ja! waarbij ieder
verder woord altijd onnoodig schijnt geacht te worden; en toen wij om den toegang
verzochten, werd ons eenvoudig nein! toegebeten ofschoon dadelijk weêr ja! volgde,
toen wij vroegen of wij toch niet op den juisten dag en op het goede uur kwamen.
De opzigter was al weggegaan, zeide men ons; dus te vroeg? ja! Kunnen wij hem
opzoeken? nein! De bibliotheek dus niet zien? nein! Gaat die man dikwijls te vroeg
weg, zoodat vreemdelingen vergeefs komen? ja! en daarmede moesten wij, half
verstoord en toch schaterende van lagchen, afscheid nemen van de bibliotheek,
die van buiten zeer fraai is en van binnen zeer fraai sein soll.
Veel tijd hadden wij echter niet meer over, en Auerbach's klassiek terrein, het
Schwarzwald, zag ons den volgenden dag te midden van zijne digte bosschen, op
zijne hooge bergen, en onder die goedhartige vreemd gekleede luî. Freudenstadt
herbergde ons dien nacht, maar reeds vroegtijdig reden wij den volgenden morgen
over den hoogen Knielis, langs een waarlijk allerfraaisten weg naar de badplaats
Rippoldsau, om aldaar eenigen tijd uit te rusten van ons vermoeijend reizen en
trekken en wel bij trouwe vrienden, die in dat heerlijk oord reeds geene
vreemdelingen meer waren. Allerliefst ligt het kleine nette badhuis tusschen hooge
bergen ingesloten en bespoeld door den snelvlietenden Wolfach, in het enge
eenzame dal, en verrukkelijk zijn de wandeltoeren, die den bezoeker hier bijna naar
alle rigtingen uitlokken, vooral naar het liefelijk oude ambts-stadje Wolfach, voorbij
Schafsbach, met zijne vreemd gekleede inwoners en zonderling gebouwde huizen.
Overal eene rijke natuur, krachtig geboomte, snelvlietende beken, hooge, digt
begroeide bergen. Waarlijk, in een landschap als hier, zoo rijk geschakeerd en
gedurig zulke nieuwe en verrassende vergezigten opleverende, en dan in eene zoo
frissche veerkrachtige lucht, daar is reeds het verblijf voldoende om den zoo altijd
tusschen hooge huizen en scherpe keijen opge-
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sloten stedebewoner weêr op te fleuren en weêr wat lust en moed en nieuwe
levenskracht in te blazen. Gelukkig hij die 's zomers niet in de muffe stad behoeft
opgesloten te blijven, maar die zich daar buiten in de vrije natuur kan vermeiden;
waarlijk, de weinige dagen daardoor aan het dagelijksch bedrijf onttrokken, ze zijn
niet verloren, want men heeft werkelijk nieuwe krachten voor den arbeid opgedaan.
Toch is het verblijf in een badhuis als hier, waar alles op kleine schaal is ingerigt,
minder aangenaam voor hem, die geene verlorene gezondheid behoeft na te jagen
in het gebruik van genezend water, maar die alleen frissche lucht en schoone natuur
en voor een wijl een stil rustig leven nazoekt. De weg toch die door het dal loopt, is
eng en de ruimte voor het badhuis dus klein. Wanneer men er van den berg op
neêrziet, heeft het wel iets van een aquarium, zoo als al die badgasten, in de meest
verschillende en grillige en fantastische kleedij daar door en onder elkander loopen
en wandelen en woelen en dringen. Dan die tucht waaronder men staat, de volmaakt
gezonden zoowel als de half dooden! Een klein staaltje: in den snikheeten zomer
van 1857 werd ons op het warmste van den dag zelfs een dronk bier geweigerd;
niet voor des middags vijf uur werd den gasten het gebruik van dat zoo geliefd kind
van den Duitschen bodem toegestaan. Men zou dus hier ook al klagend kunnen
uitoepen:
Wo ist des Deutschen Vaterland?

want dáár toch zou den dorstige dadelijk eene verkwikkende teug bier toegereikt
worden. Maar schoon en aangenaam is en blijft het in Rippoldsau, ten spijt van onze
grieven, zonder welke een goed reiziger immers nooit reizen kan, en wie een
krachtige en versterkende lucht wil inademen en in eene overrijke natuur zich
vermeiden wil, terwijl hij niet dat tal van koffers en kisten en dozen en trommels
behoeft meê te nemen voor allerlei toilet behoeften, zonder welke geene enkele
dochter Eva's naar eene van de groote bekende badplaatsen reizen kan, hij trekke
naar Rippoldsau, waar hij daarenboven de beurs niet zoo dikwijls behoeft te trekken
als elders, ook al een voordeel, den meesten voorzeker, even als ons, geene
onverschillige zaak.
Baden-Baden zou ons dat onderscheid weldra doen ge-
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voelen, want derwaarts ging nu de reis. Eerst echter weêr over den Kniebis en door
Freudenstadt en toen door dat heerlijke Murgdal getrokken, den snelvlietenden
Forbach langs, tot aan dat amphiteaterswijze gelegen Baiersbron en verder de Murg
langs naar Schönmünzach, regt bedrijvig met zijne vele glaswerken. Nu echter werd
de weg prachtig. Over de hooge bergen, rijk, ja digt begroeid met zwaar naaldhout,
en langs de rivier die schuimend en snel haren loop vervolgt, rijdt men door een
allerschilderachtigst landschap, woest en indrukwekkend, eenzaam en stil, naar
Forbach en ziet van den rand van den hoogen berg in het diepe, maar rijk bebouwde
en digt bewoonde dal, waarin het kerkje waarlijk allerbevalligst op eenen heuvel
ligt. 't Is een prachtig gezigt, dat men van hier geniet, vooral door het tal van
welvarende woningen, die aan het landschap, zoo woest door de natuur, weder een
zoo aangenamen en vrolijken toon geven. En moge al verder het dal niet zoo diep
en de natuur niet zoo stout zijn, toch is de weg allerbekoorlijkst tot Gernsbach toe,
met dat heldere water en die frissche velden en dat rijke woud en die heerlijke
vergezigten, die nimmer vermoeijen, omdat ze gedurig van karakter veranderen.
Zullen wij van Baden-Baden nog veel vermelden, van dat Eldorado voor een ieder
die zich èn in de natuur èn in de prachtige toiletten gaarne verlustigt? Van die plaats,
waar de dwaas uitgedosten elkaâr letterlijk verdringen en waar geen armoedig
gekleede zich zelfs ook maar durft vertoonen? Van die plaats, waar ieder steen van
dat kolossale Kurhaus, en iedere zuil van die groote portico, en ieder van die
duizende en tienduizende fraaijigheden waarmede men en speelen dans- en leesen muziek- en receptie- en welke zaal niet al, tot overladens en wansmaak toe
opluisterde en opschikte, waar al die sieradiën de kinderen zijn van dat heillooze
en teregt overal gevloekte hazardspel, 't geen reeds zoo menigeen ongelukkig
gemaakt heeft en nog zoo menigeen ongelukkig maken zal? Eere Pruissens Vorst
die, ten spijt van alle beden en smekingen, dat hazardspel aan iedere badplaats in
zijn rijk verdreven heeft; moge menig vroeger bezoeker daardoor naar elders trekken:
beter minder voordeel voor eene bevolking, dan gekocht voor dien bloedprijs. Niet
van hen die hier als uit aardigheid enkele guldens aan de grillen van de fortuin
overgeven, en waarvan de winnende hand
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maar zóó lang blijft voortspelen totdat alles weder verloren is, terwijl de verliezende
hand zich al zeer spoedig terugtrekt, niet van hen wacht de bankhouder die
overmatige winsten, waardoor hij al die pracht en dien luister aan de badplaats bijzet
en zelf nog eene aanzienlijke winst voor zich en de zijnen overhoudt, maar van die
spelers van professie bijna, - helaas! dat er zoo velen onder zijn, wier namen van
een' geslachtsadel, dikwijls zeer hoog en edel zelfs, getuigen, terwijl de adel der
ziel er dan in gelijke mate wel aan schijnt te ontbreken, - van hen, bij wie, op het
bloote gezigt der groene tafel, dadelijk winzucht en alle vuile hartstogten beginnen
te werken, en, gelukkig waarlijk, ook hun stempel op die aangezigten zetten en
achterlaten, hen als tot waarschuwende bakens voor velen stellende. Neen, voor
Nederlanders is Baden-Baden geen onbekend terrein meer, getuige de tables d'hôte
in de prachtige hôtels, waar men, zoo als in het uitmuntende en fraai gemeubelde
hôtel de Hollande, dikwijls bijna alleen met Nederlanders aanzit. Zoo ook is de toer
huiswaarts over Mannheim, Mentz, Bingen, Coblenz, Bonn en Keulen eene ten
onzent te over bekende en te zeer in ieders geheugen liggende, dan dat die weg
zelfs eene vermelding onzerzijds zou behoeven. Toch voegt ons een woord van
erkentenis, een woord van dank, een woord van hulde aan Vader Rijn, voor het
toch waarlijk betooverende schoon dat hij vooral in zijne stoute rotsstreken den
reiziger zoo gedurig en in zoo kwistigen rijkdom aanbiedt. Wat ook liefelijke en
grootsche herinneringen in ons leefden van al wat wij liefelijks en stouts, van al wat
wij bevalligs en indrukwekkends aanschouwd hadden: toch was het de oude
heilgroete, waarmede wij Vater Rhein van ganscher harte als een oud en beproefd
vriend weder begroetten.
En weinig tijds later, daar stonden wij weer op Neerlands bodem, dankbaar voor
't geen wij elders hadden mogen genieten en bewonderen, maar dankbaar ook, dat
onze wieg dáár gestaan had, waar God die had geplaatst. Somden wij ruimschoots
het goede op, dat wij in den vreemde vonden, en wenschten wij veel van dat goede
op eigen bodem overgebragt te zien, zoodat het woord van berisping over het
ontbrekende dat der weeklagt weleens, te snel misschien, verdrong, schrijft het toe
aan den innigen wensch des harten, dat Nederland bij geen volk achterlijk moge
blijven in de bevordering van al wat goed en edel is, in
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al wat aangenaam is en wèl luidt. ‘Wie mij lief heeft kastijdt mij;’ ach! dat men aan
die spreuk ten onzent vooral dàn meer mogt gedenken, wanneer het de openlijke
berisping geldt van 't geen velen, ja allen als kwaad erkennen, maar waarvoor zoo
weinigen den lust en den moed hebben om het als zoodanig te noemen en te
veroordeelen, veel minder om het te helpen uitroeijen. Klagten over dàt als verkeerd
erkende, o, ze worden in onze woningen en in onze gezellige bijeenkomsten meer
dan genoeg gehoord; maar hoe weinig steken wij de handen uit om dat verkeerde
in zijne volle naaktheid ten toon te stellen, nu eens teruggehouden door die ziekelijke
en, helaas! door eene verkeerde opvatting van dat iets geheel anders bedoelend
woord fatsoen nog versterkte menschenvrees, dan weêr door eene zekere loomheid
en traagheid, terwijl wij ons troosten met de ontmoedigende gedachte, dat wij toch
nooit het volmaakte zullen bereiken, en dat, ten spijt van dat verkeerde, alles toch
goed en geregeld gaat ten onzent. Juist die onverschilligheid van velen scherpt de
veroordeeling van anderen; juist dat sterke contrast doet beide partijen vaak te ver
gaan. Zoo velen als wij goede vaderlanders zijn, - en wie die zich dien eerenaam
straffeloos zal laten ontnemen? - moeten wij zonder aanzien des persoons hetgeen
wij verkeerd achten, bij zijn waren naam noemen, omdat erkenning van het verkeerde
de eerste voorwaarde is van verbetering. Op hoeveel goeds hebben wij Nederlanders
niet te roemen; hoe vele deugden blijven wij niet eeren en aankweeken als kostelijke
erfstukken van onze vaderen! waarom dan niet met vlijtige en milde hand dat goede
overal rijkelijk gezaaid, maar tevens met even vlijtige en vaste hand het onkruid
uitgeroeid?
Handhaven wat wij goeds hebben, 't is Oud-Neêrlands leus; overbrengen en op
eigen bodem aanplanten wat elders beter is, dàt zij onze leus evenzeer. In den
vreemde dan getrokken wie dat vermag, en dáár van den akker gelezen wat bij ons
goede vruchten belooft. Reizen, is dat niet een waar genot voor hem, die weet dat
hij oogen heeft om te zien en ooren om te hooren? In weinig tijds doorvliegt men
tegenwoordig bijna de geheele wereld; wat vroeger maanden vorderde om te
bereiken, daar is men nu in weinige uren. Wilt ge onder cijfers gebragt zien wat die
sneller middelen van vervoer ons daardoor voordeel
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verschaffen? Een ijverig rekenaar bij onze Engelsche naburen heeft die rekening
gemaakt. ‘Honderd elf millioen personen reizen jaarlijks vier uren afstands, waarvoor
zij met de vroegere vervoermiddelen anderhalf uur noodig hadden, en tegenwoordig
maar één enkel half uur. Zoo sparen al die reizigers te zamen acht en dertig duizend
jaren, 't geen eene geldelijke winst van vier en twintig millioen guldens jaarlijks geeft,
aangenomen dat een ieder gemiddeld acht uren daags arbeidt en ƒ 1.80 per dag
verdient.’ Waarom zouden wij dan niet mede spaarzaam zijn met onzen tijd en met
ons geld, wij die immers juist op onze spaarzaamheid als op een' hoofdtrek van ons
volkskarakter roemen, en waarom zouden wij niet medereizen met al de kracht die
de stoom aan onze vaart maar vermag te geven? En wanneer wij dan weer
huiswaarts keeren, waarom zouden wij dan niet ook meêdeelen wat wij daarbuiten
goeds en kwaads gezien hebben, en dat goede aanbevelende, het kwade aanwijzen
om het daarvoor plaats te laten maken? Dan toch zullen wij met nog grooter genot
kunnen uitroepen wat wij, hoe tuk ook op eene reistoer, toch zoo volmondig uitriepen
en wat wij een ieder bij zijne t' huiskomst evenzeer wenschen te kunnen uitroepen:
Oost West, t' huis best!
P.N. MULLER.
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Santa Filomena.
1

(Saint Nightingale.)

[Naar H.W. Longfellow.]
Eene eedle daad, een heerlijk woord,
Hoe rijst hem die voor 't eerst ze hoort,
Een zoet verrassen veil,
Het hart tot hooger peil.
't Is of der grootsche zielen vloed
Ons dringt in 't binnenst van 't gemoed
En onvoorziens ons beurt
Uit wat ons daaglijks steurt.

1

Onder dezen titel heeft de dichter zijne hulde gebragt aan Florence Nightingale, in den
Oosterschen Oorlog de Heilige van de Krim geheeten. Getroffen door eene toevallige
overeenstemming van naam, daar Philomena zoowel als Nightingale nachtegaal beduidt,
zag hij geen bezwaar in de toespeling op de maagd en martelaresse onder Diocletianus,
schoon onze voortreffelijke tijdgenoote tot de hervormde gezindheid behoort. De zanger van
den Psalm des Levens, men weet het, is niet van diegenen welke, in hunne ingenomenheid
met eenige voorstellingen aan het Oude Verbond ontleend, liever de eerste eeuwen des
Christendoms verloochenen, dan uit verleden en heden beide tot de ontwikkeling eener betere
toekomst trachten bij te dragen. Helaas! waarom gebiedt de billijkheid er bij te voegen, dat
zijn geest ook in de nieuwe wereld op verre na niet die des algemeens is!
Vertaler.
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Lof, eere aan hen, wier woord of daad
Niet enklen troost, niet enklen baat,
Neen, waar hun faam zich rigt
De gansche wereld sticht!
Zoo dacht ik te avond, toen ik las
Hoe 't met dat stervend leger was,
In loopgraaf vuns en vocht,
Heel 't kamp een jammerkrocht, De dappren, in den slag gewond, Hier kleumende op den killen grond,
Daar kermende om 't genucht
Van slechts wat licht en lucht;
Ai zie, in 't huis van rouwe en ramp
Verschijnt me een jonkvrouw met een lamp,
Die, waar een kribbe staat,
Door 't krimpend duister gaat, En menig zwijgend lijder kust,
Haar zorg zijn laafnis zich bewust,
Eer ze op den muur verzwindt,
De schaâuw van 't lieve kind.
Alsof de hemel zich ontsloot,
Maar 't floers er ijlings weêr voor schoot,
Verscheen, verdween 't gezigt Het straalde en uit was 't licht.
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Toch zal door volgende eeuwen heen,
De poorten uit van 't grijs verleên,
Die flikkerende schijn
Brittanje's luister zijn!
Een jonkvrouw met een lamp ter hand
Zal in 't geschiedboek staan van 't land:
Heldhafte, teedre trouw
Verheerlijkt in een vrouw,
Die om haar speer, met volle regt,
Den palmtak en de lelie vlecht,
In schaâuw der kruisbanier
1
Sanct-Philomena's sier! .
W. - Ds.

1

Drie pijlen verschillend geplaatst, - ‘anderen zeggen eene werpspies,’ zoo helderde een lief
vriend, de Vie des Saints aanvullende, Longfellow's teekening op, - een speer dus, een
palmtak en eene lelie, ziedaar de zinnebeelden van Sancta Philomena.
Vertaler.
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‘For forms of government let fools contest;
Whate'er is best administer'd, is best.’

drukte hij zich meer uit als een gemoedelijk, huiselijk Spiessbürger, die oordeel velt
naar zijne alledaagsche opvatting van zaken, dan als een dichter en denker, hetgeen
hij bij uitnemendheid wenschte te heeten. Wanneer de staatsvorm slecht is ingerigt,
wanneer de regering niet de belangen en wenschen van een volk, maar die van
eene tyrannieke of onbillijk bevoorregte kaste of partij, of nog erger, wanneer zij de
willekeur en heerschzucht van één enkelen vertegenwoordigt, dan is op den duur
geene goede administratie mogelijk. De verhouding van de administratieve tot de
politieke instellingen van een land is als die van den stam, de takken en twijgen van
een boom tot den wortel. Heerscht er in dezen bederf, dan deelt het zich vroeg of
laat aan gene mede. Het kan zijn, dat een enkele tak nog schijnbaar eenigen tijd
groent of zelfs voortbloeit, maar op den duur kan hij geen wederstand bieden aan
het kwade beginsel dat aan den wortel knaagt. Van de eene zijde toch zijn goede
administratieve regelen nooit bestand tegen de overmagt van slechte wetten of
willekeurige besluiten; en ten andere bestaat de administratie uit een heir van
ambtenaren, meerendeels door de re-
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gering benoemd, en de onzedelijke, zwakke en despotieke regeringen hebben dit
met elkander gemeen, dat zij liever gedienstige, dan zelfstandige en kundige
ambtenaren kiezen. En op dit euvel stuiten ook zelfs goede wetten en goede regelen
van administratie af; door oogendienende en veile ambtenaren in praktijk gebragt,
hebben zij geene waarde. ‘La science de la médécine peut être bonne,’ zegt met
veel waarheid Rousseau, ‘mais qu'elle vienne done sans les médécins.’
Zijn daarentegen de politieke instellingen van een volk tot eenen trap van
betrekkelijke volkomenheid gebragt, dat is te zeggen: komen zij overeen met een
zoodanigen graad van beschaving, die eene redelijke vrijheid en zelfregering met
goede orde en éénheid bestaanbaar maakt, dan staat ook niets aan eene goede
inrigting der administratie en eene behoorlijke uitvoering harer voorschriften in den
weg. Maar ook dan nog hangt én voor de keuze van ambtenaren én voor de
voortstuwende kracht, die hun van boven af wordt medegedeeld, zeer veel af van
de meerdere of mindere bekwaamheid en wilskracht bij de regering. Bestaat er
tusschen de leden der regering eenswillendheid, en vat ieder hunner zijn aandeel
in de zaken met volledige kennis en zelfbewustheid aan, dan loopt de administratieve
machine geregeld als het bloed in het ligchaam van een gezond mensch en werkt
(behoudens dwalingen van ondergeschikten aard) steeds tot één doel mede; vallen
daarentegen een of meer takken van bestuur in onkundige, slappe handen, straks
verlamt de drijfveer en vertraagt het werktuig, er worden verkeerde raderen ingezet,
en botsingen, moeijelijkheden en stilstand doen zich niet lang wachten.
Het zoude niet onaardig zijn, deze reeks van oorzaken en gevolgen na te gaan
in de wijzigingen, verbeteringen en veranderingen, die het administratieve raderwerk
in het koningrijk der Nederlanden heeft ondergaan, na elke belangrijke verandering
in het staatsbestuur, vooral na ieder der gewigtige jaartallen 1815, 1830, 1848 en
1853.
Dit is evenwel niet het doel van de voor ons liggende boekdeelen, van welke
sommige reeds te lang op eene introductie bij de lezers van de Gids hebben gewacht.
De Heeren Verwoert en de la Bassecour Caan hebben juist de administratie,
geheel afgescheiden van de staatkunde, tot hun onderwerp gekozen. Zij hebben
beide, op verschillende wijzen, willen voorzien in een gemis, sedert lang in Nederland
gevoeld, dat namelijk aan een bruikbaar Handboek voor administratief regt.
Bijna gelijktijdig hebben eenige tegelijk praktische en wetenschappelijke mannen
de uitgave van het Rotterdamsche Tijdschrift ondernomen met de bedoeling om de
beoefenaars van dezen tak van wetenschap periodiek op de hoogte te houden van
wat daarin nieuws voorvalt.
Wij kunnen niet anders dan elke dezer ondernemingen toejuichen.
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Zonder iets terug te nemen van onze daareven geuite meening omtrent het naauwe
verband tusschen de politieke en de administratieve inrigtingen van den Staat, zoo
valt toch niet te ontkennen, dat de détails der administratieve verordeningen zóó
veelvuldig en onderscheiden zijn, dat zij eene afzonderlijke studie vereischen; en
dat, wil men den toestand van het vaderland en zijn bestuur naauwkeurig kennen,
eene beschouwing van de staatkundige en organieke wetten uit de tegenwoordige
staatsinstellingen voortgevloeid, geheel onvoldoende is. Schier elke der vroegere
staatsvormen en groote veranderingen op staatkundig gebied heeft nog sporen
achtergelaten in het vaderlandsche regt, zoowel in het burgerlijke, dat ons thans
niet bezig houdt, als in de betrekkingen tusschen de hoogere en lagere overheid
en den particulier en van de autoriteiten onderling, welke betrekkingen het
administratieve regt uitmaken. Deze laatste volgen wel de staatkundige inrigtingen
en vormen zich daarnaar, maar zij volgen niet met gelijken tred. De indrukken van
het oude, hetwelk een oppervlakkig beschouwer lang verouderd en afgeschaft zoude
wanen, blijven soms nog te lang in wezen. Voor hem, die, in eene of andere openbare
betrekking werkzaam, daarop niet let, maar even zoo lang blindweg de routine volgt,
totdat hij tegen eene oude of nieuwe wet of overeenkomst aanloopt, waarvan hij
nooit had gedroomd, voor hem zijn onze wetten en verordeningen een doolhof
zonder kluwen van Ariadne. Geene lijvige verzamelingen met alphabetische registers,
zelfs geen zorgvuldig bewerkte Klapper zal hem baten, zoo hij niet eerst eenige
algemeene begrippen van Nederlands administratief wezen heeft verkregen. Tot
dat einde is de studie van het werk van den Heer Caan zeer aan te bevelen. De
methodische orde, waarin deze de bijzondere onderwerpen beschouwt, is over het
algemeen eenvoudig en gemakkelijk. Alle worden bij hem teruggebragt tot drie
groote hoofdafdeelingen: den Staat, de provincie en de gemeente. - Ieder van deze
gemeenschappen beschouwt hij in hare zamenstelling, in haar karakter als publiek
1
ligchaam, als privaatpersoon , als policieregt uitoefenende, eindelijk in hare financiën.
- Deze verdeeling heeft veel wat ons toelacht; schoon het bij de ontleding der
onderdeelen blijkt, dat sommige, als twee- of drie-slachtige wezens, onder al de
rubrieken eene plaats vinden, andere in één gedeelte zijn bij elkander gevoegd,
schoon ze ook niet vreemd aan de andere zijn. Zoo vindt men het politieregt ten
aanzien der wegen, der uitoefening van handel en bedrijf, der openbare gezondheid,

1

Deze uitdrukking: de staat als privaat persoon, de provincie als privaat persoon, enz., is niet
gelukkig. De schrijver bedoelt daarmede de van het gewone burgerlijke regt afwijkende
bepalingen betreffende den staat, de provincie, de gemeente tegenover particulieren.
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van het armwezen, driemaal behandeld, telkens een gedeelte; de brandpolitie en
die over de begraafplaatsen komen tweemaal voor. Daarentegen wordt al wat den
waterstaat betreft, bijeengevoegd in de eerste hoofdafdeeling, deel I, bl. 411 volgg.,
schoon de regeling van en het toezigt op de waterschappen niet dezelfde zaak is,
als het bestuur van 's rijks waterstaat, en een van de voornaamste attributen van
het provinciaal bestuur uitmaakt. Tot nog toe missen wij ook de geheele administratie
der belastingen, welke het Tweede Gedeelte van het Eerste Deel moeten uitmaken,
en aan welke, zonderling genoeg, het Tweede en Derde Deel (te zamen één
volumen) zijn vóóruitgezonden, zoodat een oppervlakkig lezer kan denken dat het
werk reeds compleet is.
Zonder ons te verdiepen in een onderzoek naar de mogelijkheid eener betere
methodische indeeling, mogen we den wensch niet verzwijgen, dat, als er eens
weder een overzigt van Nederlands administratief regt het licht ziet, de historische
beschouwing beproefd worde. Wij bedoelen niet zoo zeer eene volledige
geschiedenis van het rijks- en plaatselijk bestuur onder de verschillende
regeringsvormen, die Nederland sedert de Batavieren heeft beleefd; zulk eene
geschiedenis, met uitvoerigheid bewerkt, zoude slechts voor weinigen toegankelijk
zijn, en weder eene aanmerkelijke besnoeijing en literarische omwerking behoeven,
om een bruikbaar boek op te leveren. Op dergelijk werk zal men nog wel eenigen
tijd kunnen wachten, en het is misschien beter, dat het terrein, zoo als tot nog toe
geschiedt, door geschied- en oudheidkundige monographiën wordt verkend en
1
afgebakend .
Maar de schrijver van een handboek voor administratief regt zoude de historische
voorstelling kunnen volgen, zonder zich zulke bijzonder hooge eischen te stellen.
Hij had zich alleen te bepalen tot de bestaande instellingen, met het doel om deze
uit haren oorsprong in haar tegenwoordig wezen te doen kennen.
Bij deze methode komt de eerste plaats toe aan de vele nog in onze oostelijke
provinciën bestaande markgenootschappen en maalschappen, ontsproten uit het
Germaansche volksleven, de oudste communiones, die in Europa kunnen worden
aangewezen. Wel oefenen deze ligchamen geen openbaar gezag meer uit, maar
haar regtsbestaan, wezenlijk in sommige punten onderscheiden van andere
gemeenschappen, vooral van gewone maatschappen, duurt toch voort,

1

Onder de monographiën der laatste jaren, die omtrent de wijze van bestuur in Nederland in
verschillende tijdperken groote waarde hebben, behooren de Geschiedenis der financiën van
Amsterdam, van Mr. H.J. Koenen; een Hollandsch dorp in de 14de eeuw (in de Dietsche
warande), van Mr. H.A.A. van Berkel; de Geschiedenis van Zutphen, van Mr. W. Tadama,
enz.
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en zij zijn krachtig in de vis inertiae, die zij stellen tegenover de werking des
wetgevers, om hare ontbinding te bevorderen. Wat hieraan gedaan is sedert 1809,
behoort tot het tegenwoordige administratief regt. Uit de middeleeuwen dagteekenen,
wat de kerkelijke inrightingen betreft, de vicarijgoederen en eenige weinige kerkelijke
tiendregten, die thans aan het domein of anderen toekomen; bij des nieuweren
wetgevers opzettelijk stilzwijgen daaromtrent (art. 802 B.W.) geldt de jurisprudentie
der laatste jaren hier voor rigtsnoer. Uit de wereldlijke instellingen dier tijden is wel
het leenregt afgeschaft, maar over den omvang van die afschaffing en den al- of
niet-leenroerigen aard van eenige lasten bestaan nog te dikwijls geschillen, even
als over die onzekere fragmenten der heerlijke regten, die art. 4 der additioneele
artikelen van de Grondwet in wezen heeft gelaten, b.v. het heerlijke jagtregt.
Maar regtstreeks uit de middeleeuwen hebben wij het domaniale tiendregt van
den landheer als decimator universalis, gedeeltelijk nog (krachtens eene wet van
1822) aan het domein der kroon, gedeeltelijk in andere handen overgegaan, ook
gewijzigd en besnoeid door de wetten van 1807 en 1840 omtrent novalen-tiend.
Meerdere domaniale praestatiën, die thans nog (bij dwangbevel) als publieke
lasten worden geheven, dagteekenen van den grafelijken en hertogelijken tijd. Maar
ook het geheele domeinwezen behoort, zoo men het regt daaromtrent grondig wil
kennen, van de middeleeuwen te worden opgehaald. In den loop der eeuwen is wel
het grootste gedeelte der domeinen vervreemd, maar er kan nog geruime tijd
verloopen, vóórdat de wet van 29 Augustus 1848, die voor het eerst deze
vervreemding tot een pligt der regering heeft gesteld, volkomen uitvoering heeft
erlangd.
Omtrent het beheer der nog voorhandene staats- en kroon-domeingoederen komt
het op de nieuwere wetsbepalingen aan; alleen ter oplossing van vragen uit vroegere
vervreemding van domeinen ontstaan, moet de publieke regtstoestand van vorige
tijden worden gekend en vergeleken.
Maar verreweg het gewigtigste deel der administratie, van de grafelijke tijden
afkomstig, is de inrigting der groote waterschappen, dijkscollegiën en zijlvesterijen.
Even verwonderlijk als de schepping zelve van een groot gedeelte van Nederland
door indijking, afsluizing en watermaling (‘Tellurem fecêre diï, sua litora Belgae’),
even merkwaardig is de inrigting van die regts- en regeer-magt, die in haar bont
zamenstel ons dijkregt heeft gevormd. Nog zijn er onderscheidene reglementen van
kracht, van de graven, hertogen en bisschoppen dagteekenende, en die meestal
van hunne verlichte en billijke zorg voor de belangen van de landbewoners getuigen,
terwijl ook de raadpleging met de ingelanden, al waren het dorpers, niet was uit-
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gesloten, hoewel het gezag, de beslissing aan den dijkgraaf, schout of baljuw namens
den Vorst verbleef. Langzamerhand zijn daarnevens de mindere polderbesturen uit
gemeenschap of associatie ontstaan, en hebben zich deels bij contract, deels bij
uitspraak van den souverein, in verband gesteld tot de hoogere water- en
dijkbesturen.
Tijdens de republiek ziet men tallooze nieuwe waterschappen stichten, en door
vereenigingen van polders en dijken ook nieuwe heemraadschappen bij contract
vormen. Wel bleven de dijkgraven en heemraden nog steeds de vertegenwoordigers
des souvereins, maar de geest van centralisatie, die vooral onder de laatste graven
sterk was geweest en naar eene hervorming en éénheid van den waterstaat had
gestreefd, verslapte allengskens, en het plaatselijke gezag, dat de ingelanden heette
te vertegenwoordigen, begon zich te isoleren; ja meer en meer vond de schadelijke
en onhistorische leer ingang, dat, om in het publiek belang de inrigting van
waterschappen te bevorderen, de toestemming van alle belanghebbenden, als
waren het privaatregtelijke vereenigingen, noodzakelijk was.
De behoefte aan meerder centralisatie werd in de Bataafsche republiek gekend,
en voor een gedeelte vervuld door de stichting van den rijkswaterstaat (thans eene
afdeeling van Binnenlandsche Zaken); wat bovendien wenschelijk voorkwam, moest
gezocht worden in eene nieuwe inrigting der bijzondere waterschappen bij wet.
Onder den Raadpensionaris kwam men tot eene wet op de rivieren (24 Febr. 1806),
die nog van kracht is; onder Koning Lodewijk tot eene wet op het beheer der dijken
(1810), die tot 1835 een kwijnend leven heeft geleid en toen is afgeschaft.
Ter loops doen wij hier opmerken, dat de Heer Caan op bl. 420 van zijn eerste
deel wel deze wet (onder een verkeerden datum) vermeldt (15 Junij in plaats van
o

31 Januarij), maar niet hare intrekking bij wet van 28 April 1835, Staatsblad n . 9.
De provincie Zeeland dankt aan 't Fransche bestuur eenige nog geldige
waterschapsverordeningen. Eindelijk komen de hoofd bestanddeelen van het
tegenwoordige dijk- en waterregt te voorschijn in het koningrijk der Nederlanden;
de koninklijke besluiten van 1822 wijzen de grenzen aan der regeringsmagt bij
verkiezingen en benoemingen; de wet van 1841 heft de met andere instellingen
onbestaanbare regtsmagt der dijksbesturen op; de Grondwet van 1848 (art. 191)
draagt aan den gewonen wetgever eene moeijelijke taak op, waarvan deze zich in
1855 door eene partiële voorziening voor een klein aandeel kwijt. Inmiddels begint,
na de invoering der provinciale wet van 1850, een rusteloos en met hindernissen
afgewisseld streven bij de provinciale besturen, door de regering ondersteund, om
van onder op de waterschappen te hervormen en in overeenstemming met andere
openbare instellingen te brengen. Nog vele leemten blijven echter aan te vullen;
ook
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de bevoegdheid van de ambtenaren van 's rijks waterstaat is kwalijk omschreven
en wankelend. - Deze tak van administratief regt, alsnog in zijne wording, is nog
nimmer geschiedkundig behandeld, en de man, wiens studie en gaven hem bijzonder
geschikt maakten om dergelijken arbeid te ondernemen, de referendaris Mr. J.
Quarles van Ufford, is te vroeg aan de wetenschap ontvallen. - Zijne handleiding
voor het maken van reglementen mag eerder een goed boek van adversaria heeten,
dan een volledig Traité.
De meeste andere onderwerpen, zoo van politie, in den ruimeren zin, als van
openbaar bestuur en beheer, behoeven in eene, door ons bedoelde,
historisch-praktische handleiding, niet hooger dan sedert de vestiging der
staatséénheid in 1798 te worden opgehaald. Zoo is het b.v. met de verhouding van
de regering en overheid tot de kerkgenoótschappen en het kerkelijk regt. Wel zijn
de kerkgenootschappen, meest alle, van veel ouderen oorsprong; maar de
antecedenten van vroegere tijdvakken zijn in deze onbruikbaar en ontoepasselijk,
omdat alle thans nog geldige regelen uitvloeisels zijn van het beginsel der afscheiding
van kerk en staat, in 1798 onherroepelijk vastgesteld, maar dat zich nu pas even
onherroepelijk begint te vestigen in de praktijk en algemeene denkwijze.
Wat wij van het thans nog bestaande administratieve regt aan Frankrijk dank
weten, mag niet worden over het hoofd gezien, schoon reeds zeer vele Fransche
verordeningen door Nederlandsche in gelijken of gewijzigden geest zijn vervangen.
Onderscheidene kunstig bewerkte en uitmuntend geredigeerde wetten, vooral uit
de jaren VII en VIII der Fransche republiek, hebben onzen ambtenaren lang ten
rigtsnoer gestrekt, en men behoeft slechts de registratiewet te noemen, om een
onderwerp van studie voor den geest te roepen, dat bijna een geheelen mensch,
althans welks toepassing geheel bijzondere bekwame ambtenaren vordert. Trouwens
de belastingen hangen te zeer met elkander zamen om niet steeds in één hoofdstuk
te worden behandeld, hoezeer de verordeningen daaromtrent geldende, uit
verschillende tijdperken afkomstig, eene zonderlinge bontheid en weinig
stelselmatigen zamenhang vertoonen. Ongaarne zien wij ook de rijksbelastingen
afgescheiden van de provinciale en gemeentelijke. Wel valt het onderscheid in het
oog, maar de punten van aanraking en overeenkomst zijn vele, en zoowel die
overeenkomst als het verschil der onderscheidene administratiën tegenover de
belastingschuldigen komen beter uit, wanneer ze nevens elkander worden behandeld.
Ook in de regeling der wegen loopen wij nog aan den leiband onzer voormalige
Fransche meesters, die we echter bijna ontwassen zijn.
Hoe lang zal men ook nog de grondwet der Nederlandsche staatsloterij in het
beruchte decreet van Moscou moeten zoeken?
Meer en meer worden overigens de wetten en verordeningen van
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het koningrijk der Nederlanden de hoofdbron van ons administratiel regt. Deze
splitsen zich als van zelf in twee hoofddeelen, namelijk die takken van bestuur en
beheer, welke zich nog regelen naar bepalingen en inrigtingen van vóór November
1848, en die, welke het uitvloeisel zijn van de Grondwet. Gaandeweg, naarmate de
moeijelijke taak der zamenstelling van organieke wetten vordert, wordt de omvang
van het eerste gedeelte kleiner; tot heden behooren daartoe eenige allerbelangrijkste
zaken nog in haar geheel, als militie, schutterijen, hooger onderwijs, toezigt op de
nijverheid, de benoeming, het ontslag, de bezoldiging van de meeste ambtenaren,
de meeste belastingwetten, de geneeskundige politie, en nog vele zaken, die het
provinciaal- en gemeentewezen van zeer nabij raken, en evenwel, ook na de
invoering der provinciale- en gemeente-wetten, op oudere verordeningen zijn blijven
steunen; men denke aan het organieke besluit van 1819, tot verdeeling van het
onderhoud en toezigt van openbare werken tusschen den Staat en de provinciën,
aan de besluiten omtrent beurt- en markt-veren, omtrent overzet-veren, omtrent
corporatiën van werklieden, enz.
Eindelijk volge de behandeling in historische orde der organieke wetten van
Nederlands staatsbestuur, voor zoover zij zijn vastgesteld, en, zoo men wil, ten
slotte een min of meer uitgebreid hoofdstuk met desiderata, die voor een groot
gedeelte kunnen worden opgespoord in het uitmuntende verslag der Staatscommissie
van 1852 omtrent eene politiewet. Als onderwerpen, waaromtrent nadere regeling
als een eisch der toekomst mag worden beschouwd (behalve de bij de Grondwet
voorgeschrevene, maar nog niet gemaakte organieke wetten), noemt de Heer Caan,
dl. I, bl. 171, het toezigt op ontslagene gevangenen; bl. 282, de afschaffing of
afkoopbaarstelling van tienden; bl. 318, den arbeid van kinderen en de
luchtverversching in fabrijken, het afbreken van ongezonde woningen, en de
verpligting om hulp aan drenkelingen te verleenen. Met verwondering vonden wij
niet opgemerkt het gemis aan eene wet op de spoorwegen en aan eene regeling
van het onderwerp der concessiën van werken tot openbaar nut aan particulieren,
hetwelk tot nog toe niet alleen geheel naar antecedenten moet worden behandeld,
maar waaromtrent men niet beschreven vindt, voor welke werken concessie behoort
te worden aangevraagd, voor welke dit onnoodig is. - De desiderata van het
administratief regt in bijzondere provinciën en gemeenten na te gaan, zoude in een
werk van algemeene strekking geen nut hebben. Er moet ook altijd iets voor de
toekomst overblijven.
Maar het grootste en meest algemeen hinderlijke desideratum van alle is de
administratieve regtspraak in het hoogste ressort.
In zaken van militie, schutterij, grondbelasting, personeel, patenten en vele andere
zijn Gedeputeerde Staten de bij de wet aangewe-
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zen, en, wij zouden bijna zeggen, de natuurlijke regters tusschen de overheid en
den pligtigen bijzonderen persoon, maar niet in alle zaken is van hunne uitspraken
appel toegelaten; de onderscheidingen daaromtrent bestaande zijn geheel
stelselloos. Waar dat appel bestaat, beroept de belanghebbende zich op den Koning;
maar ten eenenmale ongeregeld is het gebleven, op welke wijze de koninklijke
uitspraak in de wereld komt. In België wordt het bestaan van een Raad van State
geschuwd als eene verzwakking der ministeriële verantwoordelijkheid; ook heeft
men aldaar het gebrek aan eene hoogste administratieve regtspraak vele jaren
gevoeld, en daaraan (in 1849) immers gedeeltelijk verholpen door aan het Hof van
Cassatie de beoordeeling op te dragen van voorzieningen tegen uitspraken van
Gedeputeerde Staten in zaken van militie en schutterij. In Nederland, waár de Raad
van State tot de grondwettige instellingen behoort, is het onbegrijpelijk, dat van dit
hooge Collegie niet wordt gebruik gemaakt om in administratieve zaken de hoogste
uitspraak te doen, zoowel wanneer het geldt eene vraag over het regt of den pligt
van bijzondere personen (buiten art. 148 der Grondwet), als wanneer handelingen
van lagere autoriteiten door hoogere worden afgekeurd, b.v. bij de zoo gewigtige
beslissingen des Konings tot schorsing of vernietiging van plaatselijke verordeningen,
of eindelijk bij geschil tusschen twee autoriteiten, b.v. over armlastigheid. Geïsoleerd
staat tot nog toe in ons staatsregt de bepaling, dat de Raad van State moet gehoord
worden over koninklijke besluiten, houdende regeling van waterstaatsbelangen,
waaromtrent twee of meer provinciën zich niet of niet behoorlijk hebben kunnen
o

verstaan (art. 23, wet 12 Julij 1855, Staatsblad n . 102). Maar deze werkzaamheid,
die zelden voorkomt, is toch ongenoegzaam om eene section du contentieux
voortdurend bezig te houden, en het is aan deze dat behoefte bestaat. Mag men
zich vleijen, dat bij de aanstaande behandeling van het ontwerp van wet omtrent
den Raad van State, deze behoefte worde ingezien en vervuld?
Zoo we eenigzins stil stonden bij de methode en indeeling van het werk van den
Heer Caan, 't is omdat in een boek van dezen aard de kritiek weinig andere stof
vindt dan die, immers zoo zij niet in eene uitpluizing van errata wil vervallen.
De verdienste van eigen vinding is zeker wel de laatste, die men in een Handboek
van administratief regt zal zoeken; en het komt ons daarom ook ongerijmd voor, dat
enkelen aan den schrijver een verwijt maken van hetgeen hij zelf gulhartig in zijne
Voorrede verklaart: ‘Weinig geheel nieuwe denkbeelden zal men in deze studiën
aantreffen. Veelvuldig is daarbij gebruik gemaakt van de opgeschreven
aanteekeningen der mondelinge lessen van den Heer Thorbecke over het
administratief regt.’ Integendeel, dat gebruik van
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die lessen kan den lezer niet dan tot voordeel strekken; het zoude alleen dan nadeelig
kunnen zijn, indien de voormalige toehoorder der lessen het bij zijne aanteekeningen
had laten berusten en niet had bijgehouden en toegevoegd, wat de wetgeving en
jurisprudentie nieuws hebben aangebragt, sedert hij het uitmuntende collegie over
administratief regt heeft bijgewoond. Maar daarover valt niet te klagen; tot en met
1857 is alles volkomen bijgehouden. Als het werk voltooid zal zijn, mag eene Nalezing
op de twee nu uitgegevene deelen, tot op het tijdstip der uitgave van het laatste
deel, niet worden gemist.
De behagelijke vorm van het werk is bij den Heer Caan geene kleine verdienste;
het heeft daardoor als leesboek groote nuttigheid; wanneer men het als zoodanig
gebruikt, kan het niet missen, of men zal met genoegen opmerken het vele goede,
dat, ondanks alle tegenkanting en wrijving van andere elementen, in ons Vaderland
is gewrocht sedert de constitutionele beginselen in het praktische leven zijn getreden.
Te meer duurzaam en overtuigend is die indruk, omdat de schrijver zich buiten alle
geschilpunten van het oogenblik houdt, en steeds blijft bij de officiële en geijkte zijde
der zaken, terwijl hij ook allezins getrouw is gebleven aan de door hem aangehaalde
woorden van Viennet:
‘On chercherait en vain dans ce résumé une oeuvre de parti. Dans la confusion
générale des opinions et des esprits, le seul parti que j'admette, le seul auquel je
me fasse gloire d'appartenir, c'est celui de la liberté, alliée à l'ordre et contenue par
la règle.’
Niet minder onpartijdig en hartstogteloos, maar min geschikt voor een leesboek
is de Klapper van den Heer Verwoert.
Die klapper is een boek om na te slaan, en behoeft naauwelijks onze aanbeveling,
daar hij reeds zijne plaats op de schrijftafel van menig ambtenaar en lid van
besturende collegiën heeft gevonden. De volgorde der hoofdstukken is hier van
minder belang; veel meer komt het op goede registers aan, en deze zijn, voor zoover
wij konden nagaan, naauwkeurig bewerkt.
Dat in een boek van zoovele détails ook onnaauwkeurigheden voorkomen, zal
wel onvermijdelijk zijn. Zijne waarde laat zich overigens alleen door een eenigzins
langdurig gebruik volkomen beoordeelen, even als van een woordenboek. Intusschen
zal het altijd voorzigtig zijn bij voorkomende moeijelijkheden de wetten, besluiten,
vonnissen en decisiën in de Staatsbladen en andere verzamelingen, in welke zij
textueel worden opgenomen, te raadplegen.
Te meer is dit noodzakelijk, omdat de schrijver geen jurist is, en dit enkele malen
verraadt bij het opvatten van de strekking eener regterlijke beslissing.
Maar al is ook dergelijke arbeid met de grootste zorg bewerkt, en
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zoo vrij mogelijk van onnaauwkeurigheden, het gebrek van onvolledigheid kleeft
steeds daaraan, zoo lang er bij voortduring wordt gereglementeerd en vraagpunten
worden opgeworpen en beslist. Ten einde op de hoogte te blijven, is een periodiek
wetenschappelijk werk eene behoefte. In hoeverre de Gemeentestem en het
Weekblad van Burgerlijke Administratie aan die behoefte tot nog toe hebben voldaan,
laten wij in het midden. Wat men aan de redenerende artikelen van Mr. D. Léon,
den redacteur der Gemeentestem, pleegt te verwijten, is hunne al te groote
eenvoudigheid en gemis aan diepte. Maar misschien is dit voor een groot deel van
zijn publiek een vereischte.
Te regt hebben intusschen de Heeren Betz, Fruin en Hubrecht begrepen, dat er
bij beoefenaars der staatswetenschappen in Nederland nog plaats was voor een
speciaal maandschrift, gewijd aan het administratieve regt; het vroeger door hen
ondernomen Tijdblad, bijzonder aan de belangen der gemeente Rotterdam gewijd,
heeft dien ten gevolge opgehouden te bestaan en hunne Bijdragen zijn aangevangen
het licht te zien, prijkende op het schutblad met eene breede lijst van medewerkers.
Zoo als zich laat verwachten, bevatten de Bijdragen redenerende stukken en
recensiën. Eene derde rubriek bestaat uit een overzigt van het merkwaardigste uit
de Handelingen der Staten-Generaal, Provinciale Staten en Gemeenteraden, en
dit is tot nog toe met veel zorg bewerkt. Voorzeker zal dit het moeijelijkste gedeelte
der redactie uitmaken; want hoezeer de beraadslagingen der beide Kamers van de
Staten-Generaal voor ieder toegankelijk zijn en voor de hand liggen, geheel
onvolkomen en traag is de publiciteit van de handelingen der meeste Provinciale
Staten en Gemeenteraden. Rotterdam munt in dit opzigt, nevens 's Gravenhage,
uit; maar van de meeste andere belangrijke gemeenten mag het verslag der
dagbladen wel worden getoetst aan correspondentie van raadsleden of secretarissen,
hetwelk een omslagtig werk wordt. Welligt zoude het nog beter zijn, dat de redactie
de openbare beraadslagingen van gemeenteraden slechts liet rusten, maar een
kritisch oog liet gaan over de gewigtigste plaatselijke verordeningen die tot stand
komen. Een bijzonder belangrijk vertoog daaromtrent gaf Mr. H.P. van Karnebeek,
betreffende de uitvoering van art. 291 der Gemeentewet, in de N. Bijdragen uoor
Regtsgel. en Wetg., deel VII, bl. 30 volgg.
Onder de hoofdartikelen der Bijdragen van de Heeren Betz c.s. verdient bijzondere
melding het fraai bewerkte stuk van den eersten redacteur, over de betrekking der
Maatschappij van Weldadigheid tot de Regering, alsmede de Beschouwingen over
eenige punten van Gemeenteregt van den Heer Fruin.
Het allereerste stuk in dit Tijdschrift (door den Heer Hubrecht) behandelt eene
teedere vraag van Gemeenteregt, namelijk: hoever
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zich de verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wethouders aan den Raad
uitstrekt, vermeld in art. 183 der Gemeentewet?
Volgens de uitlegging van den schrijver, zoude de wetgever in dit artikel eigenlijk
tweemaal hetzelfde hebben gezegd; immers zoude met de woorden: ‘De
burgemeester en wethouders zijn wegens het dagelijksch bestuur aan den Raad
verantwoording schuldig,’ niets anders worden bedoeld dan dat Burgemeester en
Wethouders niet mogen weigeren inlichtingen omtrent hun dagelijksch beheer te
geven. Als. dan schijnen de volgende woorden van het artikel: ‘en geven te dien
aanzien alle door den Raad verlangde inlichtingen,’ overbodig.
Deze oplossing komt ons niet geheel bevredigend voor. De schrijver schijnt daartoe
geleid te worden door eene groote bezorgdheid, dat de Raad zal worden aangemerkt
als een hof van appel van de beslissingen en beschikkingen van Burgemeester en
Wethouders. Maar, hoezeer wij geheel met hem instemmen, dat eene veelvuldige
inmenging van den Raad in de zaken van het dagelijksch bestuur niet wenschelijk
is, en dat dit collegie in den regel beter zal doen met zich daarbuiten te houden, zoo
dunkt ons toch, dat de letter en geest der wet eene ruimere beteekenis aan art. 183
toekennen. Volgens de beide organieke wetten der provinciën en gemeenten is de
werkkring der Gedeputeerde Staten onderscheiden van dien der Provinciale Staten,
en de werkkring van Burgemeester en Wethouders onderscheiden van dien van
den Gemeenteraad. Maar desniettemin hebben de Provinciale Staten onbetwistbaar
het regt zich te bemoeijen met alle zaken die de wet aan Gedeputeerde Staten heeft
opgedragen, en de Raad met al hetgeen tot den werkkring van Burgemeester en
Wethouders behoort. De vraag is maar: op welke wijze? en tot hoever die bemoeijing
zich uitstrekt?
Volgens de provinciale wet, art. 163, zijn de Gedeputeerde Staten aan Provinciale
o

Staten 1 . verantwoording schuldig van de onderwerpen binnen hunne eigene
o

bevoegdheid gelegen; 2 . zij moeten hun de verlangde inlichtingen geven omtrent
dezelfde zaken. Op het weigeren van inlichtingen is eene straf bedreigd, namelijk
dat Provinciale Staten hen van hunne betrekking kunnen vervallen verklaren.
Volmaakt hetzelfde, met weinig andere bewoordingen, leest men omtrent de
verhouding van Burgemeester en Wethouders tot den Raad, in art 183 coll. 89, der
Gemeentewet, met dit verschil, dat de straf van vervallenverklaring niet tegen den
Burgemeester (als niet door den Raad benoemd), maar alleen tegen de Wethouders
wordt bedreigd, ofschoon toch de verpligting tot het geven van inlichtingen voor het
collegie in zijn geheel bestaat.
Deze bepaling omtrent het vragen en geven van inlichtingen levert praktisch
geene groote moeijelijkheid op, ook al behelst het Reglement van Orde daaromtrent
niets bijzonders. Zoo als de Heer H.
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te regt aanmerkt, niet ieder Raadslid, maar alleen de Raad is bevoegd tot het vragen
van de inlichtingen, die hij wenscht te ontvangen. Begeert dus een lid, dat eene
dergelijke vraag geschiede, dan moet hij óf voorstellen, dat de Raad inlichtingen
omtrent deze of gene handeling van Burgemeester en Wethouders vrage, óf verlof
vragen aan den Raad, om dergelijke vraag te doen, welke beide vormen ongeveer
op hetzelfde nederkomen. Vóór het toestemmend votum van den Raad op dergelijk
voorstel of aanvrage, zijn Burgemeester en Wethouders ongehouden te antwoorden;
ná dat votum zijn zij daartoe verpligt. Weigeren zij inlichtingen, dan kan door een
Raadslid worden voorgesteld en door den Raad worden uitgesproken de afzetting
van een of meer of zelfs van alle Wethouders. Zelfs met dit remedium heroïcum is
de bevoegdheid van den Raad niet uitgeput; want hij kan aan het nieuw benoemde
of aangevulde collegie van dagelijksch bestuur andermaal dezelfde inlichtingen
vragen, en bij herhaling van weigering, nog eens Wethouders afzetten en nieuwe
verkiezen. Het min of meer waarschijnlijke van zoodanig geval doet hier niets ter
zake; de vraag is, hoever men regtens gaan kan.
Wij merken hierbij op, dat, daar al deze handelingen tot de wettelijke bevoegdheid
van den Raad behooren, het volgens art. 9 der Grondwet aan ieder ingezeten
vrijstaat, aan den Raad een verzoekschrift in te dienen, strekkende tot het vragen
van inlichtingen omtrent iedere bij Burgemeester en Wethouders voorgekomene
zaak, niet tot den bijzonderen werkkring van den Raad zelf behoorende.
Even als van het regt van petitie in het algemeen, kan daarvan ook inzonderheid
in dit geval misbruik worden gemaakt; dit misbruik wordt getemperd door het
vermogen van den Raad om de petitie van de hand te wijzen; maar eene onbevoegdof niet-ontvankelijk-verklaring door den Raad zoude niet grondwettig zijn.
Intusschen kan het gebeuren, dat de inlichtingen gevraagd en gegeven zijn, en
de zaak, welke aanleiding tot beklag had gegeven, blijft zoo als zij was, om de
eenvoudige reden, dat Burgemeester en Wethouders geene reden vinden om van
hunne handeling terug te komen. Het geval kan ook voorkomen, dat het vragen en
geven van inlichtingen ten eenenmale overbodig is, maar dat uit eene ongevraagde
mededeeling van Burgemeester en Wethouders eene handeling of een verzuim in
hunnen werkkring blijkt, waarover de Raad meent zich te kunnen beklagen.
In deze twee gevallen komt o.i. de verantwoording te pas, welke Burgemeester
en Wethouders aan den Raad schuldig zijn. Hieromtrent nu kan geheel met den
Heer H. worden ingestemd, dat aan geene strafregtelijke verantwoordelijkheid meet
worden gedacht, alsmede dat niet bedoeld is de rekening en verantwoording van
de gemeentelijke financiën, omschreven in art. 218 der Wet; zonder dat daaruit nog
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volgt, dat de bij art. 183 bedoelde verantwoording niets anders is dan de verpligting
tot het geven van inlichtingen. O.i. lost zich die verantwoording van art. 183 op in
het werkdadig toezigt dat de Raad uitoefent op de handelingen van dagelijksch
bestuur, in 's Raads bevoegdheid omtrent de financiële belangen en in zijne magt
om verordeningen betreffende de gemeentelijke huishouding te maken.
Wel is waar verklaart de wet den Raad niet geregtigd om zelf datgene te doen,
wat bij art. 179 tot 182 aan Burgemeester en Wethouders is opgedragen. Ook heeft
hij geene magt om de Wethouders af te zetten buiten de gevallen, voorzien bij art.
89. Men kan hieruit de gevolgtrekking maken, dat hem het jus cogendi tegenover
het collegie van dagelijksch bestuur ontbreekt, ingeval van handelingen, die hem
onverantwoordelijk of slecht verantwoord voorkomen: maar daargelaten, of in lege
condendâ meer waarborgen zouden worden gewenscht, geheel ontwapend is de
Raad in zoodanig geval toch niet.
Zeer zeker heeft de Raad het regt om de handeling of nalatigheid van
Burgemeester en Wethouders af te keuren, en hen uit te noodigen om op de zaak
nadere order te stellen. Zonder dit zoude de pligt van 't geven van inlichtingen en
verantwoording een ijdel woord zijn.
Maar wanneer nu Burgemeester en Wethouders hunne eigene zienswijze blijven
volgen en de afkeurende uitspraak in den wind slaan? Is dan de Raad even
magteloos als de Tweede Kamer zich heeft beschouwd, nadat zij éénstemmig de
aanspraak op schadevergoeding van zekeren adressant tegenover de Regering
had erkend, en de Minister van Koloniën evenwel niets deed om daaraan gevolg te
geven?
Wij meenen dat de Raad meer kan doen. Indien de afgekeurde handeling eene
uitgave ten laste der gemeente ten gevolge heeft, kan hij, volgens art. 220, de
rekening, waarin die uitgave voorkomt, afkeuren of wijzigen en van de reden dezer
afkeuring of wijziging aan Gedeputeerde Staten kennis geven (art. 221). Dit regt
immers bestaat, onafhankelijk van de vordering der gemeente tot geldelijke
vergoeding tegen Burgemeester en Wethouders in de gevallen voorzien bij art. 226.
Indien het geene geldelijke questie geldt, maar b.v. de uitvoering van
verordeningen, de beslissing van geschillen daaromtrent, het beheer van
gemeente-eigendommen, de handhaving der brandpolitie, de marktpolitie, het
aanstellen van ambtenaren, enz., dan heeft de Raad de bevoegdheid om
verordeningen te maken in den ruimen zin, dien art. 150 daaraan geeft, en stelt hij
daardoor den Burgemeester (art. 70) en de Wethouders (art. 179 a) in de verpligting
om daaraan uitvoering te geven. Hebben b.v. Burgemeester en Wethouders eene
verordening van politie anders toegepast, dan de Raad bij de vaststelling daarvan
had bedoeld, of hebben zij onbehoorlijke vrijstellingen verleend, wat belet den Raad,
na eerst inlichtingen te hebben gevraagd, en ver-
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volgens verantwoording, om eindelijk eene nieuwe verordening te maken tot
uitlegging van de vorige, in strijd met de beslissingen van Burgemeester en
Wethouders, en zelfs bij die nieuwe verordening alle bevoegdheid tot vrijstellingen
aan Burgemeester en Wethouders te ontzeggen? Ja, het geven van eene
terugwerkende kracht aan zoodanige bepaling is nergens uitgesloten, hoezeer het
zeker niet ligt zal voorkomen en ook meestal niet zoude zijn goed te keuren.
Andere punten laten zich op andere wijze verhelpen. B.v. het vaststellen van
bestekken voor werken en leveranciën ten behoeve der gemeente, welker
goedkeuring de Raad zich niet heeft voorbehouden (art. 179 i). Als de Raad van
oordeel is, dat zulk een bestek afkeuring verdient, zal hij, zoo lang de aanbesteding
nog niet voltooid is, bij verordening kunnen bepalen, dat hij zich de vaststelling van
het bestek wel voorbehoudt.
Onze opvatting van de wettelijke verpligting tot verantwoording aan Burgemeester
en Wethouders, bij art. 183 opgelegd, komt dus hierop neder, dat de Raad kan
afkeuren, bevelen en verbieden omtrent de onderwerpen tot de bevoegdheid van
Burgemeester en Wethouders behoorende, maar dat de uitvoering, de handeling
zelf (alleen met uitzondering van de gevallen van art. 89 en 226) aan Burgemeester
en Wethouders blijft opgedragen.
In geval van voortdurend gebrek aan uitvoering van 's Raads verordeningen kan
daarenboven uit art. 9 en 144 der Grondwet en art. 60 der Gemeentewet de Raad
het regt ontleenen om bij verzoekschrift aan den Koning het ontslag van den
Burgemeester te vragen.
Eindelijk volgt uit hetzelfde art. 9 der Grondwet, dat ingezetenen, die zich bezwaard
achten met eene handeling of een verzuim van Burgemeester en Wethouders, of
die meenen, dat die handeling of dat verzuim in het nadeel der gemeente is, den
Raad daarvan kunnen saisisseren en bij den Raad herstel van hunne grieven zoeken,
voor zoover deze die geven kan, hetgeen dan van de omstandigheden afhangt.
Noemt men dit nu, den Raad tot een hof van appel maken, dan gelooven wij
inderdaad, dat de wet dit heeft bedoeld, maar niet in dien zin, dat de Raad aan
Burgemeester en Wethouders het werk uit de handen neme en zelf doe, wat hij
meent dat zij hadden moeten doen. Ook spreekt het van zelf, dat de Raad nooit
mag treden in de bevoegdheid, bij art. 127 aan den Commissaris des Konings
toegekend, om te voorzien in nalatigheid van Burgemeester en Wethouders omtrent
de uitvoering van wetten en maatregelen van algemeen bestuur.
Zoo wij hiermede van de Heeren Betz c.s. afscheid nemen, voegen wij er van
harte ‘tot wederziens’ bij.
H.
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Nieuwe statistieke (lees: statistische) mededeelingen betreffende de
landbouw, handel en nijverheid in Nederland, verzameld door D.
Buddingh, leeraar aan de Koninklijke Akademie, ter opleiding van
Burgerlijke Ingenieurs te Delft, 1851-1856. Haarlem, A.C. Kruseman,
1857.
Er bestaat niet de minste overeenstemming tusschen inhoud en titel. Het eerste
gedeelte der eerste aflevering behelst eene weinig zamenhangende algemeene
statistiek van Nederland, beginnende met de grondgesteldheid, waarbij
kortheidshalve naar de werken van de Heeren W.C.H. Staring, ‘De Bodem van
Nederland’ en Mr. L.G.W. Sloet, ‘Bijdragen tot de kennis van Gelderland’ wordt
verwezen. De beide overigen zijn eene bloemlezing van algemeene statistiek van
andere landen, zoo in als buiten Europa. Wij moeten dus bekennen niet op de hoogte
te zijn van den titel.
Wat den inhoud zelven betreft, valt het niet moeijelijk aan te toonen, dat de
schrijver volstrekt niet op de hoogte is van zijn onderwerp, en dat de voornaamste
werken over Nederlandsche statistiek, het statistisch Jaarboek van Regeringswege
uitgegeven en het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje niet eens door
hem zijn geraadpleegd. Om slechts een paar voorbeelden te noemen: In 1857
uitgegeven bepaalt dit werk zich tot eene beschouwing van den loop der bevolking
over 1850, getrokken uit de Provinciale Verslagen, terwijl dan per saltum het
algemeen bevolkingcijfer op 31 December 1854 wordt medegedeeld. De verslagen
over armwezen en onderwijs loopen over 1850, met eene kleine uitweiding over de
algemeene kollekte in 1855, terwijl aan de Delftsche Akademie de eer te beurt valt
eener opgave van het bedrag der uitgaven en van het getal studenten van 1842 tot
1854. Het statistisch overzigt van het schoolwezen op Java bepaalt zich tot eene
dorre opgave der kosten van het onderwijs, volgens de Indische boekenvan 1834
tot 1853.
Geregtelijke statistiek, vreemdelingen en sterke drank worden achtereenvolgens
over 1854 en vroegere jaren beschouwd. - Van den sterken drank springt de schrijver
over op de kiezers, en geeft ons den uitslag eener eerste stemming voor de
verkiezing der gemeenteraden in 1851 en van de leden der provinciale staten in
1850. De geneeskundige statistiek bepaalt zich tot eene opgave van het getal
geneeskunstoefenaren in 1850 en van de baden in Scheveningen.
Is het soms beter gesteld met de opgaven van handel of nijverheid? De opgaven
van den Frieschen boter- en kaashandel bepalen zich tot 1851. Tot betoog van het
groote belang der weverijen in
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ons vaderland wordt enkel aangevoerd dat de stad Delden 272, het ambt Delden
512 wevers telt. Voegt men hierbij nog eene opgave der dagloonen te Amsterdam,
dan zoekt men in het werk te vergeefs iets meer over de nijverheidstatistiek in
Nederland, met uitzondering nogtans van eene opgave der sterke-drankverkoopers,
in 1853/54 in het patent aangeslagen. - Met Neêrlands buitenlandschen handel is
het beter gesteld; hiervan vindt men ten minste de opgaven over 1855, vergeleken
met de gemiddelde cijfers over de laatste vijf en tien jaren, 1851/55 en 1846/55.
De beschouwingen over België, grootendeels ontleend aan de bulletins der
statistische commissie, loopen deels over het tijdvak 1840 tot 1850, deels over de
jaren 1851 en 1852, en met enkele uitzonderingen, aan dagbladartikelen ontleend,
over 1853 en 1854; die over Engeland zijn meer volledig, daar hier melding wordt
gemaakt van verslagen over 1855 en zelfs over 1856. Overigens mist men ook hier
eene aaneenschakeling, daar men opgaven over 1839 en 1842 naast die over 1850
en 1854 vermeld vindt. Zoodat men ook hier de statistiek per saltum, welke bij den
schrijver de voorkeur schijnt te verdienen, bij de meeste opgaven terugvindt.
Vreemd klinkt de vermelding, onder de consumtie in 1853 van vleesch, gevogelte
en eijeren te Parijs, van het sedert de invoering van het tientallig stelsel in Frankrijk
gemunt goud en zilver. Voor Frankrijk wordt onder anderen als nieuw opgedischt
een verslag over de statistiek der strafregtspleging over 1849, terwijl het belangrijk
vijfentwintigjarig verslag, 1826-1850, reeds voorkomt in den Annuaire de l'économie
politique et de la statistique over 1853, en die over de vier volgende jaren in de vier
volgende deelen van dat jaarboek. Trouwens de schrijver is geheel onbekend met
de hoofdbronnen voor de fransche statistiek, daar zijne opgaven meest uit den
Moniteur geput zijn. - Het verslag over Frankrijks finantiën bepaalt zich tot 1 Januarij
1851, dat over den handel en scheepvaart tot eene opgave van den Moniteur van
6 Junij 1854. Ook hier mist men dus de opgaven over 1854, 1855 en 1856, reeds
door den druk bekend gemaakt.
Daar de wijze van bewerking der overige landen, de Duitsche Staten, Denemarken,
Zweden, Noorwegen en Rusland, geen verschil met de reeds genoemde oplevert,
acht ik het onnoodig die verder na te gaan. Wij vermeenen genoegzaam te hebben
aangetoond, dat dit werk niet in het minst op den titel van wetenschappelijk werk
kan bogen. Lettervruchten van dien stempel hebben slechts de strekking om de
wetenschap en hare beoefenaars bij eene onervaren menigte in discrediet te
brengen. Het is dan ook uit dien hoofde, dat ik vermeend heb over het mij ter
beoordeeling toegezonden werk, zonder aan de onpartijdigheid te kort te doen, een
streng vonnis te kunnen en te moeten vellen.
M.M.v.B.
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De natuurkundige grondslagen van den Landbouw. Openbare
voordragten voor landbouwers, van wege Z.M. den Koning, in den winter
van 1853-1854, gehouden door Rauwenhoff, van Geuns, Oudemans en
Mulder. Haarlem, A.C. Kruseman. 1856.
Artikel één van de nieuwe wet op het lager onderwijs gebiedt, dat onder het meer
uitgebreid lager-onderwijs ook opgenomen zal moeten worden: ‘de Landbouwkunde.’
Er is alzoo geen gehoor gegeven aan de herhaaldelijk uitgedrukte meening van
congressen en desbevoegden, dat het lager-onderwijs zich nimmer moest uitstrekken
tot de toepassing der natuurkundige wetenschappen, maar dat dit beperkt diende
te blijven tot de allereerste beginselen dier wetenschappen; men diende evenmin
landbouw te onderwijzen voor de toekomende landbouwers, als bouwkunde voor
de menigte timmerluî en metselaars, die de scholen bezoeken; werktuigkunde voor
smeden, wagenmakers en dergelijke handwerkslieden; technologie voor de
werklieden in fabrieken en trafieken. Het is ‘de kennis van de natuur,’ die het gewoon
lager-onderwijs bevat, volgens dat zelfde artikel van de wet, welke, meer uitgebreid,
een deel van het meer uitgebreide lager-onderwijs moet uitmaken. Het zijn de
grondbeginselen van natuur- en scheikunde en van natuurlijke historie, die allen
leerlingen baten zullen, wat ook hunne latere bestemming wezen zal, of ze tot het
middelbaar onderwijs zullen overgaan, dan wel van de lagere scholen als
landbouwers, handwerkslieden, fabriekwerkers of neringdoenden regtstreeks de
maatschappij zullen intreden. Het is de kennis der natuur, zooals die in het
voortreffelijke schoolboek, door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1851
uitgegeven, behandeld is. Wordt er in de stadsscholen landbouwkunde onderwezen,
het is te vreezen, dat de naam van die wetenschap alleen reeds de ooren van vele
leerlingen zal doen sluiten, als voor eene zaak, die hun niet aangaat en nimmer te
pas zal komen, terwijl daarentegen eene verklaring van de natuurverschijnselen,
met vertooning van proeven, en vooral ook van prenten, den lust tot leeren reeds
aanstonds op zal wekken.
Intusschen de Landbouwkunde staat nu in de wet, de onderwijzers moeten er
aan gelooven om die te onderwijzen, en aldus zal er in de eerste plaats gezorgd
dienen te worden, om den onderwijzers zelven de noodige kennis te verschaffen.
Hoe meer men zich nu bij de beginselen van den landbouw blijft bepalen, bij de
natuurkundige kennis, waarop die berusten, des te meer kans zal men hebben om
nut te stichten bij de leerlingen. Men dient uit den landbouw zelven weinig meer bij
te brengen dan de voorbeelden ter aanwijzing
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en verklaring der verschijnselen. Een boek, dat tot handleiding bij dat onderwijs aan
de onderwijzers-leerlingen kan verstrekken, hebben wij gelukkig in datgene, waarvan
de titel hierboven vermeld is. Het werk is volkomen voor dit doel geschikt, en wanneer
't niet eenige jaren voor dat men het woord ‘landbouwkunde’ in de wet op het lager
onderwijs plaatste, vervaardigd was, zou men meenen dat het alleen met dit doel
was opgesteld.
Men kent de oorzaken die aanleiding gegeven hebben tot het houden der
voordragten, welke in dit werk tot een geheel te zamen gevoegd zijn. Op last van
Z.M. den Koning zijn die door de Heeren Rauwenhoff in Gelderland, van Geuns in
Zeeland, Oudemans in Zuid-Holland en Mulder in Utrecht, gedurende de winters
van 1853 en 1854, voor landbouwers gehouden geworden. Wat nu de uitslag dier
voortreffelijke bedoeling geweest is en of er veel goed, wetenschappelijk zaad is
uitgestrooid onder het niet bijzonder talrijke gehoor, dat van deze gunstige
gelegenheid om iets te leeren gebruikt heeft gemaakt, durf ik niet beslissen. Een
ieder is het niet gegeven om als de scheikundige veldprediker Stöckhardt honderde
toehoorders aan zijne lippen te doen hangen en te overtuigen, dat de
wetenschappelijke grondslag de eenige zekere en vaste is voor de oprigting van
een verbeterd gebouw. Maar wij hebben aan die voordragten een voortreffelijk boek
te danken, dat juist thans te pas zal komen tot het verwezenlijken van het onderwijs
in de landbouwkunde op de scholen; en al is alleen het boek het goede resultaat
geweest, dan moeten wij evenwel onzen Koning, op wiens verlangen en kosten de
voordragten gehouden zijn, hartelijk danken voor zijne poging om wetenschappelijke
kennis te verspreiden.
Het boek is reeds te algemeen bekend en te lang geleden in het licht verschenen,
dan dat thans aankondiging of beoordeeling van pas zoude komen. Wij willen hopen,
dat welhaast eene nieuwe uitgave toonen zal, dat men dit werk naar waarde op prijs
stelt. Mogt die noodig zijn, dan hopen wij tevens, dat er nog eene menigte
houtsneê-figuren, zoo mogelijk naar goede, oorspronkelijke teekeningen vervaardigd,
in den tekst gevoegd zullen worden, want één prentje leert meer dan vier bladzijden
schrifts, en tevens, dat toch alle voorbeelden, aan den werkdadigen landbouw
ontleend, uitsluitend Nederlandsche zullen zijn. Hoe geheel anders zal het den
landbouwer in de ooren klinken, wanneer hij niet van praktische in Frankrijk genomen
proeven van grondvermenging hoort gewagen (blz. 232 van het werk), maar van
Groningsche, Westlandsche, Neder-Betuwsche grondvermengingen. Hoe geheel
anders zal hij vruchtwisselingen beoordeelen, wanneer hem, in plaats van de
Bechelbronnsche en Hohenheimsche (blz. 323), Zeeuwsche of Groningsche tot
voorbeelden gegeven worden; wanneer aardperen en lucerne planten,
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die 999 der 1000 landbouwers niet dan bij name kennen, geheel uit dat werk
geschrapt zijn en niet anders geduld worden dan als aan te prijzen nieuwe gewassen.
Hier en daar kleven er ook nog andere onnederlandsche smetjes aan het werk,
minder aangenaam klinkende in de ooren van eenen landbouwer, die, gelijk een
ieder in zijn eigen vak, er zeer op gesteld is dat men tot hem spreekt in de taal, die
bij hem sedert eeuwen in gebruik is. Bevloeijen b.v., klinkt vreemd in een land, waar
sedert meer dan honderd jaren welligt gevloeid is. Mesthoopen wordt hier en daar
gebruikt, waar men klaarblijkelijk vaalten bedoeld; op blz. 297 wordt leem met mergel
verward, terwijl in het Nederlandsch onder leem de thon der Duitschers bedoeld
wordt, even als klei hier hun Lehm is. Kleine ketterijen zijn bij de te hopen nieuwe
editie van het werk ook te vermijden, als: de niet diepgaande wortels van de jonge
dennen (blz. 267), terwijl de éénjarige den reeds een wortel heeft van drie
vingerbreed lengte, de tweejarige van twee palmen; de knipklei, opgegeven als de
vruchtbare Groningsche klei, en dergelijke meer.
Nu wij deze ‘Natuurkundige grondslagen van den Landbouw’ hebben aangeprezen
als handleiding voor het onderwijs, dat aan toekomstige onderwijzers gegeven zal
dienen te worden, kunnen wij niet nalaten nog op een paar werken te wijzen, die
als handboeken voor de onderwijzers goede diensten kunnen bewijzen: het
‘Handboek voor den beoefenaar van den Landbouw,’ door Enklaar, in 1855
uitgegeven door de afdeeling Nijmegen van de Geldersche Maatschappij van
Landbouw; het ‘Leesboek over de Mestmakerij’ van Dr. L. Mulder, in 1854 uitgegeven
door de Overijsselsche Vereeniging; de Landbouwboekjes van Kruseman, waaronder
vooral de tweede uitgaaf, van 1858, van Enklaar's ‘Handboek voor den houder van
rundvee.’ Als goede leesboeken op de lagere scholen mogen wij niet onvermeld
laten de ‘Landhuishoudkundige onderwerpen’ van Veenendaal (Arnhem, bij Nijhoff,
1854); den vierden druk, 1853, van Enklaar's ‘Proeve van een leesboek over den
beredeneerden Landbouw,’ en vooral het uitmuntende, veel te weinig verspreide
‘Landhuishoudelijk Rekenboek voor de lagere scholen,’ door van Otterloo en
Veenendaal, met de ‘Vragen en Voorstellen ter bevordering van het rekenen uit het
hoofd,’ van die zelfde schrijvers, waarvan wij de uitgaaf verschuldigd zijn aan
dezelfde, zoo evengenoemde afdeeling Nijmegen der Geldersche Maatschappij:
uitstekend goede werkjes, die onze jeugd verlossen van het onnoemelijk aantal
ellen lint, knikkers, babbelaars, en ponden koffij, waarin zij dagelijks moesten
rondzoeken.
S.
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Hedendaagsche en hoogere beoefening van de Fransche, de Engelsche
en de Hoogduitsche taal. Driemaandelijksch tijdschrift. Vierde jaargang,
o
N . I, 1857. Te Tiel, bij de Wed. D.R. van Wermeskerken.
Welligt denkt menigeen onzer lezers, dat wij ons verslag zullen beginnen met een
o

drietal aanmerkingen op den titel alleen en wel 1 . omdat, naar de meening van
eenige vitters, de tegenstelling van hedendaagsche en hoogere al heel ongelukkig
is; want zeggen deze, tegenover hedendaagsche staat oude, terwijl lagere tegenover
o

hoogere staat; 2 . omdat de vroegere titel luidde: beoefening der Fransche,
Engelsche en Hoogduitsche talen, welke verandering, door diezelfde vitters niet als
o
eene verbetering wordt aangezien en 3 . over dat te Tiel, BIJ..... hetgeen zij als eene
misselijke pedanterie beschouwen, welke, teregt, bij de meeste Europesche volken
in onbruik is geraakt, en ook uit het oogpunt van typographische symmetrie geene
aanbeveling verdient, terwijl die eindelijk, consequent toegepast (gelijk in het werk
bij alle opgenoemde titels dat te en bij afkeurenderwijze tusschen () is bijgevoegd,
waar het niet stond), ook b.v. een brief niet moest doen beginnen: Tiel, zoo en
zooveel April; maar; ‘Deze brief is geschreven te Tiel, den zoo en zooveelsten dag
o
der maand April van het jaar.......’ Ons voornemen is echter niet van dien aard, 1 .
omdat wij de misschien opzettelijk onjuist gekozen tegenstelling als eene geestige
satire beschouwen, welke de redactie op den tijdgeest heeft gemaakt, door
ingewikkeld te zeggen, dat heden ten dage de taalstudie, gelijk alles, oppervlakkig
is en men zich tevreden houdt, als men de romannetjes, zoowat bij benadering,
verstaat. De tweede aanmerking zouden wij ongepast vinden, omdat de
tegenwoordige lezing bewijst, dat de redacteuren niet karig zijn op het gebruiken
van een paar lidwoorden min of meer; en wat de derde aanmerking betreft, kan dat
gebruik, streng vastgehouden, ons weêr tot de oude duidelijkheid der titels
terugvoeren en ons nog eens te lezen geven het oude: gheprent tot Tiel, bij....., in
den vergulden Pruikebol, of welken anderen puisteen dit huis moge vertoonen.
Toen wij de pen opnamen, hadden wij een geheel ander doel. Gelijk het sommige
menschen, boven anderen, gegeven is, spoedig bij velen in gunst te komen, zijn er
ook boeken - ware predéstinés - die algemeen zooveel ingang vinden, dat men
deze om strijd nadrukt. Dit nu is het geval met het hier genoemde tijdschrift, en dat
teekent reeds van de eerste nommers: zoo is, b.v., de opgave van de benamingen,
welke de verschillende geluiden van dieren in het Fransch

De Gids. Jaargang 22

280
o

sten

dragen, en voorkomende in N . 2 van den 1
jaargang, verschenen in 1854, reeds
nagedrukt in A. van Lee, de Fransche Chrestomatie van A. Vinet, met noten, en wel
sten

in den 1

druk (Amsterdam 1845) zonder naam van den bearbeider), blz. 352 en

den

in den 2 druk (Amsterd. 1852,) blz. 363, terwijl wij ook nog andere voorbeelden
kunnen aanvoeren.
Zoo lang deze voorbeelden, van minderen omvang, zich bij het binnenland
bepaalden, hebben wij niet willen spreken; maar nu de zucht tot het naschrijven van
genoemd maandwerk ook tot het buitenland is overgeslagen, kunnen wij het
stilzwijgen niet langer bewaren. Thans, nu het eerste stuk des loopenden jaargangs
van dat veelgelezen maandwerk ons bij toeval in handen is gekomen, en wij daardoor
zijn gebragt op de letterschuimerij eens Franschmans, achten wij het te meer gepast,
zoowel redactie als inzender, opmerkzaam daarop te maken, omdat er bij het nog
jonge tractaat tusschen Nederland en Frankrijk over den eigendom van
letterproducten, voor den Nederlandschen schrijver (den heer L.A. Hissink, te
Zutphen) kans bestaat, er verhaal van te hebben, nademaal dat tractaat zelfs de
vertalingen verbiedt.
Om den lezer op de hoogte te plaatsen, zullen wij eerst het stuk mededeelen en
daarna den naam opgeven van den Franschman, die den heer Hissink heeft
1
nageschreven .
Op bl. 1 van genoemd tijdschrift, heeft de heer Hissink een uitgebreid stuk
geplaatst, onder den titel: Acceptions multiples du verbe tenir, voorafgegaan door
eene inleiding in zùlk Fransch, als b.v. Lamartine, in al zijne werken, geene enkele
bladzijde heeft op te wijzen. Na het vermelden van een verhaal van Dr. Wither,
waarin het Engelsche woord to get 29 malen, in zoo vele verschillende
beteekenissen, voorkomt, vervolgt de heer H.:
‘Tout en admirant cette faculté magique de métamorphosation ce mot est de notre
2
crû: qu'on nous le passe! , nous nous sommes demandé si en plus belle langue de
3
4
notre temps ne possederait pas par bonheur un mot aussi multiple en ses
acceptions, et voilà que le verbe tenir s'est présenté à nous. Cependant en le
considérant attentivement nous nous sommes aperçu que nous avions decouvert
la veine d'une mine inépuisable, et à mesure que nous en poursuivions

1
2
3

4

Onze zetter had hier gezet dien de heer H. Gelukkig zagen wij het nog in tijds en hebben de
n op heure plaats gesteld.
Dat uitroepingsteeken is niet de notre crû; de schrijver zelf heeft er bijgevoegd.
De schrijver is, niet alleen in stijl, maar ook in denkwijze zoo verfranscht, dat de natuurlijke
voorliefde voor de moedertaal is geweken, en de eerste plaats absoluut aan het Fransch is
gegeven.
!? - Dat verwonderings- en dat vraagteeken is van ons.
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l'exploitation avec cette tenacité que donne l'habitude des études ardues (!) de la
1
philologie, nous eûmes maintes fois l'occasion de reconnaître, qu'en fait de richesse
et de delicatesse d'expression, le français l'emporte indubitablement sur la langue
des habitants de la superbe Albion. Or, il ne suffit pas d'énoncer une opinion
quelconque; la chose essentielle c'est de prouver ce qu'on avance, et c'est à quoi
nous allons tacher de satisfaire par ce qui suit. Au fait donc!’
Om nu ter zake te komen, maken wij èn schrijver èn publiek opmerkzaam, dat de
bedoelde vreemdeling, die den heer Hissink heeft nageschreven, zekere Arouet de
Voltaire is, en wel in zijnen ‘Dictionnaire philosophique,’ vol. 13 (of T. 75 van het
geheele werk), Ed. de Bruxelles, 1829, pag. 55, art. tenir, Ed. Stereot. de Didot,
Tome XIV, pag. 35; en dit naschrijven is blijkbaar, ofschoon die zekere Voltaire er
hier en daar nog aanmerkingen en verklaringen tusschen heeft gevlochten, waarvan
wij bij den heer H. niets vinden, waartegen die zekere Voltaire de onbegrijpelijke
zorgeloosheid heeft gehad, de voorbeelden van den heer Hissink over te nemen,
zonder zich de moeite te geven schier een eenig wezenlijk te veranderen, behalve
waar zijn nationale trots als Franschman hem eenige flaauwe vervangingen van
persoon- of plaats-namen heeft in de pen gegeven:
Ten bewijze van hetgeen wij hebben gezegd, laten wij, èn 't oorspronkelijke van
den heer Hissink èn des Franschmans naschrijverij, tegenover elkaêr geplaatst,
hieronder volgen. Plaatsgebrek dwingt ons, eenige gedeelten achterwege te laten,
maar bij vergelijking zal men vinden, dat het met al het overige hetzelfde geval is.
- Het volgende moge dus volstaan:
HISSINK.

VOLTAIRE.

a. La signification naturelle et primordiale
de tenir est d'avoir quelque chose entre
ses mains. p. ex.
1. Tenir une épée.
2. Tenir le gouvernail d'un vaisseau.
3. Tenir le poignard sur la gorpe.

Tenir v. act. n. La signification naturelle
et primordiale de tenir est d'avoir quelque
chose entre ses mains.
Tenir un livre, une épée, les rênes des
chevaux, le timon, le gouvernail d'un
vaisseau; tenir un enfant par les lisières;
tenir que-

1

Die stellingen openen een geheel nieuw tijdvak voor de wijsgeerige taalstudie, en wij danken
den schr. er voor. Tot hiertoe hadden wij, kortzigtig misschien, gedacht, dat de vele
beteekenissen van een woord zoo min rijkdom bewijzen, als de man rijker wordt, die 100
centen voor een' zilveren gulden inwisselt. Wij hadden het bewijs voor dien rijkdom veeleer
in de menigte synonimen gezocht.
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HISSINK.

VOLTAIRE.
qu'un par le bras; tenir fort; tenir serré,
ferme, faiblement; tenir à bras le corps;
tenir à deux mains; tenir à la gorge; tenir
le poignard sur la gorge, au propre etc.
Par extension et au figuré il a plusieurs
autres significations.

b. Tenir s'emploie dans le sens d'occuper
p. ex.
1. Il a tenu mon jeu.
2. Elle tient le premier étage.
3. Vous tenez la maison à bail.

Tenir dans le sens d'occuper. Un officier
tient une place pour le roi. Ou tient le jeu
de quelqu'un, pour quelqu'un; il tient, il
occupe le premier étage; il le tient à bail,
a layer; tenir une ferme.

c. Tenir a la signification de posséder.
1. Le roi Guillaume III tient un
grand-duché en Allemagne.
2. Les Mahométans tiennent les plus
beaux pays de l'Asie.
3. Il tenait cette terre en fief.

Tenir posséder: le roid' Angleterre tient
une principauté en Allemagne. On tient
une terre en fief, un bénéfice en
commande, une maison à loyer, à bail
judiciaire. Les mahométans tiennent les
plus beaux pays de l' Europe et de l'
Asie. Les rois d'Angleterre ont tenu
plusieurs provinces en France à foi et
hommage de la couronne.

d. Tenir veut dire garder.
1. Pierre tient son vin à la cave.
2. Sa femme tient ses papiers sous la
clef.
3. Le ladre tient son argent dans son
cabinet.

Tenir pour garder: Tenir son argent dans
son cabinet, son vin à la cave, ses
papiers sous la clef, sa femme dans un
couvent.

e. Tenir exprime l'ordre des personnes
et des choses.
1. Napoléon a tenu le milieu entre ces
deux extrémités.
2. Son collègue tient son coin au cercle.

Tenir pour exprimer l'ordre des
personnes et des choses. Les présidens
dans leurs compagnies tiennent le
premier rang. On tient son rang, sa place,
son poste; e t d a n s l e d i s c o u r s
f a m i l i e r , on tient son coin. Il a tenu le
milieu entre ces deux extremités. Les
livres d'histoire tiennent le premier rang
dans sa bibliothèque.

3. Les livres de dévotion tiennent le
premier rang dans ma bibliothèque.

f. Tenir se dit souvent pour contenir.
Tenir pour contenir au propre.
1. La cave de Mr. M. tient cent barriques. Tenir pour contenir au figuré met een
aantal voorbeelden onder twee hoofden,
waarbij men ook de
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HISSINK.

VOLTAIRE.

2. R est si remuant qu'il ne peut tenir sa
langue.
3. La forêt de Soeren tient deux lieues
de pays.

hier aangehaalde vindt, behalve dat de
Franschman van cette forêt en niet van
het Soerensche bosch spreekt,
waartegen hij eene belangrijke
aanmerking over tenir la balance heeft.

h. Tenir se prend dans la signification
d'avoir soin.
1. Ils tiennent leurs enfants bien vêtus.
2. Un bon père de famille tient ses
affaires en ordre.
3. Les dames hollandaises tiennent leurs
maisons propres.

Tenir pour avoir soin: Tenir sa maison
propre, ses enfants bien vêtus, ses
affaires en ordre. Ses meubles en bon
état, ses portes fermées, ses fenêtres
ouvertes.

i. Tenir peut s'employer dans le sens
d'être proche, joint, attaché,
1. Le bois de la Haye tient à la ville.
2. Votre portret ne tient qu'à un clou.
3. La vie humaine ne tient qu'à un fil.

Tenir: être proche, être joint, contigu,
attaché, adhérer.
La forêt tient un jardin. Ce tableau ne
tient qu'à un clou, ce miroir tient mal (il
est mal attaché). De là on dit figuré: La
vie ne tient qu'à un fil.

j. Tenir, pour exprimer les situations du
corps ou de l'esprit:
1. Les grues se tiennent ordinairement
sur une patte.
2. Il se tient clos et couvert.
3. Pourquoi se tient-il presque jours les
bras croisés.

Tenir pour exprimer les situations du
corps: il tient les yeux ouverts, les yeux
baissés, les mains jointes la tête droite,
enz., enz., il la tient mal, bien, sous les
armes. On dit que Siméon Stylite se tint
plusieurs années sur une jambe. Les
groues se tiennent souvent sur une patte.
Et au figuré: Il se tient à sa place; c'est
à dire il est modeste, il ne se meconnait
pas, il menage l'orgueil des autres. Il se
tient en repos, à l'écart; il se tient clos et
couvert: il ne se mêle pas des affaires
d'autrui, il ne s'expose pas. Vous
tiendrez-vous les bras croisés? Vous
tiendrez-vous à ne rien faire?

k. Tenir, au lieu de participer, ressembler. Tenir, ressembler, participer: Il tient de
son pêre et de sa mêre;
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HISSINK.

VOLTAIRE.

1. Elle tient sa bonté de son père et sa
1
modestie de sa mère .
2. Cette architecture tient du gothique.
3. Ce style tient du burlesque.

il tient de race. Il tient sa valeur de son
père et sa modestie de sa mère. Ce style
tient du burlesque (il participe du
burlesque), cette architecture tient du
gothique. Le mulet tient de l'âne et du
cheval.

p. Tenir s'emploie encore pour demeurer, Tenir pour demeurer, être longtemps
être longtemps dans la même situation. dans la même situation. Ce général a
tenu longtemps la campagne; ce malade
1. Notre malade tient la chambre.
tient la chambre, le lit; ce debiteur tient
2. Ce vaisseau a tenu la mer six mois. prison; ce vaisseau a tenu la mer six
3. Elle s'est tenue à la pluie.
mois. Il m'a tenu; je me suis tenu
longtemps au froid, à l'air, à la pluie.
q. Tenir se dit pour avoir et entretenir.
1. Vous tenez votre fils à l'université.
2. Le Roi tient des ambassadeurs dans
plusieurs cours.
3. Les Français tiennent garnison à
Rome.

Tenir, pour avoir et entretenir; il tient son
fils au collège, à l'academie. Le roi tient
des ambassadeurs dans plusieurs cours.
Il tient garnison dans les villes frontières.
Ce ministre tient des émissaires, des
espions dans les cours étrangères.

s. Tenir a en outre la signification de
convoquer, assembler, présider:
1. Le pape tient concile à Rome.
2. On tient les États-Généraux à la Haye.

Tenir, pour convoqner, assembler,
présider: Le pape tient concile,
consistoire, chapelle. Le roi tient conseil,
tient le sceau. On tient les états, la
2
chambre des vacations etc. .

3. Le Roi tient le sceau au conseil des
Ministres.

u. Tenir s'emploie pour croire:
1. Les Indiens et Chinois tiennent la
métempsycose.

1

2

Tenir, pour croire, réputer. Les
mahométans tiennent que Dieu est
incommunicable. Les Indiens et les

De vertaling door den Holl. schr. hierbij gevoegd, is: zij is de goedheid van haren vader en
de zedigheid harer moeder deelachtig. Zou hier ook beter zijn: zij aardt in goedheid naar
haren vader en in zedigheid naar hare moeder?
Men merke hier op, dat de Fransche naschrijver, om toch eene verandering te maken, het
woord roi met geen kapitale R heeft geschreven, en dat de Hollandsche schrijver het laatste
voorbeeld heeft vertaald met: de koning zit in den ministerraad voor.
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HISSINK.

VOLTAIRE.

2. Les Mahométans tiennent que Dieu
est incommunicable.
3. Je me tiens heureux.

Chinois tiennent la métempsycose. Je
me tiens heureux, perdu: c'est à dire je
me crois heureux, perdu.

x. Tenir est usité pour signifier les
liaisons de parenté, d' affection:
1. La famille R tient aux meilleures
maisons du royaume.
2. Il tient au travail par une inclination
invincible.

Tenir, pour signifier les liaisons de
parenté, d' affection: sa famille tient aux
meilleures maisons du royaume. Il ne
tient plus au monde que par habitude;
vous ne tenez à cet homme que par sa
place. Il tient à cette femme par une
1
inclination invincible .

y. Tenir signifie aussi exécuter,
Tenir, pour exécuter, accomplir, garder:
accomplir:
un honnête homme tient sa promesse.
1. Un honnête homme tient sa promesse. Un roi sage tient ses traités. On est
2
obligé de tenir ses marchés .
2. Un Roi sage tient ses traités.
3. Il faut tenir ses marchés.
z. Tenir s'emploie également dans la
Tenir, se fixer a quelque chose: Je m'en
signification de se fixer à quelque chose: tiens aux decouvertes de Newton sur la
lumière. Il s'en tient à l' Évangile et rejette
1. Je m'en tiens à l'Évangile et rejette la la tradition. Après avoir gagné cent mille
tradition humaine.
francs il devait s'en tenir là. Il faut s'en
2. Quand j'aurai gagné cent mille florins tenir à la décision des arbitres et ne point
par mon travail, je m'en tiendrai là.
plaider. Remarquez que dans toutes ces
3. Il faut s'en tenir à la décision des
acceptions la particule là est necescaire;
arbitres et ne point plaider.
elle emporte l'exclusion du contraire. Je
m'en tiens à l'opinion de Locke, signifie:
de toutes les opinions, je m'en tiens à
celle là. Mais je me tiens aux opinions
de Locke, signifie seulement je les
adopte, sans exprimer absolument si j'en
ai examiné et rejeté d'autres.
Om niet te uitgebreid te worden, geeft de heer H. van de andere

1
2

Hier schijnt de Fransche naschrijver den Hollander gelukkig te hebben gewijzigd. De Holl.
vertaling luidt: Hij is aan het werk verbonden door een onoverwinnelijke neiging.
Over un Roi, zie boven.
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beteekenissen van tenir slechts één voorbeeld, en laat het aanvullen van het
ontbrekende aan des lezers scherpzinnigheid over.
1. Tenir, être contigu:
1
Votre maison tient à la mienne
2. Tenir, faire entendre:
Ils vous auraient tenu le même langage.
3. Tenir, faire valoir:
2
Je tiens cette terre par mes mains .
4. Tenir, se poster:
3
Les sergents de ville se sont tenus à la porte .
5. Tenir, présenter:
Elle a tenu sou filleul sur les fonts de baptême.
(Remarque. Ou dit aussi: tenir un
On tient un enfant sur les fonts
homme sur les fonts. Dans ce
de baptême. Tenir un homme sur
sens c'est parler de lui et discuter
les fonts, c'est parler de lui et
son caractère, répondre pour lui
discuter son caractère, répondre
qu'il a telle ou telle inclination,
pour lui qu'il a telle ou telle
comme au baptême ou répond
inclination, comme au baptême
pour le filleul).
ou repond pour le filleul.
6. Tenir, être assidu:
4
Il tient pied à boule .
Na deze woorden verzoekt de heer Hissink den liefhebber der Fransche taal, dit als
eene kleine inleiding aan te zien van een groot werk, waaraan hij zal beginnen en
hetgeen hij over tien jaren zal overleveren aan allen, die belang stellen in de
vorderingen der Philologie!
Andere artikels, in de laatste aflevering van genoemd tijdschrift, zoo als over het
verschil van tendresse en tendreté, en meer stukken van hedendaagsche taalstudie
(in den geest van des tijdschrifts titel) gaan wij thans voorbij, maar komen er later
welligt op terug. Inmiddels zal deze aankondiging het hare kunnen bijdragen om de
uitvoering van het schoone voornemen van den heer Hissink krachtig te bevorderen.

1
2
3
4

Vertaald voor: Uw huis ligt tegen het mijne aan (belendt, paalt aan?).
Vertaling: Ik laat dat landgoed opbrengen (?).
De politie-agenten zijn voor (aan?) de deur blijven staan.
Hij houdt voet bij stuk (bij stek, bij meet?). Wij hebben slechts enkele van de aangestipte
vertalingen opgegeven.
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Handboek voor jeugdige zeelieden ter koopvaardij, door A.F. Giesse,
Koopvaardijkapitein: Dordrecht, P.K. Braat, 1857.
Sinds de Gemeenteraden van onderscheidene onzer koopsteden, hun particulier
belang beter verstaande dan de Regering dat van het algemeen, commissiën
instelden tot het examineren van varenslieden, was een werkje als het onderhavige
de voorziening in eene wezenlijke behoefte.
In een kort bestek is datgene zamengevat wat den jeugdigen zeeman voor zijn
examen kan te pas komen, terwijl de beknopte, misschien somtijds wat al te
beknopte, behandeling hem tot eigen onderzoek en gedurig vragen moet aansporen.
Al te boknopt zeiden wij, daar men voor eerstbeginnenden schreef. Zoo had er
ook op blz. 13 wel eene kleine tusschenruimte mogen worden gelaten, of eene
andere afscheiding worden gemaakt, bij het overgaan tot de berekening van het
tweede span want, in plaats van de twee dunne lijntjes, waardoor dit nu wordt
aangetoond, enz.
Blz. 19 vindt men, dat vele blokken met ijzerbeslag zijn om de mindere
kostbaarheid van touwwerk op den duur; dit zal wel de meerdere kostbaarheid
moeten wezen.
Somtijds had de invoeging van een paar woorden de waarde van het werkje zeer
verhoogd, b.v. blz. 20 bovenaan, waar de schrijver, over het touwwerk zullende
spreken, gevoegelijk had kunnen beginnen met: ‘het touwwerk der onderraas bestaat
alleen uit vallen en brassen, daar’ enz.; want eigenlijk is het nu alsof de schrijver
van de raas gaat handelen.
Zoo wordt blz. 30 van paarden gesproken, maar de eerstbeginnende weet nog
niet wat ‘een paard zonder pooten’ is, en het touw dat onder de ra hangt, dienende
om in te staan er bijgevoegd, zou, dunkt ons, de duidelijkheid vermeerderd hebben,
even als de woorden: het takel om het anker te hijschen, gemakkelijker te verstaan
waren geweest dan blz. 51 ‘de kat.’
Door de straat van Malacca, blz. 166 vermeld, zal wel de straat van Macassar
moeten worden verstaan.
Evenwel komt kapt. Giesse alle eer toe, wegens het zamenpersen van zoo veel
wetenswaardigs in nog niet eens 250 bladzijden. Het is maar jammer dat hij niet
bedacht heeft, dat ook niet-zeevarenden zijn boekje weleens in handen zouden
nemen, al is het voor jeugdige zeelieden geschreven. Jonge menschen, die eerlang
naar zee zullen gaan, kunnen thans zijn werkje, als voorbereidende studie, moeijelijk
ter hand nemen, hetgeen toch wenschelijk zou geweest zijn.
Doch het is niet gemakkelijk alles in een kort bestek te vermel-
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den, waarbij misschien drukke bezigheden of een spoedig vertrek gekomen zijn.
Één ding echter hebben wij er ongaarne in gemist. Hoewel het misschien niet tot
het onderwerp behoorde, ware volgens ons inzien, achter het hoofdstuk: verpligtingen
van den opperstuurman, een klein hoofdstukje: over de verpligtingen van het overige
scheepsvolk, niet misplaatst geweest.
Een kort begrip van ieders rang aan boord, met eenige opmerkingen over de zoo
noodige gehoorzaamheid, gevatheid en vlugheid in het uitvoeren der gegeven
bevelen; het juiste begrip van meerderen in rang, zoodat de derde of vierde stuurman
even goed moet gehoorzaamd worden als de gezagvoerder; het belangrijke
regtsbeginsel, dat het schip verantwoordelijk is voor de daden van het scheepsvolk,
en b.v. in geval van smokkelen of bij het slecht behandelen of ontvreemden der
lading, in moeijelijkheden kan komen, dat alles ware in een werkje als dit, dat uit
den aard der zaak, en om het vele goede daarin vervat, volgens onzen wensch, in
menige kist in het logies zal gevonden worden, niet te onpas gekomen; en
geschreven door een zeeman, die getoond heeft zijn vak zoo in den grond te
verstaan, had zulks naar onze meening groot nut kunnen doen.
Wij gelooven dat het werkje van kapt. Giesse gerust aan ieder jeugdig zeeman
kan worden aanbevolen, al vaart hij ook niet voor Rotterdam of Dordrecht, want de
artikelen vooropgezet over het examineren van varens-lieden, zullen wel uit het
reglement van eene dezer beide steden zijn. Misschien is het voor alle plaatsen
juist hetzelfde; dit is ons niet bekend.
Mogt van het handboek voor jeugdige zeelieden volgens onzen opregten wensch
een tweede druk het licht zien, zoo hopen wij dat de schrijver onze aanmerkingen
wel zal willen ter harte nemen. Vijftig paginas meer maken zijn werkje noch te zwaar,
noch te duur.
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Hugo de Groot en Maria van Reigersbergh.
Brieven van Maria van Reigersbergh, uitgegeven door Mr. H. Vollenhoven
en Dr. G.D.J. Schotel. 1857.
Wij beginnen met den Heeren Uitgevers onzen dank te betuigen voor den
moeitevollen arbeid, dien zij zich ons ten gevalle, zoo velen wij belang stellen in de
letterkunde en geschiedenis van het vaderland, wel hebben willen getroosten. Zij
hebben een nuttig werk goed verrigt. Zij hebben stukken, die de uitgaaf waardig
zijn, van overal bijeengezocht; zij hebben die met zorg uitgegeven, en in korte
1
aanteekeningen toegelicht . Wij hopen, dat het pu-

1

Een enkele aanmerking op de uitgaaf en op de aanteekening veroorloof ik mij:
Blz. 50, reg. 6, anders en zouden wy hier ghebleven hebben, lees: hier niet ghebleven hebben.
Blz. 125, reg. 7, die u daer meede zondt, lees: die ic daer meede zondt.
Blz. 112, reg. 2, Maria heeft zeker de fout niet gemaakt, die de uitgevers haar laten begaan,
in plaats van van de Jel, heeft zij ongetwijfeld van Driel geschreven; even eens blz. 20, voor
Commenie Lommenie. Het is ondenkbaar, dat zij zich in zulke bekende namen zou vergist
hebben. Zoo houd ik ook, blz. 38, Hangeerus niet voor een schrijffout, maar voor een verkeerde
lezing; er zal wel Stangeerus geschreven staan.
Sommige verklaringen van verdichte namen zijn onjuist: Gallus is hier geen pseudoniem voor
Lodewijk XIII; die verklaring zou de plaatsen, waarin de naam voorkomt, tot onzin maken;
veeleer wordt Frederik Hendrik, door zijne moeder van Fransche afkomst, bedoeld. Victor,
bl. 61, is de predikant Grevinckhoven. Melander, blz. 133, is de bekende veldheer van het
Hessische leger gedurende het laatste tijdperk van den dertigjarigen oorlog. De pensionaris
Veen, dien de uitgevers voor onbekend verklaren, is pensionaris van 's Gravenhage in den
tijd der troebelen geweest.
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bliek hun arbeid naar verdienste waarderen zal en hen daardoor aanmoedigen om
nog andere even belangrijke bescheiden aan den dag te brengen.
Want, zoo wij iets in hun bundel misprijzen, het is dat hij niet meer bevat. Waarom
ons niet met de brieven van Maria van Reigersbergh de brieven van haar echtgenoot
en van haar broeder, die er een geheel mede vormen, tevens gegeven? Zij berusten
zeker in dezelfde verzamelingen, waaruit de thans uitgegevene genomen zijn; het
bijeenzoeken zou dus niet moeijelijk wezen. Twijfelden de uitgevers misschien aan
de belangstelling van het publiek, of die de kosten wel vergoeden zou van een zoo
lijvig boek? Dan moge hun twijfel treffend beschaamd worden, en een ruim debiet
van dezen bundel hun moed en lust geven om door een tweeden aan te vullen
hetgeen wij in dezen eersten zoo ongaarne missen. Verwijl kan hier niet dan schaden.
De verzamelingen, thans door de welwillendheid der bezitters toegankelijk, kunnen
in andere minder vrijgevige handen geraken of zelfs weg raken. Reeds nu worden
er in het deel, dat voor ons ligt, brieven van Maria van Reigersbergh gemist, die
Brandt, bij het schrijven van zijn ‘Leven van Huig de Groot,’ ten gebruike gehad
heeft. Zijn die toevallig aan de nasporing der uitgevers ontgaan, of zijn zij reeds niet
meer te vinden? Eer het te laat is moge iemand - en wie liever dan de uitgevers zelf
- al wat er nog van de briefwisseling van de Groot en zijne betrekkingen bestaat,
verzamelen en in druk geven.
Uit geen tijdperk onzer geschiedenis bezitten wij een zoo rijken overvloed van
vertrouwelijke brieven als juist uit den tijd van de Groot. Hij en zijne remonstrantsche
vrienden, ten gevolge der omwenteling van 1618 uiteengejaagd naar Frankrijk, naar
Holstein, waarheen niet al, hadden meer behoefte aan drukke en openhartige
briefwisseling, dan de vriendenkringen, die onder gelukkiger omstandigheden bijeen
mogten blijven. En de remonstrantsche Broederschap heeft voor die gedenkstukken
harer waardigste voorgangers steeds liefderijk zorg gedragen: weinig is er van te
loor gegaan. Reeds is er veel van gedrukt en door geschiedschrijvers en biographen
gebruikt; veel ligt nog in openbare en bijzondere boekerijen weggesloten. De zucht
naar juiste en uitvoerige kennis van het verledene, die in onzen tijd tot het uitgeven
van zoo velerlei bescheiden be-
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weegt, zal ook dezen verholen schat, vertrouwen wij, aan het licht brengen.
Wat ons nog uit dit tijdperk ontbrak, is de briefwisseling eener welopgevoede en
toch niet geleerde vrouw, die schrijft zoo als zij gewoon is te spreken, uit wier geschrijf
wij ons een denkbeeld kunnen maken van het gezellig verkeer der toenmalige
beschaafde kringen. De weinige brieven, van de hand eener vrouw uit de eerste
helft der zeventiende eeuw tot ons gekomen, zijn geen eigenlijke losweg geschreven
brieven, maar ‘pronkjuweelen van konstrijke vernuften,’ de vruchten van gezetten
arbeid. Zij geven ons geen proeve van den beschaafden spreektrant, geen denkbeeld
van de eigenaardigheid der fatsoenlijke kringen van dien tijd. Neem, bij voorbeeld,
het boekje ter hand door Dr. van Vloten voor eenige jaren uitgegeven: ‘Tesselschade
en hare vrienden,’ en lees daarin de brieven door Roemer's talentvolle dochter
geschreven. Hoe bevallen zij u; welken indruk maakt op u de schrijfster? Houdt gij
u niet overtuigd, dat het onbillijk zou wezen haar naar dat gezochte en gemaakte
geschrijf te beoordeelen; dat zij, die door al hare bekenden om hare aanminnigheid
en vernuft geprezen wordt, geestiger en beminnelijker geweest moet zijn dan zij
zich in die brieven aan u voordoet? Het is als zagen wij een bevallige vrouw, uitgedost
in den tooi eener verachterde mode, met lang verouderden zwier zich bewegen.
Wat alleen nooit veroudert, natuurlijkheid, dat ontbreekt haar.
Mogt iemand zich verbeelden, dat die gemaaktheid de heerschende toon der
toenmalige groote wereld was, hij leze de brieven van Mejufvrouw de Groot, en hij
zal dien waan laten varen. De vriendenkring van het Muiderslot, waartoe de dochters
van Roemer Visscher behoorden, was een Hollandsch hôtel Rambouillet, dat,
evenmin als het Fransche, ten voorbeeld kan strekken der maatschappij, waarop
het een uitzondering maakte. Maar Maria van Reigersbergh, opgevoed en
verkeerende onder de patricische familles, spreekt de dagelijksche taal van dezen,
en zoo als zij spreekt zoo schrijft zij. De meeste brieven aan haar echtgenoot en
aan haar broeder zijn vlugtig opgeschreven, zoo als zij in de pen kwamen, zonder
zorg voor vorm en stijl. ‘Ik heb met zoo grooten haast geschreven (zegt zij aan het
slot van een der brieven), dat ik schier niet weet wat
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ik geschreven heb.’ Elders: ‘Is hier wat kwalijk in gespeld, zie niet naauw, want ik
heb met zeer grooten haast geschreven.’ Ik behoef wel niet te zeggen, dat juist
daardoor, door die haastigheid, haar schrijven ons de beste voorstelling geeft van
haar spreken. Chesterfield zegt ergens van de brieven van Madame de Sevigné,
dat zij eer een onoverdacht gesprek tusschen geestige vrienden gelijken dan brieven,
die bestudeerd plegen te zijn, hoe oneigenaardig dat ook is. Hetzelfde kunnen wij
van de brieven van Mejufvrouw de Groot zeggen: zij zijn meer vertrouwelijk gepraat
dan overdacht geschrijf; zij zijn even natuurlijk als de brieven van Madame de
Sevigné, maar oneindig minder geestig, omdat de Hollandsche
burgemeestersdochter, en de kring waarin zij verkeerde, oneindig minder geestig
waren dan de Fransche edelvrouw en hare betrekkingen. Toch ontbreekt het ook
Maria niet aan vernuft en gevatheid; zij stond voor snedig bekend, en zoo betoont
zij zich ook in hare brieven. De Heer Nicolaas van Reigersbergh, haar broeder, een
jongheer van middelbaren leeftijd, maakte veel werk van zijne kleeding en had ze
gaarne naar den laatsten Franschen smaak; ontelbaar zijn de commissies voor zijn
toilet, die hij aan zijne zuster, tijdens haar verblijf te Parijs, opdraagt. Soms als zij
het hoofd vol zorgen had en verlangend uitzag naar tijding uit Holland, liep zijn brief
wat al te lang over den tooi, dien hij zich voor deze of gene feestelijke gelegenheid
dacht aan te schaffen. Eens zien wij Maria over die beuzelarij haar geduld verliezen,
zij begint haar antwoord: ‘Mon frère! Eerst, als gij, over uwe kleeren.’ - Het is wel
niet mogelijk in minder woorden iemand gevoeliger te regt te zetten. Het herinnert
ons aan een anecdote, die Vondel van haar plag te verhalen. Een der regters van
haar man, bij wien zij zich wat heftig over het harde vonnis beklaagde, deed haar
opmerken dat een Christelijk onderdaan elk wettig gewezen vonnis eerbiedigen
moet. ‘En dat van Cajaphas dan?’ vroeg zij; de ander had niets meer te zeggen.
Zulke ‘zetten’ geven aan de overigens al te eenvormige en platte brieven afwisseling
en levendigheid.
Maar om Maria als schrijfster te beoordeelen, mogen wij ons natuurlijk niet van
hare haastige brieven bedienen; wij moeten daartoe de weinige uitkiezen, die
blijkbaar met zorg zijn opgesteld. En bepalen wij ons tot dezulke, dan zal
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ons oordeel, geloof ik, gunstig voor hare bekwaamheid uitvallen. Ik wil u zelf laten
oordeelen, en schrijf daarom in de eerste plaats een briefje aan haren Hugo af, het
eerste in den bundel, zeker nog in hare jonge jaren geschreven. Ik wijzig alleen de
spelling en een enkel verouderd woord, om het stootende weg te nemen en het
lezen gemakkelijker te maken.
‘Allerliefste!
Ik heb uwe drie brieven ontvangen, maar liever had ik u alleen. Ik ben tot
nog toe wel te passe geweest, maar zou nu wel ziek beginnen te worden
door uw lang uitblijven, alzoo het mij zeer verdriet en de tijd mij heel lang
valt. Ik weet u niets nieuws te schrijven, daar ik niemand heb die mij wat
thuis brengt..... Monsieur Diodati is hier geweest en heeft hier een boekje
gelaten om aan u te geven; maar ik zend het u niet, opdat het u te eer
doe te huis komen.... Mijne moeder doet u zeer groeten, en, bidde u, kom
toch zoo haast als het mogelijk is.’
Is dit briefje niet lief gedacht en gesteld? En hoe innemend schildert het ons het
huiselijk leven van het jonggehuwde paar. Er straalt een teêrheid van gevoel in door,
een ondergeschiktheid van de vrouw aan den man, die in de latere brieven te zeer
gemist wordt. En hoe geestig wordt op de lees- en studeerlust van de Groot
gezinspeeld, die hem naar huis zal jagen, nu hij weet dat er een nieuw boek op hem
wacht.
Maar hoe uitnemend zij schrijven kan toont Maria eerst als haar gemoed vol is
van hevige aandoening; ook haar maakt dan de hartstogt welsprekend. Toen de
Groot nog onverhoord op het Hof gevangen zat, schreef zij hem twee brieven, die
reeds door Brandt, in het ‘Leven van Huig de Groot,’ zijn meêgedeeld, en in den
bundel naar het oorspronkelijk op nieuw afgedrukt. Ik wenschte ze beiden in hun
geheel te mogen overnemen; om niet te lang te vallen geef ik er slechts één en in
uittreksel.
Allerliefste!
Ik heb tot nu toe niet aan u geschreven, omdat ik u niet wist te
ontbieden...... Ik heb nooit eenige zwa-
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righeid in uwe noch in mijne zake gehad. Ik ken uw gemoed en met wat
conscientie gij in deze en andere dingen altijd hebt gewandeld. Hadt gij
voordeel of eere daarin gezocht, wij zouden ons de vernedering moeten
aantrekken die ons geschiedt. Nu houd ik voor zeker dat gij nergens in
kunt worden verkort...... Al dat ik u wenschen kan is dat God u gezondheid
verleene; gerustheid geeft u uwe goede conscientie. Voor mij behoeft gij
geen zwarigheid te maken. Ik ben ten volle gerust en wel te passe; zoo
zijn ook al de vrienden en de kinderen. De woorden die gij tot mij spraakt,
eenige dagen voor ons afscheid, komen mij dikwijls te voren, en ik troost
mij daarmede: dat het dengenen die best handelen niet altijd best gaat,
maar dat dikwijls tegenspoed hun van noode is, opdat zij hunne harten
van de aarde ten hemel mogen trekken; - de gedachte daaraan geeft mij
een vasten troost. Bidde u ook te willen gedenken de goede resolutie,
die gij altijd bij mij hebt gevonden om zwarigheid uit te staan; geloof vast
dat die nu niet minder is. Zorg alleenlijk voor uwe gezondheid. Bekommer
u nergens mede, opdat het derven van uw slaap uwe gezondheid niet
verkorte......
Mij treft deze brief bijzonder. Geen sierlijke woorden verbloemen hier ijdelheid van
gedachten, maar een fier en edel karakter uit zich in waardige, gepaste bewoording.
‘Al dat ik u wenschen kan is dat God u gezondheid verleene; gerustheid geeft u uwe
eigene concientie,’ - zonder het te weten, spreekt de fiere vrouw den stoïcijnschen
dichter na: det vitam, det opes; aequum mi animum ipse parabo. Of kende de gade
van Grotius den Latijnschen dichter? Elders haalt zij een spreuk van Seneca aan.
Maar waarom zouden wij hier aan een aanhaling van eens anders woorden denken,
daar het gezegde zoo juist met haar eigen inborst en denkwijze strookt. Zij was
geen calvinist; die zou de menschenwaarde niet zoo hoog gesteld hebben, en van
God meer te bidden hebben gehad dan goede gezondheid. Maar zij was
remonstrantsch in haar hart, en wij verwonderen ons niet als wij haar in later dagen
ijverig tegen de voorbeschikking hooren disputeren. De theologie van de

De Gids. Jaargang 22

295
partij, waartoe haar man behoorde, was de eenige die aan haar zelfgenoegzaam
karakter paste.
Dat de schrijfster van zulke brieven de pen kunstig genoeg hanteert om, als zij
er zich op toelegt, een boek te kunnen maken, dat zij, even goed als menige
Française, hare mémoires zou kunnen schrijven, zal mij een ieder gaaf toestemmen.
Toch verraste het mij toen ik vond dat zij zich daarmede inderdaad heeft bezig
gehouden; het is zoo ongewoon een Hollandsche vrouw voor het nageslacht hare
levensgeschiedenis te zien schrijven. ‘Mijne huisvrouw (zegt de Groot in 1639)
neemt nu en dan wat tijds om hare historie te dicteren.’ Dat is al wat wij van dit haar
werk weten; Brandt zelfs, dien alle papieren van de Groot en zijne betrekkingen,
zoo vele er nog voorhanden waren, waren toevertrouwd, had van Maria's
gedenkschriften niets gezien. Denkelijk had zij ze niet voltooid en ze zelve vernietigd.
Tot mijne verwondering gewagen de uitgevers, in hunne levensschets van Maria
van Reigersbergh, met geen enkel woord van dit geschrift, dat wij toch zoo gaarne,
al ware het ook onvoltooid en gebrekkig, bezitten zouden. Voor de geschiedenis,
bepaaldelijk voor de geschiedenis der zeden, die waarlijk niet de minst belangrijke
is, zou het een onschatbare bijdrage wezen.
Nu wij de gedenkschriften missen, moeten wij ons met de brieven vergenoegen,
en ook deze leeren ons van het huiselijk en maatschappelijk leven van dien tijd
menige wetenswaardige bijzonderheid. Misschien vind ik straks aanleiding er iets
van meê te deelen. En over den stand der partijen, sedert den coup d'état van 1618
tot aan het jaar 1632, leeren wij er veel nieuws uit, al zijn het juist niet alle belangrijke
zaken. Bovenal mogen wij er de Groot van nabij in gadeslaan, in zijn doen en zijn
wenschen, met zijne groote deugden en zijne kleine gebreken. Niet minder dan in
zijne eigene brieven leeft hij in de brieven zijner huisvrouw. Ook de briefschrijfster
zelve geeft zich openhartig, en juist zoo als zij is, aan ons te kennen, en zij is de
nadere kennismaking wel waardig. Niemand die niet van haar gehoord had, ik zeg
niet, geen Hollander, maar geen Europeër. De gade van de Groot, den vermaardsten
geleerde sinds Erasmus, heeft zich door hare kloeke, zelfopofferende daad voor
altijd even beroemd gemaakt als haar echtgenoot; die van de Groot gehoord heeft,
heeft
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ook gehoord van Maria van Reigersbergh. Maar, tot op de uitgaaf dezer brieven,
kende haar niemand goed en vertrouwelijk; het is de verdienste van dezen dat zij
ons de beroemde vrouw zoo levendig voorstellen, als gingen wij jaren met haar om.
De uitgevers hebben in een uitvoerige inleiding het leven en karakter hunner heldin
ons voor oogen willen stellen; maar, mij dunkt, zij hebben te weinig van de nieuwe
bouwstof, die zij zelve hadden aangebragt, gebruik gemaakt. Het karakter, dat in
de brieven zoo sprekend uitkomt, is in hunne beschrijving te vaag en te onzeker;
hunne Maria van Reigersbergh is nog te veel de heldin der oude overlevering. Ik
wil het denkbeeld dat ik mij van haar, onder het lezen harer brieven en met behulp
van andere bescheiden, gevormd heb, trachten weêr te geven, en daartoe haar
voorstellen zoo als zij zich in de gewigtige oogenblikken van haar leven betoond
heeft. Natuurlijk kunnen wij haar levensloop niet afgescheiden van dien van haar
echtgenoot beschouwen; de trouwe gade deelde in al wat haar man te beurt viel.
En hoezeer wij pogen het oog op haar gevestigd te houden, gedurig wordt het naar
den grooten man afgetrokken, in wiens glans, zoo als het behoort, haar zwakker
licht opgaat.
In het jaar 1608 was Mr. Hugo de Groot, advokaat-fiskaal van Holland, Zeeland
en Westfriesland, vier en dertig jaar oud geworden. ‘Om zijn leven met meer
genoegen door te brengen, en zich met nieuwen lust in zijn pas verkregen ambt te
kwijten, besloot hij, op raad zijner ouders, naar eene rustige echtgenoot om te zien,
die bekwaam ware om hem in allerlei voor- en tegenvallen des vlottenden levens
de hand te bieden. Hij wierp het oog op jufvrouw Maria van Reigersbergh.’ Zoo kalm
verhaalt ons de biograaph Brandt de verliefdheid en het huwelijksplan van Mr. Huig
de Groot. En zijne voorstelling is zeker juist; zij komt overeen met de zeden van den
toenmaligen tijd; want ons verstandig voorgeslacht zag in het huwelijk vooral een
maatschappelijken staat, die met het oog op de maatschappij verstandig moest
gekozen worden. Vooral de patricische familles, en tot dezen behoorden onze
bruidegom en bruid beiden, gaven aan hun gevoel in dezen den teugel niet ruim.
Geen beter voorbeeld dan dat van den zededichter Cats, die ons zelf zijn wedervaren,
in zijn ‘Twee en tachtigh-jarigh leven,’ verhaalt.
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Hij was als jonkman smoorlijk verliefd geraakt op een bevallige jofvrouw; nog met
den voet in het graf verkomt hij, als hij aan die dagen gedenkt;
't Is vreemd als ik haar zag wat vreugd' dat ik ontfing,
My dacht dat voor myn ziel de hemel openging.

En zijne liefde werd even innig beantwoord; hij vond ‘dat zij in all's zijn liefde kwam
gemoeten;’ hij was verrukt in het uitzigt op een liefdevollen, gelukkigen echt. Wie
verwacht, na zulk een begin, geen heugelijk of tragisch einde, althans geen poëtisch
einde? Maar wij stooten op plat prosa. De vader der geliefde had bankroet gemaakt;
een gedienstig vriend bragt Cats onder het oog dat hij ‘ter beurs veracht’ was, en
dat het voor een advokaat een slechte partij zou wezen zulk een bankroetier aan
te trouwen. Dat was den welwikkenden vrijer genoeg; hij reet zich de liefde uit het
hart, hij had het meisje innig bemind; ‘maar ziet, haar's vader's val die sloeg haar
uit de baan.’ Wat er van de arme geworden is wordt ons, als van minder belang,
niet vermeld; maar de goede Cats is zijn hartstogt meester geworden, en voor zijn
verstandig besluit door God - hij erkent het dankbaar - gezegend; ‘daar hij het niet
en zocht, werd hem een lieve vrouw van Gode toegebrocht.’ En die lieve vrouw was
van goeden huize en niet onbemiddeld. Hij is gelukkig met haar geweest.
Even beredeneerd was het huwelijk van Hugo de Groot en Maria van
Reigersbergh. Zij waren beiden voor elkander een goede partij, beiden hadden
eenig vermogen en goede famille; hunne weêrzijdsche betrekkingen konden hen
in de wereld voorthelpen. Hoor hoe de Groot, in later dagen, het aanzien van zijn
geslacht en dat zijner huisvrouw verheft: ‘Mijne voorouders, genoemd Cornets en
de Groot, hadden de stad Delft ettelijke honderd jaren zeer loffelijk helpen regeren.
Door mijns vaders moeder kwam ik van de Heemskerken, welk geslacht van ouds
gekend is geweest onder de edelste geslachten van Holland. Mijne naaste vrienden
waren gehuwelijkt aan zeer edele huizen, als aan het huis van Almonde, gekomen
van de Heeren van Strije, en aan de huizen van Renes en uit den Eng tot Utrecht.
Ik had mijn bloedverwanten in de regering, niet
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alleen van Delft, maar ook van Leiden, Amsterdam en andere steden, ook in alle
de voornaamste collegiën van het land. Door mijne huisvrouw, een dochter van den
burgemeester Reigersbergh, die het land van Zeeland en het huis van Nassau
goede diensten had gedaan, was ik vermaagschapt aan de beste huizen van
Zeeland, hebbende mijne verwanten in de steden en collegiën aldaar.’ Dat waren
betrekkingen om op te bouwen; geen grootheid die op zulke grondslagen niet te
vestigen was. En de jeugdige man zelf was onder de uitstekendsten van het land
uitstekend. Op vijftienjarigen leeftijd was hij al, om zijne buitengewone gaven, door
de Staten aan een plegtig gezantschap naar Frankrijk toegevoegd, en Hendrik IV
had hem openlijk het wonder van Holland genoemd; in de geleerde wereld, bij
Lipsius, bij Scaliger, bij Vossius, stond hij hoog, ver boven zijne jaren,
aangeschreven; als advokaat had hij een uitgezochte praktijk gehad; reeds bekleedde
hij een gewigtig staatsambt, zoo als zelden aan mannen van zijn leeftijd was
toevertrouwd, en geen ambt, hoe hoog ook, scheen buiten zijn bereik.
Dat de bruid haren luisterrijken bruidegom eerde en lief had, is ons uit haar briefje,
dat ik hierboven aanhaalde, reeds gebleken. Dat de bruidegom door zijn geluk niet
overstelpt werd, blijkt uit een Latijnschen brief, dien hij, een maand na de bruiloft,
aan Nicolaas van Reigersbergh, zijn schoonbroeder, toen te Parijs vertoevende,
schreef: ‘Mijn broeder (zoo begint hij) - want broeder mag ik u noemen niet alleen
uit kracht onzer oude vriendschap, maar ook naar het regt onzer nieuwe
verwantschap, een regt, dat uw zuster, sedert een maand aan mij gehuwd, wel niet
zal durven loochenen - waar gij zijt en hoe gij het maakt verlang ik zeer te weten.’
Daarna iets over Frankrijk en Fransche zaken, iets over de bruiloftsverzen, in het
bijzonder over ‘het geleerde gedicht van Heinsius, onovertroffen in zijn soort.’ ‘Neem
mij niet kwalijk (zoo besluit hij) dat ik u niet meer schrijf, maar het ontbreekt mij aan
stof; meer zal ik u kunnen schrijven, als ik weêr in den Haag terug ben.’ - Van Maria
en van de wittebroodsweken geen woord. Ik geloof niet dat Cats het hem verbeterd
zou hebben.
Van het huiselijk leven der jonggehuwden gedurende de eerstvolgende jaren is
ons niets bekend; doch wij twijfelen
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er niet aan of het is, over het geheel genomen, gelukkig en kalm geweest. Zij
verkeerden in de eerste kringen, gezien en geëerd; hunne middelen van bestaan
waren onbekrompen. De Groot bleef zich oefenen op het studeervertrek, en gaf
telkens boeken uit die zijn letterroem verhoogden. Zijne echtgenoote vormde zich
tot een bekwame huishoudster, tot een goede financier zelfs, zoo als de Hollandsche
vrouwen plagten te zijn; voor vijftig jaar had Guicciardini het reeds als iets eigenaardig
Hollandsch opgemerkt, dat ook de vrouwen in handels- en kantoorzaken bedreven
waren.
In 1613 verliet de Groot zijn post van advokaat-fiskaal; die werkkring stond hem
sinds lang niet aan. De fiskaal, zooveel als thans de prokureur-generaal, had de
beschuldigden bij den Hoogen Raad te vervolgen, straf tegen hen te eischen, het
vonnis hun aan te kondigen en bij de uitvoering tegenwoordig te zijn. Voor het zacht
gemoed van de Groot waren die pligten dikwijls smartelijk. Hij wenschte naar een
andere betrekking. Wel had hij uitzigt bij voorkomende vacature raadsheer in den
Hoogen Raad te worden, maar op zulk een gelegenheid te wachten was te onzeker.
Toen hem de opengevallen plaats van pensionaris der stad Rotterdam werd
aangeboden, nam hij die, na eenige aarzeling, op zekere voorwaarden aan. Het
ambt was aanzienlijk en gewigtig. De pensionaris, door de puristen in het Hollandsch
‘loontrekkend dienaar’ geheeten, was zeker in naam slechts de dienaar der
stadsregering, die hij met regtsgeleerd advies moest voorlichten en wier besluiten
hij moest doen uitvoeren. Maar inderdaad was een bekwaam pensionaris meer de
leidsman dan de dienaar der regering. Zijn advies werd doorgaans gevolgd; de
mindere zaken beschikte hij naar zijn goeddunken, op zijne verantwoording. Hij
stond tot de vroedschap en de burgemeesters in dezelfde verhouding als de
lands-advokaat tot de Staten en de Gecommitteerde Raden. En Rotterdam was nu
reeds in handel en in opbrengst van belastingen, bij gevolg in magt en invloed, de
tweede stad van Holland; de pensionaris van zulk een stad was een man van gewigt.
De Groot ging als zoodanig ter dagvaart, en deed doorgaans bij de Staten het woord
voor zijne stad; zijne talenten hadden nu gelegenheid om schitterend uit te komen.
Eerlang kreeg hij in het collegie der Gecommitteerde Raden
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- een permanent collegie uit de Staten van Holland - zitting; daardoor kreeg hij
invloed op het dagelijksch beheer der provincie en kwam hij in naauwe aanraking
met den landsadvokaat, Johan van Oldenbarnevelt. Deze was zelf zijn politieke
loopbaan als pensionaris van Rotterdam begonnen; thans was hij bedaagd, en
spoedig zou hij een medehelper, een opvolger behoeven. Al meer en meer kwam
de Groot voor die hooge eer in aanmerking.
Zoo gewenscht in zich zelf, zoo veel beloevend voor de toekomst scheen voor
de Groot het nieuwe ambt, dat hij loffelijk en tot genoegen zijner meesters waarnam.
En toch had Maria van Reigersbergh later maar al te veel reden om uit te roepen:
‘ik wenschte dat wij Rotterdam nooit gezien hadden.’ Door zijne betrekking werd de
Groot in de heillooze burgertwisten, die bij zijn aanvaarden reeds in vollen gang
waren, betrokken; zijne bekwaamheid en talenten deden hem daarbij een voorname
rol spelen; bij de ontknooping was hij een der weinigen die door den coup d'état
getroffen werden.
Toen hij ter Staten-vergadering werd ingeleid, was de gereformeerde kerk in
remonstranten en contra-remonstranten verdeeld, en verdeeldheid in de kerk was
tweedragt in den staat; want kerk en staat waren naauw verbonden, de predikanten
oefenden invloed op de regering, de regering had het opperbestuur over de kerk.
De gereformeerde kerk, tegelijk met den onafhankelijken staat geworden en
opgegroeid, en tegen dezelfde vijanden te verdedigen, was staatskerk; het scheen
onredelijk haar, met wie de staat stond of viel, aan de roomsche en andere
gezindheden gelijk te stellen. Onzijdigheid van den staat boven de
kerkgenootschappen was de vrome wensch van enkelen, maar de verwezenlijking
daarvan werd door het vooroordeel en de hartstogt der menigte hoogst moeijelijk,
zoo niet onmogelijk gemaakt. Zoo nam de staat de belijdenis der gereformeerde
kerk aan, ook het artikel waarbij hem ten pligt werd gesteld de zuivere Evangelieleer
tegen de dwaalleer te beschermen. Dat noodlottige artikel maakte den staat tot
theologant: bij leerstellige geschillen der predikanten had hij te onderzoeken wat
waarheid, wat dwaling was, de regtzinnigen in hun regt te handhaven, de ketters te
helpen censureren en uitwerpen. Ten ware hij verkoos, in plaats van zelf te
onderzoeken en zelf te oor-
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deelen, de beslissing van het synodaal kerkbestuur blindelings aan te nemen, en
diens vonnis uit te voeren; maar deed hij dat, waarin onderscheidde hij zich dan
van koning Philips van Spanje, die ook de uitspraak der gevestigde geestelijkheid
gehoorzaam had uitgevoerd? De eerste gereformeerden daarentegen hadden den
koning opgevorderd zelf met eigen oogen te zien, of niet hunne belijdenis met Gods
woord en de waarheid overeenkwam.
Zoo werden de Staten des lands als scheidsregters geroepen in de godgeleerde
twisten van Arminius en Gomarus, waaraan alle predikanten en de geheele gemeente
deel namen. Bevoegde scheidsregters voorwaar! Velen hunner behoorden tot de
zoogenoemde libertijnen, dat is tot de onverschilligen, die zelfs den strijd van roomsch
en onroomsch niet belangrijk achtten, en die den vrede in de kerk tot elken prijs
wilden koopen, die de inquisitie der roomschen en de bloedplakaten en den
overmoedigen priesterstand haatten, maar eveneens van predikanten-regering en
ketterjagt en afsnijding een afkeer hadden. Zulk een libertijn was de landsadvokaat
zelf, wiens geliefkoosde spreuk luidde: niets te weten geeft het zekerste geloof. En
daaruit volgde, dat niets te beslissen omtrent de geschilpunten het zekerst eenigheid
in de kerk onderhield; naar dien stelregel was de politiek der Staten van Holland,
wier leidsman hij was, gerigt. Rust in de kerk verlangde hij, hoe dan ook: of Arminius
dan of Gomarus gelijk had en gelijk kreeg was hem tamelijk onverschillig. In den
laatsten nacht van zijn leven bewees hem de eerwaarde Walaeus dat hij, zonder
het zelf te weten, op het stuk der praedestinatie regtzinnig contra-remonstrantsch
was.
De praedestinatie was het waarover getwist werd, aan dat leerstuk hingen alle
andere geschillen. Hoe weinigen waren in staat de beteekenis er van te doorgronden!
Geen dieper verborgenheid voor den denkenden, zich zelf beproevenden Christen,
dan hoe naast Gods alwetendheid en albestuur de zedelijke vrijheid van den mensch
bestaan kan. En daarover werd door onkundigen op wagens en schuiten, in de
kroegen gedisputeerd: het was meer dan Gods naam die daar ijdelijk gebruikt werd.
Jaren lang had die twist al geduurd, en gedurig werd hij heviger. Door zich
aanhoudend en bijna uitsluitend met dit eene vraagstuk bezig te houden, begonnen
de ijveraars het voor het eene noodige
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aan te zien; een kerk, waarin het niet naar hun zin beslist was, waar hunne opvatting
niet als de algemeene belijdenis was aangenomen, was hun geen kerk; liever dan
het onbeslist te laten, wilden zij de halve gemeente afsnijden en aan Satan
overleveren. Die zoo vurig overtuigd waren wisten de gemeente te ontvlammen; de
menigte, die naauwelijks begreep wat eigenlijk het punt in geschil was, hield zich
aan hare ijverende leeraars. En zulk een fellen brand dacht de regering met goede
woorden te blusschen!
Als regters van het geschil lieten de Staten voor zich de hoofden der partijen
hunne meeningen bepleiten; maar zij velden geen vonnis; zij wilden den twist
bijleggen, niet beslechten. In hunne plakaten vermaanden zij, ‘dat niemand zou
gevoelen boven hetgeen hij behoort te gevoelen;’ zij gelastten den predikanten de
geschillen niet op den kansel ter sprake te brengen; zij verklaarden de punten in
geschil van ondergeschikt belang. De voorbeschikking van ondergeschikt belang!
Zij betrof het wezen der gereformeerde belijdenis, oordeelden de regtzinnigen: het
wezenlijke onderscheid tusschen roomsche en hervormde kerkleer was de leer der
zaligheid, die volgens de roomsche kerk door goede werken, volgens de
gereformeerde kerk door Gods genade alleen te verwerven was; in het stelsel der
roomsche godgeleerdheid kwam dus de vrije wil van den mensch te pas, want
zonder vrijen wil geen goede werken; maar in de protestantsche theologie mogt het
geloof, waardoor de mensch Gods genade deelachtig wordt, niet aan 's menschen
vrijen wil, maar alleen aan Gods genadige beschikking, voor alle eeuwigheid
genomen, eerbiedig worden toegeschreven. Dus was de voorbeschikking de
grondslag waarop het geheele gereformeerde kerkgeloof berustte; en dien grondslag
zou men prijs geven, het ondermijnen er van zou men onverschillig aanzien, alleen
omdat een libertijnsche overheid kon goedvinden het leerstuk onbelangrijk te achten!
Neen, zoo als de ware geloovigen den koning van Spanje minder gehoorzaamd
hadden dan God, zoo moesten zij ook nu God meer gehoorzamen dan de verdoolde
regering.
Dus werd de strijd tegen de remonstranten een verzet tegen de wereldlijke
overheid; buitendien om andere redenen waren de predikanten sedert lang op de
Staten verbolgen. De strenge calvinisten vorderden van de regering tweëerlei:
vooreerst, zelfstandigheid der kerk, zelfregering,

De Gids. Jaargang 22

303
vrij beroep van leeraars en kerkeraad, vrijheid van vergadering, vrije oefening der
censuur. Die eisch was billijk; zonder vrijheid kon de kerk zich niet ontwikkelen.
Maar nevens de vrijheid voor zich zelven vorderden zij nog van den staat
belemmering der andere kerkgenootschappen en medewerking tot het uitvoeren
hunner censuur. Die tweede eisch - behoeven wij het te zeggen? - was onredelijk.
En beiden tevens in te willigen kon de regering onmogelijk. Moest zij de censuur
der predikanten helpen uitvoeren, de afgesnedene lidmaten helpen uitstooten, dan
moest zij invloed hebben op het benoemen der predikanten die censureren zouden,
op den gang der procedure, op de behandeling der veroordeelden. Wilde zij, in het
belang des lands, de vrijheid van godsdienst zoo min mogelijk belemmeren, dan
moest zij waken dat geen eigenmagtige synode haar tot strengheid dwingen kon.
Een van beide: of de kerk moest ophouden staatskerk te zijn, of zij moest onder
den invloed van den staat blijven; een zelfstandige kerk mogt bestaan, maar geen
zelfstandige staatskerk. Hoe gelukkig zouden èn kerk èn staat geweest zijn, als zij
het betere deel gekozen hadden, maar zij kozen het kwade. De onredelijke eisch
der kerkelijken werd door de regering gedeeltelijk toegestaan; onwillig en
schoorvoetend leende zij hare magt tot het weren der afwijkende
kerkgenootschappen en tot het afsnijden der ongezonde leden. Maar wat de kerk
met regt vorderen kon, dat de regering haar vrijheid en zelfregering toestond, dat
werd geweigerd. De kerk achtte zich dubbel verongelijkt, om hetgeen haar onthouden
werd, en om hetgeen haar slechts gedeeltelijk werd verleend.
Zoo stonden de zaken, toen de Groot als pensionaris van Rotterdam onder de
Staten van Holland zitting kreeg. Dat hij die betrekking aanvaard had, bewees reeds
hoe hij over de aanhangige verschillen, en de middelen om ze bij te leggen, dacht.
Want Rotterdam had tot nog toe, onder het pensionarisschap van Elias van
Oldenbarnevelt, den broeder van den advokaat, de staatkunde van dezen krachtig
ondersteund. En onder al de steden van Holland was Rotterdam misschien de
eenige, waar de meerderheid der bevolking de remonstrantsche gevoelens was
toegedaan.
De Groot was dan ook uit volle overtuiging een voorstander van de staatkunde,
tot nog toe door de Staten ten
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opzigte der kerk gevolgd. Hij was het twisten van het gemeen, over hetgeen het
niet verstond, zoo moede als iemand. Even als Oldenbarnevelt, achtte hij het geraden
den twist te smoren en aan de partijen het zwijgen op te leggen. Maar om geheel
andere redenen dan die Oldenbarnevelt bewogen. Het was er ver van af dat de
Groot, als deze, de godgeleerdheid en godgeleerde onderzoekingen geminacht zou
hebben; integendeel, hij was een theologant in zijn hart. De heilige schriften, de
kerkvaders, de middeneeuwsche doctoren, de kerkhervormers, de roomsche
apologeten kende hij zoo goed als de geleerdste professor-theologiae. Maar die
uitgebreide wetenschap had hem voor de eenzijdigheid en den bekrompen
geloofsijver der kerkelijken gevrijwaard. Overtuigd dat zijn geloof het digtst bij de
waarheid kwam, wist hij toch uit eigen ervaring, dat ook voor het gevoelen der
tegenpartij veel te zeggen was. Hij erkende dat de leer der voorbeschikking en van
den vrijen wil tot de twijfelachtige leerstukken behoorde, waaromtrent de kerk vrijheid
van meening kon toestaan; de roomsche kerk had zulke vrijheid altijd gelaten. Hij
zelf was remonstrant, maar hij wenschte in de staatskerk beide meeningen
veroorloofd te hebben; hij wenschte om zulk een verschil van opvatting de eenigheid
der kerk en de broederschap der gereformeerde Christenen niet verbroken te zien.
In het algemeen was de Groot aan de uiterlijke eenheid der kerk meer gehecht
dan zij mij voorkomt te verdienen. Immers, wat beteekent uitwendige eenheid bij
innerlijke tweespalt? Wat baat het of wij zamen komen tot denzelfden eerdienst,
maar met verschillend geloof in het hart? En zal het niet altijd gaan als het in den
tijd van de Groot gegaan is; zal de eene meening in de kerk de andere niet trachten
te verdringen? Zoo brengt men den strijd van buiten naar binnen over; in plaats van
strijd tusschen twee gezindheden krijgt men in één genootschap burgeroorlog. Naar
eenstemmigheid, naar eensgezindheid te streven is goed; die te veinzen is nutteloos.
Beter de tweespalt der meeningen door verscheidenheid van kerkgenootschappen
aan den dag gelegd, dan ze vermomd achter een geveinsden vrede.
De Groot, als ik mijn oordeel zeggen zal, had den aard der gezegende reformatie
niet begrepen; hij was niet protestant in den waren zin des woords. Zijn ideaal was
de eerste
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Christenkerk; hij haakte naar eene, daaraan beantwoordende, algemeene,
apostolische kerk, die, door eenheid alleen in het hoog noodige te vorderen en in
al het twijfelachtige vrijheid te laten, alle Christenen, roomsche en onroomsche, zou
kunnen omvatten. Daarom verkoos hij boven alle andere de bisschoppelijke kerk
van Engeland, die, het midden tusschen katholieken en protestanten houdende, de
geschiktste scheen om ze beiden op te nemen. En zoo oordeelde hij in den tijd,
toen juist de steeds toenemende puriteinen bewezen, hoe ongenoegzaam zulk een
tweeslachtige kerk bevonden werd! Hij kon het den kerkhervormers niet vergeven,
dat zij aan hun afkeer van de middeneeuwsche misbruiken de eenheid der kerk
hadden opgeofferd. Hij begreep niet dat zij iets anders hadden beoogd, dan het
herstellen van de apostolische kerk der eerste Christenen; dat zij, onbewust, naar
de eischen van hun eigen tijd, niet naar het voorbeeld van een lang vervolgen eeuw,
het ontaarde Christendom hadden hervormd. Hij hield niet van Luther, nog veel
minder van Calvin; Erasmus was de man naar zijn hart: Erasmus, geleerd als hij
zelf, humanist, vrijzinnig, afkeerig van de middeneeuwsche misbruiken der kerk,
maar nog afkeeriger van de uitspattingen eener eenzijdige overtuiging en van een
vervolgzieken geloofsijver; Erasmus, die, liever dan de eenheid der kerk te verbreken,
de gewenschte hervorming had opgegeven.
Met zulke inzigten moest de Groot natuurlijk hetzelfde bedoelen, dat de Staten
steeds op het oog hadden gehad, het bijeenhouden der gereformeerde kerk, het
beschermen der remonstranten in de kerk, het uitdooven van den ijver en het getwist.
Niets scheen billijker, niets verdraagzamer, maar inderdaad was de handelwijs
der Staten partijdig en onregtvaardig. De remonstranten verlangden niet meer dan
dat hun gevoelen als Christelijk en gereformeerd geduld werd; zij waren dus met
de uitspraak der Staten voldaan. Maar de regtzinnige ijveraars - ten onregte, ik stem
het volgaarne toe - achtten het punt van verschil zoo gewigtig, dat zij met de
remonstranten geen broederschap konden houden. Was het dan niet hard hen te
dwingen vereenigd te blijven met menschen, van welke zij zich ten duurste verpligt
rekenden te scheiden? Werd het hun niet ondragelijk daarenboven te moeten
zwijgen, als zij zijdelings den grondslag van hun
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geloof zagen ondermijnen? Als zij van den kansel de gemeente voor de heillooze
dwaalleer waarschuwden, dan werden zij als overtreders van de plakaten door de
wereldlijke regering bestraft en, bij herhaling, afgezet, soms de stad uitgebannen.
Hier en daar liet men oogluikend toe dat zij in bijzondere gebouwen de
welaangename leer der voorbeschikking, die in de kerken verzwegen moest worden,
heimelijk verkondigden. Maar elders werd hun ook dat verboden. De beruchte keur
van Schieland verbood zulke afzonderlijke prediking op een boete van drie honderd
guldens voor den hoorder zoowel als den prediker en op verbeurte van het gebouw.
Zulke plakaten waren zeker gematigder dan de bloedplakaten, maar van gelijke
strekking. Geen wonder dat zij het volk verbitterden. De regering had een gevaarlijken
weg ingeslagen, waarop zij niet kon blijven stilstaan, en die tot volslagen
overheersching leiden moest.
En toch, het lag voor de hand hoe op vreedzame wijs de steeds hooger klimmende
twisten te eindigen waren. Een van beide: de regering moest zelf, of zoo zij zich
onbevoegd rekende, door een synode langs den wettigen weg het godgeleerd
geschil laten uitwijzen, en dan aan de veroordeelden vergunnen de kerk te verlaten
en een eigen genootschap, zoo als de lutherschen en doopsgezinden, te vormen.
Of verkoos zij aan beide partijen in de kerk gelijke regten te verzekeren, dan moest
zij toch toelaten, bewerken zelfs, dat zij zich van elkander tot twee gemeenten
afzonderden, en het aan de verzoenende werking van den tijd overlaten ze
naderhand te hereenigen. Van zulk eene vrijwillige splitsing is meermalen sprake
geweest, maar ernstig is zij wel nooit bedoeld; zij streed te zeer met de staatkunde
tot nog toe jegens de kerk gevolgd: steeds hadden de Staten getracht de protestanten
van alle gezindheden binnen ééne staatskerk te vereenigen; zouden zij nu hun
eigen werk gaan sloopen en van de ééne kerk er twee maken, beiden zwak en
tegen de roomsche kerk niet opgewassen? Uit vrees voor zulk een scheuring hielden
de Staten sedert twintig jaar elke synode tegen, die niet door het herzien der
geloofsbelijdenis den toegang der kerk voor gematigde lutherschen en wederdoopers
wilde openstellen.
De godsdiensttwisten bepaalden zich tot Holland en Utrecht; in Overijssel en
Gelderland waren maar weinige
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remonstranten, in de andere provinciën zoo goed als geene. Daarom wilden de
Staten van Holland en Utrecht de twisten, als hun alleen betreffende, alleen, buiten
medeweten van de Staten der overige gewesten, afdoen. Maar dezen oordeelden
dat de Nederlandsche gereformeerde kerk een geheel was, en dat de vrede dier
kerk een aangelegenheid was van het geheele land. Zij wenschten dat het geschil
op een nationale synode onderzocht en beslecht zou worden. Juist hetgeen de
Staten van Holland vast besloten waren nooit te gedoogen. Een provinciale synode,
onder hun matigend toezigt, konden zij des noods nog toestaan, maar een nationale
synode, die ongetwijfeld de partij, waartoe de meeste regenten behoorden, en die
als de zwakste op de regering steunde, de partij der remonstranten, veroordeelen
zou, - tot zulk een synode zouden zij nimmer hunne toestemming geven.
Buitendien het kwetste hun zelfgevoel dat met een aangelegenheid, die hun alleen
aanging, de Staten van andere provinciën zich durfden bemoeijen. Sedert Leicester
de regering verlaten had, had Holland zich steeds eigenmagtig zelf geregeerd, en
op den algemeenen gang der zaken een invloed geoefend, geëvenredigd aan zijn
welvaren, zijn magt, zijn bijdrage tot de algemeene uitgaven. Dat had den naijver
der kleinere gewesten gaande gemaakt, doch er had zich nog geen goede
gelegenheid voorgedaan om Holland te vernederen en te dwingen. Maar in deze
kerkelijke twisten was de bevolking van Holland blijkbaar tegen de regering
ingenomen; en van de Staten zelven werkte een minderheid, waartoe het groote
Amsterdam behoorde, de bedoelingen en besluiten der meerderheid tegen. Zoo
ooit, dan was het thans de tijd om Holland te doen gevoelen, dat het maar een lid
der Unie was, niet hooger beregtigd dan de andere leden. Vier provinciën besloten,
als Holland zich niet vrijwillig naar hun verlangen schikte, het te overstemmen en
bij meerderheid van stemmen tot het bijeenroepen van een nationale synode, ter
herstelling van den vrede der kerk, te besluiten.
De regtsvraag was: is de godsdienst aan de beschikking van de Staten-Generaal
onderworpen of aan de Staten der afzonderlijke gewesten voorbehouden? Holland
beweerde het laatste, en, mij dunkt, het had afdoende gronden voor zijn beweren.
De Unie van Utrecht liet uitdrukkelijk de ver-
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eenigde provinciën vrij omtrent de religie te handelen zoo als elk van haar goed
dacht, onder voorbehoud alleen der gewetensvrijheid. En zoo lang men nog hoop
had binnen de Unie eenige roomsche gewesten van het Zuiden te trekken, kon men
wel geen andere bepaling maken. Toen in 1595 Maurits, met medeweten der Staten,
in onderhandeling met afgevaardigden der zuidelijke gewesten over deelname aan
de Unie getreden was, had hij hun dan ook vrije beschikking in de kerkelijke zaken
toegezegd. En eveneens had elk der noordelijke provinciën zich eigene kerkwetten
gegeven, zonder daarin de Staten-Generaal te kennen. Hoe wenschelijk het dus
ook wezen mogt, dat de godsdienst als een nationale zaak op eenparigen voet door
de geheele Unie werd geregeld, tot nog toe waren tot zulk een regeling de
Staten-Generaal niet bevoegd; elke provincie kon daarin met volle regt handelen
zoo als zij oordeelde te behooren. Dus als Holland weigerde zijn toestemming tot
een nationale synode te geven, dan was daardoor de mogelijkheid om er een te
houden vervallen. Maar zoo oordeelden de vier provinciën niet; zij hoopten Overijssel
nog tot inwilliging te bewegen, en dan dachten zij, zonder zich om den tegenstand
van Holland en Utrecht te bekommeren, de synode bijeen te roepen.
Zoo ontaardde de kerktwist van remonstranten en contraremonstranten in een
verzet der kleinere provinciën tegen het overmagtige Holland. Holland werd
vertegenwoordigd door Oldenbarnevelt. Tegenover dezen stelde zich prins Maurits
als vertegenwoordiger en handhaver der generaliteit.
Sints lang waren Maurits en Oldenbarnevelt van elkander vervreemd, en de
hoofden geworden waarom zich de twee partijen in de republiek schaarden. Er was
een tijd geweest toen beiden aan het hoofd van een en dezelfde partij gestaan
hadden, tegenover Leicester; toen Oldenbarnevelt zijn invloed gebruikte om Maurits
van vijf provinciën stadhouder te maken, en Maurits, zich uitsluitend met het voeren
van den krijg bemoeijende, aan Oldenbarnevelt de leiding der politiek overliet. Maar
die tijd was lang vervlogen. De togt tegen Duinkerken, door Oldenbarnevelt en de
Staten aan den onwilligen Maurits opgedrongen, en door dezen niet naar hun zin
volvoerd, had de eendragt verstoord, en sedert was de tweespalt gestadig grooter
ge-
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worden; bij de onderhandeling over vrede en bestand met Spanje had de een den
oorlog, de ander den vrede, als onmisbaar voor het land, met alle middelen
voorgestaan; elk verdacht den ander dat hij zijne eigene belangen boven die van
het land bevorderde. Maurits gaf gehoor aan den laster, die den advokaat van
verstandhouding met den vijand betichtte; Oldenbarnevelt was beducht dat de
stadhouder zich met revolutionair geweld tot souverein van het land zou opwerpen.
Met zulke verdenking in het gemoed konden zij zich niet ter goeder trouw verzoenen;
schijnbaar naderden zij weêr tot elkander, inderdaad bleven zij vervreemd; er was
maar een ligte aanleiding noodig om den twist op nieuw te doen uitbreken. Thans
bij de kerkelijke geschillen stonden zij weêr tegenover elkander. Oldenbarnevelt
begunstigde de zwakke, afhankelijke remonstranten; Maurits gevoelde zich door
zijn godsdienstige overtuiging zoowel als door staatkundige beweegredenen tot de
contra-remonstranten aangetrokken, die hij de ware religionsverwanten noemde,
de vrienden die zijn vader op het kussen hadden geholpen. Toch duurde het lang
eer hij, die zich met het staatsbestuur van Holland weinig bemoeide, aan de twisten
deelnam; hij hield zich onzijdig, al verborg hij zijn sympathie niet; hij maande tot
bevrediging, tot eendragt. Eerst toen de contra-remonstranten verdrukking begonnen
te lijden, toen men hunnen predikanten, noch in noch buiten de kerk, de leer, die
zij voor de zaligmakende hielden, toeliet te verkondigen, kwam Maurits voor hen
op; als stadhouder had hij gezworen de gereformeerde kerk te beschermen, hij
achtte zich verpligt voor de ware gereformeerden tegen de Staten partij te kiezen.
En toen dezen, hardnekkig en heerschzuchtig, van hem vorderden, dat hij zelf hunne
besluiten met zijn gezag en zijne wapenen ondersteunen zou, weigerde hij dit
volstrekt; hij was geen afhankelijk dienaar der Staten, tot onvoorwaardelijk
gehoorzamen verpligt; aan zijn ambt waren de regten der grafelijkheid voor een
goed deel verbonden.
Zoo werd Maurits het hoofd der contra-remonstranten, die op hem steunende
zich oprigtten, en zelfs tegen de Staten van Holland opstonden; hij werd de
vertegenwoordiger der generaliteit tegenover Holland, de leider van de minderheid
der Hollandsche Staten; om hem schaarden zich allen die den advokaat vijandig
waren; het land werd in

De Gids. Jaargang 22

310
twee groote partijen vaneengescheurd onder aanvoering van Maurits en van
Oldenbarnevelt.
De Haagsche contra-remonstranten hadden, door toedoen van den stadhouder,
een kleine kerk verkregen om daar afzonderlijk hunne godsdienst te oefenen.
Spoedig werd die te bekrompen voor den toeloop. De ruime kloosterkerk, die juist
vertimmerd werd, bemagtigden zij op zekeren zondag, tegen den wil der regering,
die zich echter niet sterk genoeg rekende het geweld te straffen of zelfs maar de
kerk te hernemen. Veertien dagen na die overweldiging, den drieentwintigsten Julij
1617, begaf Maurits zich openlijk naar de scheurkerk, zoo als zij tot nog toe genoemd
was, de prinsenkerk, zoo als haar de contra-remonstranten voortaan betitelden. Dat
was de oorlogsverklaring van Maurits aan den advokaat. Van nu af monsterden
beide partijen elken zondag hare krachten bij den kerkgang: Maurits werd door een
drom van hovelingen en invloedrijke personen gevolgd; met den advokaat gingen
de weduwe van prins Willem en haar zoon Frederik Hendrik, de Gecommitteerde
Raden en andere staatslieden naar de groote of naar de hofkerk. Gedurig werd het
uitzigt op bevrediging flaauwer. Maurits verklaarde ronduit dat de wapenen zouden
beslissen.
En de wapenen van den Staat waren in zijne hand: hij had als kapitein-generaal
van vijf provinciën het bevel over de krijgsmagt, grootendeels uit vreemdelingen
bestaande, die hem alleen gehoorzamen zou. En hij gaf duidelijk te kennen dat hij
de garnizoenen niet tegen de contra-remonstranten gebruikt wilde hebben. Bij oproer
waren dus de meeste stadsregeringen magteloos; want op de schutterijen, die even
als de bevolking grootendeels contra-remonstrant waren, viel niet te rekenen. En
maakte een stadsregering van haar absoluut regt gebruik, en wees zij verdachte
ingezetenen uit de stad, dan trokken zich de hooge geregtshoven de zaak aan en
verleenden aan de ballingen tegen hunne regering regtsingang. Wilden dus de
Staten van Holland zich niet onderwerpen, dan moesten zij, door een forschen
maatregel, zich meester maken van het leger en meester van de regtsmagt. Daartoe
diende de beruchte scherpe resolutie van 4 Augustus 1617, een der meest
roekelooze besluiten die ooit genomen zijn. De resolutie gelastte den soldaten, die
door Holland bezoldigd werden, bij opschud-
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ding hunne hulp aan de regering hunner garnizoensplaats te leenen, ‘ook
niettegenstaande eenige andere bevelen,’ - bevelen van Maurits namelijk - op straffe
van oogenblikkelijk te worden afgedankt. Zij magtigde verder elke stad, waar voor
oproer te vreezen was, waardgelders aan te nemen en in haar bijzonderen eed te
stellen. Eindelijk verbood zij den Hoogen Raad en het Hof van Holland regtsingang
te verleenen aan burgers die, door hunne regering buitengewoon gestraft, daarover
bij hen in beklag kwamen.
Roekeloos en gevaarvol was deze resolutie in de hoogste mate; onwettig was
zij, geloof ik, slechts in zoo ver, als zij de soldaten der Unie, die hun kapitein-generaal
gehoorzaamden, met afdanking bedreigde; noch het ligten van waardgelders, noch
het verbod aan de geregtshoven ging de bevoegdheid der Staten te buiten; voor
beide maatregelen bestonden goede antecedenten. En de nood wettigde het besluit
bovendien; als de Staten niet wilden wijken, konden zij niet anders handelen. Maar
die noodzakelijkheid had hun moeten leeren dat zij op een dwaalweg waren: een
regering, die noch op haar leger, noch op hare gewapende burgerij vertrouwen kan;
die, om zich staande te houden, eigene trawanten behoeft, is op den weg van
overheersching en omwenteling; haar hoogste regt ontaardt in onregt.
De Staten, ik twijfel er niet aan, waren heilig overtuigd dat zij in het welbegrepen
belang des volks regeerden; maar zij konden het zich wel niet ontveinzen dat zij
tegen den vasten en uitgedrukten wil van de meerderheid des volks handelden. En
een vrijheidlievend volk verstaat niet dat men het gelukkig maakt tegen zijn wil. Wat
moest er van het land worden, als, gelijk te voorzien was, de soldaten hun
bevelhebber meer dan hunnen betaalheeren gehoorzaamden; als de geregtshoven
weigerden het hun opgelegde verbod te ontzien? Zouden dan die hooge collegiën
afgezet, zouden de geregelde regimenten door de waardgelders ontwapend moeten
worden? Een burgeroorlog lag in de resolutie opgesloten.
Maar Oldenbarnevelt had berekend dat het zoo ver niet komen zou. Zijn plan met
de waardgelders, zoo veel wij er van bemerken, was wel overlegd. De kern van het
leger, de Fransche regimenten, die volgens verdrag door Frankrijk bezoldigd moesten
worden, waren wegens de uitputting der
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Fransche financiën onbetaald gebleven, en Holland had hun de soldij voorgeschoten.
Nu dacht Oldenbarnevelt, op grond dat Holland niet meer voorschieten wilde, die
vreemde troepen af te danken, en met het dus bespaarde geld de waardgelders te
onderhouden en te vermeerderen, en, zoo doende, in plaats der regimenten in den
eed van de generaliteit, een nieuw leger in bijzonderen eed der Hollandsche steden
aan te werven. Aan het hoofd van dat nieuwe leger dacht hij Frederik Hendrik te
plaatsen, den broeder tegenover den broeder. Maar tot het volvoeren van een zoo
verreikend plan was meer tijd noodig dan aan de Staten van Holland gelaten werd.
De verwarring in het land werd grenzeloos. De minderheid der Hollandsche Staten
protesteerde tegen de scherpe resolutie der meerderheid. De Hoven en de
stadhouder weigerden zich daarnaar te gedragen. De Staten-Generaal, zonder zich
langer om Hollands tegenstand op te houden, besloten te Dordrecht een nationale
synode bijeen te roepen. Daarentegen zocht in de Staten van Gelderland en
Overijssel een Hollandschgezinde minderheid de meerderheid te belemmeren.
Overal was de bevolking onrustig. Een vreedzame ontknooping langs wettigen weg
was niet langer te hopen. Maurits begon den knoop door te hakken.
De stad Nijmegen had onder de Staten van Gelderland zich het ijverigst
Hollandschgezind betoond. Maar sedert de verovering der stad op de Spanjaarden
was de keus der regering gedurende den oorlog grootendeels aan den stadhouder
overgelaten. Maurits maakte van dit regt, dat hij gedurende het bestand had laten
rusten, thans gebruik, en veranderde de regering, in dier voege dat hij geen
tegenwerking meer van haar te vreezen had. Die eerste nederlaag verschrikte de
Hollandsche regenten zeer; zij zagen daarin het voorspel van de tragedie die bij
hen vertoond zou worden. Het bolwerk hunner partij was Utrecht, dat op het
voorbeeld van Holland met waardgelders voorzien, maar tevens als vesting door
troepen der generaliteit bezet was. Die stad was het, waar de Staten-Generaal
beginnen wilden hun gezag te doen gelden; de talrijke bezetting maakte het daar
gemakkelijker dan in de groote steden van Holland. Zij magtigden den stadhouder
en een commissie uit hun midden de Staten van Utrecht te overreden om de
waardgelders af te danken. Zoo als te begrijpen was,
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de Staten lieten zich niet overhalen; om hen tot volharden te bemoedigen, waren
de Groot en eenige anderen door de Staten van Holland opzettelijk naar Utrecht
afgevaardigd. Toen de overreding faalde, ging Maurits tot geweld over. Zijn last en
zijn bevoegdheid overtredende, dankte hij zelf de waardgelders af, die geen moed
hadden om zich met de troepen der bezetting te meten, en hij veranderde buiten
tijds de regering der stad. Die ééne forsche slag wierp het geheele gebouw van
Hollands heerschzucht omver. De Staten stenden magteloos tegenover het leger
der generaliteit. Er viel niet aan te denken tegen dezen met de ongeoefende,
onkrijgshaftige waardgelders den strijd te wagen. Zij begrepen dat zij moesten
toegeven. Zoodra de Staten-Generaal - alweêr hunne bevoegdheid te buiten gaande
- gelastten de waardgelders overal af te danken, gehoorzaamden zij. Zij toonden
zich zelfs bereid in het houden der nationale synode toe te stemmen. Het scheen
dat alles nog in der minne geschikt zou worden, dat met de verwijdering van
Oldenbarnevelt en enkele zijner vertrouwdste vrienden uit het staatsbestuur, de
omwenteling haar beslag zou krijgen. Een beuzeling verijdelde die hoop, en bragt
het land in beroering en ongeluk.
Tot gematigdheid gezind, was Maurits, naar het mij voorkomt, tevreden met zijne
overwinning, en niet voornemens zijn tegenpartij geheel te verderven. Als de
ontwapende Staten van Holland en Utrecht zich thans gezeggelijk en inschikkelijk
betoonden, en onvoorwaardelijk het houden eener synode tot beslechting der
godsdiensttwisten inwilligden, was hij genegen het daarbij te laten. Zijne aanhangers,
de persoonlijke vijanden van den advokaat, dreven hem tot harder maatregelen;
maar niets bewijst dat hij hun gehoor gaf. Doch de Staten, van den eersten schrik
bekomen, begonnen den ouden tegenstand op nieuw, en toonden dat zij zich nog
niet overwonnen gevoelden. Zij stemden toe in de synode, mits deze niet beslissen,
maar schikken zou. Dat beteekende, zij wilden een synode, zoo als zij er altijd een
gewild hadden, geen zoo als de Staten-Generaal besloten hadden er een te houden.
De discussie in de Staten-vergadering over dit onderwerp was heftig; men kwam in
de eerste zitting tot geen besluit. Maar nu besloot Maurits er een eind aan te maken,
en den coup d'état, waartoe hij reeds lang was aangezocht, te volvoeren. Hij liet
zich en de commissie nevens

De Gids. Jaargang 22

314
hem in groot geheim door de weinige heeren, die in den verwarden toestand der
regering de Staten-Generaal vertegenwoordigden, volmagt geven te doen wat zij
ten dienste van de landen bevinden zouden noodig te wezen, en den volgenden
dag nam hij Oldenbarnevelt en Hogerbeets en de Groot in hechtenis, vervolgens
ook Ledenberg en Moersbergen, de drijvers der Utrechtsche Staten. Zoo als hij het
uitdrukte: nu hij de waardgelders had afgedankt, zette hij ook de oversten af.
Niet genoeg te bejammeren is het dat Maurits tot dit uiterste gekomen is. Want,
al gaf hij voor dat hij slechts uitvoerde hetgeen hem door de Staten-Generaal gelast
was, hij is het, die den slag geslagen heeft. Hij, die den Staten van Holland zoo lang
weêrstaan had, zou zich niet tegen zijn zin door de veel minder magtige
Staten-Generaal als werktuig hebben laten gebruiken. Maar tot zijne
verontschuldiging moeten wij opmerken dat hij zich innig van de schuld van den
advokaat overtuigd hield, dat hij ter goeder trouw geloofde, hetgeen de laster verbreid
had, dat de advokaat in verstandhouding met Spanje stond. Hoevelen geloofden
aan den anderen kant de lasteringen, die tegen Maurits in omloop waren, als
bedoelde hij zich zelven souverein te maken. Noch het een noch het ander was
gegrond. Een die Maurits van nabij kende, heeft teregt geschreven dat deze met
zijn coup d'état bedoelde af te breken, niet op te bouwen, Oldenbarnevelt van den
zetel af te stooten, niet zelf een troon te beklimmen. En even onschuldig was de
advokaat aan de hem toegedichte landverraderij. Hij en zijne partijgenooten hadden
het land beroerd en benadeeld uit heerschzucht en hardnekkigheid, maar niet met
verraderlijke oogmerken. Zij hadden hunne magt misbruikt tot overheersching, maar
zij hadden hunne bevoegdheid niet of weinig overschreden. Hunne tegenpartij
daarentegen heeft zich èn bij de omwenteling èn bij het proces der gevangenen
een reeks van onwettigheden veroorloofd.
Het ongeluk was dat de gevangenneming reeds tot veroordeeling dwong. Zoo
als de Fransche revolutionair de doodstraf des konings eischte, omdat anders het
uitroepen der republiek een misdaad was, zoo zou de coup d'état een misdaad en
een gevaar voor de daders geweest zijn, als de gevangenen onschuldig bevonden
en vrijgesproken, of zelfs
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ligt gestraft waren. Dat voorzag Ledenberg en hij bragt zich in den kerker om het
leven. ‘Mij wachtte’ - zoo schreef hij tot verontschuldiging van zijn zelfmoord - ‘een
verraderlijk proces, de pijnbank misschien, een valsch onteerend vonnis; want zoo
moeten zij doen om mijne gevangenneming te verantwoorden.’ Het was juist niet
noodig de gevangenen ter dood te brengen; niemand dacht in den beginne aan de
mogelijkheid van een doodvonnis; maar zij moesten schuldig verklaard, onteerd
worden. In hen, in de hoofden, moest de geheele partij worden vernederd en
geschandvlekt en voor het vervolg onschadelijk gemaakt.
Dat de Groot mede in hechtenis werd genomen, verwonderde niemand dan hem
zelf. Aan al de regeringsdaden, die thans tot misdaden werden gerekend, had hij
een voornaam deel gehad. Hij had met mond en pen de staatkunde van Holland
verdedigd. Hij had ter Staten-vergadering en in verschillende bezendingen naar
Zeeland, naar Amsterdam, het woord gevoerd. Hij was naar Utrecht afgevaardigd
om tot tegenstand tegen de Staten-Generaal en prins Maurits aan te sporen. Hij
was de kandidaat zijner partij voor het advokaatschap, als Oldenbarnevelt mogt
aftreden. De stad, op wier houding hij als haar pensionaris grooten invloed oefende,
had zich door strenge handhaving der plakaten onderscheiden; haar keur voor
Schieland, aan de Groot geweten, was een der scherpste bedreigingen die tegen
de contra-remonstraten waren uitgevaardigd. Een hoofdpersoon der gevallen
regering, was hij natuurlijk een der aangewezen slagtoffers.
Maar het martelaarschap stond hem niet aan; hij had, toen het gevaar naakte,
zijn best gedaan het te ontwijken. Toen hij te Utrecht de omwenteling had zien
gelukken, de waardgelders afdanken, de regering veranderen, begreep hij dat verder
verzet niet baten kon en slechts dieper val zou veroorzaken. Hij verlangde dat zijne
partij van den nood een deugd zou maken, en, voor zij gedwongen werd, zou
toegeven. In alle geval wilde hij zich zelf terugtrekken, en met prins Maurits, dien
hij steeds had ontzien en dien hij in vroeger dagen van dienst geweest was, vrede
sluiten. Nog eer de Staten-Generaal het gelast hadden, had hij reeds de regering
van Rotterdam bewogen de waardgelders af te danken en voorwaardelijk in het
houden der synode toe te stemmen. En na deze besluiten te hebben
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uitgewerkt, kwam hij zijn opwachting maken aan den prins, zijn gedrag
verontschuldigen en zich dekken met den last zijner regering, dien hij als pensionaris
had moeten uitvoeren. Hij gaf al de schuld aan een burgemeester van Rotterdam,
die kort te voren, zeer bij tijds, gestorven was, en aan wien alle harde besluiten,
sommige tegen den raad van de Groot genomen, te wijten waren. Zijne
verontschuldiging werd niet onvriendelijk aangehoord; hij geloofde den prins verzoend
en voor zich ingenomen te hebben. En de prins, naar het schijnt, dacht dat de Groot,
zoo al niet van partij veranderen, toch zijn gedrag wijzigen wilde; hij rekende op
hem voor de verdere onderwerping van Holland. In den Haag verspreidde zich het
gerucht dat de Groot berouw getoond en Zijne Excellentie om vergiffenis gebeden
had.
Ongelukkig had de Groot in last slechts voorwaardelijk tot het houden der synode
te helpen besluiten; in de Staten-vergadering, wier weêrbarstigheid tot den coup
d'état aanleiding gaf, sprak hij voor het stellen van verschillende voorwaarden.
Maurits zag daarin terugkeer tot het zoo even verontschuldigde gedrag; hij achtte
de Groot een draaijer, op wien geen staat te maken viel. De goede indruk der
gehouden zamenspraak was uitgewischt. Met de anderen werd de Groot gevangen
genomen.
Hij toonde zich zeer ontsteld toen hem de harde boodschap werd aangezegd.
Zijn houding stak ongunstig af bij de kalmte van den ouden advokaat. Hij begreep
niet hoe Maurits, dien hij zoo welgestemd verlaten had, zich zijner thans niet aantrok.
Hij had niet gedacht dat zijn tegenspraak in de vergadering van den vorigen dag
weêr alles bedorven zou hebben. Nog hoopte hij dat de prins hem helpen zou. Hij
verzocht audientie bij Maurits of anders bij graaf Willem Lodewijk van Friesland.
Maar zij werd hem geweigerd. Toen schreef hij een langen, demoedigen brief aan
Maurits, en daarin gaf hij niet onduidelijk te kennen dat hij zijn lot niet aan dat van
den advokaat verbonden achtte, dat hij dezen gaarne wilde verlaten als het hem
helpen kon. Hij zeide onder anderen:
‘'t Is waar, genadige Heer, ik en vele anderen nevens mij hebben de
wijsheid van een persoon veel toevertrouwd; maar van een persoon, die
buiten twijfel
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lang wel geregeerd en van Uwe Excellentie en anderen veel eer had
ontvangen. Mijne jaren laten mij niet veel ervarenheid toe. Ik heb altijd
eenvoudig gegaan volgens de meerdere stemmen van Holland; waren
die anders geweest, gelijk apparent was te gebeuren, ik zou, zooveel
mogelijk was, mij in alle gehoorzaamheid daarnaar gebogen hebben.
Profijten heb ik van den Heer Advokaat nooit genoten. Voordeelige
commissiën zijn op anderen gevallen, de hatelijkste op mij......
Daarom bid ik Uwe Excellentie, genadelijk vergetende al hetgeen ik door
last van meerder, beleid van wijzer, onbedachten ijver of vergissing zou
mogen gedaan hebben, strekkende tot ondienst van het land of van Uwe
Excellentie, mij te bevrijden van alle verdere schandelijke en schadelijke
proceduren.....’
Mij dunkt, die brief doet den schrijver in onze achting niet rijzen. Al erkennen wij
den invloed, dien de benaauwing, waarin hij geschreven is, noodzakelijk op den
toon moest uitoefenen, het is meer dan de toon, die onbetamelijk is. Algemeen
maakte de brief op die hem lazen den indruk, dat de Groot, om zich vrij te pleiten,
den advokaat bezwaren wilde. En hij baatte niets. Wij weten hoe Maurits over de
Groot oordeelde: den vrienden, die bij hem voor dezen een goed woord deden,
wees hij op den weêrhaan boven het hofdak: ‘daar,’ zeide hij, ‘ziet gij het hoofd van
de Groot.’ En inderdaad de Groot scheen in zijn gevaar met den wind te draaijen.
Hij zelf verhaalt ons dat de commissarissen, die hem het eerst kwamen ondervragen,
even als de prins over hem dachten: ‘Zoo gij weder in de regering kwaamt,’ zeide
hem de Amsterdamsche burgemeester Paauw, ‘meen ik vastelijk dat gij een anderen
koers zoudt houden.’
Geen wonder dat de vijanden van Oldenbarnevelt gebruik zochten te maken van
de zelfzucht van de Groot, en hem tegen dezen wilden uithooren. En in den beginne,
het smart ons het te moeten zeggen, gaf de Groot hun hoop dat hij zich daartoe wel
zou laten vinden. Wat hem eigenlijk ontvallen mag zijn weten wij niet; maar hij zelf
erkent dat hij een oogenblik aan de schuld van Oldenbarnevelt begon te gelooven
en zich in dien geest tegen de commissarissen uitliet.
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‘Ik beken dat ik, zulks verstaande, vele daden van den advokaat, in
dewelke ik van hem notoirlijk had verschild, heb gehouden voor suspect.’
En in die gedachte beloofde hij:
‘dat ik gaarne zeggen zou van de daden van den advokaat wat ik er van
wist, zonder iets daaruit te besluiten, maar het besluit te willen laten aan
de Heeren, om uit de bewijzen, die zij zeiden in handen te hebben, te
oordeelen, zoo als zij zouden meenen te behooren.’
Misschien heeft hij niets meer gezegd dan hij hier erkent; maar buitenaf sprak
men van veel erger, als had hij beloofd geheimen te zullen openbaren, die den
advokaat in een kwaad daglicht stellen zouden. Gelukkig had hij niets te zeggen,
dat den ouden man bezwaren kon. En een valsche getuigenis af te leggen kwam
natuurlijk geen oogenblik bij hem op. Toch betreuren wij het dat hij aan de schuld
van zijn vriend, alleen op grond der lasteringen van hunne gemeene vijanden,
gelooven kon, hem verdenken zelfs van verstandhouding met den Spanjaard! Hij
stelde ten slotte de verwachting der commissie te leur, die gehoopt had iets
belangrijks te hooren, en die hem natuurlijk des te sterker van onopregtheid betichtte.
En hoe hield zich intusschen de gade van de Groot? Zij was niet veel minder dan
hij bij zijn ongeluk betrokken. De trouwe echtgenoot deelde met hart en ziel in het
lot dat hem overkomen zou; hare maatschappelijke positie, waaraan zij zeer gehecht
was, stond evenzeer als de zijne op het spel. Hoe verschoonlijk zou het geweest
zijn als zij haren man had aangezet om zich tot elken prijs, al moest een ander er
ook voor boeten, vrij te pleiten. Maar zulk een onedele gedachte vond bij haar geen
plaats. Zij had haar man lief, en zij stelde hoogen prijs op den aanzienlijken stand,
waarin zij verkeerd had. Maar hooger dan haar fortuin, hooger dan de vrijheid van
haar echtgenoot, achtte zij de eer; voor schande wilde zij zelfs zijn leven niet koopen.
Reeds deelde ik een der brieven mede, dien zij in hare beproeving aan de Groot
schreef. Zie hier een gedeelte van een anderen, die haar tot eeuwige eer verstrekt:
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.....‘Een ding verwondert mij, dat sommigen willen zeggen dat gij aan
een van de Heeren alleen zoudt gezeid hebben iets groots te willen
ontdekken, daar den lande veel aan gelegen zou zijn, maar dat gij eerst
begeerdet te zijn onder protectie van Zijne Excellentie. Ik heb dit niet
willen gelooven, gelijk ik nog niet doe; want ik zeker houde, hetgeen gij
mij dikmaals hebt gezeid, dat gij geen geheimen wist; en ik zie ook geen
reden waarom gij iemands protectie van doen zoudt hebben. Daarom is
er ook niemand die het gelooven wil.’
Wij leeren hieruit welke geruchten er omtrent de Groot's verhooren in omloop
waren, en wij zagen reeds dat die, hoe overdreven ook, niet allen grond misten.
Doch hoe fier verwerpt zijne echtgenoote het vermoeden dat hij zich ten koste van
den advokaat, die hem lief had, zou willen redden. Menige vrouw zou haren man
tot buigen, tot toegeven raden; weinige, die, zoo als zij, hem zouden schragen in
de houding die een eerlijk man betaamt, maar die hem in gevaar brengt. Zich zelf
uit edelmoedigheid te wagen is een deugd waartoe, gelukkig, niet weinigen in staat
zijn, maar uit eergevoel de vrijheid, het leven zelfs, op het spel te zetten van die wij
liefhebben, is een heldenmoed, die slechts aan de edelste karakters eigen is. Ook
aan Oldenbarnevelt strekt het tot eer dat hij een gemoed als dat van Maria van
Reigersbergh zoo volkomen had ingenomen. Jaren na zijne teregtstelling komt zij
zijne nagedachtenis, als die belasterd wordt, nog ridderlijk te hulp; zij wil niet dat
men haren man onschuldig zal houden en den advokaat schuldig noemen: ‘Was
de Groot dood,’ zeide zij, ‘als de advokaat, en had hij geen gelegenheid gehad zijn
onschuld aan den dag te brengen, zij zouden van hem gelooven wat zij thans van
den advokaat doen.’
Terwijl het proces der gevangene staatslieden werd opgezet en langzaam
voortging, had Maurits de regeringen der Hollandsche steden, zooveel noodig
scheen, verzet, en de ridderschap van de bloedverwanten en vrienden van
Oldenbarnevelt gezuiverd, met al de zachtheid die een zoo harde maatregel toeliet.
De synode, te Dordrecht vergaderd, had de zuivere leer vastgesteld, de
remonstranten gehoord en veroordeeld. De vervolging, waarmeê de regtzinnigen
bedreigd en zelfs eenigermate bezocht waren, waarover zij
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met regt gejammerd hadden, werd nu door hen op hunne beurt veel heviger tegen
de overwonnenen aangerigt. Een tijdvak ving aan - gelukkig heeft het niet lang
geduurd - zoo als er zelden in het vrije Nederland beleefd is, een tijd van
onderdrukking en onbeschoft geweld. Wat nooit tegen wederdoopers of lutheranen,
nooit tegen geestdrijvers of papisten, tegen Joden zelfs misdreven was, werd thans
tegen de remonstranten misdaan: de leeraars, die, zoo als vroeger de ijverige
contra-remonstranten, heimelijk de verboden leer verkondigden, werden als dieven
gekneveld naar het tuchthuis gebragt, en bij wettelijk vonnis tot levenslange opsluiting
‘ten minste koste van den lande,’ dat wil zeggen, op het grofste en soberste voedsel,
veroordeeld. Het was alsof de kerkelijke partij het er op gezet had de strengheid te
regtvaardigen, waarmeê haar het gevallen bewind in toom had gehouden. Nooit
had zelfs Oldenbarnevelt kunnen vermoeden, dat de geestelijke hoogmoed en
heerschzucht tot zulke schandalen zouden uitspatten. Wij kunnen het Maurits niet
vergeven, dat hij, die voor de vrijheid en de regten der contra-remonstranten zoo
moedig was opgetreden, de vrijheid en regten der tegenpartij zoo schaamteloos liet
vertrappen.
Vóór de synode nog gescheiden was, was Oldenbarnevelt omgebragt. Zijne
misdrijven, zoo als zij in zijn vonnis staan uitgedrukt, zoo als wij ze in zijne, zorgvuldig
geheim gehouden, verhooren zien toegelicht, waren zeker niet zwaar genoeg om
een doodvonnis te regtvaardigen. Zijne vijanden erkennen dat men hem met evenveel
reden tot levenslange gevangenschap had kunnen veroordeelen. Zij spiegelen ook
iets voor van nog andere misdrijven, niet in zijn vonnis vermeld, van verstandhouding
met den vijand en soortgelijke, die het best was maar in het duister te laten. Alsof
de haat iets verzwegen zou hebben als hij iets had geweten! De eigenlijke misdaad,
die de grijsaard met zijn leven boette, was zijne voortdurende betuiging van onschuld,
en daarbij de onverschronkkenheid zijner partij. Uit de verslagenheid van het eerste
oogenblik had de neêrgeworpen partij zich weêr fier opgerigt. Zij erkende zich
overwonnen, maar niet schuldig. Zij tartte, door woord en houding, de overwinnaars.
Zij daagde hen, als het ware, uit, de gevangenen van schuld te overtuigen en te
dooden, zoo zij durfden. Wat schoot dezen over dan de uitdaging aan te nemen?
Zij
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hoopten, tot het laatste toe, dat de gevangenen schuld bekennen en genade vragen
zouden, of dat althans hunne betrekkingen het voor hen zouden doen. Dan was de
gracie, er valt niet aan te twijfelen, op onteerende wijs verleend; de partijhoofden
waren blijven leven, maar geschandvlekt; de geheele partij was in hen vernederd.
Moersbergen liet zich vrees aanjagen en bedelde om vergiffenis; hij kreeg verzachting
van straf, doch hij verloor zijn goeden naam; in ballingschap, vergeten is hij
gestorven. Maar geen der overigen, zelfs de Groot niet, op wien de toespraak zijner
edele vrouw en zijner vrienden heilrijk gewerkt had, heeft zich zoo verlaagd. Zij
begrepen wat zij aan hunne partij verpligt waren, en zij hielden hunne onschuld vol.
- En dertig jaren later was hunne partij, die zij voor onteering hadden bewaard, op
nieuw aan het bestuur. Het bloed van Oldenbarnevelt had gewerkt als het bloed
der martelaars.
Er behoort moed toe om op die wijs te sterven. Oldenbarnevelt wist het: hij had
slechts genade te vragen om ze te verwerven; hij had het woord maar te spreken
en zijn leven was behouden. Maar hij sprak dat beslissende woord niet. Door den
predikant, die hem bijstond, liet hij prins Maurits vergiffenis vragen indien hij jegens
hem in iets misdaan had; maar toen Maurits vroeg: ‘heeft hij niet van pardon
gesproken?’ moest Walaeus ‘neen’ zeggen. Te vergeefs had Maurits, begeerig zijn
ouden vriend, aan wien hij zoo grootelijks verpligt was, te redden, door de derde
hand de vrouw en kinderen van den veroordeelde tot pardon vragen voor hun vader
laten opwekken. Dezen wisten wat de oude man verkoos, en zij lieten hem liever
ter dood brengen dan te schande maken.
Een zijner laatste woorden was: ‘zal mijn Grotius ook sterven, en Hogerbeets
ook? Zij zijn nog jong, het zou mij van hen jammeren.’ - Zijn Grotius! De Groot had
niet zoo liefderijk over den grijsaard gedacht. Maar die onedele stemming was
voorbijgegaan, en voortaan betoonde hij zich moedig en zijner waardig.
Het vonnis was over hem en Hogerbeets nog niet uitgesproken. Wat zou hun
beschoren zijn? Het schavot bleef staan; de scherpregters werden in den Haag
gehouden. Aan de betrekkingen der bedreigden werd te kennen
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gegeven dat het geraden was pardon te vragen. Dat waren bange dagen, die in
onderling overleg, wat te doen, werden doorgebragt. Maria van Reigersbergh, wier
vader zich steeds een trouwe vriend van het huis van Nassau betoond had, wendde
zich, ten derde male sedert de gevangenneming, tot prins Maurits. Maar ook deze
had haar niets te zeggen dan dat zij gracie vragen moest, of afwachten wat het
vonnis over haar man zou brengen. Toch liet zij zich niet ter neêrslaan; in de hoop
dat althans het leven van de Groot geen gevaar liep, verkoos zij straf boven
schuldbekentenis. Zij gevoelde zich sterk genoeg om zelfs haar echtgenoot nog op
te beuren; zij wist hem een briefje in handen te spelen, waarin zij hem bemoedigde
‘zich nergens in te verstaan, maar op God en zijn geweten te vertrouwen.’ Wij
bezitten uit die dagen van doodsangst een brief van haren broeder Nicolaas aan
haren broeder Johan, den rentmeester-generaal van Zeeland; wij nemen hem hier
gedeeltelijk over; hij toont ons Maria in hare beproeving, zoo als wij ze ons gaarne
voorstellen, moedig in het vertrouwen op God, die de onschuld niet verlaten zal.
.....‘Mijne zuster en ik houden onze oude couragie, en kunnen geen reden
vinden waarom wij iets zwaars behoeven te vreezen. Ons werd bij
verscheidenen geraden eenige submissie te verzoeken, om alle onteering
voor te komen. Dan ons dunkt dat het beter is, zoo het immers geschieden
moet, iets van anderen te lijden dan zich zelven aan te doen...... Zoo wij
pardon verzoeken zijn wij zeker dat de naam gekwetst wordt... Blijf gerust,
beveel Gode de uitkomst, troost en bemoedig onze moeder. Onze zuster
behoudt haar ouden moed. Ik en al de wereld bewonderen haar kloekheid
en standvastigheid. God verleent den menschen sterkte naar zij
behoeven......’
Ook de Groot, als de strijd gestreden is, terugziende op die bange dagen, dankt
God die hem en de zijnen heeft gesterkt, zonder wiens krachtige hulp, hij erkent het
eerbiedig, het niet mogelijk zou geweest zijn zoo vele en zoo zware tentatiën te
wederstaan.
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Eindelijk werd het vonnis uitgesproken; het was hard genoeg al was het geen
doodvonnis: eeuwigdurende gevangenschap, en de Groot was nog zoo jong;
verbeurte van al zijne goederen, en zijn gezin had, als de kostwinner gevangen zat,
geen ander middel van bestaan. Het slot Loevestein werd hem en zijn lotgenoot
Hogerbeets tot kerker aangewezen, en vier en twintig stuivers daags zou daar voor
hun onderhoud worden besteed. Wij moeten erkennen dat de overwinnaars van
hunne overmagt gebruik wisten te maken. Wat bevreemden kan, zij vergunden de
echtgenooten de gevangenschap van hare mannen te deelen.
De Groot zou zich gelukkig gerekend hebben indien zijn straf in ballingschap
veranderd was. Hij hoopte nog altijd op de goedgunstigheid van Maurits, maar
Maurits deed niets voor hem. De weduwe van prins Willem bemoeide zich zeer om
zijn wenschen voldaan te krijgen, maar zij was zelve verdacht en zonder invloed op
de nieuwe regering. Er was een reden, ten hoogste vereerend voor de Groot, die
de overwinnaars bewoog hem achter slot en grendels te houden: zij vreesden voor
zijn pen. Een zijner vijanden getuigt het rondborstig dat de bovendrijvende partij
voor den mond en de pen van de Groot beducht was, die hij vrij zou kunnen
gebruiken als hij buiten 's lands in veiligheid zat, maar die hij wel stil zou houden,
uit vrees voor den dood, zoo lang hij, binnen haar bereik, gevangen bleef. Van daar
de ontsteltenis en de gramschap toen er van de Groot's hand een consultatie over
leenzaken - zonder staatkundige beteekenis - in de wereld kwam; immers, eens
aan het uitgeven, kon de Groot wel een verdediging van zijn gedrag, een verhaal
zijner procedure uitgeven, en tot geheimhouding daarvan hadden zich de regters 1
zij wisten best waarom - bij eede verbonden .
Dr. R. FRUIN.

1

Het bovenstaande was reeds ter perse toen mij het nieuwe deel der ‘Archives de la maison
d'Orange-Nassau’ in handen kwam, in welks voorrede Mr. Groen van Prinsterer juist de
omwenteling van 1618, hare oorzaken en hare wettigheid bespreekt. Het kan niet bevreemden
dat zijne beschouwing in meer dan een opzigt van de mijne verschilt. De oogpunten waaruit
hij en ik de geschiedenis bezien, liggen te ver uiteen, dan dat de feiten op ons volkomen
denzelfden indruk zouden maken. Des te meer voldoening gaf het mij te bemerken dat er
toch, bij veel verschil, ook groote overeenkomst tusschen zijne opvatting en de mijne bestaat.
- De in dit deel der ‘Archives’ aan het licht gebragte bescheiden leeren omtrent de hoofdzaak
niet veel nieuws. Alleen blijkt daaruit dat prins Maurits nog huiveriger geweest is zich met de
godsdiensttwisten te bemoeijen dan ik hem had voorgesteld, en dat hij voornamelijk door zijn
neef Willem Lodewijk van Friesland tot stellig partij trekken voor de contra-remonstranten
bewogen is.
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(Het vervolg in het volgend Nommer).
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Maury.
Eene studie der hedendaagsche zeevaart.
Zij gaat naar 't Zuiden, en zij gaat omme naar het Noorden; de wind gaat
steeds omgaande, ende de wind keert weder tot zijne ommegangen.
Pred. I:6.
Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op groote wateren.
Die zien de werken des Heeren, ende Zijn wonderwerken in de diepte.
Ps. CVII:23-24.
Ik wensch eene schets te geven van het verheven schouwspel, dat zich op de
oceanen der wereld in onze dagen voordoet; de waardige rol, die de Nederlandsche
zeeman daarbij vervult, meer algemeen te doen kennen, en de opmerkzaamheid
te vestigen op het schoone verbond, door de zeevarenden van alle beschaafde
natiën gesloten, een verbond, waarvan de heilrijke gevolgen reeds dankbaar worden
erkend, dat de volkeren een stap nader tot elkander brengt, en langzaam, maar
zeker, het groote werk der algemeene beschaving helpt bevorderen.
Wanneer wij bedenken, hoe betrekkelijk jeugdig nog de ontdekkingen zijn, die een
helder denkbeeld omtrent de juiste verdeeling van zee en land hebben doen vormen,
en de rusachtige vorderingen, op het gebied der aardrijks-, zeevaart- en natuurkunde,
in deze eeuw gemaakt, nagaan, zal het ons minder verwonderen, dat een zoo
opmerkelijk verschijnsel, als waarvan hier sprake zijn zal, slechts zoo kortelings zich
openbaarde, en spoedig eene zoo groote beteekenis erlangde.
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Door taai geduld en schijnbaar ondankbaren, maar onvermoeiden arbeid, had zich
de meteorologie, of de kennis van de verschijnselen in den dampkring, eene eervolle
plaats in de rangen der wetenschap weten te verwerven; maar hoe nuttig hare
toepassingen op klimaatkennis en landbouw ook reeds mogten zijn, teregt begreep
men, dat, zoolang hare gevolgtrekkingen alleen uit waarnemingen op den vasten
wal gedaan werden afgeleid, zij nimmer een beslissend karakter konden verkrijgen,
en hare uitkomsten dikwerf aanmerkelijk zouden gewijzigd worden. En juist op het
grootste gedeelte der aarde, in eene evenredigheid van één tot drie, in de onmetelijke
streken, waar de belangrijkste verschijnselen, vrij van elken vreemden invloed,
ongestoord zich vertoonen, was het den geleerde slechts zeer zelden gegeven zijn
vorschend oog te laten rondgaan, zijn denkenden geest te doen werken. Wel had
een aantal reizigers over de grootsche werkingen der elementen veel licht verspreid,
maar hun streven, hoe verdienstelijk overigens ook, deed veelal alleen zien, hoe
uitgestrekt het veld nog was, dat ter bearbeiding overbleef, en spoedig de
moeijelijkheid erkennen, om door eene menigte verspreide feiten tot de verklaring
der somwijlen zeer duistere meteorologische vraagstukken te geraken.
Welk groot belang de zeevaart geacht mag worden bij eene spoedige oplossing
te hebben, behoeft geene aanwijzing. Want al had het invoeren van den stoom als
beweegkracht den zeeman minder afhankelijk van weder en wind gemaakt, al mogt
de werktuigelijke toepassing dier kracht een hoogen trap van volmaking hebben
bereikt, voor de vrachtschepen bleef nog altijd het groote bezwaar, van steeds eene
hinderlijke hoeveelheid betrekkelijk zeer kostbare brandstof te moeten medevoeren,
in volle mate bestaan. Met steeds klimmende belangstelling, de eischen des tijds
in aanmerking nemende, trachtte men dus, vooral bij de groote zeevaart, op het
spoor te geraken der wetten, naar welke de onzigtbare magt, die den zeeman sinds
eeuwen over de wateren geleidde, zich regelt, zonder zich door hare schijnbaar
onregelmatige werkingen te laten afschrikken.
Eene broederlijke vereeniging van den geleerde en den zeeman was hiertoe
echter noodig, vooral in een tijdperk, waarin de hulpmiddelen, die beiden ter bereiking
van het gemeenschappelijke doel ter dienste staan, zich zoo zeer
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hadden vermenigvuldigd; maar daardoor ook kon men bijna zeker voorspellen, dat
hunne zamenwerking tot heerlijke ontdekkingen moest leiden. Thans immers was
de zeevaartkunde op eene hoogte gekomen, die het mogelijk maakte, overal en
altijd de plaats van het schip te bepalen, en was de zeeman meestal met een aantal
werktuigen toegerust, die hem tot het doen van vele gewigtige waarnemingen in
staat stelden. Zoodanig was de wederzijdsche verhouding, toen de ontdekking der
goudstreken in Californië een stroom van ongeduldige landverhuizers deed ontstaan,
en de behoefte aan versnelde gemeenschap zich dringend deed gevoelen. Het was
in die dagen, dat de Luitenant Maury, - en het is met eerbiedige erkenning zijner
groote verdiensten, dat ik zijn naam hier noem, - de vruchten van zijn onderzoek
aan de Amerikaansche scheepvaart aanbood, en het zal niemand verwonderen,
dat het zeevarende publiek met geestdrift de nieuwe waterwegen wenschte op te
gaan, wanneer wij, alleen als eerste uitkomst, het verkorten van den overtogt van
New-York tot aan de linie van 41 tot 30 dagen vermelden.
Maar zoo men op dezen weg wenschte voort te gaan, dan was de medewerking
noodig der zeevarenden zelven. Het behoort hier toch boven alles opgemerkt te
worden, dat niet één der regelen, die Maury voor de navigatie aangaf, op hypothesen
berustte, of het gevolg was van theoretische bespiegelingen: veeleer gaf hij den
zeeman, na eenen moeijelijken, langwijligen arbeid, onder eenen anderen vorm,
zijne eigene waarnemingen terug, maar getoetst aan, vergeleken en in verband
gebragt met de ondervinding van zoo velen, zoodat uit dien bajert van schijnbaar
heterogene en verspreide daadzaken een voortreffelijke wegwijzer te voorschijn
kwam.
Hoeveel tijd, zorgen en moeite hij alleen aan het daarstellen zijner eerste
zeilaanwijzingen en kaarten besteedde, laat zich niet gemakkelijk voorstellen. Hoe
dikwijls hij daarbij op vooroordeel, onwil, onverschilligheid en twijfel gestuit is, zal
iedereen beseffen, die het monster, ‘de routine,’ bestreden heeft, en niet genoeg
kunnen wij hierbij zijnen vasten wil, zijne onwrikbare overtuiging bewonderen.
Intusschen, de billijkheid vordert de erkentenis, niet lang toefden zijne thans zoo
trouwe bondgenooten; de heldere blik, die de Amerikaansche zeelieden kenmerkt,
had hen al spoedig het groote praktische nut der onderneming doen inzien,
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en naarmate het aantal waarnemingen klom, vermeerderden de uitkomsten, zoodat
het den clippers mogelijk was geworden, in den ongehoorden tijd van 90 dagen van
de atlantische havens der amerikaansche kusten naar Californië over te steken,
waarvoor eertijds niet zelden 200 dagen besteed werden.
Nu was de roem van Maury in zijn vaderland gevestigd; het Amerikaansche bewind
verschafte de middelen om kosteloos aan elken zeevaarder, die stelselmatig de
voorgeschreven waarnemingen volbragt, alle mogelijke zeilaanwijzingen en kaarten
uit te reiken.
Toen nu de grootsche onderneming in volle werking was, wendde Maury zijne
aandacht naar het Oosten; ginds op het oude vasteland van Europa, met zijne
uitgestrekte kustlijn, bewogen zich duizenden zeevaarders van alle natiën. Door
hen ook wenschte hij zijn werk te volmaken, en met edel vertrouwen rigtte hij, door
tusschenkomst van het Amerikaansche bestuur, eene uitnoodiging aan de
gouvernementen van alle beschaafde volken, om zich te Brussel, op eene algemeene
zeevaartkundige en meteorologische conferentie, door geleerden of zeelieden te
doen vertegenwoordigen, en scheepte zich naar Europa in.
Op deze conferentie zou bepaald worden, welke waarnemingen het noodzakelijkst
waren; zou een algemeene blik op het groote veld van onderzoek worden geworpen
en het aantal en de soort der werktuigen aangegeven. Alsdan zou men
overeenkomen, wat als een minimum van medewerking was te beschouwen, de
aandacht vestigen op het gebrekkige, dat nog vele werktuigen aankleefde, en
aansporen tot herhaalde vergelijking en tot verbetering. Maar vooral zou men
aandringen op het onvoorwaardelijk stelselmatig en eenvormig houden der journalen:
hoe toch zou het anders mogelijk zijn, een zoo ontzettend aantal verspreide
waarnemingen bijeen te brengen, te vergelijken en te rangschikken, ten einde er
regelen uit af te leiden, welke op de scheepvaart een zoo gewenschten invloed
zouden uitoefenen.
Maar reeds vóór den tijd dier bijeenkomst had zich in Nederland de mare der
aanstaande komst van Maury verspreid; en daar was men tot eene krachtdadige
medewerking geheel voorbereid, en had men reeds jaren geheel in zijn geest, zoo
niet volgens zijn stelsel, gearbeid. Inderdaad, in 1850 reeds vermeldde Dr. Buys
Ballot, in
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de verhandelingen van het Physikalisch Gezelschap te Berlijn, de meteorologische
waarnemingen, door J.F. Haskarl op drie reizen van en naar Oost-Indië in 1843-1846
gedaan, en nam deze gelegenheid te baat, om de medewerking van alle zeelieden
in te roepen, en het verzamelen van alle berigten dringend aan te bevelen. Dank
zijne bemoeijingen, hadden onderscheidene nederlandsche reizigers volledig journaal
gehouden, en werden er in 1851 door het Bataafsch Genootschap van
Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, tabellen ter invulling aan de
zeelieden medegegeven, en in het algemeen de verdienstelijke pogingen van den
tegenwoordigen hoofd-directeur van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, door
particulieren, genootschappen en het marine-bestuur krachtdadig ondersteund.
In Augustus 1853 had de conferentie te Brussel plaats. Nederland werd
vertegenwoordigd door den luitenant ter zee Jansen, een uitstekend officier, die
zich reeds door belangrijke hydrographische werken in Oost-Indie had doen kennen,
en op eene zijner reizen in de gelegenheid geweest zijnde Maury in zijn verheven
werkkring gade te slaan, bij zijne terugkomst in het vaderland al dadelijk het nuttige
werk, aan gene zijde van den oceaan in behandeling, bekend maakte, de algemeene
belangstelling trachtte op te wekken, en middelen tot gezamenlijke medewerking
beraamde.
In Januarij 1854 bewees de oprigting van het Koninklijk Nederlandsch
Meteorologisch Instituut, hoe zeer het belang der zaak door het bestuur werd
ingezien. Reeds hadden zich, kort na de persoonlijke toespraken van Maury, in de
groote zeeplaatsen van ons vaderland commissiën ter bevordering van de kennis
der verschijnselen op den oceaan gevormd, en werd er spoedig de gelegenheid tot
eene zoo noodzakelijke vergelijking der instrumenten gegeven. Weldra ontstond er
tusschen de gezagvoerders onzer koopvaardijvloot een edele naijver, wie het best
aan de vereischten zoude voldoen. Premiën en prijzen werden door zeil- en
roeivereenigingen uitgeloofd, ja de broeder des Konings gaf meer dan eens bewijzen
van persoonlijke belangstelling.
Waarlijk, Nederland mag met fierheid op die eerste en ijverige medewerking zijner
geleerden en zeelieden wijzen. Het is om dit feit meer te doen uitkomen, en de eer
van het vaderland te handhaven, dat ik vermeen hier het schrijven van Maury zelven
te mogen aanhalen, als een open-
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lijk bewijs, hoe zeer onze pogingen aan de overzijde van den oceaan gewaardeerd
worden. Een Instituut tot onderlinge vergelijking der waarnemingen, door de
Nederlandsche scheepvaart gedaan, is te Utrecht opgerigt, onder directie van Prof.
Buys Ballot. Hij werd bijgestaan door Luitenant Jansen, van de Koninklijke marine,
die zeer ijverig voor de zaak was. Het spijt mij te hebben vernomen, dat die officier
tot andere diensten geroepen is, want hij was een uistekend zeevaarder, en heeft
zoowel ijver als bekwaamheid voor de goede zaak aan den dag gelegd. Luitenant
van Gogh heeft hem vervangen. Deze inrigting gaat zeer stelselmatig en met veel
zaakkennis te werk. Zij is de oudste in Europa onder degene die met ons
medewerken. Luitenant Jansen schrijft mij: ‘Gedurende den tijd, dat ik aan het
Instituut geplaatst was, zijn 102 stellen wind- en stroomkaarten aan de
Nederlandsche schepen uitgegeven, waarvan de instrumenten allen met standaards
vergeleken waren, zoo als op de Brusselsche conferentie was aanbevolen, en allen
1
hebben zich bereid getoond, het journaal der oorlogschepen te houden. De meesten
onder hen waren bestemd naar Australië en Java. Te Amsterdam, Rotterdam,
Dordrecht en Groningen zijn gemengde commissiën van scheepsreeders en
gezagvoerders, om na te gaan, of de schepen, die de kaarten ontvangen, hunne
instrumenten aan boord, en met standaards vergeleken hebben. Te Nieuwe-Diep,
Helvoetsluis en Vlissingen zijn standaardbarometers aanwezig; op den middag, met
het vallen van den tijdbal, wordt de herleide standaardbarometerhoogte, ter
vergelijking, aan het kantoor van den haven meester opgegeven. Elke maand in
den winter hebben wij openbare vergaderingen, om de onderzoekingen op den
oceaan te bevorderen, en zijn de gezagvoerders uitgenoodigd, tweemaal in de
week, in Zeemanschoop, eene verklaring en inlichtingen omtrent de wind- en
stroomkaarten en het extract-journaal te komen hooren.’ Ik heb te meer dit schrijven
overgenomen, omdat het een kenmerkende trek in het karakter van den grooten
ontwerper is, overal en altijd de verdiensten zijner medewerkers te doen uitkomen,
en zich zelven steeds op een bescheiden afstand te plaatsen. In Januarij 1855 kwam
het eerste Maury's journaal bij het

1

Meer volledig als dat voorgeschreven voor de koopvaart.
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Instituut in, en wel meldenswaardig is de naam van het eerste Nederlandsche schip
en van den eersten Nederlandschen gezagvoerder, die de reeks zijner
waarnemingen, tot heil van het algemeen, ter nadere onderzoeking aanbood. De
o

Willem de Clerq, kapitein P. Ouwehand, van de HH. Boissevain en C . te Amsterdam,
staat in de geschiedenis der zeevaart en der meteorologie eervol aangeschreven
als het eerste drijvende observatorium, dat zich ter bereiking van het groote doel
uit Nederland over de oceanen der wereld heeft bewogen. Na deze trouwe bark
zeilde er een vloot van schepen naar zee, bemand met wakkere en stoute zeelieden,
allen ijverig, zoo als Maury het te regt noemt, voor ‘de goede zaak’, de zaak niet
alleen van den geleerde of van den zeeman, maar de zaak der menschheid en der
beschaving.
Wanneer ik, verheugd dat in een zoo kort tijdsbestek zulk een groot getal
waarnemers vrijwillig zich heeft aangesloten, de verdiensten der Nederlandsche
zeelieden hier naar waarheid vermeld, dan is het ook vooral, om tot voortdurende
en algemeene belangstelling op te wekken. Het is waar, de uitkomsten zijn reeds
zeer voldoende te noemen, en met billijk vertrouwen zie ik de toekomst te gemoet;
maar ik mag niet verzwijgen, dat van onze schoone koopvaardijvloot van 650
schepen, die alle zeeën doorkruisen, slechts 250 tot nu toe gerekend kunnen worden
aan deze grootsche onderneming deel te nemen. Dit getal voorzeker, het zal jaarlijks
vermeerderen; het praktische inzigt, het meermalen uitkomende gezond verstand
der Nederlandsche zeelieden zal niet lang het nut en voordeel miskennen van
wegwijzers, door de ondervinding van honderden verkregen, en gaarne zullen zij,
dankbaar voor het zoo belangloos medegedeelde, het hunne er toe willen bijdragen
om de gegevens zoo veel mogelijk te volmaken.
Na deze voorafgaande opmerkingen kan het voor den lezer, die zich een algemeen
denkbeeld van de onderneming van Maury wenscht te vormen, niet ondienstig
geacht worden zijne aandacht te vestigen op den treffende regelmatigheid, die de
circulatie van den dampkring onderscheidt, en waardoor het, ter dienste der zeevaart,
mogelijk is geworden, de rigting der winden in het algemeen met eene opmerkelijke
zekerheid aan te geven.
De theorie van de circulatie des dampkrings, zoo als
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Maury die in de 7 editie zijner Zeilaanwijzingen ontwikkelt, moge niet onverdeeld
den bijval der geleerden hebben verkregen, en enkelen eenigen twijfel omtrent hare
volstrekte juistheid hebben betoond, zooveel is zeker, dat zij in haar geheel eene
der diepzinnigste en vernuftigste vindingen van den menschelijken geest mag worden
genoemd, en het is om strijd dat ik de heerlijke taal bewonder, waarin zij daar staat
nedergeschreven, en diepen eerbied gevoel voor den man, die op zulk eene
verhevene wijze de grootsche werken der Natuur verklaart, en ons met kinderlijk
ontzag vervult voor den grooten Bouwmeester van het heelal, op wiens roepstem
de winden verrijzen en de golven zich als bergen opeenstapelen.
Ofschoon, oppervlakkig beschouwd, de winden aan geene wetten gehoorzamen,
aan geene regelen onderworpen zijn, hadden toch reeds de oudste zeelieden, voor
zooverre de zeeën, door hen bevaren, bekend waren, den invloed opgemerkt, dien
de stand der aarde ten opzigte van de zon daarop uitoefent; - ook de medgezellen
van Columbus zagen met bekommering het regelmatig doorstaan van den NO.
wind, die hen hoe langer hoe meer van de Europesche kusten verwijderde, en hun
de zekerheid om te kunnen terugkeeren benam; - maar de algemeene kennis der
passaten en der moussons werd zeker niet verkregen, voordat reeds honderden
schepen de oceanen bevaren hadden. De reizen der Compagnie-schepen zelve,
die meestal onze vastigheden ter kuste van Guinea aandeden, leveren menig treurig
voorbeeld op van de noodlottige gevolgen eener natuurlijke onwetendheid: de
meeste hunner journalen zijn opgevuld met de vermelding van eindelooze stilten
en contrarie-winden, stormen en onweders, brandende hitte, enz., met en benevens
den verschrikkelijken nasleep van scheurbuik, koortsen, gebrek aan water en
mondkost. Deze voorbeelden doen ons dan ook te meer de uitgebreide mate van
kennis, in onze dagen verkregen, waarderen, en wij kunnen onze dankbaarheid niet
doeltreffender toonen, dan door ijverig mede te werken, om de gevaren der zee,
door trouwe waarneming en mededeeling der verschijnselen, zooveel mogelijk te
verminderen. Niet alleen het belang der scheepvaart brengt zulks mede, maar ook
dat van een millioen menschen, die, volgens Maury's berekening, van de
christennatiën ter zee varen.

De Gids. Jaargang 22

333
Wanneer wij een afbeeldsel der aarde, in den vorm eener projectie van Mercator,
voor ons nemen, dan heeft ons de ondervinding geleerd, dat de geheele oppervlakte
in zonen of gordels kan verdeeld worden, die de wonderlijke regelmatigheid in rigting,
volgens welke de luchtstroomen zich bewegen, naar waarheid voorstellen. In de
gematigde luchtstreken immers, zoowel benoorden als bezuiden den Equator,
heerschen de westelijke winden, terwijl tusschen de keerkringen, in het noordelijk
halfrond de noordoostenwind of passaat, in het zuidelijke de zuidoost passaat als
doorstaande winden worden aangetroffen; op de grenzen echter van elk dezer
gordels vermindert die regelmatigheid, en worden door de ineensmelting dezer
verschillende luchtstroomen (er kan hier alleen van die aan de oppervlakte der zee
sprake zijn) tusschen-gordels van variable winden en stilten geboren, waarbij niet
zelden, zoo als voornamelijk onder de linie, zich de verschijnselen van regen en
onweder voordoen. Hoe bepaald deze hoofdrigtingen over het algemeen ook mogen
worden aangenomen, zoo oefent de nabijheid van land er echter een belangrijken
en verstorenden invloed op uit, waardoor dikwerf de rigting geheel wordt omgekeerd,
of althans merkelijk gewijzigd, en de saisoenwinden of moussons ontstaan.
De belangrijke uitwerking van den betrekkelijken stand der zon heb ik zoo even
reeds, als van ouds bekend, vermeld: deze gordels strekken zich namelijk
noordelijker of zuidelijker uit, naarmate de groote bezieler der aarde zich, om zoo
te zeggen, in het noordelijke of zuidelijke halfrond bevindt. Vandaar dat b.v. de N.-O.
sten

passaat in onze zomermaanden niet zelden reeds benoorden den 40
breedtegraad op de kusten van Spanje wordt aangetroffen, terwijl hij met moeite in
sten

den winter den 30
graad, de breedte ongeveer der Kanarische eilanden, bereikt;
dan hoe noordelijk hij ook trekke, getrouwelijk volgt hem de gordel der stilten en de
streek der ZO. winden, en hoe bevoorregt gij, in dit saisoen uitgaande, u ook moogt
rekenen, door zoo spoedig een gunstigen wind te treffen, des te spoediger zal u
ook de wispelturige bries verlaten en de wimpel niet veel meer dan variabele winden
en stilten aanwijzen. Maar niet op den NO. passaat kan de zeeman als standvastigen
begeleider rekenen; zelfs de westelijke winden, in den noorder atlantischen oceaan,
zijn aan vreemdsoortige uitzonde-
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ringen onderhevig; alleen ginder om de zuid, waar het bekken van het zuider
atlantische meer zich opent, in de onmetelijke gewesten van den grooten oceaan,
van verre door de twee wereldkapen begroet, waar geene uitgestrekte verhitte
vlakten, of met sneeuw bedekte bergketenen verstorend werken, kunnen de winden
regelmatig hunnen loop volgen, en daar ook is het ruime veld van den stouten
zeeman, is de renbaan der sierlijke clippers, die met eene vlugt van zeilen, snel als
de breedgewiekte albatros, in 20 dagen een vierde gedeelte des aardbols weten
1
rond te zeilen .
In welke zeeën der keerkringen, of der gematigde luchtstreken, wij ons nu
verplaatsen, overal zullen wij met verwonderlijke eenvormigheid het hierboven
vermelde schommelen der gordels terugvinden, en overal ook de rigting van den
hoofdstroom door de nabijheid van land, hetzij vast land of eilanden, zien wijzigen,
ja zelfs in de eenzame streken der zuidelijke westewinden opmerken, hoe kleine
o

o

o

plekjes grond, zoo als de Crozetseilanden (47 ZB., 52 OL.) en Kerguelenland (48
o

ZB., 68 OL.), eene noemenswaardige verandering niet alleen in de rigting van den
wind, maar zelfs in geheel het luchtsgestel veroorzaken. De ontdekking van het
algemeen doorgaande, het oppervlakkig aanduiden dezer feiten, kon reeds als eene
belangrijke schrede voorwaarts op het gebied der zeevaart worden beschouwd, en
bragt althans eenigen regel in den chaos der bijkans onverklaarbare verschijnselen,
die de winden ten onregte wispelturig hadden doen noemen; maar nimmer was
men, althans op zulk eene groote schaal, op het denkbeeld gekomen de heterogene
gegevens, in de journalen der zeelieden voorhanden, aan een stelselmatig onderzoek
te onderwerpen. Deze reuzenarbeid, hij is het eerst en alleen door Maury begonnen,
ofschoon thans een aantal trouwe medewerkers hem ter zijde staan. Aan hem dus
ook de eer, van deze grootsche onderneming te hebben ontworpen. De grenzen
der passaten, der stilten en der gordels van de variabele winden, van den
ZW.-mousson op de kust van Afrika, in den noorder en zuider atlantischen oceaan,
voor elke maand, in elk saisoen, door de beroemde passaatkaart aangegeven,
waren de eerste uit-

1

Sovereign of the Sea's legde in 22 dagen 1800 duitsche mijlen af, dat is 82 mijl per etmaal
of 13½ mijl p. wacht.
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komsten zijner ijverige onderzoekingen. De Hollandsche uitgave, door een aanzienlijk
aantal waarnemingen van Nederlandsche schepen verrijkt, geeft ons eene treffende
voorstelling, hoe de luchtstroomen zich verplaatsen, en strekt den zeeman tot den
meest zekeren gids, daar waar hij vroeger zich bijna blindelings aan het spel der
winden overgaf.
Ten einde nu nadere kennis met Maury's kaarten en zeilaanwijzingen te maken,
zij het mij vergund uw leidsman te wezen op eene reize naar Java; de werken van
het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut stellen mij daartoe door hunne
uitmuntende klaarheid en zorgvuldige inrigting gemakkelijk in staat. Schepen wij
ons daarom in aan boord van een dier vlugge barken, die, met stukgoederen luchtig
beladen, op hoop van eene rijke retourvracht met wat het Oosten in zijne weelde
mag opleveren, dagelijks onze zeegaten uitloopen. Ziet, het is in November; de NW.
wind, die sedert eenige dagen met donderend geweld de golven tegen onze dijken
aanbeukte, heeft eindelijk den strijd volstreden; het heir der wolken, dat hij van over
de wateren heeft medegevoerd (het zijn de verdikte dampen van het zeewater der
tropen), begint zich langzamerhand te verspreiden; reeds wijst het rijzende weerglas
aan, dat de wind hoog noordelijk zal loopen; zoodra hij genoeg oostelijk wordt om
ons in staat te stellen, zonder gevaar het labyrinth onzer zandbanken door te
stevenen, gaan wij naar zee! Ligt vinden wij, nadat de noordoostelijke bries ons
voorbij de gevaarlijke Goodwin-zanden, en tot de Singels heeft gebragt, onder de
kusten van Albion, wat variabale winden, en, zoo wij niet getrouwelijk op de getijden
acht geven, konden wij in het kanaal al een heelen dag stuk gooijen, maar
daarentegen is de luchtstreek, die wij zijn ingetreden, reeds merkelijk gematigd, en
heeft de guurheid, die eene November-maand op onze kusten kenmerkt, verloren.
Is het de luwte van het land, dat ons beschut? ligt de verklaring in het mindere
vochtigheidsgehalte der lucht? wij kunnen alleen het feit hier vermelden, maar dat
doen wij dan ook met oplettendheid, want, niet waar? wij zijn met Maury's kaarten
aan boord naar zee gegaan, en wenschen dus gaarne ook ons stofje aan den
grooten berg der wetenschap aan te brengen. Naarmate de breedte van het kanaal
toeneemt, en de kusten zich verder van ons ver-
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wijderen, - wij hebben die van Frankrijk bij Douvres reeds vaarwel gezegd, - krijgt
de zee ook een ander voorkomen. Hare bewegingen, straks nog zoo kort en
botsende, maken voor eene statige deining plaats; zelfs de kleur, die ginder nog
van weinig water getuigde en naar een modderachtig aschgraauw zweemde, gaat
in een liefelijk licht groen over. De laatste peiling is op Lezards vuurtorens afgezet;
ook de breedgewiekte visscher, de bonte zeemeeuw, heeft ons verlaten; reeds
waait de adem van het atlantische meer ons tegen; hoerah! dat gaat naar zeemans
zin, door eene staande koelte gedreven, den oceaan in. Gelukkig zoo geen storm
in dit saizoen ons mag beloopen, - de storm- en regen-kaart heeft ze hier ruimschoots
aangewezen; - gelukkig zoo het Westen ons vrij van de zorgelijke Bogt van Biscaye
en boven Kaap Finisterre brengt; maar zonder den gewonen tol van eenige dagen
slecht weder betaald te hebben, bereiken wij zeker niet de breedten, waar de winden
vergeten te blazen, en het zeil magteloos ter nederhangt.
Het is een verheven schouwspel, die worstelstrijd der elementen, waarvan de
kusten van Spanje in den winter getuigen zijn. De dagen zijn kort, en naauwelijks
mogen wij ons over wat zon voor eene enkele waarneming ter plaatsbepaling
verheugen. Het luchtruim is met dikke, laag nederhangende wolken bezet; het
geheele tooneel heeft iets sombers, en de weinige lichtende tinten toonen zich des
te scherper tegen de breede schaduwen van het omringende geheel. De avond valt
en de glazen wijzen het heviger worden van den wind voor den nacht aan: de stoute
bark, onder klein zeil gelegen, vervolgt toch steeds haren koers om de zuid; gezweept
door de eindeloos lange zee, die haar geweldig doet overhellen, stampt zij door het
persen der vlagen trillend den boeg in de golven. Hetgeen daarboven plaats vindt,
is bijkans voor ons oog verborgen; de wilde jagt der zwarte wolken ware naauwelijks
te bemerken, indien niet enkele malen de maan hare horens vertoonde, of het
lichtende der brullende golven de akelige duisternis verbrak.
Zij zijn plegtig, die trage uren van den nachtelijken storm: hier is de mensch in
strijd met de krachten der natuur, hier ziet hij het groote werk van Hem, die de
winden voert in hunne ommegangen, en vertrouwend, maar onbevreesd slaat hij
den blik naar boven, wetende, dat het hem door strijd
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alleen gegeven zal worden, de stormen in hunnen loop te volgen, en hare vreeselijke
maar zegenende werkingen na te gaan.
Wanneer wij, na de ruwe streek der westelijke winden te hebben doorsneden,
Maury's kaarten nu raadplegen, zien wij dat de stille gordel in de maand, waarin
onze bark is gezeild, eene ruimte van niet minder dan 120 duitsche mijlen beslaat,
en zich van de breedte van Lisboa's heerlijke rivier tot aan het lagchende Madeira
uitstrekt; zoo het dus niet reeds in onzen koers lag, die ZZW. voorbij Funchals reede
geworden is, zoude hij ons thans den ernstigen raad geven van het omloopen des
winds toch zooveel mogelijk gebruik te maken, om deze hinderlijke strook, niet
schuins, zoo als het verleidelijke van eene eenige uren doorstaande koelte al ligtelijk
ten gevolge zoude hebben, maar regt zuid te doorsnijden. Wel heb ik u reeds
hierboven gezegd, dat wij in deze wintermaand niet op eenen spoedigen NO. passaat
kunnen rekenen; zekerlijk zullen wij dien niet eerder dan op de breedte der
Kanarische eilanden zien aanwakkeren: zoo wij dus welligt, door het ondervonden
stormachtige weder, en de dagen, die in de variabelen zijn verloren gegaan, wat
ontmoedigd mogten wezen, zoo wacht ons om de zuid eene ruime schadeloostelling,
en zullen wij althans geene tergende ZW. moussons der Afrikaansche kusten, die
tot verre binnen onzen koers zijn ingekrompen, op ons pad aantreffen.
Als wij nu een veertien dagen niet veel meer dan het leed van den zeeman hebben
ondervonden, begint eindelijk het geheele aanzien der natuur te veranderen; het
grijze en graauwe verdwijnt; de lucht klaart algemeen op, en ginder aan de
zuidwestelijke kim stapelen zich witte wolken op, de onmiskenbare voorboden van
den passaat die in aantogt is. De kleur der zee vertoont een donker azuurblaauw,
waarin de dolphijn zijne schitterende banen snijdt en over welks glinsterende toppen
het vliegend vischje schuchter henen zweeft. Het klimaat is overheerlijk gematigd;
thans hebben wij geene stormen of buijen meer te vreezen, en moge bij het eerst
ongestadig in- en uitloopend doorkomen van den passaat het volk van tijd tot tijd
nog worden opgeroepen om te brassen, straks blaast hij staande door, en zal,
wanneer de bark het ligte zeildoek voor zijnen bollen adem heeft ontplooid, weldra
op het scheepsdek eene behagelijke rust
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heerschen. Eene gunstige gelegenheid, om nog eens na te gaan, welke
waarnemingen ons zijn aanbevolen. In het algemeen wordt voor eene zoo
naauwkeurig mogelijke plaatsbepaling gezorgd (begrijpelijk is het, welke verkeerde
gevolgtrekking men zoude afleiden uit de vermelding van een verschijnsel b.v. te
Haarlem, dat evenwel in waarheid te Alkmaar was waargenomen). De middagzon,
inderdaad geene zeer ingewikkelde waarneming, geeft ons de breedte; het fijne
werktuig, dat eenvormig in de kajuit tikt, de tijdmeter, des morgens en 's middag de
lengte; het verschil met hetgeen de gegiste berekening opgeeft, zal, met eenige
zorg bij het sturen en loggen, reeds vrij naauwkeurig mogelijke stroomen aan de
oppervlakte doen ontdekken. Het rustelooze weerglas gaan wij gedurig na, en
brengen zijne veelvuldige leemten in rekening; vooral bij aanmerkelijke
windsveranderingen, wanneer de rijzing of daling der zuivere kwikkolom het in- of
uittreden van eenen gordel doet vermoeden, bespieden wij het in zijne fijnste
bewegingen; de warmtegraad der lucht op verschillende uren wordt opgeteekend,
ook die van het zeewater aan de oppervlakte - pas op dat gij geen warme puts om
het te scheppen uit de kombuis neemt -; ja zelfs, als weinig vaart of stilten het
veroorlooven, ploft de diepzee-koker naar de diepte, en trachten wij door het verschil
in warmtegraad een tastbaren getuige van onderzeesche stroomingen, in allerlei
rigting en bij verschillende diepten, naar boven te voeren. De zoutheid vergeten wij
tevens niet bij zulke gelegenheden aan te teekenen. Ginds in een hoek, voor togt,
zonnestralen en vocht bewaard, toont een broos werktuig het vochtgehalte van den
dampkring aan, de hygrometer! helaas! voor zooveel valsche aanwijzingen vatbaar.
Maar toch, wij trachten dit gebrek door verdubbelde zorg te overwinnen, en merken
in drooge luchtstreken op, hoe snel het water verdampt, dat den natten bol der
thermometers verkoelt, - het verschil in aanwijzing is eene betrekkelijke maat. Geen
wonder, dat des daags, op zulk eene onmetelijke verhitte oppervlakte, eene massa
zeewater in den atmospheer wordt opgenomen, dat zich, ver boven onze hoofden,
tot kennelijke wolken verdikt, die, door het Westen gestuwd, zegenend op Europa's
velden en beemden zich ontlasten.
De vorm, rigting en kleur der wolken, zij zijn onder de tropen zoo wonderschoon!
De betrekkelijke helderheid der
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lucht, de kracht en rigting van den wind, de uren mist, regen en sneeuw, ontgaan
onze aandacht niet; de geheimzinnige afwijkingen van den magneetnaald slaan wij
gade; de regenboog, de halo's zijn het onderwerp van zooveel mogelijk volledige
beschrijving; de hoozen, buijen en nevelwinden mogen onze dadelijke oplettendheid
voor schip en tuig vorderen, de indrukken en uitwerking er van zullen wij in het
journaal wedergeven. Er is geen verschijnsel, hoe schijnbaar van geringe beteekenis
ook, of het is der vermelding waardig: het groote boek der natuur, waarin wij hopen
eenmaal vlug te kunnen lezen, is uit een talloos aantal verspreide feiten
zamengesteld, waarvan wij, zoo lang het ons schemert, het onderlinge verband,
hoe treffend dikwijls ook, zoo spoedig niet kunnen inzien. Ook de hoogte en lengte
der zee, en kennelijke stroomrafelingen, vorderen onze opmerkzaamheid. De stille
uren van den nacht zelfs geven ruimschoots stof voor den nadenkenden opmerker.
Daar schiet eene ster uit de duizenden der fonkelende bollen, of wordt de trans door
een schitterend meteoor verlicht. De rigting, die zij ten opzigte van zekere
sterrebeelden nemen, de baan die zij beschrijven, de graad en duur der verlichting,
de hoeveelheid in eene zekere tijdsruimte gaan wij na. Zoo de daauw zijne parelen
op het dek verspreidt, zullen wij meer oplettend, op den warmtegraad der lucht, kan
het zijn op verschillende hoogte, achtgeven. De zonderlinge bogen, die de maanschijf
zoo dikwijls omspannen, en waarin de zeeman voorteekenen van weersverandering
vermeent te zien, worden gemeten; ja eindelijk tracht hij mede het raadsel op te
lossen, of deze getrouwe gezellin der aarde werkelijk, bij hare verschillende phases,
zulk een aanmerkelijken invloed op de dampkringsverschijnselen uitoefent. Wij
verstouten ons hierbij niet het gezag te weerspreken van zoovele zeelieden, visschers
en landlieden, die bevestigend oordeelen; maar zeker de ure is gekomen, waarop
het regtmatige van dit aloud gezag, bij het licht der wetenschap, strengelijk en
stelselmatig zal worden onderzocht.
Het dieren- en plantenrijk der oceanen aan een vorschend onderzoek te
onderwerpen, zal in ruime mate kunnen medewerken, om ons een helder denkbeeld
omtrent de klimaten der zeeën te verschaffen. Hoe jammer dat ons oog, zoo het
ook al het uitspansel omvat, niet in de diepten vermag door te dringen! Intusschen
wij beschrijven de soort der vogels, het aantal dat
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tegelijkertijd gezien wordt, hunne vlugt, en geven de breedten op waar zij ons
verwelkomen, en die waar zij ons noode verlaten. Zie eens, welk eene
verscheidenheid! de zeemeeuw onzer kusten, de fijngevormde stormzwaluw, altijd
in de luwte van het achterschip, langs de toppen der golven scherende, de
spitsgewiekte fregatvogel met zijne scherpgeteekende kleuren van wit en zwart, de
fraaije ijsvogel, die het ons verwondert dat met zijne tengere leden de koude der
hoogere zuidelijke breedten weerstaat, de wezenlooze boebie, die, rustig op sloep
of ra gezeten, ons dagen lang vergezelt, de argelooze meeuw van Afrika's zuidpunt,
oneigenlijk de kaapsche duif genoemd, maar bovenal de vorstelijke kruiser der
eenzame zeeën, de stoute Albatros, die zijn voedsel zoekt, zoowel aan de stranden
der Falklandseilanden, op de barre kusten van Adelia-land, of langs de sombere
kustlijn van Agulhas, en trots stormvlaag en winden, te loefwaart van de digtgereefde
zeilen opsteekt, om daarna met breedgespreide vleugelen, aan lij als zwevende in
de lucht, zijne sierlijke banen te beschrijven. Dit weinige alleen maar wat de bewoners
der lucht aangaat. Maar ook de zee levert menig voorwerp op, dat onze belangstelling
ruimschoots waardig is. De walvischkaart van Maury, uit zoo vele berigten
zamengesteld, heeft reeds het opmerkelijke feit aan het licht gebragt, dat de echte
walvisch de warme stroomen schuwt, en de breedten aangegeven, waar zich bij
voorkeur de cachelot en potvisch ophouden. Het stelselmatig opteekenen van alles
wat op het dierenrijk der zeeën betrekking heeft, zal ons zeker nog vele harer
geheimen onthullen. Het grootsche der insectenwereld, de milloenen levende
wezens, die haar bevolken, gaat de weelderigste verbeelding te boven. Ik kan hierbij
den lust niet bedwingen, een plagiaat te plegen - een plagiaat! - alle vuisten op zijn
hoofd! - even of niet geheel mijn nederig geschrijf zijn oorsprong en gids vond in de
onnavolgbare sailing directions van Maury, zijne natuurkundige beschrijving der
zeeën, door den luit. ter zee M.H. Jansen vertaald en in de zoo waardig hem ter
zijde strevende geschriften van het Kon. Ned. Met. Instituut, waarvan wij de lezing
aan iederen natuurbeminnaar niet genoeg kunnen aanbevelen. Welaan dan, kapitein
o

Kingman, van het Amerikaansche Clipperschip the Shooting Star, in 8 , 46′
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oost van Greenwich, dus even bezuiden Java's kusten zeilende, zag, in den avond
sten

van den 27
Julij 1854, eenklaps de kleur van het water schitterend wit worden.
‘Nooit van dit verschijnsel,’ zegt hij, in deze streken gehoord hebbende, was het mij
onverklaarbaar. Ik draaide dadelijk bij en liet het lood werpen, doch kreeg met 60
vademen geen grond. Weder koers sturende, onderzocht ik den warmtegraad en
o

bevond dien, even als des morgens ten 8 ure, 70½ Fahr. te zijn. Wij vulden er toen
een ton van omstreeks 60 gallon mede, en bespeurden dat het vol lichtende stof
was, die, wanneer er in geroerd werd, eene merkwaardige vertooning opleverde;
de geheele ton scheen te leven door de menigte wormen en insekten en geleek op
een vuurwerk van raketten en vuurpijlen, dat tegen een donkere lucht, op eenigen
afstand, gezien wordt. Sommige slangen schenen 6 duim lang en zeer lichtend te
zijn; wij konden ze met de hand aanvatten en voelen, waarbij zij, tot op eenige voeten
afstand van eene lamp gebragt, licht bleven verspreiden; maar ze naderbij
brengende, om ze te onderzoeken, werden zij onzigtbaar. Met behulp echter van
het vergrootglas eener sextant, konden wij duidelijk eene geleiachtige, kleurlooze
stof onderscheiden. Eindelijk werd er een voorwerp gevangen van twee duim lengte
en met het bloote oog zigtbaar; het was zoo breed als een dik haar en spits aan de
uiteinden; een der einden op ¼ duim van eene brandende lamp brengende, trok
het de vlam aan en brandde met een roodachtig licht; de stof kromp ineen als een
zengend haar en scheen roodgloeijend vóór zij verteerd was. In een glas van dit
water zagen wij onderscheiden kleine ronde voorwerpen (1/16 duim in middellijn),
die zich tot het dubbele van hunnen omvang konden uitrekken en daarna weder
inkrimpen; uitgerekt geleek de buitenrand op eene cirkelzaag; alleen waren de
punten naar binnen gekeerd.
Deze strook van melkwater was omstreeks 6 D. mijlen lang van het Noorden naar
het Zuiden, alleen in het midden afgebroken door eene onregelmatige streep donker
water van ⅛ D. mijl breed; de uitgestrektheid van het Oosten naar het Westen was
het mij niet mogelijk te bepalen.
‘Ik heb, wat men de Melkzee noemt, in alle bekende oceanen en zeeën der wereld
gezien, maar niets dat in uitge-
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strektheid en lichtend vermogen hierbij kan vergeleken worden; ofschoon wij 9 mijl
liepen, maakte het schip noch voor, noch achter, eenig geraas in de zee; de oceaan
geleek eene met sneeuw bedekte vlakte, en ofschoon er naauwelijks een wolkje
aan den hemel te zien was, was echter de lucht, omstreeks 10 graden boven de
kim, zoo zwart alsof er een akelige storm raasde; de sterren van de eerste grootte
schenen slechts zeer flaauw, en de Melkweg der hemelen werd bijna geheel
verduisterd door dien welke wij doorsneden. Het was een tooneel van ontzettende
grootheid: het zeewater in phosphorus veranderd, het luchtruim met een zwart floers
overhangen, de sterren niet meer lichtende, was het alsof de geheele schepping
dien dag der laatste en vurige verwoesting was genaderd, waarop, zoo als ons
geleerd wordt, deze stoffelijke wereld vergaan zal. Na deze strook doorgezeild te
zijn, merkten wij op, dat de lucht, vier of vijf graden boven de kim, sterk was verlicht,
even als bij flaauw Noorderlicht. Spoedig echter was het geheele tooneel uit het
gezigt verloren, en volgde er een heerlijke nacht op, zonder eenige verlichting als
die van de olielampen, waarbij wij 's middernachts nog trachtten te zien wat er
eigenlijk in het water was. Ik zend u dit, gedenkende dat gij uw corps van “duizend
medewerkers” verzocht hebt, omtrent dergelijke verschijnselen alles mede te deelen,
en vertrouw dat gij dit voor lief zult nemen; want de tijd zal alleen leeren, of dit
schrijven u wel veel, ja iets verklaart betrekkelijk de insecten en dieren, die de
eeuwige wateren bevolken, waaraan ik twijfel.’
Het groote corps van ‘duizend medewerkers’, in welks rangen zoo menig
Nederlandsch Gezagvoerder eene eervolle plaats inneemt, is in alle zeeën ijverig
werkzaam, en dagelijks vermeerdert de schat van inlichtingen en opmerkingen,
waaronder zoovele, die van een helderen geest, grondige kennis en diep
natuurgevoel getuigen. De journalen, waarin op eigenaardige wijze de indruk der
verschijnselen wordt bewaard, zijn de ruwe stof, die, aan de bewerking van Maury
en zijne trouwe bondgenooten toevertrouwd, ter dienste der menschheid, tot heerlijke
ontdekkingen zal leiden.
Maar niet alleen het prachtige natuurtafereel, dat het lichten der zee oplevert, zal
onze opmerkzaamheid op-
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wekken; ook de wijd en zijd verspreide massa's kroos-, riet- en wierplanten van
verschillenden vorm, door het poolijs van kust en oever losgescheurd en door de
stroomen heinde en ver gevoerd, zijn, reeds uit een praktisch zeevaartkundig oogpunt
beschouwd, ten volle onze aandacht waardig; de bedachtzame zeeman kan zich,
zoo de thermometer hem bovendien niet waarschuwde, op het gezigt harer lange,
ronde halmen en stekelige bladen, in de zuidelijke zeëen op hooge breedten, van
de nabijheid van drijfijs verzekerd houden.
Bij de herinnering der vrij uitgebreide reeks waarnemingen, door de conferentie
den zeevarenden aanbevolen, zal misschien bij den lezer eenige twijfel opkomen,
of het den zeeman bij de veelvuldige pligten, die hij reeds te vervullen heeft, te
midden van een zoo bezig en zorgvol leven, wel altijd mogelijk zijn zal aan de
gestelde vereischten te voldoen. Die voorwaarden, merken wij daarom op, zijn voor
de koopvaart tot een gemakkelijk te volbrengen minimum teruggebragt; de
ondervinding echter heeft doen zien, dat een aantal gezagvoerders, en ik wenschte
zoo menigen hollandschen naam hier te mogen noemen, al spoedig eene zoodanige
gemeenzaamheid met het geheele stelsel hebben verkregen, dat zij in staat zijn,
niet alleen, van de gewigtige inlichtingen ter bespoediging van, en ter beveiliging
op hunne reizen partij te trekken, maar tevens ook hoogst volledige journalen, met
belangrijke aanteekeningen verrijkt, in te leveren.
Door den staanden passaat gedreven, vervolgt onze vlugge bark inmiddels haren
koers om de zuidzuidwest, en dagelijks worden er vrolijk groote afstanden op de
kaart afgezet. Het bewustzijn evenwel, dat eene zoo heerlijke gelegenheid niet altijd
duren zal, doet ons thans streven, om, indien het Noordoosten ons verlaat, zoo
spoedig doenlijk, de zuidooster bries als geleider te kiezen. De bogting der kust van
Amerika, de vooruitstekende kaap St. Roque, de witte klippen van Penedo de San
Pedro, en de rotsen van Fernando, liggen ons echter eenigzins hinderlijk in den
weg. Het groote vraagstuk, dat wij nu met behulp van Maury's kaarten zullen
oplossen, is dus voor het oogenblik, waar de linie te snijden. Gelukkig zal de
afrikaansche ZW.mousson ons in dit saizoen, - wij zijn December ingetreden, - niet
o

hinderen: laat ons dus 25 lengte west van Greenwich aanne-
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men als het punt, waar wij van het noordelijk halfrond zullen afscheid nemen; immers
alsdan bestaat er groote kans, dat wij maar zeer weinig oponthoud door stilten of
tegenwind zullen ondervinden. Inderdaad zijn wij boven onze Amerikaansche
broederen grootelijks bevoorregt. Zij, immers, van om de Noordwest komende, zijn
niet alleen genoodzaakt den stilte-gordel tusschen de westelijke winden en den
NO.passaat in eene meer schuinsche rigting te doorsnijden, maar bovendien staat
hun, in weêrwil van den bemoedigenden raad van hun landgenoot, nog altijd het
schrikbeeld van kaap St. Roque, met hare tegenstroomen en variabelen, voor oogen.
Hierbij echter, vooral ook in verband met hunne reizen naar de havens van Z.Oostelijk
Amerika, is de voortreffelijkheid van zijn stelsel schitterend gebleken; stoor u niet
aan de overdreven verhalen der moeijelijkheid, aan het omzeilen van den N.Oosthoek
van Zuid-Amerika verbonden; ga zoo westelijk mogelijk van het eene halfrond in
het andere over, snijd de stiltegordels, kan het zijn, regt Noord en Zuid, zonder
herhaaldelijk bij elk ruimend windje een anderen koers te sturen, en niet alleen zult
gij den hinderlijken invloed van Afrika's verhitte vlakten vermijden, maar tevens ook
uwe kansen om van den eenen passaat in den anderen te loopen, aanmerkelijk
zien vermeerderen. De uitkomst heeft treffend het juiste dezer raadgeving bewezen.
Voor ons, die van om de Noord-Oost komen, moge het vraagstuk dus eenvoudiger
zijn, ook wij zullen ruimschoots door zijne zeilaanwijzingen worden gebaat. Hoe
zorgvuldig immers op zijne praktische lessen wordt acht gegeven, meester van den
luchtstroom zijn wij daarom toch niet onvoorwaardelijk. Naarmate wij nu de linie
naderen, wordt ook de koelte ongestadiger en dreigt ons weldra geheel te zullen
verlaten. Het luchtruim, voor eenige dagen nog zoo helder en klaar, is allengskens
met ijle dampen overtogen; de stapelwolken, die dagen lang hunne vriendelijke
schaduwen op het scheepsdek gespreid hebben, verdwijnen langzamerhand van
de N.Oostelijke kim. Het klimaat, vroeger zoo verfrisschend en gematigd, is door
eene ondragelijke warmte vervangen, al moge de thermometer ook geen hoogeren
warmtegraad aanwijzen. Een algemeen gevoel van drukking en vermoeijenis heeft
ons overmeesterd; want het flaauwe briesje, dat de wimpel aangeeft, brengt
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geene verademing aan, en is zelfs niet eens in staat het doodsche vlak der zee te
rimpelen: ‘de koelte,’ zoo als de dichter zegt, ‘ging spelende ter rust.’ De lange,
statige deining, die uit de rigting der winden ons achterop komt, herinnert ons alleen
nog de dagen van blijden vooruitgang, en breekt in hare sierlijke golvingen de
eentoonige lijn van den in nevelen verscholen horizon. Zij slingert onze trouwe bark,
die vroeger zoo stout aan elke beweging weêrstand bood, bijkans met de boorden
te water; want, helaas! het lusteloos nederhangende zeil vermag haar thans geen
steun te geven. Nu stijgen de wonderen der onder-wereld uit de diepte; allerlei
gedrochten, in duizenden vormen, treden aan de oppervlakte te voorschijn; in stille
verbazing staren wij op die geheimen der schepping, die het miscroscoop alleen
kan verklaren: slangen van vreemdsoortige kleur kronkelen in het donkerblaauw
der baren; wonderlijke kwallen in kunstige bogten hunne veelvoudige voelers
spreidende, spelen vrolijk in den vloed, of azen op die menigte insecten, die ons
oog naauwelijks mag onderkennen. Het geheele tooneel is somber en onbestemd;
lucht en zee smelt ineen; afstanden zijn niet meer te bepalen, en zoo een togtgenoot
in den omtrek ons lot deelt, zullen wij hem beurtelings ver verwijderd en nabij ons
wanen. Een gevoel van algemeene verlatenheid bekruipt iedereen: het is hier, dat
de dichter Coleridge zijn ‘ouden zeeman’, die den beschermgod der zeeën, den
grijzen Albatros, gedood heeft, laat rondwaren, maar zoo ooit ook ergens het rijk
der vreemde phantasiën, der onmogelijke droombeelden kan bestaan, dan moet
het hier gevonden worden.
Te vergeefs staart gij in de rigting der winden; het kompas alleen geeft die aan;
geen zuchtje speelt over de vlakte; het water zelfs schijnt eindelijk zich te ontbinden,
en wasemt door den gloed dier donkerroode zonneschijf zijne ijle dampen uit.
Daar pakken zich langzamerhand donkere wolken te zamen, en ginds schiet de
bliksem reeds met felle slagen neêr. O! zoo uit het onweder, dat ons wel plasregens,
maar weinig verfrissching mag aanbrengen; zoo uit het woelen en werken der
ongestadige buijen ook maar eene ligte koelte mogt opkomen, opdat wij deze streken
zoo haastig mogelijk verlaten! Eene gedurige inzage van Maury's windkaart is thans
het middel om uwe zoo vurige wenschen te be-
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vredigen; met hem dus de kansen voor en tegen nagegaan; hij zal u de beste gids
zijn in het labyrinth der tergende omloopende zuchtjes, en van twee kwaden het
beste doen kiezen. Zijt niet bevreesd voor de Amerikaansche kusten: daaronder
zal de invloed van het land misschien den overgang der algemeene luchtstroomen
trotseren. Daarvan dus gebruik gemaakt, om dien lastigen gordel op zijnen grenslijn,
zoo niet om te zeilen, dan toch spoediger te doorsnijden.
Zoo kiezen wij de beste boegen: Zuid! Zuid! is de koers; als de zeilnaald die streek
maar aanwijst, is de zaak reeds gewonnen: het Westen zal ons niet deren, al mogt
zelfs het kustland van Brazilië kennelijk aan de kimmen kleuren. De koelte wordt
inmiddels weêr staande; nu zwelt het zware doek der onderzeilen, en goed aan den
wind sturen wij, - de log geeft alligt 5 à 6 mijlen aan, - om de ZZW. Ook klaart de
lucht op, de nevelen verdwijnen, het klimaat is liefelijk gematigd, de vlugtige reizigers
der bovenluchten zweven als van ouds boven ons hoofd, maar drijven thans in
verschillende rigting. Zoo in het noordelijk halfrond de dampen, die zij medevoeren,
weldadig op Europa's vlakten nederstorten, schijnt hier hunne verhevene zending
te zijn, wereldstroomen, als de breede Amazonenrivier en hare vele vertakkingen,
te voeden of te doen ontstaan.
Als 's avonds nu de zon in het Westen verdwijnt, welk eene schoone gelegenheid
om door Amplitude de miswijzing des magneets te bepalen, en als wij eenige minuten
daarna (de schemering is op deze breedte slechts zeer kort) den blik naar de
millioenen vonkelende toortsen wenden, dan wordt ons oog door nieuwe beelden
getroffen. De Beer immers van het Noorden, met zijne zeven vurige sterren, is
grootendeels in zee gedoken; de Poolster zal ons niet meer op de onmetelijke baan
geleiden; daarentegen gloeit thans aan 't hemelruim het Zuidelijke Kruis, gids en
tijdsbepaler der reizigers in de uitgestrekte pampa's van Zuid-Amerika en spreidt
de Walvisch zijne lichten aan den heerlijken trans; maar, vreemd! te midden van
die menigte schitterende bollen, bij het wonderzachte licht van den Melkweg, die
een groot gedeelte van den hemel omspant, trekt een merkwaardig verschijnsel
onze aandacht. Zijn het geene donkere wolkjes, die straks voorbij zullen drijven?
zal
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geen vriendelijk gestarnte zoo aanstonds van achter dat floers liefelijk ons bestralen?
Maar neen! wij herkennen het duister der ‘kolenzakken’, een thans nog
onverklaarbaar geheim der sterrekunde, eene opmerkelijke afwijking van den zoo
grootschen en kunstigen regel, waarvan de oplossing, door meerder licht beschenen,
welligt voor het nageslacht is weggelegd.
Sedert eenige dagen ziet thans onze vlugge bark hare ra's voor den frisch
doorstaanden ZO. passaat gebrast; van lijzeilen kan nu geen sprake zijn. Wij volgen
den wind, zonder daarom, door scherp te sturen, onze vaart te verminderen en
noodeloos tuig en romp te vermoeijen. Zoo naderen wij den zuidelijken keerkring,
waar wij spoedig de brave westelijke winden hopen te ontmoeten. Wel gaan wij in
den zomer die soms wat stormachtige streken doorkruisen; maar toch het beste
zeil wordt uit de kooi gehaald, het tuig eens rondgekeken, en zorgvol die maatregelen
genomen, waardoor eene harde bui, een paar dagen zwaar weder, een
hoogloopende zee, eene uitschieter zonder gevaar te trotseren zijn.
Hier immers is het keerpunt onzer reize; van nu af aan naderen wij dagelijks meer
dadelijk onze bestemming en zal het van eene beredeneerde toepassing der
zeilaanwijzingen, die aan boord zijn, afhangen, hoe wij haar het spoedigst bereiken.
De kortste afstand, die ons van Java scheidt, is wel is waar de groote cirkel, maar
ongelukkig ligt daarvoor Afrika's zuidpunt ons nog in den weg. Al ware de route
echter geheel vrij, dan zoude er nog moeten beslist worden, of gunstige winden ons
in staat zullen stellen, met voordeel dien kortsten weg te volgen. En juist in deze
streken doen de waarnemingen zien, dat eene aanmerkelijke afwijking niet alleen
door bestendiger windën wordt goedgemaakt, maar het zuidelijker sturen ook
gestadiger, minder stormachtig weêr doet verwachten. Van deze kennis gebruik
makende, stevende menig vaartuig, de kusten der stormkaap op een grooten afstand
voorbijzeilende, stoutweg om de Zuid. Daar deed zich de kreet van: ijsbergen,
vooruit! hooren. De gevaarlijke ijsbergen, het vreeselijk schrikbeeld bij het nachtelijk
zeilen, ontmoettte men dus hier op den met zooveel ophef aangewezen baan. De
schoone kaarten, die wij aan het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut verschuldigd
zijn, zullen
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ons echter hier den gulden middenweg doen kiezen. Zoo als zij daar voor ons liggen,
zien wij even be-ZW. de Kaap, de grootste massa's ijs bijeengedrongen, maar tevens
o

geven zij aan, dat, zoo 45 Zbr. als onze zuidelijkste grens wordt aangenomen (toch
altijd veel zuidelijker dan de oude route), die gevreesde ontmoeting zeer zeldzaam
o

zal plaats grijpen. Ik sta te meer op dat cijfer van 45 Zbr., omdat eene vlugtige
inzage der merkwaardige temperatuurkaart, door den luitenant ter zee Andrau
zamengesteld, mij heeft doen zien, dat de zoogenaamde Agulhasstroom in de
zomermaanden, - wij zijn inmiddels Januarij ingetreden, - erg om de Zuid trekt, en
juist zijne grenzen wenschte ik u liever te doen vermijden. Het verband immers
tusschen de weêrsgesteldheid en den warmtegraad van het zeewater vertoont zich
hier door treffende verschijnselen. Overal waar een betrekkelijk warme stroom een
kouderen ontmoet, ontstaan in den dampkring groote verstoringen, en teregt noemt
Maury den onmetelijken Golfstroom, die, van den Equator komende, door de
West-Indische eilanden heendringt, en na de kusten van Amerika te hebben
omspoeld, zich honderden mijlen om de NO. verspreidt, den stormkoning der Noorder
Atlantische wateren. En zoo zien wij ook hier den laauwen stroom der tropen op
Afrika's ZOpunt stuiten, en, zich oostwaarts bewegende, niet dan na een geduchten
strijd zijne wateren met het kille der poolzeeën vermengen.
Zoodra wij ons op de grenzen van den Agulhasstroom bevinden, mogen wij ons
op al de onaangenaamheden der zeevaart voorbereiden: uitschietende winden,
stormbuijen, hooge, woeste en verwarde zeeën, regen, ja zelfs sneeuw en hagel,
zijn aan de orde van den dag. Hoe scherp die lijn des invloeds van het noordelijke
warme water in deze streken is afgebakend, leert ons het belangrijke journaal van
den luitenant ter zee M.H. Jansen, die met het clipperschip Royal Charter de reis
naar Australië deed. ‘Een NW. wind,’ zegt hij, is gewoonlijk vochtig. Deze vochtigheid
is noch regen, noch mist, en Schotsche mist is het ook niet. Zij komt veel overeen
met die, welke men in het hooge gebergte waarneemt, wanneer men zich in dikke
wolken bevindt. Ik zou daarom denken, dat het eene wolk is, of dat het wolken zijn,
die over de oppervlakte der zee drijven, of wel, dat de vochtige lucht van de
noordwestenwinden, naarmate zij om de Zuid drijft, gaandeweg ge-
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condenseerd wordt, doch onder omstandigheden, dat er noch mist, noch regen uit
geboren wordt. Het is eene vochtigheid, die aan het zuider halfrond eigen is, en die
men zelden op het noorder halfrond aantreft.
‘Wanneer het uit den zuidelijken hoek waait, dan is de lucht prachtig. Zij heeft dan
eene groote doorschijnendheid, zoo zelfs, dat er perspectief in het sterrenkoor
ontstaat. Men ziet de groote sterren vooruit komen en de kleine, naarmate van hare
grootte, er achter wegzinken. Eveneens is het met de wolken; men ziet ze in het
luchtruim zweven; zij zijn niet gelijk aan die platte dingen van het noorderhalfrond,
die als spoken langs den dooden wand van het uitspansel trekken; het zijn hier
volumineuse zaken, waarvan men de geheele gedaante kan onderscheiden. De
nachten zijn op Zbr. zelden zeer duister, wanneer het uit het ZW. waait.’
Hoe zeer zoude ik wenschen het merkwaardige dezer zeeën, door menig uittreksel
uit de journalen onzer Nederlandsche gezagvoerders, nog meer te doen uitkomen!
Deze aanwijzingen immers, door het Instituut den zeevarenden aangeboden, zijn
niet alleen uit een zeevaartkundig oogpunt gewigtig te noemen, maar leveren ook
met eigenaardige taal, waarin de zeeman de indrukken der verschijnselen
wedergeeft, eene ruime studie voor den natuurkundige, en vervullen ons met een
gevoel van diep ontzag voor het grootsche der werkingen, zoo als zij zich in die
eeuwige zeeën voordoen.
Wij lezen met een gemengd gevoel van bewondering en ontzetting van die
allerdreigendste luchten, vol misthoofden, waarin zich vreemde zonnen spiegelen,
van die helderblaauwe lucht, bezet met scherp geteekende vederwolkjes, welke
tusschen de dikke, roodkleurige wolkenmassa doorkomen; wij gevoelen met den
zeeman bij Kerguelenland, die onaangename natte, koude, sombere, donkere
luchten, die zoozeer op de gemoederen werken, die zwaarmoedigheid en
ontevredenheid voortbrengen en een smachtend verlangen doen ontstaan, om deze
luchtstreken te verlaten. Dan weder, als de wind aan boord van de Tarolinta van
het NW. doorkomt, zien wij het vaartuig in dikke duisternis gehuld, welke telkens,
na verloop van eenige seconden, door felle bliksemstralen wordt verlicht, en ijzen
bij de vermelding, hoe na elke ontlading de dampkring met vurige kegels was gevuld,
die in alle
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rigtingen langs de ra's en het tuig zweefden, dikwijls op een armslengte van het
verbaasde scheepsvolk voorbijtrekkende. ‘Het is een klimaat,’ zoo eindigt de
belangrijke aanwijzing van het Instituut, ‘aan deze hemelstreek eigen, verwondering
barende om de groote doorschijnendheid, en angst inboezemende als de zware en
dreigende donkere luchten, die laag in de atmospheer zich zamenpakken, met
zinnelooze woestheid worden voorbijgezweept.’
Het is inderdaad een merkwaardig schouwspel, die broederlijke vereeniging van
duizenden zeevaarders, die, vrij van alle bijgeloof en vrees, naauwkeurig dergelijke
belangrijke feiten met een kalm gemoed en onderzoekenden geest getrouwelijk in
de journalen vermelden; die bij storm en onweder, te midden van de verschrikkingen
der elementen, rustig den loop der weêrglazen gadeslaan, en het groote werk der
natuurkennis zoo treffelijk helpen volmaken.
Hoe duidelijk vertoont zich hier die strijd der verwarmde lucht- en zeestroomingen;
hoe grootsch is het streven naar evenredige verdeeling en harmonie. In die verre
streken zijn de zuiveringsplaatsen der atmospheren; daar worden de winden geboren,
verdampt de zee tot dikke wolken, die, straks in de algemeene circulatie opgenomen,
zich heinde en ver verspreiden, en als boden van vruchtbaarheid en zegen, in
eindeloozen stoet, in de bovenluchten zwevende, op berg en dal, op bosch en akker
verkwikkend zullen nederstorten.
Van de ondervinding, hier zoo volledig opgedaan, zullen wij gebruik maken en
de uitersten vermijden; geeft de thermometer aan, dat wij den zoom van den
Agulhasstroom naderen, dan sturen wij om de Zuid; doet hij, door het inkrimpen
zijner fijne kolom, de nabijheid van ijs vermoeden, dan weder regt Oost gestuurd,
maar altijd toch de windkaart dikwijls geraadpleegd! Trachten wij vooral de gestadige
westenwinden, die ons reeds zoo menig groot etmaal van 60 à 70 mijlen hebben
doen afzetten, te behouden. Zoo stevent onze bark dagen achtereen oostwaarts;
de lange zee, die achterop komt rollen, de stroom, alles helpt thans onze reis
bespoedigen; reeds denken wij er aan om van de breedten van Paulus en
Amsterdam, den koers meer dadelijk naar Javahoofd te stellen. Voor wij echter deze
hooge breedten verlaten, eens ernstig nagedacht hoe wij Java's wal zullen aandoen!
Wel mogen wij, bij het inloopen der keerkringen, weder op den ZOpassaat als van
ouds rekenen; maar ginder om de Noord, langs
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Sumatra's kustlijn, en in de passages, die wij zoeken te bereiken, zal zich de invloed
van den mousson der Indische wateren doen gevoelen, en hierdoor onze koerslijn
merkelijk worden gewijzigd. Zoo wij in het ruwe najaar het vaderland hebben verlaten,
zijn wij thans Februarij ingetreden en zal de west-mousson nog niet ten einde zijn.
o

o

Op 30 Zbr. en 87 L. vast gekomen, sturen wij dus (de kaart geeft het aan) regt op
o

Java aan, terwijl daarentegen in het hart van den oostmousson, tot op 98 L.O., wij
eene groote bogt om de oost zouden beschrijven. Zoo gaat het dag in, dag uit om
de Noord; hoe meer wij echter den Archipel van Duizend eilanden naderen, des te
slapper wordt de passaat, des te onbestendiger zijne rigting. Daar pakken zich aan
de NW.-lijke kim dikke regenwolken te zamen: het is de mousson in zijne werking.
Nu schiet de wind met kracht, in bui en vlaag, naar het Westen, en plasregens
storten op het uitgedroogde dek. De hoogte, die wij bereikt hebben, te behouden,
niet beneden de lang gezochte westpunt van Java te geraken, ziedaar ons streven.
Reeds worden de ankers op den boeg gebragt, en doet zich het bijna vergetene
gerammel der zware kettingen hooren; eene zekere mate van ongeduld, verklaarbaar
na een togt van drie maanden, vertoont zich bij iedereen; eindelijk wordt het blijde
geroep van: ‘land vooruit!’ vernomen en, ja, daar blaauwt, tusschen de dikke
wolkgevaarten heen, het hooge gebergte van Sumatra, de piek van Prinseneiland,
of de westelijke hoek van het weelderige Java. Thans vermag Maury ons slechts
weinig meer te raden: wij treden het gebied der land- en zeewinden in, en zijn aan
hunne luimen en kracht overgegeven.
Welligt zal ons geduld, voordat Batavia's reede van achter die reeks van heerlijke
eilanden opdoemt, nog zwaar beproefd worden, en zal het anker met het vallen van
den avond menigen keer achter landpunt of kaap naar de diepte snellen. Maar ik
wil u, waarde medereiziger! in het gevoel dat u overmeestert, niet langer storen;
verrukt staart gij rond naar die sierlijke groep van groenende eilanden, dat wijkend
gebergte en palmrijk strand, waarvan de dichter Meijer in zijn ‘Vaarwel aan Java’
zoo heerlijk zingt:
Ja, heerlijk schoon is de aanblik van die dreven,
Waar eeuwge jeugd de rijke schepping siert:
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De grond geen arbeid eischt om vrucht te geven,
En 't golvend graan tot in de wolken tiert.
Ziet hier de ruige klippen met hun holen,
Als zwarte reuzen, badende in hun vloed;
Ginds, onder 't wuivend kokosbosch verscholen,
De witte kampong, die van 't strand u groet.
Die grijze rookpilaren, langzaam kronkelend
Door 't loofgewelf der groene boschvallei;
De watervallen in het zonlicht vonkelend
Als zilver, op der bergen donkre zij;
Het berggevaarte, in nevlige afstand wijkend,
Door 't licht gekleurd met blaauw en violet,
Met donzen wolkjes op zijn toppen prijkend
Als witte veeren op 't gebronsd helmet!

De belangstellende lezer, die mij met aandacht op de hiervoren beschrevene reis
naar Java gevolgd heeft, zal al spoedig hebben opgemerkt, dat de geheele route
zich gevoegelijk in twee hoofdrigtingen laat verdeelen: Zuid-Zuid-West van het
Kanaal, door de passaten en stilte-gordels heen naar het gebied der zuidelijke
westewinden, en met eene meer of min groote bogt oostelijk, tot op omstreeks de
hoogte van Java Hoofd. De meest heerschende winden hebben ons gevoerd langs
die natuurlijke baan, door de ondervinding van eeuwen den zeelieden aangewezen.
Het stelsel van Maury echter, zijne schoone kaarten en zeilaanwijzingen, hebben
ons geleerd, in hoeverre wij van dien algemeenen weg moesten afwijken; ons, ter
bespoediging en beveiliging der reize, naauwkeurig acht doen slaan op den invloed,
dien de betrekkelijke stand der aarde ten opzigte van den grooten verspreider van
licht en warmte op de circulatie van den atmospheer uitoefent, en de wijzigingen,
die hierdoor in de rigting en kracht der winden en zeestroomingen ontstaan. Hij
maakt het ons mogelijk - en zoo velen dragen nog bij ter meerdere volmaking onzer
kennis, - onze route voor elk saizoen, voor elke maand te bepalen, de kansen van
gunstigen wind en handzaam weder aanmerkelijk te vergrooten. Eene ware verfijning
der zeevaartkunde, die binnen weinige jaren de wegen van de oceanen met eene
ongekende en eertijds zelfs niet te vermoeden naauwkeurigheid zal aangeven, die
het onderlinge verkeer der afgelegenste volken aanzienlijk zal
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vermeerderen, en aldus gezegend op vooruitgang en beschaving moet inwerken.
De inlichtingen, ons reeds zoo ruimschoots voor de reize naar Java gegeven,
hoe talrijk ook, zijn nog gering te noemen bij de massa opmerkingen en dadelijk
bruikbaar gemaakte ondervinding, die de laatste editie (zij staat door meerdere
gevolgd te worden) voor togten naar Australië, de havens van de Westkust van
Amerika en China aanbiedt. Naauwlijks immers wordt door een zeevaarder, van
welke natie ook, een journaal van eenige belangrijkheid ingeleverd, of Maury haast
zich, het extract ter beschikking van het zeevarende publiek te stellen, maar verrijkt
met zijne eigene opmerkingen, en vergeleken met de ondervinding van gelijktijdige
en vroegere zeevaarders. De rijke verzameling hiervan, nu reeds tot een lijvig
boekdeel geklommen, is niet alleen eene onschatbare mijn van kennis voor den
zeevaarder, - hare bestudering zal ook den natuurkundige, den meteoroloog nader
op het spoor brengen der wetten, volgens welke de verschijnselen van den dampkring
zich regelen.
De geleerde in zijn studeervertrek, de landbouwer op het veld, de geneesheer bij
zijn onderzoek naar het ontstaan van ziekten, zullen er het onderlinge verband der
klimatologie van zee en land treffend in opmerken.
Ware het mij vergund u op eenen grooteren togt te vergezellen, u in andere zeeën
te verplaatsen, daar waar de orkaan of cyclone hare vreesselijke spiraal ontspant,
het westen om het Vuurland henen blaast of de moussons hunne werking doen
gevoelen; zoo ik u het vernuftige van de wet der stormen, die wij aan den
onderzoekenden geest van mannen als Reid, Piddington en Thom te danken hebben,
mogt ontvouwen; hoe dikwijls zoude ik u nog hierbij kunnen verwijzen naar de
schoone uitkomsten, door de gezamenlijke waarnemingen der zeelieden verkregen,
en door menig schitterend feit aantoonen, hoe, dank zij Maury's onderneming, de
algemeene kennis van de oceanen der wereld en hunne grootsche verschijnselen
dagelijks vermeerdert. Maar de beperkte ruimte, die mij ter dienste staat, ter eenre,
en de wensch zoo spoedig mogelijk de verdiensten der Nederlandsche zeevarenden
naar waarde in het openbaar te schatten ter andere, doet mij daar, waar ik hunne
eerste en ijverige pogingen in een buitenlandsch tijd-
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schrift ter naauwernood zie aangestipt, voor heden van uitgebreider arbeid afzien.
Zoo het mij is mogen gelukken uwe belangstelling voor deze grootsche
onderneming op te wekken; zoo voortgaande vlugtige beschouwing, - inderdaad
eene naauwelijks de hoofdomtrekken aangevende studie, - u aanleiding tot nadere
en grondiger studie van Maury's zeilaanwijzingen en de werken van het
meteorologisch instituut mogt geven, zal dit de schoonste voldoening zijn voor mijn
nederig streven, om, naar de mate mijner krachten, den vooruitgang der
wetenschappelijke zeevaart te helpen bevorderen.
N.C. SIEBURGH.

1

Revue des Deux Mondes, Mars 1858. Une entreprise maritime au dixneuvième siècle.
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Timon van Athene.
Toen de beroemdste der Romeinsche redenaars het beeld van den Volmaakten
Redenaar schetsen wilde, nam hij, om het model zijner voorstelling op te geven,
zijne toevlugt tot de idëenleer van den onsterfelijken Atheenschen wijsgeer.
‘Gelooft niet - zegt hij - dat Phidias, de volmaaktste kunstenaar van zijnen tijd,
wanneer hij Jupiter of Minerva wilde afbeelden, dezen of genen beschouwde, om
daaraan trekken van gelijkenis te ontleenen; maar in zijnen geest zat eene alles
overtreffende vorm van schoonheid, en op deze starende, en geheel tot haar gerigt,
bestuurde hij zijne kunst en hand om daarvan de gelijkenis te treffen.’
Tusschen deze kunst, welke zich een volmaakt voorbeeld tracht te scheppen, of,
om meer platonisch te spreken, welke aan de aanschouwing der eeuwige idée van
het schoone het beeld harer nabootsing ontleent, en de kunst, welke een bepaald
aanschouwelijk voorwerp teruggeeft, is nog eene andere kunst gelegen, die in de
verbeelding onderscheidene vormen en voorwerpen tot een model zamenvoegt,
om bij de getrouwe voorstelling van de bijzondere deelen en hunne wederkeerige
betrekking en werking, door die keuze en zamenstelling het gevoel van het schoone
op te wekken en te bevredigen, gelijk de voorstelling van het ideale het gevoel van
het verhevene doet ontstaan.
Dezelfde werking der kunst wordt op het gebied der letterkunde waargenomen.
- Tusschen de navolging van het ideale en de getrouwe beschrijving van voorwerpen
of gebeurtenissen plaatst zich de kunst, welke personen, zaken en omstandigheden,
aan het leven ontleend, alzoo te zamen
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voegt, dat, behoudens waarheid in de voorstelling, welke ook in voortbrengselen
der letterkunde het eerste vereischte is, door die zamenstelling het gevoel voor het
schoone opgewekt en voldaan wordt.
Een voornaam doel dier kunst, en bovenal van een gedeelte daarvan, hetwelk
wij de dramatische kunst noemen, is eene deugd of ondeugd, een karaktertrek,
eenen zedelijken toestand, persoonlijk voor te stellen, en daartoe zoo juist en volledig
mogelijk de vaste trekken en kenmerken zaam te voegen, waardoor dat voorwerp
zich onderscheidt, met planmatige daarstelling van hetgeen meest dienstig is om
hetzelve te vormen, te bewerktuigen en te openbaren.
Die kunst, al is dan het model zoo verheven niet als dat van Phidias, is door de
erkentenis van het ongemeene talent dat zij vordert, en om den bijzonderen indruk
dien zij te weegbrengt, zoo hoog geschat, dat zij als scheppende geniën worden
verheerlijkt, wien het ook slechts éénmaal gelukt is zoo volmaakt een beeld te
ontwerpen en getrouw terug te geven.
Die beelden zijn voor ons personen geworden, die geheele karakters en
toestanden vertegenwoordigen; zij zijn, als een getrouwe en volkomene afdruk
daarvan, bij uitnemenheid typen genoemd; hunne namen hebben vaak aan de
behoeften der talen voldaan, en zijn als zelfstandige woorden daarin opgenomen.
Wanneer men van een Seïd of Tartuffe spreekt, wordt men beter verstaan, dan
wanneer men door eene lange omschrijving wilde trachten zijn denkbeeld uit te
drukken. Waarom alle goudzoekers, alle philosophen vergeten, wier geest in
vertwijfeling wegzonk, omdat hij het bovenmenschelijke niet vermogt te omvatten,
en Dr. Faust alleen als aller vertegenwoordiger erkend en behouden? - kan men
van eenen ligtzinnigen en verleidelijken avonturier hooren gewagen, zonder zich
het beeld van Don Juan voor oogen te stellen? Is er iemand, die Don Quichot niet
dadelijk herkennen zoude, indien hij hem ontmoette; iemand die het mogelijk acht,
dat er van de buitensporigheid eens dolenden Ridders andere vertellingen verteld
worden, dan die tot de doorluchtige geschiedenis zijner omwandelingen behooren?
Het bewustzijn, dat tijdgenoot en nakomelingschap omtrent de volmaaktheid der
uitdrukking koesterden, heeft de

De Gids. Jaargang 22

357
keuze en blijvende waarde der typen bestemd. Dikwerf is het beeld gelukt, waaraan
de dichter de minste zorg besteed had, dikwerf een persoon of karakter, in een
drama of verhaal slechts op den nevengrond geplaatst, om het beeld van den held
des te meer te doen uitkomen, beroemd geworden, terwijl de held zelf vergeten is.
Voltaires Mahomed is mislukt, maar de Seïd als een welgetroffen beeld behouden
gebleven. Niets is er in de karakterschildering van den Hendrik den Vierden van
Shakespeare, dat haar als schepping van den geest eene duurzame waarde
verschaffen kon; maar bij de eerste opvoering reeds van het drama, dat zijnen naam
voert, vond men het beeld van den kluchtigen Fallstaff zoo wel getroffen, dat aller
aandacht op hem het meest zich vestigde; en sedert koningin Elisabeth te kennen
had gegeven, dat zij Fallstaff wel eens verliefd wilde zien, en de Vrolijke Vrouwen
van Windsor aan dien wensch het aanzijn te danken kregen, is Fallstaff voor al de
opvolgende geslachten onzer overzeesche naburen een goede bekende geworden,
dien zij nooit zonder genoegen voor zich zien.
Het zou ons te ver heen leiden, indien wij ons in meer algemeene beschouwing
van de typen in de letterkunde wilden begeven: slechts ééne aanmerking zij ons
nog veroorloofd, welke ons meer bepaaldelijk leidt tot het onderwerp, hetgeen wij
voornemens zijn te behandelen: zij geldt den oorsprong dier typen. Dikwerf zijn zij
geheel eene schepping van den geest, uit onderscheidene vormen zamengesteld,
en in verschillende betrekkingen geplaatst, welke geheel aan de phantasie des
dichters zijn toe te schrijven, of waarvan het althans onmogelijk is den grond en de
aanleiding aan te wijzen; somwijlen is de aanleiding en meermalen het voorwerp
zelve aan de geschiedenis ontleend, en werd alleen het talent gebezigd, om den
karaktertrek of toestand, dien een bekende naam ons herinnert, zoo kunstmatig en
volledig mogelijk in de voorstelling van den persoon uit te drukken. Er heeft een
doctor Faust geleefd, en hetgeen de geschiedenis nopens hem bewaard heeft,
verklaart hoe de eerste Mythe of Sage ten zijnen aanzien natuurlijk kon heeten, en
latere kunst hem verkoos tot de uitdrukking van eenen toestand, die diep op het
menschelijk gemoed werken moest. De Tartuffe van Molière, de volmaakte
uitdrukking der huichelarij, eene der keurigste en geluk-
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kigste typen der nieuwere letterkunde, is, naar men verhaalt, daaraan zijn oorsprong
verschuldigd, dat de dichter zich toevallig bij den pauselijken nuntius bevonden had
in het gezelschap van een groot aantal monniken, die met het uiterlijke vertoon van
de diepste zelfverloochening de zalvende toespraak van den prelaat, over de
onthouding, aanhoorden, toen toevallig een koopman in truffes zijne waar kwam
aanbieden, en de gelaatstrekken van al de aanwezigen, nog kortelings aan de aarde
zoo geheel onttogen, door zijne buitengemeen ontwikkelde aardvruchten in
onwillekeurige verrukking bragt. De schoonste werden van alle zijden aan den
gezant, die zich niet onbetuigd liet, aangeboden, onder het herhaalde jubelgeroep:
‘Tartufoli, Signor Nuntio, tartufoli!’ en Molière vond èn de aanleiding èn den naam
voor zijne onsterfelijke komedie; èn huichelaar èn Tartuffe werden woorden van
dezelfde beteekenis.
Over eene dier letterkundige typen, wier grondslag zoo zeer aan de geschiedenis
ontleend is, dat men de berigten der oude schrijvers slechts behoeft te verzamelen,
om een karakter in al zijne lijnen en afmetingen zelfstandig te vinden voorgesteld,
wenschte ik in eenige bijzonderheden te treden; ik bedoel den Menschenhater,
Timon van Athene. Tijdgenooten en nakomelingen vonden in hem de volkomene
uitdrukking van haat en afkeer van het menschelijke geslacht; redenaars en dichters
achtten het weldra genoegzaam hem te noemen, om eene reeks van aandoeningen
te doen ontstaan, welke de voorstelling van dien karaktertrek in den menschelijken
geest doet ontwaken.
In de eerste plaats wil ik mededeelen wat ik omtrent de levensbijzonderheden
van Timon uit de oude schrijvers heb kunnen bijeenzamelen, om vervolgens te
onderzoeken, vooral door herinnering en vergelijking van hetgeen wij te dezen
aanzien aan Lucianus en Shakespeare verschuldigd zijn, welke partij de letterkunde
van dat karakter getrokken heeft.
Wanneer een Athener in de tijden van den Peloponesischen oorlog, dat is ruim
400 jaren vóór onze tijdrekening, de woelige stad verlaten en de boschrijke streken
doorwandeld had, waar de akademie gelegen was, verloor zich zijn blik op het
uitgestrekte veld van eentoonige en moerassige gronden, en verwonderde hij zich,
hoe zoo nabij de groote stad het land onbebouwd, en het voorkomen der natuur
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woest en treurig wezen kon. Op minder dan een uur afstands werd welligt eene
volksvergadering van duizenden gehouden, waar het lot eenen bakker of
schoenmaker tot magistraat verhief, of een sophist beklom het spreekgestoelte en
zag zijne vleijerij door het handgeklap van het gansche volk beloond, of de
schouwburg had een tienduizendtal vereenigd, die om de geestige voorstelling van
Phrynichus of Aristophanes den wijzen Socrates met luid misbaar bespotten; op de
markt, in den schouwburg, in de regtszaal, misschien in den tempel, was het volk
te zamen: overal kondt gij de Atheniënsers vinden, zoo gij hen slechts niet te huis
zocht, en met de Atheniënsers overmoed, brooddronkenheid, gedruisch. Dat alles
op min dan een uur afstands en hier....... geen spoor van menschelijk, ter
naauwernood van dierlijk leven; eenzaamheid, als die van het graf! Eindelijk vindt
des wandelaars oog in het wildste, eenigzins rotsachtig gedeelte der streek een
rustpunt; een kleine toren, van geene andere woning omgeven, verheft zich boven
het misvormde dennengeboomte. Wee hem, zoo hij een dronk van het brakkige
water aan den gastvrijen Jupiter plengt en vol vertrouwen dáár eene rustplaats
zoekt, om zich tegen de brandende zon te beveiligen. Maar hij zal het niet beproeven,
de Athener; hij zal niet eens naderen, om in de borstwering eener dubbele
dennenhaag eene eerste teleurstelling te vinden; hij kent dien toren, - wie kent hem
niet? - het verblijf van Timon, die geen menschelijk wezen tot zich toelaat, die
opzettelijk den toren te dier plaatse bouwen liet, omdat zijn geest met den
ongastvrijen geest der natuur overeenstemde. Timoón o̔ misanthropos, zoo als eerst
de blijspeldichters en redenaars hem noemden, maar nu het gansche Atheensche
volk hem noemt, Timon de Menschenhater woont daar. Zes eeuwen later vond de
geschiedschrijver Pausanias den toren nog in wezen, natuurlijkerwijze onbewoond,
- wie kon daar behalve Timon leven? - en de overlevering omtrent den
Menschenhater bij allen bewaard.
Van waar die afkeer van het geheele menschelijk geslacht? Had de eerzucht, in
alle volksregeringen, vooral die zijns vaderlands, de magtigste drijfveer tot het goede
en kwade, ook zijnen onrustigen geest opgewekt, en hadden zijne verhevene
uitzichten zich bedrogen gevonden? of was eene ongelukkige drift de bron dier
zwartgalligheid?
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of wel eene wijsgeerige dweeperij, die in die dagen alles vreemds van zich
verwachten liet? Niets van dit alles; hij had de menschen te veel bemind en
vertrouwd, was met een jeugdig en warm, een goed hart de maatschappij ingetreden,
had een aanzienlijk vermogen aan de belangen, de genoegens, soms de redding
zijner vrienden ten offer gebragt...... en toen nu eens het oogenblik aankwam, dat
hij hunne hulp behoefde, toen hij die inriep met het vertrouwen van een edel hart,
dat meer vriendschap dacht te toonen bij de openhartige aanvrage, dan vroeger bij
de onbekrompene milddadigheid, toen kon men hem niet helpen, men mogt toch
ook zijne gelden aan geen verkwister ten koste leggen, toen beklaagde men hem.....
en liet hem alleen. - De bron van zijn menschenhaat ligt in de teleurstelling van zijn
hart.
Die omstandigheid, dat hij vroeger te Athene gewoond, aldaar een groot vermogen
bezeten en op een aanzienlijken voet geleefd had, verklaart nog meer de
belangstelling der Atheners in zijn verder lot, en het dramatische, hetwelk hunnen
geest in die tegenstelling trof. Overigens was Athene in dien tijd zeer verdorven:
niet dat ik een voorval, als dat hetwelk Timon tot afzondering bragt, tegenwoordig
onmogelijk zou achten, maar wij moeten niettemin erkennen, dat bovenal Athene,
voor wie den staat en de menschen wat naderbij leerde kennen, veel stof tot
minachting der menschheid in zich sloot: bij de overige driften eener onbeteugelde
volksmenigte had zich de gelddorst gevoegd, die voor betere beginselen zoo
zeldzaam eene plaats overlaat. Van daar dat een oud schrijver zegt: ‘Het waren
niet de menschen, welke Timon haatte, maar de wilde dieren, met welke hij in zijn
vaderland leven moest.’
Timon leefde alzoo eenzaam en van de menschen verwijderd op zijnen toren. De
eenige, dien hij somtijds bij zich ontving, was de Cynische wijsgeer Apemantus, die
zijnen haat voor het menschdom deelde, maar als wijsgeer uit redenering. Gij kunt
begrijpen, welk een vrolijke omgang tusschen dat vriendenpaar heerschte. Timon
schijnt hem ook slechts geduld, niet met gretigheid ontvangen te hebben. Althans
Plutarchus verhaalt ons, dat Apemantus eens bij hem at, ter gelegenheid dat er te
Athene kostbare openbare gastmalen waren aangerigt, en dat hij, op hun
eenvoudigen schotel wijzende, met stoïsche verrukking uit-
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riep: ‘zie, Timon, dit mag nu met regt een schoon, een heerlijk gastmaal heeten.’
‘Indien gij er niet bij waart’ was het vleijende antwoord van den Misanthroop.
Een tijd lang was hij niet onbepaald afkeerig van alle menschen; men zag hem
meermalen met Alcibiades zeer vriendelijk en vertrouwelijk omgaan: ‘Hoe is het
mogelijk?’ vroeg Apemantus. ‘Verwonder u niet,’ zeide Timon, ‘ik voorzie, dat die
jongeling den Atheniënsers veel kwaads berokkenen zal.’
Eens zag men den man, die nimmer de stad naderde, door eene der poorten
binnentreden. De nieuwsgierigheid had spoedig eene menigte volks om hem
verzameld. Verbeeldt u hoe deze geprikkeld werd, toen hij naar de marktplaats
voortstapte en het openbaar spreekgestoelte beklom. Nimmer had het optreden
van Pericles meer stilte geboden, zijne stem meer de aandacht geboeid. ‘Atheensche
mannen,’ dus sprak hij, ‘ik heb een kleinen akker, waarop ik een huis bouwen wil:
- op die plaats staat een vijgenboom, die bekend is, omdat er zich zoo velen aan
hebben opgehangen: - ik acht mij verpligt u van mijn voornemen openlijk kennis te
geven, opdat, zoo er nog zijn mogten wien het leven verdriet, zij tijdig van dien
gelukkigen boom gebruik maken, alvorens hij omgehouwen worde.’
Hij klom af, en sedert die belangrijke redevoering heeft men hem te Athene niet
weder gezien.
Indien het waar is wat van hem verteld, doch meer gewoonlijk aan den bekenden
Diogenes wordt toegeschreven, dan kan van hem worden gezegd, wat de knecht
van Meinau in Kotzebues ‘Menschenhaat en Berouw,’ van zijnen meester getuigt:
‘dat hij het menschelijk geslacht in het algemeen, en het vrouwelijke in het bijzonder
haatte.’ Hij zou namelijk eens een boom hebben gezien, waaraan zich eene vrouw
verhangen had, en toen in verrukking uitgeroepen hebben: ‘o, dat alle boomen zulke
vruchten droegen!’ Maar wij kunnen dit niet gelooven. Althans in een blijspel van
Aristophanes, die bijkans zijn tijdgenoot was, beroept zich het koor van vrouwen op
Timon, en zegt, dat hij alleen de mannen zoo haatte, omdat deze zoo slecht waren,
en hem zoo boosaardig hadden behandeld, maar dat hij bij de vrouwen altijd bij
uitstek bemind was geweest. Misschien evenwel hebben de vrouwen met hem
opgehad, omdat zijn boschleven haar
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zoo romanesk voorkwam, of omdat hij zonderling was en niet als iedereen, of wel,
omdat hij alleen haar het hof niet maakte; de Atheensche dames waren zeer coquet:
men kent de geschiedenis van de schoone Laïs met den ongevoeligen Antisthenes.
In dit laatste geval zou ik meenen, dat de Peripatetische wijsgeer Hieronymus zijne
vergelijking beter op de vrouwen, die Timon beminden, dan op de leerlingen die
Timons onderrigt in de wijsbegeerte verlangden, had toegepast, wanneer Diogenes
Laertius hem zeggen laat, dat de Menschenhater deze had weten te verwerven op
de wijze, waarop de Scythen oorlogen, die gewoon zijn al vlugtende hunne vijanden
te verwonden.
Dit is nagenoeg alles, wat ons van Timon's leven bekend is geworden. Zijn dood,
ja zelfs zijn graf zijn met dat leven in eene harmonie, welke men, zoo niet de
geschiedschrijvers van dien tijd het mededeelden en de monumenten het nog vele
jaren aanschouwelijk maakten, slechts aan eene dichterlijke vinding zou toeschrijven.
Hij viel, met het snoeijen zijner vruchtboomen bezig, uit een wilden perenboom en
brak zich het been. Daar hij geen geneesheer bij zich wilde toelaten, rotte het been
langzaam af en stierf hij in den ellendigsten toestand. Hij werd op eene afgezonderde
plaats aan het strand begraven, en een opschrift op zijn graf - nog in de Anthologie
te lezen - verzoekt den wandelaar zich wel te bedroeven, zoo hij verkiest, maar zoo
spoedig mogelijk voorbij te gaan.
Eenige jaren later werd die plek gronds overstroomd en wisten de golven der zee
zich eenen doortogt te banen om den heuvel, waarop dat graf geplaatst was, en
maakten dien tot een schier ontoegankelijk eiland. Het was als wilde de verbolgen
natuur het beeld voltooijen, hetwelk Timon's leven had ten toon gespreid en de
laatste gemeenschap vernietigen, die den Menschenhater met het menschdom
verbond.
Zietdaar een verslag van het leven en sterven van Timon van Athene, bijgenaamd
Misanthropos. Zal ik nu zijne geschiedenis ook nog na zijn dood en begrafenis
vervolgen en omstandig mededeelen, dat Lucianus in zijn bekend reisverhaal, ‘Ware
Geschiedenissen’ betiteld, verzekert hem als deurwaarder in het oord der helsche
pijnigingen te hebben aangetroffen, ter plaatse waar de drie stroomen van slijk,
bloed en vuur te zamen vloeijen? Wij willen liever
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in deze mededeeling een natuurlijken overgang vinden tot ons tweede gedeelte, de
dichterlijke opvoering van Timon's karakter, hoofdzakelijk in twee meesterstukken
van de oudere en nieuwere letterkunde.
Na de vermelde bijzonderheden zal het niemand verwonderen, dat de oudheid,
wanneer zij het begrip van menschenhaat zich voorstelde, onwillekeurig zich het
beeld van dezen Timon voor den geest bragt; dat de bloote naam van den man als
de volkomenste uitdrukking van het begrip is aangenomen en behouden; dat Timon
in de scholen der wijsgeeren en de voorstellingen der Dramaturgen de wettige
vertegenwoordiger van alle menschenhaters geworden is. Het was niet de driftige
opwelling van het oogenblik, het was eene voortdurende stemming van geest; niet
een wijsgeerig stelsel, maar een geheel leven, waarin hij zijne misanthropie ten toon
spreidde. Vergeefs zou dichterlijke vinding getracht hebben een type te vormen
meer volledig, dan hier zich in het werkelijke leven heeft uitgedrukt.
Phrynichus, een blijspeldichter van zijn tijd, heeft hem reeds ten tooneele
opgevoerd, doch dat werk is verloren gegaan. Aristophanes en Plato hebben op
het karakter gezinspeeld. Maar de meest belangrijke opvoering, bij welke wij ons
meer opzettelijk wilden bepalen, is men aan het genie van Lucianus verschuldigd.
Lucianus van Samosata, die in de tijden van keizer Trajanus te Antiochië bloeide
en in zijne schriften eene zuiverheid van taal met kieschheid van smaak vereenigde,
die aan de gouden dagen der Attische letterkunde doet denken, heeft aan een zijner
dialogen, volgens bevoegde beoordeelaars zijn meesterstuk, den titel gegeven:
‘Timon of de Misanthroop.’ Hij heeft in dien dialoog gebruik gemaakt van eene oude
vertelling, dat Timon in zijnen akker een verborgen schat zou ontdekt en daardoor
zijnen vroegeren rijkdom weêrgekregen hebben, waaromtrent echter niet de minste
geschiedkundige aanleiding voorhanden is.
Wij kunnen niet beter doen zien, welke partij Lucianus van het bekende karakter
zijns helds heeft getrokken, dan wanneer wij eene beknopte schets van het drama
geven.
Timon, tot de uiterste armoede gebragt, is bezig voor een gering loon met zijne
spade de aarde om te graven. Hij roept Jupiter aan met al de bitterheid van zijn hart
en tevens met dien schimpenden spot, welken Lucianus zoo
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gaarne bezigde, om de Godenleer van zijnen tijd belagchelijk te maken.
‘O Jupiter,’ roept hij, ‘waar is nu uw bliksem, waar die vlammende, schitterende,
verschrikkelijke bliksem? dat wapen, dat zoo bezongen is, dat zoo ver treft en zoo
snel is; het moet wel uitgedoofd en verkoold zijn, dat het zelfs geen vonk van toorn
voor de booswichten heeft overgehouden. Zoo blijkt het dan, dat het niets dan
dichterlijke zotteklap is, wat daarvan verteld wordt.’
Zoo gaat hij voort en zegt dat Jupiter het zich zelven te wijten heeft, dat niemand
hem meer eer bewijst, en doet het nog de een of ander, hij doet het niet omdat hij
het pligt acht, maar om aan eene oude instelling toe te geven.
Zij zullen u nog, o edelste der Goden, als Saturnus behandelen. Ik laat daar, hoe
dikwijls reeds uw tempel geplunderd is. Zij sloegen de handen aan u bij Olympia,
en gij, dien de dichters den oppersten Donderaar noemen, hebt de honden niet
durven wakker maken of de buren roepen, om de heiligschenners te verjagen. Gij,
die de verdelger der reuzen en de overwinnaar der Titans heet, gij zat rustig met
den tienstraligen bliksem in de hand, terwijl de dieren u de gouden krullen afschoren.
Wanneer zult ge eindelijk ophouden te verdragen, wanneer zulke misdaden wreken?
Om toch van mij zelven te spreken, nadat ik zoovele Atheniënsers groot en rijk
gemaakt had en allen behoeftigen edelmoedig onderstand bood, of liever, nadat ik
om weldadig jegens mijne vrienden te zijn, bij hoopen mijne rijkdommen heb
uitgestort en zelf arm ben geworden, kennen zij mij niet meer, ja zien zij mij zelfs
niet aan, terwijl zij mij vroeger eerbiedigden, aanbaden en aan mijne wenken hingen;
wanneer zij mij soms op weg ontmoeten, gaan zij mij voorbij als een lang uitgewischt
opschrift van een ouden grafsteen, dat zij niet beproeven willen te lezen, of ontwijken
mij reeds van verre, alsof zij een onheilspellend gezigt vreesden te ontmoeten, in
mij, die nog kort geleden hun redder, hun weldoener was.
‘Om zooveel boosheid heb ik tot dezen afgelegen en woesten akker mijne toevlugt
genomen, waar ik in dit armoedige kleed voor vier stuivers daags in den grond werk,
met mijne eenzaamheid en spade philosopherende. Zoo veel
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zal ik er althans bij winnen, dat ik niet velen behoef te zien, wien het onverdiend wel
gaat: want dat schouwspel is het onverdraaglijkste. Schud dan nu toch eindelijk af,
o zoon van Saturnus en Rhea, dien eeuwigen slaap en blaas den bliksem weêr aan.
Of het moet wel waar zijn, wat de Cretensers van u vertellen, dat gij bij hen begraven
ligt.’
‘Wie is die smerige kerel, die daar in Attica bij den berg Hymettus zoo veel praats
heeft?’ vraagt Jupiter van den hemel nederziende aan Mercurius; ‘zeker een
philosoof, anders zou hij zulke goddelooze taal niet durven uitslaan.’ ‘Hoe, mijn
vader,’ antwoordt Mercurius, ‘kent gij Timon niet, den zoon van Echecratidas, die
ons zoo dikwerf vette offeranden gebragt heeft?’
Vervolgens verklaart Mercurius op de vraag van Jupiter, hoe die brave man, die
zoo door zijne vrienden geëerd werd, tot dezen toestand vervallen is; hoe hij niet
gemerkt heeft, dat hij aan raven en wolven wèl deed, dat het geene vrienden waren,
maar gieren, die hem de lever opaten, en hoe zij, na zijne beenderen te hebben
afgekloven en afgeknaagd, hem nu als een dor geraamte hebben verlaten.
‘Dan heeft de man geen ongelijk,’ zegt Jupiter ‘en dan moeten wij hem niet
veronachtzamen, hem, die ons zoo vele schapen en ossen op onze altaren gebrand
heeft (ik heb er de reuk nog van in mijn neus), of wij zouden even als die valsche
vrienden handelen. Het is ook waar, ik heb het in den laatsten tijd zoo druk gehad
met al die valsche eeden en inbraken en diefstallen, die er gepleegd zijn, dat ik in
langen tijd niet naar Athene heb omgezien, vooral ook nadat de philosophie en de
openbare twistredenen daar begonnen zijn, waarmede zij een geschreeuw maken,
dat men het bidden van de anderen niet hooren kan. Maar ga nu zoo schielijk gij
kunt met Plutus naar hem toe; laat dezen Thesaurus ook medenemen, en dat zij
het huis van Timon niet eer verlaten, voor hij hun vrijwillig uitgeleide doet. Wat de
vleijers betreft, die zich zoo ondankbaar betoond hebben, deze zal ik wel nader
straffen, wanneer mijn bliksem weêr gemaakt is: want de twee grootste stralen zijn
er onlangs van gebroken en omgebogen, toen ik hem te sterk naar Anaxagoras,
den sophist, slingerde, die zijnen leerlingen verzekerde, dat er geene goden zijn,
en ik mistrof,
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omdat Pericles hem de hand boven het hoofd hield......’ Mercurius maakt bij zich
zelven de aanmerking, hoe nuttig het toch is een weinig te schreeuwen: had Timon
in stilte zijn ongeluk gedragen, niemand ware hem te hulp gekomen. Plutus van
zijne zijde maakt vele tegenwerpingen; hij is vroeger, naar hij meent, door Timon
niet met de noodige beleefdheid behandeld, maar aan stukken het huis uitgeworpen.
Jupiter verwijt Plutus, dat hij nooit tevreden is, daar hij juist over anderen klaagt, dat
zij hem opsluiten en het daglicht niet laten zien, en noch voor zich noch anderen
eenig nut van hem trekken, waarop Plutus (de God des rijkdoms) eene allergeestigste
schildering geeft van de wijze, waarop hij naar zijn oordeel behoort behandeld te
worden, noch te angstig en jaloersch bewaakt, noch te vermetel en kwistig
blootgegeven.
Eindelijk vertrekken beide. ‘Wat is dat,’ vraagt Mercurius; ‘loopt ge mank? Ik wist
wel dat ge blind waart, maar mank, dat wist ik niet.’ - ‘Dat ben ik ook niet altijd,’
antwoordt Plutus, ‘maar wanneer ik van Jupiter naar iemand gezonden word, ik
weet niet hoe, dan ga ik dadelijk langzamer en word aan beide beenen kreupel,
zoodat ik gewoonlijk het doel van mijne reis niet bereik, alvorens hij, die mij verwacht,
stokoud geworden is. Maar wanneer ik iemand verlaten moet, dan zoudt gij mij
gevleugeld wanen en sneller dan de vogelen; ik heb de renbaan afgeloopen eer het
oog der aanschouwers mij volgen kan.’
Hoeveel waarheid en geest ligt er in die aanmerking! De rijkdom, die kreupel
nadert en gevleugeld vertrekt! Het geheele gesprek is vol Attisch zout en
menschenkennis, en ongaarne zie ik mij verpligt er hier niet meer van mede te
deelen.
Zij naderen Timon, bij wien zij de Armoede vinden, en den Arbeid en de
Onvermoeidheid en de Wijsheid en den Moed, en die geheele schaar, welke de
Honger onder zijne vanen pleegt te vereenigen. Penia (de armoede) wil Timon
behouden, zij, die hem van een verwijfden en krachteloozen nieteling tot eenen
moedigen man gevormd heeft: maar het is de wil van Jupiter en zij vertrekt met hare
gezellen. Timon, meenende menschen voor zich te zien, wil zijne nieuwe bezoekers
steenigen, en ook wanneer hij hoort, wie zij zijn, betoont hij zich wel dankbaar jegens
Jupiter, die aan hem denkt, maar wil echter Plutus niet bij zich toelaten, die de oor-
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zaak zijner ongelukken geweest is, hem aan vleijers heeft overgegeven, haat tegen
hem verwekt, nijd en afgunst gestookt, door weelde hem bedorven, en daarna
plotseling als een echte verrader hem verlaten heeft, terwijl de armoede zijne
krachten ontwikkeld en hem voor het eerst met de waarheid en openhartigheid heeft
bekend gemaakt. Plutus verontschuldigt zich en beweert dat hij het is, die zich
eigenlijk te beklagen heeft. Eindelijk laat Timon zich bewegen: Plutus beveelt hem
diep te graven en roept van onder de aarde Thesaurus, den schat, op, welken Timon
aldus meester wordt.
Timon is nu weder rijk en begint bij het zien van zijn goud zich langzamerhand
met zijnen veranderden toestand te verzoenen. Hij zal dat geheele stuk land koopen,
zegt hij, en een toren bouwen (eene toespeling op den toren, in welken de
Menschenhater werkelijk gewoond heeft), waar hij alleen en niemand meer wonen
kan. Daarna stelt hij eene wet voor het vervolg van zijn leven, waarin Lucianus met
breede trekken den Menschenhater geschilderd heeft: ‘de maatschappij te ontvlugten,
niemand te kennen, allen te verachten; een makker of gastvriend, een altaar voor
het medelijden, altemaal onzin. Deelneming in het lot van weenenden, hulp aan
behoeftigen zij eene overtreding der wet; het leven zij mij eenzaam als dat van een
wolf, en de eenige vriend van Timon Timon zelf, ieder ander een vijand en belager.
Het zij eene bezoedeling iemand toe te spreken, een noodlottige dag iemand te
zien; geen onderscheid tusschen hen en marmeren of ijzeren gedenkteekenen.
Geen gezant mogen wij ontvangen, geen verbond sluiten; eene woestijn zij voor
immer onze scheidsmuur: gemeente, broederschap, medeburgerschap, ja vaderland
zelve, zijn koude en onnutte woorden, slechts bij dwazen geacht. Mijn lievelingsnaam
zij Misanthropos; de hoofdtrekken van mijn karakter luim, scherpte, ruwheid, toorn
en onmenschelijkheid. Ontwaar ik iemand, die gevaar loopt in het vuur om te komen,
en roept hij mijne hulp in, ik zal het met pek en olie trachten te blusschen: wordt des
winters iemand door den watervloed medegesleept en strekt hij zijne armen naar
mij uit, ik zal hem het hoofd onderdompelen. Zoo zal hun gelijk met gelijk vergolden
worden. Deze wet schreef en bezegelde Timon, de zoon van Echecratidas: zegt
het voort.’
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Na deze gemoedelijke geloofsbelijdenis sluit het drama met een allerkluchtigst
tooneel. De voormalige vrienden hebben vernomen, dat Timon weder rijk geworden
is en dringen zich op nieuw aan hem op, wedijverende in hunne betuigingen van
gehechtheid en vriendschap. Demeas, om een voorbeeld te kiezen, zegt, dat hij als
naaste bloedverwant en leerling van Timon reeds een volksbesluit heeft voorgesteld,
om hem een gouden standbeeld naast dat van Minerva in de Acropolis op te rigten,
omdat hij op éénen dag, ter gelegenheid der Olympische spelen, in het vuistgevecht,
den worstelstrijd en het renperk heeft gezegevierd. ‘Ik ben nooit bij die spelen
geweest,’ zegt Timon. ‘Het doet er niet toe, gij kunt er in het aanstaande jaar eens
gaan zien;’ voorts omdat hij in den slag bij Archarnae twee malen de slagorde der
Peloponesiërs verbroken heeft; ‘gij weet zeer wel,’ zegt Timon, ‘dat ik buiten de
conscriptie blijven moest, omdat ik geene wapenen meer betalen kon.’ ‘Al te maal
zedigheid,’ zegt Demeas, ‘indien gij het dan vergeten hebt, wij zijn zoo ondankbaar
niet.’ ‘Nog,’ vervolgt Demeas, ‘dacht ik er aan om mijn zoon herwaarts mede te
brengen met oogmerk u te verzoeken, dat hij, naar uwen naam, Timon heeten mogt.’
‘En gij zijt nooit gehuwd geweest?’ vraagt Timon. ‘Neen, maar met Gods hulp denk
ik het volgende jaar te trouwen en mijn kind moet Timon heeten, want een jongen
zal het stellig zijn.’ ‘Wacht,’ zegt Timon, ‘ik zal u de liefhebberij benemen om naar
eene vrouw te zoeken,’ en slaat hem vergramd met zijne spade ter neder. Op gelijke
wijze bevrijdt hij zich van al de bezoekers en blijft alleen, om naar den gestelden
levensregel zijne dagen in eenzaamheid te slijten.
Onmogelijk is het in deze korte opgave al den rijkdom van vernuft te doen
waarderen, waardoor zich het keurige voortbrengsel van den geestigen Lucianus
onderscheidt, en evenzeer om in meer bijzonderheden omtrent de karakterschildering
te treden: wij hebben ten haren gevalle de woorden, aan Timon zelven in den mond
gelegd, zooveel mogelijk medegedeeld en zullen de gelegenheid hebben, na een
kort overzigt van het drama van Shakespeare, overeenkomstig met ons plan daarop
meer bepaaldelijk terug te komen.
Ons plan verbiedt ons om van dat drama meer dan den hoofdinhoud op te geven
en de voorname strekking der behandeling aan te wijzen. Het stuk van Shakespeare,
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‘Timon van Athene,’ mag dan ook geacht worden meer algemeen bekend te zijn.
Het bevat in een kort bestek al de wisselingen van het leven zijns helds, eene bloote
schets, maar met de meesterhand van den onsterfelijken bard ontworpen.
Voor wie de geschiedenis van Timon uit de bronnen zelve heeft nagegaan, is het
vreemd en verrassend, hoe de Engelsche dichter, wien geene classische opleiding
te beurt viel, zoo met al de bijzonderheden, welke wij aan de overleveringen der
oudheid dank weten, bekend kon zijn. Wat Pausanias en Diogenes Laertius
mededeelen, wat Aristophanes en Lucianus ten tooneele voeren en verhalen, is
hem alles evenzeer bekend. Telkens wordt de Grieksche overlevering kunstmatig
ingevlochten of op haar gezinspeeld. De dichter schijnt aan een zijner geleerde
vrienden dien rijken vooraad van geschikte bouwstoffen verschuldigd, bij welker
gepaste aanwending het eene hoogst zonderlinge uitwerking maakt, al de personen,
welke niet reeds aan de geschiedenis van Timon zelven ontleend zijn, als Alcibiades
en Apemantus, maar aan des dichters brein hunne opvoering dank weten, met
Romeinsche namen uitgedost te zien en Lucius, Lucullus, Sempronius als
Atheensche grooten, Flavius als rentmeester, Flaminius en Servilius als Grieksche
dienstknechten te zien optreden.
In het eerste bedrijf verschijnt Timon in al zijne grootheid; hij geeft prachtige
feesten en deelt overal weldaden uit. De aanzienlijksten van den staat wedijveren
in vriendschapsbetuiging en vleijerij; alleen de schaduwzijde vormen eerst de wijsgeer
Apemantus, die de weelde veracht en het eigenbatig karakter der vrienden doorziet,
en vooral aan het slot de rentmeester Flavius, die den benarden toestand der
geldmiddelen van zijnen zorgeloozen meester betreurt. In het tweede bedrijf melden
zich de schuldeischers aan: Timon verneemt van zijnen rentmeester, hoe het met
zijne zaken gelegen is, maar treurt er niet over; hij heeft immers vrienden, die
gelukkig zullen zijn ook eenmaal te kunnen vergelden; overal zendt hij vol vertrouwen
zijne bedienden rond. Er is iets verhevens en roerends in de gerustheid van zijn
edel hart! Tot dat oogenblik - dit is de karakteristieke schildering bij Shakespeare,
even als bij Lucianus - is er nooit argwaan in zijn geest opgekomen, nooit afkeer
van menschen in zijn hart gevoed. Het volgende bedrijf
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leidt ons achtervolgens bij die vrienden rond en toont, hoe zij de zendelingen van
hunnen weldoener ontvangen: Alcibiades, de eenige, van wien de dichter iets beters
verwachten liet, is intusschen door den Senaat verbannen. Nu leert Timon, na
bekomen berigt, zijne vrienden kennen; onstuimig is zijne woede: nog eens wil hij
zijne voormalige feestgenooten onthalen. Zij komen, door die uitnoodiging in den
waan gebragt, dat Timon slechts geschertst heeft om hen te beproeven, en brengen
zoo goed mogelijk hunne verontschuldiging in, maar vinden in plaats van een prachtig
gastmaal eene bittere spotternij, en voor vroegere vriendschapsbewijzen den vloek
van hun verontwaardigd slagtoffer. Dat tooneel is fiksch van schildering en bereidt
den overgang tot de voorstelling van Timon's eenzaam leven en menschenhaat.
De beide laatste bedrijven vertoonen Timon in zijne woestenij, den menschenhaat
in zijne volle ontwikkeling. Nu had Lucianus in zijne fabel veel voor: de alleenspraak,
indien zij slechts geestig onderhouden werd, kon daar bezwaarlijk te lang zijn; voor
het tooneel past zij uit haren aard minder. Het vierde bedrijf vangt aan met diezelfde
voorschriften en levensregelen, welke bij Lucianus, zoo als wij zagen, in den vorm
eener wet waren voorgesteld. Ieder, die met de schriften van den eenigen
Shakespeare maar weinig bekend is, weet hoe de dichter, die in alles uitstekend is,
ook onovertroffen mag heeten in vloeken en verwenschingen, wanneer de toestand
zijner personaadjes hem de gelegenheid daartoe aan de hand biedt; ja, wij moeten
het erkennen, waar hij deze welligt missen zoude, voert hij gewoonlijk een dronken
soldaat of een brutalen knecht of meer nog een nar in, om een weinig aan zijnen
lust of welligt aan de eischen van zijn publiek bot te vieren. Men gevoelt, welk eene
rijke stof van de bitterste opmerkingen, de scherpste kwinkslagen en de vreeselijkste
verwenschingen zijn held Timon hem aan de hand geeft, wanneer deze, de
eenzaamheid verlangende en haar alleen meer verdragende, telkens bezoekers
ontvangt: want de toren en akker van Timon mogten daarvan bevrijd blijven, de
blijspeldichter kon hen onmogelijk ontberen. Hij vindt, even als bij Lucianus, onder
het beploegen der aarde eenen schat en bezigt nu het goud als het zekerste middel
om op zijne beurt het menschdom kwaad te berokkenen; daartoe geeft
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hij het aan Alcibiades, om zijn vaderland te beoorlogen; aan diens minnaressen,
om de jeugd van Athene te verderven. Men zou hem wederkeerig haten, als men
die tooneelen van kwaadaardigheid en afschuw bijwoont, en echter is dit het geval
niet; de vorige bedrijven hebben te zeer voor zijn hart ingenomen en laten nu slechts
aan het medelijden plaats, het natuurlijkste gevoel, 't welk de menschenhater, dat
is de Timon, inboezemt. Met betrekking tot het doel van ons letterkundig overzigt
is het gesprek met den wijsgeer Apemantus niet onbelangrijk, die hem eveneens
een bezoek brengt. ‘Wederom een mensch,’ roept Timon, ‘vloek, vloek!’ - ‘Ik ben
herwaarts gezonden,’ zegt Apemantus, ‘want de menschen vertellen, dat gij mijne
levenswijze naäapt. Dit is van uwe zijde slechts gemaaktheid, eene armzalige,
onmanlijke zwartgalligheid, uit wisseling van fortuin geboren. Hadt gij dat ellendig
kleed aangetrokken om uwen hoogmoed te kastijden, 't was wel, maar nu doet gij
het gedwongen: gij zoudt op nieuw een modepop zijn, zoo gij geen bedelaar waart.’
Zoo spreekt hem Apemantus toe, niet wetende, dat hij wederom goud gevonden
heeft, en verheft eene wijsgeerige minachting van het menschdom, aan zijne secte
eigen, boven dien haat uit teleurstelling ontsproten, welken Timon aan den dag legt.
Maar Timon verwijt hem op zijne beurt, hoe hij integendeel slechts uit ellendigen
trots het menschelijke geslacht beschimpt; ‘het is,’ zegt hij, alleen omdat gij als een
hond opgevoed zijt:
‘Maar ik, ik had
Tot werkplaats heel de wereld: en mij stond
Der menschen tong en mond en oog en hart
Ten dienst, meer dan ik bezig houden kon.
Zij hingen me aan, ontelbaar als het loof
Aan d'eikeboom: - daar woei de najaarswind:
Zij vielen af en lieten mij ontbloot
En naakt, ten prooi aan storm en winterkoû.
Zie, dat valt zwaar te dragen voor den man,
Die beter lot gekend had en verdiend. Uw leven was van uw geboorte af aan
Slechts lijden: - en de tijd heeft u gehard.
Wat zoudt gij dan het menschdom haten? 't Heeft
U nooit gevleid: het smaakte uw weldaân nooit.
Indien gij iemand vloeken wilt, zoo vloek
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Dien armen schelm, uw vader, die verdwaasd
Een bedelaarster opzocht om u 't licht
Te geven, als den armen erfgenaam
Van zijn ellende en schurkerij. Van hier! Want waart gij niet tot armoê voortgeteeld
Gij zoudt een schelm of vleijer zijn geweest.’

Die beide bedrijven zijn zeer belangrijk voor de karakterschildering, waarvan wij
eene proeve mededeelden, maar behelzen weinig afwisseling, veel minder
dramatische kunst. Om eenige tegenstelling te doen ontstaan, heeft de groote dichter
een verzoenend tooneel voor het menschelijke gevoel gegeven in de ontmoeting
van Timon en den getrouwen Flavius. Het beeld van dien eenigen, die in allen
tegenspoed getrouw blijft, is door hem aan de geschiedenis toegevoegd, en dit
tooneel doet misschien aan het karakter van volstrekten menschenhaat, waardoor
de Timon der oudheid zich onderscheidt, weinig goed; maar het toont tegelijk in het
plan des dichters, hoe vatbaar de ziel van den Misanthroop voor de menschelijkheid
was geweest, indien slechts de menschheid aan hare eischen voldaan had. De
laatste tooneelen zijn om of nabij het graf van Timon, op hetwelk Alcibiades, die als
overwinnaar van zijn vaderland terugkeert, aan den edelen inborst van zijn gestorven
vriend regt doet wedervaren.
Wij hebben reeds hier en daar een punt van verschil in de dramatische behandeling
van Lucianus en Shakespeare aangewezen. Het voornaamste is, dat de eerste, bij
zijne classische opleiding, éénheid in zijne actie gebragt heeft, terwijl de laatste zich
daarom minder bekommert. Lucianus neemt het tijdpunt, waarop Timon arm
geworden is, en laat hem door het opsporen van zijn schat het middel vinden, om
den eenzamen toren te bouwen, die als emblema van Timon's menschenhaat door
de overlevering beschouwd werd. In den aanvang werkt hij voor een karig loon en
is dus met menschen in noodzakelijke aanraking: door den gevonden schat, die
nog bovendien meerdere aanleiding geeft om de menschen te leeren kennen, van
welke Timon omringd was, bekomt hij de noodige onafhankelijkheid, om zich een
levensregel van haat en volstrekte afzondering voor te schrijven. Het is als het ware
de inleiding tot het leven van den Misanthroop. Shakespeare daarentegen
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heeft in zijne voorstelling de oorzaak en het gevolg willen verbinden. Welk een
verschil van gevoelens in denzelfden man bij den aanvang en het slot van het Drama,
hetwelk zijn' ganschen levensloop bevat! Is de eenheid daardoor verbroken, laat
ook voor de tooneelmatige voorstelling het Drama, vooral in de laatste bedrijven,
veel te wenschen overig, de karakterschets is in het doel des kunstenaars te
volkomener, en als studie, als bewerking van eenen dramatischen toestand, behoeft
de Timon voor weinige meesterstukken van den onsterfelijken dichter onder te doen.
Maar verschillen alzoo die beide schrijvers in hunne dramatische behandeling
van het onderwerp, wij moeten erkennen, dat hunne karakterschildering volkomen
overeenstemt. Over deze, en in het algemeen over de letterkundige opvoering van
den Misanthroop, willen wij ten slotte nog een paar opmerkingen mededeelen.
In de eerste plaats - en wij hebben er reeds meermalen de opmerkzaamheid op
gevestigd - is er iets treffends, iets aandoenlijks in de aanleiding tot Timon's
menschenhaat, zoo als zij door de geschiedenis is opgegeven en in de letterkundige
opvoering van het karakter met doorzigt is behouden. Berustte die gramstorigheid
slechts op de grilligheid van het humeur, of op eene verkeerd geleide opvoeding,
of op de opwellende drift van het oogenblik, zij kon slechts onzen afkeer of ons
medelijden, nimmer onze deelneming en belangstelling opwekken. - Nu herinnert
zij het gezegde van eenen beroemden Franschen wijsgeer: ‘wie op zijn vijftigste
jaar de menschheid niet haat, heeft haar te voren nooit lief gehad.’ Molière heeft in
zijn Misanthrope dit punt veronachtzaamd, maar daarom, hoe fraai ook het blijspel
wezen moge, voldoet het hoofdkarakter in geen opzigt aan zijne dramatische roeping;
en de dichter, die met Rabelais de meeste typen aan de Fransche letterkunde
schonk, heeft ons geen Misanthroop kunnen geven, die als karakter eenige
letterkundige waarde bezit, of eenigen blijvenden roem heeft verworven. De man
keurt af, alleen een weinig openhartiger dan gewoonlijk geschiedt, hetgeen iedereen
zal afkeuren, en ging hij ook nog verder, men zou hem als een' onbeschoften bediller
den rug toekeeren; hij heeft in onze oogen het regt niet verkregen Misanthroop te
zijn. Wanneer een ander jegens hem beleefd is, dan verlangen wij, dat hij zulks op
gelijke wijze beantwoorde.
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Maar Timon, die alles voor de menschheid veil had en in haar zoo deerlijk zich heeft
bedrogen, dien, naar de kernachtige uitdrukking van Lucianus, de philanthropie
ellendig maakte, zoo iemand, zegt ons gevoel, dan mag hij Misanthroop wezen.
Zoo ook de Menschenhater van Kotzebue: eene vrouw, welke hij meer dan het
leven beminde, op welke hij al de hoop en liefde van zijn hart heeft vereenigd, Eulalia
heeft hem bedrogen. Wie ergert zich in het bekende tooneelspel één oogenblik aan
zijne stugheid en menschenhaat? Ik schrijf het ook daaraan hoofdzakelijk toe, dat
Timon eene letterkundige type geworden is: geen Diogenes of Apemantus kon dat
zijn. Het was alleen de gewoonte om al wat zonderling was tot de philosophen te
rekenen, die van Timon een wijsgeer gemaakt heeft; en wat bij Diogenes Laërtius
van zijne leerlingen verteld wordt, schijnt in openbaren strijd met zijne levenswijze,
en met de berigten der overige schrijvers. Wij zeggen het den Hoogleeraar Krug
na, hoezeer wij overigens met zijn ongunstig en eenzijdig oordeel niet instemmen,
dat het ongerijmd is Timon van Athene onder de wijsgeeren te rekenen.
Niet alleen de dichters, van welke wij spraken, maar de geheele oudheid
beschouwde zijn menschenhaat uit een verschillend, met de waarheid meer
overeenkomstig oogpunt. Opmerkelijk is de plaats bij Plutarchus, waar hij zegt, dat
Marcus Antonius verklaarde de levenswijze van Timon te beminnen en na te volgen,
omdat hij hetzelfde geleden had; want dat ook hij, onregtvaardig en ondankbaar
van zijne vrienden behandeld, daarom tegen alle menschen wantrouwen en afkeer
voedde. Had niet de geschiedenis eene jeugd als die van Timon aan zijne
afzondering doen voorafgaan, de man op den toren ware slechts curieus geweest
en lang voor zijnen dood door eene andere zeldzaamheid in den geest der Atheners
verdrongen.
Eene tweede opmerking is deze: de menschenhater, zoo als het tooneel hem
aan de geschiedenis ontleende, is niet belagchelijk, en houdt integendeel een gevoel
van sympathie voor zich levendig, ook dan wanneer zijne levenswijze, zijn toon,
zijne handelingen vreemd en vaak op zich zelve bespottelijk zijn. Gedeeltelijk heeft
hij dit aan de vermelde oorzaak te danken, maar veelzins ook daaraan, dat hem bij
de afwijkingen van zijn verstand geen edel hart ontzegd
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wordt. Haatte hij de menschen als de wreedaardige Caligula, die wenschte, dat zij
slechts één hoofd hadden, om de geheele menschheid op eens te kunnen
vernietigen, welk belang zou de dichter in zulk een dolzinnig monster kunnen
inboezemen? De mislukte proeve van Alexandre Dumas heeft doen zien, dat geen
Caligula de held van een drama wezen kan. Men heeft in de laatste jaren, vooral
in Frankrijk, het onmogelijke beproefd, om voor die uitvaagsels der menschelijke
natuur eenig belang te doen ontstaan; te vergeefs: de zedelijkheid wreekt zoowel
in de letterkunde als in de maatschappij hare regten, en geen talent is in staat belang
in te boezemen voor een karakter, tenzij door de edele trekken, welke het daarin
legt of erkent.
Vooral de Engelsche bard heeft dat uitstekend begrepen; in de eerste bedrijven
van zijnen Timon is niets verzuimd, om hem als goed en beminnelijk voor te stellen.
Na Timon's val beweenen de bedienden hunnen ontvlugten meester, en roemen
zij als om strijd zijne edele hoedanigheden: ‘en nu zijn wij hier’ zegt Flavius ‘als
gebroken meubelen van een in puin gevallen huis!’ - ‘Maar nog’ antwoordt een
hunner, ‘nog dragen onze harten de liverei van Timon.’ De Timon van Shakespeare
is waarlijk niets minder dan een blijspel, en voor zooverre Lucianus en ook Molière
in den stijl der Comedie den menschenhater opvoeren, is niet hij de persoon, maar
zijn zij het, die hem omringen, ten wier koste de dichter de lachspieren opwekt. Het
is geen Vrek of Tartuffe, dien men met blijdschap den verdienden spot of der
verachting ziet ter prooije gegeven, integendeel, het is de Misanthroop, die de goede
rol speelt, die nu eens de dwaasheden hekelt, dan weder de misdaden verfoeit.
Hebben wij niet gezien, hoe onze Van Effen dien naam verkoos, om zijne zedelijke
vermaningen te doen gelden; hoe later een beroemd Fransch publicist zich ten halve
daarachter verborg, om de buitensporigheid der tegenwoordige wettenmakerij te
gispen?
Hoe nu, is dan de menschheid zoo verdorven, en had de menschenhater gelijk?
Al wierd ook de eerste vraag door de treurige lessen der ondervinding toestemmend
beantwoord, de gevolgtrekking in de tweede opgesloten zou niettemin onjuist wezen.
Het zou weinig oordeel verraden, wanneer men alzoo uit het eigenaardig karakter
eener let-
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terkundige verschijning tot de toepassing op het werkelijke leven besluiten wilde.
Hoe vaak hebben wij de gelukkige list, of den geestigen spot ten tooneele toegejuicht,
terwijl wij er verre van af zouden wezen die goed te keuren, wanneer ze ons alzoo
in het dagelijksche leven bejegenden. Het naaste aan de waarheid zullen wel de
Stoïcynen geweest zijn, wanneer zij al de afwijkingen en buitensporigheden van
den menschelijken geest als ziekten, pathemata, rangschikkende, ook Timon's
afkeer van het menschelijk geslacht eene bepaalde ziekte der ziel, eene perturbatie,
de

betitelden, zoo als Cicero in het 4 boek zijner Tusculaansche gesprekken ons
verzekert.
Dan, zoo wij ons in dit onderzoek verder begaven, zouden wij gevaar loopen het
veld der letterkunde te verlaten; en alleen aan hare geschiedenis hebben wij deze
proeve willen ontleenen, in welke welligt reeds te veel van het geduld onzer lezers
gevergd is.
AART VEDER.
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Het zamenstel der voornaamste Europesche houtsoorten. Handleiding
tot mikroskopisch onderzoek van houtachtige plantenweefsels; door
J.W.H. Cordes, benoemd ambtenaar voor het boschwezen in
Nederlandsch-Indië. Met drie uitslaande platen. Te Haarlem, bij de Erven
Loosjes. 1857.
Door de Redactie van ‘de Gids’ verzocht zijnde eene beoordeeling te leveren van
het boek, door den Heer Cordes onder bovenstaanden titel uitgegeven, was mij dit
welkom. Het zamenstel der voornaamste Europesche houtsoorten, beschouwd met
het oog van iemand, die aan de Landbouwschool te Haren bij Groningen zijne
opleiding genoot en van daar, een paar jaren, ter verdere ontwikkeling te Carlsruhe,
op 's Rijks kosten, doorgebragt had, deed iets goeds verwachten.
In dat gevoelen werd ik bevestigd door de eerste zinsnede van de Voorrede, waar
de Schrijver zegt: ‘hoezeer reeds vele bijdragen over de anatomische zamenstelling
geleverd zijn, zoo moet het toch verwondering baren, dat nog nimmer een eenigzins
algemeen overzigt is in het licht verschenen, betreffende het maaksel van dat deel
der boschboomen, waarom die voornamelijk worden aangekweekt.’
Bij het verder lezen werd ik echter bitter teleurgesteld, en in stede van een
algemeen overzigt aan te treffen, ontwaarde ik in het boek van den Heer Cordes
niets, dat aan een zamenhangend geheel doet denken. Het omgekeerde heeft
veeleer plaats. Daarbij heb ik nog de belangrijke grief te voegen, dat het werk niet
op de hoogte van den tijd geschreven werd, doordien er niet in was opgenomen,
wat in Nederland deswege werd geleverd en dat, juist met betrekking tot den
ontleedkundigen bouw van het hout, van groot gewigt is te achten. In de volgende
bladzijden hoop ik van een en ander een afdoend bewijs te leveren.
Voor ik echter overga om het boek van den Heer Cordes in zijne onderdeelen na
te gaan, wil ik het laatstgenoemd punt een weinig toelichten. Het betreft namelijk
datgene, wat door Dr. Brants in de laatste tijden ten dezen aanzien aan het licht
werd gebragt.
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Het is bekend, dat de Heer Brants door de geologische Commissie verzocht werd,
om zich te belasten met een onderzoek aangaande de kienhouten, welke in de
veenen van ons land waren opgedolven. Brants gaf gehoor aan dat verlangen, en
deed dit onderzoek voorafgaan door zich bekend te maken met het zamenstel der
houtsoorten in het algemeen en bij voorkeur van die, welke men in het veen konde
aantreffen of die daarmede eenige overeenkomst vertoonden.
De Heer Brants, niets ten halve doende, heeft zich ontzaggelijk veel tijd en moeite
getroost om op de hoogte te komen, van waar hij meende de zaak te kunnen
overzien. Hij is hierin, naar het eenparig gevoelen van deskundigen, meesterlijk
geslaagd door in den ‘Bodem van Nederland,’ uitgegeven door Dr. Staring, van
bladz. 139 tot 188, eene vergelijkende ontleedkunde der meest voorkomende
inlandsche houtsoorten te leveren, welke, op eigen onderzoek gegrond, eene
allerbelangrijkste bijdrage levert, en zulks op eene wijze, zoo als tot heden nog niet
had plaats gevonden.
Bij dit onderzoek erlangde de Heer Brants eenige uitkomsten, welke hij in den
‘Bodem van Nederland’ niet zoo uitvoerig kon ter sprake brengen. Een van die
punten betrof zijn onderzoek over het houtparenchijm. Zijn zienswijze dienaangaande
werd afzonderlijk opgenomen in de ‘Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Academie van Wetenschappen,’ deel III, bladz. 344.
Brants toont in deze verhandeling overtuigend aan, niet alleen dat het
1
houtparenchijm, bij de onderscheidene europesche loofhouten, steeds voorkomt ;
maar ook dat dit weefsel, in verband met de mergstralen, het vraagstuk der op- en
nederdaling van het voedingsap kan beslissen. Wij willen nu niet in de bijzonderheden
die ontdekking nagaan, doch moesten ons dezen uitstap veroorloven, om de vreemde
handelwijze van den Heer Cordes aan te toonen, die, drie jaren later, wil beweren,
dat hij het houtparenchijm vond meer dan door vroegere houtontleedkundigen
geschied was, en dat hij het zelfs als een belangrijk werkzaam weefsel meent te
moeten beschouwen (bladz. 53, 112 en 113).
Gelijk het geheele boek van den Heer Cordes de bewijzen draagt, dat het
fragmentarisch is tezamengesteld, zoo ook vindt men, in het tweede hoofdstuk der
eerste afdeeling, geen woord van het houtparenchijm melding gemaakt, ofschoon
dit over de plantencel handelt in hare verschillende gedaante. Het allereerst wordt
de naam van houtparenchijm op bladz. 46 vermeld, terwijl eerst op bladz. 52 en 53
de beschrijving daarvan voorkomt in de volgende woorden: ‘slechts weinige schrijvers
vermelden eene zoo algemeene verbreiding en achtten hetzelve tot slechts eenige
houtsoorten beperkt; desniet-

1

Dr. Brants vond dit parenchijm in 104 houtsoorten door hem onder zocht, en slechts bij
Berberis was het hem nog niet gelukt dat te ontdekken.
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temin heeft het onderzoek mij meer en meer in het denkbeeld gesterkt, dat het
houtparenchijm als belangrijk bestanddeel van alle loofsoorten kan beschouwd
worden. Langen tijd heeft men hetzelve geheel over het hoofd gezien; doch een
naauwer onderzoek heeft doen blijken, welke gewigtige rol hetzelve in het
houtligchaam speelt. Op vele plaatsen vereenigen deze celrijen zich met de, tevens
voedingsap bevattende, mergstraalcellen en wordt op deze wijze het hout in alle
rigtingen gevoed.’
Uit het aangehaalde blijkt duidelijk dat Cordes der wereld wil diets maken, dat het
houtparenchijn, in zijne ware natuur, eerst door hem werd erkend. Ware dit het geval
geweest, zoo zou hij het bij deze enkele woorden niet hebben gelaten, maar daaraan
natuurlijk eene verdere uitbreiding hebben gegeven. Doch dat het een gestolen veer
is, blijkt uit hetgeen de schrijver, hooger op bladz. 46, zegt, dat namelijk in de
teeltstreek het nederdalen der bewerktuigde sappen geschiedt, waardoor de stof
van boven naar benden wordt afgezet. Had Cordes de ware beteekenis van het
houtparenchijm gekend, dan zou hij het nederdalen der voedende sappen aan
exosmose van het houtparenchijm in verband met de mergstralen toegeschreven
hebben, waardoor langzamerhand het houtparenchijm en de mergstraalcellen met
koolhydraten opgevuld worden, terwijl zij die door endosmose weder afgeven.
Maar, zal men welligt vragen, is het zeker, dat Cordes met de ontdekking van
Brants bekend is geweest? en dan moet ik daarop bevestigend antwoorden. Eerstens
heeft Cordes, blijkens de Voorrede, bij de zamenstelling van zijn werk, veel aan
zijnen leermeester, den Groninger Hoogleeraar van Hall, te danken. Deze was,
behalve als kruidkundige, als Lid der Koninklijke Akademie, bekend met hetgeen
de Heer Brants daar uitgaf. Ten anderen, en wat alles afdoet, zoo geeft Cordes in
zijn boek de duidelijkste blijken, dat hij met het werk van Brants bekend was, terwijl
hij, op bladz. 31, den ‘Bodem van Nederland’ aanhaalt. Hij doet dat wel is waar
slechts eenmaal, en dit ter onderscheiding van de schors, en noemt daarbij Dr.
Staring in stede van Dr. Brants, doch het bewijs is daarmede voldoende geleverd,
dat hij met den arbeid van Brants bekend was. Wat meer is, aan dat zelfde werk
ontleent Cordes twee afbeeldingen, welke hij ook al op naam van Dr. Staring stelt,
doch die voldoende opheldering geven, dat hij bekend was met hetgeen door Brants
ten dezen aanzien in den ‘Bodem van Nederland’ geschreven werd. In dit werk van
Brants nu wordt het houtparenchijm meermalen en vrij uitvoerig ter sprake gebragt,
en ten overvloede (op bladz. 151) verwezen naar bovenvermelde Verhandeling,
opgenomen in de ‘Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie.’
Mij komt het als waarschijnlijk voor, dat de Heer Cordes reeds eenigermate met
het schrijven van zijn boek gevorderd was, toen
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hem bekend werd wat Dr. Brants, op dat zelfde terrein, reeds verrigt had en dat hij,
geen tijd meer hebbende om het geheel om te werken, tot het besluit is gekomen,
om den geheelen arbeid, kort en bondig, te ignoreren. Dat houtparenchijm ontwaarde
hij intusschen op de plaatsen, waar Brants het aangeeft, en vond toen goed, als
gevolg van zijn onderzoek, er melding van te maken, terwijl de noot op bladz. 31,
bij vergissing zal zijn overgebleven.
Ook in zijne bijzonderheden geeft het werk van den Heer Cordes veel stof tot
aanmerkingen. Ik twijfel niet, of men zal dit onder het lezen dezer beoordeeling gaaf
willen toestemmen.
De inhoud bestaat uit de volgende deelen:
EERSTE AFDEELING.

Algemeen Gedeelte.

Hoofdstuk I.

Het gebruik van het mikroskoop.

Hoofdstuk II.

De plantencel, in hare verschillende
gedaanten, ontwikkeling en de door haar
gevormde weefsels.

Hoofdstuk III.

Beschouwing van het hout- en
schorsligchaam in het algemeen.

TWEEDE AFDEELING.

Bijzonder Gedeelte.

Hoofdstuk I.

Handelwijze in acht te nemen bij het
mikroskopisch onderzoek der
houtsoorten.

Hoofdstuk II.

Anatomisch zamenstel van de in Europa
meest gekweekte houtsoorten.

Hoofdstuk III.

Toepassing der anatomische kennis op
de physische eigenschappen van het
hout.

Dat geraamte is zeker niet kwaad. Doch het omkleedsel kan niet aan de
verwachting voldoen, omdat alle mogelijke eenheid in het werk ontbreekt, en het
eene hoofdstuk niet het gevolg is van het voorgaande. Als men het boek gelezen
heeft, dan vraagt men zich af: wat was het doel van den schrijver? wat wilde hij
leveren? en men blijft zich het antwoord schuldig.
De geheele eerste afdeeling kan als eene inleiding op het werk beschouwd worden.
Ofschoon wij tegen de twee eerste hoofdstukken dezer afdeeling nog wel wat in het
midden te brengen hebben, zoo willen wij die beide laten rusten en ons bepalen bij
het derde hoofdstuk, handelende over het hout- en het schorsligchaam. Daartegen
heb ik een aantal, en zoo ik meen gegronde, bedenkingen. Ik zal echter mij bevlijtigen
zooveel mogelijk kort te zijn, en slechts enkele punten ter sprake brengen.
Eene hoofdbedenking is de wijze waarop dit hoofdstuk wordt bewerkt. Namelijk
niet systematisch of vergelijkenderwijze, met het oog op het zamenstel der
onderscheidene houtsoorten, maar met stukken en brokken, die kennelijk, ieder
afzonderlijk, zonder bepaald doel werden ter neder geschreven. Zoo bijv. vindt men
het ont-
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staan van de verschillende deelen van den éénjarigen tak driemalen beschreven.
Eerst hoe die deelen uit den eindknop ontstaan op bladz. 27; voorts bij den éénjarigen
beukentak op bladz. 29, en dan nog weder hetzelfde herhaald, op bladz. 61, van
eenen éénjarigen eikentak. Had de schrijver zich een bepaald doel voor oogen
gesteld, dan waren dergelijke herhalingen voorgekomen.
Een sprekend voorbeeld van de slordige wijze van bewerken, waarbij telkens de
schrijver met zich zelven in tegenspraak is, levert zijne beschouwing omtrent de
schors op.
Alles wat over de schors gezegd wordt, is, zoo als het daar staat, verward en
onverstaanbaar. Men moet, om den zin te begrijpen, gedurig naar de beteekenis
der gebruikte namen van schors en bast raden, en deze dan zoo, dan weder anders
opvatten. En nog zal er veel duisters overblijven. Op bladz. 30 zegt de schrijver, dat
de schors bestaat uit de volgende lagen:
o
1 . de opperhuid.
o
2 . de kurklaag.
o
3 . de schorsparenchijmlaag.
o
4 . de bast.

Hij begrijpt, onder het woord schors, de geheele laag, welke een boom tot op het
hout omkleedt. Wij lezen dan ook bladz. 30, regel 2, van schorslagen in den zin van
onderdeelen van de schors en op dezelfde bladz., regel 10, treffen wij ook het woord
schorslaag aan. Heeft dit woord ook hier de beteekenis van schors, dan is daar
eenige zin te vinden; maar wij vinden haar elders, op blz. 88 (waar vermeld wordt,
dat de plataan geheel van schors ontbloot is), kennelijk opgevat in de beteekenis
van schorsparenchijmlaag. Hoe men het echter opvatte, altijd blijft de zaak duister.
Men zou kunnen meenen dat de S. bedoelt, dat bij eenige boomen jaarlijks
opperhuid, kurklaag, schorsparenchijm en bast gevormd wordt, doch bij den beuk
bij uitzondering alleen in de jeugd de eerste drie der genoemde deelen en later
alleen bast ontstaat, en dat is stellig niet waar. Ook begrijpen wij niet wat het moet
beteekenen, wanneer de S. zegt: ‘bijaldien ook jaarlijks eene nieuwe laag inwendig
wordt afgezet.’ Slaat men nu bladz. 79 op, dan leest men eene beschrijving van de
schors, welke zeer wel te verstaan is, namelijk ‘de schors van den gewonen iep
vormt eene korst, waarbij zij scheuren verkrijgt. Jaarlijks worden nieuwe bastbundels
gevormd, hetwelk echter zeer onregelmatig geschiedt, daar zich hier en daar
verstrooide bastbundels vormen.’ Op de volgende bladzijde echter, bij den kurkiep,
wordt gezegd: ‘de bast ontwikkelt zich in op elkander volgende ringen, welker bundels
meer en meer van elkander wijken.’ Deze beschrijving is niet te verstaan. Volgens
Cordes toch is de bast het zoogenaamd liber. Dit zou zich dus bij den kurkiep in op
elkander volgende ringen (lagen) vormen. Dit echter is niet den kurkiep eigen, maar
een ken-
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merk van het liber, dat daaraan zijn naam verschuldigd is! De bedoeling van beide
aangehaalde plaatsen zal zijn, dat de bastbundels niet, gelijk bij den gewonen iep,
verspreid, maar aanvankelijk in aaneengeschakeld concentrische lagen staan, die
later uiteenwijken. Of nu dit onderscheid inderdaad aanwezig zij, zullen wij niet
nagaan; doch wij voeren het alleen aan, als blijken der bovengemelde verwarring
des schrijvers ten opzigte der woorden schors en bast.
Eene dergelijke verwarring wordt ook zeer in het oogloopende op bladz. 88
opgemerkt, waar de S. zegt, dat de schors van den gewonen plataan in zijne jeugd
glad is, doch spoedig vlakke ronde schubben erlangt, welke langzaam afvallen,
zoodat op lateren leeftijd het grootste gedeelte des stams geheel van schors ontbloot
is. Volgens deze beschrijving zou de plataan, op lateren leeftijd, alleen maar bast
hebben, terwijl de S. op bladz. 89 zegt, dat bij den plataan slechts in het eerste jaar
eene volkomen bastlaag gevormd wordt.
Kennelijk schreef Cordes op vele plaatsen Dr. Schacht na, zonder in acht te
nemen, dat deze schrijver door bast iets geheel anders bedoelt. Schacht namelijk
bedoelt de bastvezels of bastbundels in concreto, terwijl Cordes onder bast het
geheele bastligchaam bedoelt, of het schorsdeel, dat de bastvezels bevat (bladz.
31). Wanneer wij echter op bladz. 88 lezen: ‘even als bij den beuk wordt slechts
eenmaal bij den berk eene volkomene bastlaag gevormd,’ en wij vergelijken
daarmede wat op bladz. 31 gesproken wordt, ‘van later gevormde bastlagen bij den
berk,’ dan weten wij waarlijk niet of onze verschoonende uitleg kan doorgaan, dan
of wij onkunde moeten veronderstellen.
Op bladz. 55 leest men de bewering, dat ‘de mergstralen langzamerhand van de
kern of naar den omvang zich verhouten, zoodat dit gedeelte onwerkzaam wordt
en het verband tusschen schors en merg, als ook der andere houtlagen, meer en
meer ophoudt.’ Iets vroeger, op bladz. 26, komt eene dergelijke zinsnede voor,
namelijk dat ‘de vloeibare inhoud der elementaire organen meer en meer verdwijnt,
zoodat het rijpe hout droog is; het bevat, voor zooverre het niet met vaste stoffen
gevuld is, in gezonden toestand, lucht.’ Hoe nu iemand dat kan ter nederschrijven,
die te Groningen en te Carlsruhe op de houtteelt zich moest toeleggen, is
onverklaarbaar, en zulks te meer, omdat de S. zegt, dat hij, bij zijn microscopisch
onderzoek, zich steeds van kernhout bediend heeft. Het is thans toch eene
uitgemaakte zaak, welke ook door Dr. Brants in zijne verhandeling ‘over het
houtparenchym’ op verschillende plaatsen werd gestaafd, dat spint- en kernhout
geen onderling verschil daarstelt, voor zooverre dit de verdikking van hout- en
parenchymcellen betreft, terwijl ook bij de oudste boomen het hout van het hart
zoowel van vochtdeelen is voorzien als dit bij het spint wordt waargenomen. Tot op
den hoogsten ouderdom bevat het parenchym-
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weefsel van het hout koolhydraten, welk tegen het voorjaar zich oplossen en in het
najaar er weder worden aangetroffen.
Ten slotte zij hier nog de zonderlinge opmerking aangestipt, dat de jaarkringen
aan den top van den boom dikker zijn, dan meer naar beneden, want, zegt de
schrijver, ‘ware dit het geval niet, dan zou de stam eenen regelmatigen kegelvorm
bezitten, terwijl hij in den regel, tot op zekere hoogte, zuilvormig kan genoemd
worden.’ Voorwaar eene vreemde leer, welke, wel is waar, gedeeltelijk van Schacht
(der Baum) ontleend werd, doch die, zoo ze gegrond ware, ons stammen moest
doen aantreffen, althans bij oudere boomen, die van boven dikker waren dan van
onderen, even als bij de palmen der tropische gewesten.
Wij willen nu overgaan tot eene beoordeeling der tweede afdeeling, waarvan het
eerste hoofdstuk over het mikroskopisch onderzoek handelt, dat bij de houtsoorten
is in acht te nemen, terwijl in het tweede hoofdstuk over het zamenstel gesproken
wordt van eenige in Europa meest gekweekte houtsoorten, en in het derde of laatste
deel de toepassing moet gevonden worden der anatomische kennis op de physische
eigenschappen van het hout.
De weinige bladzijden van het eerste hoofdstuk kunnen wij met stilzwijgen
1
voorbijgaan , doch bij het tweede zal het noodig zijn ons wat langer op te houden.
In de eerste plaats hebben wij eene bedenking tegen de wijze van bewerken.
Had de schrijver, zoo als wij vroeger zeiden, eene vergelijkende ontleedkunde der
onderscheidene deelen van den stam vooropgezet, dan zou zulks in dit hoofdstuk
verder zijn ontwikkeld. Dr. Brants deed dat in den ‘Bodem van Nederland’ van bladz.
139 tot 159, terwijl de volgende bladzijden tot aan bladz. 186 eene vergelijkende
ontleedkunde bevat van verschillende houtsoorten, welke tot zeer belangrijke
uitkomsten aanleiding gaf. Brants schreef echter dit stuk met het oog op de
kienhouten en kon daardoor alleen datgene mededeelen, hetwelk met dit onderwerp
in betrekking stond. Hij leverde echter eenen arbeid, welke tot opbouwen geschikt
was en tot grondslag kon verstrekken om een algemeen overzigt der houtsoorten
te verkrijgen. Dien arbeid van Brants had Cordes moeten vervolgen of bestrijden.
Hij vond echter beter om te doen alsof hem al de onderzoekingen van Brants
onbekend waren gebleven, ofschoon van het tegendeel de bewijzen voorhanden
zijn. Hij bepaalde zich nu bij een ijverig bestuderen der werken van Th.

1

Het is onder anderen in dit hoofdstuk, dat de S. van het houtparenchym spreekt, als
opleverende, bij onderzoek, eene uitkomst door hem verkregen, verschillende van die van
anderen.
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Hartig: ‘vollständige Naturgeschichte der forstlichen Culturpflanzen,’ en van Dr. M.
Schacht: ‘der Baum.’ Hierbij echter gaat hij geheel onoordeelkundig te werk, rukt
de zaken uit zijn verband en neemt zinsneden over die niet stroken met zijn vroeger,
in de eerste afdeeling, geleverd ontleedkundig overzigt. Wel levert de schrijver de
bewijzen, dat het hout van eenige boomsoorten door hem werd onderzocht, doch
de wetenschap werd er niets mede verrijkt; ten minste wanneer wij alles aftrekken
wat van elders ontleend werd, dan blijft er al zeer weinig eigen ondervinding over.
Ik zoude deze omstandigheid niet zoo bepaald op den voorgrond gezet hebben,
indien de schrijver niet telkens van zijn onderzoek gewaagt in een zin, alsof hij iets
zag dat aan anderen was ontgaan, en het doet voorkomen of de ontwikkeling eener
theorie als gevolg van zijn onderzoek te beschouwen is.
In het oog vallend vreemd is de rangschikking der onderscheidene houtsoorten,
waarvan in dit hoofdstuk het ontleedkundig zamenstel wordt uiteengezet. Zoo wordt
er eerst gesproken over den eik, dan over den beuk, vervolgens over den iep, den
esch, den els, berk, plataan, linden, haagbeuk, eschdoorn, populier, wilg, tamme
kastanje, paardenkastanje, acasia, walnoot, en ten laatste over de naaldhouten. Uit
deze optelling blijkt, dat de meest onderling verschillende houtsoorten elkander
opvolgen. Eene dergelijke wijze van handelen is niet te begrijpen, tenzij men het
doel had om alles zooveel mogelijk uit zijn verband te rukken en eene meer arbeid
kostende, ontleedkundige vergelijking minder noodig te doen schijnen, of althans
het gemis daarvan niet zoozeer te doen opmerken.
Aan het slot van dit hoofdstuk vindt eene rangschikking plaats der houtsoorten,
door den S. beschreven, volgens de anatomische zamenstelling. Zij werd ontleend
aan Schacht (‘der Baum,’ S. 380-387), doch door den S. gewijzigd, naar zijn
onderzoek omtrent het hooger besproken houtparenchym. In 1853 was deze
kunstmatige rangschikking der europesche houtsoorten eene zeer goede proeve
door Schacht geleverd, doch welke niet meer op de hoogte van de wetenschap
staat, nadat door Brants in den ‘Bodem van Nederland’ bladz. 186, eene dergelijke
rangschikking, maar in natuurlijke groepen, was medegedeeld. Niet dat wij den
arbeid van Brants hier volmaakt willen noemen, - dat kan men van een betrekkelijk
kort onderzoek niet verwachten, - doch hij gaf den sleutel om verder voort te werken,
en zeker had Cordes zich daarvan moeten bedienen, of zoo hij er zich niet mede
kon vereenigen, er tegen op moeten komen.
Dat dit hoofdstuk, ook in zijne onderdeelen, veel stof tot aanmerkingen levert,
daarvan gewaagden wij boven reeds. Bij enkele punten willen wij een weinig stilstaan.
Wij nemen daartoe het-
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geen de S. bij de onderscheidene houtsoorten van de schors zegt, niet in betrekking
van zijne verwarring van schors en bast, - dat hebben wij vroeger afgehandeld, doch zullen alleen gewagen van eenige vreemde zaken, welke zich hier voordoen.
Zoo bijv. lezen wij bladz. 69, dat de eik eene vleezige schors heeft, zonder te
kunnen begrijpen wat de S. daarmede bedoelt, terwijl men op bladz. 72 van dezen
zelfden boom opgeteekend vindt, dat de looistof in de schors ‘het product schijnt te
zijn van doode cellen,’ waarbij hij zich beroept op Dr. H. Schacht, ‘die Pflanzenzelle,’
S. 46. Hoe echter iets, dat dood is, wat kan produceren, is niet best te begrijpen;
en hoe komt dan de looistof in het hout, waar geene doode cellen zijn?
Bij den beuk zegt de S., bladz. 75, dat de schors zich ligt laat verbrokkelen, even
alsof dit een bijzonder kenmerk is, dat aan dezen boom eigen zou zijn.
Erger is de fout, welke de S. op bladz. 86 maakt, waar hij zegt: ‘Slechts eenmaal,
in het eerste jaar, worden over den geheelen omvang bundels bastcellen gevormd,
terwijl zich later deze vorming op enkele plaatsen herhaalt.’ Nu vinden wij wel bij
Schacht, ‘der Baum,’ S. 231: ‘die Erle und der Haselstrauch (Alnus glutitinosa und
Corylns Avellana) deren Holz so ähnlich gebaut is, zeigen auch in der Rinde grosse
Uebereinstimmung; beide bilden im ganzen Umkreiss nur einmal Bündel verholzter
Bastcellen, später wiederholt sich die Bastbildung nur an denjenigen Stellen, wo im
Holzring die Gefässe fehlen.’ Is het nu niet zeer vreemd, dat Cordes deze zinsnede
aan Schacht ontleende, terwijl bij Brants in den ‘Bodem van Nederland,’ op bladz.
169 gezegd wordt, dat ‘er bij els en hazelaar in de schors voorhanden zijn vrij groote
groepen, verdikte, kraakbeenige cellen, die op bastvezels gelijken, doch daarvan
wel te onderscheiden zijn. De jonge schors heeft, behalve deze, niet dan gewone
schorscellen; maar de oudste schorslaag, dat is die van het eerste jaar, vertoont
eene rij fraaije bastvezels.’
Vroeger zagen wij, dat Cordes bekend moest zijn met hetgeen Brants in den
‘Bodem van Nederland,’ schreef, en dat hij van de afbeeldingen uit dat werk er twee
overnam. Nu geeft Brants bij fig. 3, pl. I, de afbeelding van een eik, waarbij deze
groepen van verdikt parenchym in de schorscellen worden aangewezen.
Van den larix, bladz. 112, zegt de S., dat de schors met die van den groven den
groote overeenkomst heeft, en gewaagt hier niet van de bastvezels, welke in de
schors van deze boomsoort voorkomen, en waardoor zij zich van den groven den
zoozeer onderscheidt, gelijk door Schacht, ‘der Baum,’ wordt aangetoond.
Het is dan ook vooral bij de vergelijking van houtsoorten, dat de S. vele
onnaauwkeurigheden begaat. Zoo zegt hij bij den beuk,
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dat het hout met den eik overeenkomt, wat de inwendige structuur betreft, en grondt
dit gezegde op de omstandigheid, dat bij beiden groote en kleine mergstralen
voorhanden zijn. Had de S. eene vergelijkende ontleedkunde op den voorgrond
gezet, zoo had hij, in stede van overeenkomst, een groot verschil opgemerkt. Immers
ziet hij daardoor het veel belangrijker onderscheid over het hoofd, dat uit den vorm
der mergstralen voortvloeit, welke bij den beuk slechts driemalen hooger dan breed
zijn, en bij den eik deze hoogte soms wel tot dertigmaal de breedte overtreft.
Wanneer men alzoo bij den schrijver leest, dat tusschen het hout van den beuk
en den eik eene groote overeenstemming bestaat, dan verwondert men zich ook
niet op bladz. 63 te lezen: ‘dat de verschillende vormen, welke wij bij mikroskopische
beschouwing waarnemen, weinig of niet met de botanische indeeling der planten
in verband staan; zoo bijv. hebben de uiterlijk zooveel met elkander overeenkomende
tamme kastanje en gewone beuk in gesteldheid van het hout weinig overeenkomst,
terwijl de zooveel van elkander verschillende geslachten eik en tamme kastanje,
niet alleen in het hout, maar zelfs in de vijfhoekige gedaante van het merg, naauw
met elkander overeenstemmen.’
Om nu de bewering te staven, wordt door Cordes de beuk en de tamme kastanje
natuurlijk verwant beschouwd, en deze laatste met de eik als zeer verschillende
aangemerkt. Cordes blijft hier zich hechten aan de benoeming van Linaeus van de
tamme kastanje met den naam van Fagus Castanea. Hagtig, ‘Forst bot.,’ S. 149,
zegt echter: ‘Linné stellte Kastanie zur Gattung Fagus, aber durchaus mit Unrecht,
da sie in ihrem innern Baue und ihrem ganzen Wesen nach, der Eiche viel näher
steht als der Buche. Die Blüthe ist eben so abweichend von der Buche als von der
Eiche. Linné konnte die Motive für die Zusammenstellung daher hieraus nicht
entnehmen. Wahrscheinlich war es daher die grössere Uebereinkunft in der
Fruchthülle; die der Rothbuchenrinde ähnliche äussere Farbe der Rinde junger
Stämme, vielleicht auch die Aehnlichkeit des Blattes mit dem Blatte der Fagus
americana welche ihn leiteten. Erstere kann aber nicht entscheiden, denn dann
müssten wir Aesculus Hippocastanum auch hieher ziehen; die Rinde zeigt nur in
der Jugend und nur in der Färbung Aehnlichkeiten, ihrem ganzen innern Baue in
höheren Alter, auch noch dem äusseren Ansehen nach, steht sie den Eichen sehr
nahe, fast gleich. Wie dort geht auch bei Castanea die eigentliche Rinde bald
verlohren, und es bilden dann die äusseren abgestorbenen Jahresringen der Safthaut
die aufgerissene braune Borke.
Das Holz der Kastanie, dessen Jahresringe durch weitwändige Grenzrohre, wie
bei der Eiche, auffallend von ein ander geschieden
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sind, würden auch in seinem übrigen Baue, selbst in seinen physicalischen
Eigenschaften dem Eicheholze fast gleich stehen, wenn ihm nicht die
characteristischen grossen Markstrahlen gänzlich fehlten. Wuchs und Stamform
entsprechen weit mehr dem der Eiche als dem der Rothbuche, und was mir vor
allem beachtungswerth erscheint, die Knospenbildung ist durchaus die der Eiche,
sie zeigt nichts von den so sehr hervortretenden Eigenthümlichkeiten der
Knospenbildung an der Rothbuche.’
Men ziet alzoo, dat de tamme kastanje en de beuk vrij wat verschil opleveren,
hetgeen te meer in het oog valt, wanneer men beide boomen in den winter vergelijkt.
Dan toch zal men tusschen den tammen kastanje en den eik overeenkomst vinden,
doch geenszins die tusschen den beuk en den tammen kastanje opmerken.
Het schijnt de bedoeling van Cordes geweest te zijn, om, met bovenvermelde
woorden, de verdeeling in natuurlijke groepen, door Dr. Brants daargesteld, te
wederleggen. Zijne voorbeelden zijn echter ongelukkig gekozen, en eerder geschikt
om het doel van Brants te bevorderen, dan het omverre te werpen.
Op bladz. 69 wordt gezegd, dat de groote mergstralen ‘in de vroegste jeugd
gevormd worden en veelal van het merg tot de schors loopen.’ Hier wordt eene
geheel verkeerde voorstelling van de zaak gegeven. Bij een dikken stam zal men
bijna geen mergstralen vinden, welke van het merg tot den omvang doorloopen.
Telkens breken zij af en beginnen er weder nieuwe. Ook zou men, als de bewering
van den S. gegrond ware, alleen zooveel mergstralen in een dikken stam moeten
vinden, als er bij het eenjarig stammetje gevormd werden.
Al verder vinden wij bij den eik, bladz. 71, aangeteekend, dat de mergcellen uit
regelmatige vierhoekige cellen bestaan, en volgens bladz. 62 leest men, dat het
merg uit zeshoekige cellen gevormd is. De S. vergat er bij te zeggen, dat dit verschil
het gevolg is van de lijn van doorsnijding. Doch geen onachtzaamheid is het te
noemen, wanneer de S. op bladz. 82 beweert, dat de esch zijn zeer taai hout te
danken heeft aan zijne talrijke vaten, terwijl juist bij den esch de hoeveelheid van
vaten gering is. Nog minder is dit het geval, wanneer hij zegt, op grond van eigen
onderzoek, dat Pinus Mughus, pumilio, Cembra, pinaster, Laricio en austriaca,
dezelfde inwendige structuur met P. sylvestris gemeen hebben. Terwijl althans
tusschen Pinus pumilio, austriaca en pinaster een kennelijk verschil met Pinus
sylvestris bestaat.
Nog vinden wij in dit hoofdstuk als kenmerk van deze of gene boomsoort
aaangehaald, dat zij door breede of smalle jaarkringen zich onderscheidt; zoo bijv.
heeft
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op bladz. 73 de gewone beuk smalle jaarkringen,
op bladz. 86 de gewone berk breede jaarkringen,
op bladz. 101 de breekbare wilg de breedste jaarkringen,
op bladz. 105 de walnoot, zeer breede jaarkringen,
Het zal toch wel geen betoog behoeven, dat breede en smalle jaarkringen geen
kenmerk kunnen opleveren, en dat zulks alleen afhangt van den meer of minder
snellen groei. Dat de beuk in de streken van Duitschland, waar de S. verkeerde,
zich door eenen langzamen groei onderscheidde, is wel mogelijk, doch in ons land
is dat geenszins het geval. De beuk groeit hier, in den regel, harder dan de eik.
Vele van de opgenoemde zaken zouden wij stilzwijgend voorbijgegaan zijn, zoo
slechts het werk aan het doel beantwoordde, zoo de algemeene strekking
eenigermate goed ware te noemen. Doch het tegenovergestelde wordt door ons
waargenomen, en daarvan geeft ook het laatste hoofdstuk de meest overtuigende
bewijzen.
Dit hoofdstuk wordt door den S. op de volgende wijze aangevangen: ‘Nadat wij
alzoo het zamenstel van verscheidene houtsoorten in het bijzonder hebben
beschouwd, zullen wij kortelijk dezen anatomischen bouw op de daarmede in verband
staande physische eigenschappen van het hout toepassen, en dien ten gevolge
hiernaar onderscheidene groepen van houtsoorten daarstellen.’
Die zienswijze is ongetwijfeld goed, en uit dit oogpunt beschouwd, zou dit laatste
hoofdstuk de toepassing moeten bevatten van hetgeen de schrijver in de voorgaande
hoofdstukken ter neder schreef.
In stede echter van iets deugdelijks aan te treffen, vindt de lezer hier hoegenaamd
geene toepassing van het bedoelde onderwerp, maar worden er eenige soorten
van hout opgenoemd naar de kleur, de digtheid, de hardheid, enz., en zulks op eene
slordige wijze, welke al de vorige hoofdstukken verre achter zich laat.
Wel zegt de schrijver in de Voorrede, dat ‘het laatste hoofdstuk, - de toepassing
der physische eigenschappen - inderdaad een geheel boekdeel kan vullen, terwijl
ik dit slechts in weinige bladzijden heb moeten zamenvatten, daar door mijn
aanstaand vertrek naar Java, tijd en gelegenheid mij ontbreken, dat gedeelte op
eene meer voldoende wijze uit te werken.’ Wij zouden alzoo hier gaarne in onze
beoordeeling toegevend zijn, indien de schrijver niet zelf zeide, wat er in dit hoofdstuk
moet aangetroffen worden, en zoo hij slechts eenige bewijzen geleverd had, dat hij
met zijn onderwerp bekend was. Het blijkt echter dat hem, in zijne studiën, zoo te
Groningen als te Carlsruhe, dat gedeelte van de houtteelt onbekend bleef.
Het bewijs van hetgeen hier gezegd wordt, zal al dadelijk uit de
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tweede zinsnede van de eerste bladzijde blijken, waar de schrijver zegt: ‘Op het
uitwendig aanzien laten de houtsoorten zich door het standvastig karakter van haar
weefsel steeds min of meer duidelijk onderscheiden. In de eerste plaats naar de
jaarringen, die bij de weeke houtsoorten minder duidelijk dan bij de harde begrensd
zijn, doordien dit bij de laatste in den regel door de vele vaten of verdikking der
cellen veroorzaakt wordt. Op eene eenigzins in schuinsche rigting genomen
lengte-doorsnede kan men zich van de gemiddelde lengte en hoedanigheid der
vaten overtuigen, en daardoor de houtsoorten verdeelen in:
langvezelig, bijv. de hazelnoot,
kortvezelig, appel- en perenhout, haagdoorn,
fijnvezelig, wilg, iep, spar,
grofvezelig, eik, beuk, berk.’
Wanneer men een opstel met fouten verlangde, zoo zou het moeijelijk zijn, om,
over zaken, in zoo weinig woorden, er zoo vele zamen te brengen. Zoo bijv. hebben
de harde houtsoorten in al de appelachtigen zeer onduidelijke jaarringen; evenzoo
ook bij cornoelje, terwijl van de weeke houtsoorten, bij den populier en vele anderen,
zeer duidelijke jaarkringen aanwezig zijn. Wat de S. bedoelt met eene ‘gemiddelde
lengte en hoedanigheid der vaten,’ is niet te begrijpen, daar hij, onder het fijnvezelige,
de spar opneemt, waarvan het hout in het geheel geen vaten heeft. Worden hier
vaatbundels of soms houtvezels bedoeld? Maar hoe kan daar de lengte, bij eene
doorsnede, in eene schuinsche rigting gezien worden? En dan nu de verdeeling in
onderscheidene groepen, zoo als de S. dit opnoemt. Is die voortgevloeid uit het
ontleedkundig onderzoek? Zou daaruit voortvloeijen, dat de spar fijnvezelig, de berk
daarentegen en de beuk grofvezelig zijn? Het is ons te dwaas om lang bij dezen
zin stil te staan.
De S. gaat nu over tot de kleur en zegt daarbij, dat het gevlamde van eenige
houtsoorten grootendeels schijnt te berusten op de aanwezigheid van het
houtparenchym. Hij beweert dit in navolging van Schacht; doch in stede van dit op
de behandelde houtsoorten toe te passen, geeft hij een viertal voorbeelden van
houtsoorten, welke in zijn werk niet beschreven worden. Daarentegen zegt hij, dat
de vlammen bij notenboom het gevolg zijn van een afwisselen van herfst- met
lentehout. Hier schreef hij eveneens Schacht na, doch thans weder geheel te onpas.
Brants toch had in den ‘Bodem van Nederland’ reeds gezegd, dat juist in den
notenboom, waar Schacht dit parenchym ontkende, en waar Cordes (bladz. 106)
het slechts in verstrooide rijen aantrof, het in groote hoeveelheid aan-
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De eerste zinsnede deelden wij reeds op bladz. 843 mede.
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wezig was, en hem deed veronderstellen, dat daardoor ook de vlammen, aan het
notenboomenhout eigen, zouden ontstaan (zie Brants, ‘Over het Houtparenchym,’
bladz. 26 en 27).
Vervolgens deelt de S. de meest bekende houtsoorten in groepen, naar de kleur,
en daarbij vindt men die van populieren en wilgen wit genoemd, terwijl de acasia
en de larix bruinachtig-wit zouden zijn. Deze geheele lijst schijnt naar gekleurde
platen te zijn gemaakt, welke of slecht gekleurd of verkleurd waren.
Wij zijn nu met onze aanmerkingen slechts tot op de tweede bladzijde gevorderd.
Zullen wij dat hoofdstuk van slechts zeven bladzijden op den voet zoo volgen, dan
zou zulks te veel ruimte in dit tijdschrift innemen. Wij willen daarin nog slechts enkele
punten ter sprake brengen.
‘Het gewigt van het hout,’ zegt de schrijver ‘wordt door de meer of minder sterke
verdigting bepaald, en is alzoo van het gehalte aan koolstof afhankelijk,’ terwijl hij
vier bladzijden later zegt: ‘de waarde als brandstof wordt bepaald door het gehalte
aan zuivere koolstof, hetwelk in een bepaald volumen bevat is.’ Alzoo zou men
volgens den schrijver het hout slechts op de schaal hebben te leggen om de waarde
als brandstof te bepalen! In zwaarte echter volgen de hier volgende vier houtsoorten
elkander op, als:
1. Eik.
2. Acasia.
3. Appel.
4. Beuk.
Daarentegen is de rangorde in de waarde als brandstof de volgende:
1. Beuk.
2. Eik.
3. Appel.
4. Acasia.
Maar behalve deze verkeerde voorstelling, is de bewering onjuist dat de zwaarte
van het hout het gevolg is van de verdigting der houtcellen, daar wij reeds op bladz.
382 zeiden, dat de houtcellen, zoo van spint- als van kernhout, denzelfden graad
van verdikking gemeen hebben.
Volgens bladz. 122 zou het eikenhout zijne duurzaamheid vooral aan zijn gehalte
van looizuur te danken hebben, en de S. doet er op volgen, dat het elzenhout,
hetwelk ook looizuur bevat, zicke ‘als bouwstof onder water, uitmuntend laat
gebruiken.’ Intusschen is het bekend, dat het elzenhout boven den grond een der
meest vergankelijke houtsoorten is en dus in deze vergankelijkheid, juist met den
eik, het meeste verschilt.
Bij het werk worden drie uitslaande platen aangetroffen, waarop
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46 afbeeldingen voorkomen. Den graveur komt een welverdiende lof toe. Al de
figuren, welke uit de werken van Schacht, Hartig, Brants, Seubert, Hanstein en
Harting werden overgenomen, zijn even goed wedergegeven. Anders is dit het geval
met hetgeen de de Heer Cordes leverde. Uit de fig. 3 en 5 van Pl. III blijkt, dat hij
den aanleg heeft om zeer goede afbeeldingen naar de natuur te leveren, doch al
de overige dragen de kenmerken van slordigheid of liever van een teekenen, wat
niet gezien werd. Wil men daarvan de bewijzen, zoo vergelijke men het prosenchym
in zijne afbeeldingen van den wilg, den esch, den iep, den eschdoorn, de linde, den
walnoot en den canadasche populier, en men zal bij deze allen de prosenchymcellen
van nagenoeg denzelfden vorm, grootte en lengte, en de stippels in gelijke afstanden
afgebeeld vinden. Bij den beuk, waar het prosenchym zich onderscheidt door
kronkelende rigting der cellen, vindt men dit geheel regtlijnig voorgesteld.
Wij hadden gemeend hier onze beoordeeling te eindigen, doch door het ontvangen
o

van N . 12 van den ‘Boeren Goudmijn,’ 1857, zijn wij gedwongen hier nog enkele
regels bij te voegen. Daar toch leest men bij eene ingezonden beoordeeling: ‘Het
is een verblijdend verschijnsel, dat een werk van zulk eene wetenschappelijke
waarde oorspronkelijk in het Nederduitsch wordt uitgegeven. Ook in het buitenland
schijnt deze tak van litteratuur nog tamelijk onbebouwd te zijn, daar de Hoogleeraar
Seubert reeds pogingen zoude aangewend hebben, dit werk in het Hoogduitsch te
vertalen. Ook de Hoogleeraar Schacht, te Berlijn, met wien de schrijver omtrent de
zamenstelling van het houtparenchym (zie de noot op bladz. 112) van meening
verschilt, heeft reeds het denkbeeld van den schrijver gehuldigd en zijne eigene
meening opgegeven.’
Is het nu niet om in vuur en vlam te geraken, als men bovenstaande leest en men
bekend is met hetgeen Cordes leverde, en hoe hij, Cordes, hetgeen op onzen bodem
verrigt werd, met voeten vertreedt?
Het is waar, dat Cordes in de noot op bladz. 112 zegt van Dr. Schacht te
verschillen, en hij herhaalt dat nogmaals op de volgende bladzijde, mede in eene
noot, doch over de natuur van het houtparenchym laat hij zich alléén op bladz. 53
uit in de volgende woorden: ‘Op vele plaatsen vereenigen deze celrijen zich met
den tevens voedingsap bevattende mergstraalcellen, en wordt op deze wijze het
hout in alle rigtingen gevoed.’ Meer zegt Cordes er niet van, en wanneer men nu
deze woorden vergelijkt met het opschrift van Dr. Brants van zijn stuk, dat in 1855
in de ‘Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen,’
werd gedrukt, deel III, bladz. 344, dan treft men daar juist de-
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zelfde woorden aan in een zin, welke door Cordes wat werd omgezet. Dat opschrift
namelijk luidt als volgt: ‘over Houtparenchym, de mergstralen onderling vereenigende
en daardoor een zamenhangend netwerk vormende van cellen, voedingsappen
bevattende.’
De titel van deze zaakrijke verhandeling was hem dus bekend; aan den inhoud
bleef hij vreemd!!
Voorst, Februarij 1858.
WTTEWAALL.

Herinneringsregelen der Scheikunde, door Th. Schramm. Naar het
Hoogduitsch bewerkt door Dr. P.J. Hollman. Te Amsterdam, bij J.H.
Gebhard en Comp. 1857.
Dit werkje, waarvan ook in het oorspronkelijke onder den naam ‘Examinatorium der
Chemie’ eene tweede uitgave is verschenen, wordt thans voor de tweede maal in
ons vaderland den lezers aangeboden. Moeijelijk zal het hun echter vallen onder
den tegenwoordigen vorm een ouden bekende te zien; reden waarom zij deze
tweede introductie met regt kunnen eischen en haar minstens gepast zullen vinden.
Veel is de vorm veranderd, en het doet ons genoegen te kunnen verzekeren, dat
die verandering eene gewenschte verbetering is. De eerste uitgave toch, die door
Dr. Perk - wien de dood weinigen tijd daarna in nog jeugdigen leeftijd wegnam werd bezorgd, bestond uit vragen en antwoorden; en, schoon het op het gebied der
Scheikunde, waar het geheugen een zoo groot aantal zaken moet bevatten, goed
is zich over de hoofdzaken bepaalde vragen te doen, kan toch het lezen van een
boek, waarin men alles in vragen en antwoorden vindt, wel niet anders dan eene
zeer dorre oefening van het geheugen genoemd worden.
In deze nieuwe bewerking zijn de vragen achter elk hoofdstuk geplaatst. Daardoor
is het nut, dat zij doen kunnen, behouden, en eene meer aaneengeschakelde
redenering, eene meer uitvoerige verklaring der ontledingen en verbindingen, die
bij de vorming der verschillende stoffen plaats hebben, mogelijk gemaakt. De laatste
toch moet, ten minste wanneer men de antwoorden op de vragen niet buitensporig
lang wil maken, meestal achterwege blijven; er wordt dan te veel overgelaten aan
het goed begrip der formules, die de ontledingen en verbindingen uitdrukken, ten
einde het geheel in kleinen omvang te dwingen, en de herinnering wordt moeijelijker
in plaats van gemakkelijk gemaakt, omdat het verstand niet tot het waarom der
dingen leert doordringen.
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In de meeste gevallen heeft de schrijver gebruik gemaakt van het voordeel, dat hij
door den vorm boven zijnen voorganger had verkregen. Slechts in een paar gevallen
had hij dit beter kunnen doen, b.v. daar, waar de theorie der bereiding van het
Engelsch zwavelzuur wordt gegeven (bl. 39). De vier formules, die de hoogere
oxydatie van het zwaveligzuur ten koste van de zuurstof van het salpeterzuur, en
de herstelling van dit laatste door middel van de zuurstof van de dampkringslucht,
in de looden kamers voorhanden, uitdrukken, zijn daar zonder onderling verband
opgegeven. Eene korte voorafgaande verklaring, zoo als die door Wittstein, Pelouze
en anderen wordt opgegeven, was voldoende geweest om eene duisterheid weg
te nemen, die hier ongelukkig nog door eene drukfout (blz. 39, reg. 15, b.v. waar
salpeterigzuur in plaats van salpeterzuur staat) wordt vermeerderd.
Zoo ook is (blz. 97) in de formule, die het ontstaan van Chloorzuur uit Kaliloog en
Chlore verklaart, eene onduidelijkheid ingeslopen. Daar toch staat, dat aanvankelijk
(KO + Cl O) + KCl ontstaan, die echter overgaan in (KO + Cl O) + 4 KO + 4 Cl. =
KO + Cl O5 + 5 KCl; welke overgang van de eene formule tot de andere volstrekt
niet te verklaren is, zoo men er niet tusschenvoegt, dat bij de verdere behandeling
nog de dubbele hoeveelheid chlore en kaliloog aan het proces moet deelen, opdat,
5

ten koste van de zuurstof der laatstgenoemde, Cl O tot Cl O worde geoxydeerd.
Maar deze zijn dan ook de eenige aanmerkingen, die wij in dit opzigt op het
geheele werk kunnen maken.
In de tweede plaats moeten wij vragen, of het werkje op de hoogte der wetenschap
is gebleven. Men kan dit met regt vorderen, zoo het herinneringsregelen wil geven
voor de hedendaagsche scheikunde; en men kon met grond het tegendeel vreezen,
daar die wetenschap, vooral daar, waar zij de ligchamen van het bewerktuigde rijk
betreft, sedert de bezorging van den eersten druk in ontwikkeling veel is toegenomen.
Het doet ons genoegen, die vraag toestemmend te kunnen beantwoorden. Juist het
tweede deel, waarin over de bewerktuigde scheikunde wordt gehandeld, en waaruit
men de vorige uitgave onmogelijk zou herkennen, draagt daarvan de onmiskenbare
blijken. Het is een volmaakt compendium van Schlosberger's ‘Organische Chemie,’
en wel van de laatste uitgave (1856). Merkwaardig vooral om hare juistheid en
volledigheid, bij eene door den omvang streng gevorderde kortheid, is de behandeling
der vetzuren en der alkoholsoorten, die in het zevende en achtste hoofdstuk van
het tweede deel voorkomt.
Genoot dus de eerste uitgave eene welwillende ontvangst, voor
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deze tweede durven wij die met nog meer regt vragen. Vooral als leiddraad bij het
onderwijs in de scheikunde beveelt zij zich aan, daar zij wegens hare kortheid den
onderwijzer aanzet tot eene mondelinge verklaring, die, naar de bevatting van elk
zijner leerlingen ingerigt, steeds groote voorkeur verdient boven de beoefening van
een werk, hoe uitgebreid ook; terwijl zij den leerling, wegens hare volledigheid, tot
eene nuttige repetitie aanleiding geeft. Maar daarenboven nog is het een uitmuntend
boek voor hem, die na eene meer langdurige en grondige, zoowel theoretische als
practische beoefening der scheikunde, wenscht binnen korten tijd een overzigt over
die wetenschap te nemen.
Wij willen thans nog eenige aanmerkingen maken, die, hoewel van minder belang
voor den lezer, den schrijver kunnen dienen, wanneer eene nieuwe uitgave noodig
mogt worden.
De vermelding der reden, waarom men de mengingsgewigten ook atoomgewigten
noemt (D. I, blz. 7) - ‘door het laatste woord drukt men tevens uit, dat elk klein deeltje
of atoom van het eene ligchaam zich vereenigt met elk atoom van het andere’ - is
eenigzins duister. Beter ware het geweest te zeggen, dat, ziende dat de ligchamen
zich steeds in bepaalde gewigtsverhoudingen met elkander verbinden, en
aannemende dat bij elk der scheikundige verbindingen een atoom van het eene
ligchaam zich met een atoom van het andere vereenigt, men die
gewigtsverhoudingen aan de atomen zelve toeschreef.
De bepaling van een zuur (blz. 11) is minder juist en onmiddellijk in strijd met den
naam, die (blz. 12) aan de verbinding van een element met waterstof wordt gegeven.
De uitdrukking (blz. 12): ‘maar bovendien heeft men, gelijk wij boven reeds zagen,
eenige metalloïden’, kon alleen dan gebruikt worden, wanneer de S., die om billijke
redenen hier niet in beschouwingen treedt van de eigenschappen der metalloïden,
vooraf ten minste had opgegeven, welke ligchamen onder de metalen, welke onder
de metalloïden worden gerangschikt.
Zulk eene opgave met de daarachter gevoegde teekens, waardoor de elementen
in de formules worden aangeduid, was daarenboven niet overtollig geweest. Verder
gelooven wij, dat in deze inleiding de uitvoerigheid, daar waar het de sulphosalia
betreft, wel iets te wenschen overlaat.
Bij de verklaring van de bereiding van het chloorgas (blz. 56) uit bruinsteen,
chloornatrium en zwavelzuur, ware het beter geweest te zeggen:
‘In het tweede geval staat de bruinsteen een gedeelte van hare zuurstof aan het
natrium af, die zich daarmede tot natron verbindt.
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Hierdoor ontstaat tevens mangaanoxydule, die zich even als de natron met het
zwavelzuur verbindt, terwijl het geheele chloorgehalte vrij wordt.’
Blz. 76 staat: ‘Het cyanzuur bevat steeds een aeq. water of in plaats daarvan een
aequiv. basis.’ In dit laatste geval is het toch wel geen cyanzuur meer?
Bij de vermelding van het ijzeroxyde-hydraat (blz. 150), zou de aanwending van
deze verbinding als tegengift tegen arsenigzuur niet te onpas zijn vermeld. In andere
gevallen toch deelt de schrijver eene zoodanige aanwending mede, b.v. bij de
vergiftiging met sublimaat, de aanwending van eiwit als tegengift, enz.
Vliegenvergift is geen arsenik, zoo als de S. (blz. 252) zegt, maar hoofdzakelijk
arsenias cobalticus, vanwaar dan ook de naam cobalt aan hetzelve gegeven is.
Waar is het verder, dat bij de methode van Marsch (blz. 205), ter opsporing van
arsenik bij vergiftiging, het onderzoek begint met de behandeling met
arsenikwaterstof; evenwel is deze methode, die dient om tot eene hier meer dan
ergens vereischte zekerheid te geraken, met het ontstaan van het gele praecipitaat
niet afgeloopen. Die methode had om hare belangrijkheid hier in haar geheel vermeld
moeten worden.
Wanneer wij eenige uitdrukkingen in de inleiding van het tweede deel in verband
brengen met de plaatsing van het Cyan, dan meenen wij te mogen zeggen, dat S.
zelf veel meer reden had dit radicaal in het gedeelte, over de bewerktuigde
scheikunde handelende, op te nemen. Hij toch zegt niet alleen (blz. 207), dat men
onder organische stoffen elke verbinding rangschikt, die door het proces van het
leven is ontstaan, maar bovendien (blz. 208), dat het een gewigtig onderscheid is
tusschen organische en anorganische scheikunde, dat bij de organische scheikunde
verbindingen optreden, die zeer veel overeenkomst met elementen hebben, en zich
in verschillende opzigten gelijk deze verhouden. Desniettegenstaande heeft hij het
Cyan in het gedeelte, dat over de onbewerktuigde scheikunde handelt, geplaatst,
alleen omdat men deze stof ook zonder de bewerktuigde stoffen kan daarstellen
(blz. 76).
Verder had, wat op blz. 210 en op blz. 216 over de subsititutie wordt gezegd, bij
elkander kunnen gevoegd worden, terwijl nu beschouwingen van geheel
verschillenden inhoud die twee deelen van elkander scheiden.
Ook was eene theoretische verklaring der verschijnselen, die men bij de
aanwending van Trommer's suikerproef waarneemt, niet overbodig geweest, terwijl
datgene, wat op blz. 229 over de diastase wordt gezegd, even goed reeds vroeger
(blz. 225) kon zijn ingelascht,

De Gids. Jaargang 22

396
waar de omzetting van zetmeel in suiker de vermelding der diastase noodzakelijk
maakte.
Ten gerieve van den lezer deelen wij eenige drukfouten mede, die bij het doorlezen
onze aandacht troffen en verwarring konden geven. Zoo vindt men:
Blz. 35, reg. 11, v.o., zwavelijzer, m.z.: zwaveligzuur.
Blz. 36, reg. 14, v.o., zwaveligzuur, m.z.: onder zwaveligzuur.
o

o

Blz. 41, reg. 13, v.b., 200 , m.z.: op 200 .
Blz. 98, reg. 10, v.o., (HS) m.z.: (KS).
Blz. 103, reg. 12, v.o., = 3 S + 2 HO, m.z.: = 2 S + 2 HO.
Blz. 150, reg. 1, v.b., oxyde, m.z.: oxydule.
Blz. 210, reg. 5, v.o., (C2 H5)n m.z.: (C2 H2)n.
Blz. 215, reg. 15, v.o., (C14 H8 O3) m.z.: (C14 H5 O3).
terwijl wij nog eindelijk de opmerking maken, dat men niet zegt, dat ‘ijs op het
water zwemt’ (blz. 25), maar dat het drijft; niet ‘het mierenzuur als een zuur betracht,
maar beschouwt;’ dat het niet is beijenwas, maar bijenwas, en dat perle d'amour
moet zijn paarlemoer (Mater perlarum; mother of pearl, perlenmutter), gelijk de zaak,
die door het woord wordt aangeduid, ook reeds duidelijk te kennen geeft.
Bij het werkje is een uitvoerige, alphabetisch gerangschikte opgave van den inhoud
gevoegd, waarvoor ieder, die het boekje zal gebruiken, den schrijver zeker dankbaar
zal zijn.
Leijden, Mei 1858.
Dr. E. VAN DER VEN.
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Boven lucht en wolken; of een togtje door het wereldruim. Naar het
hoogduitsch van A. Bernstein, door J.J.A. Gouverneur. Tweede uitgave.
Groningen, M. Smit. 1857.
Voor den aankondiger van een werk is het altijd een groot gemak, wanneer hij in
het boek, waarvan hij verslag moet geven, eene voorrede vindt. Dan toch weet hij
op eenmaal op welk standpunt zich de S. plaatste, en uit welk oogpunt deze zijne
lettervrucht wil hebben beoordeeld. Wat nu te doen, wanneer zulke opgave
ontbreekt? Zou 't niet het verstandigst zijn den lezer getrouwelijk, mede te deelen
wat hij in het boek kan vinden en zich alleen hier en daar eene enkele opmerking
te veroorloven? Aan het einde van zulk een verslag kan men dan het geheele werk
beter overzien, en misschien het standpunt opsporen, waarop de S. zich geplaatst
heeft.
Daar in het werkje van Bernstein, welks titel wij boven afschreven, geen voorwoord
opheldering geeft, willen wij boven afgebakenden weg trachten te volgen en
bespieden den S., wanneer hij zijn valiesje pakt om naar de maan te gaan. Men
verdenke ons bij deze uitdrukking niet van platheid; Bernstein doet in allen ernst
eene reis naar de maan, maar niet eene gewone; 't is eene phantasiereis met een
electro-telegraphischen toestel. In zijn valiesje houdt hij zijne gedachten bij elkander
(?), in de pas laat hij de stations opschrijven, in den proviantzak eindelijk wordt
gevonden al wat hij aan talent tot onderhoudenden kout bezit. Dat hij snel reist is
boven allen twijfel verheven, want in een ommezien is hij reeds duizend mijlen boven
de aarde gekomen en houdt daar halt om te zien, hoe zich uit die hoogte onze
woonstede aan het oog vertoont. Het kleine van het vastland in vergelijking met de
zeeën trekt in de eerste plaats zijne aandacht; daarna boeit hem het meest de
afscheiding tusschen licht en duisternis, het aardlicht en eindelijk het noorderlicht.
Hij vreest als phantasie-reiziger weinig geloof te vinden; zonder dat zou hij beweren
dat dit licht onafgebroken aan beide polen bestaat en soms van daar naar den
evenaar overslaat, om zich hier te vereenigen.
Niet lang echter vertoeft onze reiziger op dit punt; hij spoedt zich voort en bij elke
duizend mijlen, die hij achter zich krijgt, ziet hij de aarde kleiner, de maan grooter
worden. Dit geeft hem stof om op boertige wijze over de aantrekking beider
hemelligchamen te spreken. Wij vreezen echter dat het grappige hem hier verleid
heeft om iets meer te zeggen, dat hij wel verantwoorden kan; 't is het volgende: op
het punt gekomen, waar hij dertig malen verder
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van het middelpunt der aarde verwijderd is, dan toen hij zijne reize begon, ondervindt
hij dat de aantrekkingskracht der aarde 900 malen minder geworden is en dat
dientengevolge een hamer als een veertje kan worden opgeligt, maar dan ook bij
't nederkomen den spijker slechts uiterst zachtjes op den kop tikt, ja zoo goed als
geen slag toebrengt. Geeft men een slag met den hamer, dan werkt de zwaartekracht
gunstig, wanneer de slag naar beneden, ongunstig, wanneer hij naar boven gerigt
is, en toch valt het niet zoo moeijelijk om een spijker in den zolder te drijven. Volgens
Bernstein moet dit onmogelijk zijn. Welke hamer zou wel den gevoeligsten slag
toebrengen? Immers die, welke in dezelfde ruimte het grootst aantal stofdeelen
bevat, de grootste massa heeft. En wanneer doet hij dit? 't Is duidelijk, wanneer hij
het snelst bewogen wordt. De slag hangt dus af van de massa en de snelheid; beide
veranderen niet, ook al denkt men zich de geheele aantrekking van het
hemelligchaam weg. Wie nog twijfelt, zie de wiskundige formulen voor de botsing
in; zij bevatten alleen de massa en snelheid als factoren.
Maar de reiziger haast zich om te komen op het punt, waar aarde en maan even
sterk aantrekken en waar dus deze laatste kracht zoo goed als niet aanwezig is.
Hier echter heeft hij, om in zijne taal te spreken, een weinig buiten den waard
gerekend, wanneer hij het aantrekkensvermogen der zon zoo maar geheel niet in
aanmerking neemt. Op de regte lijn tusschen aarde en maan wordt het door hem
genoemde neutrale punt niet altijd gevonden; dit hangt van den stand dezer bollen
ter opzigte van de zon af.
Welkom op de maan! roept onze phantasiereiziger, maar tot zijn schrik verneemt
hij zijn eigen woord niet. Daar hij bovendien vergeten heeft eenige lucht mede te
nemen, begrijpen wij niet hoe hij nog fluisteren kan, laat staan roepen. Een weinigje
inconsequentie wordt echter zulk soort van reiziger gaarne vergeven, bijaldien hij
het: a beau mentir, qui vient de loin maar niet al te ver trekt. En daarvan mogen wij
Bernstein niet beschuldigen. Durfden wij hem hier een klein verwijt doen, 't zou
wezen, dat hij ons niets mededeelt over den vorm en de hoogte der gebergten,
terwijl hij toch zoo goed in de gelegenheid was beiden waar te nemen. In de tweede
plaats trekt hij 't wel wat ver, wanneer hij den maanbewoner zelfs oogen ontzegt.
De maanmensch, zegt onze S., kan niet spreken, want zonder lucht geen geluid;
hij heeft dus ook geene ooren, want waartoe zouden deze hem dienen? Ruiken kan
hij evenmin, want zonder luchtsoorten is geene reuk denkbaar; wat niet gasvormig
wordt, riekt niet. Zoo voortredenerende cijfert hij ooren, neus, mond, longen, borst,
hart en bloed weg. Is dit niet reeds wat al te ligtvaardig, daar wij zoo weinig omtrent
gindsche toestanden kennen? Maar nemen wij voor een oogenblik aan, dat
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zulk teleologisch bewijs steek houdt, dan mag hij de oogen niet wegredeneren, want
er heerscht licht op de maan: zonne-, aard- en sterrelicht. Of is het oog zonder
vloeistoffen een onding? Immers niet; onze chambre obscure kan 't ons leeren. Wat
meer is, de van ons afgekeerde zijde der maan is de schoonste sterrewacht, welke
ons geheele zonnestelsel kan aantoonen, en zouden daar blinde sterrekundigen
wonen? Zoo immers raakt de S. in tegenspraak met zich zelven.
Jammer, dat onze reiziger in zijn volgend hoofdstuk, waar hij eene getrouwe
opgave levert van wat hij op de maan uitvoert, niet op de gedachte gekomen is om
een almanak voor eenig bepaald gedeelte te vervaardigen. Jammer, dat hij in zijne
wetenschappelijke mijmerij niet zon op eene reis naar de hoogere poolstreken, waar
op de toppen der bergen plaatsen gevonden worden, die altijddurend zonlicht
hebben, waar, met andere woorden, de zon nimmer ondergaat en de Wijzen van
het Oosten waarschijnlijk een tempel hebben opgerigt voor den zonnegod of het
heilige vuur onderhouden. Jammer ook, dat hij geene melding maakt van de kleur
des hemels; ons schijnt het uitspansel blaauw toe, den maanbewoner moet het
zwart voorkomen, en op dit zwart moet de zon zoo helder schijnen, dat geen
menschelijk oog dien glans verdragen kan. Jammer eindelijk, dat hij de
verduisteringen, op de maan waar te nemen, geheel onaangeroerd laat, te meer,
daar zoo vele aardbewoners in de meening verkeeren, dat de maanbewoners
zonsverduistering hebben, wanneer wij eene maansverduistering zien,
aardverduistering, bijaldien hier op aarde eene zonsverduistering wordt
waargenomen.
Maar toeven wij niet langer; onze phantasiereiziger heeft de maan reeds verlaten
en stevent regt op de zon aan. 't Is geene kleinigheid hem bij te houden, moeijelijker
nog hem in te halen. Onderweg philosopheert hij nog over twee maanraadsels,
welke hij aldus inkleedt: waarom heeft de maan geen luchtomkleedsel? waarom
keert de maan aan de aarde altijd slechts hare eene zijde toe? Zijne kleinere
reisavonturen, gelijk het praaijen van meteoorsteenen, zijne ontmoeting met Venus
en Mercurius gaan wij stilzwijgend voorbij. Op de laatste planeet durfde hij het anker
niet uitwerpen, omdat hij weinig belust was op eene wandeling in den zonneschijn,
bij eene hitte van 480 graden Fahr.; eene hitte, waarbij reeds de looden en tinnen
knoopen van de broek smelten. 't Is spijtig, dat hij er niet toe overging, want 't kon
toch wezen dat de specifieke warmte (de vatbaarheid om verwarmd te worden) daar
geheel anders was dan bij ons, en dat hij, in plaats van hardvochtige schepsels uit
kalk en keisteen gebouwd, er zacht gevoelende wezens had aangetroffen.
Maar ziet, daar nadert hij reeds zijn voorloopig reisdoel, de zon. Uit de verte neemt
hij haar lichtkleed op, maar blijft toch op den
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eerbiedigen afstand van 200,000 mijlen. Waarom? Omdat de ontzaggelijke
aantrekkingskracht van dit hemelligchaam hem bij zijne nederdaling zou verpletteren.
Maar heeft hij dan op dien afstand daar geene vrees voor? Of hoe is 't mogelijk daar
vasten ankergrond te vinden? 't Is waar, hij is phantasiereiziger, en die lieden is veel
veroorloofd. Goed getroffen is hier zijne voorstelling van den omvang der zon;
uitstekend doet hij u de grootte van eene kubiek mijl beseffen, maar de vertaler, die
anders zijn werk onberispelijk verrigtte, is hier, tot teleurstelling van den lezer, wat
al te gemakkelijk geweest. Bernstein ontleent zijne afmetingen en geheele
voorstelling aan Berlijn, en wie is zoo gelukkig die stad te mogen bezoeken?
Waarschijnlijk de minsten der lezers. Wanneer de Vert. voor Berlijn een hollandsche
stad, bijv. Amsterdam, had in de plaats gesteld, 't geen oorspronkelijk zijn plan was,
dan voorzeker ware de voorstelling voor den nederduitschen lezer even bevattelijk
geweest als zij in het oorspronkelijke voor onze duitsche naburen is. Geldt deze
opmerking hier, zij heeft nog meer kracht daar, waar Bernstein een zonnestelsel in
het klein maakt.
Voor dat wij onzen reiziger hier verlaten om hem later op Mars terug te vinden,
willen wij hem raden zijne phantasie een kleinen teugel aan te leggen. Ziet hij het
Lehrbuch der Physik van Pouillet-Muller, tweede deel, pag. 150, uitgave van 1857,
in, dan zal hij bevinden dat de snelheid der electriciteit 108, niet 74 millioenen mijlen
in het half uur bedraagt. Hij mag dus onzenthalve nog iets sneller reizen, mits hij
regt uitga, dat is, de waarheid juist wedergeve.
Eene der eerste gedachten van den phantasiereiziger, toen hij op Mars aankwam,
was om eens te dansen; dat ging hem bij uitstek goed van de hand, aangezien op
Mars alles de helft ligter is dan op aarde. Ook lucht, wolken, regen, sneeuw en ijs
vond hij op die planeet. Zijn naneef, die 't voetspoor door hem ingeslagen vervolgt,
komt welligt met geheel andere berigten omtrent deze meteoren te huis; men geloove
dus onzen schrijver niet onvoorwaardelijk: hij verdient bovendien wel een weinig
beknord te worden, dat hij ons zoo geheel onkundig laat ten opzigte van het
lichtopnemend of terughoudend vermogen van Mars. Kwam onze reiziger in den
zomer of den winter op Mars? En waar landde hij aan? Omtrent dit alles laat hij ons
in onzekerheid, en toch is het uitgemaakt, dat op het noordelijk halfrond een lange,
gematigde zomer en korte, zachte winter, in het zuidelijk halfrond een korte, heete
zomer en lange, strenge winter heerscht.
Van Mars gaat de togt naar de kleine planeten, waar een pond zeker niet veel
meer weegt dan bij ons een lood, waar eene flinke danseres in een ballet tot boven
den engelenbak kan opspringen en
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een kaatser met krachtigen gooi zijn bal tot zelfs buiten het bereik van de heele
planeet zou slingeren.
Niet ver van deze zwerfsters ontdekt de reiziger twee vreemde hemelligchamen,
de komeet van Billa en die van Encke, welke zich hier volgens hem als ongenoode
gasten in de banen der planeten hebben ingedrongen (elders noemt hij de kometen
de eigenlijke bewoonsters van het hemelruim) en allerwonderbaarlijkste (?)
kronkeltogten romdom de zon volbrengen. In dit gedeelte heerscht over het algemeen
veel jagt op effect en dien ten gevolge valt, wat Bernstein zeggen wil, nog al plat
uit. Waarom toch moet de sterrekunde als een grap behandeld worden? Ware het
niet zijner waardiger geweest, wanneer hij aangetoond had hoe de mensch er toe
geraakte om den terugkeer der hemelligchamen, in dit bijzonder geval der kometen,
te voorspellen? Daar hij toch later beproeft om een juist begrip te geven van de
zwarigheden, welke de berekening van de baan eener komeet oplevert, kon hij hier
de moeijelijkheid zulk eener berekening hebben aangetoond, om daarna de feiten
te vermelden. Op dergelijke wijze wordt kometenvrees het best verdreven.
Maar volgen wij, na deze uitweiding, den reiziger op zijnen togt naar Jupiter. 't
Spijt ons te moeten doen opmerken dat de S. hier zijne rol geheel vergeet; voor 't
vervolg van zijn werk is hij eenvoudig waarnemer geworden. Was het zoo bijzonder
moeijelijk hier die rol vol te houden? Wij gelooven het niet; althans Jupiter bood stof
te over daartoe aan. Heeft de S. dan als waarnemer zich die stof weten ten nutte
te maken? Ook dit niet; hij gaat hier menige bijzonderheid onaangeroerd voorbij.
Wel vermeldt hij grootte en afstand van Jupiter en spreekt met een enkel woord
over zijn luchtomhulsel, geeft ook zijne afplatting op, maar gaat stilzwijgend voorbij,
welken invloed deze laatste moet hebben op het gewigt der ligchamen, onder den
aequator en de polen. Bernstein, die zoo aardig kan schrijven, had hier veel partij
kunnen trekken van de bijzonderheid, dat de slinger van een uurwerk op verschillende
breedte eene andere lengte moet hebben; dit verschil moge op onze aarde ook
plaats hebben, wegens het geringe blijft het der menigte onbekend, maar op Jupiter,
waar het zoo in het oogloopend is, moet de geringste boer het weten.
Wat is schoonheid zonder water en zonder zeep? Kan gene op Jupiter bestaan,
daar op die planeet geen water, aan het onze gelijk, kan aanwezig zijn? Wij vragen
onzen phantasiereiziger hoe de dames aldaar het maken? Maar waarom kan er
geene vloeistof, met ons water overeenkomend, op Jupiter zijn? Omdat de digtheid
der planeet zich hiertegen verzet; vruchteloos zoeken wij dit alles bij onzen schrijver.
Heerschen er stormen op Jupiter? Zoo ja, kan men die met de onze vergelijken?
Ook
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hier had hij zijne phantasie den vollen tengel kunnen laten, maar ziet, hij zwijgt.
Waarom heeft Jupiter vier manen? Die vraag kan hij niet beantwoorden;
daarentegen bewijst hij klaar dat zij niet geschapen zijn om Jupiters donkere nachten
te verlichten; bij zijne betoogen kunnen wij nog voegen, dat men in de poollanden
geene der manen ooit te zien krijgt, en zoo ergens, dan was hier haar licht noodig
om den nacht, welke zes jaren duurt, een weinig op te helderen. Met regt trekt de
S. hier te veld tegen de lieden, die zich eens voor vast in het hoofd gezet hebben
de natuur te beoordeelen naar het nut dat menschen of naar menschen zwemende
schepsels uit hare inrigting trekken kunnen.
Veertien bladzijden wijdt daarop onze S. aan Saturnus en zijn ring; en geen
wonder; want de vraag: hoe komt Saturnus aan dien ring, en de verschijnselen,
welke de ring den Saturnusbewoners, en die, welke Saturnus aan de bewoners van
den ring opleveren, doen hem stof tot onderhoud genoeg aan de hand. Ook hier
missen wij noode een enkel woord over de digtheid dezer planeet, te meer omdat
deze zoo gering is, dat wij geene enkele drupvormige vloeistof kennen, welke met
haar te vergelijken valt. En bestaan er zeeën op Saturnus, natuurlijk met andere
vloeistoffen dan de onze gevuld, hoe zal het dan gaan met de aantrekking van den
ring op die vochten? Daar moet eene geheel andere ebbe en vloed heerschen dan
bij ons. Had onze S. zijne reis van den aequator tot de polen toe voortgezet, dan
had hij ons nog op een verschijnsel kunnen opmerkzaam maken, hetwelk in ons
geheele zonnestelsel welligt niet zoo sterk voorkomt als op Saturnus; wij bedoelen
het verschil in aantrekking en daaruit voortvloeijend verschil in valhoogte onder den
aequator en de polen. Eindelijk hinderde het ons wel een weinig, dat de S. over het
klimaat op den ring van Saturnus zoo stellig spreekt. Heeft de zon voor de meer
verwijderde planeten dezelfde beteekenis als voor die, welke digter bij haar liggen?
Wij gelooven het niet; waarschijnlijk zal het leven dier bollen zelfstandiger optreden,
naarmate die afstand toeneemt, zoodat de bewoner van die verre streken winst
noemt, hetgeen naar ons begrip verlies moet zijn.
Over de verst verwijderde planeten, Uranus en Neptunus, valt, uit den aard der
zaak, minder te zeggen, dan over de vorigen. Zeer duidelijk is de voorstelling, hoe
men er toe kwam te veronderstellen, dat er nog buiten den Uranusbaan eene andere
planeet haren loop om de zon volbrengt. In hoeverre de geschiedenis der ontdekking
juist is opgegeven, laten wij liefst in het midden. De gevolgen dier ontdekking voor
de toekomst lazen wij met genoegen.
Na de behandeling der zon en planeten geeft de S. een algemeen overzigt der
kometen. Wij herinnerden ons hierbij het gezegde van
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Seneca: ‘Laat ons niet verwonderd zijn, dat wij de wetten voor den loop der kometen
nog niet gevonden hebben; wij zien deze hemelligchamen te zeldzaam, te kort; wij
blikken noch op het begin, noch op het einde der banen, waarop zij uit de onmetelijke
verte tot ons komen. 't Is naauwelijks 1500 jaren geleden, dat Griekenland de sterren
telde en haar namen gaf. Eenmaal zal de dag aanbreken, waarop men na eeuwen
duidelijk zal inzien, hetgeen ons tot dusverre duister is.’ De dag, verkondigd door
den voorzeggenden geest van den grooten romein, is aangebroken, om nimmer
meer onder te gaan. Men heeft banen berekend, waarlangs de kometen zich
bewegen; men ging haar na, tot zelfs daar, waar het oog niet vermag door te dringen,
en de uitkomst bewees hoe naauwkeurig het verstand de wetten dezer beweging
had opgenomen. De loop nu dezer hemelligchamen in het algemeen en van enkele
meer in het bijzonder, wordt door Bernstein nagegaan; de verschijnselen worden
opgegeven, waaronder zij zich aan het oog vertoonen, maar zelfs geene gissing
gemaakt omtrent hunne innerlijke zamenstelling, zoo duister is dit gedeelte nog voor
ons en moeten wij ten dien opzigte de woorden van Seneca herhalen en tot de onze
maken. Een onmetelijk veld ligt hier nog braak, waarop èn practici èn theoretici
lauweren en roem kunnen oogsten.
En nu de slotsom van dit verslag? - Nemen wij de verhandeling van onzen Kaiser
en zien wij daaruit welke de eischen zijn van de populaire voordragt der
natuurwetenschappen en in het bijzonder van die der sterrekunde, dan mogen wij
niet anders zeggen, dan ‘gewogen en te ligt bevonden.’ Was het Bernstein's doel
om den lust op te wekken tot nader onderzoek, dan mogen wij toegevender
oordeelen. Bernstein bezit de gaaf om voor zekere klasse van lezers onderhoudend
te vertellen. In zoo verre gelooven wij zal het boekje door velen gelezen worden, te
meer daar het door de bemoeijingen der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, in
duizende handen gekomen is. Wanneer er onder die duizenden honderden, ja,
tientallen slechts gevonden worden, voor wie het een spoorslag was om andere,
meer degelijke stukken over dit onderwerp te lezen, dan nog heeft Bernstein een
goed werk verrigt, Gouverneur door zijne vloeijende, zeker niet gemakkelijke,
vertaling onzen dank verdiend.
Maart, 1858.
JOSUA.
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G.H. Lamers, Specimen ethico-theologicum de Conscientia. Traj. ad
Rhenum, apud Kemink et Filium, MDCCCLVIII, 97 pag.
Het mag eenigzins vreemd heeten een werk in het licht te zenden, waaraan het
belangrijkste deel ontbreekt en juist dat deel, dat, zoo het behandeld was, het boek
alleen regt op zijn titel zou geven. Wij ontvangen hier een specimen
ethico-theologicum, de conscientia, dat niet over de conscientie handelt, maar over
de geschiedenis der verschillende beteekenissen, waarin het woord ‘geweten’ door
sommigen werd opgevat. Dit specimen moest dus niet een specimen
ethico-theologicum, maar een taalkundig specimen heeten.
De verdeeling van de stof, in dit specimen behandeld, is even onjuist als de
inhoudsopgave. Die verdeeling heeft plaats in twee Partes, en wordt op de volgende
wijze door den schrijver vermeld: Pars I: Conspectus historicus, Pars II: Sacri codicis
doctrina de conscientia. De schrijver had er met evenveel regt nog een derde deel
kunnen bijvoegen; b.v. Scholasticorum doctrina de conscientia, enz., want de leer
der Scholastieken, op dit punt, zal toch wel met geen meerder regt tot den conspectus
historicus behooren, dan de sacri codicis doctrina. Het is aardig, vooral in onzen
tijd, de sacri codicis doctrina buiten den conspectus historicus te sluiten. Deze Pars
secunda, het spreekt van zelf, had het eerste hoofdstuk van dit boek behooren uit
te maken. Nu is de logische en historische volgorde verbroken, daar men, nadat de
conspectus historicus is afgehandeld, nog eens leest: quid Paulus de conscientia
dixit.
Dit taalkundig specimen wil echter blijkbaar een specimen historicodogmaticum
zijn. Het is als zoodanig, dat wij het willen beoordeelen.
Dr. Lamers schijnt zich van eene dogmen-historische studie geen ruim denkbeeld
te maken. Hij heeft alleen die plaatsen opgeteekend, waar schrijvers eene opzettelijke
bepaling van het woord geweten geven. Reeds de titel van zijne Pars II, Caput I,
geeft dit te kennen: quaeritur, quid in vetere foedere de conscientia scriptum legatur.
Zelfs zegt hij uitdrukkelijk: ‘propositum nostrum fert, ut tantummodo ad eos locos
attendamus, qui ipsius conscientiae vocem exhibent.’ Waarom is het doel des
schrijvers zoo beperkt?
Wanneer het ons om een historisch overzigt te doen is van de leer van het
geweten, of liever van de beteekenissen, die aan het woord geweten gehecht zijn,
willen wij niet alleen vernemen, in welken zin men juist dat woord heeft gebezigd,
maar vooral welke denkbeelden men zich van de zaak zelve heeft gevormd. Uit dit
oogpunt, zou er uit het
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O.T. nog wel iets meer te halen zijn geweest, dan vijf wijdgedrukte bladzijden kunnen
bevatten, die nu even veel opleveren als hetgeen eene goede concordantie ons
kan leeren. Dit ten onregte beperken van den omvang van het onderzoek komt
evenzeer uit bij de behandeling van de gevoelens der Scholastieken, en vooral der
Jesuiten, omtrent dit aangelegene punt. Op welke opvatting van het geweten rust
de geheele anthropologie en soteriologie der Scholastieken en der Jesuiten? ziedaar
eene vraag, waarop, dunkt mij, dit gedeelte van Dr. Lamers' specimen een antwoord
had behooren te geven. Een conspectus historicus van de leer des gewetens had
vooral van het Jesuitisme veel meer partij behooren te trekken, dan hier geschied
is, daar wij aangaande dit hoogst belangrijk verschijnsel op het gebied der
anthropologie hier niets anders lezen, dan de volgende vrij magere uitspraken (pag.
19): ‘Quod ad Ecclesiam Ro-Catholicam attinet, Jesuitae hac periodo exstiterunt
novam casuum conscientiae molem afferentes. Quum vero iis, quac antea de hoc
argumento a scholasticis prolata crant, nihil fere novi addiderint, hos omittamus,
monentes, eos conscientiam omnino neglexisse, quippe qui ne de probabili quidem
conscientia agant, sed de probabilibus opinionibus unice cogitent. Redeamus ad
Theologos Reformatos.’ Ziedaar alles. ‘Eos conscientiam omnino neglexisse,’ maar,
als men zulke woorden nederschrijft, moet men toch zelf gevoelen, dat hier nog
veel belangrijks achter ligt, dat men alzoo onopgemerkt voorbijgaat. Het heeft nu al
den schijn, alsof de Jesuiten bij ongeluk vergeten hebben, over het geweten te
spreken. Is het waar, dat zij, naar het oordeel van Dr. Lamers, ‘conscientiam
neglexerunt,’ dan moet hunne opvatting van het geweten eene geheel andere
geweest zijn, dan die van den schrijver van dit specimen. De orde heeft dan toch
een' indruk gemaakt in de geschiedenis, groot genoeg om de kennisneming van
hetgeen zij over 's menschen geweten heeft gedacht, nog al belangrijk te doen
vinden. Een individu kan voor korteren of langeren tijd het geweten veronachtzamen
(negligere), maar wanneer dit door eene orde geschiedt, die duizenden van allen
rang en stand, in verschillende oorden der wereld, onder hare leden telt, dan moet
dit met andere dingen zamenhangen en dan kan men zich allerminst in een historisch
overzigt van zulk eene orde afmaken met te zeggen, dat zij niets leerde, wat niet
reeds door eene vorige periode der geschiedenis in het midden was gebragt.
De hamartologie en de soteriologie hadden evenzeer rijke bronnen kunnen zijn,
waaruit Dr. Lamers met vrucht zou hebben geput om tot de historische kennis van
de leer der conscientie te komen. In welk naauw verband staat eene soteriologie
van Anselmus, van de Scholastieken, van het Ro-Catholicisme en van het
Protestantisme niet tot de leer van het geweten. Hoe kan uit haar de eigenaardige

De Gids. Jaargang 22

406
opvatting van het geweten niet worden gekend! Ik acht het vrij wat belangrijker, het
genoemde verband in de verschillende tijdvakken der christelijke
dogmengeschiedenis na te gaan, dan uit te maken, b.v. of Thomas Aquinas de
conscientia als scientia cum alio heeft verklaard.
Deze geheele dissertatie rust weder op die verkeerde opvatting van de
dogmengeschiedenis, die elk wezenlijk voordeel van hare beoefening te loor doet
gaan. De ontwikkelingsgeschiedenis der christelijke leerstukken is evenmin als de
geschiedenis der wijsbegeerte een geraamte, aan welks mager gebeente eenige
zeer uiteenloopende gevoelens van vroegeren en lateren tijd zijn opgehangen.
Evenmin als de geschiedenis in het algemeen, mag de dogmengeschiedenis eene
chroniek zijn. Hiertoe wordt zij evenwel dikwijls verlaagd. De dogmengeschiedenis
wordt vaak behandeld, alsof er geene geschiedenis der menschheid is, alsof de
kerk metterdaad eene arke Noachs is geweest, die gansch alleen op den
onherbergzamen vloed heeft gedobberd. En toch, wij weten het, de
dogmengeschiedenis is veeleer de spiegel, die soms een geheel tijdvak der
algemeene geschiedenis weêrkaatst. Van daar, dat de dogmengeschiedenis vooral
belangrijk is voor hem, die het geheele veld der wereldgeschiedenis bearbeiden
wil. Het is bijv. niet zeer belangrijk te weten, wat een zekere augustijner monnik,
Luther genaamd, over het geweten heeft gedacht; maar het is van het hoogste
belang, de ontwikkeling der tijden vast te houden op het oogenblik, waarop een
monnik tegenover keizer en geestelijkheid het ‘weder sicher noch gerathen’ kan
noemen, iets tegen het geweten te doen, en daarmede tegenover het traditionele
gezag der kerk eene nieuwe autoriteit aankondigt, die de ontwikkeling der nieuwere
geschiedenis, althans van hare intellectuële zijde, grootelijks beheerschen zou. Wat
een hoogleeraar in de negentiende eeuw over het geweten denkt, verscheelt mij
evenmin bijzonder veel, maar den tijd te bestuderen, die het aan zulk een hoogleeraar
noodzakelijk maakt, althans te streven naar eene empirische verklaring van het
geweten, in plaats van de mysterieuse en supranaturalistische, die tot hiertoe heeft
gegolden, ziedaar wat het hoogste belang inboezemt. Wat een, schier tot poeder
verstuivende wijsgeer, onder het getik zijner klok, over het geweten schrijft, mag
vrij droog zijn, maar die wijsgeer trekt al onze aandacht, wanneer wij hem zien
arbeiden op de ruïnen, die een vorig geslacht rondom hem heeft achtergelaten.
Zoo is dan ook dit deel der dogmengeschiedenis, dat Dr. Lamers heeft behandeld,
niets dan een catalogus van op zich zelve staande meeningen omtrent een punt,
waarbij het juist van belang zou zijn geweest, den ontwikkelingsgang van de
denkbeelden, zoo niet der menschheid, dan toch der christelijke kerk naauwkeurig
na te gaan.
Eene geschiedenis van de leer of van de opvatting der conscientie is een der
schoonste onderwerpen, die de historicus zich in onzen tijd
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kiezen kan. Had Dr. Lamers zich de behandeling van dit onderwerp ook maar in de
verte voorgesteld, hij zou zich niet tevreden hebben gesteld, bijv. met over Colani
eene kleine aanteekening te geven, maar geheel de nieuwere theologie ter sprake
hebben gebragt, die de regten der conscientie, ook op het gebied van
schriftonderzoek en kritiek wil zien toegepast, ja, die daarvoor menigen harden aanen uitval moet verduren.
Wij zijn te openhartiger geweest in de mededeeling van onze aanmerkingen op dit
academisch proefschrift, naarmate wij minder geneigd zijn van deze aanmerkingen
grieven te maken jegens Dr. Lamers. Hij heeft zijn tijd ijverig en nuttig besteed in
het Zendelingengesticht te Rotterdam, en het verwondert ons niet, dat de wijze,
waarop hij aldaar zijne gewigtige taak ter harte heeft genomen, hem zeer weinige
uren voor wetenschappelijke studie heeft overgelaten. Dat de behandeling juist van
dit onderwerp in het hart van Dr. Lamers is geweest, bewijst, dat hij leeft in zijn' tijd
en de tegenwoordige behoeften der theologische wetenschap begrijpt. Had iemand,
met zooveel ijver en bekwaamheid toegerust als Dr. Lamers, bijv. nog een jaar
gewacht, voor hij ons op zijn' eersten theologischen arbeid onthaalde, hij zou zeker
een specimen van meer beteekenis in het licht hebben gezonden en zelf hebben
ingezien, dat men met eene, daarenboven nog zeer onvolledige, vermelding en
toelichting van plaatsen uit schrijvers, die het woord conscientie gebruiken, niet kan
volstaan, wanneer men beloofd heeft een' conspectus historicus van de doctrina
de conscientia te geven.
Nog een woord ten slotte. Het schijnt mode te worden, de theses der Utrechtsche
godgeleerde dissertatiën met eenige polemiek tegen Prof. Scholten te kruiden. Deze
indirekte bestrijding door de Utrechtsche doctorandi van een' hoogleeraar, die, hoe
men ook denke over zijne theologie, een' zekeren naam in de theologische wereld
heeft verkregen, komt ons voor minder gepast te zijn. Ook zou ik meenen, dat
academische proefschriften zich gerust buiten de twisten en partijschappen van
den dag kunnen houden en nog wel op eene andere wijze zelfstandigheid aan den
dag kunnen leggen, dan door te pas of te onpas een schot te wagen op eene
theologie, die met billijkheid eischen kan, niet dan door een ander systeem te worden
aangevallen. Ook Dr. Lamers heeft gezorgd, dat van zijne XIII quaestiones althans
vier (V, VI, VII, X) tegen Prof. Scholten gerigt waren.
Rotterdam, Julij 1858.
A. PIERSON.
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De weldadige invloed van geheim verdriet. Leerrede over 2 Cor. XII vs.
7, door Ds. F.W.B. van Bell. Amsterdam, Weytingh & van der Haart. 1856.
De rampen, waaraan de menschelijke natuur onderworpen is, waarvan schier
niemand geheel zijn leven verschoond blijft, en vooral ziekten en sterfgevallen, zijn
een niet ongewoon onderwerp, dat de godsdienstleeraars ter behandeling kiezen.
Meer dan ééne reden bestaat daarvoor. Het algemeen toch, dat juist niet gewoon
is den mensch en zijne lotgevallen nadenkend te beschouwen en door den uiterlijken
schijn getroffen wordt, de zaken beziet zonder de oorzaak en aanleiding er van op
te sporen, vindt rampen en onheilen zoo onverklaarbaar, dat zij deze aanneemt als
eene beschikking van hooger bestuur, waaraan de brooze sterveling is onderworpen,
en zelfs als een onafscheidelijk bestanddeel des aardschen levens. Op dit beginsel
rusten de vertroostingen des leeraars, welke zij meenen dat gereeden ingang vinden,
en ook niet zonder nuttige uitwerking blijven. De leeraar heeft daarin regt. Want
dewijl hij, juist door zijn stand, het meest in aanraking komt met dat gedeelte der
maatschappij, dat het meest kerkelijk leven heeft, bovenal met de zoodanigen, die
zijne hulp en troost behoeven en inroepen, moet zich bij hem wel de gedachte
vestigen, dat de wijze, waarop hij rampen, kwalen, verliezen enz. beschouwt, de
ware is en tevens de vruchtbaarste om den mensch zijne hooge bestemming te
herinneren.
Gewoonlijk worden rampen dus voorgesteld als de middelen, waardoor God den
mensch tot zijn eigen heil beproeft, hem tot hooger ontwikkeling opleidt, hem tot de
hemelsche zaligheid opvoedt. Wie geen ‘parcus Deorum cultor et infrequens’ is, zal
gaarne erkennen, dat deze beschouwing elken zevenden dag meermalen wordt
uitgesproken. Wij behoeven er dus geene bewijzen voor aan te halen. Maar daar
komen wij in een zonderlingen strijd tusschen die woorden, welke men met al de
overtuiging en kracht des geloofs hoort verkondigen, en datgene, wat het werkelijke
leven ons vertoont. - Wie gewoon is niet gedachteloos over het leven heen te zweven,
maar opmerkzaam gadeslaat hetgeen rondom hem gebeurt, zal zich geneigd
gevoelen om waar te nemen, welken invloed op A. zijne ziekte, op B. het verlies
zijner echtgenoot, op C. eene reeks van allerlei rampen heeft gehad. - Hij rekent er
op om zich te verheugen, wanneer hij bespeurt dat A. zijne betrekking, die hij vroeger
eenigzins verwaarloosde, beter waarneemt; dat B. zijnen kinderen een goede
opvoeding en beter voorbeeld geeft, dat C. zich van zijn onaangenaam humeur
verbetert - hij zal zich misschien later eens verheugen; hij heeft het nog nooit kunnen
doen. Hij merkte steeds
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op, dat eene ziekte iemands egoisme opwekte, en hem ook daardoor kleingeestig
maakte; dat het verbreken van den huwelijksband schier immer nadeelige gevolgen
voor den overblijvende had, wiens pligten zwaarder, moeijelijker en drukkender
worden, terwijl hem een krachtige, bijna noodzakelijke steun ontviel. Hij bemerkt
nog steeds, dat eene reeks van rampen moed, volharding, vertrouwen op eigen
krachten doet wijken, om ruim plaats te geven aan zwakheid, onverstand,
moedeloosheid.
En inderdaad kan het wel anders? De pligten, die het leven ons oplegt, zijn
gewigtig en talrijk, zelfs voor hem, die in een gewonen stand is geplaatst. Geen
oogenblik gaat er voorbij, waarop hij ze kan verzuimen. Hij heeft er te allen tijde te
vervullen jegens zijne naaste betrekkingen; zijne kinderen behoeven soms betoon
van liefde, of berisping en kastijding, maar zorg altijd; de betrekking, waarin hij tot
de maatschappij staat, legt hem steeds de vervulling op van vele en velerlei pligten,
waarvan het verzuim hem schuldig maakt voor den naaste. - Hoe kan men nu
getrouwer deze pligten vervullen - iets waartoe toch ieder geroepen is, waarin het
doel des levens ligt - als ons iets ontbreekt; als men door een ziekelijk ligchaam
ontstemd, gedwongen wordt veel op zich zelven te letten, veel aangenaams te laten,
veel onaangenaams te doen? Hoe is het denkbaar, dat de vrouw hare taak als
huisvrouw en moeder beter zou vervullen als weduwe, dan wanneer een
achtingswaardig man haar ter zijde stond, die hare zorgen deelde, hare krachten
steunde, haar leven veraangenaamde? De ongerijmdheid spreekt luide - dunkt ons
- en gelukkig! De natuurlijke bestemming des menschen is niet om ziek te zijn, niet
om ongelukkig en rampzalig hier op aarde te leven. Onze aardsche loopbaan heeft
hare eigene waarde en beteekenis, zelfs al beschouwt men die buiten betrekking
tot een toekomend leven. Maar wij willen ons niet verder verdiepen in het onderzoek
van de rampen des levens, hoe belangrijk dit ook moge zijn, maar gaan over op het
terrein van het geheim verdriet, waarvan ons de weldadige invloed in deze leerrede
wordt geschetst.
Wat heeft men onder geheim verdriet te verstaan? Het is eene niet gewone
uitdrukking. Ik weet niet, dat ik ze ooit heb gehoord om eene bepaalde soort van
verdriet te beteekenen. Het kwam mij voor, dat er mede bedoeld werd een verdriet
dat men poogt te verbergen, waarvan men niet durft spreken; zoo als de uitdrukking
geheime ziekten schijnt te verdedigen. Eenigermate anders is echter de bepaling
des S., p. 14: ‘de niemand geheel kenbaar gemaakte smarten, die er gedragen
worden.’ Reeds dadelijk stuiten wij op eenige zwarigheden, en mogen vragen: Is
dan verdriet hetzelfde als smarten? Blijven de smarten, die aan dezen of genen
eenigzins zijn kenbaar gemaakt, nog geheim verdriet?
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Naar de gewone opvatting is ramp, ongeluk, smart en verdriet op verre na niet
identisch. Verdriet noemt men, wat voortdurend de opgeruimdheid des gemoeds
verstoort, kalme tevredenheid verhindert. Rampen schokken; verdriet knaagt. Verdriet
heeft de minister, wiens wet wordt afgestemd; de sollicitant, die zich een ander ziet
voorgetrokken. Verdriet is het lot van hem, die zich in zijne bedienden bedrogen
ziet; die op een plaats wonen moet, waar hij zich niet schikken kan; die met
voortdurende ongesteldheden van de zijnen heeft te kampen; kortom verdrietig zijn
al die kleine onaangenaamheden, die de rust des gemoeds storen, de tevredenheid
vernietigen, waarop zich het geluk zoo gaarne vestigt. Iets wat zeer kort duurt, noemt
men gewoonlijk even weinig verdriet, als dat wat zeer hevig treft. Van iemand, die
met langdurige en zware ziekten te kampen heeft; van hem, wien zijne bezittingen
door ongelukken worden ontrukt; van hem, die geliefde betrekkingen grafwaarts
dragen ziet, zal men wel niet zeggen, dat dit voor hem verdrietig was; men noemt
hem, wat hij is, ongelukkig.
De S. brengt tot het geheim verdriet in de eerste plaats ligchaamssmarte, hetzij
dat deze onschuldig wordt geleden, of nog verzwaard door wroeging des gewetens.
(Ik schrijf de tirade p. 14. o.a. niet af, die op den kansel ook misplaatst is te achten).
Dit klinkt vreemd; want geene klagt is meer gewoon dan die over eene zwakke
gezondheid, een delicaat gestel. Wat daarvan de reden zij, doet er weinig toe; men
is niet verpligt die steeds aan de klagt toe te voegen; de algemeene term:
zenuwachtig, kwaadsappig, zwak, slechte digestie en dergelijke is voldoende om
eene malaise aan te duiden, waardoor de kranke belangstelling opwekken wil; dat
wordt hem het wapen, waarmede hij afweert wat hij niet wil doen, de reden, waarom
hij doet wat hij gaarne wil. Men noeme het verdriet - fiat; maar geheim verdriet kan
het stellig niet heeten. Is het getal lijders groot, dat der ingebeelde lijders is ontelbaar;
hunne klagten zijn zoo veelvuldig en aanhoudend, dat dikwerf hun toestand aan
anderen meer verdriet dan aan hen zelve berokkent. Onder deze rubriek wordt
verder gerangschikt de ongelukkig gehuwde vrouw, ‘die uwen man - op verkeerde
wegen ziet, aan wier einde armoede en schande u en hem tegengrijnzen, en die u
aan hem niet eens gramstorig of verdrietig moogt vertoonen ... ja, dat is een kruis
met adders en knagende wormen dat gij dragen moet.’ Zulk eene vrouw wordt in
zulk een toestand rampzalig genoemd en mag het heeten; een kruis met adders en
wormen is iets meer dan verdrietig; bovendien is zulk een toestand slechts zeldzaam
1
een geheim.

1

Men lette op de uitdrukking: ‘adders en knagende wormen.’ De climax is verkeerd, en de
verbinding onjuist; van een adder is de beet vergiftig, meest doodelijk; dus doen de wormen
verder niets. - Een weinig later lezen wij ‘een versmoorden traan’ en ‘ingedronken bitterheid.’
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De betrekkingen, die om hunne nabestaanden ‘in stilte zuchten en schreijen, wanneer
het maar niemand zien zal (ziet?),’ rekenen wij dat hier ter regter plaats gebragt
zijn, maar zij zijn ook de eenige, die wij onder deze klasse kunnen rangschikken;
want wie er verder komen, die lijden aan teleurgestelde verwachting, die niet
overeenstemmen met den kring, waarin zij zich bewegen, die ontberen wat anderen
ontvangen, zij allen behooren tot dezulke, welke Horatius in zijne beroemde Satire
beschrijft (L. 1): ‘Qui fit, Maecenas,’ en op welke de geestige voorstelling van
denzelfden, l.l. 15, toepasselijk is. - Het getal der zoodanigen is legio; hun ontbreekt
weinig anders dan tevredenheid; ik wil niet beweren, dat zij zich gelukkig gevoelen,
maar waarlijk! met moet hun niet door eene beschouwing als die des S. gaan
inprenten, dat zij lijders zijn. Deze miskenden en onbegrepenen zijn reeds talrijk wat meer zegt - hinderlijk genoeg. Niet alleen toch dat zij dikwerf hunne
maatschappelijke pligten juist door hunne te groote eigenliefde verwaarloozen, maar
zij zijn ook gewoonlijk niet karig met het uiten hunner gevoelens; al openbaren zij
die ook niet aan ieder geheel, zij vertrouwen die toch genoegzaam aan dezen en
genen, om zich zelven van den last van het geheim verdriet te bevrijden. Zij behoeven
zich ook hun gevoel niet te schamen; naar hun inzien steekt er geene schande in;
evenmin als bij anderen ‘die stille droefheid over nog te geringe vernieuwing van
gemoed, over nog te groote vaardigheid (?) in allerlei zonden.’ Waarschijnlijk ten
gevolge van den titel schijnt de S. in deze geheimhouding iets gewoons en
voortreffelijks te zien, want hij schrijft: ‘naarmate de Christen fijner voelt en zich over
de zonde dieper schaamt, is hem de overtuiging van schuld en zonden meer een
geheim dan een openbaar verdriet.’
Het volgende deel der leerrede handelt over den weldadigen invloed van geheim
verdriet. Dus is geheim verdriet eene weldaad. Het klinkt vreemd; het gelijkt een
paradox; het wekt nieuwsgierigheid, dus aandacht. De hooge ernst van het geheele
stuk verwijdert elk vermoeden van eene aardigheid verre, en als men dus deze
woorden in ernstigen zin opvat, wat beteekenen zij dan anders, dan dat het voordeel
van het geheim verdriet grooter is dan het nadeel? want de uitdrukking is zoo
algemeen, dat men er de bedoeling niet wel in vinden kan: niettegenstaande geheim
verdriet een wezenlijk nadeel, eene werkelijke ramp voor den mensch is, is er echter
ook een weldadige invloed van na te gaan en te vinden; ook is voor deze opvatting
in de leerrede geene aanleiding. Wie spreekt over den weldadigen invloed des
christendoms, zegt niet dat het Christen-
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dom een kwaad is, dat ook zijne goede zijde heeft. Wie spreekt over den weldadigen
invloed der kina, bedoelt niet dat de kina een noodlottig voortbrengsel is, dat in
sommige gevallen heilzaam zijn kan, maar schijnt aan te nemen, dat het iets absoluut
weldadigs is. Bovendien schijnt deze opvatting ook nog daarom aannemelijk, dewijl
de S. met geen enkel woord van de nadeelige werking gewaagt; zoodat ik met eenig
regt schijn te beweren, dat hij het geheim verdriet voor iets per se goeds, althans
weldadigs houdt.
o

Hoe wordt dit nu bewezen? 1 Het is weldadig voor 's menschen gemoedsbestaan.
- ‘Uit elken tegenspoed en alle moeite is veel te leeren, maar door onhandige
troosters wordt er dikwerf zoo veel bedorven.’ De eerste onhandige trooster, door
den S. aangehaald, ‘die uwe rampen zoo groot noemt, dat gij de gedachte aan de
groote mate van zegeningen, die u nog over is, welhaast verliest’ komt zelden voor,
want meestal wordt men maar al te zeer gewezen op de zegeningen, die overig
zijn; maar de redenen des tweeden zijn mij onbegrijpelijk: ‘dan weder wordt aller
aandacht zoozeer op u als een, meer dan iemand, medelijdenswaardige gevestigd,
dat gij spoedig u zelven waardig zoudt gaan rekenen, om zonder kastijding door
God te worden opgevoed.’ Hoe is dus een medelijdenswaardige waardig om zonder
kastijding door God te worden opgevoed? Ik begrijp deze redenering volstrekt niet.
Maar ook de meer of min onhandige troosters doen tot het wezen der zaak niets af.
- Spreekt men over den invloed of de kracht eener ziekte, dan moet men die
beschouwen buiten de meerdere of mindere mate van kennis en geluk der
geneesheeren.
Gaarne zouden wij de beschouwing des S. aanvullen, door ook te letten op den
nadeeligen invloed van het geheim verdriet. Het werkt, ja, op ons ‘gemoedsbestaan’
maar zoo, dat het den grondslag van vele deugden - de tevredenheid - ondermijnt;
het stemt tot nijd, - een woord, dat in fatsoenlijke kringen wel bijna nimmer wordt
uitgesproken, maar toch eene ondeugd, die er even zeer het leven vergalt als onder
de mindere standen, ja zelfs dikwerf naauwe betrekkingen van elkander vervreemdt.
Verdriet noopt ons van anderen het slechtste het eerst te zien en te doen opmerken;
het ontneemt ons die algemeene welwillendheid, die bij anderen het goede het eerst
ziet en waardeert, die anderen gaarne gelukkig maakt. - Ongelukkigen en gelukkigen
stooten elkander af als positieve en negatieve electriciteit. - Bovendien moet men
niet voorbijzien, dat het nationale gebrek, de drank, veelvuldig zijnen oorsprong
heeft in verdriet. Niet zonder reden oordeelt men gestreng over den dronkaard,
maar toch meermalen in zooverre onbillijk, dat men de eerste aanleiding niet opspoort
en eenigzins laat gelden. Menige vrouw maakte door hare weinige orde of te geringe
bescha-
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ving naar den geest het huiselijk leven voor den man verdrietig, die weldra elders
zijn verdriet ging verzetten en het genoegen zocht wat hij te huis miste; menigeen
ging in zijne zaken achteruit: een zeer gewoon en zeer geheim verdriet; het gevolg
was hetzelfde; een derde leed ligchamelijk en vond tijdelijke verligting zijns verdriets
bij dezen slechtsten aller geneesheeren. Waren allen vrij geweest van verdriet, wie
weet of de maatschappij ze niet onder hare goede burgers zou mogen rekenen.
Het tweede punt is, dat geheim verdriet ook ‘weldadig is voor 's menschen
betrekking tot (zijne?) medemenschen.’ ‘IJverzucht en benijding van andereR
voorspoed’ zijn gewone gebreken des menschen, zelfs des Christens. Maar naar
des S. meening oefent ook hierop geheim verdriet een weldadigen invloed uit;
hetgeen u misschien wel, even als mij, eene wonderspreuk schijnt. Gij die verdriet
hebt, zult gij minder de gelukkigen benijden, dan wanneer gij u zelven gelukkig
voelt? - O, maar zoo vat de S. het niet op; integendeel op eene manier, die geenszins
alledaagsch is. Hij meent dat gij, gelukkigen, aan anderen de gelegenheid moet
benemen om u te benijden, door te kennen te geven, dat gij een geheim verdriet
hebt. Geeft het uwen naaste eenigzins te vermoeden (voorzigtig, niet te veel!), dat
ook uw levensweg niet is zonder distelen en doornen.’ De uitwerking van dit
voorschrift moet zonderling zijn. Het is onpractisch en leidt nergens toe. - Zich bij
een ongelukkigen kranke te komen verheffen op eigen gezondheid, is niet eene
ondeugd, die in het wetboek der zedelijkheid behoort verboden te worden; het verbod
behoort eerder te huis in een côde de politesse. Het is onbeschaafd, ruw,
onmenschelijk; geen sterveling, die het betwijfelt. Maar het is volmaakt vruchteloos,
bij iemand, wien rampen ter nederslaan, te komen zeggen, dat ook uw levensweg
niet zonder geheim verdriet is, wanneer gij niet openbaart waarin het bestaat, en
ook dan baat het weinig; want elke ongelukkige rekent zijn lijden voor het zwaarste,
dat er geleden wordt; aan elk ander zou hij de voorkeur geven; dat ligt in de natuur;
hij gelooft niets van het geheim verdriet, dat de vriend hem laat vermoeden dat ook
in zijn lot schuilt. Hij zou, als hij opgeruimd en vrolijk was, er om moeten lagchen;
en dat ware wel het beste wat de trooster verdiende; nu kan hij dat niet, maar hij
zal er óf over verstoord wezen, óf het als eene soort van wellevenheid aanmerken,
óf het beschouwen als een slaapdrank, waarbij beiden zachtkens mogen insluimeren.
Het geheim verdriet leert ons ook vergenoegdheid: tweede paradox, die op deze
wijze wordt verklaard: Immers wij, die zelve geheim verdriet gehad hebben, dat wij
voor anderen verborgen hielden (pleonasme), weten nu bij ondervinding, dat schijn
en wezen
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twee onderscheidene zaken zijn; dus vertrouwen wij den voorspoed van anderen
niet meer; nu vermoeden wij dat iemand, die gelukkig schijnt, welligt aan geheim
verdriet lijdt. ‘Die geheime verdrietelijkheden, zij werken er ook toe mede om niet
alleen andereR vergenoegdheid te bevorderen, maar ook om zelveN vergenoegd
te zijn, en niet zoo spoedig den toestand en de omstandigheden van medemenschen
te begeeren.’
Welk eene onnatuurlijke zedeleer wordt ons hier voorgesteld! Geheim verdriet
strekt er toe om nijd en wangunst weg te nemen, niet bij dien het treft, maar bij hem,
wien het niet treft; wekt vergenoegdheid, niet omdat iemands lot behagelijk is, maar
omdat het vermoeden doet, dat dat van een ander erger kan zijn dan het schijnt!
Maar, daarenboven, hoe hellend is het vlak, waarop de S. ons brengt! Hij wil, dat
wij geheim verdriet doen vermoeden, opdat anderen met hun lot tevreden zouden
zijn. Maar hoe ligt zal dan ook hij klagen, die niet te klagen heeft - uit medelijden om een ander te troosten. En reeds klagen er zoo velen om belangwekkend te zijn.
Het is als gaf de S. een vrijbrief aan alle klagers, om vrij te klagen. Hij werkt de
popular fallacy in de hand, dat zuchten en kermen een bewijs is van een gevoelig
en ernstig gemoed. Nog een stap verder, en lijden, dulden, zuchten, en klagen wordt
de normale toestand hier op aarde. Vrolijken en opgeruimden worden voor
ongevoelige, ligtzinnige menschen gehouden. - De Hemel verhoede, dat deze wijze
van beschouwing veld winne! Nog langs een anderen weg kan men tot het resultaat komen, dat de leerrede
des S. weinig anders dan ijdele, fraai klinkende woorden zijn, zonder eenige
vormende kracht, maar uiterst geschikt voor sommige lieden om er bij in te
dommelen. - Namelijk: als men van iets den weldadigen invloed bemerkt, moet men
zich voortdurend daaraan blootstellen. Wie de gunstige werking van een
geneesmiddel, van een leefregel bespeurt, blijft er bij; niets is natuurlijker; hij tracht
alles zoo te regelen, dat die weldadige invloed voortdure. Maar zoo iemand nu van
geheim verdriet de gunstige werking op zijn hart bemerkt, langs een der paden door
den S. aangewezen, moet hij dan nog streven en wenschen, dat dit verdriet bij hem
blijve? Zelfs de S. zal dit niet durven beweren. - Zoude hij zelf niet aanraden, dat
men het verdriet, dat men heeft, bestreed, het trachtte te overwinnen, opdat men
na dien moeijelijken kamp, als prijs der overwinning, de tevredenheid erlangen zou?
Uit dien strijd kunnen zich krachten ontwikkelen; en de krijgsman, die overwonnen
heeft, is beter dan hij die nog nooit in het gevecht is geweest. Maar al geven wij dit
gaarne toe, al erkennen wij de waarheid der schoone woorden: ‘de mensch heeft
een strijd op aarde,’ wij nemen de vrijheid om dit geheim verdriet met zijnen
weldadigen
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invloed voor ons en alle menschen af te bidden, en het gelijk te stellen met eene
langdurende, smartelijke, kwijnende ongesteldheid, waarboven eene afloopende
ziekte verre de voorkeur verdient.
Wij zouden ons verheugen indien onze aanmerkingen voor geldig werden
gehouden; indien wij velen hadden kunnen overtuigen, dat des S. redeneringen
zwak zijn en niet in overeenstemming met eene verstandige levensbeschouwing
noch met eene gezonde zedeleer. Wij zouden ons vooral verheugen, indien deze
aanval eenige meerdere behoedzaamheid, meer zorg en overleg ten gevolge had
bij die menigte schrijvers, die door veelvuldige schriften op het gebied van zedekunde
en godsdienst trachten veroveringen te maken, en die, naar het mij soms bleek, wel
wat al te sterk gelijken op troepen, die, gewoon te overwinnen en dus zeker van de
overwinning, de pligten van een goed soldaat eenigermate verwaarloozen, niet die
zorg voor hunne wapenen hebben, die voor een goed soldaat eene eerste verpligting
is, niet opletten, waar zij heen trekken, en zich niet de noodige kennis van het terrein
verschaffen. - Slaat men toch een oog op de ontzettende hoeveelheid werken, die
de stichtelijke lectuur uitmaken - de goede boeken, - dan is het verwonderlijk, hoe
dikwerf men hetzelfde aantreft onder andere vormen; weinig nieuws, maar veel
ouds, duizendmaal gezegd, en even dikwerf weerlegd; hoe weinig, dat werkelijk
ingrijpt in het leven en den bestaanden toestand der maatschappij; hoe weinig,
waardoor vooroordeelen geweerd, zuivere beginselen, op wezenlijke kennis
gegrondvest, voorgesteld worden. - Of het mogelijk zij iemand door eene leerrede
of een stichtelijk boek te verbeteren, waag ik niet te beslissen; maar zeker zal het
toch wel noodig zijn dat het dan een werk zij, 'twelk zoowel op het verstand als op
het hart invloed uitoefent, omdat de indruk op het laatste meer voorbijgaande schijnt
te zijn. Daarom rekenen wij het heerleger van bijbelsche geschiedenissen,
kinderbijbels, voor huisgezinnen, en wat dergelijke soort van geschriften meer de
pers doen zweeten, voor droevige surrogaten van den bijbel zelven, en zouden
meenen, dat eene goed geschreven Zedeleer, wetenschappelijk en populair
behandeld, een groot aantal van stichtelijke boeken en bundels predikatiën overtollig
1
maken zoude.

1

Na het schrijven dezer beoordeeling kwam mij eene andere van hetzelfde opstel onder de
o

oogen: Recensent, N . 10, p. 295, welke mij niet weerhoudt mijne beschouwing aan de Lezers
van de G. aan te bieden.
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Uit het Matrozenleven. Door Fr. Gerstäcker. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Rotterdam, Otto Petri, 1857.
Een zonderling boek! Of de schrijver topographische en maritime bijzonderheden,
dan wel of hij ons een Roman wilde leveren, het is sub judice lis! We zouden haast
meenen dat hij beiden had beproefd en hem dus beiden mislukt waren.
Onwedersprekelijk heeft de auteur een boeijenden verhaaltrant, een lossen dialoog,
en begrip van karakterschildering, en ware het, dat men geroepen werd om enkele
détails te beschouwen, b.v. de zaturdagavond te Sidney, het ware zeer gemakkelijk
eene aanprijzende beoordeeling te motiveren. Maar het geheel?...... is een
lappedeken, een monster met drie hoofden, dat geen indruk achterlaat, en zonder
doel, door een luim van een of anderen vertoornden God uit de fabelleer, is
geschapen. Zonder eenheid is geen kunstproduct schoon, en daarom laken wij de
conceptie van dit boek, hoewel menig détail boeijend en het geheel nog verheven
is boven de meeste der verhalen en verhaaltjes waarmede we overstroomd worden.
Het einde - precies de ‘St. Paulus rots,’ gevolgd, of gecopiëerd uit het verhaal
van de schipbreuk van den ‘Aerdt van Nes’ - is zeker zonder eenigen zamenhang
met het begin. Het karakter van den kapitein is misschien voor een Amerikaansch
schip minder, maar toch altijd overdreven. De reederijen weten het, helaas, te goed,
hoe janmaat eerder den kapitein, dan deze janmaat tyranniseert, en dit zal zeker
in ons dierbaar Vaderland wel zoo lang blijven, als wij in het bezit zijn van eene wet
op de Tucht, die zoo weinig afdoet, al praat ze ook nog zooveel over strafregisters.
Hans is zeker een zeer knap matroos, maar als de schrijver zooveel sympathie
voor hem bij den lezer opwekt, ware het toch niet meer dan beleefd geweest, ook
iets meer van hem te vertellen. Hij blijft nu tot op het einde ons een raadsel, zoo als
hij het zijnen makkers was. Wij vergeven het aan den Duitscher, dat hij van alle
natiën Hans, als Duitscher, den besten en knapsten noemt; wij willen er zelfs niet
eens over twisten, hoewel de Hollander nooit een glimlach kan onderdrukken als
hij van Duitsche scheepvaart hoort. Men herinnert zich dan hoe eens ƒ 1400 bijéén
werd gebragt om eene vloot uit te rusten, en hoe een spotter met al wat heilig is
durfde beweren, dat de Duitsche vloot op rolletjes naar zee moest vervoerd worden,
getrokken door grasmaaijers, als matrozen verkleed.
Als gij het boek eens ter leen kunt krijgen, bladert het dan eens door; maar
koopen?..... ik durf het u in dezen duren tijd niet aanraden.
C.
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Hugo de Groot en Maria van Reigersbergh .
Brieven van Maria van Reigersbergh, uitgegeven door Mr. H. Vollenhoven
en Dr. G.D.J. Schotel. 1857.
Al wat er van het verblijf van de Groot en zijne gade op Loevestein te weten is, heeft
ons een der uitgevers van de brieven die wij aankondigen, de heer Vollenhoven, in
zijn ‘Broeders Gevangenisse,’ bijeengezocht en geordend. Wij kunnen in zijn verhaal
de dagelijksche kwellingen, de opzettelijke vernedering, den gevallen staatsman
aangedaan, niet zonder ergernis lezen. De kastelein, in wiens handen hij gesteld
was, was een zoon van dien Deventer, dien, als raadsman van Leicester, de Staten
van Holland voor dertig jaren hadden bestreden en ten laatste verjaagd. Door een
wonderlijken loop van het lot had thans de zoon de hoofden van de tegenpartij des
vaders in bewaring; het ongelijk, waarover zijn vader zich beklaagd had, kon hij aan
Hogerbeets en de Groot wreken. En inderdaad, hij was hun een harde bewaker; de
weinige vrijheid, die hun gelaten werd, vergunden de Staten tegen zijn zin en tegen
zijn raad. Maar zijn barschheid vermogt de verongelijkten niet tot zwijgen te brengen.
De Groot was wel gevangen, maar Maria van Reigersbergh bleef vrij in hare
bewegingen; telkens trok zij naar den Haag, en, voorgelicht door hare regtsgeleerde
vrienden, hield zij niet op zich in een

1
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reeks van requesten en remonstrantiën bij de Staten over het onregt, haar en haren
man aangedaan, te beklagen. En zij vroeg niet als smeekeling om zachtere
behandeling, maar als verongelijkte om regt. Dat was den overwinnaars een ergernis.
Een hunner zeide ronduit, ‘dat men zich ootmoedig moest gedragen, en niet
verzoeken als regthebbende; dat een regering altijd ligtgeraakt was.’ Willem de
Groot, de eenige broeder van Hugo, die de verzoekschriften zijner zuster bij de
regenten ging aanbevelen, moest telkens hooren: ‘dat zuster trotsche woorden had
gesproken;’ ‘dat de Staten het kwalijk namen dat zuster zoo courageux was.’ In later
tijd beweerde de raadsheer Montens, wel niet zonder grond, dat Maria door haar
betoon van moed de zaak van haar man benadeeld had; maar zij gaf hem daarop
fier ten antwoord: ‘dat zij nog geen berouw over haar gedrag gevoelde; dat, als
eerlijke lieden geen couragie hadden en toonden, wel niemand courageux mogt
zijn, en dat, bijaldien de regters haren man daarom leed hadden gedaan, zij toonden
wie zij waren.’ Wij kunnen er ons niet over verwonderen dat zij, die om het leven
van haren man te redden zich tot geene vernedering had kunnen verstaan, zich
thans niet verkoos te verlagen om hem een weinig betere behandeling te bezorgen.
Ook de slotvoogd voelde zich door hare hooghartigheid gekrenkt, en hij vergold ze
met plagerijen, maar zonder haar te buigen. Weigerde hij haar een waschvrouw
voor hare huiselijke behoeften, de burgemeestersdochter stak zelve de handen in
de tobbe, en dwong van de schaamte van haar tegenstander af, wat zij van zijn
billijkheid niet had kunnen verkrijgen.
Nog altijd hoopte de Groot op de goedgunstige tusschenkomst van Maurits en
op verligting van straf; hij was tevreden als zijne gevangenschap maar in ballingschap
veranderd werd: zijne gezondheid, zijne opgeruimdheid ging in den kerker verloren;
hij snakte naar vrijheid. Toch weigerde hij voortdurend die te koopen voor den prijs,
waarop zij hem werd aangeboden. Voor schuldbekentenis, voor demoedige
onderschrijving van zijn vonnis, kon hij zich - althans hij verzekert het aan den
bisschop van Winchester - niet alleen de vrijheid, maar zelfs herstel in zijne
waardigheid verwerven. Vele zijner welmeenende vrienden rieden hem tot die ligte
en zoo nuttige vernedering. Maar hij
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kon er niet toe besluiten. Treffend is zijn brief aan den tresaurier de Bie, een man
van aanzien, en van gezag bij den prins, die hem insgelijks tot schuld bekennen
vermaand en daarvan veel goeds beloofd had. Hij verhaalt in zijn antwoord aan
dezen breedvoerig wat hij als staatsman gedaan en als gevangene geleden heeft,
en daarop grondt hij zijne weigering om, door genade te vragen, zich zelven schuldig
te bekennen.
‘Mijnheer (zoo eindigt hij), ik verhaal dit wat langer om UE. te doen
verstaan de redenen waarom ik ongenegen ben om de voorzeide
proceduren en sententiën goed te keuren, of om tegen mij zelven een
vonnis te wijzen in zaken, waarin mijn geweten mij tot nog toe niet heeft
getuigd dat ik kwalijk zou hebben gedaan. Ik bid UE. dit te houden voor
mijn vast besluit, genomen na aanroeping van Gods genadigen bijstand
en na langdurig beraad. Ik gevoel dat, als ik mij zelven en mijne kinderen
in dier voege zou hebben verongelijkt, dat ik dan de onrust van mijn eigen
hart niet zou kunnen verdragen. Kan UE. zonder zulk een
schuldbekentenis iets doen tot mijne verligting..... ik zal ten hoogste verblijd
zijn. Wil het niet gebeuren, zoo hoop ik nog dat de goede God mij niet
ongetroost zal laten in mijne droefheid, en te zijner tijd mij uit deze
bijzondere of anders uit de algemeene aardsche ellende verlossen zal.’
Er is in de houding, waarin de Groot en Maria van Reigersbergh hun ongeluk dragen,
bij groote overeenkomst, toch een karakteristiek verschil op te merken. Beiden zijn
vast besloten liever alles te lijden, dan tegen de getuigenis van hun geweten schuld
te belijden. Maar de Groot toont zich gelaten en onderworpen, zelfs ter neêrgeslagen
en uitziende naar den dood. Zijne gade daarentegen gaat niet gebukt onder den
last, dien zij torscht, maar verheft zich te fierder naar mate men haar tracht ter neêr
te buigen; niet op verlossing door den dood, maar op uitredding door welberadenheid
en moedig handelen hoopt zij. Wel mogt haar broeder haar schrijven: ‘behoud toch
uwe oude couragie; uw voorbeeld zal mijn broeder meer goed doen dan onze
vermaningen.’ Zonder hare opbeuring was de
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Groot welligt bezweken onder den last van zijn verdriet.
Eindelijk gelukte het der wakkere vrouw haar man uit den kerker te verlossen.
Wie kent die geschiedenis niet in alle bijzonderheden? Zij bleef achter, niet zonder
gevaar van als gijzelaar voor de bescheidenheid van den vlugteling, onder eenig
voorwendsel, in hechtenis gehouden te worden. Zij had de eerste gramschap van
den nooit gemakkelijken en thans van schrik dubbel grimmigen slotvoogd uit te
staan. Maar dat ontrustte haar niet; integendeel het deed haar goed den
verafschuwden gevangenbewaarder in verlegenheid en angst voor zich te zien.
Alleen voor de famille Daetselaer, die zij in de vlugt had moeten betrekken en dus,
tegen haar wil, in moeijelijkheid brengen, was zij bezorgd; voor zich zelve in het
minst niet. ‘Ik en Elsje zouden altemet nog wel eens lagchen, als wij niet zoo over
u bekommerd waren,’ schreef zij aan jufvrouw Daetselaer; en zij teekende den brief:
‘uit mijn gevangenkamer, den derden dag van mijns mans verlossing.’ Gelukkig
voor de eer van ons land bragt zij niet vele dagen op die gevangenkamer door; zelfs
de partijschap erkende dat haar daad geen misdaad was; zonder eenige bestraffing
werd zij ontslagen. De Groot, die anders zijn tijd niet pleegt te roemen, moet toch
de eeuw gelukkig prijzen, ‘waarin schaamte en ontzag voor de publieke meening
de vijandige regering bewegen haar los te laten, die anders zoo goed als gijzelaar
voor zijn stilzwijgen had kunnen dienen.’
Maar de Groot dwaalde met de eer te geven aan de eeuw, waarin hij leefde; zij
kwam veeleer het land toe, waarin hij geboren was. Of was hij vergeten welke
wandaden in andere rijken door geen schaamte, door geen volksmeening waren
verhinderd? De moord aan den maréchal d'Ancre, op last des konings, zonder
eenigen vorm van proces gepleegd, en door het hoogste geregtshof goedgekeurd,
op grond dat de wil des konings alle gebrek aan formaliteiten goed maakte, was
nog een andere regtsverkrachting dan het vonnis der gedelegeerde regters. En
geen ontzag voor het regtsgevoel der natie had het geregtelijke vermoorden van
de rampzalige echtgenoot van den maréchal belet, waarvoor niet veel geldiger
redenen te geven waren, dan die in de mémoires van Richelieu gegeven
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worden, ‘om den vreemdelingen aan het verstand te brengen, dat zij zich niet zoo
vrij met de Fransche staatszaken te bemoeijen hadden.’ En hoe vele voorbeelden
uit de staatsprocessen van Frankrijk en Engeland zouden wij nog kunnen aanhalen,
om te bewijzen dat, vergeleken met hetgeen elders geschiedde, de mishandeling
onzen gevallen staatslieden aangedaan gematigd en verschoonlijk is geweest.
De Groot had niet lang geaarzeld waarheen hij de wijk zou nemen. België door
reisde hij naar Parijs. Het kwam niet bij hem op, wat zoo vele ballingen bedacht en
gedaan hebben, het ondankbare vaderland te doen gevoelen welk een burger het
had uitgestooten. Niet dat het hem aan gelegenheid zou ontbroken hebben. Als
raadsman en bondgenoot ware hij aan het hof van Brussel met open armen
ontvangen. Het bestand liep ten einde, en de aartshertogen wilden niets liever dan
zich de onderliggende partij in Holland bevrienden. Maar de Groot stelde er zijn eer
in, niet door, maar met het vaderland geleden te hebben; in strijd met het vaderland
wilde hij zijne verhooging niet winnen.
En hier mogen wij weêr tot onze zelfvoldoening het gedrag onzer landgenooten
met dat van vreemden vergelijken. Hoe wijd was op dit tijdstip het Hollandsche volk
door partijschap uiteengescheurd; hoe bitter haatten de partijen elkander! Het bloed
van den grijsaard, dien de eene staatspartij als den vader des vaderlands vereerde,
was door de andere op het moordschavot vergoten, en, zoo als de dichter zegt,
‘niemand kon de wellen stoppen van dien moord,’ - nooit hebben de partijgenooten
van den advokaat zijn dood aan de tegenpartij vergeven. En hoe werden zij zelve
behandeld! De kerkdienst was hun op zware straffen verboden; hunne leeraars, als
zij getrouw bleven, werden met dieven gelijk gesteld. Zoo vele zij niet, in schijn, tot
de gehate heerschende kerk overliepen, werden zij uit regering en ambten gezet,
onbevoegd verklaard om het land te dienen. Wat misschien nog het moeijelijkst te
dragen viel, was het gejubel en de triomph der overwinnaars. De overwonnenen
haakten naar omwenteling en wraak. Wie onzer durft zich beroemen dat hij zich
onder gelijke omstandigheden gelatener zou gevoelen? - De Spanjaard zag die
tweedragt met blijde oogen aan, vol goede
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verwachting. De verdrukten waren in de leer digter bij de roomsche kerkbegrippen
gebleven, en voor de roomschen steeds verdraagzamer geweest dan hun tegenpartij;
ook hadden zij in hun geschil de roomschen op hun hand gehad; thans genoten zij
in België ruimer godsdienstvrijheid dan hun in hun eigen land gelaten werd. Hun
martelaar Oldenbarnevelt was een voorstander van den vrede tegen Maurits, de
voorname bewerker van het bestand geweest; om het verlengen van het bestand
niet onmogelijk te maken had hij het oprigten eener West-Indische Compagnie,
zooveel hij vermogt, tegengehouden. Als nu de partij, die aan de regering was, den
zwaren krijg weêr ging hervatten, zouden dan de vrienden van den advokaat geneigd
zijn daartoe ijverig meê te werken; zouden dan de remonstranten gewillig zware
belastingen opbrengen, om hunne onderdrukkers te stijven? Zouden zij niet veel
liever zich met de aartshertogen verstaan, van wier goedgunstigheid zij hopen
mogten in kerk en staat weêr de bovenhand te krijgen? Op het minst liet het zich
aanzien, dat zij den vijand lijdelijk zouden begunstigen, zoo als in een vroeger
tijdperk de roomschgezinden gedaan hadden. Zooveel mogten de Spanjaards hopen.
En nog veel meer moesten de Hollanders vreezen. Want, hetgeen de vijand beter
wist, geloofde menige Hollander ter goeder trouw: dat de advokaat in verraderlijke
verstandhouding met de aartshertogen gestaan had, dat hij liever onder het huis
van Oostenrijk dan onder Oranje zou geleefd hebben. Men verbreidde dat
Uytenbogaert en de andere uitgewekenen met de Jesuïten omgang hielden en
zamenspanden; dat Uytenbogaert had voorspeld dat de vijand, bij een inval in
Overijssel of Gelderland, geringen tegenstand ontmoeten zou. Rustte die voorzegging
niet op maar al te goede gronden? Bij het hervatten van den krijg moest men er op
rekenen, niet alleen een buitenlandschen vijand, maar nog verraders bovendien in
eigen boezem, tegen zich te hebben. - En wat is er van al dien argwaan
verwezenlijkt? Niets gelukkig. Na het eindigen van het bestand is het aan het voeren
van den oorlog te zien, dat gedurende de wapenstilstand het krijgswezen vervallen
is, niet dat inmiddels een zoo heftige tweedragt het volk heeft beroerd.
Remonstranten en contra-remonstranten gaan even ijverig den vijand te keer. Van
al de aanhangers van den advokaat heeft
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één man van aanzien zich door zijn ongeluk tot misdaad tegen het vaderland laten
verleiden, Stoutenberg, de schuldige maar ook diep ongelukkige zoon van
Oldenbarnevelt. In zijns vaders val meêgesleept, uit al zijne waardigheden verstooten,
door de confiscatie van zijn erfdeel tot armoede gebragt, zoodat zijn vijand schimpend
van hem zegt, dat hij niet veel meer dan zijn rijpaard had overgehouden - is het niet
te begrijpen, zoo al niet te verschoonen, dat hij, door den prins te vermoorden, zijn
vader wreken en een tegenomwenteling veroorzaken wilde? En hoe de
remonstranten de misdaad van dien eenen beschouwden, verhaalt ons Maria van
Reigersbergh in een harer brieven. Zij bezocht korten tijd na den aanslag de
wraakzuchtige zuster van den misdadiger, en hoorde haar ‘zeer kwalijk spreken
van vele remonstranten, omdat die de zamenzwering zoo verfoeiden.’ En even luid
spreken hunne daden; met uitzondering van Stoutenberg gedroegen zij zich allen
als goede burgers; de pogingen, door de regering van Brussel aangewend om hen
te winnen, stieten af op hunne vaderlandsliefde; het doet ons goed in de
autobiographie van Uytenbogaert te lezen, hoe hij en zijne vrienden alle toenadering
behendig ontweken. En wenden wij dan het oog naar andere landen, naar Frankrijk
in het bijzonder, hoe geheel anders zien wij daar de overwonnene staatspartij zich
steeds gedragen; om het verloren overwigt te hernemen, aarzelt zij niet zich met
den vijand te verbinden. Het tijdvak der geschiedenis, dat juist was geëindigd, en
het nieuwe tijdvak, dat met de verheffing van Richelieu begint, zijn rijk aan
voorbeelden. Op dit zelfde oogenblik lieten de Hugenoten zich met den Spanjaard
in, en zich door hem als een werktuig gebruiken om Frankrijk te beroeren en
magteloos te houden.
Maar niet alleen de onderliggende partij in Holland, ook de nieuwe regering, en
Maurits aan haar hoofd, verdienen onze erkentenis, daar zij zich noch door argwaan
tegen de remonstranten, noch door den ontredderden toestand des lands, van het
hervatten van den krijg lieten afschrikken, en het verlengen van het bestand
volstandig weigerden. Zij hebben zich daardoor jegens het vaderland en jegens
geheel Europa verdienstelijk gemaakt. Want hadden zij zich laten verleiden om den
verraderlijken wapenstilstand te hernieuwen, dan hadden zij de Spanjaards in staat
ge-
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steld eerst hunne Oostenrijksche bondgenooten in het ten onder brengen der
Duitsche protestanten te helpen, en vervolgens, door dezen weêrkeerig bijgestaan,
met verdubbelde krachten de Nederlanden aan te vallen, en, naar menschelijke
berekening, insgelijks te onderwerpen. Misschien was het thans evenzeer in het
belang des lands dat de vredelievende Oldenbarnevelt, die hoogstwaarschijnlijk het
bestand had willen verlengen, van het staatsbestuur verwijderd was, als het een
halve eeuw later een geluk zou wezen dat Jan de Witt voor Willem de derde moest
plaats maken. Jammer maar, dat de oligarchische regering slechts door omwenteling
en regtsverkrachting in andere handen kon overgaan.
Wij keeren terug tot de Groot. Hij werd te Parijs met voorkomende vriendelijkheid
en eerbetoon ontvangen. Hij vond er oude vrienden en lotgenooten, Episcopius en
Uytenbogaert, en een aantal geleerden, die hem uit zijne werken kenden en
bewonderden. Allen haastten zich hem te komen begroeten en met zijne verlossing
geluk te wenschen. Hij werd bij de ministers des konings en bij vele grooten des
rijks, onder welke hij meer dan een bekende uit de dagen van zijn grootheid had,
goedgunstig toegelaten en welkom geheeten. Hij kon aan zijne echtgenoote, die
zich nog in Holland ophield, met ophef van zijn onthaal schrijven, ‘dat hij alle dagen
meer vrienden vond, en dat hij niet deed dan te gast gaan.’ Eerlang legde hem de
koning een jaargeld van twaalfhonderd kroonen, zooveel als 3600 livres, toe, ‘opdat
hij in Frankrijk zou blijven wonen;’ en toen de Groot voor zulk een vereerend
gunstbewijs kwam dankzeggen, ontving de koning hem met veel goedheid. De
Fransche regering had zich aan de partij van Oldenbarnevelt, in voorspoed en
tegenspoed, gehouden; zij wilde thans in de Groot bewijzen, hoe ernstig zij het met
hare Hollandsche vrienden gemeend had.
Meestal is de regering van Frankrijk de steun geweest der tegenpartij van den
stadhouder, evenwel niet uit sympathie met hare staatsbeginsels, hetgeen trouwens
in een zoo streng monarchale regering onbegrijpelijk zou wezen. Steeds heeft zij
met de partij, die de republiek bestuurde, om het even welke, zich trachten te
verstaan; eerst als deze haar veronachtzaamde, wendde zij zich tot de oppositie.
Hendrik IV had Maurits zoowel als Oldenbarnevelt aan zich
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bevriend; hij kon, zoo lang hij protestant bleef, op beiden evenzeer rekenen. Eerst
na zijn afval, toen hij aan de ijverigste Hugenoten, verbonden met weêrspannige
rijksgrooten, een lastige tegenpartij gekregen had, begon hij zich meer op den
libertijnschen advokaat dan op den strenger protestantschen stadhouder te verlaten.
En toen, na zijn dood, zijne weduwe, de regentes, zich nog verder van de Hugenoten
verwijderde en zelfs tot Spanje toenaderde, had zij reden aan de welwillendheid
van Maurits te twijfelen. Het was bekend dat de Hollandsche gezant te Parijs,
Aerssens, in verstandhouding stond met de Hugenootsche grooten, in welke hij een
tegenwigt tegen de Spaanschgezinde regering dacht te vinden, en dat hij Maurits
voor hen trachtte in te nemen en tot zijne staatkunde over te halen. Daarentegen
wilde Oldenbarnevelt zich met de rijksgrooten niet inlaten; hij begreep dat hunne
partij geen toekomst had, dat de republiek, door haar heimelijk of openlijk te
begunstigen, alleen de reeds tot Spanje overhellende regering bewegen kon, bij
het einde van het bestand, stellig als bondgenoot van Spanje tegen haar op te
treden: een gevaar, dat prins Willem bovenal geducht had, en dat hij tot elken prijs
had zoeken af te weren. Daarom was de advokaat, bij iedere aanvraag der Fransche
regering om hulp tegen de oproerige grooten, er voor, haar die zonder aarzelen te
verleenen. Zelfs den maréchal d'Ancre, dien hij als vijand van de republiek
mistrouwde, wilde hij onverwijld tegen de betergezinde opstandelingen bijstaan,
hoezeer Maurits en andere welmeenende maar niet zoo juist berekenende
staatslieden liever uitvlugten gezocht hadden om de republiek onzijdig te houden.
De maréchal werd vermoord, tot vreugde der Hollanders; maar de regering des
konings, die hem opvolgde, bleef zijne staatkunde tegenover het buitenland volgen,
Spanje ontzien, en in de republiek de partij van den advokaat ondersteunen, als die
waarop zij het zekerst staat kon maken. Toen die partij ten val was gebragt, toonde
zij zich een trouw vriend in den nood; zij verzuimde niets om Oldenbarnevelt te
redden. Thans trok de Groot de vruchten van hare goedgunstigheid; daaraan was
hij zijn goed onthaal en zijn jaargeld verschuldigd.
Terwijl hij te Parijs gevierd werd, was Maria van Reigersbergh in Holland bezig
met het bijeenzamelen van wat
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er uit de schipbreuk hunner fortuin nog te redden viel. Een paar brieven in onzen
bundel toonen haar te midden van die beslommeringen. Zij zijn ons, bij gebrek aan
toelichting van elders, maar half verstaanbaar; toch kunnen wij er uit zien dat Maria
in de geldzaken van haar man goed te huis was, en ze met verstand beheerde. Al
gelooven wij ook niet, hetgeen verhaald wordt, dat de Groot op zijn vlugt in
ongelegenheid geraakte, omdat hij zich voor een voortvlugtig bankroetier had
uitgegeven, maar niet eens de muntspeciën bleek te kennen - een onkunde in een
pensionaris niet wel te onderstellen; - het schijnt waar te zijn dat de Groot, bij zijne
drukke ambtsbezigheden en zijn onverpoosden letterarbeid, het beheer van het
huishouden en de geldzaken gaarne aan zijne knappe huisvrouw overliet. Hoe
oppermagtig zij zich in dit opzigt tegenover hem gevoelde, blijkt uit uitdrukkingen
als deze: ‘UE. behoeft de kosten die er gevallen zijn (bij de vestiging te Parijs) aan
mij niet te excuseren. Het zijn kosten die niet alle dagen weêrkomen. Ik weet, dat
gij wijs genoeg zijt om zoo weinig te verdoen als mogelijk is, mits dat alles met eere
geschiede.’ Die zoo spreekt moet zich wel bewust zijn de strengen van de beurs in
handen te hebben. En geld is magt; die over het geld te zeggen heeft, spreekt in
de meeste aangelegenheden beslissend meê. Het is zeker dat Maria tot alle
gewigtige besluiten, waartoe haar man gekomen is, meer dan raadgevend heeft
meêgewerkt. Van haar overwegenden invloed dragen hare brieven onmiskenbare
sporen. Om een voorbeeld te noemen: eer de Groot de toezegging van een Fransch
jaargeld ontvangen had, was de toekomst van zijn gezin niets minder dan
gewaarborgd. Zijne gade onderhoudt hem daarover, nog uit Holland, aldus:
‘Ik verlang zeer te hooren wat UE. van meening is bij de hand te nemen,
want, naar ik hoor en uit uwe brieven versta, is Parijs geen stad om met
kleine middelen iets uit te rigten. Maar ik versta ook daarentegen dat er
wel wat te winnen is met de praktijk, die ik meen dat gij van plan zijt bij
de hand te nemen. Dit schrijf ik u niet, omdat ik u daarin eenige wet wil
stellen, maar alleen om het u in bedenken te geven.’

De Gids. Jaargang 22

427
Juist die bezorgdheid, dat de Groot haar bescheiden raad voor een vasten wil zou
houden, dien hij als wet eerbiedigen moest, toont hoe overtuigd Maria was van haar
gezag. En hoe had het ook anders kunnen wezen? Een vrouw van een zoo vast
karakter, van een zoo hoogen moed, moest op haren zachter gestemden echtgenoot
wel overwigt oefenen. Vondel had het tot ‘eeuwige eer van Reigersbergh’ bezongen,
hoe ‘één vrouw duizend mannen te erg’ was geweest; natuurlijk was het, maar niet
zoo vereerend, dat die vrouw ook haar eigen man te erg werd. Het bezit van zulk
een heldhaftige gade was voor de Groot onder de moeijelijke omstandigheden,
waarin hij verkeerd had, een onschatbaar voorregt geweest; maar slechts bij
zeldzame gelegenheden komt heldenmoed te pas; in het huiselijk leven zijn zachter
deugden meer gewenscht. Wij kunnen het vermoeden niet van ons afweren dat de
krachtige echtgenoot, die de Groot in zijne beproeving had gesteund, hem wel eens
neêrdrukte in den dagelijkschen omgang. Hij toont zich doorgaans leidzaam, zij
bedrijvig en ondernemend: zeker niet de meest passende verhouding van man en
vrouw. Ook tot de kinderen was de betrekking der ouders niet de gewone: de moeder
was streng, zoo als het den vader betaamt, de vader moederlijk toegevend. Maria
schrijft daarover aan haar broeder Nicolaas, toen de kinderen nog jong waren: ‘Onze
kinderen zijn wat stout, en moeten onder oogen zijn die dwingen. Mijn man is al te
zacht. Ik houd hen zooveel in dwang als ik kan.’ De gevolgen van zulk een opvoeding
zijn geweest zoo als men ze wachten moest; het ontbrak den kinderen, toen zij groot
werden, aan ontzag voor den vader, aan liefde en ontzag beide voor de moeder.
Maar hoe volgzaam de Groot doorgaans was, in ééne zaak volgde hij den raad,
het dringend verzoek zelfs zijner Maria niet. Tegen haar stellig verlangen gaf hij
zijne ‘Verantwoording der wettelijke regering van Holland’ uit.
Wij hebben gezien hoe beducht de nieuwe regering van Holland voor de
meesterlijke pen van de Groot was; dat zij, om deze in rust te houden, den
gevangene zonder schuldbekentenis niet had willen loslaten. Thans, nu hij ontsnapt
en in vrijheid was, kon zij hem niet langer dwingen; zij trachtte hem door belofte en
bedreiging tot stilzwijgen te overreden. Zoo als zij hem vroeger met een
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onbepaald uitzigt op vrijlating gepaaid had, zoo spiegelde zij hem thans de
mogelijkheid eener spoedige terugroeping en herstelling voor. Vele vrienden van
de Groot waren overtuigd, en poogden ook hem te overtuigen, dat hij door
bescheidenlijk te zwijgen zijne vijanden verzoenen kon, maar dat hij zijne toekomst
voor altijd zou bederven, indien hij zich openlijk ging verantwoorden. Nicolaas van
Reigersbergh schreef hem opzettelijk dat zijne zaak, misschien eer dan hij
bevroedde, geschikt stond te worden, mits hij zich stil hield, maar dat hij, door de
verwachte verdediging uit te geven, den weg tot zijne herstelling voor altijd zou
opdelven. Ook de fiere Maria, die hare vijanden nooit ontzien had, achtte thans
zwijgen raadzaam. Zij schreef uit Holland herhaaldelijk aan haar man, dat hij toch
het drukken van alle boekjes zou uitstellen tot haar overkomst; en tot aandrang
voegde zij er bij: ‘ik twijfel niet of gij zult het ook doen.’ Te Parijs gekomen ontried
zij ten sterkste de uitgaaf van het reeds aangevangen verdedigingsgeschrift, waarvan
zij niets dan kwade gevolgen voorspelde. Maar te vergeefs. Door niemand, door
niets liet de Groot zich van zijn voornemen afbrengen. Die eene voldoening had hij
zich beloofd: kalm en waardig zou hij al hetgeen hem en zijnen lotgenooten
wedervaren was voor gansch Europa, voor alle eeuwen, bloot leggen; hij zou de
wettigheid der onwettig afgezette regering, de onschuld der veroordeelde
staatsdienaars, de onregtmatigheid van hun proces, de boosheid hunner vervolgers
aan den dag brengen. Geen ijdele beloften van herstel konden hem verlokken; hij
begreep dat zij alleen ten doel hadden hem te doen zwijgen, totdat hij en zijne zaak
in vergetelheid geraakt zouden zijn. Spoedig was zijn boek voltooid; het werd
heimelijk in Holland gedrukt en verspreid; binnen kort kwamen een Fransche, een
Duitsche en een Latijnsche vertaling in het licht. Gansch Europa las de meesterlijke
‘Verantwoording,’ en vormde daarnaar zijn blijvend oordeel over de omwenteling,
die de Groot ten val had gebragt. De Staten van Holland, die het meesterstuk in
hunne magtelooze woede ‘een fameux, seditieux en schandaleux libel’ noemden,
en de uitgaaf en verspreiding er van ten strengste verboden, onteerden zich zelven
nutteloos; hun plakaat was als de plompe banbliksems van het Vaticaan, de bruta
fulmina, waarmeê zij zelve hadden
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gespot; niettegenstaande de bedreigde straffen werd het verboden boek door een
ieder gelezen. En dertig jaren later - zoo vreemd wisselen de tijden - gaf hetzelfde
collegie der Staten aan de kinderen van de Groot octrooi om al de werken van hun
vader, dus ook dit schandaleux libel, in een kostbaren herdruk voor de
nakomelingschap te vereeuwigen.
Het verdiende die eer ten volle, want het had meer dan voorbijgaande waarde.
Het is een uitstekend staatsregtelijk betoog; nergens kan men het regeringsstelsel,
waarnaar Holland van het vertrek van Leicester tot op de omwenteling van 1618
geregeerd is, zoo helder voorgesteld en ontwikkeld zien. Geen luisterrijker
gedenkteeken van Oldenbarnevelt's bewind bestaat er dan de ‘Verantwoording’ van
de Groot. Maar als regtvaardiging van het gedrag der gevallen staatspartij is zij,
naar mijn oordeel, niet afdoende. Want wat de nakomelingschap met regt aan
Oldenbarnevelt en de zijnen verwijt, is niet zoozeer dat zij hunne bevoegdheid te
buiten zijn gegaan, maar dat zij hunne magt misbruikt hebben ter onderdrukking
van een aanzienlijk deel des volks. Die beschuldiging roert de Groot ter naauwernood
aan; hij acht zijn pleit gewonnen, als hij bewezen heeft dat de wettelijke regering
voor al wat zij deed de bepalingen der Unie en goede antecedenten kon aanvoeren.
Maar er is nog een hooger wet dan de geschrevene, en die verbiedt elke regering,
zelfs de meest absolute, de vrijheden der volken buiten reden te verkorten, en die
wet hadden Oldenbarnevelt en de Staten van Holland niet trouw genoeg nageleefd.
Overigens valt het de Groot gemakkelijk zijne tegenpartij van een aantal
onwettigheden bij de gevangenneming, het proces, het vellen van het vonnis te
overtuigen. Hij beschouwt het geding uitsluitend uit een regtsgeleerd oogpunt; wij
merkten aan dat het eigenlijk een staatszaak, geen regtszaak was.
Na de uitgaaf der ‘Verantwoording,’ en na het heftig plakaat, waarin de Staten
hunne grimmigheid daarover hadden geuit, viel er voor de Groot aan spoedigen
terugkeer in het vaderland niet meer te denken. Misschien ware het hem beter
geweest als de hoop op terugroeping voor goed was afgesneden. Dan had de balling
zich in zijn lot geschikt, en aanstonds een nieuw vaderland en een vasten werkkring
kunnen zoeken. Maar thans, met het
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oog op een ver verschiet, bleef hij het verloop des tijds werkeloos afwachten. Vroeger
of later voorzag hij een tegenomwenteling in Holland. Maurits was afgeleefd en zou
het niet lang meer maken; na zijn dood moest Frederik Hendrik aan het bewind
komen, de vriend der remonstranten, de persoonlijke vriend van de Groot; die zou
waarschijnlijk de afgezette regenten weêr op het kussen en de Groot in het vaderland
terug brengen. Met die hoop in het hart kon de Groot niet besluiten in dienst eener
vreemde mogendheid te treden; hoeveel plannen daartoe zich opdeden, zij waren
naauwelijks ernstig gemeend, en leidden tot niets. Jaar in jaar uit bleef de balling
met zijn toenemend en opgroeijend gezin te Parijs ambteloos leven.
Hij leefde er niet gelukkig. Het was er duur wonen, en zijn pensioen, het voorname
middel van zijn bestaan, werd ongeregeld en slecht betaald; want in den verwarden
tijd, die aan de verheffing van Richelieu voorafging, was de schatkist van Frankrijk
ledig; de eerste staatsbeambten bleven onbezoldigd, hoeveel eer de Hollandsche
vlugteling. En toch wilde de Groot zich niet bekrimpen; hij achtte het aan zijne
vroegere grootheid verschuldigd te zijn dat hij zich als een man van aanzien
voordeed.
‘Ons huishouden (schrijft Maria aan haar broeder) is tamelijk groot. Wij
hebben twee meiden en twee knechts, en mijn man houdt een paard,
hetwelk zonder den jongen twee honderd gulden 's jaars kost; en wij
hebben, zoo lang ik hier ben, geen penning ontvangen. Gij kunt bedenken
dat zulk huishouden moeijelijk valt.’
Het huis, waarin zij woonden, au faubourg St. Germain, deed zeshonderd gulden;
een tijdlang verhuurden zij er een gedeelte van aan een dame, die lastig was en
hun niet beviel; zij moesten haar laten vertrekken. De kinderen werden grooter en
de kosten hunner opvoeding klommen. Dat gaf nijpende zorgen, die meest op Maria
drukten. De Groot ging gebukt onder zijne verpligting aan de Fransche regering,
die hem pensioen betaalde, en die hij niet dienen kon, zoo als zij met regt van hem
mogt vorderen.
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Zij wilde een zeemagt, waaraan Frankrijk dringende behoefte had, scheppen, handel
en scheepvaart opwekken en koloniën stichten; van de Groot vroeg zij allerlei
inlichting, die hij, om zijne vroegere bediening en ervaring, zeer berekend was te
geven, maar die hij niet geven kon zonder de belangen van zijn nog altijd dierbaar
vaderland te benadeelen. Had hij dat vaderland kunnen vergeten, dan stond er een
luisterrijke loopbaan in Fransche dienst voor hem open, maar onder ééne
voorwaarde, die hij evenmin mogt vervullen: hij had roomsch moeten worden.
Onophoudelijk werd hij daartoe aangezocht. De katholieke geestelijkheid begreep
hoeveel eer en hoeveel nut hare kerk uit de bekeering van een zoo geleerd, zoo
talentvol schrijver trekken zou, en zij had reden om geen onverzettelijken tegenstand
bij hem te verwachten, die de hereeniging van roomsch en onroomsch in eene
gezuiverde katholieke kerk altijd van ganscher harte gewenscht had. Nu eens rigtte
zij hare aanzoeken regtstreeks tot hem, dan weêr tot zijne vrouw, door wier toedoen
zij zijdelings hem hoopte te winnen. En als wilden de Hugenootsche predikanten
haar behulpzaam wezen, zij vielen de Groot om zijne remonstrantsche
onregtzinnigheid hard. Meermalen verbreidde zich in Holland het gerucht, dat de
Groot reeds ter misse ging, en hij ontving van daar brieven vol ernstige
waarschuwing. Dat krenkte hem als een beleediging zijner eer, want niet minder
dan godsdienstige bezwaren hield eergevoel hem bij zijne oude belijdenis. Hij mogt
de partij, waartoe hij behoorde, niet door afval in de oogen der natie schandvlekken.
Hij schreef terug, dat hij niets doen zou dat tegen eer en geweten streed, en tot
bevestiging van die belofte beriep hij zich, vol zelfgevoel, op hetgeen hij al geleden
had, omdat hij de getuigenis van zijn geweten en de eischen der eer niet had willen
verkrachten. En onder al die verdrietelijkheden zag hij zich de invloedrijkste zijner
Fransche vrienden ontvallen. Du Maurier en Jeannin stierven, andere raakten uit
de regering; vele remonstrantsche ballingen trokken heen naar Holstein en
Denemarken. Hij begon zelf weêr plan te maken om zich elders te vestigen. Naar
Denemarken werd hij eervol, wij weten niet regt tot welken post, geroepen. Hij
raadpleegde zijne Hollandsche vrienden, maar alle die met de levenswijs daar te
lande bekend waren, meenden dat hij er zich niet
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gelukkig gevoelen zou. Langen tijd stond hij in beraad zich te Spiers als advokaat
te vestigen, maar ook hiertoe kon hij niet besluiten. Het toenemend krijgsgewoel in
Duitschland en aan den Rijnkant was waarlijk ook niet uitlokkend. Hij bleef waar hij
was, uitziende naar de gebeurtenis, waarvan hij alleen lotsverbetering wachtte, den
dood van Maurits. Een treurig lot voorzeker, aldus ontevreden met het tegenwoordige
slechts in de toekomst te leven! Soms, als hij goede berigten uit Holland ontvangen
had, was hij opgewekt en lustig; doorgaans was hij hopeloos en lusteloos; hij staakte
zijn begonnen geschiedwerk, omdat de herinnering aan het verledene hem te
grievend aandeed. Zijne brieven, hoewel met opzet in kalmen toon geschreven,
kunnen toch de somberheid van zijne stemming niet verbergen. Tien jaren na zijn
gevangenneming schrijft Maria van Reigersbergh aan haar broeder: ‘Mijn man is
dezen winter in een zeer goed humeur geweest; ik heb hem nooit sedert zijne
zwarigheid zoo tevreden gezien.’ Een verdriet dat tien jaren noodig heeft om te
slijten, moet wel diep in de ziel gedrongen zijn.
Gelukkig had de Groot een middel van verstrooijing en van vertroosting: hij kon
studeren. Men moet het ondervonden hebben, om te weten hoe zalig het is de
moêgetobde gedachten van het onherstelbare ongeluk, waarop zij zich stomp
denken, af te trekken en in kalme studie te verdiepen en te verpoozen; met een
verfrischt denkvermogen, met nieuwe zielskracht keert men uit de boekenkamer in
de wereld terug; de ontspannen boog is weêr veêrkrachtig, in staat op nieuw
gespannen te worden. En dubbel heilrijk moet dit geneesmiddel werken, als het
gemoed niet door het blinde noodlot, maar met opzet door de hand der menschen
getroffen is; als de ziel niet alleen in droefheid gedompeld, maar met wrevel en
menschenhaat vervuld is. Dan geeft de studie niet alleen kracht om te dragen, maar
zelfs om te vergeven. Hoe menig gevallen staatsman, dien partijschap het hart had
gewond en vergiftigd, heeft door de vreedzame, verzoenende studie zijne zielrust
herwonnen, en in nuttigen letterarbeid een gebruik gevonden voor de vermogens,
die hij niet werkeloos kon laten zonder zich zelven te verteren. Bij voorspoed verhoogt
lust tot studie het genot, onder tegenspoed strekt hij tot onuitsprekelijken zegen. En
dien zegen genoot Grotius in de hoogste mate.
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Hij mogt het getuigen dat, als hij zich op het studeervertrek opsloot, de zorgen buiten
bleven, en hem onder zijne boeken met rust lieten. Van het oogenblik zijner
gevangenneming af zocht hij zijn toevlugt in de letteren; Loevestein was hem niet
minder studiecel dan gevangenis. Onafgebroken studeerde hij daar voort, door
afwisseling van arbeid slechts verpoosde hij zich. Zijn veelomvattende geleerdheid
hield zich nu eens met de Grieksche en Latijnsche klassieken, dan met de
godgeleerdheid en de werken der kerkvaders, dan weêr met de bronnen der
geschiedenis of der regtsgeleerdheid bezig. Het theologisch getwist van den dag
bragt hem tot dieper onderzoek der heilige schrift; op Loevestein werden de
wereldberoemde Commentarii ontworpen en aangelegd. Om zijn zoon, een
aankomend jongeling, in de regtsgeleerdheid in te wijden, stelde hij te gelijker tijd
zijne onsterfelijke ‘Inleiding tot de Hollandsche regtsgeleerdheid’ op, een der
zeldzame handboeken, die na meer dan twee eeuwen niet verouderd zijn. En hoeveel
geschriften van minder omvang en niet zoo duurzame waarde heeft hij buitendien
in den kerker gemaakt! Een zijner geleerde vrienden plag schertsend te zeggen,
dat zijn vriendschap voor de Groot hem niet weêrhouden kon te wenschen, dat hij
nog wat langer op Loevestein gehouden ware, opdat hij nog meer boeken, even
voortreffelijk als de voltooide, in de rustige gevangenkamer had kunnen afwerken.
Maar die wensch had geen aanleiding, want in ballingschap was de Groot even
werkzaam als in de gevangenis. Een der eerste brieven, die hij uit Parijs aan zijne
achtergelaten echtgenoot schreef, verzocht haar de historiën van Bor en de kroniek
van Meerbeeck uit Holland meê te brengen; de arbeidzame geleerd zette zich reeds
aan het schrijven van zijn geschiedwerk. En onder al de zorgen en moeiten, waaraan
de eerste jaren, die hij in Frankrijk doorbragt, maar al te rijk waren, schreef hij het
beroemdste van al zijne werken: ‘Over het regt van oorlog en vrede,’ dat een nieuwe
wetenschap in het leven riep; een handboek voor de vorsten en staatslieden van
zijn tijd, een schatkamer van geleerdheid en wijsheid voor volgende eeuwen.
Onverwelkelijken roem behaalde hij met die boeken, en, wat niet minder te waarderen
is, hij won zich zielerust onder het werken, vrede met zich zelven en met de
menschen. De boekenkist
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heeft hem zijne vrijheid teruggegeven; de boeken hebben zijn gemoed bevrijd van
de onedele gedachten en booze driften, die zijn wederwaardigheden als staatsman
bij hem hadden opgewekt.
Intusschen zat zijne huisvrouw, die zijn vreemdelingschap zoo als vroeger zijne
gevangenis met hem deelde, ook niet ledig. Wij zagen reeds hoeveel zorgen haar
het huishouden en de geldzaken berokkenden. Buitendien voerde zij een drukke
briefwisseling met hare invloedrijke betrekkingen, en onderhield met hen de
vriendschap, die bij den toenmaligen oligarchischen regeringsvorm voor de ballingen
van het hoogste belang was. Van die talrijke brieven zijn er maar weinige tot ons
gekomen en in onzen bundel geplaatst. Zij zijn vol groeten en complimenten aan
een schat van vrienden; niets vreest de afwezige meer dan vergeten te worden.
Aan nicht Basius, zoodra deze ophoudt haar te schrijven, laat zij zich in herinnering
brengen: ‘Zeg haar, dat ik wel zie dat ballingen eer vergeten worden dan zij vergeten.’
Een nog zekerder middel om zich bij de vrienden in voortdurend aandenken te
houden dan de briefwisseling, vond Maria in het trouw waarnemen van de velerlei
commissies harer prachtlievende kennissen. Immers in deze dagen der zoo dikwerf
overdreven voorgestelde oud-Hollandsche zuinigheid, was het reeds mode de
artikels van weelde en smaak uit Parijs te ontbieden; aan een vrouw zoo knap en
zuinig als Mejufvrouw de Groot, droeg ieder gaarne de zorg voor zijne aankoopen
op; hare brieven zijn vol van soms zeer piquante bijzonderheden omtrent de
modeartikels, die de voorname Hollandsche familles uit Parijs bestelden. De prijzen,
die zij besteedden, zijn hoogst aanzienlijk, vooral als wij de veranderde geldswaarde
in aanmerking nemen. Voor den heer Huygens, om iets te noemen, kocht Maria
een behangsel en eenige stoelen voor achthonderd gulden; voor haar broeder, den
rentmeester van Zeeland, franje om aan een behangsel te zetten voor omtrent twee
honderd gulden. - In haar ijver om zich door dienstbetoon vrienden te maken, neemt
zij zelfs voor oude vijanden bestellingen op zich, voor de Vrouwe van Hautain, bij
voorbeeld, en voor de Vrouwe van de Voorde, ‘twee van onze beste vrienden (zegt
zij lagchende); doch ik zal voor haar zoowel mijn best doen als voor iemand anders.’
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En om de zaken van haar man te bezorgen, en met eigen oogen van nabij te zien
hoe zijn kans op terugroeping staat, maakt de moedige vrouw meer dan eens de
in dien tijd lastige en gevaarlijke reis naar Holland. Naar aanleiding van een dier
reizen noemt haar de Groot, in een latijnschen brief aan een geleerden vriend, mijne
Ulysses in japon, Ulysses meus stolatus; - gansch geen vleijende benaming, want
hij ontleent ze aan niemand anders dan aan Caligula, die gewoon was de oude
Livia, de sluwe en kloeke gemalin, aan wier leiband keizer Augustus in zijn ouderdom
geloopen had, dus te betitelen. Maar de Groot meende het zoo kwaad niet, en dacht
zeker niet aan de heerschzucht van Livia, zelfs minder aan de manmoedigheid van
den Homerischen held, dan aan diens jaren-lange zwerftogten en aan de
levenswijsheid, die hij daarbij had opgedaan: - qui mores hominum multorum vidit
et urbes. Maar wij zijn geneigd de vergelijking nog iets verder uit te strekken dan
Grotius ze bedoelde. Nu hij ons aan den gang gebragt heeft, gaan wij ons de
ondernemende vrouw onwillekeurig als wat al te mannelijk verbeelden. Het
bevreemdt ons niet als wij haar bij zekere gelegenheid hooren uitroepen: ‘dat ik een
man ware! ik zou den prins zelve gaan spreken.’ Was het niet maar het uiterlijk van
den man, dat haar ontbrak? En zelfs haar uiterlijk was forsch genoeg. De kardinaal
de la Valette, toen hij haar voor het eerst als ambassadrice in den hofcirkel van St.
Germain in het oog kreeg, kon niet nalaten aan de jonge dame die naast hem stond
te vragen, wie toch die beer was, die daar bij de koningin zat? ‘Mijne moeder,’ kreeg
hij ten antwoord, want bij ongeluk was het Cornelia de Groot, aan wie hij zijn
onbeleefde vraag gedaan had. - Die beerengestalte maakt de vergelijking met den
breedgeschouderden Ulysses nog wel zoo treffend.
Haar eersten togt naar Holland ondernam Maria nog bij het leven van prins Maurits,
in 1624, toen de Groot in beraad stond naar Denemarken te verhuizen. Een der
doeleinden van hare reis was met de vrienden te overleggen of het raadzaam scheen
de hoop op terugkeer te laten varen en vreemde dienst te zoeken, en of dan de
dienst van Denemarken de voorkeur verdiende. Wij weten reeds dat de vrienden
het geheele plan ontrieden. - De bijzonderheden van hare reis en haar verblijf in
Holland verhaalt Maria
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zelf in een reeks van brieven aan de Groot; zij zijn niet zonder belang voor de kennis
der zeden van den tijd. Als ik niet vreesde te veel van het geduld mijner lezers te
vergen, ik zou er genoeg van hebben meê te deelen. Van Holland uit houdt de
waakzame huisvrouw nog steeds het oog op haar gezin en haar huishouden. ‘UE.
moogt Monsieur van der Meer wel eens te gast nooden, maar laat Elsje haar best
doen om wel te trakteren, als gij iemand noodt.’ Het ontgaat haar niet dat het tijd
wordt voor het inmaken van een en ander te zorgen, en zij laat de Groot hare bevelen
dienaangaande aan Elsje overbrengen:
‘Ik wilde wel dat Elsje eens naar jufvrouw Anna Chrestien ging, en haar
verzocht dat zij eens op een briefje wilde stellen, hoe men aprikozen,
pruimen, persiken, druiven, appelen en peren konfijt..... Ik wilde ook dat
Elsje aan jufvrouw Anna of aan jufvrouw Ottemans of aan jufvrouw Tilenus,
die gij best vindt, verzocht voor mij drie of vier pond suiker te konfijten
aan kersen en evenveel aan pruimen, en bijaldien de aprikozen wel te
krijgen zijn, wilde ik wel dat zij er acht of tien flesschen konfijte...... Vergeef mij dat ik u met deze beuzelingen moeijelijk val, maar UE. zal
meê eten.’.
Hoe verrassend is het Maria van Reigersbergh en Elsje van Houwening, die twee
heldinnen der overlevering, over het inmaken van pruimen en aprikozen in besprek
te zien. Die goede Elsje had wel eens gewigtiger diensten bewezen dan haar hier
worden gevergd. Zij was, om haar aandeel aan de verlossing van haar heer, bijna
een historisch persoon geworden; de beroemde Jeannin had haar willen zien, en
haar vriendelijk toegesproken. Eerlang huwde zij den dienaar-secretaris van de
Groot, Willem van Velde, dien zijn meester in de regtsgeleerdheid onderwezen en
tot advokaat bekwaam gemaakt had; met dezen trok zij naar Holland, en leefde
daar in een stand ver boven dien waartoe zij geboren scheen. Haar opvolgster,
Femme, was niet kwaad, maar toch niet zoo vertrouwd als zij, en naar den zin van
Mejufvrouw de Groot veel te rijkelijk. Bij een latere afwezigheid houdt de zuinige
huismoeder niet op met klagen aan de Groot: ‘mij dunkt dat Femme al wat grof
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gaat; schrijf mij eens hoe veel zij alle weken verdoet.’ ‘UE. dient Femme wel te
zeggen dat het al te grof toegaat; dat het niet bestaan en mag, het is al te veel; zeg
het haar vrij.’ - Hadt gij u Grotius wel ooit voorgesteld zijne trouwe Femme
onderhoudende over het al te hooge weekboekje, of zijne hooghartige gade zorgende
voor den voorraad gekonfijte vruchten? Het is de verdienste dezer vertrouwelijke
brieven dat zij ons den held en de heldin voor oogen stellen als gewone menschen,
zonder dat zij ophouden van karakter en geest buitengewoon te zijn.
Het hoofddoel van Maria's reis was het lossen van de helft der verbeurd verklaarde
goederen, als aan haar in het bijzonder toekomende. Dat zij een zoo regtmatigen
eisch eerst vijf jaren na de veroordeeling van haar man met goeden uitslag kon
instellen, bewijst hoe partijdig in den eersten roes der overwinning het regt in Holland
bedeeld was. Thans was de partijschap merkelijk bedaard, en zonder veel moeite
kreeg Maria wat haar toekwam terug. Dat kwam den ballingen, bij het ongeregeld
ontvangen van het pensioen, uitmuntend te pas. En het vriendschappelijk onthaal
dat zij op haar reis overal vond, niet alleen bij hare bloedverwanten in Zeeland en
te Delft, maar ook bij hare oude vrienden in den Haag, te Rotterdam, te Amsterdam
en elders, deed de hooghartige vrouw niet veel minder genoegen dan het winnen
van haar proces. Zij zag met eigen oogen dat de overwonnen partij nog leefde en
krachtig was, en haar man niet had vergeten. Ook Neef, onder die benaming duidden
de remonstranten Frederik Hendrik aan, was jegens de Groot even welgezind als
voorheen. Zijn broeder Maurits kwijnde weg, en zou weldra voor hem plaats maken.
Allen, die zij sprak, waren van oordeel dat de Groot den loop der gebeurtenissen
bedaard te Parijs moest afwachten, en niets nieuws bij de hand nemen. Bemoedigd
keerde zij derwaarts terug.
Een half jaar later stierf Maurits eindelijk, en Frederik Hendrik volgde hem in zijne
hooge waardigheden op. Met blijde hoop begroetten de remonstranten den nieuwen
stadhouder; wij kunnen ons voorstellen in hoe opgewonden stemming de Groot zijn
brief van gelukwensching schreef, dien hij den prins heimelijk ter hand liet stellen.
Nog na zijne ontvlugting had hij blijken van welwillendheid van den prins ontvangen:
dat deze hem helpen wilde scheen
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ontwijfelbaar; dat hij het voortaan zou kunnen, was niet minder zeker. Want het
stadhouderschap, nu Frederik Hendrik het aanvaardde, had iets anders te
beteekenen, dan zoo als Maurits het, tot op het jaar 1618, had bekleed. De coup
d'état van dat jaar had wel oogenschijnlijk de bevoegdheid en den werkkring des
stadhouders onveranderd gelaten, maar inderdaad de grenzen zijner magt onbepaald
uitgebreid. Het was een eigenaardigheid der gebrekkige regering van de republiek,
dat de invloed van elke staatsmagt niet zoo zeer van de haar toegekende regten
afhing, maar veelmeer van haar eigen zedelijk gewigt en van de omstandigheden
waaronder zij werkte. Nu eens de tegenstand van Holland gebroken was, nu Maurits
op de ondersteuning der predikanten en der gereformeerde gemeente rekenen kon,
was hij inderdaad de souverein van het land, al heette hij nog steeds de dienaar
der Staten. Had Maurits de heerschucht gekoesterd, waarvan hij beticht was, hij
had zich zonder moeite tot landsheer kunnen opwerpen.
Onverantwoordelijk was in 1618 de gelegenheid verzuimd om den regeringsvorm
der republiek, over wiens gebreken zoo dikwerf geklaagd was, eens voor altijd te
verbeteren. De tijdsomstandigheden waren zoo gunstig als men ze wenschen kon.
De eenheid van de Nederlandsche kerk, die zich zoo onweêrstaanbaar had doen
gelden, zou de pogingen tot naauwere vereeniging der gewesten in het staatkundige,
als zij maar welberaden en ernstig gemeend waren, stellig bevorderd hebben. Tot
eminent hoofd der vereenigde provinciën was Maurits als van zelf aangewezen; zijn
partij trekken voor de godsdienst der meederheid verzekerde hem de liefde en den
bijstand van het meerderdeel des volks; niets liever had de gemeente gezien dan
Maurits aan het hoofd van den staat. De stadhouder van Friesland, Groningen en
Drenthe, de eenige die met Maurits eenigermate had kunnen mededingen, was
kinderloos, een boezemvriend en een innig vereerder van Maurits. Hij zou dezen
zeker niet in den weg hebben gestaan. Niets dan de lust ontbrak Maurits om
stadhouder der Unie te worden. Had hij zich deze waardigheid met een toereikende
magt laten opdragen, dan had men nevens hem een raad van state, overeenkomstig
de plannen die reeds bij het onderhandelen over het bestand te berde waren gebragt,
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met uitgebreiden maar wel afgebakenden werkkring kunnen instellen; een
algemeene, op eenparigen voet te heffen, belasting kunnen invoeren; een nationaal
geregtshof boven de provinciale hoven kunnen vestigen; en ten laatste, hetgeen
niet het minst wenschelijk was, de benoeming der vroedschappen gedeeltelijk
althans aan de gezeten burgerij kunnen toevertrouwen. Dan ware de staat in de
goede rigting gebragt, waarin hij zich voortaan zonder schokken zou hebben
voortbewogen. Maar er waren redenen die deze schijnbaar zoo natuurlijke en bijna
noodzakelijke hervorming onmogelijk maakten. De overwinnaars wilden de revolutie
doen doorgaan voor een restauratie. Zij wilden niet erkennen dat Oldenbarnevelt
en de Staten van Holland, overeenkomstig de bepalingen der Unie en volgens de
antecedenten sedert 1588, wettelijk hadden geregeerd, en dat de verwarring, waarin
's lands zaken onder dat regeringsstelsel vervallen waren, minder nog de regenten
dan het stelsel zelf veroordeelde: dat het dus nog noodzakelijker was van
regeringsvorm dan van regeringspersonen te veranderen. Neen, het was den
raddraaijers der omwenteling, den Aerssens, den Manmaeckers en huns gelijken,
niet om verbetering van het staatsbestuur, maar om zegepraal over hunne vijanden
te doen. Oldenbarnevelt en de zijnen moesten de schuld alleen dragen: de
regeringsvorm was goed genoeg als hij maar eerlijk en goed werd nageleefd. Zoo
werd de weinig schuldige grijsaard omgebragt, en de veel schuldiger regeringsvorm
onveranderd in wezen gehouden. De omwenteling betrof personen, niet het stelsel;
daarom kon zij op den duur niet baten. Hoeveel beter, hoeveel billijker ware het
geweest de staatsregeling te hervormen en de staatsdienaars, die zich met het
verouderde stelsel al te zeer vereenzelvigd hadden, wel van het bewind te
verwijderen, maar niet boven hun misdrijf te straffen.
Zoo als de zaken stonden, erfde thans Frederik Hendrik de onbepaalde magt die
Maurits bezeten had. Waartoe zou hij die gebruiken? Het was bekend, dat hij en
zijne moeder de partij der remonstranten in de kerk en die van Oldenbarnevelt in
den staat hadden voorgestaan. Uytenbogaert zoowel als de Groot hadden na hun
val nog bewijzen van goedgunstigheid van den prins ontvangen. Natuurlijk wachtten
beide partijen dat de nieuwe stadhouder
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trachten zou zijne vrienden weêr de overhand te bezorgen. Zoo gemakkelijk zou
dat niet gaan; want die thans in de regering zaten zouden niet zonder tegenstand
wijken, en de kerkelijken waren magtig genoeg om de verkregen voordeelen te
verdedigen. Maar hun overmoed na de zegepraal had reeds velen, die hen vroeger
hadden aangehangen, van hen vervreemd. Amsterdam vooral, dat in 1618, door
zich af te scheiden van de meerderheid der Staten, zoo beslissend tot de
omwenteling had meêgewerkt, was tot inkeer gekomen en begreep dat het, tegen
zijn belang, geholpen had om den storm te verwekken, die, zoo als Vondel zegt,
het groote schip van Holland had doen stranden. Reeds maakte het zich gereed de
rol op zich te nemen, die het anderhalve eeuw vervuld heeft, die van leider der
anti-stadhouderlijke partij. In de vroedschappen der andere steden waren de
remonstrantschgezinden ook niet weinig in getal, want velen, die, om hun rang te
behouden, zich bij de heerschende kerk hadden gevoegd, waren in hun hart
onveranderd gebleven. Dus, zoo de stadhouder een tegenomwenteling bedoelde,
kon hij op een aantal medehelpers staat maken. Wel had hij de gereformeerde
gemeente en hare predikanten, de ijverigste helft der bevolking, tegen zich, maar
deze had eerst de bovenhand gekregen toen de stadhouder zich aan haar hoofd
had geplaatst. Die den prins voor zich had, zegt een tijdgenoot, had de generaliteit,
de geheele magt en de militie van den staat voor zich. Als Frederik Hendrik even
vastberaden handelde als Maurits voorheen, had hij goede kans van te slagen.
Zijne eerste daden schenen de verwachting te bevestigen, die men van hem had.
Van der Myle, de schoonzoon van Oldenbarnevelt, in 1618 uit de ridderschap gezet
en uit den Haag gebannen, keerde, zoodra Maurits overleden was, in de residentie
terug, en werd zelfs bij de begrafenis genoodigd en overeenkomstig zijn vroegeren
rang behandeld, ofschoon de Staten-Generaal daartegen tijdig waren opgekomen.
Hogerbeets werd op verzoek zijner kinderen uit Loevestein ontslagen, en ging zijne
laatste dagen op het huis ter Weer bij Wassenaar in vrede doorbrengen. Nog beter
voorteeken voor de Groot: de broeder van zijn echtgenoot, Nicolaas van
Reigersbergh, werd door gunstige verkiezing van den stadhouder, raadsheer in den
Hoogen
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Raad, tot ergernis der contra-remonstranten. De Groot was voor zich zelven
eveneens vol hoop, en stelde reeds een ontwerp van bevrediging op, dat hij
voornemens was aan het oordeel van Frederik Hendrik te onderwerpen, waarbij de
in 1618 afgezette regenten hersteld en met de toen in hun plaats benoemde gelijk
gesteld werden. Hij zelf dacht zijne nog onvervulde plaats van pensionnaris van
Rotterdam op nieuw in te nemen; want naar de vreemde gewoonte van dien tijd,
was hij voor zijn leven aangesteld en onafzetbaar, zoodat hij zelfs aanspraak maakte
op het salaris gedurende de jaren, welke hij buiten zijn toedoen verhinderd was zijn
post waar te nemen. Maurits, die niet onverbiddelijk op de Groot gebeten was
geweest, had steeds de Rotterdamsche vroedschap het benoemen van een nieuwen
pensionaris afgeraden; en als nu de nieuwe stadhouder duidelijk te kennen gaf, dat
hij de terugroeping van den vlugteling verlangde, zou Rotterdam, althans zoo meende
de Groot, niet dralen hem zijn ambt op nieuw toe te vertrouwen.
Maar niet lang bleef het uitzigt zoo schoon. De eerste daden van den prins en de
verdere bedoelingen, waarvan men hem verdacht hield, verontrustten en ontstemden
de bovendrijvende partij, en zij uitte haar misnoegen en haar argwaan heftig; de
predikanten waarschuwden de gemeente, en klaagden over het slap uitvoeren der
plakaten; de opgeruide gemeente stelde zich hier en daar oproerig aan. Een request
om vrijlating der gevangene remonstrantsche leeraars, hoewel door den stadhouder
aanbevolen, werd door de Staten ter zijde gelegd. De prins zag dat hij te snel en te
ver was gegaan, en ging niet voort op den ingeslagen weg. Hij nam een onpartijdiger
houding aan.
Natuurlijk werd hij daarover van zijne voormalige vrienden hard gevallen; zij
maakten hem uit voor ondankbaar en zelfzuchtig; zij herhaalden het oude: stel op
prinsen geen vertrouwen. En de naïve Aitzema, die al wat zelfzucht en baatzucht
is natuurlijk vindt, twijfelt er niet aan, dat de prins, die om zijn verleden de vriend
der remonstranten was, door zijn tegenwoordig, onzijdiger gedrag de
contra-remonstranten zocht te believen, ‘ten einde van beide partijen gelijkelijk te
worden aangebeden.’ Dat er heerschzucht en eigenbaat bij Frederik Hendrik in het
spel waren is niet onwaarschijnlijk - welk mensch durft zich beroemen uitsluitend
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door goede drijfveeren bewogen te worden? - en de prins was meer op magt en
invloed gesteld dan zijn voorganger. Maar zeker is het, dat hij toch ook uit betere
beweegredenen handelde, dan Aitzema begrijpen kon.
Het hoofd van een staat heeft andere verpligtingen dan een onderdaan. Hij mag
niet naar zijne persoonlijke sympathiën, hoe eervol die zijn, zijne daden rigten; hij
moet het staatsbelang bovenal in het oog houden. Dus wat aan Frederik Hendrik
bij het leven zijns broeders had vrijgestaan, het kiezen en begunstigen van de partij
der remonstranten, werd hem door zijne ambtspligten thans verboden. Hij mogt
geen partijhoofd wezen; hij was het eminente hoofd van den staat. Bovenal moest
hij trachten de noodlottige partijschap uit te dooven, die het land zoo diep in rouw
gedompeld had; maar het tegendeel zou hij te weeg brengen, als hij de onderliggende
partij in het oogloopend voortrok. Een verzoening, zoo als de Groot beraamd had,
waarbij de afgezette regenten, alle te zamen, in hunne waardigheid werden hersteld,
was ondoenlijk. Zij zou een openlijke veroordeeling van den coup d'état zijn geweest,
en in de oogen der menigte was deze nog altijd een gelukkige en roemrijke
gebeurtenis. Wat er van zulk een maatregel te wachten was, liet zich afleiden uit
hetgeen te Amsterdam gebeurde, waar een vrijzinnige regering tegen den wil der
contra-remonstrantsche burgerij een verzoenende staatkunde volgde. Daar
herhaalden zich de tooneelen van 1618; de predikanten twistten op den kansel, en
klaagden elkander bij de gemeente aan; de gematigde vonden steun bij de regering,
de regtzinnige ruiden de gemeente tegen de regering op; de regering bande de
oproerige leeraars uit de stad; de gemeente trok voor deze partij. De verwarring
werd zoo groot, dat de stadhouder ten laatste tusschenbeide moest komen. En,
zijne persoonlijke voorkeur verloochenende, besliste hij, in vorm althans, meer ten
voordeele der contra-remonstrantsche meerderheid dan van zijne eigene vrienden;
1
hij begreep dat het handhaven van rust en vrede zijn eerste pligt was.

1

De lezers van dit tijdschrift zijn zeker het voortreffelijke opstel nog niet vergeten, in een
vroegeren jaargang geplaatst: ‘Vondel met roskam en rommelpot.’ Daarin wordt de
geschiedenis van Amsterdam, gedurende die dagen van opgewondenheid, getrouw en
aanschouwelijk voorgesteld.
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Om die te bewaren vermeed hij voortaan al wat aanstoot geven kon; de
remonstranten bleef hij begunstigen, maar zonder vertoon. De plakaten tegen hen
werden niet afgeschaft, in tegendeel op onweêrstaanbaren aandrang der predikanten
op nieuw afgekondigd; maar het uitvoeren er van vermeed hij, zoo veel de
omstandigheden gedoogden. De gevangene leeraars werden niet vrijgelaten, maar,
toen zij ontvlugt waren, niet opgezocht. De ballingen, die heimelijk het land binnen
slopen en zich schuil hielden, werden niet bemoeijelijkt. Van de afgezette regenten
kwamen de meest gematigde allengs weêr in de regering. Van de raddraaijers der
omwenteling werden de hevigste en minst aanzienlijke, Manmaecker bij voorbeeld,
ongevoelig teruggeschoven. Het karakter der nieuwe regering was gematigdheid
en verzoening.
Gaarne had de prins ook de Groot weêr in het vaderland teruggezien. Hij sprak
meermalen zeer vriendelijk over hem tegen den raadsheer Reigersbergh. Hij liet
hem vermanen zich met Aerssens, die thans als gezant te Parijs was, te verzoenen.
Want Aerssens was een man van veel invloed en van onverdachte gehechtheid
aan de beginsels van 1618; met zijne medewerking was er voor de Groot wel wat
te doen. Maar Aerssens had tot den val van de Groot meêgewerkt; de Groot begreep
dat hij den eersten stap tot verzoening niet doen kon, en de ander, die de Groot niet
noodig had, voelde zich daartoe nog veel minder geneigd. Overal stond aan de
Groot zijn zelfgevoel in den weg. Hij wilde niet, gelijk Episcopius en Uytenbogaert
en andere zijner lotgenooten, het vaderland, waar hij zoo aanzienlijk geweest was,
binnensluipen, en zich verbergen als een misdadiger. Hij wilde evenmin door zijne
houding als door zijne woorden zich schuldig verklaren. Des noods was hij bereid
zijn ambt te laten varen. Maar met opgerigten hoofde en met fiere borst, als een
onschuldig verongelijkt man, wilde hij in het land wederkeeren. Daartoe mogt Frederik
Hendrik hem niet behulpzaam zijn, althans niet zoolang het vuur der tweedragt nog
smeulde. De Groot was, na den dood van Oldenbarnevelt, na het uitgeven der
‘Verantwoording,’ de vertegenwoordiger zijner partij. Door hem terug te roepen zou
de stadhouder het land in beroering brengen, en niets winnen dan dat hij een oud
vriend van dienst was. Hij benam den balling de hoop niet op
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een betere toekomst, maar voor als nog onthield hij zich van alle poging in zijn
belang. De Groot bleef, als te voren, ambteloos te Parijs.
Treuriger werd daar zijn toestand, en zijn stemming neêrslagtiger, hoe verder de
tijd verliep. Zoolang Maurits leefde, had een ieder gedacht dat hij terstond na diens
dood teruggeroepen en in zijn rang hersteld zou worden. Die meening had hem te
Parijs in eer gehouden. Maar nu eindelijk de voorziene regeringsverandering had
plaats gegrepen zonder hem te baten, zag men hem als een voor goed afgedankt
staatsdienaar aan, en begon hem als zoodanig te minachten. De Groot gevoelde
zich vooral als regent en staatsman; nu moest hij ondervinden dat men hem alleen
om zijne geleerdheid waardeerde. Hij raakte hoe langer hoe meer op den
achtergrond. Daartoe werkte de nieuwe staatkunde, die Frankrijk sedert de verheffing
van Richelieu volgde, insgelijks mede. De kardinaal, in plaats van met Spanje te
heulen, zoo als zijne voorgangers gedaan hadden, vatte de staatkunde van Hendrik
IV weêr op, en trad de heerschzucht van het huis van Habsburg overal in den weg,
in Italië, in Duitschland en Nederland. Dat veranderde plotseling de verhouding van
Frankrijk tot de partijen in de republiek. Zoodra de kardinaal de vriendschap met
Spanje verbroken had, kon hij op de welwillendheid van Maurits en de
Staten-Generaal rekenen. Maurits, die het ondersteunen van den maréchal d'Ancre
tegen de weêrspannige rijksgrooten had afgekeurd, was terstond bereid den
roomschen prelaat tegen de Hugenoten van Rochelle, geloofsgenooten en van ouds
bondgenooten der geuzen, met schepen bij te staan; hij begreep dat eerst de
Hugenoten tot ondergeschiktheid moesten gebragt worden, voor Frankrijk tegen
Spanje in het veld kon treden. Nog veel stelliger Franschgezind betoonde zich, na
Maurits dood, Frederik Hendrik. Wat was er nu Richelieu, voortaan met de regering
der republiek in verbond, aan den armen magteloozen balling gelegen? Wat gaf hij
er om wie van beide partijen in 1618 de regtvaardigste zaak had voorgestaan? Toen
de Groot zijn eerste gehoor bij hem had, en uitweidde over het onregt dat hem was
aangedaan, had hij geantwoord: ‘dat in materie van staat de zwakste altijd ongelijk
moest hebben.’ Een gezegde dat de gewetenlooze staatkunde van Richelieu
uitnemend karakteriseert. Dus,
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nu het gebleken was dat de Groot tot de zwakste partij in de republiek behoorde,
had hij in de oogen der Fransche regering ongelijk, en hij werd vergeten. Om zijne
letterkundige verdiensten alleen behield hij aanspraak op het hem toegelegde
jaargeld.
Is het te verwonderen, dat de Groot zich onder die omstandigheden aan
zwaarmoedigheid en wrevel overgaf? Hij was door het minste blijk van minachting
ligt geraakt; hoe menigmaal moet hij zich nu aan de koelheid zijner Hollandsche
vrienden en aan de veronachtzaming der Fransche bewindslieden geergerd hebben.
De hoop op Frederik Hendrik, waarin hij zoo lang geleefd had, was teleurgesteld;
de uitkomst, die hem als nabij was voorgespiegeld, weêr onbepaald verschoven.
Afwachten was al wat zijne vrienden hem aanrieden, en wat hij zelf geraden achtte,
al ging het hem aan het hart zijne beste levensjaren dus doelloos te zien voorbijgaan.
Niet zonder medelijden kunnen wij in zijne brieven de diepe neêrslagtigheid
bespeuren, die hij wel poogt te verbergen, maar soms onwillekeurig verraadt. Ook
de brieven van Maria van Reigersbergh getuigen van een moedeloosheid, die zij
niet belijden wil, maar niet geheel kan ontveinzen. Op een brief van haar broeder,
die haar, zonder reden, met de heugelijke verandering sedert den dood van Maurits
geluk had gewenscht, antwoordt zij aldus:
‘.......UE. neemt de dingen heel anders dan ze zijn, of ten minste zou mij
gaarne zulks persuaderen........ Gij zegt, dat de oppermedicijn (Frederik
Hendrik) goed is; ik geloof voor een gedeelte, ja, maar of hij alles wil
bijbrengen dat de ziekte vereischt, daaraan twijfel ik zeer. Er is veel aan
gelegen dat men de ziekten zoekt te genezen terwijl het tijd is; anders
raken de zieken wel in een tering, en is er geen helpen meer aan....... En
geloof niet dat het haastigheid of ongeduld is, dat mij zoo doet spreken,
maar overmits de tijd nu daar is, waarop wij zeven jaar of daaromtrent
gewacht hebben, en waarvan men mij altijd zoo veel goeds verzekerd
had; anders zouden wij hier niet gebleven zijn, want hier is niet te doen
of men moet te mis gaan; en dan is het nog onzeker genoeg; en wij zijn
niet van meening dat te doen. Ik zal tot besluit zeggen, dat bijaldien onze
Neef niet van plan is iets te
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doen, dat hij ons dan evenveel ongelijk doet als de ander (Maurits) ons
gedaan heeft.’
Slechts zelden klaagt Maria zoo openhartig; meestal doet zij zich tevredener voor
dan zij is, want zij is veel te trotsch om zich door anderen te laten beklagen. Bij het
minste vertoon van medelijden, rigt zij zich fier, bijna beleedigd, op, en spreekt in
bewoordingen als deze:
‘Ons ontbreken geen aanbiedingen; wij behoeven met ons zelven niet
verlegen te zijn. Ik voor mij vraag zoo weinig naar Holland, als Holland
naar mij vraagt. Laat ze woelen zoolang totdat zij suizelen. Het beste voor
ons ware dat Neef ronduit zeide dat wij daarop (op terugroeping) niet
moesten denken. Wij zouden in dat geval al lang een besluit genomen
hebben; maar als men meent dat wij tot een besluit komen, toont men
dat men het niet gaarne heeft.’
Twee jaren verliepen er op die wijs in vruchteloos uitzien; ten laatste besloot Maria
nogmaals naar Holland te reizen, om de vrienden, die zich stil hielden, aan te
wakkeren, om den staat van zaken zelve op te nemen, en, naar zij dien bevinden
zou, eindelijk tot een afdoend besluit te geraken. Buitendien vereischten de belangen
van haar man dat zij ze in persoon ging behartigen. In zoover was ten minste de
partijschap bedaard, dat er op een zuivere regtspraak te rekenen viel, en de
verbeurdverklaring der goederen van de Groot was zoo regtstreeks in strijd met de
privilegiën geweest, dat er gegronde hoop bestond die nu nog vrij te krijgen. De
voorregten van Rotterdam zoowel als van Delft vergunden den poorters de confiscatie
van hun goed tegen een vaste som van zestig of tachtig ponden af te koopen.
Daarop hadden de veroordeelden van 1618 zich beroepen; maar de partijdige
regters hadden beslist, dat die privilegiën in zake van majesteitschennis niet gelden
konden, en, hoewel in het vonnis van geen majesteitschennis gewaagd werd, hadden
zij een jaar later, opzettelijk daartoe bijeengekomen, verklaard, dat het toch hunne
meening geweest was de veroordeelden aan de misdaad van gekwetste majesteit
schuldig te spreken. Zoo bleven de verbeurdverklaarde goederen onder beslag.
Maar
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de vrouws-helft, wij hebben het gezien, was reeds voor eenigen tijd ontslagen.
Sedert was ook aan de kinderen van Hogerbeets toegestaan huns vaders goed,
krachtens de privilegiën, te lossen. Een soortgelijken eisch ging Maria nu instellen.
Na een lang slepend proces werd hare vordering haar toegewezen; de bekende
welwillendheid van den stadhouder kwam haar daarbij te stade. Toch mogt de Groot
hoogmoedig zich beroemen: ‘ik heb er niet om verzocht, ik heb er niemand voor te
danken.’
Overigens was de toestand, waarin Maria Holland vond, geenszins bemoedigend.
Het was het jaar 1627, juist de tijd waarop de weêrzin der bevolking tegen de
verzoenende staatkunde, die sedert den dood van Maurits gevolgd was, zich luide
deed hooren. De synode, in het voorjaar bijeengekomen, klaagde bitter over het
slapen der plakaten tegen de remonstranten, en, gesteund door het onmiskenbare
misnoegen der gemeente, noopte zij de Staten tegen hun zin die plakaten op nieuw
af te kondigen. Tegen de Groot bepaaldelijk was de bevolking nog even sterk
ingenomen als te voren. Nicolaas van Reigersbergh, wiens vertrouwelijke
briefwisseling met zijn zwager door een ongelukkig toeval aan den dag kwam, werd
daarover, als over verstandhouding met den vijand, lastig gevallen, en ontging met
moeite de regtsvervolging, die hem de menigte overwaardig keurde. Wat baatte
het, bij dien zoo levendigen volkshaat, dat vele regenten gunstig voor de Groot
gezind waren, en dat de prins hem van dienst wilde zijn, als het behoudens de rust
van het land mogelijk was? De brieven van Maria aan haren man gloeijen van toorn
over de stemming, die zij bij het volk en vooral bij de geestelijken waarneemt:
‘Wat er in de synode gebeurd is zult gij uit uws broeders schrijven
verstaan. In de vergadering van de Staten van Holland gaat het
genoegzaam op rollen. God wil het land bewaren, want het is in een
ellendigen stand. Hebben de predikanten Vlaanderen doen verloren gaan,
het schijnt dat zij nog van hetzelfde humeur zijn, alzoo zij vast hun best
doen om Holland van gelijke te doen, hetgeen velen vreezen dat gebeuren
zal..... Wat mij belangt, ik zeg het met een opregte meening, dat zij veel
gelukkiger zijn
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die er uit zijn, dan die zich met zulk een onordelijke regering moeten
moeijen.’
Geen wonder, dat zij er onder zulke omstandigheden niet aan denken kon uit naam
van haar echtgenoot eenig verzoek tot de Staten te rigten, ofschoon men algemeen
geloofde dat zij daartoe was overgekomen, en hare vrienden haar aanspoorden het
te doen. Zij begreep dat elk verzoek, hoe ook gesteld, voor een verootmoediging
zou worden uitgekreten, en toch misschien, als niet ootmoedig genoeg, zou worden
afgewezen; in dat geval kon het niet anders of de mislukte poging zou de Groot in
de oogen der vreemdelingen verlagen, en het hem moeijelijk maken in vreemde
dienst een goeden post te krijgen. Dus van verzoeken mogt niets inkomen. Wat de
Groot verlangde was niet veel, maar hij stond er op dat hem dit ongevraagd en uit
eigen beweging door de Staten verleend werd. Hij wenschte dat zij, op voorstel van
den stadhouder of van eenige stad, een resolutie zouden nemen, waarbij hem het
land werd opengesteld en een ieder gelast hem ongemoeid te laten. Meer verlangde
hij niet; op een staatsbediening maakte hij geen aanspraak. Maar ook niet de minste
voorwaarde kon hij zich laten welgevallen. Al stond er maar in de resolutie: ‘dat de
sententie gelaten werd die ze was,’ dan, verklaarde Maria, zou haar man liever
nooit, dan krachtens zulk een besluit, het vaderland wederzien. Dat het onmogelijk
was, bij de tegenwoordige opgewondenheid des volks, een resolutie, als de Groot
verlangde, te nemen, kon Maria niet ontkennen. Aan den anderen kant verwierpen
de vrienden haar voorstel niet voor altijd. De slotsom was dat Maria op zich nam
haar echtgenoot te overreden nog een jaar geduld te oefenen en te wachten; na
dien tijd zou het hem vrijstaan zich in dienst eener vreemde mogendheid te begeven.
Er bestond voor den balling maar ééne kans op een terugroeping, zoo als hij ze
wenschte: indien de invloed van den stadhouder, ten gevolge zijner roemrijke
krijgsbedrijven, zoo toenam dat hij, zonder vrees voor tegenstand, een voorstel van
die strekking bij de Staten kon indienen. En gelukkig, nog eer Maria te Parijs was
weêrgekeerd, had de prins het sterke Grol, onder het oog van het vijandelijk leger,
weggenomen; een glansrijk wapenfeit, dat hem in de oogen
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van zijn krijgsvolk en van de natie niet weinig verhief. Om, van zijne zijde, een bewijs
van gehechtheid aan het vaderland te geven, besloot de Groot de inneming van
Grol in een Latijnsch geschiedverhaal te vereeuwigen; zulk een verheerlijking van
Holland's roem zou een geschikte aanleiding wezen voor den stadhouder en de
Staten om den verbannen burger terug te roepen. Met zorg stelde hij zijne
beschrijving in keurige taal; in sierlijken druk en met gravuren verrijkt gaf hij haar in
het licht; in den brief, waarmeê hij een exemplaar aan den overwinnaar deed
toekomen, uitte hij de hoop: ‘dat de nakomelingen, om de regte regering van het
land en het beleid van krijgszaken wel te verstaan, geene andere historie behoeven
zouden dan die van de regering van Zijne Excellentie.’ De zinspeling op de ‘regte
regering van het land,’ was niet te miskennen. Maar de prins liet niets van zich
hooren.
Eer de ‘Belegering van Grol’ was uitgegeven, was het jaar waarin de Groot beloofd
had nog geen vreemde dienst te zoeken, verstreken; toch bleef hij wachten. De
prins had het beleg voor 's Hertogenbosch geslagen. Nam hij die vesting, waaraan
de republiek zoo onwaardeerbaar veel gelegen was, dan zou hij zich daardoor zulk
een aanspraak op den dank des volks verwerven, dat hij, zonder zijn gezag te
wagen, alles voor zijne vrienden doen kon wat hij begeerde: ‘dan zou het met volle
zeilen gaan,’ voorspelden aan Maria hare vrienden. Frederik Hendrik nam de
geduchte vesting, na een der merkwaardigste belegeringen die onze
krijgsgeschiedenis heeft aan te wijzen. Zijn invloed steeg gedurig; hij werd magtiger
in de republiek dan zijn vader of zijn broeder ooit geweest waren. Begeerde hij
ernstig de terugroeping van de Groot, zonder twijfel kon hij die thans doordrijven.
Maar hij bleef zich stil houden. Zoo vast de balling besloten was niets te vragen,
zoo vast besloten schenen de Staten en de stadhouder ongevraagd niets te
vergunnen.
Bitter wordt de taal waarin de zoolang teleurgestelden zich beginnen uit te laten.
De Groot geeft de schuld aan de overdreven inschikkelijkheid der regenten, die de
oproerpredikende geestelijken en de domme menigte, die hun aanhangt, naar de
oogen zien. Hij, de burger-aristokraat van voor 1618, schimpt op de volksregering,
zoo als hij de oligarchie noemt, nu zij op den wil des volks meer acht
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geeft dan naar zijn oordeel betaamt; een volksregering, zegt hij met beter reden,
zal in Holland altijd een predikantenregering zijn, want de groote hoop hoort meer
naar de geestelijkheid dan naar zijne wettige overheden. Omdat hij de volksmeening
blind en dom acht, zou hij zonder haar te ontzien willen regeren. Hij had niet veel
geleerd sedert den staatkundigen misgreep, die hem en zijne partij ten val had
gebragt.
In de brieven zijner vrouw hooren wij nog meer over de flaauwheid der vrienden
dan over de onverzoenlijkheid der vijanden en de onverdraagzaamheid der
regtzinnigen klagen. Het is in Maria van Reigersbergh natuurlijk dat zij van
angstvalligheid en beschroomdheid een afkeer heeft. ‘Ik zie wel (schrijft zij aan haar
broeder) dat vijf of zes harde vijanden meer kunnen doen dan twintig flaauwe
vrienden. Mijn man zal den nakomelingen tot een exempel strekken.’ Zij twijfelt er
niet aan of de terugroeping zou zonder weêrstand kunnen geschieden, ‘als mijnheer
de prins het ernstig meende, en geholpen werd door degenen die zeggen dat zij
aan de Groot denken, en die willen dat wij gelooven zullen dat zij onze vrienden
zijn.’
‘Voor mij, (zoo schrijft zij voort) ik weet niet wien ik het wijten zal, mijnheer
den prins, of die dagelijks met hem omgaan, omdat zij hem niet ronduit
zeggen waar het op aankomt. Elk wil wèl met de prinsen staan en
daardoor worden vele zaken bedorven. Dat is niet de prinsen beminnen,
hen in alles te volgen. Men moet hun somwijlen zeggen waar het op staat;
anders gelooven zij dat hetgeen zij doen zoo behoort, en dat men daarmeê
wel te vreden is.’
Die laatste aanmerking was bepaaldelijk tot haar broeder, aan wien zij schrijft, gerigt.
Zij had reden hem zijne al te groote omzigtigheid te verwijten. Hij behoorde tot die
voorzigtigen, die, voor zij iemand een groote dienst bewijzen, naar alle zijden
rondzien of zij daarmeê misschien zich zelven eenige ondienst zouden doen. Hij
beantwoordt hare klagten en verwijten met zeer goedkoope troostredenen, en rekent
haar voor dat zij en de haren, wel bezien, nog onder de gelukkigste stervelingen
behooren.
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‘Ik weet niet (schrijft zij hem weêrom) waar gij het van daan haalt dat wij
van de gelukkigsten zijn. Mij dunkt, als anderen dat geluk hadden, het
hun niet smaken zou. Mijn meeste geluk bestaat daarin, dat ik mij naar
alles voegen kan; doch daarom gevoel ik toch het ongelijk ons geschied,
dat niet gering is.’
Al weêr verloopen er jaren zonder eenige beterschap aan te brengen, zonder eenig
uitzigt op verbetering te openen. Het ongeduld van Maria is steeds klimmende. ‘Zoo
kan het langer niet blijven,’ schrijft zij aan haar broeder, in 1631. ‘Als gij alles wel
overlegt, zult gij toestemmen dat wij reden hebben om een besluit te nemen, en te
gaan waar wij de rest van ons leven zullen eindigen.’
Het besluit, waarop zij doelt, was gewigtig: de Groot zou, ongeroepen, naar Holland
terugkeeren, niet heimelijk gelijk Uytenbogaert gedaan had, maar openlijk, ten
aanzien der natie, als een die zich geen schuld bewust is en geen straf te duchten
heeft. Wilden hem zijne medeburgers op die wijs niet ontvangen, dan was alles met
hen afgedaan; hij zou den ondankbaren den rug toekeeren, en elders een vaderland
gaan zoeken, dat hem wist te waarderen en zijner waardig was. In alle geval zou
hij uit den staat van besluiteloosheid, die met den dag ondragelijker werd, verlost
zijn. Zijne vrienden te Parijs meenden dat dit koene plan niet bij hem, maar bij zijne
huisvrouw was opgekomen. Wij zijn geneigd te gelooven dat zij gelijk hadden.
Maria, de onvermoeide, reisde vooruit, om, eer de Groot den beslissenden stap
waagde, nog eens met eigen oogen den toestand des lands en de kansen der
beraamde proeve op te nemen. Het tijdstip scheen haar goed gekozen. De kerkelijke
partij had zich door haar overmoed niet alleen vele regenten, maar ook een
aanzienlijk deel der gemeente tegengemaakt. Amsterdam was geheel omgekeerd,
en even scherp tegen haar gekant, als het in 1618 voor haar geweest was. Frederik
Hendrik beschermde de remonstranten, zoo veel hij zonder gevaar vermogt, tegen
de uitvoering der plakaten; hier en daar hielden zij reeds, zonder bemoeijelijkt te
worden, hunne godsdienstoefening. De predikanten waren uit Loevestein ontvlugt,
en men zocht ze op een wijs die toonde dat men voorhad ze niet te vinden.
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Maria vond vooral te Rotterdam de burgemeesters en de vroedschap welgezind,
zelfs boven verwachting.
‘Ik verwonder mij (schrijft zij aan haar man) dat ik die lieden zoo gematigd
vond...... Meest allen zeiden mij: “wij wenschten mijnheer Grotius hier,
wij zouden hem wel van doen hebben.” Een van de burgemeesters zeide
mij: “ik wenschte mijnheer Grotius hier ware, hij weet wel hoe dat
geschieden kan. Ik kan dat zoo niet zeggen. Alles zou wel gaan als hij
maar hier was.” Hij wilde zeggen: waarom komt hij niet? Vele anderen
zeggen hetzelfde.’
Toen zij met zoo goede berigten, en zelve zoo hoopvol, te Parijs terug was gekomen,
aarzelde de Groot niet langer; hij ging de proef nemen van wier uitslag zijn volgend
levenslot afhing. Hij nam openlijk afscheid van den koning, die hem met de gewone
welwillendheid behandelde, van zijne vrienden, die hem niet zonder bezorgdheid
zagen vertrekken. Over zee begaf hij zich naar Zeeland, en, zonder zich daar op te
houden, verder naar Rotterdam. Daar gaf hij aanstonds kennis van zijn aankomst
aan den voorzittenden burgemeester. Ook aan den stadhouder gaf hij er schriftelijk
berigt van. Hij vertoonde zich in het openbaar. Zoo als Maria het uitdrukte, hij wilde
niet in het land als in een stille gevangenis binnenkomen.
Wij kunnen zijn gedrag niet afkeuren; immers het was bijna een noodzakelijk
gevolg van de houding, die hij na zijn gevangenschap had aangenomen. Hij, die
geen schuld had willen, had mogen belijden, kon door zich schuil te houden, zich
niet als schuldig aanstellen. Maar, aan den anderen kant, kunnen wij ligt begrijpen
dat de tegenpartij, die hem teregt veroordeeld en ingekerkerd achtte, verontwaardigd
was over zoo verregaande onbeschaamdheid. Een ontvlugt misdadiger, die door
het uitgeven van een eerroovend geschrift zijn schuld nog verzwaard had, durft zich
in het land vertoonen niet alleen, maar zelfs de regering nog tarten door haar aan
te dienen dat hij er is! Hem op die wijs te laten begaan, was hem een vrijbrief te
geven en zijn vonnis als onregtvaardig te niet te doen; het was de omwenteling van
1618 tot schande te maken. De Groot moest wel verblind zijn, als hij geloofde dat
de bewerkers
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en vrienden dier omwenteling haar dus zonder slag of stoot zouden opgeven, en
hem ongemoeid in het land laten.
Voor zijne vrienden was zijn komst een bron van moeijelijkheden. Het kon niet
anders, of zij moest den storm weêr opwekken, dien zij met zooveel moeite tot
bedaren hadden gebragt. Weinigen voelden zich geroepen dien te trotseren, alleen
om een oud, half vergeten vriend in zijn hoogmoed te stijven. Zij gaven hem goeden
raad, maar dien hij niet kon opvolgen, van zich stil te houden en niet te vertoonen.
Toen Frederik Hendrik zijne terugkomst vernam, zeide hij: ‘als ik Grotius moet
wegjagen, zal hij nog lang in het land blijven;’ en daarmeê drukte hij juist uit wat hij
zich voorgenomen had in dit geval te doen. Hij zou niets tegen, maar ook zoo goed
als niets voor de Groot ondernemen. IJverig waren alleen de vijanden van de Groot.
Van den kansel werd de gemeente in beweging gebragt; de bange regenten sloegen
die waarschuwing niet in den wind. De Gecommitteerde Raden, in wier collegie de
geest van 1618 nog leefde, schreven aan de vroedschap van Rotterdam, dat het
verblijf van de Groot binnen hare stad, ‘in vilipendentie van de publieke autoriteit,’
niet anders dan tot nadeel van het land verstrekken kon. De raadpensionaris
verwittigde de Staten, die op het punt stonden van bijeen te komen, van de Groots
terugkeer, als van een gewigtig feit. Het was te voorzien dat daarover in de
aanstaande vergadering een harde strijd zou gevoerd worden. En hoe die zou
uitvallen was naauwelijks onzeker, als men lette hoe een ieder, de stadhouder,
Reigersbergh, de Rotterdamsche vroedschap, alle voorweten van zijn komst
ontkenden. Inderdaad onder de Staten waren Amsterdam, Rotterdam en Delft en
de ridderschap de eenigen die zich nog voor de Groot beijverden, maar in mindere
mate dan Haarlem, Leiden, Alkmaar en Enkhuizen tegen hem. Deze weigerden
zelfs over eenige andere aangelegenheid te helpen besluiten, voor de zaak van de
Groot en van de voortvlugtige predikanten naar hun genoegen afgedaan zou zijn.
Na een heftige discussie dreven de vijanden van de Groot het door, dat den officieren
van justitie werd aangeschreven naar den vlugteling te zoeken en hem in hechtenis
te nemen. De baljuw van Rotterdam ontving deze aanschrijving natuurlijk ook, en,
hoewel hij zocht om niet te vinden, achtte de Groot het toch geraden naar het
magtiger Amsterdam
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de wijk te nemen, en daar de eindbeslissing, die de Staten in hunne eerstvolgende
bijeenkomst moesten nemen, af te wachten. Die beslissing was nog harder dan hij
gevreesd had; een premie van tweeduizend gulden werd uitgeloofd aan hem die,
als hij na tien dagen nog in het land werd aangetroffen, in handen der justitie zou
overleveren, en een boete van vijfhonderd gulden werd gedreigd tegen die hem
verborgen zou houden. Als reden van deze resolutie werd onder anderen opgegeven
dat hij gewaagd had in te keeren ‘zonder dat bij of van wege denzelven aan de
Staten eenig vertoog of verzoek was gedaan.’ Dat toonde duidelijk genoeg wat de
Groot had moeten doen, wat hij nog moest doen, wilde hij in het land blijven wonen.
Zijne vrienden smeekten hem dat hij althans hun veroorloven zou een verzoekschrift
ten zijnen behoeve aan te bieden. De drossaart van Muiden ontwierp er een, zoo
gesteld dat de eer van de Groot er niet in verkort scheen. Maar hij wilde er zelfs niet
van hooren. De hardnekkigheid zijner vijanden verhardde hem ook; aan zulke
onverzoenlijken wilde hij niet toegeven; ‘hij wilde geen pardon, noch half, noch vierde
part, noch achtste part van pardon; hij wilde wel vergeven die hem misdaan hadden.’
In die stemming verliet hij het land, met meer wrok en bitterheid in het hart dan toen
hij uit Loevestein ontvlugtte. Toen vertrouwde hij op zijne vrienden, die hij nu meest
alle koel en flaauw had bevonden; toen rekende hij op Frederik Hendrik, die hem
nu had verlaten; toen was de toekomst nog hoopvol, nu was alle hoop verdwenen.
Van Holland spreekt hij voortaan als van zijn ‘gewezen vaderland.’ Er moeten jaren
voorbijgaan, eer hij zonder hartzeer aan den eens zoo dierbaren geboortegrond en
aan zijne oude vrienden denken kan.
Na een zoo geruchtmakende miskenning wilde hij niet naar Parijs in zijn oude
ballingschap teruggaan. Hij vertrok naar Hamburg, en schreef vandaar aan de
Fransche regering, dat hij zich verpligt rekende, nu hij zich elders gevestigd had,
voor het hem toegelegde pensioen te bedanken. Zijne echtgenoote brak het
huishouden op, en kwam over Holland, waar zij nog een en ander te beschikken
had, zich bij hem voegen. Uit zijne brieven, in dien tusschentijd geschreven, blijkt
hoe treurig hij zich alleen gevoelde, hoe reikhalzend hij naar zijne Maria uitzag. Zij
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bewaarde hem door haar nooit verwonnen moed voor volslagen moedeloosheid;
zij wees hem op de toekomst, als zijn blik al te zeer op het troostelooze heden
gevestigd was. ‘Mijne vrouw (schrijft hij aan Vossius) leeft bij den dag, in de hoop
op betere tijden; intusschen verloopt het leven, de tijd vervliegt, en tevens, vrees ik,
de uitzigten die zich nu en dan opdoen. Het is droevig zoo lang aan het onzekere
te hangen.’ Hoe scherp steekt bij de kleinmoedigheid van den man de kloekheid
der vrouw af!
‘Wij hopen haast ons wel te stellen (schrijft zij aan haar broeder Nicolaas).
Van daag, nadat wij uw brief ontvangen hebben, zijn wij zoo tevreden
geweest als ooit. Geloof mij, wij zullen dat ondankbare Holland wel
vergeten, die niet waard zijn dat hun God zulk een man geeft. Al die hem
kennen hebben hem lief. Hij is al te deugdelijk voor hen. Gij moogt wel
gelooven dat er tegenwoordig zes verschillende plaatsen zijn, waarover
hij aangesproken is, van welke de minste beter is dan het
pensionarisschap van Rotterdam in eer en salaris. Bekommer u niet om
ons. Wees zoo wel tevreden als wij, zoo zal het u niet kwellen.’
Bedrieg ik mij, of is deze opgeruimdheid meer gemaakt dan welgemeend? Er straalt
in den brief weêr dezelfde afkeer van beklaagd te worden door, dien wij vroeger bij
Maria opmerkten. Zij gevoelt zich sterk genoeg om ook deze wederwaardigheid te
dragen. Het was anders treurig genoeg met haar en haar gezin gesteld. Het gemis
van het pensioen, dat wel ongeregeld, maar toch betaald werd, was niet gering te
achten, te meer daar de opvoeding der kinderen gestadig kostbaarder werd. Het
leven te Hamburg was eentoonig, op verre na zoo gezellig niet als te Parijs. De
Groot miste er zijne geleerde vrienden en hunne welvoorziene boekerijen. In
betrekkelijke werkeloosheid sleet hij er den tijd; geen zijner groote werken dagteekent
van zijn verblijf te Hamburg. Ook zijne vooruitzigten waren geenszins zoo schoon
als Maria ze beschreef. Van de zes plaatsen, die zij voorgaf dat hij krijgen kon,
waren er vijf òf onaanneemlijk, òf niet op eervolle voorwaarden te krijgen. Inderdaad,
de trotschheid van de Groot maakte
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het moeijelijk een ambt te vinden, dat hij zijner waardig keurde.
Als wij den aard zijner talenten nagaan, en letten op hetgeen hij goed en minder
goed verrigt heeft, zullen wij, geloof ik, tot de slotsom komen, dat hij geboren was
om aan een universiteit - en waarom niet bij voorkeur aan de universiteit te Leiden
- hoogleeraar te wezen. Dat zijne geleerdheid zijn staatkunst verre te boven gaat,
dat hij als schrijver duurzamer roem verworven heeft dan als pensionaris of gezant,
zal wel niemand ontkennen. Maar met een volslagen gebrek aan zelfkennis, zoo
als men bij uitnemende geleerden niet zelden aantreft, versmaadde de Groot den
werkkring, waartoe hij geschikt was, en haakte naar een staatkundige loopbaan,
waarvoor zijne talenten veel minder berekend waren. Toen hem in Denemarken
een goed bezoldigd professoraat werd aangeboden, schreef hij aan zijn vader, dat
zulk een post aan te nemen hem om de waardigheid, die hij bekleed had, weinig
paste. Toen eenige jaren daarna Amsterdam zijn Athenaeum Illustre oprigtte, en er
aan dacht Vossius en Barlaeus als hoogleeraren aan te stellen, schreef Maria van
Reigersbergh aan haar broeder: ‘als die van Amsterdam mijn man ontboden en
hem maakten - curateur, zij weten niet hoeveel voordeel hun dat zou kunnen doen.’
En als beweegreden gaf zij op, hetgeen zeker tot aanbeveling van een professor,
maar veel minder van een curator verstrekken kon: ‘dat er Polen en Duitschers jaar
en dag te Parijs gebleven waren alleen om soms een uur met hem van hun studie
te mogen spreken.’ Wat zij er bijvoegt kenmerkt den aristocratischen trots van de
Groot niet minder: ‘Die vreemdelingen wilden dan daarvoor geschenken geven,
maar wij verkozen die volstrekt niet te ontvangen. Als mijn man niet was die hij is,
hij zou zooveel geld winnen als hij zelf zou verlangen.’
Er schoot derhalve niets over, dat goed genoeg was om door den verbannen
Hollander aanvaard te worden, dan een staatsambt in vreemde dienst. Maar weinige
regeringen schenken zulke posten aan vreemdelingen weg, en allerminst aan iemand
als de Groot. De roomsche mogendheden konden hem natuurlijk niet gebruiken,
en de protestantsche moesten zwarigheid maken iemand aan te nemen, die aan
een der magtige protestantsche staten - want
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dat begon de republiek reeds te worden - mishagen moest. Daaruit volgt dat wij van
de zes plaatsen, waarop Maria doelde, vijf kunnen uitdoen.
Één vorst was er, die door het meesterstuk de jure belli ac pacis zoo hoogelijk
voor de Groot was ingenomen, dat hij hem, niettegenstaande zijne verbanning uit
Holland, gaarne in zijne dienst wilde hebben, Gustaaf Adolf van Zweden.
Het jaar, waarin de Groot zich te Hamburg kwam nederzetten, het jaar 1632, was
allergewigtigst voor de wereldgeschiedenis. De dertigjarige oorlog, in Duitschland
uitgebroken op hetzelfde tijdstip waarop Oldenbarnevelt gevallen was, duurde nog
onverflaauwd voort. De opstand der Bohemers tegen het huis van Oostenrijk,
waarmeê de krijg aanving, was spoedig gedempt geweest, maar had de reactie
tegen het protestantisme, al sedert jaren voorbereid, aan den gang gebragt; de
ijverigste protestantsche vorsten waren onderworpen, de overige gedurig van naderbij
bedreigd. In dien nood had Christiaan van Denemarken, aan het hoofd van den
Neder-Saksischen kreits, den kamp voor de reformatie en voor zijn eigen grootheid
tegen den overmoedigen vijand gewaagd, maar ongelukkig; zijn neêrlaag had het
protestantisme nog dieper ten onder gebragt. Intusschen was Frankrijk, dat sedert
den dood van Hendrik IV door tweespalt met zich zelf bezig en magteloos gehouden
was, onder de ijzeren hand van Richelieu tot eendragt genoopt, en magtig geworden
om aan den oorlog in Duitschland, die een algemeen Europesche werd, en geheel
Europa aan de overmagt van het Oostenrijksche huis dreigde te onderwerpen, deel
te nemen. Reeds had Richelieu den Deenschen koning opgezet en geholpen; na
diens neêrlaag zocht hij een anderen voorvechter, en hij vond Gustaaf Adolf, dien
tot nog toe alleen een oorlog met zijn erfvijand Polen verhinderde, uit eigen beweging,
den Duitschen protestanten te hulp te snellen. Door een wapenstilstand tusschen
hem en Polen te bemiddelen, gat hij den Zweedschen koning de handen vrij, en
verder ondersteunde hij hem met geld. Zoo kon de protestantsche held den heiligen
oorlog beginnen, waarnaar zijn hart verlangde; twee jaren waren hem genoeg om
de kans te doen keeren, den keizer en de roomsche ligue te vernederen, een groot
protestantsch verbond te vormen, en het uitzigt
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te openen op een volkomen zegepraal van de protestantsche beginsels in
Duitschland.
Zoo stonden de zaken, toen de Groot Holland vaarwel zeide; hij wist toen, dat de
koning van Zweden er aan dacht hem in zijne dienst te nemen. Maar kort nadat hij
zich te Hamburg gevestigd had, keerde plotseling de loop van den krijg, en tevens
de levensloop waarop hij had mogen rekenen: de Zweedsche held vond den dood
op het slagveld van Lutzen.
De Groot werd door dien slag dubbel getroffen; zijne bijzondere teleurstelling
verdween bij den algemeenen ramp. Hij zag de verslagenheid, waarin
Noord-Duitschland bij het vernemen van dat ongeval verviel. Hij behoefde zijne
gewone scherpzinnigheid niet, om te voorzien dat het protestantsche verbond, thans
zonder hoofd, uiteen zou vallen; dat de eenige mogendheid, berekend om Oostenrijk
in toom te houden, en bij gevolg het protestantisme en de vrijheid van Europa te
bewaren, Frankrijk was, door Richelieu bestuurd; en niet zonder weêrzin zag hij van
dien gewetenloozen staatsman het lot van Europa afhangen. Dus beangstigd door
de onzekerheid waarin de groote belangen der menschheid verkeerden, en
buitendien gekweld door de onzekerheid van zijn eigen toekomst, bragt hij twee
treurige jaren te Hamburg en op het land, in de nabijheid der stad, door. Wel wist
hij, en het was hem een troost en een roem bij zijne veelvuldige vernedering (ik
gebruik zijne eigene woorden), dat de groote koning, toen hij, als bij goddelijke
ingeving zijn levenseind voorziende, aan de zijnen nog velerlei bevelen gaf, ook
geboden had hem, de Groot, in dienst van Zweden te nemen. Maar Oxenstierna,
de kanselier, die na het sneuvelen des konings diens plaats bekleedde, had het
met de groote staatszaken te druk om terstond aan de Groot te denken. Eerst in
1634 ontbood hij hem naar Frankfort, waar hij vertoefde, en, na een onderhandeling
van zeven maanden, droeg hij hem den post op van Zweedsch gezant bij het hof
van Frankrijk.
Geen gewigtiger, geen eervoller ambt had zich de eerzuchtigste staatsman kunnen
wenschen. Aan de zamenwerking van Zweden en Frankrijk was het lot van Europa
verbonden; de toekomst van Zweden hing af van de verhouding waarin het tot zijn
bondgenoot geplaatst zou wor-
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den. Welk een magtigen invloed kon de gezant, die tusschen beide hoven
bemiddelen zou, hierop uitoefenen! Dat de Groot, een vreemdeling, een balling, tot
zulk een post werd uitgekozen, was een schitterend eerbewijs, een erkenning zijner
verdiensten, die hem evenzeer moest streelen als zij zijne vijanden mishaagde en
ergerde. Met natuurlijke zelfvoldoening gaf hij van zijne verheffing aan de Staten
en aan den stadhouder kennis. Zijn voorspoed had den wrok tegen zijn ondankbaar
vaderland verzoend, en hij verklaarde zich bereid het te dienen, zooveel zijne nieuwe
betrekking hem vergunde. Aan die van Rotterdam diende hij zijn ontslag als
pensionaris in; nu eerst achtte hij zich uit hunne dienst ontslagen, en zonder
aanspraak op het salaris aan zijne bediening verbonden.
Tien jaren heeft de Groot als Zweedsch gezant te Parijs geresideerd. Wat hij als
zoodanig verrigt heeft behoort meer tot de geschiedenis van Europa dan tot zijne
levensgeschiedenis en die zijner echtgenoote. Zeer uiteenloopend zijn de oordeelen,
die tijdgenooten en nakomelingen over zijne verdiensten als ambassadeur geveld
hebben: sommigen verheffen hem als een der grootste diplomaten van alle tijden;
anderen maken hem tot niet veel beter dan een geleerden beuzelaar. Zoo als
meestal, zoo schijnt ook hier de waarheid in het midden te liggen. De Groot was
een middelmatig gezant, gelijk er velen geweest zijn. Had hij zich door zijne
geschriften geen naam gemaakt, hij zou als ambassadeur met den grooten hoop
zijner ambtgenooten onopgemerkt voorbij zijn gegaan. En het kan ons niet
verwonderen. Want in een gezant worden geheel andere eigenschappen vereischt
dan die de Groot aan den dag had gelegd. Al de geleerdheid, die hij boven de
gewone beschaving der mannen van de wereld bezat, kwam hem in zijn nieuwe
loopbaan zelden of nooit te pas. Integendeel, zijn lust tot studie, die bijna hartstogt
geworden was, moest hem dikwerf aftrekken van zijne minder aangename
beroepspligten. Hetgeen men van hem verhaalt, dat hij gewoon was, als hij met
andere gezanten in de antichambre op gehoor bij den koning of den kardinaal
wachtte, zich met een Grieksch testament of eenig ander geleerd boek af te
zonderen, is natuurlijk een zot verzinsel. Maar dat hij dikwerf op zijn kamer zat te
studeren, als een echt diplomaat, een Avaux bij voorbeeld, aan het uitvorschen en
intrigue-
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ren zou geweest zijn, gelooven wij gaarne. Eveneens kwam hem de onbuigzaamheid,
die hij door zijne lotgevallen had aangeleerd, en die hij als een deugd eerbiedigde,
in zijne ambassade kwalijk te pas. Hij heeft menigmaal het hoofd gestooten, waar
een behendig gezant, langs bijwegen, zijn doel gemakkelijk bereikt zou hebben. En
de eerlijkheid, die de Groot niet alleen bezat, maar ten toon droeg, kon hem ook
niet dan schaden in een tijd toen de diplomatie, om de woorden van een geestig
man te gebruiken, hoofdzakelijk bestond in de vervoeging door alle tijden en op alle
wijzen van het werkwoord: ik bedrieg. Buitendien, in het belang van Zweden, moest
hij vooral met de Fransche regering en de Hollandsche gezanten op goeden voet
staan, en de Hollandsche gezanten waren persoonlijke en staatkundige vijanden
van hem, die hij van den beginne verdacht hield; den kardinaal en zijne
onderhoorigen verachtte hij vooral in het eerst, en hij zelf was om zijne stroeve en
schoolsche vormen en zijn eerlijk gevoel van eigenwaarde bij den kardinaal niet
gezien. Zoo kunnen wij ons niet verwonderen, als wij bevinden dat hij in zijne
onderhandelingen doorgaans ongelukkig is geweest; dat Frankrijk en Zweden
spoedig verkozen buiten hem om te handelen, zoodat zelfs zijn naam niet eens
voorkomt in de mémoires de Richelieu; dat zijne brieven opgevuld zijn met klagten
over miskenning. Want nog een hoedanigheid, die wij niet verhelen mogen, bezat
de Groot in hooge mate: hij was ijdel op zijn hoogen rang en ligt geraakt. Kort na
zijne verheffing schrijft hij aan zijn ouden vader, dien hij geen hoop heeft meer in
dit leven te ontmoeten, en hij troost hem over zijne afwezigheid met de opmerking,
dat hij nu een veel hooger ambt bekleedt dan hem, als hij in Holland gebleven was,
ooit had kunnen te beurt vallen. En als iemand hem het eerbetoon, aan zijn rang
verschuldigd, onthoudt, toont hij zich daarover ten hoogste verstoord. Het is waar,
en wij mogen het tot zijne verontschuldiging bijbrengen, in zijn tijd was de etiquette
van meer belang dan nu, omdat allen er belang in stelden: de mogendheden waren
niet tevreden met invloedrijk te zijn, zij wilden het ook schijnen. Doch zoo ver als de
Groot ze dreef trokken haar slechts weinigen. Het is bedroevend in zijne brieven
aan den kanselier zoo onafgebroken te hooren klagen over allerlei gekibbel om den
voorrang tusschen hem
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en zijne ambtgenooten. Een man van zijn geest en zijn karakter zien wij ongaarne
in zulke nietigheden verloren. Maar nog meer ontstemt het ons in zijne vertrouwelijke
brieven aan vrienden en betrekkingen zooveel over die ijdele titels en hoofsche
eerbewijzen te lezen. Brieven uit Holland, van oude bekenden, waarin hij niet met
den titel van Excellentie werd aangesproken, ergerden hem. Hij wendde voor in het
onthouden van dien titel een poging zijner vijanden te zien om hem, den gezant, tot
den rang van resident te verlagen; om de eer van Zweden mogt hij daarin niet
berusten. Maar moest hij daarom den aanbevelingsbrief van zijn vriend Barlaeus,
omdat er dat ongelukkige ‘Excellentie’ aan ontbrak, ter zijde leggen? Nog erger:
een brief van Vondel, die waarlijk de Groot eer genoeg bewezen had, werd om gelijk
verzuim eveneens verworpen, een brief van den jongen Hogerbeets ter naauwer
nood gelezen. Ten laatste schrijft hij aan zijn broeder Willem: ‘gij zult mij genoegen
doen als gij geen Hollanders meer tot mij zendt, want zij schijnen maar te komen
om mij oneerbiedig te behandelen; ik heb dezulken niet van noode.’ Zoo ver gaat
zijne gevoeligheid, dat hij, een jaar na zijn aankomst te Parijs, ophoudt den kardinaal,
aan wien het lot van Europa hangt, te bezoeken, dewijl deze, wegens zijn geestelijke
eminentie, zich in zijn eigen hôtel den voorrang boven den Zweedschen ambassadeur
aanmatigt, hetgeen de Groot, als vertegenwoordiger eener protestantsche
mogendheid, ondragelijk acht. En daar hij buitendien de eer niet geniet, die hij
oordeelde dat hem toekwam, stelt hij iets later aan zijne regering voor geen gezant
meer te Parijs te houden, en slechts iemand van minderen rang te zenden, die niet
gelast zou wezen tot handelen, maar alleen tot hooren. En dat raadt hij op een
tijdstip als Zweden den bijstand van Frankrijk niet ontberen kan! Natuurlijk liet
Oxenstierna zich tot zulk een dwazen stap niet verleiden.
Keeren wij ons tot Maria van Reigersbergh. Uit den tijd van haar verblijf te Hamburg
hebben wij geene brieven van haar over. De eerste die volgt na dien wij het laatst
aanhaalden, is reeds uit Parijs gedagteekend. Het was haar een groote voldoening
met den rang van ambassadrice terug te keeren in de stad, die zij als vrouw van
een zoo diep vernederden balling verlaten had. Zij was gelukkig aan het
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Fransche hof te verkeeren, ontvangen te worden bij de koningin, een dochter van
het trotsche Habsburgsche vorstenhuis. Zij had meermalen de aangenaamheden
van het wonen te Parijs geprezen: ‘dat wij twaalf duizend gulden 's jaars hadden,
wij zouden geen betere woning wenschen om plezier te hebben; als ik een koets
had was ik liever hier dan in Holland.’ En nu kwam zij in dat bekoorlijke Parijs terug
met een jaarlijksch inkomen van niet twaalf, maar twintig duizend gulden, met koets
en paarden, prachtiger dan zij ooit had durven wenschen, met een rang die haar
aan de edelste dames gelijk stelde.
‘Wij zijn met ons vijven (zoo beschrijft zij haar huishouden), twee
edellieden maakt zeven, een staatsjufvrouw acht, de hofmeester en de
secretaris, tien..... Wij hebben een groote huishouding, zeventien boden
in de keuken. UE. (het is haar broeder Nicolaas, tot wien zij deze
voorname aanmerking rigt) UE. weet niet wat moeite men met de
bedienden heeft... Wij maken onze rekening te verteren wat men ons
geeft. Als wij kunnen toekomen, is het ons genoeg.’
Maar dat was juist de zaak, het toekomen ging bezwaarlijk. Het tractement van den
ambassadeur werd, in den ongeregelden oorlogstijd, niet beter uitbetaald dan vroeger
het pensioen van den balling. En de zoo veel zwaarder lasten maakten het uitblijven
der baten des te gevoeliger. De financiële zorgen waren even nijpend als voorheen,
en het was Maria alweer die ze te torschen had. Eens is zij zelf naar Holland
getrokken om van den daar woonachtigen betaalmeester althans eenige afrekening
te verkrijgen.
‘Die alle dagen vier, vijf en twintig menschen te voeden heeft en te
onderhouden, een kostelijk huis, koets en paarden, en drie zonen buiten
's huis, heeft genoeg te doen. Geloof dat ik werk genoeg heb eer ik ieder
het zijne bezorg. Mijn hoofd doet er mij somwijlen zeer van. Ik ben een
tijd lang niet wel geweest. Ik ben sedert een maand vijfmaal gelaten. Mijn
bloed was zoo kwaad dat er vrees was voor een zware ziekte; doch ik
hoop dat het nu geen nood heeft: het laatste bloed was beter. Ik doe al
wat ik kan, om mij
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op te houden. Ons huishouden kan mij niet wel missen. Ik mag niet
sterven; het zou de ruïne van onze kinderen zijn. Maar God ziet daar niet
altijd op.’
Geen benijdbaar lot is het dat ons hier wordt geschilderd, en geen tevredenheid
spreekt in deze woorden. Meer pligtgevoel dan lust om te leven straalt er in door.
En die stemming was niet voorbijgaand. In alle brieven van later tijd heerscht dezelfde
sombere toon. De wereldsche grootheid had ook Maria van Reigersbergh geen
geluk aangebragt.
‘Wat is ons geheele leven geweest? Niets dan kwelling en droefheid; en
als wij den geest niet sterk hadden, en als wij niet zagen dan op het
tijdelijke, hoe hadden wij al de kwellingen kunnen weerstaan? Het gaat
in het achtste jaar dat wij hier zijn in den staat waarin wij zijn. God weet
hoeveel distelen en doornen dat er in gevonden worden, en dat om den
ijdelen titel en den soberen kost.’
Hoe nietig, hoe kleingeestig wordt bij dit zoo diep gevoelde hartzeer, het behagen
dat de Groot in dien ijdelen titel schept, en zijne zorg dat hem dien titel niemand,
zelfs Vondel niet, onthoude.
Met Maria hebben wij deernis; zij was ongelukkig, en wat het bedroevendst van
al is, de tijd en de tegenspoed hadden op haar karakter ongunstig gewerkt. Haar
kloekheid was in hardheid overgegaan, de vrouwelijke teerheid, de moederlijke
zachtheid waren vervlogen. Tegenover hare zonen, die niet te best oppasten, toont
zij zich streng, strenger dan menig vader. Zij wekt onze bewondering als zij in haar
jeugd haar man tot moedig pligtbetrachten aanspoort, maar als wij haar thans haar
zoon, te midden van het krijgsgevaar, tot dapperheid hooren aanzetten, verwonderen
wij ons meer dan wij bewonderen.
‘Wij hooren dat de Hertog (Bernhard van Weimar) u haast een cornette
zal geven, zoo hij ziet dat gij couragie hebt. Doe uw best om het te toonen.
Wat is een man zonder couragie!’
In den mond eener Spartaansche moeder zou zulk een
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opwekking misschien niet ongepast zijn, maar een Christenmoeder betaamt het
den krijgsmoed harer kinderen eer te matigen dan aan te vuren. Doch in het
algemeen, de toon van Maria tegen hare zonen is hard en onaangenaam. Het
opschrift van hare brieven is gewoonlijk niet meer dan: ‘zoon;’ het slot: ‘ik zal blijven
uw moeder.’ En de brieven zelve bevatten geen woord van moederlijke liefde, van
hartelijke deelname in het lot der kinderen. Tot pligtvervulling, tot werkzaamheid,
tot zuinigheid worden zij opgewekt, een enkele maal tot godsvrucht, maar in den
toon die een harden voogd zou passen, niet in die liefdevolle taal eener moeder,
die zelfs het gemoed van den verloren zoon kan roeren en tot bekeering bewegen.
Wij mogen daarom Maria niet hard vallen; in de deugden, die wij in hare jeugd
bewonderden, lag de kiem van de eigenschappen die ons thans mishagen; de
levensloop, die haar werd aangewezen, moest juist het krachtige, het harde van
haar karakter bovenmatig doen uitkomen. Haar noodlot had haar aandacht van de
vrouwelijke bezigheid, van de moederpligten, op staatszaken en financiële
beslommeringen afgetrokken; geruimen tijd waren de kinderen uit hare armen en
hare oogen verwijderd geweest. Met diep gevoel zegt zij eens aan haar broeder:
‘de zwarigheid, die ons de Hollanders hebben aangedaan, voelen wij meest in onze
kinderen.’
Het oudste der kinderen was een meisje, Cornelia, de lieveling haars vaders, die
in haar zijn evenbeeld aanschouwde. Zij had reeds de gevangenschap harer ouders
gedeeld, zij deelde ook in hunne ballingschap. Toen zij opgroeide en huwbaar werd
was het een der zorgen van hare moeder, hoe zij nog ooit in de vreemdelingschap
een huwelijk zou doen dat harer waardig was. Maria van Reigersbergh spreekt
daarover meermalen vertrouwelijk in de brieven aan haar broeder Nicolaas. Wat zij
zegt is te karakteristiek voor den tijd en voor haar zelve, om het hier niet over te
nemen.
‘Wat de dochters aangaat, wij kunnen ze hier niet uithuwelijken dan aan
katholieken, en, om een goed huwelijk te doen, moeten zij een man nemen
die bejaard is. Als wij ons daartoe konden verstaan, geloof ik dat er wel
wat voordeel te doen zou zijn. Nog onlangs is mij gevraagd, op last van
een persoon die zeer veel
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goede qualiteiten heeft, en onder andere zeer rijk is, of wij wel van
meening waren Cornelia aan een katholiek uit te huwelijken. Ik antwoordde
dat wij ze liever aan een van de religie zouden geven. Verschillenden
hebben mij van dien man gezegd dat hij op Cornelia het oog had. Hij is
een heel rijk man, maar hij is van uwe jaren en katholiek; anders ware hij
een zeer goede partij. Gij zult zeggen, gelijk ik ook zeg, dat zij nog jong
is en geen haast heeft, maar gij moet bedenken dat, bijaldien wij van
meening waren haar hier uit te huwelijken, zij veel meer waard is met de
achttien dan met de vier en twintig. Als de dochters hier over de achttien
jaar zijn, minderen zij van dag tot dag.’
De laatste zinsneden zouden wel zoo gepast zijn als er sprake was van een paard
of een hond aan den man te brengen, en niet een jonge dochter. De jonge dochter
had niet alleen tegen den rijken edelman dat hij katholiek was, maar ook dat hij de
jaren droeg van haar oom Reigersbergh.
‘De jaren stonden Cornelia wel wat tegen; zij verbeeldt zich dat oude
mannen gewoonlijk wel wat moeijelijk zijn. Zij kent twee of drie oude
mannen, die jonge vrouwen hebben, die wat vies zijn. Dat exempel doet
haar een tegenzin in de oude mannen hebben.’
Eerst na haars vaders dood is Cornelia gehuwd met een Fransch edelman, den
vicomte de Montbas, en met dezen naar Holland, waar hij krijgsdienst genomen
had, teruggekeerd. Hare verdere geschiedenis gaat ons thans niet aan. Behalve
deze dochter en twee andere die vroeg gestorven zijn, had de Groot drie zonen,
wier opvoeding wel wat veronachtzaamd is, daar hunne ouders er zich niet
onverdeeld genoeg aan konden toewijden, en zij, om goed onderrigt te genieten,
langen tijd buiten het vaderlijk huis gezonden waren. Toen het tijd werd een beroep
voor hen te kiezen was de beslissing niet gemakkelijk; immers de meeste
kostwinningen waren voor de kinderen van den Hollandschen patriciër te gering;
advokaat of soldaat, anders konden zij al niet worden. En de zonen zelve wisten
niet regt wat zij wilden. De oudste, Cornelis, was in de regts-
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geleerdheid opgebragt, maar gevoelde meer lust om soldaat te worden. De tweede,
Pieter, was voor de zeedienst bestemd, maar verkoos liever advokaat te wezen; hij
is de beruchte gezant bij Lodewijk de XIV in 1672. De derde, Dirk, ging met
toestemming zijner ouders in krijgsdienst. Het was gedurende den dertigjarigen
oorlog gemakkelijk genoeg een officiersplaats te krijgen. - Toen Pieter op
twintigjarigen ouderdom tegenzin in de voor hem gekozen loopbaan begon te toonen,
schreef hem zijne moeder een brief, die zeker niet van moederlijke teerheid getuigt.
Ik wil er slechts eenige regelen van uitschrijven:
‘Zoon Pieter! Uw vader had gewild dat gij een zeereis zoudt ondernomen
hebben, omdat hij meende dat gij daardoor best tot advancement zoudt
kunnen geworden. Uw oom schrijft echter dat gij gansch tot geen reizen
gezind zijt. Wij denken dat het is omdat gij u verbeeldt dat men u dat raadt
om u kwijt te zijn. Die u dat hebben wijs gemaakt hebben u geen voordeel
gedaan.’
Hoe ongelukkig een gezin, waar de kinderen zoo iets van hun vader en moeder
kunnen gelooven!
‘Maar uw oom de Groot schrijft dat gij best zin hebt om in de regten te
studeren. Ik denk dat gij meent te doen als vele anderen, den naam te
hebben van advokaat, en wel opgepronkt langs de straat te gaan
wandelen, en somwijlen de jufvrouwen te gaan bezoeken. Geloof mij, dat
is uws vaders meening niet. Zijn meening is dat gij alle drie u zult stellen
om geld te winnen en u zelve voort te helpen. Uw vader had uw oudsten
broeder geschikt tot de regten; hij zegt dat hij wel wilde dat men hem
bekwaam gemaakt had tot de zee. Zie eens wat humeuren! Wat dunkt
u? Zouden de kinderen niet best doen huns vaders oordeel en
genegenheid te volgen.... Dezen schrijf ik u uit uws vaders naam, die het
van mij heeft begeerd.’
Meestal liet de Groot zijne vrouw met de kinderen begaan, en hij keurde goed wat
zij beschikte. Slechts zelden zien wij hem een ander plan aanbevelen dan zij
ontworpen had. En dan wordt hij niet vriendelijk teregt gewezen. Zoo
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had hij, toen Pieter dan toch advokaat geworden was, gewild dat deze zich, liever
dan te 's Gravenhage, te Amsterdam zou vestigen; want Amsterdam, dat hem bij
zijn laatste verblijf zoo eervol behandeld had, ging hem na aan het hart; ‘daar alleen,’
oordeelde hij, ‘werd de kranke en kwijnende vrijheid nog gekoesterd.’ Maria, die
zich toen in Holland ophield, diende hem schriftelijk op dat advies, als volgt:
‘Gij doet mij nog lagchen, hoe kwalijk het mij lust, als gij zegt dat men
Pieter immers naar Amsterdam zou laten gaan wonen. Als UE. iets in het
hoofd heeft, geen redenen kunnen het er uitbrengen.... Ik bid u, zet toch
die lorren uit het hoofd, dat gij meent dat, als hij maar te Amsterdam is,
dat het dan wonderen zullen wezen. Het ontbreekt hem aan geen werk.
Gelooft gij mij noch iemand van de mijnen, vraag het aan uw broeder: ik
hoop immers dat gij dien wel zult gelooven.’
Er staat boven dezen brief, als van ouds: ‘Allerliefste.’ Maar de toon is niet meer
die van vroegere dagen. In den geheelen bundel is er geen brief, die ons zoo
ontstemt en tegen de schrijfster inneemt als deze. Hij getuigt van huiselijke
oneenigheid, vooral van onmin met de kinderen, waarbij dezen wel niet alleen de
schuld zullen gehad hebben.
‘Mij dunkt (schrijft Maria) dat het met de mijnen gaat als men van Spanje
zegt: dat het al goed is dat er van daan komt, behalve dat spreken kan;
zoo gaat het ook met mij en de mijnen. Al dat er van mij komt is niet
kwaad, behalve dat gezegd en geraden wordt. Ik ben altijd nog goed
genoeg om voor de kinderen geld bijeen te rapen..... Had ik mij begeven
om gouvernante in iemands huis te zijn, en had ik daar zoo vele jaren
wel en getrouwelijk gediend, men zou mij meer eere doen, dan men nu
doet, daar ik moeder ben.... Mijne intentie is mij van al deze
bekommeringen te ontlasten, dewijl ik zoo weinig aanzien bij de kinderen
heb, en de bekommeringen te laten aan hen die het commandement
hebben.’
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Het is zeker smartelijk als een moeder zoo moet klagen. Maar wij kunnen de meening
niet onderdrukken, dat zij als gouvernante behandeld wordt, omdat zij te veel
gegouverneerd en te weinig moederlijk lief gehad heeft. Er zijn gemoederen waarop
de tijd zegenend werkt, die met de jaren zachter, aanminniger worden, die den
hemelschen vrede reeds aan deze zijde van het graf vertoonen. Zulk een karakter
was dat van Maria van Reigersbergh niet. De harde trekken, die het oorspronkelijk
kenteekenden, waren door den tijd nog dieper ingegroefd; de vrouwelijke zachtheid,
die niet geheel ontbroken had, verdween met het klimmen der jaren. Haar moed
om tegenspoed te verduren ontaardde in ongevoeligheid. ‘Als ik aantrekkend was,’
schrijft zij aan haar broeder, ‘ik zou nimmermeer rust hebben.’
Geheel anders ging het met de Groot. Nog altijd was hij ambassadeur van een
krijgvoerende mogendheid aan een zeer oorlogzuchtig hof. In zijn huis, zagen wij,
ging het zeker niet altijd vreedzaam toe. Maar des te meer hongerde en dorstte zijn
gemoed naar vrede. Vrede in kerk en staat, vrede van de Europesche mogendheden
onderling had hij altijd vurig gewenscht; die wensch werd meer en meer hartstogt,
en nam zijn ziel geheel in. De eenheid der kerk, die de misbruiken der roomsche
geestelijken en de onstuimige hervormingszucht van Luther en Calvin verbroken
hadden, weer te herstellen, was het levensdoel dat hij voor oogen had. Onafgebroken
hield hij zich met de gedachte daaraan bezig, onvermoeid werkte hij tot hare
verwezenlijking. Door de ijdelste inbeelding vond hij zich aangemoedigd tot
volharden, hij hoopte zoo vurig dat hij het heilige doel nader kwam. De hardste
lessen, die de ondervinding hem toediende, de toenemende onverdraagzaamheid
in Engeland en elders, verstoorden zijn vromen waan niet. De pligten van zijn ambt
nam hij getrouwelijk waar, maar slechts als bijzaak; hij achtte zijne betrekking van
gezant een middel, hem van God beschikt, om de goede zaak des te meer te
bevorderen. ‘God (schrijft hij aan Camerarius, den gezant van Zweden in den Haag),
God heeft mij dit gezantschap beschikt, opdat ik vrij zou kunnen spreken. Zal ik dan
in een zoo heilig werk nalatig zijn?’ Talrijk zijn de geschriften in dit tijdvak door hem
opgezet, alle strekkende tot hetzelfde doel. Allen ademen
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vrede, en zij wekten niets dan strijd. Want de kerk, waarvoor Grotius dweepte, was
steeds de bisschoppelijke, gezuiverd-katholieke kerk der oudheid. De hervormde
kerk der zestiende eeuw, naar de nieuwe behoeften van den tijd gesticht, bleef hem
vreemd. Geen wonder dat hij een aantal protestantsche bestrijders tegen zich kreeg.
Zij betichtten hem van allerlei ketterij, van de ergste die zij bedenken konden, van
roomschgezindheid. Maar de Groot stond even ver buiten de beide kerken van zijn
tijd, hij leefde in een ideaal, dat hij zich uit de overleveringen der eerste
christeneeuwen gevormd had. Van de nieuwere predikers was Erasmus de man
naar zijn hart, zijn heilige. Zijn eerste bezoek, bij zijn terugkeer te Rotterdam, had
hij aan het in zijn afwezen opgerigte standbeeld van Erasmus gebragt; hij
beschouwde zich daartoe als tot een bedevaart verpligt. Maar de kerkhervormers,
‘hen die de misbruiken der kerk door scheuring hadden willen wegnemen,’ schatte
hij niet veel hooger dan die de misbruiken bedreven hadden. Merkwaardig zijn de
brokstukken uit zijne briefwisseling met zijn zwager over dit onderwerp, ons door
van Cattenburgh bewaard; het is opmerkelijk hoe de minst verstandige, de minst
gemoedelijke van de twee toch de waarheid het duidelijkst ontwaart, misschien juist
omdat hij, de oudheid minder kennende, onbevangener in het tegenwoordige
rondziet. Op de klagten van de Groot over de rampen door de scheuring der kerk
veroorzaakt, antwoordt Reigersbergh eens zeer juist:
‘De reformatie, het is waar, heeft vele onheilen met zich gesleept; maar
waartoe ware zonder reformatie de Christelijke religie niet vervallen? Die
de kerk in de kerk wilden reformeren, werden verdrukt. En zonder eenigen
buiten de kerk, hadden wij het licht niet dat in de kerk wordt gezien. Maar
al die dingen (eindigt hij bescheiden) wee UE. beter.’
Neen, de Groot wist het niet beter. Hij had geen oog op zijn tijd. Te midden van
den godsdienstoorlog levende, had hij daarin niet gezien dan strijd tusschen tweeërlei
kerkleer en kerkgebruik; hij had niet gezien dat twee levensbeginsels in strijd waren;
dat de reformatie meer bedoelde dan het afschaffen van eenige misbruiken, dat zij
de stiklucht der
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middeneeuwen, die het leven der Europesche menschheid dreigde uit te blusschen,
verdreven had; dat aan hare zegepraal de vrijheid van denken en van spreken, de
onmisbare voorwaarde van beschaving en ontwikkeling, die hij zelf zoo beminde,
onafscheidelijk verbonden was.
Terwijl hij te Parijs gezant was, barstte er in Engeland een nieuwe godsdienstoorlog
uit; de puriteinen kwamen in opstand tegen de van roomsche begrippen doordrongen
kerk en staat. Had de Groot oogen gehad om te zien, geen leerrijker voorbeeld had
hem vertoond kunnen worden. De Anglicaansche kerk was een kerk, zoo als de
Groot ze wenschte, naar het model der verre oudheid ingerigt. Haar aartsbisschop
Laud, de kleingeestige die niets heeft dat voor hem pleit dan zijn ongelukkig
levenseinde, was een begunstiger der hereeniging van roomsch en onroomsch, en
om die reden in de schatting van de Groot een eerwaardig, een groot man. Maar
wat leerde juist op dit tijdstip de ervaring? Dat die hooggeprezen kerk een dood
ligchaam was, waarvan zich de levende krachten der natie met walging afkeerden;
dat de uiterlijkheden nietig zijn als geen overtuiging ze bezielt, en dat overtuiging
niet zoo verdraagzaam kan wezen dat ze zelfs het meest tegenstrijdige omhelst en
lief heeft als zich zelve. De oordeelvellingen van de Groot over die onuitputtelijk
leerrijke omwenteling zijn die van een kamergeleerde, niet die van een staatsman
die zijn tijd begrijpt.
Niet veel juister is zijne beoordeeling van Richelieu. Wij merkten reeds op dat de
Groot, om een verzuim van pligtpleging, den staatsman, die Frankrijk en Europa
beheerschte, jaren lang niet bezocht. Natuurlijk zijn toch zijne brieven vervuld met
de daden van den grooten man, die hij zelf gezien of van ooggetuigen vernomen
had. Veel is er nog voor ons uit die brieven te leeren. Die het laatste tijdperk van
den dertigjarigen oorlog, dat zijn middelpunt te Parijs, in het kabinet van Richelieu,
heeft, grondig wil leeren kennen, mag niet verzuimen de talrijke in het latijn
geschreven depêches van de Groot te bestuderen. Maar een juiste beschrijving van
de maatregelen, waardoor de kardinaal al de draden van het bestuur in zijn vaste
hand bijeengreep, en al de krachten van het rijk te zamen trok en tegen het
buitenland keerde, zal hij te vergeefs daarin zoeken. Die Richelieu alleen naar de
Groot's berigten beoordeelen zou, zou hem voor niet veel meer dan een gewoon,
maar gelukkig
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dwingeland houden. En als het latijnsche grafschrift echt is, dat de Groot gezegd
wordt op den kardinaal gemaakt te hebben, is dit het sterkste voorbeeld van zijne
kortzigtigheid. ‘De Christenvorsten heeft hij tegen elkander in de wapenen gebragt;
het hof heeft hij met zijne nietige creaturen vervuld; met Europa heeft hij zijn spel
gespeeld.’ Wie zal beneden zulk een grafschrift den bedwinger van een zelfzuchtigen
adel en van weerbarstige Hugenoten, den grondvester van het monarchaal gezag,
den overwinnaar der Habsburgsche rijken, den wegbereider van Lodewijk XIV
zoeken, zonder wiens tusschenkomst de roomsche staats- en kerkbegrippen welligt
het protestantisme in Europa vernietigd hadden?
Is het wonder dat Zweden met zulk een bevooroordeeld en onhandig gezant op
den duur niet tevreden was? Al sedert jaren liepen er geruchten dat de Groot op
het punt stond van teruggeroepen te worden. Zijne vrienden smeekten hem in zijn
godgeleerd geschrijf - waaraan zij de ontevredenheid over hem voornamelijk
toeschreven - toch omzigtiger te wezen, zich niet zoo open ten gunste van roomsche
begrippen en instellingen te verklaren, en den protestanten geen ergernis te geven.
Maar hoe kon de Groot zonder zelfverloochening en pligtverzuim dien raad opvolgen?
Hij geloofde zich door God geroepen om te spreken; hoe zou hij zwijgen, of anders
spreken dan de geest getuigde? Zoo lang de dochter van Gustaaf Adolf minderjarig
was, en de kanselier, die hem had aangesteld, voor haar regeerde, bleef de Groot
in zijn post gehandhaafd. Maar een der eerste daden van koningin Christina was
het zenden van een buitengewoon gezant naar Parijs; en toen de Groot, dien wenk
begrijpende, zijne terugroeping verzocht, werd hij terstond eervol uit zijne betrekking
ontslagen en naar Stokholm opontboden. Hij ging alleen, zonder vrouw of kinderen;
Maria vergezelde op dien tijd haar zieke dochter naar de baden van Spa. Hij nam
zijn reis over Holland, en werd er, in het bijzonder te Amsterdam, onthaald en gevierd.
Het was het afscheidsbezoek dat hij aan het vaderland bragt. Zijne ouders, vele
zijner vrienden vond hij er niet meer; zij waren hem voorgegaan in het graf; hij stond
hen spoedig te volgen. Mogen wij in het gunstig onthaal, dat hem geschiedde, een
verzoening zien tusschen het vaderland en den lang verstooten zoon, zijne
wederopname in de rij der burgers? Het is ons goed het te gelooven. De Groot was
te echt Hollander in zijn
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hart om als Zweed te sterven. Te Stokholm werd hij met de onderscheiding bejegend,
waarop zijn naam hem aanspraak gaf; een nieuwe werkkring in den staatsraad werd
hem aangeboden; maar hij bedankte, hij achtte zich uit de dienst van Zweden
ontslagen; en, misschien geraakt over zijn afscheid, dat hem onwaardig scheen,
begaf hij zich vrij overhaast naar Lubeck op weg. Waarheen wilde hij verder? Naar
Holland terug misschien? Wij weten het niet. Na een stormachtige zeereis en een
vermoeijenden togt op een wagen, kwam hij ongesteld te Rostock aan; hij was
alleen; hij kon niet voort; hij moest het bed houden. Spoedig voelde hij dat de dood
hem naderde. Een Luthersch predikant stond hem bij, en ontving van zijne stervende
lippen de betuiging, die zijn geheele leven voortdurend had afgelegd, dat hij zijne
hope alleen op Christus gevestigd had. Zoo stierf hij, ver van de zijnen, in
vreemdelingschap gelijk hij geleefd had. Zijn gebeente werd in den vaderlandschen
grond begraven.
Wie kan bij dat verlaten sterfbed aan de gebreken en dwalingen van den doode
denken? Wij willen daar alleen weten dat hij vroom en goed was; dat hij, zijn leven
lang, naar waarheid en vrede gezocht had. Had hij ze niet gevonden, ze gezocht
langs den weg waarop zij niet te bereiken zijn, het was den stervende genoeg dat
hij er van ganscher harte naar gejaagd had. Zijne gebreken hebben wij niet verholen,
zij vallen in het oog, want zij liggen aan de oppervlakte; tot in de kern waren zij niet
doorgedrongen, die onbedorven was en goed. Onder de burgers, op wie Holland
trotsch is, bekleedt de Groot een eerste plaats. Holland behoeft zich niet te schamen
dat het den staatsman verstooten, en den balling niet op zijne eigene voorwaarde
terug ontvangen heeft; maar het moet het als een volksramp betreuren dat de
heillooze tweespalt zulk een man belet heeft, zonder zich zelf te vernederen, te
verblijven waar zijn hart altoos gebleven is.
Na den dood van haar echtgenoot verdwijnt Maria van Reigersbergh uit onze
oogen. Hebben wij reden het te betreuren? Ik geloof het niet. De eenige brief, dien
wij van later tijd in den bundel aantreffen, doet niet naar meer verlangen. Hij is treurig
van inhoud en somber van toon:
‘Het schijnt dat onze fortuin niet beter is. Als het
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God zal gelieven, zal het beteren. Ik word schier ongevoelig, alzoo ik altijd
in een egale droefheid leef. Wat er meer bijkomt, kan het niet veel
verergeren.’
Hare laatste levensjaren bragt zij in den Haag, bij hare betrekkingen en vrienden,
door. Zij is er in 1653 gestorven, nadat zij nog had mogen beleven dat de staatspartij
van haar echtgenoot, die zij zelve met hart en ziel was toegedaan, het bestuur des
lands hernomen had.
Ik had gemeend, ten slotte, nog op eenige kenteekenende bijzonderheden,
de zeden en gewoonten van den tijd betreffende, die ik in de brieven van
Maria van Reigersbergh had opgemerkt, de aandacht mijner lezers te
vestigen. Ik had hun het portret van Maria's getrouwen correspondent,
van haar broeder Nicolaas, dat zoo geestig in hare brieven geteekend
staat, willen vertoonen. Ik was voornemens nog meer uittreksels uit de
briefwisseling meê te deelen. Maar ik mag mijn bestek niet te buiten gaan,
en niet meer bladzijden van dit tijdschrift innemen. Ik eindig met de lezing
van het aangekondigde boek in zijn geheel aan te bevelen. Niemand,
vertrouw ik, zal het onvoldaan uit de hand leggen.
Dr. R. FRUIN.
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Cherbourg.
Ik zal te Cherbourg de wonderen van Egypte hernieuwen; reeds verrijst
er eene pyramide uit zee; thans blijft ons nog over, een meer Mareotus
te graven.
NAPOLEON I.
De doffe donder van duizende vuurmonden, die daverend langs kust en strand
weergalmde, kwam eindelijk tot rust; de digte kruiddamp, die de lagchende heuvelen
van Normandije omhulde, is in het luchtruim opgelost; de vloot van oorlogsvaartuigen
en jagten stevende reeds lang weder naar zee; de stroom van bezoekers heeft zich
langs de spoorweglijnen van het noorden, van het zuiden en het oosten verspreid:
de feesten te Cherbourg zijn afgeloopen, zijn reeds half vergeten; thans is dus het
oogenblik gekomen, waarop wij bedaard en onpartijdig de ware beteekenis van het
gebeurde kunnen nagaan, zonder ons meer dan ooit te verontrusten over het
verbazende van die krijgstoerustingen, of wel den gewigtigen omkeer van zaken,
hierdoor tot stand gebragt, te miskennen.
Het is ons in Nederland gegeven - en niet genoeg kunnen wij dat in onze
dubbelzinnige dagen, waarin beginselen en partijen zoo heftig tegen elkander
overstaan, waarderen - met kalmen blik en onbevangen oordeel over hetgeen bij
den nabuur, hij zij magtig of zwak, voorvalt, de vrije taal der waarheid, van het regt
en van het gezond verstand te doen hooren; maar dit vooral, en dankbaar wenschen
wij hiervan gebruik te maken, daar, waar wij met angstige bekommering, ofschoon
thans nog in diepen vrede levende, de verschillende phases nagaan van een
vreemdsoortig verbond tusschen twee groote natiën gesloten, een verbond,
schijnbaar tel-
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kens op het punt om verbroken te worden, en waarvan toch de rust van Europa
afhangt.
Te vergeefs immers hebben wij onder al de verslagen en berigten naar de zuivere
waarheid gezocht; maar aan de eene zijde, door eene gedienstige pers geleid, de
aandacht geheel zien vestigen op hetgeen het hoofd der Regering deed en
verklaarde, aan de andere met naauw verholen spijt een zóó partijdig oordeel zien
ontwringen, dat noch aan deze, noch aan gene zijde van het Kanaal, de feiten
zoodanig zijn beschouwd, gerangschikt en uiteengezet, noch het voor en tegen
zoodanig is gewikt en gewogen, als in deze noodig kan geacht worden, om tot een
rationeel en vast besluit te geraken. 't Is daarom dat wij op ons onzijdig standpunt
zullen trachten een middengevoelen uit te brengen, meer bevredigend voor hem,
die de historische feiten wenscht vrij te maken uit het web, waarin de nationale trots,
de inzigten der verschillende regeringen en de partijgeest ze weten te verwarren,
en die ons de taak zoo moeijelijk maakt om bij het opklimmen tot de oorzaken, de
waarschijnlijke gevolgen te overzien.
't Is alsof de Natuur, in eene dier grootsche werkingen waarbij de geologen aannemen
dat de Britsche eilanden van het vasteland van Europa werden afgescheurd, die
verbrokkeling zoodanig wist in te rigten, dat de vroegere of latere bewoners in den
zonderlingen vorm der kustlijn als het ware van zelf aanleiding vonden, om zich met
alles wat hen de gemeenschap met de overliggende landen konde vergemakkelijken,
gemeenzaam te maken. Waren de kusten steil en niet te naderen geweest; hadden
zich overal de oevers met scherp afgeteekende lijnen uit de zee verheven, en waren
de bogten, baaijen, inhammen en havens niet zoo talrijk geweest, nimmer zouden
de bewoners van die eilanden dien hoogen trap van beschaving en welvaart hebben
bereikt; nimmer zou Groot-Brittanje zoo zwaar in de schaal van het Europesche
evenwigt gewogen hebben. En hoe vruchtbaar en rijk de bodem ook mogt zijn, eene
schrale bevolking, zeer ten achteren in alles wat er op het vasteland voorvalt, zou
dan haar bestaan, zonder de opmerkzaamheid te vestigen, in het duister
voortgesleept hebben.
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Maar de natuur heeft alles gedaan om die eilanden tot eene der belangrijkste plekken
grond van onzen aardbodem te vormen; zij heeft, kwistig hare weldaden
verspreidende, hun een gematigd klimaat, een vruchtbaren en rijken bodem
geschonken, en overal de heerlijkste gelegenheden geopend om de producten van
den grond op te stapelen en ter verzending gereed te maken. Naarmate de behoeften
van den mensch vermenigvuldigden, heeft zij hem de grondstoffen gegeven om de
krachten te vermenigvuldigen, en daar waar geene granen rijpten, kostbare koper-,
ijzer- en steenkolenlagen opengelegd.
Wat wonder, dat een zoo vruchtbare bodem millioenen landbouwers vormde, en
zulke rijke aders stoute mijnwerkers, maar vooral, dat zulk eene uitgestrekte en
bogtige kustlijn, met tal van eilanden bezaaid, eene menigte zeelieden en
zeevaarders deed geboren worden.
Overal zien wij van dezelfde verschijnselen dezelfde gevolgen, maar door de
omstandigheden gewijzigd, en 't is geenszins het toeval, dat als de aanleidende
oorzaak mag genoemd worden. De natuur en de elementen hebben langs al de
kusten van Europa een gedeelte der bevolking, tot welke natie zij ook moge
behooren, tot zeelieden gevormd, zeer verschillende echter in aard en in
hoedanigheden; en over 't algemeen is men gewoon den echten zeemansgeest
alleen toe te kennen aan die volkeren van het noordelijk Europa en aan hunne
stamverwanten in het Westen, die in den veelvuldigen strijd met de elementen
overwinnaars zijn gebleven, en die zich noch aan stormen en stroomen, noch aan
nevels en donkere nachten, noch aan klippen en zandbanken, noch aan lage kusten
en steile oevers storen, maar die overal en altijd, in elk klimaat en in elke
wereldstreek, de onderlinge gemeenschap weten te onderhouden, en voor wie die
strijd eene gewoonte, ja eene behoefte geworden is.
Er kan dus hier geene sprake zijn om aan den Noorman, aan den Nederlander,
aan den bewoner der kusten van Brittanje en Normandije, of zelfs aan de vroeger
zoo stoute zeevaarders van Ferrol en de Corunna, als zeelieden de voorkeur te
geven boven den Engelschman of den Amerikaan, want zij allen zijn in dezelfde
school en onder dezelfde voorwaarden gevormd, en 't is alleen de ligging van hun
vaderland en de staatkundige beteekenis die het in de opvolgende worstelingen
der volkeren heeft verkregen, die als hoofdoorzaak kan
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aangenomen worden, waardoor zij het meesterschap der zee hebben verloren of
wel verkregen. In het algemeen zij 't hier als doorgaande regel gesteld, dat die natie,
welker zonen het talrijkst over de oceanen der wereld verspreid zijn, ook zonder
1
tegenspraak de heerschappij over haar zal voeren .
Maar heeft die natie eens die hoogte bereikt, wien zal het dan bevreemden dat
zij, de voorregten, haar geschonken miskennende, naijverig nederziet op minder
gelukkig gelegene landen, en dat zij elke poging, om die nadeelen kunstmatig te
verminderen, met gramstorigen blik opmerkt, ja er als het ware een inbreuk in meent
te zien op hare stout verkregene regten. Slaan wij bij deze beschouwing met eenige
opmerkzaamheid de kustlijn van Frankrijk gade, dan eerst zien wij, hoe misdeeld
dat anders zoo rijk gezegende land ten opzigte van veilige baaijen en havens kan
genoemd worden, en wij kunnen gerust beweren, dat, wanneer het ook maar eene
enkele haven zoo als die van Toulon, in het Kanaal of in de Golf van Gascogne kon
aanwijzen, de stand van zaken aanmerkelijk zou veranderen, en de geschiedenis
geheel verschillende gebeurtenissen zou geboekstaafd hebben. Niet alleen echter
dat hare natuurlijke gesteldheid groote hinderpalen aan de scheepvaart in den weg
legt, ook de winden en de stroomen schijnen zamen te spannen om haar te beletten
op de zee ooit die vlugt te nemen, die den grootsten roem van Brittanje uitmaakt.
De westewinden, die weken lang op Frankrijks kusten blazen, zijn reeds menigmaal
in beslissende dagen de oorzaak geweest van het mislukken der gewigtigste en
diepstdoordachte strategische operatiën, en dat op denzelfden tijd, dat zijne
tegenstanders veilig op hunne reeden of in hunne baaijen ten anker lagen, of wel,
dat zij juist van deze gelegenheid gebruik maakten om zijnen handel noodlottige
slagen toe te brengen. En in weerwil van deze bezwaren mogt het Frankrijk in enkele
perioden gelukken meester van de zee te zijn, maar

1

In de zeven eerste maanden van dit jaar zijn uitgezeild:
uit Frankrijk:
11,150 schepen, metende 1,748,705 ton, gemiddeld 156 ton.
uit Engeland:
24,192 schepen, metende 6,248,908 ton, gemiddeld 258 ton.
bovendien
177,471 kustvaartuigen, metende 18,045,065 ton, gemiddeld 101 ton.
2,000 vischsloepen.
Les chiffres ont leur éloquence!
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toch alleen dan wanneer een Colbert de zeezaken bestuurde, of wel het pligtverzuim
van Torrington bij Bevezier in 1690, het de overwinning bijna verzekerde.
Die stand van zaken mogt niet langer voortduren; daar waar de natuur te kort
schoot, zou de kunst haar te gemoet komen; en reeds onder Lodewijk XIV had het
genie van Colbert met scherpen blik de kust bij Cherbourg als het punt aangewezen,
waar eene kunstreede moest aangelegd worden. En zoo dit reuzenwerk al niet
eerder tot stand kwam, zulks is geenzins daaraan te wijten, dat niet algemeen het
belang er van erkend werd, maar wel aan de staatkundige gebeurtenissen en aan
den

de moeijelijkheden waarmede men te kampen had. Onder Lodewijk den XIV
begonnen en onder achtereenvolgende regeringen voortgezet, heeft de zee
meermalen in hare woede in een enkelen nacht het werk van jaren vernield, want
men bedenke, dat het hier gold om op de onbeschermde kust een dijk te vestigen
van niet minder dan 3700 ellen, waarachter de schepen veilig zouden kunnen
ankeren. Gelukkig dat de naburige heuvelen grootendeels de bouwstoffen voor
dezen reusachtigen breekwater leverden, en dat de wigtige blokken, die de
grondvesten op den bodem der zee uitmaken, ten minste niet, zoo als bij onze
dijkwerken, van heinde en verre moesten worden aangebragt. Zoude echter
Cherbourg waarlijk aan al de eischen van eene oorlogshaven voldoen, dan immers
dienden er werven en dokken aanwezig te zijn, voorzien van alles wat noodig is om
ten allen tijde eene vloot te bouwen en uit te rusten, en om de schade, in het gevecht
of in den kamp met de elementen geleden, zoo spoedig mogelijk te herstellen. Als
eerste voorwaarde echter voor eene goede oorlogshaven moet voorzeker gesteld
worden, dat hare kostbare inrigtingen beschermd zijn niet alleen tegen een stouten,
schoon korten aanval van den vijand, tegen een coup de main; maar zelfs tegen
groote ondernemingen, waarbij het om de vernieling der vloot en der dokken te
doen is. Het eene is het noodzakelijk gevolg van het andere, en van het oogenblik
aan dat men in Frankrijk de ongenoegzaamheid van de haven van Brest had
ingezien, en Cherbourg tot eene militaire haven van den eersten rang wenschte te
verheffen, behoefde men er zich niet over te verwonderen, dat die wensch aldaar
ten uitvoer gebragt werd, en dat wel op zoodanige wijze, als de vermeerderde kennis
der versterkingskunst gebood; maar wel
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daarover, dat men aan gene zijde van het kanaal met allerlei spitsvindigheden aan
eene groote natie bijna het regt betwistte, om zich onafhankelijk van de meesters
der zee, en zoo weerbaar mogelijk te maken. Het diepe besef van het gewigt van
dit strategische punt, de erkentenis dat eene fransche vloot zich thans onder alle
omstandigheden in het kanaal kan vertoonen, en dat zich, op 16 duitsche mijlen
van Wight en Plymouth, de onaantastbare voorhoede van eene in onze dagen
gemakkelijk te verschepen geduchte legermagt bevindt, heeft zich van een ieder
meester gemaakt, van den bewindsman die de verontrustende gedragingen van
een bondgenoot moet verdedigen; van den krijgsman, die naar het aantal soldaten,
naar den toestand van het leger en naar de kustversterkingen verwezen werd; van
den zeeman, dien men ernstig afvroeg, of het eerste bolwerk van den staat, waaraan
het zijne grootheid en roem te danken had, waarlijk op de hoogte gebleven was,
om dien alouden roem te handhaven. En 't is er nu voor elken onpartijdigen en
ernstigen geest niet meer om te doen, den nationalen trots te vleijen, maar door
feiten moet thans bewezen worden, of het Britsche rijk in staat is om een mogelijken
aanval van die zijde af te slaan. Het is niet genoeg de strijdkrachten van den vijand
te verkleinen en ligt te achten, de taal van een Roebuck en Lindsay te spreken,
volgens wier oordeel geen enkel schip van het aanwezige escader voldeed, dat
oordeel kan op zijn best genomen als eene uitdrukking van spijt worden aangemerkt,
en veel meer waarde dient men te hechten aan de woorden van den bekenden
admiraal Ch. Napier, die bedachtzaam erkende: ‘de Franschen hebben vele en
goede schepen, maar zij hebben niet zoovele matrozen als wij.’ En inderdaad,
hiertoe kan het geheele vraagstuk worden teruggebragt: het aantal matrozen
waarover men in oorlogstijd te beschikken heeft. Dikwijls is bij mij, bij de moeijelijkheid
die men overal heeft om de schepen voldoende te bemannen, de vraag gerezen,
hoe men in de dagen, dat ook Nederland nog eene marine had, vloten met 20 à 25
duizend koppen bemand in zee kon brengen; maar de beroemde geschiedschrijver
van ons zeewezen heeft die vraag voldoende opgelost, en wij lezen bij hem, dat
niet alleen de koopvaart, de walvischvaart, de haringvaart, in oorlogstijden den
den

den

10 , ja den 5 man moest leveren, maar dat zelfs Denemarken, Zweden en
Hamburg ons met zeevolk bijstonden. Geen treffelijker hulp kon in die
omstandigheden gegeven worden; die
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maats waren allen van den echten stempel; met zulke gasten kan men zich
voorstellen dat eene vloot in het najaar op de vlakte van Schooneveld ankerde, en
ofschoon de toepassing van den stoom en de uitbreiding der verdelgingsmiddelen
thans zekerlijk een geheel gewijzigde oorlogstaktiek hebben doen geboren worden,
zoo lijdt het toch geen redelijken twijfel, dat zij, die het gemeenzaamst zijn met het
element waarop gestreden wordt, die door hunne natuurlijke hoedanigheden de
meeste hulpmiddelen in zich zelven weten te vinden, daarop voorwaar ook het
meest zullen schitteren en dat zij hun vaderland de meeste diensten zullen bewijzen.
Ik zie hierbij te vergeefs om naar de duizenden die Frankrijks vloot zullen moeten
bemannen; was er iets van de uitgestrekte bezittingen in het Oosten, die Dupleix
en Labourdonnaye aan hun ondankbaar vaderland schonken, overgebleven;
wapperde de driekleur nog van de forten van Port-au-Prince; waren er aanzienlijke
koloniën, of een uitgebreide koopvaardijvloot te beschermen, dan zonder twijfel
zouden wij onder een zoo krachtig bestuur zeer zeker een evenwigt gesteld zien
tegen het dikwijls zoo lastige voogdijschap over de zee, dat Engeland op zich
genomen heeft; maar zoo lang men door kunstmiddelen de kustbewoners naar de
schepen moet drijven, gelooven wij, in weêrwil van de groote uitbreiding van het
materieel, dat Frankrijk zich nog niet met haren trotschen nabuur kan meten, dat
de bekommering daar dus overdreven is, en alleen kan dienen, om een behagelijk
zelfvertrouwen te voorkomen. De geschiedenis van den jongsten oorlog tegen
Rusland geeft ons een schoon voorbeeld van de wederzijdsche verhouding der
beide zeevarende natiën. Terwijl Engeland eene talrijke vloot stoomschepen ter
beschikking had om als transportschepen voor de troepen te dienen, zag men zich
in Frankrijk genoodzaakt een groot deel der pas in schroefschepen veranderde
linieschepen daarvoor en flute te wapenen, en voor deze dienst te bezigen. Bitter
beklaagden zich de officieren daarover. De geheele oorlog was voor hunne
wapenbroeders eene gedurige oefening; op alle schepen kon de wezenlijke dienst
ongestoord voortgang hebben, terwijl op de meeste hunner schepen nooit iets tot
wezenlijke organisatie, tot doorgaande orde kwam; van dat tijdstip af nu hebben de
Engelschen steeds eene talrijke vloot in zee gehad, en bij hen is voorzeker het
vraagstuk der veranderingen, die de stoom in het krijgswezen ter zee heeft
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gebragt, thans practisch en volledig opgelost. De belangstelling in het zeewezen,
ziedaar mede een groot verschil; in Frankrijk moet zij door alle middelen, die den
vasten wil van een eenhoofdig bestuur ter zijner beschikking heeft, worden opgewekt
en onderhouden, terwijl zij in Engeland een natuurlijk deel van den volksgeest
uitmaakt.
Maar over het doelmatige van die middelen kunnen wij niet anders dan onze
bewondering uitdrukken; men leze de verslagen over de bliksemsnelle en vreeselijk
knallende saluten, die uit elk boord der Fransche linieschepen den duizenden
bezoekers te Cherbourg tegendaverden, en waarlijk, de vlugheid, waarmede die
zeemankanonniers met het geschut omgaan, kan alleen het gevolg zijn van de
onverdeelde aandacht, die men sedert jaren op dat gedeelte van de dienst gevestigd
heeft. Zoo Nelson zijne dappere vijanden beschuldigde van steeds te hoog te rigten,
en beweerde drie schoten tegen een van hen te kunnen doen, die dagen zijn
vervlogen, en de Fransche zee-artillerie is thans op eene hoogte gekomen, die bij
een gevecht van schip tegen schip geheel andere uikomsten doet verwachten.
Inderdaad zijn dan ook alle pogingen in het werk gesteld om de manschappen, van
de maritime conscriptie afkomstig, in militaire zeelieden te hervormen; jongens- en
onderofficiers-scholen worden in de meeste zeehavens aangetroffen, de organisatie
in zijn geheel kan meesterlijk genoemd worden, en wel degelijk is er op het
eigenaardige verschil tusschen de zeelieden uit het Noorden van de kusten van
Brittanje en Normandije, en die van het Zuiden acht gegeven. Maar hoe doeltreffend
de maatregelen ook mogen genomen zijn; over hoeveel duizenden Frankrijk in
oorlogstijd voor de vloot ook moge beschikken, kunstmatig vormt men wel kanonniers
en manschappen, volleerd in het omgaan met de handwapens, maar geene
matrozen, geene zeelieden van den echten stempel, die zich in hunne natuurlijke
school, op de breede wateren en in den strijd met de elementen als door ingeving
ontwikkelen. Wanneer wij hier van zeelieden spreken en het woord matrozen
gebruiken, dan wenschen wij zulks in den ruimsten zin te nemen, en daaronder alle
rangen te begrijpen. In de militaire havens, die verleidelijke toevlugtsoorden van de
winterdagen, moge het militaire gedeelte van de dienst tot een hoogen trap van
volmaaktheid komen, de wezenlijke ondervinding, het zelfvertrouwen, het
zeemansoog wordt alleen
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verkregen door het gedurig omgaan met alles wat het zeemansleven zoo zorgelijk
en spoedig sloopende maakt; maar eenmaal in het bezit van deze gewigtige
hoedanigheden, dan is men ook in staat verbazende moeijelijkheden te overwinnen
en tot grootsche uitkomsten te geraken, die als donderslagen het lot der volkeren
beslissen. Hetgeen van de bemanning van een enkel schip kan gezegd worden, is
ook toepasselijk op escaders en vloten; daar, waar de onderdeelen behoorlijk en
geleidelijk werken, daar doet zich de heilzame werking ook over het geheel gevoelen;
de geschiedenis is immers rijk aan voorbeelden, hoe kleine en schijnbaar toevallige
omstandigheden, eene gebrekkige manoeuvre van een enkel vaartuig, de
noodlottigste gevolgen na zich sleepte.
Men moet door partijdigheid geheel verblind zijn om te beweren, dat de schepen,
die zich aan het vorschend oog van de gasten der Pera vertoonden, niet in alle
opzigten gelijk stonden met de typen, die Engelands Vorstin vergezelden; maar
voor een enkel wenschen wij eene uitzondering te maken, voor de grootsche
Bretagne namelijk, die, zoo als wel meer gebeurt, door overdrijving van afmetingen
zondigt, waaraan dan ook het gebrek te wijten is van het zeer laagliggen der onderste
batterij, en die bij eene eenigzins holle zee als onbruikbaar kan geacht worden.
De Fransche scheepsbouwmeesters hebben overigens door een tal van schepen
een regtmatig verkregen roem behaald; en teregt haalt het Journal des Débats, als
een tegenhanger van de schampere woorden van het parlementslid Lindsay, het
bekende feit van de Napoleon, een voortreffelijk linieschip, aan, die, met een
linieschip op sleeptouw, in het gezigt der Engelsche schepen, met zes mijls vaart
de Dardanellen opstoomde, in weêrwil van den geduchten stroom, die met noordelijke
winden het water van de Zwarte Zee in het Middelmeer stort. En hoe zeer vooruitgang
daar de leus is, bewijst de toepassing van een vreemd soort van vaartuigen, die,
ofschoon nog lang niet volmaakt, toch reeds gewigtige diensten hebben bewezen,
de drijvende batterijen namelijk, met hunne onkwetsbare zijden. Hunne weinige
beweegbaarheid is zeker een groot nadeel, daar waar felle getijen door naauwe
passages heentrekken, en in het gat van Texel of op de Zeeuwsche stroomen kan
ik mij de doelmatigheid van zulk een log gevaarte naauwelijks voorstellen; men
vergete echter niet, dat het eene eerste proeve is, en dat de gepant-
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serde schepen, waarvan thans sprake is, als een uitvloeisel van dezelfde
hoofdgedachte beschouwd worden.
Wij behoeven dus bij die minachting van het materieel niet langer stil te staan,
maar wij willen hier liever, vooral aan de voorstanders der vrije concurrentie, het
volgende opmerkelijk oordeel mededeelen, dat kenmerkend doet zien, hoe eene
zoo buitengewoon ontwikkelde particuliere nijverheid niet alleen in vredestijd een
groot gedeelte van de magt en van den invloed eener natie uitmaakt, maar tevens
hoe zij ook bestemd is om in den oorlog als een lang niet verwerpelijke bondgenoot
op te treden.
Een paar jaar geleden lag het schoone en nieuw gebouwde linieschip ‘de Arcole,’
achter den dam te Cherbourg ten anker. Te vergeefs trachtte het scherpste oog in
zijn romp, in zijne tuigaadje, bewapening en inwendige betimmering eenig gebrek
te ontdekken, en al ligt zou de bezoeker geneigd zijn geweest dit schip als een
model aan te nemen, toen de aandacht op de stoomwerktuigen viel, en met
bevreemding werd opgemerkt, dat hierbij het eenvoudige systeem van Penn's ‘trunck
engine’ niet was toegepast, vooral omdat het ingewikkelde der aangebragte
werktuigen spoedige avarij en onbruikbaarheid deed verwachten ‘Le gouvernement
Anglais,’ zoo luidde de zoo zuiver onpartijdige meening van een Fransch officier,
‘a defendu à Penn, de faire des machines pour les puissances étrangères, et encore
si on pouvait obtenir de bons plans, on n'est pas bien sur de faire de bonnes
1
machines. Nous n'avons qu'Indret protegé par le gouvernement, et voyez chez les
Anglais. Le “Royal Albert” était pressé de partir; on demandait à Penn si ça se
pouvait; partez, dit il, et le navire est arrivé à Kamiesch, bien vite, et sans avoir fait
d'essays. Ces gens la font la force de l'Angleterre, ils sont bien heureux!’
Ons is dit oordeel als zeer gewigtig voorgekomen; het doet gissen, over hoeveel
meer hulpmidden het bestuur daar, wanneer het op eene spoedige en buitengewone
magtsontwikkeling ter zee aankomt, eigenlijk zou kunnen beschikken, en als bewijs
daarvan kan mede de spoedige aanbouw van een aantal kanonneerbooten op
particuliere werven tij-

1

Het ‘Fyenoord’ der Franschen.

De Gids. Jaargang 22

484
dens den jongsten oorlog strekken, een maatregel, die in tijd van nood allezins
gewettigd wordt.
Over de ontzaggelijke grootheid van de dokwerken, wij bekennen het, zijn wij
minder verbaasd; met buskruid groote blokken kalksteen te doen springen, komt
ons niet zoo uiterst moeijelijk voor; het groote verval van water, van 25 tot 30 voet,
heeft het grootste bezwaar voor drooge dokken uit den weg geruimd, en betrekkelijk
is het werk, dat de Engelschen te Southampton voor hunne stoomers hebben tot
stand gebragt, veel grootscher. Vooral mag ik bij deze vergelijking de moeijelijke
onderneming niet vergeten, die bij ons in behandeling is. De drooge dokken te
Willemsoord zijn, wat de verbazende moeijelijkheden waarmede men te kampen
heeft, wat waterbouwkunst aangaat, inderdaad van veel belangrijker beteekenis
dan die van Cherbourg, waar de natuur den mensch te gemoet is gekomen, en niet
telkens dreigt het werk van gisteren te vernielen.
Hoe het zij, zoo als de maritieme inrigting zich daar benoordwesten het
Normandische stadje Cherbourg uitstrekt, met eene dubbele rij redoutes aan de
landzijde bevestigd, en door een gebastioneerd front gedekt; met de drie forten die
de dijkwerken beschermen, de forten, die ten oosten en ten westen, op gelukkig
gelegen eilandjes, den ingang versperren; met die vreeselijke batterijen, welke
overal langs den oever zijn opgerigt, schijnt deze oorlogshaven waarlijk onneembaar
en onvernielbaar te zijn, zoo lang ten minste de dragt van het worpgeschut niet
meer dan een zeker maximum bereiken kan, en thans eerst kan Frankrijk zich
beroemen eene oorlogshaven van den eersten rang, op hare gevaarlijkste grens,
in het Kanaal te bezitten.
De verhouding der wederzijdsche strijdmagten is dus inderdaad opmerkelijk
gewijzigd, en het kan niet ntkend worden, dat Engeland meer dan ooit de dure
verpligting op zich heeft zien laden, om steeds eene welgeoefende Kanaalvloot te
onderhouden, geschikt om doorgaande aan de mogelijkheid eener landing te doen
twijfelen. Zoo lang zij ten strijd gereed is, zal zeker nimmer het denkbeeld van zulk
eene onderneming bij hunne naburen opkomen, en al moge de stoom groote
bezwaren hebben uit den weg geruimd, niet dan nadat die drijvende wachters totaal
zullen zijn verslagen, zoude er aan verscheping van landingstroepen
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met al hun krijgsmaterieel kunnen gedacht worden. Maar juist die verpligting is reeds
eene belangrijke uitkomst, door de stichting van Cherbourg verkregen. Niets stelt
de goede verstandhouding der volkeren onderling meer in de waagschaal, dan eene
natuurlijke of kunstmatige superioriteit in eenigen tak van het krijgswezen, en niets
is meer geschikt om netelige questiën te doen ontstaan, waarbij het zoo dikwijls
alleenlijk om nationalen trots en naijver te doen is. Van het oogenblik af dat wij
Engelands reuzenkracht ter zee op de eene of andere wijze zien breidelen, ten
minste daartegen een evenwigt zien overstellen, is de vrede van Europa meer
verzekerd, en moeten vooral wij, die ons zoo dikwijls over eene hatelijke en nadeelige
inmenging in onze zaken te beklagen hebben gehad, ons over die wijziging
verheugen. Geene kortzigtige vaderlandsliefde, die zoo vaak alleen het eigenbelang
ten grondslag heeft, doet ons deze woorden nederschrijven. Wij hebben, niet zonder
bekommering, sedert eenige jaren de herhaalde en onregtvaardige aanvallen der
Britsche drukpers tegen alles wat wij in onze koloniën verrigten, opgemerkt, en met
leedwezen bespeurd, hoe het openbare oordeel in Engeland, en in het algemeen
in Europa, op een dwaalspoor wordt geleid, en toch te vergeefs steeds naar een
zedelijken bondgenoot omgezien.
Bij de grootsche gebeurtenissen dus, die thans in het oosten plaats grijpen, en
die zeer zeker eenen gewigtigen invloed ook op onze overzeesche bezittingen zullen
uitoefenen, kan het ons dus geenzins onverschillig zijn, daar eene groote natie
handelend te zien optreden, en gelooven wij dat elke Fransche vlag meer, in die
zeeën geheschen, indirect tot de onschendbaarheid onzer Koloniën bijdraagt. Uit
dit oogpunt beschouwd, hebben wij vooral de feestelijke inwijding van Cherbourg's
haven en dokwerken met levendige belangstelling vernomen; want meer dan ooit
kunnen wij hierdoor waarde hechten aan de beteekenisvolle woorden, die wij hopen
dat nimmer zullen worden gelogenstraft: ‘het keizerrijk is de vrede.’
N.C. SIEBURGH.
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Een blik naar Crabbe.
De Kerkregisters, naar het Engelsch van George Crabbe, en de
Predikantsdochter, door K. Sybrandi. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1858.
156 bladz.
Wanneer gij ooit, der dichtkunst gramme bent!
Voor eigen kroost hebt vadervrees gekend;
Een omzien ooit uw lied u heeft verrukt,
Als waar 't gevoel nooit juister uitgedrukt,
Tot ge overlaast, en gij, der twijfling greep
Straks moê, heel 't vers deedt schuilgaan in een streep,Zoo ge ondanks aarz'lend vreezen, lang en bang,
Toch 's werelds oor voor uw gelikten zang
Dorst vergen, ja, kieskaauwers van uw tijd
Den schralen lof vroegt dien hij dichters wijdt,
Herinner u hoe 't harte u heeft gebeefd,
Opdat voor regt gij heuschheid plaatse geeft!
CRABBE's apostrophe aan de C r i t i c i , in zijn dichtstuk d e
Bibliotheek.
Verzen vertalen geeft niet enkel door de keuze van het voorbeeld blijk van den aard
en den omvang van onzen smaak, van het eenzijdige of veelzijdige onzer waardering
en bewondering; - het stelt ons bovendien op dubbelen toets, daar het zoowel onze
meerdere of mindere heerschappij over de taal in het dienstbaar maken van al hare
vormen, als de grovere of fijnere ontvankelijkheid van onzen geest in het weêrgeven
van iedere gedachte aan het licht brengt; - behoeft het dan nog betoog, dat men er
zonder een zweem van genie, zonder meer dan een zweem van geweten schaakmat
afkomt? Hooge eischen, zegt men misschien, voor maar eene vertolking; - en echter,
wie is er, die hare gegrondheid loochenen zal, wanneer hij
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met ons op het gebied eener zusterkunst eene betrekking gadeslaat, gelijk aan die,
waarin zich oorspronkelijke dichter en navolgende zanger aan ons vertoonen;
wanneer hij het penseel der graveerstift iets meer dan talent ziet toekennen; wanneer
het vergt, dat zij zich boven alles door trouw onderscheide? Een dichtstuk in eene
vreemde taal, eene schilderij in het kabinet van een liefhebber, het zijn twee bronnen
van genot voor slechts enkele bevoorregten; twee bronnen van genot, het groote
publiek ontzegd. Wees behouder in den hoogsten zin des woords, zóó overdreven
moet gij, moogt ge het niet zijn, dat ge er u niet in zoudt verheugen, als iemand die
ook voor de schare wist te doen vloeijen, zonder dat het vocht er voor de
oorspronkelijke bezitters troebel door wierd; zonder dat het er voor hen iets van
zijne frischheid door verloor; zonder dat het er voor hen door ophield e e n i g te zijn,
wat eigenlijk toch maar eene ergerlijke bekrompenheid is, die niet worde gehuldigd,
die slechts worde gedoogd. ‘Wie iets schoons schept,’ - het werd zoo goed gezegd,
dewijl het zoo diep was gevoeld, - ‘schept eene altoosdurende vreugde;’ benijdbaarst, gelukkigst na hem die het voortbragt, hij die het allen toegankelijk
maakt; die het honderden, duizenden smaken, genieten leert, en verlustiging en
veredeling hand aan hand ziet gaan bij heel de menigte, welke het aantrekt, boeit,
treft. Kunstscheppingen, besloten binnen de enge grenzen van het gebied eener
taal, of binnen de nog enger wanden van eene zaal, een gesticht, een museum,
dus voor heel de wereld gemeen goed te doen worden, het is u gegeven, vertolkers,
hetzij met de pen, hetzij met de stift! maar die heerlijke gave, zou ze u verleend zijn
tot minderen prijs dan dat gij u de strenge studie getroostet, die ontwikkelt; dan dat
ook u het heilige vuur blaakte, 't welk wij geweten noemen, om den eerbied, waarmeê
het naar de gewrochten des meesters opziet; dat wij genie heeten, om den eerbied,
die uw arbeid ons op zijne beurt vergen mag? kunstenaars als ge zijn moet om
kunst af te zien en voort te brengen. Graveur beschouwt, waardeert, vergelijkt,
huldigt, beschouwt ge andermaal en nog honderdmalen de schilderij, welke gij ons
weêr wenscht te geven, niet slaafs, maar getrouw, den geest of het gemoed
uitdrukkende, waarvan zij tintelt, waardoor zij treft, - en hebt niet te veel aan heel
den schat uwer hulpmiddelen in lijnen en
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stippen, in toonen en toetsen voor de verwenpracht van dat palet, voor de vaardigheid
van dat penseel, zoo kwistig bedeeld, en zoo kunstig gevoerd. Al het overige zal u
gelukken, maar het verlangen naar den hemel, stralende uit dien blik, - hoe drukt
gij het uit? - de meester heeft het niet enkel bespied, hij heeft het mede gevoeld! Vertaler leest en herleest gij het gedicht uit den vreemde, dat u toeschijnt ook ten
onzent weerklank te mogen, te moeten vinden, dat gedicht een enkele maal
‘streelend en behagend,’ liefst en meest echter ‘overwinnend en gebiênd;’ leest en
herleest gij het, tot de fraaiste fragmenten u niet enkel heugen, als gij u die te binnen
brengen wilt; neen, tot ze u als zoo vele prikkels ongeroepen aangrijpen op het
drukst van den dag, te midden uwer bezigheden, in woelige straat, onder saai
gezeur, in de stilte van den nacht vooral, en gij, die opzeggende of ge wilt of niet,
er aan wanhoopt, den noordschen ernst ooit die zuidelijke weelderigheid te doen
waarderen; ooit in de taal, die u tot nog toe de krachtigste van alle scheen, zoo kort
en kernig te kunnen zijn! Zie, die beschrijving, hoe prachtig ze wezen moge, biedt
luttel zwarigheid aan; door uw smaak overtreft gij in de schikking het voorbeeld;
maar die weinige woorden, zoo gemeenzaam en toch zoo grootsch, zoo diep van
zin en toch zoo dichterlijk! - waarom het onnavolgbare nagevolgd? Wij hebben u
gezien, voor onzen roem te vroeg verscheiden Couwenberg! de blanke hand
woelende in de bleeke lokken, onvoldaan met uwen arbeid, al hield deze ons,
oningewijden, opgetogen, heel het martelaarschap der mededinging ter prooi; - en,
schoon wij u nooit van aangezigt tot aangezigt zagen, wij kunnen ons u voorstellen,
Proteus onder onze poëten! zoo als ge bijwijle mismoedig de veder ter zijde wierpt,
gelijk die meester, dien gij navolgdet, twijfelend aan uwe bevoegdheid tot zoo
grootsch eene taak, al is geen onzer dichters volkomener heerschappij over de
uitdrukking verleend dan u! Hoe, gravures als die van den jeugdigen meester, nog
door onze zoo zwaar beproefde school beschreid, - eene vertolking als die van
Jeruzalem Verlost, welke den vooruitgang onzer poëzij aan het licht zou brengen,
wierd morgen Tesselschade's verloren handschrift weêrgevonden, - hoe, de eene
als de andere kunst zou er op bogen, en zij, die ze ons schonken, zouden vreemd
zijn aan genie als aan geweten?! O dat het ons ge-
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geven ware u beiden te doen aanschouwen; dezen niet in den oogenblik, waarin
een vermogend begunstiger, door zijne gravure getroffen, ietwat meer geduld aan
den dag legde jegens de zwakheden van den ontslapene; genen evenmin als het
een of ander wegkwijnend letterlievend genootschap den levende zijn muffen wierook
toezwaait, - neen, dat wij beide voor uwen geest mogten doen opdagen, werkende
en worstelende, eene vlaag van verrukking met dagen van vertwijfeling boetende,
in hunne studie alleen, omziende of Scheffer en Tasso achter hen stonden, zij te
grooter, naarmate zij eerbiediger opzagen, - beide meesters, niet ondanks, maar
omdat zij wisten te huldigen, uit liefde zich zelven minder v e r l o o c h e n e n d dan
d i e n e n d , om ook op die wijze bij te dragen ter uitbreiding van het gebied van het
schoone!
Het heugt ieder, die voor vijf en twintig jaren jong is geweest, welk een invloed
de engelsche poëzij toenmaals op de hollandsche uitoefende. Schiller en Göthe
mogten in een vroeger tijdvak ten onzent weinig weerklank hebben gevonden, de
lauwerkransen, welke de dichtkunst in het eerste vierde dezer eeuw bij beurte Scott
en Byron bood, ontgingen de blikken onzer jongeren niet. En wie er zich over
verbaast, dat zoo weinigen van deze naar Germanië omzagen, waar de kimmen
nog schitterden van den gloed der ondergaande zon, om strijd door die beide
overzeesche vernuften gehuldigd, - en wie er zich over verwondert, dat de
letterkundige beweging dier dagen in Frankrijk bij ons schier geene sporen achterliet,
hij heeft zich nooit helder voorgesteld, hoe weêrgaloos rijk Groot-Brittannië omstreeks
achttien honderd dertig aan allerlei meesterstukken op het gebied der vinding en
op dat des gevoels was geworden, al volstaat de eerste bloemlezing de beste ten
bewijze eener verscheidenheid van dichters, als zelden eenig tijdperk van
letterkundigen bloei ten deel viel.
Als er sprake was van een wedstrijd der volken van ons werelddeel, welk van
deze in de laatst verloopen honderd jaren het meest tot de ontwikkeling der schoone
letteren bijdroeg, Engeland zou hooge aanspraken mogen doen gelden. Omstreeks
het midden der achttiende eeuw boeide het heel Europa door de eerstelingen van
den dichtvorm, die bestemd schijnt vele vroegere te vervangen, daar zijne veerkracht
in staat is schier elke behoefte te bevredigen;
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droeg het aller bewondering weg door zijne proeven van den huiselijken, van den
familieroman. Richardson en Fielding traden wedijverend op, en vielen den eerste
in alle talen en tongen van het Vaste Land vertolkers en navolgers ten deel, de
nakomelingschap is slechts regtvaardig als zij den laatste de zege toekent! Pamela,
Clarissa Harlowe, Charles Grandison mogen verouderd, mogen vervelend geworden
zijn, Tom Jones zal jong en frisch blijven, zoo lang de eilandbewoner
engelsch-menschelijk denkt en voelt. En er waren onder hunne volgelingen, die
huns gelijken mogten heeten, al kent ge ook geen van deze het regt toe aan hunne
hoogere hand te gaan. Aarzel, zoo ge wat overkeurig valt, in de waardering van
Smollet den romancier en Hogarth den satirist, - gij ziet, het valt ons zwaar de
zusterkunsten te scheiden, - toch benijdt gij Engeland zijnen Goldsmith; wie den
dorpsleeraar kennen leerde, heeft den man lief, die zich in de voorstelling dier
eenvoudige, gemoedelijke, waarachtige vroomheid zoo innig vermeidde! Er zweeft
u nog een naam op de lippen, die den laatstgenoemden in invloed op de letterkunde
onzer dagen overtreft, het is die van den dichter van Tristram Shandy, - wat dunkt
u van de kansen der muze van Brittanje op den palm, als zij haar pleit op het gebied
van den roman met het noemen van Sterne besluit? Het is maar ééne dichtsoort,
beweert gij te regt, en welk een overwegend belang deze ons moge inboezemen,
verre zij de bekrompenheid, die eenige andere uiting des gemoeds daarom minder
achten of voorbij zou zien. Het leed tot het invallen der avondschemering van die
achttiende eeuw, eer het licht werd in andere streken van Engelands dichterlijken
hemel; wie zal het ons euvel duiden, zoo wij in deze vlugtige schets, als wij Thomson
en Young genoemd hebben, - u uit de navolgingen van Van Winter en Schenk, u
uit menig woord van Bilderdijk en Feith bekend, - naauwelijks stilstaan bij de ziekelijke
verschijnselen van Macpherson en Chatterton, de schoppers van Ossian en Rowley,
al sprak uit beider betrekkelijk bedrog onloochenbaar de behoefte aan eene minder
louter verstandelijke dichtkunst, dan zoo lang in Engeland was gevierd! Een enkele
wenk op een ander teeken des tijds, een krans van bloemen op het graf van Garrick
gelegd voor den moed, den ijver, het talent, waarmede hij zijn volk tot
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Shakspeare trachtte op te heffen, en wij hebben slechts oogen meer voor twee
liefelijke starren, aan den hemel der lyriek opgaande, voor William Cowper en Robert
Burns. Het behoort tot de lievelingsspelen van het vernuft, den wederzijdschen
invloed na te willen speuren, welken de tijd, waarin zij zich ontwikkelen, op groote
talenten uitoefent; dien deze op hunne beurt de dagen, waarin zij heerschappij
voeren, doen gevoelen; slechts eene strenge studie van den eerste, slechts eene
volledige biographie der laatste waarborgt het voor de valsche uitkomst, meer geestig
dan grondig te zijn. Houde men het ons ten goede, dat wij er ons niet aan wagen dat wij maar een tweetal opmerkingen over de oorzaken der rigting van den geest,
den beiden meesters toegeschreven, mededeelen, - gelukkig zijn deze niet zoozeer
met elkander in strijd, om ons te verpligten de eene of andere geheel te loochenen.
Er zijn critici van grooten naam, welke de vrijere vlugt, door Cowper en Burns
genomen, ten deele aan Bisschop Percy's uitgave der Overblijfselen van oude
Engelsche Poëzij dank weten; en wie ten onzent Bilderdijk's navolgingen dier
balladen kent, zal gaarne toestemmen dat er een geest in ademt, krachtig genoeg
om het doode gebeente nieuw leven in te blazen. Ongelukkig echter voor die
bewering valt het niet te weêrspreken, dat deze onvervalschte opwellingen van
vinding en gevoel nooit voor Engeland geheel verloren gingen; dat die woorden zoo
warm en zoo weldig, zoo treffend en zoo teêr, voortdurend op de lippen des volks
leefden. Er zijn andere beoordeelaars, welke bij de ontwikkeling der dichters, die
ons een omzien bezig houden, uw blik bij voorkeur rigten op de worsteling van
begrippen, door den onafhankelijkheidsoorlog der Vereenigde Staten te weeg
gebragt; een strijd, die heftig op het gebied der gedachte blaakte, toen de eerste
dezer zangers, zich eerst laat zijne gaven bewust, lang den middelbaren leeftijd
had overschreden; toen de jonkheid van den andere in bedwelmenden bloei stond.
Een geest van onderzoek woei de school van pligten en regten door, tot het stof
der overlevering in wolken wegdwarrelde; viel het te vergen, den gladden, gelikten
zang van het voorgeslacht langer na te lispelen, als de keel onwillekeurig in krachtige
kreten nieuwe nooden kond deed, of, forsch in zijne frischheid, de lucht liet daveren
van den galm, waarmede het hart zijne geneugten prees? Helaas! de verklaring
volstaat maar ten halve; - keerde onze
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tweede Vondel in die zelfde dagen niet den vooruitgang den rug toe, om levenslang
voor de gedachten en gevoelens van eene ondergaande wereld in het strijdperk te
staan? Vergeve men ons den zijstap, die niet zonder aanleiding blijken zal, als wij
de opmerking inlasschen, hoe het ons dikwerf verbaasde, dat Bilderdijk, die zoo
velerlei dichters vertolkte, voor deze twee schier geene oogen had, - tenzij hij beide
onder zijn bekenden uitval tegen de Engelsche poëzij begreep, een onregt, waarvan
wij hem zoo ongaarne verdenken. Cowper en Burns, wij laten beide aanleidingen
daar om het feit zelf op te merken, zij staan aan het hoofd der beweging, welke der
Britsche muze in den beginne dezer eeuw tot den troon der dichtkunst voerde; oost
en west, en noord en zuid hief in het eilandrijk op hun voorbeeld zijne stemme op,
en zoo u in de tijden van Spenser, Shakspeare en Milton de poëzij ‘de leeuwrik
geleek, die het heerlijkst zingt, hoe digter hij den hemel nadert,’ er kweelden in de
dagen, welke men die der Georges heet, in het diepst van het woud nachtegalen,
trillend van weelde beluisterd door wie er het oor aan leenen mogt. Maccaulay, die
Cowper met Alfieri vergelijkt, gispt beider misslag, in hun vervallen tot een gebrek,
lijnregt overstaande tegen dat, wat hen in hunne voorgangers walgde: ‘hun stijl was
te stroef, hunne versificatie te ruw,’ zegt hij. ‘En echter,’ laat hij er op volgen, ‘vreeze
niemand er voor, dat hij de diensten, door hen der letterkunde bewezen, te hoog
zal schatten. Er schuilt veel innerlijke verdienste in hunne verzen, maar het voorbeeld
van opstand tegen dwaze theoriën, door hen gegeven, is onwaardeerbaar. Hun
was eer de rol van Mozes, dan die van Josua bedeeld. Zij voerden den diensthuize
uit, maar het beloofde land, daarhenen en togen zij niet over.’ - Herman Hettner,
die zich ook deze woorden om den wille harer waarheid herinnert, voegt er bij: - ‘En
toch was de Veroveraar van het beloofde land reeds opgestaan: Robert Burns heette
de held, een eenvoudige Schotsche landman. Midden uit het harte des volks zou
de engelsche dichtkunst, jeugdig en krachtig, worden weêrgeboren.’
Hoe onze verbeelding er zich in vermeidt, als een groote naam ons oor treft, zich
jongeling, man of grijsaard, die dezen droeg, die hem zoo vermaard worden deed,
in gedachte voor te stellen; hoe zij er zich in verlustigt van
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overeenstemming te droomen tusschen den toestand waarin hij verkeerde en de
taak door hem volbragt; hoe zij stoffeert naar lust.... en toch telkenmale, arme
vermoeide, maar niet voldane phantasie, hare vleugelen in den schoot van het
onderzoek strijkt, beschaamd van zoo vermetel eene vlugt zoo weinig bruikbaars
te hebben medegebragt. Niet enkel vreemder dan de verdichting is de waarheid;
zij blijkt verrassender tevens. William Cowper en Robert Burns, twee geesten,
oorspronkelijk genoeg om op den zangberg hunner dagen eene omwenteling te
weeg te brengen, zie daar de roep die van hen uitgaat, en tien tegen een, dat ge
niet aarzelen zoudt, waart gij niet reeds beter ingelicht, alle feeën om hunne wiegjes
te doen zweven, wedijverend in het kwisten harer gaven; - dat gij, minder romantisch
opgewonden misschien, hun toch, zoo al geene schoone gestalten, ten minste den
een als den ander een gezond gestel toeschreeft, en, moest gij hunnen stand gissen,
noch den hoogsten, noch den laagsten koost, maar u tot dien gouden middelstand
bepaaldet, die alle goeds voortbrengt; - dat gij eindelijk, wijsgeerig gevormd, den
Engelschman als den Schot met een helder bewustzijn hunner hooge roeping
bedeeldet! Droomen, louter droomen! Overeenstemming? onloochenbaar valt deze
tusschen beide op te merken, mits men maar eerst de tegenstellingen uit den weg
ruime, wier tal den blik verbijstert. Is William Cowper van adelijken huize, Robert
Burns is van boersche afkomst, en, dieper liggend verschil, beweegt de laatste zich,
als hij in Edinburgh naar waarde wordt gehuldigd, eene wijle in de hoogste kringen
der maatschappij, of hij heer of hij grootheer geboren ware, de laatste is in de volle
kracht des mannelijken levens zoo menschenschuw, dat hij van pogingen tot
zelfmoord niet terugdeinst, om maar het verschrikkelijk verschiet te ontgaan, van
verpligt te wezen als secretaris voor de balie van het Huis der Lords te verschijnen
en in het openbaar een verslag voor te lezen. Viel aan Robert Burns de grootste
aller gaven in eene sterke gezondheid ten deel, een welzijn dat u uit zijne schetsen
van boersche weelde tegenschittert; en die echter, ten gevolge eeniger uitspattingen
in de dagen van zijnen roem misschien, ten gevolge van den weêrzin vooral, welken
hij gevoelde voor de maar om te leven aangenomen betrekking van tolbeambte,
gesloopt werd eer hij acht en dertig jaren telde; de tengere, teedere
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knaap William Cowper, als jongeling, als man levenslang de prooi van eene
tusschenpozende zielskrankte - vreeze voor zijne eeuwige behoudenis - mogt,
zonder ooit kommer voor 's levens geriefelijkheden te hebben gekend, bijna de
zeventig bereiken. Er is onderscheid in die lotsbedeeling, maar hoe onbeduidend
blijkt het bij de verscheiden wijze waarop zij dichters werden.
Wij hebben van bewustzijn van roeping gesproken, alsof wij menschen niet dikwijls
onwetende werktuigen waren voor groote uitkomsten. Twee, drie en twintig jaren
had William Cowper geleefd, eer hij zijne eerste verzen het licht deed zien; - het
leven genoten mogen wij niet zeggen; - hij zelf toch slaakte de klagt, dat zijn zaaitijd
te loor was gegaan; - ‘ons geheele leven,’ zegt hij, ‘draagt de kleur der drie of vier
eerste jaren, waarin wij ons eigen meester zijn! Zoo in eenig tijdperk, het is dan dat
wij gezegd mogen worden met eigene handen onze bestemming te boetseren, ons
onze toekomstige bevrediging of teleurstelling te verzekeren.’ Indien het lang leed
eer er voor hem volle garven wiessen, er lagen in zijne omstandigheden
verontschuldigingen ter hand, als weinigen hebben bij te brengen. De arme knaap,
hij had zijne moeder reeds op zijn zesde jaar verloren; wie weten wil wat een gemoed
als het zijne daarin dierf, sla het vers op door hem geschreven, toen een zijner
bloedverwanten hem vijftig jaren later met haar afbeeldsel verraste. De arme knaap!
wat was het er verre van, dat hij door de zorg eens overigens achtenswaardigen
vaders het gemis der moederlijke teederheid zag opgewogen; sinds zij stierf werd
hij, naar school gezonden, schier vreemdeling in het ouderlijk huis, om op
achttienjarigen leeftijd slechts eenige maanden met zijn vader weêr zaam te wonen.
De arme knaap! dat hij die school had kunnen overspringen, zoo als wij het daar
deden! Uit zijne geheimzinnige jeugd rijst de dreigende gestalte van een vijftienjarigen
kwâjongen, die het kind plaagde en teisterde, afschuwwekkend voor ons op; een
kwâjongen ‘wiens gruwzame mishandeling,’ zegt Cowper, ‘mij zoo groote vrees
voor hem aanjoeg, dat het mij nog heugt, hoe bang ik was mijne oogen hooger op
te slaan dan tot zijne knieën, - ik kende hem beter aan zijne schoengespen dan aan
eenig ander stuk van zijne kleeding.’ De ongenoemde levensbeschrijver heeft er
regt op, dat wij de hulde mededeelen, waartoe
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de bijzonderheid hem verlokt: ‘Het kenschetst de edelaardigheid van des dichters
geest,’ schrijft hij, ‘dat deze zich weêrhoudt dien kwelduivel te noemen.’ Eene
oogziekte, die zijne verplaatsing naar Londen eischte, verloste hem van de slavernij,
welke hem voor geheel zijn leven een afschrik van de openbare school inboezemde;
hij bragt er twee jaren ten huize van een vermaarden arts door, en alsof hem de
eene kwaal slechts van de andere bevrijden kon, voltooide, toen hij op de
Westminsterschool zijne studie hervatte, de kinderziekte de aanvankelijke herstelling
van zijn gezigt. Medici! houdt het ons ten goede, zoo wij daar eene ketterij
naschreven. Op zijn achttiende heetten zijne leerjaren ten einde; hij had groote
vorderingen in de studie der Latijnsche en Grieksche Classici gemaakt. De arme
knaap, hebben wij gezegd, - wij mogen niet van een gelukkig jongelingstijdperk
getuigen. Gedwee buigende voor den vaderlijken wil, al schetst hij zich zelven zoo
levendig, zoo hartstogtelijk van indruk en gewaarwording, dat hij ‘levenslang nooit
van iets een k l e i n genoegen smaakte; dat hij, zoo hem iets geviel, er van verrukt
was,’ getroost hij zich, toen de groote vraag van de keuze eens beroeps werd
geopperd, de regtstudie: ‘niet omdat hij zich vleide daarin te zullen slagen, louter
om zijn toegefelijken vader genoegen te doen. Drie jaren verliepen, in welke de
toekomstige Lord-Kanselier Thurlow en mijn persoon bij een advocaat van ochtend
tot avond gekheid maakten, in plaats van ons op de kennis der wetten toe te leggen.’
Eene genegenheid voor zijn nichtje, door zijn vader wegens te naauwe verwantschap
en te bekrompen inkomen te keer gegaan, schijnt noch op het oogenblik zelf
hartstogtelijk te zijn geweest, noch, schijnbaar vergeten, diepe sporen te hebben
nagelaten, al zijn zoo min Theodora als William later ooit gehuwd. Advocaat zonder
praktijk, hield hij domicilium in the Temple en werd in dien tijd voor het eerst door
de zonderlinge ziekte overvallen, welke hij nooit geheel te boven komen zou. ‘Ik
gevoelde mij,’ getuigt hij zelf, ‘door zulk eene verslagenheid des gemoeds aangetast,
als waarvan slechts zij, die aan dezelfde kwaal geleden hebben, zich een begrip
kunnen maken. Dag en nacht was ik op de pijnbank; in afgrijzen vlijde ik mij neêr;
in wanhoop stond ik op.’ Voorwaar, de arme jongeling! Die vertwijfeling duurde
twaalf maanden, - vertwijfeling, maar waaraan? Daar zijn
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er, die beweren, dat zijne bekommering toen reeds zijne zaligheid gold, - anderen
schrijven de oorzaak slechts aan ligchaamslijden toe, - de lezer kieze tusschen twee
verscheiden opvattingen. ‘Het godsdienstig gevoel ontwaakte in zijn gemoed,’ zegt
Sainte Beuve, die aan Cowper eene alleruitvoerigste beschouwing heeft gewijd; ‘hij
nam in zijn leed zijne toevlugt tot God, en zich te Southampton bevindende,
werwaarts de geneesheeren hem gezonden hadden, om een frisscher lucht in te
ademen en zich wat te ontspannen, was er een uur, een oogenblik, waarop het
hem, gedurende eene wandeling, die hij met eenige vrienden in den omtrek deed,
en toen hij zich, bij heerlijk ochtendweêr, op een heuvel had neêrgezet, van welken
hij de zee en het lommerrijk strand der kust overzag, eensklaps te moede werd, als
was er eene nieuwe zon aan den hemel opgegaan, als verhelderde deze voor hem
den gezigteinder. “Ik voelde mij van heel het wigt mijner ellende ontheven; mijn hart
werd ligt en blijde in een omzien; ik zou van vreugde geschreid hebben, ware ik
alleen geweest.” Zoo verre Sainte Beuve, - hoor nu ook den meer wijsgeerigen
ongenoemde. ‘Cowper's zwaarmoedigheid is aan zijne godsdienstige zienswijze
toegeschreven; maar op dat oogenblik was hij aan alle ware godsdienst vreemd.
Wetenschappelijke mannen van den nieuweren tijd zullen zich wel wachten voor
de onwijsgeerige begrippen, vroeger over dit onderwerp gekoesterd;
verstandsverbijstering wordt nu aangezien voor eene krankte, die haar hoofdzetel
in het zenuwstelsel heeft, en in welke het toeval den bijzonderen vorm van het
zielsbedrog bepaalt, waaronder de lijder gebukt gaat.’ Vraagt men ons, tot welk
gevoelen wij ons bekennen, waarom zouden wij aarzelen te getuigen, dat het laatste
ons meer bevredigt dan het eerste? Sainte Beuve ziet er een van die voorteekenen,
een van die eerste aanvallen der bekeering in, premiers coups de soleil der genade,
- maar hoe dan te verklaren, dat Cowper levenslang, ook toen hij al zijne gaven dat
geloof wijdde, 't welk hem het eenige was waaraan hij de zaligheid hield verknocht,
nog de stemme hooren bleef: Actum est de te, periisti! Hoe, bekeering, wonderbaarlijk
gewrocht, en toch, ook bij de gemoedelijkste zelfverloochening, met wanhoop geboet,
daar hij in vlagen zijner verbijstering beweren bleef, die eenige zonde te hebben
be-
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dreven, welke niet zal worden vergeven! ‘Er zijn meer dingen in hemel en op aarde,
dan waarvan uwe wijsbegeerte droomt,’ zegt Shakspeare; laat ons terugkeeren tot
de eerstelingen der verzen, door den dichter dien wij beschouwen geschreven, die
er toen nog geen begrip van had, hoe verre zijne voorgangers op den zangberg van
dat eenig, van dat onovertrefbaar voorbeeld waren afgedwaald. Cowper, die zijne
beterschap in die dagen louter nog aan de versche lucht, aan de afwisseling van
voorwerpen toeschreef, had weder Londen tot de plaatse van zijn verblijf gekozen,
om er een wel verre van losbandig, maar toch vrolijk-ligtzinnig en luchtig-afwisselend
leven te leiden. Het was in die dagen dat hij zijne eerste verzen schreef, zedelijke
gispingen en bespiegelende vertoogen, in de toenmalige vlugschriften geplaatst,
en sedert opgerakeld, beweert de een; niet weêr te vinden, zegt de ander. Gelooft
gij niet met ons, dat de auteur ze zelf voor de vergetelheid zou hebben bewaard,
zoo de dichter van de Taak prijs had gesteld op de eerste proeven van ‘den
geletterden liefhebber, die in zijn kring zoo goed was gezien; den spotvogel, wiens
schalkheid geest noch leven te ontzeggen viel; den geliefdsten gezel der jongelieden
van den dag, die het woord eens dichters: Dilecto volo lascivire sodali, tot zijne
zinspreuk scheen te hebben gekozen;’ zoo de tweede Cowper op den eersten
geleken had? - Zooveel over het bewustzijn der roeping bij den een; - hebt gij nog
geduld ook den andere gade te slaan?
Wij wenschten, dat ons een tooverstaf gegeven ware, niet alleen om met een
enkel tikje Londen, Westminster, Southampton en Temple uit uwe oogen te doen
verdwijnen, en de leegte van dat aanzienlijke huis, de schrik voor die in kerker
verkeerde school, dien zweem van bekeering op dien heuveltop, dat verbeuzelen
van jaren in cel en club uit uwe gedachten te wisschen, - och, de indruk zal
voorbijgaande genoeg zijn geweest! - neen, om u tegelijk te verplaatsen in de buurt
van Alloway-Church, in Ayrshire, in Schotland, op eene armelijke hoeve, in een
huisgezin met zeven kinderen, zoo gij wilt, gezegend, - wij zouden het niet in twijfel
hebben gesteld, zoo het den ouden man niet te zwaar viel voor zich en de zijnen
den soberen kost te winnen. Hij heeft veel in de wereld rondgezworven; hij was
eindelijk hovenier geworden op een buiten van luttel morgens bij een goed meester;
hij zou het gebleven zijn,
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zoo hij niet ware gehuwd, niet in de kinderen vervallen! Het eischte eene verandering
van toestand, al had hij ervaring te over opgedaan, om zich niet te vleijen, dat deze
in alle opzigten verbetering wezen zou; - bleef hij in zijne ondergeschikte betrekking,
er was geen ontkomen aan, hij zou zijne kinderen ter hulpe bij den boer moeten
doen; - van alle indrukken, door reizen en togten op hem gemaakt, was deze
onuitwischbaar gebleven, dat kroost onder de oogen zijner ouders moet blijven, tot
het onderscheid kent tusschen goed en kwaad. Wat draagt de gemoedelijke opvatting
van pligten bij het eene geslacht soms verrassende vruchten voor het andere! Stel
u dien oudsten, onooglijken, linkschen slungel voor, vroeg onder het juk der
knechtschap gebogen: die donkere, zwarte kijkers zouden óf hunnen fieren opslag
voor gluiperig terzijzien hebben verleerd, óf hunne wilde woede had in opstand eene
vermeende onafhankelijkheid nagejaagd en geboet; - hoe schraal het thans in die
stulp omkome; hoe zwaar hij voor dat harde brood hebbe te werken, - de ploeg gaat
boven de kracht van den ouden man, - Robert leert van kindsbeen af eerbied voor
zich zelven te hebben: ‘arm, maar eerlijk;’ hij zal het als man zijn volk leeren in een
lied, waarbij den geridderden en gekroonden eene huivering door de leden vaart:
die ploegjongen was huns gelijke in wat zij waarachtig goeds en groots hebben; hij
was een mensch, hij was een man! Laat hij zelf u zeggen, welke zijne jeugd is
geweest, welke zijne eerste rijmen waren; een autobiographist als Burns treft men
niet alle dagen aan. Gij ziet het jongske voor u, staande aan de knieën eener oude
vrouw van hunnen bloede, ‘even opmerkelijk door hare onwetendheid als door hare
ligtgeloovigheid en bijgeloof;’ de ware leidsvrouw voor een geest als de zijne, in het
rijk van spoken, geesten en duivels; dichterlijk als de sombere verbeelding der
Schotten zich die schiep, zoo dichterlijk, ja, dat de man dikwijls moeite had, op zijne
omzwervingen gedurende den nacht, op verdichte plaatsen en in donkere
schuilhoeken den knaap uit te schudden; zoo dichterlijk, dat de scepticus, die er uit
dat jongske gegroeid was, al zijne wijsbegeerte behoefde om die verschrikkingen
te niet te doen. Gij ziet hem voor u, zich van zijne vroegste lectuur voorzeker het
Visioen van Mirza en eene Hymne van Addison herinnerende, maar tegelijk eerst
warm en welsprekend wordende, als hij aan de twee wer-
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ken denkt, door hem ter sluik gelezen: Het Leven van Hannibal en de Geschiedenis
van Sir William Wallace. ‘Hannibal had op mijn jeugdig hart zulk een invloed, dat ik
in verrukking op en neêr stapte, waar werftrom en zakpijp zich hooren deed, en
niets vuriger wenschte dan groot genoeg te zijn om soldaat te kunnen worden; terwijl
de geschiedenis van Wallace mij eene vooringenomenheid met Schotland in de
aderen blies, die in deze voort zal gloeijen tot de sluizen des levens voor mij worden
gesloten ter eeuwige rust.’ Wij weten weinig van de jeugd van Cowper, het is waar,
terwijl Burns zich zelven voor ons uitvoerig heeft geteekend, - maar de luttele
bijzonderheden uit de kindschheid en de jongelingschap van den eersten, hoe
karakteristiek zwak doen zij dezen voorkomen tegenover de kracht, die uit den
boerschen borst tintelt. ‘Mijn gezellige aard had,’ getuigt Burns, ‘tenzij de eene of
andere vlaag van hooghartigen trots dien in toom hield, even als de oneindigheid,
volgens de verklaring van onzen catechismus, grenzen noch perken. Ik maakte
kennis met andere jonge luî, milder door de fortuin begunstigd, - aankomende
spelers op het tooneel des levens, bezig de rol te leeren, welke zij weldra in het
openbaar zouden uitvoeren, terwijl ik, helaas! bestemd was achter de schermen
weg te schuilen. Gewoonlijk pleegt in die groene vaag het kroost der groote luî nog
geen juist begrip te hebben van den onmetelijken afstand, die hen van hunne
havelooze speelmakkers scheidt. De jonge groote heer moet in de wereld eenige
sprongen meê hebben gemaakt, om slag te krijgen van dat passend, welstaand,
geen achtslaand voorbij en over het hoofd zien der arme, onbeduidende, botte
duivels, het ambachtsvolk en de huislieden, die hem omringen en waarmeê hij
misschien in hetzelfde dorp is opgegroeid. Mijne jonge meerderen beschimpten
nooit het schamel gelapte voorkomen mijner karkas, welks beide uitersten dikwijls
aan al de ongenade des weders waren blootgesteld. Zij gaven mij van tijd tot tijd
een deel van het een of ander werk te leen; ik had onder hen gelegenheid mijne
eerste opmerkingen te maken, en een van deze, wiens harte ik zeker ben dat zelfs
de tooneelen van Munny Begum niet hebben verbasterd, leerde mij een weinig
Fransch.’ Het woord weegt Cowper's verzwijgen van den naam van zijn plaaggeest
niet op; want het valt ligter dankbaar te zijn, dan
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mishandeling te vergeven, en toch zouden wij het ongaarne missen. Die borst heeft
niet enkel handen om aan den ploeg te slaan, en zich te doen gelden ook tegenover
gezegender dan hij, hij heeft de heugenis des harten, iets veel schooners dan
ligchamelijke kracht. Gij zult het ons toestemmen, er zijn weinig lichttinten in onze
schets dezer jeugd, en toch vreezen wij, dat we, om waar te zijn, zwaarder
slagschaduwen hadden moeten leggen; want, wanneer wij eindelijk tot zijne eerste
verzen komen, hoor, hoe hij zelf zijn toestand beschrijft, als de waardige weldoener
zijns vaders gestorven is; als de pacht der hoeve den regtschapen en gestrengen
ouden man te zwaar wordt; als het vallen in de handen van een onbarmhartigen
rentmeester hen met ondergang bedreigd. ‘Onder dien druk,’ verhaalt hij, - want
mag het leven heeten in de sombere stemming van een kluizenaar het werk te doen
van een galeislaaf? - onder dien druk bereikte ik mijn zestiende jaar; luttel tijds te
voren had ik mij voor het eerst aan een rijmpje bezondigd! Gij weet, dat het bij ons
te lande gewoonte is, voor het werk van den oogst een man en eene vrouw tot een
paar te maken, die elkander de behulpzame hand voor den arbeid moeten bieden.
De deelgenoote, die mij in mijn vijftienden herfst ten deel viel, was een betooverend
schepsel, een jaar jonger dan ik. Het valt mij zwaar haar in uw statig engelsch regt
te doen, maar gij verstaat onzen schotschen tongval, - zij was een goêlijke, lieve,
gulgaauwe deern. Eer zij het zelve wist, was ik door haar ingewijd in dien
streelendsten aller hartstogten, welken ik, spijt bittere teleurstelling, voetangels en
klemmen schuwende voorzigtigheid en boekwurmige philosophie, voor den grootsten
aller menschelijke geneugten hou, voor den diersten zegen hier beneden. Onder
vele hoedanigheden, welke mij haar deden liefhebben, was ook deze dat zij zoetelijk
zong; en het was voor haar lievelingswijs dat ik in rijm mijne eerste poging waagde.
Ik was niet vermetel genoeg mij te verbeelden, dat ik verzen maken kon als gedrukte,
die geschreven werden door mannen, welke Grieksch en Latijn verstonden; maar
mijn meisje zong een liedje dat gemaakt was door den zoon van een kleinen
land-laird, en ik zag niet in, waarom ik niet zoo goed zou mogen rijmen als hij; want,
uitgezonderd dat hij schapen scheren kon en turf steken, daar zijn vader in de
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‘Moorlands woonde, was hij geen zier geleerder dan ik.’ Lieve lezer! wat dunkt u,
werden wij straks door onze verbeelding beet genomen, en heeft het aardig meisjen
tegenover u, dat bij uw voorlezen zoo schalk toeluisterende, niet het regt ons in haar
vuistje uit te lagchen? Wat wordt er van onze deftige voorstelling, welke dichters op
doet treden als gezanten uit wie weet welke wereld toegerust, en niet been van ons
been, en vleesch van ons vleesch, die eerst langzaam tot een besef hunner gaven,
tot meesterschap hunner kunst geraken? ‘Dus begonnen bij mij,’ zegt Burns, ‘liefde
en poëzij, die dikwijls mijn eenigste, die tot in de laatste twaalf maanden toe mijn
hoogste genoegen zijn geweest,’ - tot hij zich allengs ontwikkelde en eindelijk de
grepen leerde doen, die weêrklank zullen vinden van geslacht tot geslacht. Sla het
zelf in zijne autobiographie op, wij hebben geen bewijs meer bij te brengen, dat la
folle du logis niet te vertrouwen valt, dat de werkelijkheid de theoriën beschaamt.
En echter, ge zoudt het vermoeden, hopen wij, ook al bekenden wij het niet, iets
meer dan dit was met deze vlugtige omtrekken ons oogmerk. Wij vleiden ons, dat
gij beide dichters, als wij die aanstonds in hunne verdiensten wenschen te doen
waarderen, beter begrijpen zoudt, dus een omzien aan hun verleden herinnerd, dat de overeenkomst in wat zij kenschetsend-eigenaardigst hebben, te treffender
in het oog zou vallen, als de indruk hunner verscheidenheid bij u was verlevendigd.
Het leed luttel tijds, sedert wij hem uit het gezigt verloren, dat Cowper in den schoot
van een stil gezin de moederlijke vriendin vond, wier verstand al de behoeften van
zijn hoofd begreep, wier gemoed al de nooden van zijn hart gevoelde, wier liefde
beide levenslang vervullen wilde en vervullen mogt; maar twintig jaren moesten nog
voorbijgaan eer hij zijn meesterstuk schrijven zou. Er zijn schetsen uit dien
tusschentijd te leveren, waaraan het veelzijdigst penseel noode regt kan doen, Cowper, de schuwe Cowper zich verlustigende in het temmen van hazen, en het
karakter van een drietal van deze bestuderende, als schaars een dierenapostel
deed, - Cowper zijne studie afwisselende met de vervaardiging van voetschabellen,
wier weêrgade nog nooit iemand had gezien, - Cowper bloemen teekenende, als
zou geen der zachtere geneugten van het leven der natuur niet
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door hem worden bespied, - Cowper zijn eersteling uitgevende, en door Franklin
geprezen, ‘die het boekske van het begin tot het einde met genoegen had gelezen,
sommige stukken zelfs tweemaal,’ hij, die geen verzen meer las! - Cowper in den
huiselijken kring vooral zijne godsdienstige hymnen zingende, terwijl Mevrouw Unwin
op het clavecimbaal accompagneert, - Cowper een hoofdstuk, een vers in den
derden brief van Paulus aan de Romeinen lezende, er door vertroost, er door
geloovende; - maar wij moeten er van afzien. - Of zouden wij, in iedere dezer
verzoekingen bezwijkende, sterk genoeg zijn de grootere weêrstand te bieden, u
Burns te doen aanschouwen in den gedenkwaardigsten avond van zijn leven, na
allerlei lotwisseling, na jaren vruchteloos ploegens van den ondankbaren grond, na
het vergeefs beproeven van nu eens het eene, dan weêr het andere beroep, eindelijk
besloten om het geliefd vaderland vaarwel te zeggen, en in de West-Indiën zijn
geluk te zoeken, toen zijn eerste bundel gedichten het licht zag, wiens opbrengst
den overtogt goed moest maken; - Burns, zwervende van schuilplaats tot schuilplaats,
al de vreezen des kerkers ten prooi, door zijne schuldeischers met gevangenis
bedreigd, terwijl zijn volk zijn lied toejuichte; - Burns op het punt onder zeil te gaan,
toen een vriend hem terugriep, hem voor ons en volgende geslachten behield, door
hem uitzigt op een tweeden druk zijner verzen te geven - ‘en de goede
Voorzienigheid,’ zegt de dichter, ‘hem onder de bescherming van een der edelste
menschen’ (van den Earl of Glencairn) ‘veiligheid en vreugde vinden deed?’ Gelukkig
wordt de uitvoerige teekening van het een noch het ander voor ons opstel vereischt.
- Cowper's Taak en Burns' Liederen zijn binnen uw bereik, als gij u overtuigen wilt,
hoe zeer beider genie slechts in het luisteren naar en het gehoor geven aan de
stemme uit hun binnenste school. Er was niets ondichterlijks voor beiden meer, mits
zij het waar, zij het innig hadden gevoeld! Het school niet langer aan de stof, het
hing van de opvatting af, wat poëtisch heeten mogt of niet; er was gebroken met de
overlevering: de natuur hernam hare regten. Cowper zong, aan den huiselijken
haard gezeten, van al wat ons hier ter harte gaat, van al wat ons hier namaals geldt,
- hoe Sainte-Beuve den Engelschen een genre benijdt, waarvan de fransche poëzij
schier geene proeven oplevert; - dat wij in onzen bloeitijd, doch, helaas! ook
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maar in den knop, bij Huygens bespieden en bewonderen! Burns kweelde te midden
der goudgele schoven, in schaduw van het hooge geboomte, aan den oever van
een helderen vloed, van het landleven, niet zoo als te lang gedroomde herders en
herderinnen het hadden gedaan, neen, van waarachtigen lust en even waarachtig
leed, met al den eenvoud, uit heel de diepte des gemoeds. Verstandig, vernuftig
zelfs, als veelzijdige studie hem maken moest, geven de alledaagsche voorwerpen,
geven de minst merkwaardige voorvallen Cowper gelegenheid tot de verrassendste
vlugt; - forsch en frisch als het land waarop hij geboren, als de lucht waarin hij
getogen werd, doet Burns de fijnste snaren van uw gemoed trillen, bij het verdwalen
van de kudde in den sneeuwstorm, bij het omploegen van een madeliefjen, bij het
gedenken aan eene eerste liefde! - Beide hebben, tot wat den vorm toe betreft, van
de manier afscheid genomen; Cowper schrijft in rijmlooze jamben, Burns vindt een
nieuw wijsjen met iederen opwellenden wensch; beide geven slechts gehoor aan
de inspraak van waarheid en natuur; oorspronkelijkheid, ziedaar voortaan het
kenmerk van den een als van den ander. Helaas! dat wij met geene overeenkomst,
dat wij met een verschil in beider naroem moeten besluiten: Cowper schijnt
betrekkelijk verouderd en vergeten; Burns leeft en zal leven langer dan de rotsen
der Hooglanden het woeden der golven zullen weêrstaan; - was hij van beide de
grootste dichter, de onwillekeurige weêrgalm, spiegel, tolk van het schotsche
gemoed? geblaakt door al de onafhankelijkheidszucht die het onderscheidt, maar
ook de mildst bedeelden onder zijne landgenooten overtreffende in liefde?
Op het gebied van den geest rijpt de oogst slechts langzaam, dikwijls eerst lang
na het verscheiden van hem, die het zaad uitstrooide; doch ondanks al de populariteit
van het thema der ondankbaarheid van het publiek jegens poëten, indien de
kunstenaar niet zich zelven zocht, indien hij doordrongen was van het hooge en
heilige zijner roeping, wat deert het hem? Goud en roem, - waardering, bewondering,
toejuiching, het is onloochenbaar, zij hebben haar zoet; - maar, priester van het
schoone! schuilt niet uwe hoogste weelde in wat wij, bij gebreke van beter woord,
met het aanmatigend scheppen uitdrukken? - en is deze onder den arbeid uw deel,
twijfel noch aan uw geweten, noch aan uw genie, al wordt het levenslang voor u
bewaarheid
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dat in het rijk der gedachte de invloed onnaspeurlijk is; smartelijk bewaarheid, dat
de gevolgen van deze verborgen zijn. Cowper's laatste levensjaren waren zoo
somber, dat zij nog pijnlijker indruk maken, dan de vroege dood van Burns; doch al
was, eer onze eeuw aanlichtte, over beiden de groeve gesloten, van hand tot hand
ging hun werk, van oor tot oor hun lied, van hart tot hart hun geest, en toen er
driemaal tien jaren van deze verloopen waren, bleken de velden wit om te oogsten,
bewonderde de wereld de herboren poëzij van het eilandrijk!
Engeland legt eene historische galerij aan voor de afbeeldingen der groote
mannen, die het in den loop der tijden heeft opgeleverd; het acht die eene hulde
aan zijn verleden, een prikkel voor zijn heden, een waarborg voor zijne toekomst.
Van heinde en verre brengt het de beeldtenissen bijeen van wie zich te zijnent
hebben onderscheiden, schoon stuk bij stuk, zijne eigenliefde beschamende,
verkondigt, hoe lang het vreemde meesters behoefde, om zijne vorsten, veldheeren
en vernuften te vereeuwigen, hoe luttel tijds het nog maar gezegd mag worden in
de schilderkunst naar den palm mede te dingen. Onverschilligen, ondankbaren dat
wij zijn, die van dergelijke verzameling het voorbeeld hadden mogen en moeten
geven, die te lamzalig blijken om zelfs dien prikkel in onze lendenen te voelen! Wij
hadden voorvaderen, welke met die, waarop onze naburen stoffen, om den drietand
der zee dongen en dien eene wijle roemrijk zwaaiden, eer hunne duizenden onze
honderden op den weg des vooruitgangs eindelijk inhaalden en, helaas!
voorbijschreden; - uit onze nevelen ging voor hen de zon der vrijheid op; of was het
niet onze vloot, die den bevrijder des gewetens op hunnen oever bragt, in den
misschien grootsten Vorst uit dat in de geschiedenis ongeëvenaard huis van Oranje?
Het waren dagen, waarin de goê gemeente ten onzent op mannen boogde, dien
vorsten in alle gaven, behalve in die der geboorte, gelijk; - het waren dagen, waarin
de welvaart in Holland zoo hoog gestegen was, dat geen burger van verdienste zich
de weelde behoefde te ontzeggen, zijne gelaatstrekken voor de zijnen op het doek
te doen brengen; - het waren dagen, waarin het hollandsch penseel al de
eigenaardigheden van onzen volksaard oorspronkelijk wist weêr te geven; - waar
zijn die beeldtenissen ten onzent te zien? Het zijn de laatste getuigenissen onzer
geweken grootheid, - Engeland beheerscht de zee, en waar
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hare vlag zijne banen ontrolt, daar breiden hare zonen het gebied harer letteren uit;
Hollands taal is eene verschovelinge, Hollands dichtkunst vergeten of veracht; wanneer een vreemdeling ons de eer aandoet, zich op onzen grond den glans van
ons gemeenebest te herinneren, dat wel eenige bladzijden in de historie der wereld
beslaat, waar is het gebouw, het heiligdom, waarin niet onze hoogmoed, - wat
hebben wij met dezen te doen? - weezen van zoo velerlei verwachting! - waarin
onze dankbaarheid, onze liefde de afbeeldingen dier groote mannen heeft
gerangschikt en gehuldigd? Waar? vraagt ge waar? In de gangen van allerlei
gestichten, somber of schemerig, vocht en vuns, - langs de muren der portalen
onzer stadhuizen, daar latere vermaardheden hunne plaats der eere in de raadzalen
bekleeden, - in de bekrompen kamers van het rijksmuseum, zoo overvol, dat men
tot tal van sta in de weggen zijne toevlugt nemen moest, en, trots den besten wil
van het bestuur, noode of niet ziet! Smaad en schande! Smaad den vaderen
aangedaan, schande over ons; - er is naauwelijks eene volksarmoede denkbaar,
die zulk eene verguizing van het hooge, zulk eene verontreiniging van het heilige
deerniswaardig zou maken; wie durft zich op den staat van 's lands geldmiddelen
beroepen, om die schande, dien smaad te verontschuldigen?
Wij bouwen een Volkspaleis, op het voorbeeld van Engeland, voor de wonderen
onzer Nijverheid, die nog moeten worden geboren; - voor de scheppingen van het
voorvaderlijk penseel, door het beschaafd Europa gehuldigd, niet om den wille van
de herinneringen er aan verknocht, louter om de verdiensten van deze als
voortbrengselen der kunst, hebben wij lust noch licht over!
Engeland legt eene historische galerij aan; - als de beeldtenissen er in opgenomen
ooit tot de vermaardheden onzer dagen mogen reiken, welke belangrijke groepen
zullen in een der zijvertrekken de dichters van het eerste derde dezer eeuw
den

opleveren. Wij kennen er die George den IV en de meeste zijner ministers, die
Wellington en zijn staf met minder of meer eerbied in de groote zaal zouden
voorbijspoeden, om zich in dat hoekje te verlustigen. Een vijfen twintigtal aangezigten,
verscheiden als allerlei lot en allerlei leven die plegen op te leveren, verscheidener
misschien dan in eenigen anderen stand, ziedaar wat het be-
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looft; want het verschil van gave zal toch wel ietwat zijn afgespiegeld in verschil van
gelaat. Wien zoudt gij het eerst opzoeken, wien het eerst groeten als uwen liefste
bekende? want dat gij als wij grillig genoeg zoudt zijn, om vóór allen om te zien naar
den dichter van maar één vers, naar Charles Wolfe, die slechts eene
krijgsmansbegrafenis bezong, durven wij niet onderstellen. Gij aarzelt? zoo laat ons
gissen: - als ge Bilderdijkiaan zijt, dan Southey, de heldendichter van het tijdperk,
de veelzijdigst geleerdste welligt van allen, ‘de zanger van Thalaba, de biograaf van
Nelson, de historieschrijver van Brazilië’; waarom u die voorkeur geschaamd? Of
bekent gij u tot de mindere goden, wier voortbrengselen wel wat ruwer zijn dan die
van vollen bloede, maar daarentegen op eene oorspronkelijke kracht bogen, onder
fijner schaaf wel gladder, maar niet grootscher wordend; lokt u misschien de Herder
van Ettrick, in zijnen plaid gewikkeld en zijn hond aan zijne zijde, - terwijl die hand
den ruigen kop streelt, tintelen de oogen van het dier of het eene ziel had; - trekt
welligt James Hogg u aan? Het zou getuigen, dat gij uw voet verder waagt dan in
het spoor door het algemeen platgetreden, en gaarne stemmen wij het u toe, dat
het luisteren naar zijne Nachtwake van Mary Stuart, u haar en haar Schotland meer
waar heeft doen zien, dan de gevierde voorstelling van velerlei vreemde
vermaardheid. Gun ons intusschen een genie van geheel anderen stempel; gun
ons den dichter van ‘Genevieve’ ga te slaan; we zijn te zeer van ons volk, om niet
nuchter, zeer nuchter te wezen, en toch mogen wij het geniaal-groteske, toch mogen
wij het grillige van Coleridge wel, al heeft zijn ‘Oude Matroos’ niets hollandsch. Maar
ge zijt voortgegaan, ge verwijlt reeds bij de beeldtenissen van John Keats en van
den man die zijne verzen onder den naam van Barry Cornwall het licht deed zien;
twee anachronismen in deze galerij, even als zij in hun leven waren; beide navolgers
van oudere dichters in een tijd, die zich beroemen mogt op eigen wieken te drijven.
En toch strijken wij de hand over de oogen, nog eenmaal opblikkend naar den dichter
van St. Agnes-nacht; arme Keats! zoo jong in den verren vreemde aan de tering
gestorven, in de ure des doods de prooi der gewetenlooze kritiek van dien tijd.
Weêrloos laagt gij op uw leger uitgestrekt, toen de wreedheid werd gepleegd; in
welken anderen oogenblik de gru-
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wel geschied ware dan, helaas! in dien, waarin de gedachte aan een hoogeren
regter dan eenigen aardschen uw gemoed vervullen moest, op waart gij gestaan,
oog om oog, en tand om tand; en de vaardig geworden veder had zich gewroken
in een meesterstuk te meer. Er is geen zweem van waarheid in het beweren, dat
ooit iemand van talent dood geschreven w e r d ; doodschrijven doet men slechts
zich zelven; - zoo eenig letterkundig tijdperk, dat, waarin wij ons hier verplaatst zien,
getuigt het: de hekelpen is maar een prikkel, is geen ponjaard, voor wien een vonkje
vernufts ten deel viel. Wat zou er anders van u zijn geworden, geestige kop, dien
wij als eene oude kennis begroeten, Leigh Hunt! welke striemen, welke slagen
werden u gespaard? Hoe gij ze trotstet, hoe gij ze tarttet! Een diepe zin schuilt in
de slingerende arabesken, die in stede van lijsten deze verzameling van borstbeelden
omvangen; op eenigen afstand vermeidt zich uw blik in de weelde van lente en
herfst er in aangeboden; de fijnste bloemen, de zachtste vruchten lokken u aan, treedt digter toe, en tusschen die pracht van bladeren, hier door een koeltje, zoudt
ge zeggen, zoo lieflijk gestreeld, daar door een zonneschijntje, meent ge, zoo hoog
getint, wemelt het van wat de insektenwereld afgrijselijkst heeft, - er zweven niet
enkel wespen om dat ooft, er spuwen ook slangen onder dat loover. Het was een
overgangstijdperk in staatkundigen en maatschappelijken toestand, en allerlei
verdeeldheid, allerlei veete heerschte en blaakte onder die groep van geniën; maar
menschen, helaas! al zag de menigte hen, om hunner gaven wil, te vaak voor goden
aan. - ‘Abbotsford,’ roept gij verrast, en al hield ook zijn heer zich niet rein van de
vlekken, straks gegispt, wij buigen ons met u voor hem, wiens lof niet voldongen is,
al prijst gij hem den Ariosto van het Noorden! - Abbotsford, - hoe welsprekend
waarschuwt die sprakelooze schilderij, - Abbotsford Sir Walter's trots, Abbotsford
Sir Walter's tuchtiging! IJdelheid der ijdelheden, wat had hij te werken en te wagen
om de grenspalen zijner goederen uit te zetten en op de helling van dien heuvel
een slot te stichten, of het van verre in het oog vallen mogt! Hof en huizinge voor
den geridderde! - was niet heel Schotland met zijne wouden en zijne meiren en zijne
bergen, in grootscheren zin dan ooit grondbrief had, het z i j n e , sinds de Hooglanden
der Lage de toonen zijner
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harpe toeruischten; sinds de vreemde Caledonië lief gewan om den Laatsten
Meistreel en de Jonkvrouwe van het Meer! En toch, wie is er, die zijne deernis
weêrhouden kan, als hij die bevende hand over de laatste bladen schrifts strompelen
en schuifelen hoort, om zich van iedere verpligting te kwijten, om zijn kroost ten
minste een eerlijken naam na te laten? - Walter Scott, wie bemint en beklaagt en
bewondert u niet tevens? Hoe Burns u de hand zou hebben gereikt, hoe hij u aan
zijn hart zou hebben gedrukt, ware de poëet tegelijk profeet geweest; had hij, toen
gij, luisterende, letterlievende knaap, met hem aanzat, kunnen voorzien, dat de
leerling den meester overtreffen zou; dat gij zijn volk, door Europa vergeten, door
Engeland gesmaad, den eerbied der wereld verzekeren zoudt! Zeldzaam genie!
zoo helder van hoofd, dat het iederen tijd en iederen toestand naar lust herroept,
begrijpt, omvaâmt; tegelijk zoo forsch en zoo fijn van harte, dat het elken togt, die
ooit menschenborst hijgen of huiveren, jammeren of juichen deed, gevoelt,
medesmaakt, weêrgeeft, tot het, in eene eeuw van vrijheidszucht en vooruitgang
ouden en jongen van dagen het verleden voortooverend, zich als een gruwel
verwijten hoort, dat verblinden of verrukken onder zijnen invloed een omzien
wenschen terug te treên!
Niet ten onregte kent de beeldspraak ook der letterkunde eenen hemel toe, allerlei
starren rijk; - wanneer die der eerste grootte ons door hunnen glans hebben verblind,
hoe liefelijk tintelen ons dan, na eene wijle neerslaans der oogen, de kleinere toe.
Wees gegroet, Bloomfield en Clare! zangers van het landleven, de een schier louter
opmerking, de ander schier louter gevoel, - deze beschouwend, gene beschrijvend,
- uit wier werken menige treffende plaats ons heugt, menige aandoenlijke regel ons
een traan ontlokte. Duld in ons de bekrompenheid, zoo ge het dus noemen wilt, die
hier, in herinnering, nogmaals te genieten, - wij zullen er u niet hard over vallen, zoo
gij intusschen verlangt naar Henry Milman om te zien, daar gij onlangs fragmenten
van zijn Val van Jeruzalem in onze moedertaal hebt gehoord, al werd zijn naam er
bij verzwegen. Mogt ge in zijne buurt Kirke White aantreffen, roep ons, bidden wij
u; die bleeke kerkhofbloem, die vroeg en vroom verscheiden jongeling boezemt ons
belangstelling in; de weemoed, die uit zijn lied klaagt, school zoo diep! Hoe, ge
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wenkt ons tot u te komen, ge vondt hem vast, neen, - ‘wie is dat?’ vraagt ge, - en
het van lijnen zoo strenge, het zoo hoekige gelaat gâslaande, hetgeen door het
gedwongen glimlachje niet innemender wordt, antwoorden wij u: Kent ge George
Crabbe niet? zie, hij duldde in de dichtkunst geenerlei tooi of sier; hij wenschte
slechts waar te zijn, en het spiegeltje, dat de allegorie dier eerste aller zedelijke
eigenschappen ter hand geeft, hangt onder de schilderij, - te regt of te onregt? Maar
hoe aardig zegt gij ons, dat gij ons vragen lastig vindt, noode meer luisterende, even
John Wilson aanziende, om fluks van den bekeerde tot den bekeerder op te staren!
Gij verlustigt u in een heerlijk landschap aan een der meiren van Westmoreland, de
lievelingsplek misschien van den man, wiens ernstig, wiens eerbiedwaardig gelaat
die groep van zangers uit zijne school beheerscht, William Wordsworth! Hij stond
boven zijne tijdgenooten; zal de nakomelingschap tot hem opklouteren? Verguisd
als geen dichter vóór hem het werd; als geen dichter na hem, hopen wij, het ooit
worden zal; door Scott-en Southey gevierd als het grootste genie der nieuwere
poëzij; door zijne bewonderaars begroet als een christelijke Plato, kent men ten
onzent luttel meer dan zijn naam; - hoe onnavolgbaar hij is, het blijkt uit de
verhollandsching van zijn treffend: ‘We zijn met ons zevenen,’ dat in: ‘We zijn met
ons achten,’ onder de begaafdste hand, in alles, behalve in tal, verloor. Verbaas er
u niet te zeer over: ook in Groot-Brittanje won zijn invloed maar kruipend veld; eischt
hij veel van den dichter, hij eischt nog meer van den lezer die het dichtstuk genieten
zal; - wie werd onder zulke voorwaarden ooit populair? Er is geen poëet, die niet
wenschen zou te bezitten wat hij voor ware dichtkunst onontbeerlijk acht: het talent
te beschrijven, eene gave, die den zanger niet mag ontbreken, en welke hij zich
toch wachten moet ooit te lang achtereen te gebruiken, daar hare uitoefening al de
hoogere hoedanigheden der ziel lijdelijk onderstelt, en uitwendigen voorwerpen
onderworpen, - gevoeligheid, met wier toeneming in verfijning zich den kring van
des dichters indrukken uitbreidt, - lust tot overpeinzen, overwegen, waardoor de
poëet daden, beelden, gedachten en gewaarwordingen schiften en schatten leert,
- verbeelding om te scheppen, te wijzigen en zaam te voegen, - vinding, die karakters
vormt uit bouwstoffen door
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opmerking verzameld, - oordeel, ter bepaling hoe en wanneer en in welke mate
iedere dezer gaven moet worden gebruikt, ter opsporing der wetten en eigenaardige
sieraden van iederen schrijfstijl. Het was het programma, duldt gij het woord? zijner
‘Lyrische Balladen;’ het was de toetssteen, dien hij voor zijne ‘Omzwerving’ elk ter
hand stelde; - wilt ge weten met welk gevolg, luister naar Macaulay: ‘Wordsworth
trad in die gedichten op als de hoogepriester eener eeredienst, op wier altaar de
natuur was geplaatst. Geene verzen hebben ooit van meer verfijnde gewaarwording
der schoonheden van de schepping getuigd, of hartstogtelijker liefde en eerbied
voor die schoonheid aan den dag gelegd. Echter werden zij niet populair, en is het
niet waarschijnlijk, dat zij het ooit zullen worden. Het gevoel, waarvan zij doordrongen
waren, was te diep om algemeene sympathie te verwerven; hun stijl was te
geheimzinnig om algemeen te worden begrepen.’ Zoo ergens, bij hem was het
bewustzijn van roeping, en den moed er voor te lijden, er voor te leven; want aan
die liefde voor de natuur huwde zich liefde voor het edelste den mensch bedeeld,
huwede zich een zedelijke zin, die gruwde van ontwikkeling des hoofds ten koste
van het harte; die zoete neigingen en huiselijke deugden hooger leerde schatten,
dan velerlei glorie, welke blinkt en blaakt, en nu eens niet verwarmt, of zoo zij dit
doet, dan weder tevens verteert! Staar even om naar de derde groep die ons beidt,
waarin wij in het oog vallendst Byron opmerken, en beantwoordt u zelven de vraag,
hoe luttel populair Wordsworth zijn kon, hoe lang het nog lijden zal, eer hij het heeten
mag, die, grijs geworden in zijn geloof, getuigen dorst, toen er sprake was, of
dichterlijk genie en huiselijk geluk konden zamengaan: ‘Het is niet dewijl zij genie
hebben, dat zij hun te huis ondragelijk maken, maar omdat zij geen genie genoeg
bezitten; eene hoogere orde van geest en gevoel zou hen in staat stellen al de
schoonheid der huiselijke banden op te merken en te waarderen.’
Samuël Rogers en Thomas Campbell, de dichters van de Geneugten der
Herinnering en de Geneugten der Hoop! Hoe gij den eerste herkent aan die
keurigheid, welke zoowel zijne verschijning in de wereld der letteren als in de
werkelijke kenschetste; den laatste aan de meerdere geest-
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drift, welke het lierdicht boven het leerdicht eischt. Geen dichtstuk zoo onberispelijk
van versificatie als dat aan het geheugen gewijd; we wagen gaarne de vermetele
vlugt mede, waartoe de gewiekte troosteresse in leed niet slechts aanspoort, maar
ook uitlokt; en echter schijnt ons noch in het eene, noch in het andere vers Cowper's
Taak overtroffen. Hij beloofde minder, hij hield meer! De droom van een Krijgsman,
Hohenlinden zelfs, om slechts die lyrische uitstortingen van Campbell te noemen
welke ieder kent, de geest van Burns schijnt in zijn volgeling gevaren; er is een
vierde eeuws vooruitgang in de betrekking tusschen beide volken, Engelschen en
Schotten, in het broederlijk: Mannen van Engeland! dat de rouwdrager over
Edinburgsch Parlement noode zou hebben meêgezongen; maar trots al de
volksvooroordeelen, waaraan Burns zich te goed deed te hinken, hij had ons eenige
trekken uit den Oostzeeschen Slag gespaard, of ook bij den gruwel, sedert aan
Copenhagen gepleegd, zijne verontwaardiging lucht gegeven! - Wij poozen een
oogenblik bij eene letterkundige zeldzaamheid, - een dichter uit de kwakers, Bernard
Barton, en bij hem, die kwakers liefhad, die kwakers schetsen wijdde, welke
misschien de secte zullen overleven, bij Charles Lamb. Helaas! dat zoo zelden de
stemming, waarin deze Hester zong, de zijne was; dat de wolk, die de levenszon
van zoo velerlei vernuften verduisterde, zich ook voor zijne blikken verzwaarde tot
verbijsterens zijner schreden toe. ‘Benijd die bevoorregten hunne gaven niet,’ klinkt
het ons toe; wij gaan de afschaduwing van Percy Bysshe Shelley langs, den
beminnelijksten mensch, den meest enthusiasten mysticus, den bijwijle stouten
dichter, van spinosisme, van atheïsme, van wie weet wat al isme beticht en daarvoor
vervolgd, alsof de waarachtige godsdienst, alle menschelijk gemoed ingeprent, ooit
iets van eenig dichtstuk, diepzinnig als de zijne, te duchten had. Tot voor het
Groot-Brittannië dier dagen toe was Cowper's fabel de Nachtegaal en de Glimworm
vergeefs geschreven; ‘wederzijdsche eerbiediging van de gaven der natuur en der
genade, vrede de pligt en het loon van wie kruipt en wie vliegt,’ gij, die Christenen
heet, wanneer zult gij daardoor toonen het te zijn? Het is zoo schraal een troost
voor een verbitterd, voor een mislukt leven, dat het nageslacht regtvaardiger is dan
de tijdgenoot, dat het eindelijk ook voor Shelley, den lierdichter bij uitnemendheid,
d a a g t ; - maar gij
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houdt niet van bespiegeling, gij verlustigt u in de geestige trekken van het genie,
dat het derde der zustereilanden vertegenwoordigt, Thomas Moore, die u verbaast
en verbijstert door de spelingen van zijn vernuft, schitterend in de Oostersche
Vertellingen, scherp in zijne gispingen van George en zijn hof, schier misplaatst in
de meeste zijner Iersche melodiën. Of gevoelt gij voor Erin, niet enkel als gij de
minst overladen dier zangen hebt hooren lezen, ook als gij ze zingen hoort, iets van
den eerbied, iets van de deernis, die Burns u met de helft der woorden, maar met
grooter waarheid, voor Schotland afvergt of inboezemt? ‘Wie zoo kwistig kweelt,
klaagt niet van harte,’ was eene opmerking, welke ons een der bewonderdste
liedekens bedierf. ‘Zijne verzen hebben iets van een stortvlaag van schoonheden;
een dans van beelden; een stroom muzijks; - zij gelijken het schuim van den waterval,
door een ochtendzonnestraal rooskleurig getint. De kenschetsende onderscheiding
van zijnen stijl is die voortdurende, onophoudelijke vloed van weelderige gedachten
en schitterende toespelingen. Vraagt gij ons, hoe wij ons voorstellen, dat hij schrijft,
wij antwoorden u: met een stift van kristal op verzilverd papier, glijdend en blinkende.’
Er is veel waars in die karakteristiek; slechts draagt zij de blijken van geene
vriendenhand te komen. Immers, deze zou niet hebben verzuimd, in dien regen van
allerlei steenen, ook de edele te onderscheiden, en de vonken van echt vernuft
hebben gewaardeerd, die stuivende asch van woordenpraal doorgloeijend en
overschijnend. V a l s c h e s m a a k is dat kwisten van versiersels,
o v e r w o e k e r i n g van geest; de krankte helaas! eener kunst, die ten top is
gestreefd. Waarheid boven alles, schoon het ons deert, dat wij onder dien indruk
voor heden uit deze dichtergalerij zullen scheiden; - zoo wij nog bewijs hebben bij
te brengen voor dien overvloed op het gebied der gedachte, welke in overdaad
ontaardt, voor de rijpheid, die rot dreigt te worden, zie om naar dat standbeeld uit
St. Paul's geweerd, zie op! Ook zonder dat hier de star van den lokkenrijken schedel
verdween, ook zonder dat hier de morgentoortse aan zijne voeten zij gebluscht, ook
zonder dat de prachtige vleugelen hier aan het einde der breede schachten in
vleêrmuisvlerken zijn schuil gegaan, denkt gij aan den Lucifer van Geefs; een nevel
schijnt die schitterende schoonheid te omzweven! Newstead-Abbey is op het voetstuk
gebeiteld, Missolonghi
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leest ge op de banier die de regterhand opbeurt, - verklaring en vergoêlijking tevens?
Onder den invloed dier dichtschool hebben zich voor vijf en twintig jaren onze
toen jeugdige vernuften ontwikkeld, - zoowel zij, die zoozeer bezield bleken, dat ze
later onder geenerlei bedrijf of beroep de lier konden vaarwel zeggen; als zij, die,
vrijwillig of verpligt, in hun volgend leven der muzen slechts hunne snipperuren
wijdden, - wie is er, die stoutweg beweren durft, dat het onze letterkunde heeft
geschaad? Het kwam voor beiden op de keuze van hët voorbeeld, het kwam voor
de eersten vooral op het maathouden in het bewonderen van den meester aan. Zoo
er onder deze geweest zijn, die verzuimden van Scott en Byron tot Cowper en Burns
op te klimmen, zouden zij in eene andere school meer oordeels hebben aan den
dag gelegd? Zoo gij er te wijzen wist, die in louter manier ondergingen, wij zouden
er tegen één zulke tien andere kunnen overstellen, die het in de gevierde school
van Tollens niet verder bragten. Loop de wanden uwer boekerij langs, wij mogten
er onwillens krenken, zoo wij namen noemden, en een enkelen verdienstelijken
voorbijzagen; loop die langs, als ge u overtuigen wilt, dat onze letterkunde bij deze
studie der Britsche school menige voortreffelijke vertaling won van de hand dier
zelfden, welke zich sedert ook oorspronkelijk onderscheidden! Het is niet de
worsteling met halve goden, welke heldenspieren verslapt of heldenkrachten knot,
- volsta hier de wenk, dat het de traagheid is die indommelt op vroeg verworven
roem, welke nieuwe werelden ook nog langs onbeploegde zeeën hun veroveraar
wachten! En wat de tweeden aangaat, ‘zij die,’ zegt Bilderdijk, ‘liefde voor Poëzij
koesterend en er door weggesleept, zoo verr' als de Burgerlijke en Huisvaderlijke
plicht het veroorloofde, hunne ledige uren, ongenoegzaam om aan eigen vindingen
haren eisch te geven, liever aan het overbrengen van schoone Dichtstukken der
Buitenlanderen, in eene kiesche versmaat toewijden, dan, bij hunne bekrompenheid
van tijd, of een middelmatig oorspronkelijk voort te brengen, of aan hun gezin en
beroep te ontstelen wat die toebehoorde;’ waar elders ontsloot zich voor hen een
bloemhof, rijk aan dien engelschen, wiens weelde wij niet half naar eisch hebben
geschetst? Eene proeve van hunnen arbeid ligt voor ons in de vernieuwde uitgave
van Crabbe's Kerkregisters,
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en het was deze, die ons voor dit opstel de pen ter hand deed nemen.
De Heer Sybrandi houde het ons ten goede, zoo wij hem onwillekeurig in eene
andere cathegorie hebben geplaatst, dan waarin hij om overige, ons onbekende
verzen aanspraak maken mag, zich een zetel te zien aanwijzen. Het publiek zal
ons, gelooven wij, voor de schikking dankbaar zijn, als zij hem prikkelt zijne
portefeuille te ontsluiten.
Wij zagen vroeger van zijne hand eene vertaling van Thomas Moore's Val van
de Engelen, - wanneer het boekske er niet ook eene van de Peri en het Paradijs
had ingehouden, wij zouden, ondanks het hemelsbreed verschil in stof en opvatting
tusschen het eerste dichtstuk en de Kerkregisters van George Crabbe, en het eenige
oorspronkelijke vers, de Predikantsdochter, iets harmonisch hebben gewaardeerd
in de keuze van onderwerpen. Eene geheimenis der geestenwereld aan den bijbel
ontleend, - eene schets van het leven eener dorpsgemeente, - eene studie van
zielslijden uit eene pastorie, - hoe dun de draad mogt zijn, het drietal liet zich binnen
denzelfden kring van geliefkoosde studiën en bij voorkeur op zich genomen
beroepsbetrekkingen besluiten, - maar de Peri wipt er tusschen, en uit heeft de
overeenstemming. Het is mogelijk, dat de Heer Sybrandi weinig gediend zoude
wezen met eene verklaring, die, hoe goed gemeend, zijn smaak altijd aan een schijn
van bekrompenheid zou prijs geven; - maar als wij dezen daarvan thans gaarne vrij
kennen, vergunne hij ons op te merken, dat het ons verbaast, hoe de zijne juist op
twee zulke u i t e r s t e n als Moore en Crabbe vallen kon? Wij brengen gewillig de
bewijzen van den hemelsbreeden afstand, die dezen van genen scheidt, bij, - terwijl
we van hem eenige proeven der duizenderlei toonen en tinten, die tusschen de
schreeuwend verschillende manieren liggen, te gemoet zien.
(De studie GEORGE CRABBE in het volgend nommer.)
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Verzameling van Vraagstukken, ter oefening in de toepassing der
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Hoe velen ook de mislukte voortbrengselen en onrijpe vruchten der pers mogen
wezen - getuigen dit bijv. de romanlitteratuur in het algemeen, of de kost, ons door
de leesgezelschappen van zoo menig departement der Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen opgedischt; getuigen dit ook niet weinige zoogenaamd populaire werken
over deze of gene wetenschap - toch zijn er, Goddank! nog enkele schrijvers, die
eenen meer degelijken arbeid leveren, die, vergeef ons deze geijkte boekverkoopers
uitdrukking, in eene wezenlijke behoefte weten te voorzien. Onder het getal dergenen,
die door de vruchten hunner lucubrationes anderen trachten nuttig te zijn, neemt
de heer Lobatto eene eervolle plaats in. Het boek, welks titel wij boven afschreven,
kan dit op nieuw bewijzen.
Gelukkig noemen wij zijne keuze; in onze taal toch bestaat dergelijk werk niet, en
het aanleeren van statica en dynamica, zonder eenig voorbeeld tot opheldering, is
uiterst moeijelijk. Voor hem, die de academie bezoekt, en het enfant cheri is van
den hoogleeraar in de wiskunde, omdat leerlingen, die de statica beoefenen, en het
dus iets verder brengen dan het theorema van Pythagoras of de eigenschappen
van cirkels en veelhoeken, zeldzaam zijn, voor de zoodanigen behoefde dit boek
van Lobatto niet geschreven te worden; zij toch werken de problema's hunner
leermeesters uit. Maar door die vele anderen, die, van alle onderrigt verstoken,
autodidakten worden, kan het met vrucht geraadpleegd worden. ‘Welke boeken
moet
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ik lezen? vroeg ik, nog jong en met vreemde schrijvers onbekend zijnde, aan een
zeker man van naam; men kan niet altijd leeren! was het onheusche antwoord, dat
ik ontving.’ Zoo ging het den grooten Jacob de Gelder (zie de Voorrede, geplaatst
voor zijne Beginselen der differentiaal-, integraal- en variatie-rekening), en nog
tegenwoordig is voorkomendheid zoo zeldzaam, wanneer het de vraag geldt, om
zich ten behoeve van een ander eenige moeite te getroosten. Men beschuldige ons
hier niet van zwartgalligheid; wij spreken zoo uit eigene ervaring als uit die door
enkele onzer vrienden opgedaan. Dat wij echter aan vooruitgang gelooven, mogen
het antwoord bewijzen, door Jacob de Gelder ontvangen en de raad, vele jaren later
door een onzer corypheën in de wiskunde gegeven aan een onzer vrienden, toen
deze hem verzocht om inlichtingen omtrent de beste wijze om de
differentiaal-rekening te leeren. Lees Navier, ‘Leçons d'Analyse,’ zeide de groote
man; dat was reeds veel en zou meer nog geweest zijn, ware 't niet dat die
raadgeving vergezeld ging van de klagt, dat altijd anderen inlichtingen te moeten
geven den meest kostbaren tijd deed verloren gaan. Mijn vriend ondertusschen
trachtte den raad op te volgen, maar stuitte, helaas! reeds op de eerste bladzijde,
waar de franschman, met de hem eigene levendigheid, zulk een luchtsprong waagde,
dat het niet mogelijk was hem te volgen, ook al riep gene met fransche
welgemanierdheid uit: ‘il est clair maintenant!......’ ja, duister was het mijn vriend,
duister als de nacht. Daarom moest hij Navier vaarwel zeggen; andermaal raad te
nemen bij een man, die reeds eenmaal geknord had, ging niet; op goed geluk af
schafte hij zich derhalve een ander werk aan, waaruit hij, ja, differentieren en
integreren leerde, maar vraagdet gij hem, waarom hij dat zoo en niet anders deed,
dan bleef hij u het antwoord schuldig, of moest op zijnen schrijver als zijne autoriteit
verwijzen. De leer echter van het gezag geldt niet in wiskundige zaken en, om van
dit gezag ontslagen te raken, had hij den gelukkigen inval om zich het werk van Jac.
de Gelder, boven reeds genoemd, aan te schaffen. Toen leerde hij helder inzien,
wat vroeger hem duister was. Waarom? Omdat de Gelder hollander was en de
nederlanders zich beijveren om duidelijk te zijn, niet met halve geleerdheid tevreden
te wezen; omdat de Gelder als autodidakt wist, op welke klippen de liefhebber stuit;
omdat hij ten overvloede door voorbeelden ophelderde, hetgeen hij reeds zoo
duidelijk uiteengezet had. Neem nu Poisson ter hand of Duhamel; die geleerden
hebben uitstekende werken over mechanica geschreven, maar zoo algemeen, dat
het den leerling, die zoo gaarne de zaak door een voorbeeld ziet opgehelderd,
moeijelijk valt, ja, vaak onmogelijk is zijnen schrijver te volgen. En in die leemte
heeft Lobatto voorzien. Wel was Schmidt hem voorgegaan, en gaf deze in zijne
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‘Beginselen der Statica en Dynamica’ enkele voorbeelden, maar het werk en de
methode van Schmidt waren verouderd; men las nieuwe werken in uitheemsche
talen geschreven en deze namen eene te hooge vlugt, werden zonder voorbeelden
niet verstaan.
Dank zij dus den heer Lobatto toegebragt voor het nuttige werk door hem verrigt;
aangenaam zou 't ons wezen, wanneer deze aankondiging er iets toe mogt bijdragen
om zijn boek meerdere bekendheid te geven en den uitgever grooter debiet te
bezorgen. In dat geval toch laat de S. de belofte min of meer doorschemeren, om
later zijnen arbeid door eene gelijksoortige verzameling van dynamische en
hydrodynamische vraagstukken aan te vullen.
In 1850 werd ons door den heer Lobatto het vooruitzigt geopend op eene
bearbeiding van het hoogere gedeelte der integraalrekening, waaraan men, bij de
toepassing der analysis op onderwerpen tot het gebied der natuur- en werktuigkunde
behoorende, meer bepaaldelijk behoefte ondervindt. Wij hopen niet dat de S. ons
zal beschuldigen hem lastig te vallen, wanneer wij hier te kennen geven hoe
aangenaam ons, en velen met ons, het tot stand komen van dat werk zijn zou.
Maar haasten wij ons om een beknopt overzigt te geven van de ‘Vraagstukken
ter oefening in de toepassing der gronden van de statica en hydrostatica.’ Liepen
wij hier geen gevaar van uitgemaakt te worden voor lastige babbelaars, die elke
nevengedachte lucht moeten geven, voor zij tot hun onderwerp terug kunnen keeren,
wij zouden onzen lezers op onze beurt gaarne een vraagstuk ter oplossing
aanbieden; 't zou het volgende zijn: hoe komt het toch, dat wij in onze taal enkel
populaire werken hebben over natuur- en sterrekunde? In een land, waar hoogere
meetkundige analysis koopers vindt, kan het niet ontbreken aan liefhebbers voor
meer voedzamen kost op het gebied der natuurkundige wetenschappen. Van den
kant der uitgevers kunnen wij dus moeijelijk veronderstellen dat het bezwaar komt.
Maar ter zake. Lobatto verdeelt zijnen arbeid in twee afdeelingen; in de eerste
komen voor de vraagstukken op het gebied der statica behoorende, in de tweede
die, welke op de hydrostatica betrekking hebben. Elke dezer afdeelingen is weder
in verschillende hoofdstukken verdeeld.
In het eerste hoofdstuk der eerste afdeeling bijv., vinden wij vraagstukken, waarbij
de wrijving buiten rekening blijft. Zij hebben betrekking op het evenwigt van
hefboomen; op de zamenstelling van krachten; het hellende vlak; evenwigt van
staven; spanning van koorden; evenwigt van gewigten, hangende aan koorden;
evenwigt van staven, welke op bollen rusten; evenwigt van bollen, op hellende
vlakken en cylinders; evenwigt van krachten, op de zijden eens veelhoeks
aangebragt; evenwigt van staven, welke om scharnie-
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ren draaijen; drukking van koorden (met gewigten bezwaard) op kromme lijnen;
evenwigt van ligchamen op gebogen oppervlakken; zamenstelling van krachten op
een gebogen oppervlak aangebragt.
Men ziet uit deze korte opgave, dat het aan verscheidenheid niet ontbreekt, en
toch is er veel achterwege gebleven; met geen enkel woord wordt er gesproken
over schroefdraden, wiggen, dommekrachten of raderwerken.
In het tweede hoofdstuk komen gelijksoortige vraagstukken voor, met dit
onderscheid echter, dat hier de wrijving (waarom ook niet de rollende wrijving?) in
rekening gebragt is. Wij opperen de vraag, of ook bij de vorige de wrijving niet had
in aanmerking genomen kunnen worden; zij waren dan vollediger geweest, en het
was, dunkt ons, zeer gemakkelijk voor den leerling, om de wrijving buiten rekening
te laten; daartoe toch had hij eenvoudig de wrijvingscoëfficient = 0 te stellen. Behoort
ste

het 31 vraagstuk tot de statica of de dynamica? Voor wij tot het derde hoofdstuk
komen, veroorloven wij ons nog eene enkele opmerking: hier en daar wordt van
deze of gene eigenschap het betoog gegeven (zie bijv. bladz. 9 of 139), op andere
plaatsen niet; een enkele maal verwijst de S. naar een handboek over statica,
differentiaal-rekening, enz. In een boek, waarin alleen vraagstukken, ter toepassing
van het geleerde, behandeld worden, kwam strikt genomen geen betoog te pas; wij
gelooven echter dat het voor den leerling, die geheel op zich zelven staande deze
wetenschap moet beoefenen, gemakkelijk geweest ware, bijaldien telkenreize naar
een handboek, zooveel mogelijk altijd hetzelfde, verwezen ware.
In het derde hoofdstuk behandelt de S. eenige vraagstukken, welke betrekking
hebben op de aantrekkingskracht der stofdeelen. Vergelijken wij dit hoofdstuk met
andere, met dat bijv., waarin de zwaartepunten behandeld worden, dan valt het zeer
gering aantal vraagstukken over zulk een gewigtig onderwerp, als de aantrekking
is, terstond in het oog. Hoewel de leer der aantrekking eene der moeijelijkste is uit
het geheele gebied der statica, mogen wij ons niet ontveinzen dat wij, juist daarom,
van onzen S. eenige meerdere opheldering verwacht hadden. De naam van Gauss,
wiens potentiale functie zulk eene gewigtige rol speelt bij deze leer, wordt nergens
genoemd; de functie zelve slechts eenmaal gebezigd bij de berekening van het
gemakkelijk geval, dat een gelijkslachtige bol een punt aantrekt. In een woord, de
vraagstukken, welke hier voorkomen, hebben alleen betrekking op de aantrekking
van eene lijn op een punt; van eene lijn op eene andere lijn (beiden liggen in
elkanders verlengde, waardoor de zaak zeer gemakkelijk wordt); van eene
cirkelvormige plaat op een punt (ook al weder een bijzonder geval, aangezien het
punt ligt in de loodlijn door het middelpunt der plaat
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getrokken; had de S. in dit geval het punt buiten die as genomen, hij was, vergissen
wij ons niet, tot eene uitdrukking gekomen, welke niet integrabel is, en had dan
geschikte aanleiding kunnen nemen om op te geven hoe in dergelijke gevallen te
handelen); van een onbegrensd plat vlak op een punt. In dit laatste geval is
verondersteld, dat de aantrekking werkt in de omgekeerde reden van de derde
magten der afstanden. Het verwonderde ons, dat het geijkte problema van een
oneindig langen cirkelvormigen cylinder, welke een punt, buiten dit ligchaam gelegen,
aantrekt, hier overgeslagen is; bij de voorgaande, zoo gemakkelijke, hoorde het te
huis. De drie laatste vraagstukken staan in verband met de aantrekking van den
bol; ook deze vindt men bij Duhamel, Poisson, Baumgartner en anderen, ja, Pierre
geeft in zijne ‘Exercices sur la physique,’ zonder integraalrekening, het bewijs, dat
een punt in een uitgeholden bol overal in evenwigt is onder de aantrekkende krachten
van de bolvormige laag. 't Spijt ons dat de hoogleeraar hier de gelegenheid
ongebruikt laat om te spreken over het theorema van Chasles, de werken van Green,
Ivory, enz., waardoor ook de toepassing dier stellingen op de aantrekking,
uitgeoefend door eene omwentelingsellipsoïde op een punt, buiten haar of op hare
oppervlakte gelegen, geheel achterwege blijft; in een woord, mogen wij vrijelijk onze
meening uiten, dan beschouwen wij dit geheele hoofdstuk als mislukt, of althans
niet evenredig aan andere, voorzeker niet meer belangrijke gedeelten.
Het vierde hoofdstuk bevat 70 bladzijden (het vorige slechts 20), om den lezer
bekend te maken met een overgroot aantal vraagstukken, betreffende de
zwaartepunten van lijnen, vlakken en ligchamen. Eerst geeft de Hoogleeraar de
algemeene formule om het zwaartepunt te bepalen, daarna komen de voorbeelden.
Onze S. schijnt eene bijzondere voorliefde voor dergelijke berekeningen te hebben;
wij hopen niet omdat zij tamelijk gemakkelijk zijn. De meerdere of mindere
moeijelijkheid toch, welke men ondervindt bij het bepalen van het zwaartepunt,
hangt louter af van de zwarigheden, waarop men bij het integreren der formules
stuit; in zoo verre vinden deze vraagstukken eene zeer geschikte plaats, wanneer
men door voorbeelden het integreren wil ophelderen; maar hun groot aantal schijnt
ons minder doelmatig toe in een werk over statica, vooral wanneer men slechts over
bepaalde ruimte te beschikken heeft en daardoor andere, zooveel meer gewigtige
onderwerpen onaangeroerd moet laten. Bij 's hoogleeraars vrijgevigheid in het
integreren der formules kwam het ons toch eenigermate vreemd voor, dat dit
integreren zoo geheel is vermeden, waar het de vraag is, de zwaartepunten van
oppervlakken in het algemeen te bepalen; wij erkennen gaarne, dat het vinden van
bijv.:
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voor vele oppervlakken uiterst lastig is, maar worden daarom wel eenigzins gesterkt
in ons vermoeden, dat het gemakkelijke eene bijzondere bekoorlijkheid had in de
oogen van den Hoogleeraar. Moeijelijker is het eene reden te vinden, waarom op
het einde van dit hoofdstuk zoo vele overbekende stellingen of algemeene
eigenschappen van het zwaartepunt worden herhaald en overwogen; de meeste
dier stellingen toch vindt men in de handboeken over statica; in het plan van het
werk behooren zij niet te huis. Wij kunnen den S. moeijelijk toegeven, dat hierdoor
dit hoofdstuk vollediger (wel grooter) geworden is. Bovendien heerscht hier nog al
willekeur; eenvoudige stellingen worden bewezen, maar, vreemd genoeg, de
eigenschap van het zwaartepunt, dat elk der integralen
∫ m x d v, ∫ m y d v en ∫ m z d v,
over de geheele massa uitgestrekt, gelijk nul wordt, staat zonder eenig betoog of
opheldering op bladz. 93.
Die groote liefde voor de eigenschappen van het zwaartepunt der ligchamen is
ook overgebragt in het volgende hoofdstuk (zie bladz. 178 tot 181), waar het
grondbeginsel der virtuele snelheden betoogd wordt. De S. begint met te verklaren
wat men onder virtuele snelheid en virtueel moment te verstaan hebbe; daarna geeft
hij de evenwigtsvergelijking, waarin het grondbeginsel der virtuele snelheden ligt
opgesloten, maar alvorens tot het algemeen betoog te komen, licht hij den zin van
het grondbeginsel nader toe, door het op enkele bijzondere evenwigtsgevallen van
toepassing te maken. Jammer, dat de Hoogleeraar met geen woord rept van het
geval, dat men niet met vaste ligchamen, maar met vloeistoffen te doen hebbe, te
meer wijl hij niet alleen vraagstukken geeft over statica, maar ook over hydrostatica.
Het grondbeginsel der virtuele snelheden toch vindt evenzeer zijne toepassing in
het geval dat er evenwigt is in een stelsel, waarbij het vermogen der krachten
overgebragt wordt door middel van eene vloeistof, bevat in een kanaal of in een vat
van willekeurigen vorm. - Na de behandeling der algemeene evenwigtsvergelijking
zou men meenen dat de vraagstukken kwamen om de zaak, gelijk zij verklaard is,
op te helderen; hierin echter zou men zich grovelijk vergissen. Slechts 4 vraagstukken
staan aan het einde van dit hoofdstuk; in elk dezer problema's zijn de coördinaten
assen zoo genomen, dat zij alleen bijzondere gevallen voorstellen en derhalve niet
dienen om het algemeene beginsel duidelijk te maken. Ook vindt men in deze
voorbeelden geen spoor van de onbepaalde factoren λ, λ1, λ2, enz., bedoeld in §
12. Een en ander stelt eene groote leemte daar in dit hoofdstuk, en is misschien
het ernstigste gebrek in het geheele boek.
Het zesde hoofdstuk behandelt het evenwigt van buigbare koor-
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den. Gaarne gaven wij van dit, gelijk van de volgende hoofdstukken, een meer
uitvoerig verslag, maar ziet, daar lezen wij de uitmuntende verhandeling van Dr. J.
Bosscha Jr., over het arbeidsvermogen van den galvanischen stoom (in 't voorbijgaan
zij hier gezegd, dat zij, die stoom willen vervangen door electrische krachten, in
deze voorlezing menigen nuttigen wenk kunnen vinden), en zien daar, dat deze
zich verontschuldigt, omdat hij zijne toehoorders eenigen tijd bezig moest houden
met beschouwingen, die, hoe eenvoudig ook, hare misschien weinig tot aanbeveling
strekkende verwantschap met de wiskunde hebben verraden. Hoe dan, wanneer
men alleen over wiskunde spreekt? Is het hier niet onze pligt tegenover de lezers
van dit tijdschrift kort te zijn? Welnu dan, het zesde hoofdstuk van Lobatto, over het
evenwigt van buigbare koorden, bevat voor den wiskundige zeer vele nuttige, ja,
onmisbare zaken; meer zullen wij er niet van zeggen. Alleen komt het ons vreemd
voor, dat de beschouwing der welflijnen hier niet een plaatsje heeft mogen vinden;
deze soort van lijnen komt in het geheele werk niet voor, en toch zijn zij voor den
praktischen man onmisbaar.
Een zevende hoofdstuk besluit de statica met het opgeven van een aantal
vraagstukken, welker oplossing aan den lezer overgelaten wordt, ten einde hem
ruime gelegenheid tot eigene oefening te verschaffen. Bij elke dezer vragen is het
antwoord mede opgegeven, opdat men zich van de juistheid der gevondene
oplossing zou kunnen verzekeren.
Gelijken weg sloeg de S. in bij het behandelen der hydrostatica; ook daar komen
aan het einde vele vraagstukken ter oplossing en oefening voor. Van dit tweede
gedeelte zullen wij kortheidshalve alleen den inhoud der hoofdstukken vermelden.
Zoo handelt het eerste hoofdstuk over de normale drukkingen door vloeistoffen
tegen platte of gebogene oppervlakken uitgeoefend; het geeft buitendien de bepaling
van het perspunt. Eerst worden deze zaken bij onveerkrachtige, later bij veerkracht
bezittende vloeistoffen overwogen. Die zelfde verdeeling neemt de S. in het tweede
hoofdstuk in acht, waar hij spreekt over het evenwigt van vaste ligchamen, drijvende
in vloeistoffen. In het derde hoofdstuk komen voorstellen over de stabiliteit van het
evenwigt van drijvende ligchamen voor; het vierde bevat voorstellen van gemengden
aard; het vijfde toepassingen der algemeene evenwigtsvergelijking voor vloeistoffen,
onder de werking van willekeurige krachten.
Drukfeilen, zoo lastig in wiskundige geschriften, ontsieren het boek niet; wel komt
hier en daar eene enkele voor, maar vooruitgang is hier aanzienlijke vooruitgang,
wanneer men dit werk verge-
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lijkt met vroegere lettervruchten, in 't bijzonder de differentiaal en integraalrekening
van denzelfden schrijver.
Alvorens voor goed afscheid te nemen van dit boek, zij ons nog een paar regels
gegund, om den heer Lobatto nogmaals onzen dank te brengen voor het vele goede,
dat hij ons ten beste gaf; wij bevelen gaarne zijn werk in de handen der aankomende
wiskundigen.
April 1858.
JOSUA.

Handleiding tot de kennis der Vaderlandsche Geschiedenis, ten dienste
van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie
wenschen voor te bereiden, door Lodewijk Mulder, Eerste Luitenant der
infanterie aan voornoemde Akademie. Te Arnhem, bij D.A. Thieme. 1858.
o
256 en iv blz. gr. 8 .
Wij hebben een tijd lang achtereen zoo vele slordig bewerkte en hoogst gebrekkige
geschiedkundige handboeken ter aankondiging gekregen, dat die taak ons zelven
uiterst verdrietig werd: gedwongen als wij ons doorgaans gevoelden om niet dan in
de meest afkeurende termen eene ongunstige (naar wij echter gereedelijk vermeenen
- altijd gemotiveerde) uitspraak te leveren over het onbekookte werk van dezen of
genen met schrijfjeukte geplaagde, doch daarentegen, naar het telkens scheen,
zoo dan al niet met geschiedkundige kennis en een helder verstand, althans met
ledigen tijd en papier gezegende. Dat wij alzoo bij het ontvangen van alweêr eene
nieuwe handleiding, de hierboven aangekondigde, in weêrwil dat de naam des
schrijvers eenen zekeren waarborg medebragt (de naam van Van der Maaten toch
ook was ons niet dan van de beste zijde bekend, en evenwel, ook zíjne ‘Beknopte
geschiedenis der Nederlanden’ miste nog zoo oneindig veel!) misschien zelfs wel
met eenig vooroordeel de lezing daarvan aanvingen - niemand duide ons zulks al
te zeer ten kwade. Intusschen - wij haasten ons om deze verklaring af te leggen wij lazen het boek van de eerste tot de laatste bladzijde genoegzaam achtereen
door, ten slotte innig voldaan over den nagelaten indruk van het geheel, en zonder
dat onze onder het lezen vlugtig aangeschrapte opmerkingen bij nadere vergelijking
ons iets noemenswaardigs van dien indruk vermogten te benemen. Alleen vroegen
wij ons toen af: waarom de Heer Mulder dat ‘ten dienste van hen,’ enz., maar niet
liever van zijn titelblad had weggelaten? Oppervlakkig zou het den schijn kunnen
aannemen alsof zijne handleiding speciaal ware ingerigt om daarmede - men vergeve
ons de gemeenzame uitdrukking - de jongeluî, voor Breda
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bestemd, zoo wat klaar te doen spelen; en vervolgens nog - (dat eerste luitenant
komt er toevallig bij!) - alsof men hier ook meer bepaald te wachten hadde eene
vaderlandsche geschiedenis in usum futurorum Pyrgopolinicum; met andere woorden:
une histoire bataille, hoofdzakelijk geschreven ten dienste van onze toekomende
landsverdedigers. Noch het eene noch het andere mag van dit werk gezegd worden.
Het geeft in eenen beknopten, aangenamen stijl de noodzakelijkste
hoofdgebeurtenissen op uit de lotgevallen onzer voorvaderen van den vroegsten
tijd tot aan de troonsbeklimming van onzen regerenden koning Willem III. Zoo als
die híer zijn voorgesteld, kunnen ze niet anders dan eene hoogst nuttige lectuur
opleveren voor alle jongelieden zonder onderscheid, om het even welke loopbaan
die later hopen te bewandelen. Ook ouderen zullen hier nog genoeg kunnen vinden,
wat hun wetenswaardig voorkomt; eene reden te meer om bij eenen herdruk, liefst
dit geïncrimineerde ‘ten dienste van’ te doen verdwijnen. Hoe in eene geschiedenis
vooral als de onze onophoudelijk van gevechten sprake moet zijn, kan niemands
bevreemding opwekken. De wording van het Nederlandsche volk heeft men aan
volhardend en roemvol strijden te danken gehad, en de opsomming van het
voornaamste daaruit zal altijd een ruim aantal bladzijden moeten beslaan in elke
historie van ons land, op welke schaal ook aangelegd. Maar blijft het in deze
Handleiding ook voornamelijk hierbij - is dat schering en inslag? Gewis niet. De
opkomst en het voortwoelen onzer staatspartijen, zonder wier kenuis het onmogelijk
is zelfs maar een eenigzins oppervlakkig en tevens duidelijk denkbeeld te vormen
van ons gansche volksbestaan, tegenover het overige Europa en op ons zelven,
van den eersten graven-tijd, althans van Floris Vaf, - wordt door den verdienstelijken
schrijver geleidelijk, beknopt en klaar, maar vooral, gelijk wij vermeenen dat door
ieder die slechts billijk is zal worden toegestemd, hoogst onpartijdig, zonder eenige
aprioristische affectie voor deze of gene factie, van het begin tot het einde toe
voorgesteld. Wat daarbij in zoo menig handboek ten onzent, ja zelfs wel in meer
uitgebreide werken over onze geschiedenis, vaak ten eenenmale verzuimd wordt,
vinden wij hier telkens te zijner plaatse vermeld. Wij bedoelen de onwetendheid, of
liever de totale verwarring, waarin onze jeugdige lezers meestal gebragt of gelaten
worden, ten opzigte van onze verschillende regerings- of staatsvormen. Een
stadhouder is en blijft voor hen een stadhouder, d.i. dezelfde magthebber of gebieder,
om het even in welken tijd. Hoe of verder ons staatsbestuur in deze en weêr in eene
andere eeuw in elkander zat, - in de meeste handboeken vindt men geen woord
daarvan. Tien tegen een, dat er nog altijd genoeg gevonden worden, die u zoo wat
kunnen vertellen, wie b.v. die Ephoren te Sparta waren, die Suffeten te Karthago;
maar
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die, wanneer gij hen ondervraagt omtrent de waardigheid, om slechts iets te noemen,
van den landsadvokaat of den raadpensionaris, genoegzaam niets weten te zeggen.
Ook in dit opzigt nu heeft de Heer M. eene goede taak verrigt, waardoor zijn boek,
wij herhalen het gaarne, voor alle jongelingen, voor de Militaire Akademie of wáarvoor
ook bestemd, gerust mag worden aanbevolen.
De geringe opmerkingen, waarvan wij hier te voren spraken, zijn deze. Drusus
(blz. 4) was niet de schoonzoon, maar de stiefzoon van Augustus; hij was de
schoonzoon van den drieman Antonius. En insgelijks was Don Jan van Oostenrijk
niet de halve broeder van Philips II, maar, als natuurlijke zoon van Karel V, de
bastaardbroeder. Ook door Prof. Visscher wordt hij, in zijnen ‘Leiddraad tot de
Algemeene Geschiedenis van het Vaderland’, verkeerdelijk een halve broeder
geheeten. Op bl. 15 leest men: ‘Het middelste gedeelte van het uitgestrekte gebied,
begrepen tusschen den Rijn en de Schelde, en Lotharingen genoemd, kwam aan
Lodewijk's oudsten zoon Lotharis.’ Meer logisch ware geweest: het middelste
gedeelte, enz., kwam aan Lotharis - en dit gebied werd naar zijnen naam Lotharingen
genoemd (Lotharii regnum). - Een weinig te onbepaald is mede hetgeen in de noot
op bl. 31 gezegd wordt, en aangehaald bij de vermelding, dat er in Duitschland een
nieuwe keizer was opgetreden, Karel IV. ‘In Duitschland was de waardigheid van
keizer niet erfelijk, maar na den dood eens keizers werd er een nieuwe gekozen
door zeven vorsten van het rijk, die daarom den titel van keurvorsten voerden.’ Het was immers juist Karel IV zelf, die in 1356 het getal der tot de keizerskeuze
geregtigde vorsten definitief tot zeven beperkte; hetwelk trouwens, gelijk bekend is,
bij den Westfaalschen vrede tot acht, vervolgens in den oorlog, die met den vrede
van Rijswijk eindigde, tot negen steeg, en ruim tachtig jaren later wederom tot acht
werd teruggebragt: om van geene latere veranderingen te gewagen in den Franschen
tijd. Karel IV ook (ofschoon men vóor hem mede wel zeven keurvorsten ziet voorop
treden) was zelf juist niet bij den dóod zijns voorgangers, maar in dezelfde
vorstenvergadering te Rense, op aanhitsing van Frankrijk en den Paus bijeengebragt,
en waarin men op vrij meineedige wijze Lodewijk de Beijer afzette, tot keizer
uitgeroepen. Het was bij die gelegenheid, dat de groote rijksvaan in den Rijn viel
en spoorloos verdween. - In eene andere noot staat (bl. 49): ‘Het was in dezen
oorlog, dat Jan van Schaffelaar, een der ruiterhoofden van den Bisschop, met 18
of 19 krijgsknechten in den toren van Barneveld door de Hoekschen belegerd werd,
en toen zijn volk standvastig weigerde zich te redden door hun hoofdman over te
leveren aan den vijand, die den toren in brand gestoken had, naar beneden sprong,
om zijne krijgsmakkers te behouden (1482)’. - Om allerlei goede redenen zal de
Heer M.,
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bij eene nieuwe uitgaaf, dien torenbrand dienen te blusschen. - Op bl. 52 begint
Karel van Gelder zijnen langdurigen oorlog tegen Philips van Bourgondië en diens
opvolger. Een paar bladzijden te voren bevindt hij zich nog in bewaring aan het hof
van Maria. Ik vrees, dat de leerling zich de toedragt van zaken hier geenszins
duidelijk zal kunnen voorstellen. Met een enkel woord had kunnen gezegd worden,
hoe Karel, daarop in dienst van Maximiliaan te Bethune gevangen genomen, door
Frankrijk om staatkundige redenen weêr was losgelaten en den Gelderschen in
handen gespeeld. Zoo lezen wij nog op bl. 164: ‘Tegen Zweden, de eenig
overgebleven bondgenoot van Frankrijk, streed Cornelis Tromp in 1675 en de beide
volgende jaren met schitterenden uitslag.’ - Het is eene voorname grief, die wij juist
tegen vele handboeken hebben, dat hoofdpersonen, en hoofdgebeurtenissen aldaar,
buiten eenig zigtbaar verband, soms als paddestoelen uit den grond opschieten: liever van geen oorlog gesproken, dan niet even gemeld hóe die ontstond. Gelukkig
bepalen onze aanmerkingen van dien aard zich slechts tot deze en de voorafgaande.
Misschien nog dat iemand duidelijkheidshalve liever gezien had, wanneer hij op bl.
83 leest, hoe Anjou vrij misnoegd het land verliet, en dan weêr, vier bladzijden
verder, over die opdragt der souvereiniteit aan hem, dat er - 't behoefde ook maar
met een enkel woord te geschieden, doch Anjou valt hier anders ook zoo tamelijk
uit de lucht(!) - inmiddels even gewaagd ware van de vooraf weêr plaats gehad
hebbende onderhandelingen met hem, door tusschenkomst van den Prins. Gelijk
hier intusschen die oorlog met Zweden vermeld wordt, zal niet ligt iemand bevredigen:
regt begrijpelijk is het daarbij ook niet. Na den vrede van Westminster, met Engeland
gesloten, en de daarop gevolgde verdragen met Munster en Keulen, bleven van de
vier tegen ons oorlogvoerende mogendheden van 1672, alleen de Franschen nog
het veld houden. Maar nu kon het hier schijnen alsof de Zweden in dien tijd direct
met de Franschen vochten, en wij alom tegen hen beiden. Dit was geenszins het
geval. Neen, Zweden viel in 1675 Brandenburg aan. En met Brandenburg hadden
wij, terstond na de verheffing van Willem III, een verbond aangegaan van
wederzijdsche bescherming; en op dit oogenblik (in 1675) konden wij, na den zwaren
schok dien wij geleden hadden, ons reeds zoo krachtig verweren, dat onze Staten
zelven, in genoemd jaar, ten gevolge van dat, inmiddels wel afgebroken, maar door
eigen toedoen van den Prins weêr vernieuwd, verbond, Zweden den oorlog
verklaarden. Met een enkel woord meer had de S., vooral zijnen minder ervaren
lezer, hier groote dienst gedaan. - Wat op bl. 114 gelezen wordt, dat Philips II, na
de verovering van Portugal, ten einde op elke wijze de welvaart der Nederlanden
te vernietigen, allen handel met hen verbood, is onjuist. Dezen, naar de uitkomst
glanzend leer-
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de, onverstandigen maatregel, waarvoor Philips II altijd te schrander was, nam
terstond na diens dood zijn zoon en opvolger Philippus III: eerst van toen af zochten
de onzen hun eigen weg naar de Indiën. - Bij de correctie is ontsnapt (bl. 5): ‘aan
de Batavieren werd de oude eer en den titel gelaten,’ en zoo staat nog op bl. 188
(in de noot) Willem V in plaats van Willem IV. De schrijfwijze verder van Brittannië
(bl. 3) is te verwerpen. Met eene dubbele t, of dubbele n, - ad libitum! maar niet met
die twee dubbelen beiden. Ter loops zij hier nog bijgevoegd, dat op het eigen zwaard
van den stichter van Batavia (op 't oogenblik nog geëxposeerd in Arti) gegraveerd
staat: Jan Pietersz. Coen. De Hr. M. volgt de althans nu algemeen gebruikte
schrijfwijze van Koen. Welke van die beiden de beste zijn, valt daarom evenwel nog
maar zoo dadelijk niet te beslissen; ja, dit wordt soms zelfs niet wel mogelijk, daar
men, in den tijd van onzen held, zijn eigen geslachtsnaam niet altijd op dezelfde
wijze schreef: Huigens deed dat b.v. op niet minder dan acht verschillende manieren,
behalven dat hij zich nog bediende van vier onderscheidene verlatijnschte vormen
(Cf. J. van Lennep, in de Bijdragen, enz., voor de Nederl. Gymnasiën van 1857). Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, heeft gewis de Heer M., daar boven aan
bl. 42, van Karel de Stoute gesproken, die den Keizer zocht over te halen ‘om alle
landen die onder Karels heerschappij stonden’ enz. Die dubbelzinnigheid hier, indien
men daarvoor al bevreesd behoefde te zijn, had nogtans gelukkiger kunnen
vermeden worden. Welligt loopt op bl. 53 de leerling eenig meer gevaar van dien
kant. Wij lezen daar namelijk: ‘de Staten van Friesland erkenden hem eenigen jaren
later als Heer.’ De eenige persoon die in denzelfden zin voorafgaat, is Karel van
Gelder. Intusschen wordt hier met hem Karel V bedoeld. Wij erkennen gaarne dat
zulks uit het verband duidelijk genoeg blijkt; doch eigenlijk lieten wij om die
voorafgaande aanmerking ook dézen volgen. Ware het geene Handleiding, wij
zouden gewis nog de helft onzer weinige nota's hier geheel achterwege hebben
gelaten; maar in werken, welke direct voor het onderwijs moeten dienen, kan men
niet te naauwkeurig wezen. Bij eene vernieuwde uitgave, die wij de verdienstelijke
schrijver van het nuttige boek spoedig toewenschen, zal hij mede, hopen wij, hier
en daar het mogelijk wat te kwistig uitgestrooide dan ook wel wegplukken.
ENGELBREGT.
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Nieuwe denkbeelden omtrent een hervormd belastingstelsel voor het
Rijk en de Gemeenten, met verligting van lasten, bij vermeerdering van
opbrengst. 's Hage, M.M. Couvée, 1857.
Onder den aanlokkenden titel van ‘Vermeerdering van opbrengst met verligting van
lasten,’ deelt de schrijver van dit werkje eenige denkbeelden over het belastingwezen
aan het publiek mede, die echter niet geschikt zijn om juiste inzigten aangaande
deze groote kwestie van ons tegenwoordig staatsleven te bevorderen.
S. gaat uit van het denkbeeld, dat het stelsel van 1822, - zoo het van den aanvang
af den naam van stelsel heeft mogen verdienen, - door de opvolgende veranderingen
en opheffing van sommige zijner deelen, geheel misvormd en stelselloos is
geworden.
Welke zijn nu S. theoretische vereischten aangaande een op te bouwen nieuw
stelsel? Wij vinden deze algemeene en vrij onbestemde stelregels: ‘evenredigheid
van druk,’ ‘regelmatigheid van opbrengst,’ en tevens.... ‘geschiktheid om bij alle
beschaafde natiën gelijkelijk in toepassing te worden gebragt.’ Dit laatste is een tot
nog toe ongekend vereischte, dat de zaak voorzeker niet vereenvoudigt, en wel in
staat moet zijn om ook den meest optimistischen hervormer te ontmoedigen. Voorts
moeten de belastingen op levensmiddelen worden afgeschaft. Teregt worden de
nadeelen van deze soort van heffingen erkend. ‘De waarde van den grond, in de
laatste jaren zoo aanzienlijk vermeerderd, en daarbij ten onzent niet in evenredigheid
bezwaard, biedt daarbij een geschikte gelegenheid aan om een equivalent voor die
ontlasting te vinden.’ - Op deze regels afgaande, stelt nu S. de navolgende raming
van middelen op: Grondbelasting f 16 millioen door de eigenaars; daarbij gebruik
belasting op onroerend goed, bij wijze van opcenten door den bezitter te voldoen,
12½ millioen; Patenten blijven. Accijnsen, thands 17 millioen, worden alle afgeschaft,
behoudens alleen die op Wijn en Gedistilleerd, die, hier op het papier, juist ƒ
10,017,500 moet opbrengen. Voorts komt een proportioneel hoofdgeld, ca. 13 ton,
voor elken mannelijken inwoner boven de 20 jaren, bij wijze van regt van inwoning
te betalen.
Op die grondslagen van rijks-belasting zoude tevens in de gemeente-behoeften
worden voorzien: de patentbelasting wordt haar afgestaan, benevens 15 pCt. op
de grondbelasting, en 100 opcenten, of minder, op het gebruikregt der vaste
goederen.
Alles wordt dus nagenoeg op den grondeigendom overgebragt; fortuinen en
portefeuille worden eenvoudig buiten belasting gelaten, ‘omdat deze zoo moeijelijk
te treffen zijn, en de koers der effecten vele afwisselingen in waarde ondervindt.’
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Onder de nuttige denkbeelden, in het werkje vervat, rekenen wij: de gelijkmatige
heffing van opcenten op Gedistilleerd, waaromtrent trouwens de meening van staatsen gemeente-besturen reeds duidelijk is gevestigd geworden; - de noodzakelijkheid
om de levensbehoeften te ontheffen, alsmede de meer gelijkmatige heffing van
Grondbelasting bij de vermeerderde grondwaarde tijdens het onherziene kadaster;
- daarbij echter lijdt het werk aan de algemeene fout van zoo vele
hervorming-brochures: het is te groot opgezet; qui trop embrasse, mal étreint, en
even gemakkelijk als het is, een splinternieuw belastingstelsel, aan alle
tegenwoordige eischen voldoende, op het papier te doen sluiten, even moeijelijk is
het voor den lezer of den staatsman, om de juistheid der cijfers en conclusiën,
zonder meerdere bescheiden of aanwijzingen, te waarderen. Men wane trouwens
niet, omdat de tegenwoordige toestand onzer belastingen stelselloos is te noemen,
dat daarom een geheele wederopbouwing noodzakelijk zou zijn, en dat het
zoogenaamde stukswijze afbreken van het stelsel van 1822 en 1833 de heillooze
strekking zoude hebben, om anarchie te brengen in de plaats van regelmatigheid,
zoodat het volstrekt noodig zoude zijn, eerst geheel andere grondslagen neêr te
leggen; niet die wijze van hervormen zoude de gewenschte vruchten geven; beter
weg ligt er open, die van gradueele vervorming. Door eenvoudige opheffing, zoodra
de financiële mogelijkheid daartoe openstaat, van die deelen die het meest knellen,
is er een afdoend middel tot trapswijze verbetering daar. Zoo lang het onmogelijk
blijft (en wie zou de mogelijkheid durven betoogen?) om alle belastingen door een
impot unique op de inkomsten te vervangen, zoo lang zal het stelsel uit
onderscheidene deelen moeten bestaan, en het komt er slechts op aan de
verhouding der deelen naar billijkheid te regelen. Tot nu toe vindt dit nog niet ten
volle plaats, doch elk onzer financiële jaren levert meer argumenten voor den weg,
die in de laatste tijden, juist door middel van graduele opheffing der meest drukkende
belastingen, gevolgd is. - Het evenwigt is verbroken: welnu, door het te zwaar belaste
te ontheffen, kan men gaandeweg tot evenwigt komen. - Die wijze om tot het einddoel
te geraken is, wel is waar, langzamer, doch tevens zekerder weg dan zoo vele
stelsels van dilettanten, die bij het groote aanloksel van eenvoudigheid, tevens het
blok van onuitvoerbaarheid met zich voeren.
Uit het aangehaalde blijkt reeds dat de S. tegen eene belasting op de inkomsten
gestemd is, - de grond daarvoor opgegeven is echter vreemd: vermogen alleen is
geen reden tot betaling, maar ‘ieder moet zooveel mogelijk deelen in den algemeenen
last, naarmate van zijn belang bij openbare orde, en in evenredigheid tot zijne
krachten en behoeften. Onbestemder wijze van uitdrukking is niet wel mogelijk: niet
naar rato van vermogen, maar wel van krachten; maar wat is ver-
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mogen anders dan financiële kracht? Naar gelang van een ieders belang bij de
openbare orde; moet dat niet bij alle burgers gelijk worden aangenomen, of veeleer,
heeft de kleine winkelier, die van de omzetting van zijn klein roulerend kapitaal leeft,
of de ambachtsman zelfs, niet veel meer belang bij de openbare orde dan de
kapitalist of grondeigenaar, die de bange jaren met meer gemak kan doorworstelen?
De belastingen in evenredigheid tot de behoeften. Zoo dit iets beduidt, is het, dat
zij, die meer behoeften hebben, ook meer moeten betalen, en dat vreemde betoog
zal toch wel de bedoeling niet geweest zijn.
Dit weinige zij genoeg. Op al de 31 bladzijden, waarin het nieuwe ‘stelsel’ wordt
ontwikkeld, is er ééne zinsnede, waarmede wij van ganscher harte instemmen, nl.
de slot-zinsnede van het betoog: ‘er moet meer gehandeld, meer gezond leven en
verstandige ontwikkeling getoond worden. De eerste bewijzen daarvan verwacht,
neen, behoeft de natie in een verbeterd belastingstelsel.’

Brief aan een Lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal over het
bevorderingsstelsel bij het Nederlandsche leger. 's Hertogenbosch,
Gebroeders Muller. 1858.
De schrijver van het hier bovengenoemde vlugschrift behandelt daarin de vraag,
op welke wijze de bevordering der officieren bij het Nederlandsche leger moet
geregeld worden. Hij wil die bevordering afhankelijk maken, eensdeels van het
oordeel van den korpskommandant over den natuurlijken aanleg, de hoedanigheden
en eigenschappen van den officier; andersdeels van een af te leggen examen,
hetwelk den waarborg zal geven, dat de officier die wetenschappelijke kennis en
bekwaamheid bezit, welke noodzakelijk zijn voor de goede waarneming zijner
betrekking. Hij geeft in bijzonderheden aan, welke kundigheden er bij zulk een
examen moeten gevorderd worden, en hoedanig de afneming van dat examen moet
worden geregeld.
De geachte schrijver, die, naar zijne opgave, tot het wapen der infanterie behoort,
heeft door de behandeling van een zeer gewigtig onderwerp eene verdienstelijke
taak verrigt, waarvoor ieder hem dank verschuldigd is, zelfs wie niet in zijne
meeningen deelt. Het zij ons vergund hier kortelijk dit onderwerp te behandelen, en
een enkel punt te vermelden, waarin wij met den schrijver van gevoelen verschillen.
Dat de bevordering van een officier afhankelijk moet zijn van een onberispelijk
gedrag, van een onbesproken karakter, van een naam zonder smet of vlek, - dat is
iets, dat in den aard van de zaak
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ligt, en dat bij niemand tegenspraak of twijfel ondervindt. Niets wat laag of verachtelijk
is, wordt in de rijen van ons leger geduld. In dát opzigt kan ons leger den toets der
vergelijking doorstaan met de beste Europeesche legers: het woord officier is, bij
ons, gelijkluidend met man van eer; en dat is, in andere landen, niet altijd het geval.
Maar, behalve op karakter en gedrag, moet men ook achtgeven op de kunde en
bekwaamheid des officiers, alvorens hem tot hoogeren rang te bevorderen; men
moet weten, of hij geschikt is voor dien hoogeren rang. Ook daarover kan men
voldoende ingelicht worden door de jaarlijksche verslagen zijns bevelhebbers, die
een bepaald oordeel inhouden over die geschiktheid. Om officier te worden, heeft
men een examen moeten afleggen, en daardoor het bewijs gegeven van het bezit
van eenige kundigheden, en van het bezit der vatbaarheid om andere kundigheden
te verwerven; als officier wordt, onder de bekwame leiding des bevelhebbers, die
kennis vermeerderd, de verstandelijke ontwikkeling voortgezet; de bevelhebber is
getuige van die vermeerdering van kennis, van die ontwikkeling des verstands, en
kan dus, met grond, met de meeste zekerheid, er over oordeelen, of de officier al
dan niet geschikt is tot bevordering; in mindere mate, maar toch ook altijd eenigzins,
kan dat oordeel geveld worden door den inspecteur, die van tijd tot tijd een korps
in oogenschouw komt nemen, en wiens belangrijkste pligt het is onderzoek te doen
naar de waarde en het gehalte van hen, die dat korps uitmaken. Die bevelhebber,
die inspecteur maken gedurig verslag van hunne bevinding aan het opperbestuur
des legers; hoe zou het dan mogelijk kunnen zijn, dat dit opperbestuur daarover in
onkunde zoude verkeeren, en twijfel zoude voeden omtrent de beantwoording der
vraag: of een officier al dan niet bevorderd moet worden? Die twijfel zou dán alleen
kunnen bestaan, wanneer men ook twijfelde aan de waarheid en juistheid der
ingekomen rapporten; wanneer men den bevelhebber de bevoegdheid ontzegde
om over de kennis van zijne onderhebbende officieren te oordeelen, of wanneer
men vreesde dat hij, tegen pligt en geweten aan, dat oordeel partijdig en valsch
zoude uitbrengen; - maar zoo iets is niet denkbaar, en bij gevolg kan men het als
eene bewezene waarheid aannemen, dat op het oogenblik, dat een officier aan de
beurt is om bevorderd te worden, het opperbestuur des legers ten zijnen opzigte
voldoende is ingelicht om te beslissen, of die bevordering al dan niet geboden wordt
door de regtimatige aanspraken des officiers en door de eischen van het algemeen
belang.
Wij gelooven dus, dat het niet noodig is, om zich door het afnemen van een
examen van de kennis en bekwaamheid van een officier te overtuigen; wij gelooven
dus dat het niet noodig is om, in den regel, de bevordering tot een hoogeren rang
afhankelijk te maken van
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het afleggen van een examen: wanneer de bevelhebber de bekwaamheld voor zijne
betrekking heeft, dan legt de officier, om zoo te zeggen, dagelijks een examen af,
dat even zeer waarborgen geeft voor zijne kennis, en dat geheel en al bevrijd blijft
van die schoolsche vormen en van die onvruchtbare inspanningen des geestes,
welke anders een examen vaak zoo onaangenaam en vermoeijend maken voor
den reeds tot rijperen leeftijd gevorderden man.
Maar zijn wij van gevoelen, dat het overbodig en verkeerd is om van een officier,
die aan de beurt is om bevorderd te worden, het afleggen van een examen te
eischen, wij vinden het daarentegen zeer goed en zeer noodig om dat examen af
te nemen van hem, die buiten zijne beurt, die bij keuze zal bevorderd worden. Er is
niets onbillijks in, om van hem, die naar eene buitengewone rangsverhooging staat,
meer dan gewone inspanningen en het bewijs van meer dan gewone bekwaamheid
te vorderen.
Volgens de bestaande wettelijke bepalingen moeten, beneden den rang van
hoofdofficier, bij ieder wapen van het leger, de openvallende officiersplaatsen
aangevuld worden door de officiers van den lageren, daarop volgenden rang, voor
vijf zesde gedeelte in volgorde van dienstouderdom, en kan het overblijvende zesde
gedeelte bij keuze begeven worden. Die bevoegdheid om van de zes ontbrekende
officieren er één bij keus aan te stellen, is zeer goed, zeer regtvaardig, zeer in het
algemeen belang; want daardoor kan men uitstekende verdienste en buitengewone
bekwaamheid beloonen; daardoor kan men dienstijver en eerzucht opwekken en
aanprikkelen; daardoor kan men het leger jonge, krachtvolle bevelhebbers
verschaffen, eene volstrekte noodzakelijkheid voor het goed voeren van eenen
oorlog, en dát is dan toch de bestemming van een leger. Een minister, die een goed
en verstandig gebruik van die bevoegdheid maakt, zal leger en vaderland eene zeer
groote dienst bewijzen.
Tot nu toe is bij ons van die bevoegdheid weinig gebruik gemaakt; en, in de enkele
gevallen waarbij men dit heeft gedaan, was het onzeker en weifelend, meer bij wijze
van proefneming dan als eene handeling die uit een vast stelsel en uit bepaalde
beginselen ontsproot. Men heeft zich misschien laten afschrikken om van deze
bevoegdheid gebruik te maken, door de drogredenen die vaak daartegen worden
aangevoerd. De voorstanders van de bevordering uitsluitend naar dienstouderdom
beweren, dat door de bevordering bij keuze van een jonger officier, de ouderen in
aanstelling verongelijkt en gekrenkt worden; dat daardoor het leger ontmoedigd
wordt; dat wél een oorlogsfeit een officier in staat stelt om zich boven anderen te
onderscheiden, maar dat een tijd van vrede hiertoe geene gelegenheid geeft, en
dat de bevorderingen bij keuze het aanzijn geven aan kuiperijen van allerlei aard,
en de bewindhebbers volle vrijheid laten
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om op de meest onbillijke wijze de door hen begunstigde mannen spoedig tot hooge
rangen te doen opklimmen, ten koste der officieren van ware verdienste.
Drogredenen hebben wij dit alles genoemd; en wij gelooven met dit woord niets
te veel te hebben gezegd.
Het is zeker, dat de beste zaken misbruikt kunnen worden; en de waarde van
eene bepaling of van eene instelling hangt grootendeels af van de waarde der
menschen, die haar in werking moeten brengen. Maar, hebt gij dan zóó weinig
vertrouwen in de hoofden van ons legerbestuur, dat gij de toepassing der
benoemingen bij keuze niet aan hen zoudt durven overlaten? Verdenkt gij een
minister, dat hij pligt en eer zóó zeer zoude vergeten, om zijne onbeduidende
verwanten, vrienden of gunstelingen te verheffen ten koste van den man van ware
en uitstekende verdienste? Maar gij zoudt dan even goed dien minister kunnen
verdenken van zich ten koste van het algemeen te verrijken, van zich 's lands
penningen toe te eigenen; want het een is al niet schandelijker dan het andere; en
hij, die willens en wetens, uit gunst of partijdigheid, een staatsambt aan een
onwaardige verleent en talent en verdienste daarvan uitsluit, is even nietswaardig,
even misdadig, als de ellendeling, die zich verrijkt met de aan hem toevertrouwde
landsgelden. Is zoo iets bij ons te vreezen? Wij Nederlanders schieten in vele zaken
te kort, dat is waar, maar Goddank toch nog niet in deze: bij ons moge men soms
met regt de bekwaamheid onzer staatsmannen verdenken, hunne eerlijkheid niet.
Maar de minister, al meent hij het nog zoo eerlijk en goed, kan zich vergissen,
kan misleid worden; het is mogelijk; eene vergissing, kan plaats hebben; het kan
zijn, dat de buitengewone bevordering juist niet hem ten deele valt, die haar het
allermeeste waardig is; maar het is dan toch zoo goed als zeker, dat zij geen
onwaardige ten deel zal vallen. Eene vergissing kan plaats hebben, dit hebben wij
toegegeven; maar wij moeten er toch bijvoegen, dat zulk eene vergissing uiterst
zeldzaam zal zijn; ons leger is te klein, om zich veel te vergissen; daartoe kennen
wij elkander te goed; raadpleeg maar de publieke opinie: die zal u genoeg zeggen,
wie zij als uitstekende officieren beschouwt; ieder onzer weet dat; waarom zou de
minister dat dan niet weten, die door zoovele rapporten wordt voorgelicht?
Maar nemen wij nog maar eens aan, dat er eene enkele vergissing heeft plaats
gevonden; dat er een enkel officier buitengewoon is bevorderd, die noch door
karakter, noch door bekwaamheid die buitengewone verheffing verdiende, dan is
dit een kwaad, dat erkennen wij; maar weegt dan dat kwaad op tegen het goede
dat er in is gelegen, om door de buitengewone bevorderingen jeugdige bevelhebbers
bij het leger te verkrijgen? Raadpleegt gij, bij de bevorderingen, uitsluitend den
dienstouderdom alleen, dan is het stellig ze-
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ker dat gij in de hoogste rangen van het leger niets anders verkrijgt dan afgeleefde
grijsaards, die, hoe verdienstelijk en achtingswaardig zij ook mogen zijn, toch de
veerkracht missen, welke een volstrekt vereischte eens bevelhebbers is; dan is het
stellig zeker dat gij, bij eenen oorlog, u onvermijdelijk blootstelt aan dezelfde
schandelijke krijgsrampen, die, uit dezelfde oorzaken ontsproten, vroeger ons land
hebben getroffen. Alleen de buitengewone bevorderingen kunnen tegen den
terugkeer van zulke noodlottige gebeurtenissen waarborgen.
En wat spreekt men er van, dat door de buitengewone bevordering van een jonger
officier, zij die in de ranglijst boven hem stonden, zich verongelijkt en gekrenkt
zouden gevoelen; men moet wel een verkeerd denkbeeld hebben van het verstand
en oordeel onzer officieren, wanneer men zoo iets in ernst gelooft. Hoe! wil men
dan hebben, dat uitstekende verdienste en groote bekwaamheden hoegenaamd
geen invloed zullen hebben op de bevordering eens officiers; dat hem dit hierin niets
geen voordeel zal geven boven de onbeduidendste middelmatigheid; dat de
dienstouderdom, en de dienstouderdom alléén, tot bevordering zal leiden, zoodat
de hoogste rangen noodwendig het deel moeten worden van de langst levenden?
Maar dit zou immers al te dwaas, dit zou immers wezenlijk onregtvaardig zijn; dit
zou immers alle eerzucht uitdoven, elk streven naar ontwikkeling verhinderen; dit
zou immers het leger verderven, het vaderland verloren doen gaan! Geen officier
wil zulk eene ongerijmdheid; zij, die ons zulke gevoelens toedichten, doen ons onregt
aan en miskennen ons. Dat de hoogste staatsambten niet altijd bekleed worden
door de oudsten in jaren en in diensttijd, dat is niets vreemds, dat ziet men overal:
menig minister van binnenlandsche zaken was nog in kindsche jaren, toen de
burgemeester, aan wien hij nu voorschriften geeft, reeds op het kussen zat; menig
regterlijk ambtenaar sprak reeds vonnissen uit, toen de minister van Justitie nog
een schooljongen was; wie vindt dat vreemd, wie vindt dat slecht? niemand; want
de vraag is niet, hoe oud die ministers zijn, maar of zij de bekwaamheid voor hunne
betrekking hebben. Waarom zou dan alleen in het krijgswezen anders gedacht
worden? Maar wat vragen wij: neen, het leger klaagt niet, het leger is niet misnoegd,
wanneer het de hoogere militaire betrekkingen aan de bekwaamsten en
verdienstelijksten ziet toegewezen; integendeel het leger zou klagen, het leger zou
misnoegd zijn, wanneer het voortdurend ontwaarde, dat bekwaamheid en verdienste
den officier niet tot aanbeveling strekten om meer dan anderen bevorderd te worden.
De mensch hecht aan woorden, en die kunnen hem ligt voor of tegen eene zaak
innemen. Dit is misschien ook het geval met de uitdrukking: bevordering bij keuze;
die woorden bij keuze doen velen, ten onregte, denken aan iets willekeurigs; aan
iets, dat van luim en
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toeval en gunst afhankelijk is; en daarom was het misschien bete die wijze van
bevordering eene bevordering bij verdienste en bij bekwaamheid te noemen, zoo
als zij het inderdaad is. Zulk eene wijze van bevordering voor een klein gedeelte,
verbonden met den eerbied voor de regten van den dienstouderdom, waaraan
verreweg het grootste gedeelte der bevorderingen blijft overgelaten, verdient alle
goedkeuring; en lof komt den schrijver van het hier behandelde vlugschrift daarover
toe, dat hij zijne studiën en overpeinzingen gewijd heeft aan de oplossing der
belangrijke vraag: op welke wijze het examen geregeld moet worden, dat men van
hem moet afnemen, die aanspraak maakt op genoeg verdienste en genoeg
bekwaamheid om, sneller dan anderen, tot de hoogere rangen van het leger op te
klimmen.
Breda, 2 Junij 1858.
W.J. KNOOP.

Over de dienst der Infanterie bij de verdediging van vestingen, naar het
e
hoogduitsch van W. von Kamptz, door C.H.M. Pel, 1 Luitenant adjudant
bij het Instructie-bataillon. - Kampen, K. van Hulst. 1857.
De oorlog moge thans veel minder bestaan in het aanvallen en verdedigen van
vestingen dan in de roemvolle dagen van Maurits en Frederik Hendrik, toch is het
zeker dat, bij een oorlog in ons land, bij eene verdediging van onzen vaderlandschen
bodem tegen vreemde legers, de vestingoorlog altijd eene voorname rol zal spelen.
Daarom is de kennis van alles wat tot dien tak der krijgskunst betrekking heeft van
hoog gewigt voor de officieren van het Nederlandsche leger; en daarom ook heeft
de heer Pel een' verdienstelijken arbeid ondernomen, met in het hierboven genoemde
werk eene leiddraad te geven voor de wijze waarop infanterie eene vesting moet
verdedigen. De verschillende nuttige krijgskundige werken, door den geachten
schrijver vroeger vervaardigd, strekken ten waarborg voor de deugdzaamheid van
dit werk, dat door velen met vrucht kan worden gelezen en bestudeerd.
De dienst der infanterie bij het verdedigen van vestingen is niet van een zoo
omslagtigen en moeijelijk te begrijpen aard, dat de kennis van die dienst diepzinnige
studiën zoude vorderen; maar toch, hoe eenvoudig de regelen bij die dienst in acht
te nemen ook mogen zijn, men dient die regelen toch te kennen om geene misslagen
te begaan; en daartoe is dit wenk van den heer Pel zeer goed. Alleen zou het
wenschelijk geweest zijn, dat er meer uitbreiding aan ware gegeven: het omvat
alleen, wat de infanterie te verrigten heeft bij het verdedigen van eene vesting, die
venrassend of stormender-
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hand wordt aangevallen; zeer goed had hierbij nog kunnen gevoegd worden, wat
de infanterie te doen heeft bij het verdedigen van eene vesting, die geregeld belegerd
wordt. Dan zou het onderwerp meer volledig behandeld zijn geweest.
Eene andere aanmerking, die men op het werk van den heer Pel maken kan, is,
dat dit werk het hoogduitsche van von Kamptz te veel op den voet volgt, te getrouw
teruggeeft. Van den bekwamen Hollandschen vertaler of omwerker had men regt
om iets meer oorspronkelijks te vorderen. De oordeelkunde, waarvan de heer Pel
in zijne krijgskundige werken zoo vaak blijken heeft gegeven, had ook hier kunnen
aangewend worden om de leemte en onjuiste beschouwingen, die hier en daar in
het werk van den Duitschen schrijver voorkomen, aan te vullen of te verbeteren.
Vooral had men van de kennis en belezenheid van den heer Pel kunnen verwachten,
dat hij de menigvuldige voorbeelden uit de krijgsgeschiedenis, die tot staving der
regels worden aangehaald en die bij den Duitschen schrijver hoofdzakelijk zijn
ontleend aan de wapenfeiten der Duitsche legers, meer vervangen had door
voorbeelden uit onze krijgsgeschiedenis; hij heeft een enkel voorbeeld, aan die
krijgsgeschiedenis ontleend, in het werk des Duitschen schrijvers gevoegd, - hij had
dit met een aantal soortgelijke voorbeelden kunnen doen. Zijn werk is te veel eene
vertaling gebleven, te weinig eene omwerking geworden; het is te veel Duitsch, het
had meer Hollandsch kunnen zijn.
Wanneer er op aangedrongen wordt om de werken, die voor ons, Hollanders,
moeten dienen, ook zooveel mogelijk in een' Hollandschen geest te schrijven, dan
is dit hoofdzakelijk, omdat daardoor onze volkszin meer opgewekt, onze nationaliteit
meer versterkt wordt. Wanneer een klein volk zijne taal en zijne geschiedenis niet
in waarde houdt, maar de woorden, spraakwendingen en meeningen van eene
magtige vreemde natie tot de zijne maakt, dan is het goed op weg om zijn
onafhankelijk volksbestaan prijs te geven en zich aan den vreemdeling te
onderwerpen. Bij ons moet de vaderlandsliefde ons achterdochtig en wantrouwend
maken ten opzigte van alles wat van den vreemdeling komt; - niet dat wij ons af
moeten sluiten en vreemd moeten blijven aan wat er in andere beschaafde landen
gebeurt; integendeel, wij moeten onafgewend daarop een opmerkzamen blik
vestigen; wij moeten zoodra mogelijk al het goede overnemen dat wij daar zien;
maar wij moeten dat goede niet overnemen, zoo als het bij den vremmdeling is: wij
moeten het verwerken, het ons daardoor toeëigenen, het Hollandsch maken.
Bij vele standen, bij vele instellingen in ons vaderland, is de echte oud-hollandsche
geest te weinig in eere gehouden, en is te veel voet gegeven aan de meeningen,
spreekwijzen en taal des vreemdelings. Ook het krijgswezen is met dat euvel behebt.
Reeds Staring
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heeft er zich over beklaagd, dat het oud-vaderlandsche hoezee, dat de soldaten
van Maurits op de duinen van Nieuwpoort deden hooren, en dat de Ruiter's
vlotelingen aanhieven toen zij op den Theems zegevierden, vervangen is door het
barbaardsche hoera:
‘Is 't hoera, of hoerà?’
Wat drommel kan 't u schelen?
Brul, smeek ik, geen kozakken na!

Maar wie vreemde woorden en spreekwijzen van allerlei aard wil vinden, sla maar
sommige der reglementen op, die thans nog bij ons krijgswezen gevolgd worden.
Om ons te bepalen tot het onderwerp van deze boekaankondiging, tot de dienst der
infanterie in vestingen, herinneren wij ieder, die eenigzins daarmeê bekend is, aan
al de vreemde woorden en spreekwijzen die daarbij voorkomen. Van de woorden
marsch en halt gewagen wij niet: die worden reeds algemeen begrepen; die hebben
bij ons het burgerregt al gekregen. Maar dat een schildwacht 's nachts, om te weten
wie hem nadert, roept: ‘wer da,’ dat zal men toch wel wat vreemd vinden; begrijpt
die man wat hij roept? Ja, wanneer het een Duitscher is of iemand die Duitsch
spreekt; anders niet. Om den korporaal van de wacht naar buiten te doen komen,
moet diezelfde schildwacht vervolgens roepen: ‘korporaal heraus!’ Maar mijn hemel,
in welk een land leven wij toch? In Holland of in Mecklenburg-Schwerin of
Lippe-Detmold?
De fransche soldaat, wanneer hij des nachts het bewijs wil geven dat hij op zijn
post is, en wanneer hij zich tevens wil overtuigen dat ook zijne wapenbroeders
waken voor de veiligheid des legers, doet het statige: ‘Sentinelle, prenez garde à
vous’ over de donkere vlakte weêrgalmen; dat zijn woorden die hij verstaat, die een
zin voor hem hebben, die tot zijn verstand en gevoel spreken. Maar wat roept de
Hollandsche soldaat in denzelfden toestand? het geestelooze aan de Duitschers
ontleende ‘da’; een woord waarvan hij niets begrijpt, waarbij hij niets gevoelt; een
woord dat u met ongeduld met den Procida van Schimmel doet zeggen:
‘hoort in die basterttaal 't geroep der torenwacht!’

Wanneer zullen wij in Holland toch eens Hollanders zijn; wanneer zullen wij het
belagchelijke en slechte inzien van dat naäpen van den vreemdeling; wanneer zullen
wij onze eigene waarde eens begrijpen? Béranger is thans in de mode; en daarom
wagen wij het, om ons ijveren voor het handhaven van den volksgeest onder de
hoede te stellen van een zijner meest bekende liedjes:
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‘J'aime qu'un Russe soit Russe,
Et qu'un Anglais soit Anglais;
Si l'on est Prussien en Prusse,
En France soyons Français.
Mes amis, mes amis,
Soyons de notre pays.’

Breda, 2 Junij 1858.
W.J. KNOOP.

Een woord van Mr. W.B. Donker Curtius van Tienhoven, Oud-President
van den Hoogen Raad, enz. enz. aan Mr. de Bosch Kemper, Hoogleeraar
te Amsterdam, met een kort naschrift aan Zijne Excellentie den Minister
van Justitie. Te 's Gravenhage, bij de Gebr. van Cleef. 1858. 16 bl.
Kort na de uitgave van dit stukje ontsliep de schrijver in hoogen ouderdom. Het
‘woord’ was het laatste, dat van zijne hand in druk verscheen. Het is, alsof de
grijsaard een voorgevoel had van zijn naderend einde, en nog eens zijne herlevende
geestvermogens wilde gebruiken, om zijne krachtige en invloedrijke stem te verheffen
over een onderwerp, dat steeds in hooge mate zijne belangstelling getrokken had.
Het strafregt toch, dat hij reeds vroeg geroepen was toe te passen, lag hem steeds
na aan het harte. Zijne brochure tegen de doodstraf en wegens het bewijs der
misdaden, in 1820 uitgegeven; zijn uitgewerkt advies over de jury in strafzaken, in
1829 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal uitgebragt, en het belangrijk aandeel
door hem genomen in de bearbeiding van een nieuw wetboek van strafregt, kunnen
daarvan getuigen.
Maar vooral stelde hij zich ten doel de verzachting van ons strafstelsel. Met kracht
streed hij voor de afschaffing van alle schavotstraffen. Hij mogt er zich over
verheugen, dat hij in dien strijd groote overwinningen behaalde, en dat in 1854,
onder het ministerie van zijn broeder, Mr. D. Donker Curtius, alle schavotstraffen
behalve de doodstraf, en deze voor verscheidene misdaden, afgeschaft werden.
En is het nu niet opmerkelijk, dat die man, nog weinige weken voor zijn dood,
eene brochure uitgaf, waarin hij drie hoogst belangrijke onderwerpen van
strafwetgeving, al is het dan ook maar zeer vlugtig, behandelde? Dat de laatste
bladzijde, die hij in het licht gaf, een middel bevat, om den weg tot de afschaffing
der doodstraf te banen? Men moge het met den schrijver eens zijn of niet,
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die laatste brochure zal den eerbied, dien men algemeen voor hem koestert, en de
hooge mate van achting, die men hem toedraagt, nog verhoogen, en met
bewondering doen staren op den grijsaard, die de laatste heldere oogenblikken van
zijn leven tot zulk een edel doel besteedde.
Naar aanleiding van een geschrift van den Hoogleeraar de Bosch Kemper, getiteld:
‘Het hooger beroep in strafzaken’, bespreekt de schrijver het appèl in strafzaken,
de jury in strafzaken, en in het naschrift de doodstraf. Hij doet dit maar op eene zeer
vlugtige wijze en zonder zijn gevoelen nader te ontwikkelen, te staven of te
verdedigen tegen andersdenkenden. Meer kon men dan ook, in aanmerking nemende
den ziekelijken toestand, waarin hij verkeerde, van hem niet verwachten.
Voor het hooger beroep bij staatsmisdrijven is de schrijver sterk gestemd, op
grond van de ondervinding, gedurende het revolutietijdvak van het laatst der
voorgaande eeuw in ons vaderland opgedaan, dat geen waarborg mag verzuimd
worden, om den onschuldige tegen partijdrift te beschermen. Met de toelating van
het hooger beroep bij alle andere strafzaken, kan hij zich ook wel, doch minder
stellig, vereenigen, omdat hij vreest, dat het belemmering zal geven in den loop der
justitie, en dan nadeel zal opleveren voor de openbare veiligheid. Die belemmering
zal voorzeker moeten bestaan in het langere tijdsverloop, dat daardoor ontstaat
tusschen het plegen van het misdrijf en de toepassing der straf. De mogelijkheid
echter, dat in hooger beroep eene in eersten aanleg uitgesproken veroordeeling
verzacht of vernietigd wordt, moet mijns inziens tegen dat kwaad, dat ook door
bespoediging der regtspleging veel kan verholpen worden, zeer zeker opwegen.
De voorname aanleiding tot dit geschrift is de volgende: de Heer de Bosch Kemper
zegt in zijne brochure (bl. 24): ‘Wij zouden zeer wenschen, dat de vraag (over het
al- of niet-verkieslijke der regtspleging met gezworenen) door eenig voorstel
aanhangend werd gemaakt en beslist, alvorens men tot de raadpleging over de wet
op de regterlijke organisatie overging.’ Nu wild de Heer Donker Curtius doen
opmerken en aan het publiek herinneren, dat deze vraag ex professo gedaan en
beslist is, en wel in de vergadering der Tweede Kamer der Staten-Generaal, in
Comitté-Generaal vereenigd, den 13 April 1829, toen men met overgroote
meerderheid het besluit nam, om de jury voor alle strafzaken uit te sluiten. Dit laatste
had plaats nadat de schrijver zijn bovengemeld advies had uitgebragt, waardoor hij
veel zijner medeleden tot de verwerping der jury overhaalde. Dit advies is in
vergetelheid geraakt, doch zal, volgens belofte van den schrijver, medegedeeld
worden aan de Commissie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ter verza-
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meling der belangrijkste der vroeger in haar midden uitgebragte adviezen. De
schrijver trad dus in zekeren zin als beschuldiger van den Heer de Bosch Kemper
op, doch vergat ook niet de redenen te melden, die tot verschooning of veeleer tot
ontoerekenbaarheid van het verzuim moeten gelden.
In het naschrift, aan den toenmaligen Minister van Justitie van der Brugghen
gerigt, geeft de Heer Donker Curtius een middel aan de hand, om tot een factische
afschaffing der doodstraf te geraken, daar hij vreest, dat een wettelijke te veel
tegenstand zou ondervinden. Hij wil het bezwaar verhelpen, dat tegen de commutatie
der bij arrest uitgesproken doodstraf in eene twintigjarige tuchthuisstraf in het midden
wordt gebragt, dat de misdadiger dikwijls, na het ondergaan zijner straf, onverbeterd
of verergerd in de maatschappij teruggezonden wordt, en stelt daartoe aan den
Minister voor, om te bewerken, dat bij een wettelijke bepaling aan den Koning het
regt worde gegeven, om de door den regter uitgesproken doodstraf in eene meer
dan twintigjarige of levenslange tuchthuisstraf te veranderen.
Met alle eerbiediging van het zwaarwigtig gevoelen van den schrijver, en met alle
bescheidenheid, meen ik dit middel met Mr. A. de Pinto (Weekbl. v.h. Regt, 1858,
o

n . 1938) zeer te moeten afkeuren. Het heeft de strekking, om iets in de wet te laten
bestaan en het toch door een kunstmiddel nimmer toe te passen, of, wat hetzelfde
is, om de wet, onder den schijn van wettigheid, te ontduken. Die strekking nu is
verderfelijk, want zij leidt tot minachting der wet en der regterlijke magt, en dus tot
ondermijning van den Staat. Het middel zou ons brengen tot eene verergering en
wettiging van den toestand, waarin wij ongelukkigerwijze reeds verkeeren. Het
uitspreken van een doodvonnis is, een hoogst enkel geval uitgezonderd, van eene
indrukwekkende plegtigheid eene ijdele vertooning geworden, omdat men met
genoegzame zekerheid weet, dat het vonnis nimmer uitgevoerd en aan den
misdadiger commutatie van straf verleend zal worden. Van de 91 doodvonnissen,
die van 1847 tot en met 1856 gewezen werden, zijn er slechts 6 uitgevoerd. Zulk
een toestand moet men niet verlengen en wettigen, maar integendeel zoo spoedig
mogelijk doen ophouden. Men schaffe de doodstraf af, of men behoude haar voor
hoogst enkele misdaden, of men late hare al- of niet-toepassing in sommige gevallen
aan het oordeel van den regter over, maar de uitvoering van een vonnis zij regel
en de gratie of commutatie van straf uitzondering.
Amsterdam.
J.C. DE KONING.
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De Vrije Fries. Mengelingen uitgegeven door het Friesch Genootschap
e
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. VIII D. Nieuwe Reeks. II D. 1
stuk. Leeuwarden, bij G.T.N. Suringar. 1858.
Deze Mengelingen bevatten in de eerste plaats eene ‘Proeve van de geschiktheid
der Friesche Taal voor het verhevene, door J.D. Ankringa.’
Ware het niet dat de Redactie van de ‘Gids’ mij verzocht had om van die
Mengelingen verslag te geven, dan voorzeker had ik hieromtrent, om den persoon
dien ik hoogacht en die de vervaardiger van deze Proeve is, het stilzwijgen bewaard.
Thans reken ik het mij ten pligt aan dat verzoek te moeten voldoen; en wel met die
openhartigheid en vrijheid, welke ieder verslaggever behoort in acht te nemen. De
S. heeft vroeger getoond, dat hij met het Friesch, hetwelk thans nog onder de
landbewoners van Friesland algemeen gesproken wordt, zeer goed bekend is en
met vrucht tot de instandhouding dier taal is werkzaam geweest. Hij heeft zich doen
kennen als een onbepaalde vereerder van den frieschen dichter, Gysbert Japicx,
en menige toelichting op diens gedichten gegeven, welke altijd gretig ontvangen
zijn; ik had gewenscht dit ook van deze Proeve te hebben kunnen zeggen; doch
zulks kan ik niet; en het doet mij leed, dat de Redactie die niet heeft teruggehouden,
hetgeen mijns inziens haar pligt was geweest; want door die plaatsing heeft zij den
grijsaard, die bovendien jaren lang in ziekelijken toestand verkeerde, eene groote
ondienst gedaan, en zijn verkregen naam helpen verkleinen. Zij had moeten inzien,
dat zijn tijd, in dit vak, was voorbijgegaan, en hij niet meer op de hoogte stond, ja,
hem dit openhartig moeten zeggen; doch het schijnt dat het woord openhartigheid
niet in haar woordenboek voorkomt.
Tot staving van hetgeen wij zeiden, diene het volgende.
De S. begint zijne proeve aldus: ‘Toen de tijd naderde, ja, gelijk het mij toescheen,
al sneller en sneller zijne schreden richtte, tot den dag, die nu gekomen is, op welken
ik beloofd had in deze achtbare vergadering het woord te zullen voeren, en ik al
meer en meer bekommerd werd, of hetgeen ik voorgenomen had, U.G. HH.! voor
te dragen, wel de aandacht zoude verdienen van mannen, die, met het merg van
wetenschap gevoed, een diepzinniger onderwerp en dat wel van meer dadelijk en
noodzakelijk nut gewoon zijn van deze plaats te hooren, zag ik een vlindertjen
fladderen voorbij mijn venster. Ook dit schepsel, dacht ik, geniet het heerlijke der
natuur en verheugt zich in zijn aanzijn. Ook hij vliegt. Wel niet zoo hoog als die
zangvogeltjens, die daar dartelend in de toppen
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der boomen zich verlustigen in de schoonheid van het koesterend lenteweder. Zijne
vlucht is nog minder te vergelijken bij die des konings der vogelen, bij die des
adelaars, die de hoogste rotsen tot zijne verblijfplaats heeft gekozen en van daar
der zon in het aanschijn streeft. En toch ook het vlindertjen vliegt en zijn bestaan
wordt door den natuuronderzoeker niet geheel, niet altijd der aandacht onwaardig
gekeurd.’ Hij laat daar terstond opvolgen:
‘Ik heb mij voorgenomen M.M.H.H.! u voor te lezen: eene Proeve van de
geschiktheid der Friesche taal ook voor het verhevene.’
Wat verband er nu tusschen deze twee volzinnen bestaat, beken ik gaarne, niet
te vatten. Kan het ook zijn, dat hij zich bij het fladderend vlindertjen, de leden bij de
zangvogeltjens en het bestuur bij adelaars heeft willen vergelijken, en moet zulks
als eene verschooning voor zijne voordragt worden beschouwd?
De S. spreekt vervolgens van de heerlijke gewrochten van den onvolprezen
Gysbert Japicxs, van den dichterlijken schat van den verhevenen Salverda, enz.
Ik vind in het werk van G.J., wat de taal betreft, niets anders dan friesche
uitdrukkingen in een vreemd gewaad gestoken, waartoe Junius veel aanleiding
heeft gegeven en de te wel bekende historieschrijver van Friesland, Gabbema, de
stof geleverd heeft. Had G.J. vrij kunnen werken en zijn eigen gevoel kunnen
raadplegen, dan had hij zulke wanklanken en koppelingen niet gemaakt; dit is mij
gebleken uit een stuk van hem te Oxford, bij mijn verblijf aldaar, gezien. Maar de
eenvoudige en brave, helaas te gedweeë schoolmeesster van Bolsward werd
weggesleept door de eer, die hem te beurt viel, een bezoek van Junius te ontvangen,
die bij hem was gekomen om onderzoek naar de friesche taal te doen; van hier de
angelsaksische letterklanken in zijn werk; hij zag te hoog op bij Gabbema; van daar
zijne wanklinkende koppelwoorden en onnatuurlijke spelling. Wat zijn dichterlijk
genie betreft, daarin is gevoel en zijne karakters zijn meesterlijk geschilderd. In zijne
Psalmen vindt men evenwel de dreunen en denkbeelden van den goeden ouden
tijd.
Salverda durf ik niet verheven noemen, doch diens denkbeelden zijn stouter en
dikwijls wel aangebragt; maar hij leefde ook in lateren tijd, toen het kwezelen
opgehouden had den hoofdtoon te voeren. Hij leefde onder den indruk van het
Gysbert Japicxfeest (1823) en kon zich daarvan niet losrukken; daarom heeft hij de
spelling van dezen gevolgd en eenige zijner koppelwoorden gebezigd, hetgeen te
bejammeren is, maar nog meer, dat hij niet langer geleefd heeft; dan had hij zonder
twijfel, even als vele andere, die spelling en koppelingen achterwege gelaten. Het
verkeerde van de spelling van G.J. heeft het Selscip four Frysce Taal in schriften
kennisse ingezien,
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en tracht door de uitgave zijner ‘Iduna’ en van de ‘Spraakleer’ van den heer Sijtstra,
waarvan wij het vervolg spoedig hopen te erlangen, langzamerhand de eigenlijke
spelling van de friesche taal wederom in te voeren; te regt inziende, dat die, wat de
hoofdzaak betreft, aan vaste regelen moet gebonden zijn, en niet afhankelijk van
het oor, dat de klanken opneemt en naar dat hooren die aan het papier toevertrouwt.
De S. zegt verder, dat: ‘door de hoogere klassen van de maatschappij de friesche
taal niet gesproken wordt en dien ten gevolge ook niet, althans weinig, gelezen.’
Waar is het, dat zij door weinigen van deze gesproken wordt, doch het meerendeel
van frieschen oorsprong verstaat die zeer goed en vele kunnen die ook spreken;
doch daar zij van de schrijftaal, evenmin als de landlieden, iets geleerd hebben, zoo
spreekt het van zelf, dat zij geen lust gevoelen, om het nu geschreven wordende
te lezen.
Hij zegt vervolgens: ‘Mijne proeve bestaat uit de vertolking van een gedeelte van
het Treurspel “Agamemnon”, door Aeschylus, en wel die van den eersten Rei,
voorafgegaan door de alleenspraak van den waker’, en spreekt verder over het
Treurspeldicht.
Deze proeve is dus alleen geschreven voor hen, die grondig in het Grieksch
bedreven zijn. Want, zonder dit, kunnen zij niet oordeelen of de vertaling juist is en
of het friesch even zoo geschikt, als het grieksch, voor het verhevene is. Mij is dat
geluk niet te beurt gevallen en ik kan alzoo daarover niet oordeelen. Doch ik zoude
haast moeten gelooven, dat het wel zeer verheven zal zijn, want ik, die meende nog
al iets van de friesche taal te weten, en wien nog geen stuk onder de oogen is
gekomen dat ik niet verstond, moet hier openhartig verklaren, dat ik niet in staat
ben dit in een hollandsch kleed over te brengen. Vele zinsneden vat ik niet en
verbeeld mij telkens dat de S. niet alles, wat hij heeft willen zeggen, op het papier
gebragt heeft. Waarom hij het dak van Atreus kinderen, reg. 3 en reg. 11, een
nachtdwaeljend bod (een nachtdwalend bed) noemt, weet ik niet; de negatieve
kwaliteit van dat bed wordt in reg. 12 beschreven, aan de vertaling waarvan ik mij
niet durf wagen. Reg. 20 spreekt hij van tjeuster swa(r)t, duister zwart; reg. 27, van
fackelbran, fakkelbrand; of hij hierdoor het in brand staan van Trojen wil aanduiden,
of wel de seinvuren, die berigt van dien brand geven, is mij niet regt duidelijk.
Reg. 35, ien okse great in brie is lizzende op miin tonge, een os groot en breed
is liggende op mijn tong, om te verbreiden hoe blijlockig (letterlijk blij gelukkig,
onfriesch) het zijn volk is vergaan. Ik geloof, dat die figuur in den mond van den fries
niet past, en zoo hij het had moeten verhalen, hij een ander figuur zoude gebezigd
hebben. Dit geldt ook van reg. 51. In oppe riemen fenne wjeucken swaeie,
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en op de riemen van de wieken zwaaijen. S. schijnt veel met de natuurkundigen op
te hebben, want in de noot zegt hij: ‘De natuurkundigen noemen de slagvederen
remiges, roeiers.’ Zij zwaaiden dus niet op de wieken, maar op de roeiriemen van
de wieken. Dat de gieren gedruisch maken, reg. 47, wist ik niet, maar wel dat zij
een scherp geluid maken. Van daar dat men in Friesland zegt, wanneer iemand
een sterk geluid uitbrengt: hij giert het uit (van pijn, van lagchen), maar S. moest op
huws rijmen en daarom het woord gedruws, gedruis. Doch genoeg hiervan.
In de tweede plaats komt daar voor: ‘Vervolg van het overzicht van de Alba
de

de

Amicorum uit de XVI en XVII eeuwen’, door Jhr. Mr. H.B. van Sminia (zie II. 1,
Nieuwe Reeks bl. 62-76.)
Voor de liefhebbers van Album's niet zonder, doch voor de geschiedenis van
Friesland van zeer weinig belang. De mededeeler heeft zijn best gedaan het in die
Album's voorkomende toe te lichten. Hij vergunne mij een paar opmerkingen. Bl.
113 zegt hij: ‘Hector...... uit Bolsward; door uitslijting is de familienaam onleesbaar
geworden’ (welligt is het wapen ook onduidelijk), althans is het niet volledig
opgegeven. Hij spreekt van twee paarden of hertenpooten, maar geeft de plaats
niet aan, waar en op welke wijze (links, regts, of kruislings) zij in het wapen
voorkomen; kunnen dit ook afgeknotte boomtakken zijn en het
vergeet-mij-niet-bloempje (vergeet-mij-nietje) ook iets anders. Een lid van de familie
Rheen voerde tot wapen: een in de lengte gedeeld veld, regts, de halve adelaar
van sabel op goud, links, een dwars gedeeld veld, boven, twee afgeknotte
boomtakken kruislings over elkander van goud op een veld van keel (zijnde Beslinga
of Hettema) en onder drie klaverbladen van Sinopel op een veld van zilver 2 en 1.
Een ander lid dier familie voerde links die klaverbladen op goud in het bovenste
veld, en die boomtakken van keel op zilver in het onderste veld. Kan deze Hector
dus niet zijn Hette Lolckes Rheen, wiens moeder gehuwd was geweest aan Hette
Feykes Hettema (zie stamboek van den vroegeren en lateren Frieschen Adel op
dien naam en II d. ‘Aytta’ aant. 18).
Bl. 123. Phoeio Holdingerus de Eysingha (of Feye Holdinga van Eysinga), wanneer
men het stamboek op Holdinga gener. 3, inziet, dan gelooven wij, dat het duidelijk
genoeg is, waarom hij zich aldus schreef. Zijne grootmoeder was Hack Feyes dR
van Eysinga, en naar deze Feye was hij genaamd. Hij was geen Eysinga en daarom
schreef hij van (uit) Eysinga. Van is met de Duitschers in Friesland ingeslopen; zij
plaatsten dit vroeger nimmer voor hunnen familienaam.
Kan de op bl. 131 voorkomende ‘Samuel Reinerus Dotorius uit Friesland’ ook
een Dotinga zijn? Althans bij Siercksma gener. 7, komt eene Reinera Dotinga voor.
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In de derde plaats: ‘Nieuwe Bijdragen tot de Penningkunde van Friesland’, door Mr.
J. Dirks.
Deze Bijdragen geven op nieuw een bewijs, dat Mr. D. zeer goed voor dat vak
berekend is en met naauwkeurigheid en juistheid dit weet te behandelen; voor de
beoefenaren van dat vak zijn zij van het grootste belang.
Eindelijk eene ‘Lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden,
spreekwoorden en spreekwijzen’, door R. Posthumus. (Vervolg van deel IV, bl. 320,
eerste Reeks).
Wij ontmoeten hier ophelderingen omtrent de woorden: Holder, eene groote,
zwart- en geelbonte wesp, die in den grond nestelt; Hole, hol, meer bepaald dat in
vroegere eeuwen als woning gebezigd werd; Holle, hoofd, en Hollich, koppig, ligt
boos, eigenzinnig.
Ofschoon men zich niet altijd met zijne zienswijze kan vereenigen, doch dit ligt in
den aard der zaak, zoo vindt men daar veel wetenswaardig omtrent de zeden en
gewoonten der Friezen, en al was het alleen uit dat oogpunt beschouwd, zoude het
der lezing dubbel waardig zijn. Het is jammer, dat de Redaktie zoo karig is met iets
van dien schrijver te plaatsen: want wij vinden hier eerst het vervolg van hetgeen
de S. in 1846 gegeven heeft; wij zeggen dit, omdat wij weten, dat de schuld niet bij
den schrijver ligt. De Redaktie schijnt diens arbeid slechts tot bladvulling te gebruiken.
Wij laten het aan anderen over te beoordeelen of dit billijk is.
L., 25 Junij 1858.
DE HAAN HETTEMA.
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Geschiedenis van den boerenstand.
De Nederlandsche boerenstand, historisch beschreven door Mr. H.J.
Koenen. Haarlem, 1858.
Eene waarheid, thans gelukkig niet meer eene nieuwe, is dat de staatkundige
geschiedenis van een volk slechts een gedeelte uitmaakt van zijne volledige
geschiedenis. Buitendien blijft er nog verbazend veel over, dat grondig gekend dient
te zijn, alvorens men zich een denkbeeld vormen kan van de wijze waarop het
tegenwoordige zamenhangt met het voorledene, alvorens er eene poging te wagen
zij tot het opsporen der oorzaken van de gebeurtenissen en tot het doorgronden
der wetten die aan de ontwikkeling der menschheid ten grondslag liggen. De
staathuishoudkundige geschiedenis, en, meer of min als onderdeelen van deze, de
geschiedenis van landbouw, nijverheid en handel, zijn daarbij de meest onmisbare.
Weinig zijn die evenwel nog ten onzent beoefend; weinig bouwstoffen zijn er nog
te zamen geordend uit de vele die, overal verspreid, voorhanden zijn, en wij bezitten
ten dien aanzien niet veel meer dan een oppervlakkig overzigt. Dit geldt bovenal
de geschiedenis van den Nederlandschen landbouw, die buitendien nog aan het
groote euvel mank gaat van zoo goed als geene statistiek van zijnen tegenwoordigen
toestand te bezitten. Ons ontbreken daartoe zoowel de cijfers, als de kennis om die
cijfers te groeperen en daaruit alzoo de juiste
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gevolgtrekkingen op te maken. Wanneer wij zoo weinig weten van het tegenwoordige,
wat schiet er dan over dan meeningen en gissingen ten aanzien van het voorledene,
terwijl ons daar toch, op elke schrede, vragen tegemoet komen, die alleen door
vergelijking met hetgeen thans nog van het vroeger bestaande overgebleven is, te
beantwoorden zijn. Ligt de geschiedenis van den landbouw nog zoo zeer in het
duister, dan is het voorzeker ook niet doenlijk om naar waarheid eene eenigzins
volledige geschiedenis op te maken van den boerenstand; maar daarom moeten
wij evenwel met dankbaarheid alles aannemen wat bijdragen kan om meer licht
over dit zoo belangrijk onderwerp te ontsteken.
Het werk van den Heer Koenen is zulk eene zeer te waarderen bijdrage tot de
geschiedenis, van den Nederlandschen boerenstand. In vijf voorlezingen heeft hij
daarvan een overzigt gegeven, en in eenen aangenamen vorm een goed thema
opgesteld, dat tot grondslag verstrekken zal voor degenen die verder hunne krachten
aan dit belangrijk onderwerp willen wijden. Allen die belang stellen in onzen
landbouw, en niet minder de eigenlijke geschiedvorscher, moeten hem dank zeggen
voor den arbeid aan dit werk besteed. De hoofdpunten die behandeld en overwogen
dienen te worden heeft hij aangewezen, en een goed deel van de bronnen
opgespoord, waaruit men de feiten moet opzamelen. Het werk zelf, zoowel als het
doel dat daarmede beoogd werd, het leerrijk onderhouden van een beschaafd
publiek in de hoofdstad, toonen ten duidelijkste, dat er betere tijden zijn aangebroken
voor de kennis van onzen landbouw en van onze landbouwers, en dat men op weg
begint te komen om de uitspraak van den Hoogleeraar Ackersdijck te logenstraffen,
toen hij, voor eenige jaren, terneder schreef: ‘Er is geen stand in de maatschappij,
van welke de veranderingen tot verbetering van zijnen staat langzamer en meer
ongemerkt zijn voorbijgegaan, dan die der landlieden. Schoon ver de talrijkste, werd
die stand zoo nietig aangemerkt, dat er de geschiedschrijvers naauwelijks acht op
1
hebben geslagen’ . Een werk als dat van den Heer Koenen is tevens geschikt om
ons aan te wijzen, hoe verbazend veel er nog te doen overblijft, alvorens de

1

Koenen, de Nederlandsche Boerenstand, blz. 128.
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bouwstoffen tot eene volledige geschiedenis zoodanig bijeengebragt zijn, dat men
aan het opstellen van deze kan beginnen.
Bij het doorlezen van dit werk heb ik eenige punten aangeteekend, die mij
voorkwamen niet volkomen juist te zijn of nog nader onderzoek te behoeven. Ik zal
ze hier mededeelen en er mijne meening over zeggen, in de hoop van daardoor
misschien ook anderen aan te sporen tot nader onderzoek, en alzoo iets bij te dragen
tot het vinden van de waarheid.
De hoofdgedachte, welke in de eerste voorlezing van den Heer Koenen doorstraalt,
is, dat het met den landbouw der Romeinen voorspoedig ging, zoolang die door
vrije mannen uitgeoefend en in eere gehouden werd. Toen echter, bij het toenemen
der rijkdommen door veroveringen verkregen, en bij het vermeerderen van het aantal
slaven, aan deze de zorg voor akker en stal werd overgelaten, terwijl de eigenaars
der gronden zich daaraan niet meer gelegen lieten liggen, dan in zoo ver zij hun ten
dienste stonden in hunne weelderige levenswijze, toen verviel de landbouw al meer
en meer. De eigenlijke boerenstand ging te gronde; er bleven alleen onverschillige,
door dwang tot den arbeid te nopen slaven over, en meesters die slechts bij
uitzondering met kennis van zaken hunne velden deden bebouwen. Deze voorstelling
is voorzeker de ware. Is de landbouw slavenwerk, dan is er ten hoogste stilstand
te verwachten, zoo er niet stellige, hoewel dan ook langzame, achteruitgang
aanwezig is. De boerenstand gaat daarbij van zelf te gronde; men behoudt slechts
administrateuren over, die uit de slaven voor 't oogenblik zooveel voordeel trachten
1
te trekken als mogelijk is . Is nu het te niet gaan

1

Uit dit oogpunt behoort waarschijnlijk ook de behandeling van Jozef, den uitgehongerden
Egyptenaren aangedaan, beschouwd te worden, en staathuishoudkundig beoordeeld, verdient
hij voorzeker den lof niet, welken hem de Heer Koenen (blz. 4) meent te mogen toekennen.
Hij diende zijnen vorst meesterlijk, maar of hij den toestand van de landbouwers, toenmaals
vrije grondbezitters, verbeterde, is hoogst onwaarschijnlijk. Gedurende de zeven voorspoedige
jaren ‘vergaderde hij alle spijze en deed die in de steden’ (Gen. XLI:48). Hoe, wordt niet
gezegd, maar dit kan niet wel anders geweest zijn dan bij wijze van belasting- of tiendenheffing;
want de akkers behoorden aan de landlieden. Voor dit graan, door hen zelven opgebragt
(men ziet, vast in de leer omtrent het mijn en dijn was men in die tijden nog niet), kocht Jozef
eerst have en vee, daarna het land, en eindelijk ook de hongerende boeren zelve. Dit laatste
wordt niet uitdrukkelijk vermeld, maar uit het aanbod van de Egyptenaars: ‘koop ons en ons
land voor brood, zoo zullen wij en ons land Faraö dienstbaar zijn,’ en het gevolg daarvan:
‘aangaande het volk, dat zette hij over in de steden, van het uiterste der palen van Egypte,
tot het andere uiterste derzelven’ (Gen. XLVII:20, 21), blijkt het dat het land het eigendom
werd van den koning, en de bewoners zijne lijfeigenen. Hij gaf het land daarna weêr uit tegen
de dubbele tiende, ‘het vijfde deel,’ en hoogst waarschijnlijk daarenboven met verpligting van
de heerendiensten te leveren, waardoor de vorsten die reusachtige, grootendeels onnutte,
werken tot stand bragten, die wij thans nog als bouwvallen terugvinden. Jozef waagde zich,
hoogst voorzigtig, niet aan de bezittingen der priesterkaste. De toestand, door Jozef in het
leven geroepen, heeft zesendertig eeuwen lang de plattelandsbevolking van Egypte in slavernij
gehouden; want is 't niet zoo erg als slavernij, wanneer de vorst de magt heeft om zijne
onderdanen, bij tienduizendtallen, te drijven tot het verrigten van publieke werken, waarbij er
telkens duizendtallen door ziekten en gebrek omkwamen? Thans eerst, berigt men in de
nieuwspapieren, schijnt er een betere tijd voor die ongelukkigen aan te breken, nu de grond
in vrijen eigendom aan degenen, die hem bebouwen, zal worden afgestaan.
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van den landbouw een gevolg geweest van het te niet gaan van den boerenstand,
zoo schijnt mij, omgekeerd, dezelfde oorzaak ook hetzelfde gevolg te hebben gehad,
bij het weder opbloeijen van den landbouw in nieuwere tijden. Zoolang in de
middeleeuwen de landbouw door lijfeigenen werd uitgeoefend, of door lieden die
in eenen weinig beteren toestand verkeerden, ontwikkelde hij zich niet, maar bleef,
eeuwen lang, op dezelfde hoogte staan. Dit veranderde eerst langzamerhand,
naarmate de boerenstand zich van de kluisters ontdeed, die zijn bedrijf en hem
zelven van alle zijden kwelden; en daar ontwikkelde zich de landbouw het eerst,
waar het eerst vrijheid en vrij beschikken over zijn eigendom, den landman ten deel
viel. Nergens is het welligt duidelijker dan bij den boerenstand, dat verbeteringen,
die duurzaam zullen zijn, uit eigen vrijen wil ontstaan moeten, en dat alle dwang tot
verandering ten goede, hoe fijn ook overlegd, hoe goed ook gemeend, geen
verbeteringen bewerken die stand houden. Onderwijs, voorbeeld, en, in de eerste
plaats het wegnemen van alles wat ontwikkeling in den weg staat, zijn de
voornaamste middelen waardoor de boerenstand tot eenen duurzaam beteren
toestand te brengen zij. Mij dunkt, dit leert ons ook alles wat wij van de geschiedenis
onzer landbouwers kennen. Dit is de draad dien wij vast moeten houden in den
doolhof van feiten welke ons die historie aanbiedt, en die ons meestal leiden zal tot
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het leeren kennen der oorzaken van vooruitgang, zoowel als van tijdelijken
achteruitgang, Een langzame vooruitgang, hoewel dan eens eeuwen lang
voortkruipende, hoewel nu weder met teruggang van eenige schreden, is toch altijd
op te merken sedert de Friezen zich hier met hun vee nederzett'en, en de Saxen,
of welke volksstam het geweest moge zijn, zich den waarschijnlijk veroverden bodem
toeeigenden en hunne marken-inrigting medebragten. Die vooruitgang is ten
naauwste verbonden met de emancipatie, om 't zoo eens te noemen, van den
boerenstand; en hij zal zijn toppunt, zijn hoogsten bloei eerst bereiken wanneer die
emancipatie ook volkomen is; wanneer de boerenstand volkomen bekend is met
alles wat wetenschap en ervaring als het beste in den landbouw hebben leeren
kennen; wanneer hij geheel vrij is in het toepassen van die kennis, maatschappelijk
vrij wel te verstaan, en evenzeer als alle andere standen onderworpen aan den
dwang die aan elk lid van het maatschappelijk gezin, als zoodanig, opgelegd is. Dat
toppunt van bloei zullen wij evenmin bereiken, als de volmaaktheid bij alle
menschenwerk denkbaar is, maar als eene historische waarheid mogen wij
aannemen, dat er een voortdurend streven bestaat om daarhenen te geraken; dat
er aanhoudend op dien weg voortgegaan is en nog steeds voortgegaan wordt, en
dat, zoo er teruggang plaats heeft gevonden, die altijd slechts tijdelijk is geweest,
en dikwijls de weinige treden bleek te zijn, welke men teruggaat om een' grooten
sprong voorwaarts te doen.
Men moet oogenblikkelijken, tijdelijken voorspoed van den boerenstand duidelijk
onderscheiden van dien langzamen, voortdurenden vooruitgang, welke tot duurzame
verbeteringen leidt. De voorspoed, bij voorbeeld, die in de laatste jaren door dure
prijzen van landbouwvoortbrengselen is genoten, die, tegen den gewonen loop der
zaken aan, gepaard ging met een paar goede oogsten, zal minder verbeteringen
nalaten, dan de veranderingen die het gevolg zijn geweest van een vooruitgaan op
den weg der emancipatie. Bij dien oogenblikkelijken voorspoed is het maar al te
dikwijls ‘zoo gewonnen, zoo geronnen,’ terwijl de actie op den voet gevolgd wordt
door eene reactie, zoo als hier te lande thans, hoogstwaarschijnlijk, op vele plaatsen
niet achter zal blijven, nu de prijzen weder dalen en de oogst juist niet van de
voordeeligste is. Zulke tijdelijke winsten zijn 't die weelde
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teweeg brengen, terwijl de beenen nog niet sterk genoeg zijn om die te dragen. Er
wordt geld gewonnen meer dan men behoeft, terwijl de kunst nog niet aangeleerd
is, om de winst zoo te besteden dat die duurzaam voordeel aanbrengt. Bij zulk eenen
1
voorspoed moet men, met reden, bezorgd zijn , dat morele verbetering niet gelijken
tred houdt met de materiële, waarvoor men daarentegen in het minste niet behoeft
te vreezen, wanneer er werkelijk eene schrede op den weg van duurzamen
vooruitgang is geschied. Want met elke schrede op dien weg wordt de boer al meer
en meer losgemaakt van hetgeen hem belemmerde in zijne ontwikkeling; met zijne
kennis moet tevens zijne beschaving toenemen; hij leert zich met andere zaken
bezighouden dan waarin hij vroeger genoegen schepte; zijne uitspanningen, al zeer
dikwijls uitspattingen en bronnen van zooveel verkeerds ten platten lande, worden
beschaafder; hij leert inzien dat duurzaam voordeel den verstandige en kundige
toevallen, niet den behendige en leepe, die ten koste van anderen zich een
oogenblikkelijk profijtje weet te bezorgen. Met de onkunde wijken de vooroordeelen,
het groote struikelblok waarop de invoering van zoo veel goeds schipbreuk lijdt. Met
die onkunde wijken tevens bijgeloof en de vele overblijfselen van het ‘blinde
heidendom,’ die, nog maar al te zeer, in den geest van onze landlieden vastgeworteld
zitten. Heldring heeft er ons, voor een twintigtal jaren, opmerkzaam op gemaakt;
door Scheltema en zijne medehelpers zijn er alom de blijken van gevonden, en nog
telkens kunnen wij opmerken dat er steeds bijgeloof en heidensche begrippen in
menigte te bestrijden blijven. Bij het voortgaan op dezen weg van vooruitgang zal
de vooruitgang in deugd en ware godsvrucht niet achterblijven.
Wanneer men de oorzaken nagaat die werkelijk en duurzaam den toestand van
de boeren verbeterd hebben, dan zal men meestal gebeurtenissen aantreffen die
vermeerdering van zelfstandigheid, meerdere vrijheid en meerdere kennis ten
gevolge hebben gehad; en dit schijnt nog, zooals ik reeds opmerkte, het hoofdfeit
te zijn dat in de geschiedenis van den boerenstand, van het begin af tot den
tegenwoordigen tijd toe, oorzaken en gevolgen tezamen bindt. Maar dit neemt niet
weg, dat de geschiedschrijver ook

1
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veranderingen in den toestand van de boeren te boeken heeft, die niet met deze
ontwikkeling tezamen hangen; zoo als, onder anderen, de vermeerdering der
landbouwende bevolking, ten gevolge van landaanwinning door bedijkingen en
droogmakerijën. Deze en soortgelijke feiten behooren meer tot de geschiedenis van
den landbouw, dan wel tot die van zijne beoefenaars; hoofdzakelijk evenwel zijn ze
voor deze laatsten merkwaardig omdat zij de geldmannen, die eigenaars werden
van den grond, in meerder aanraking bragten met de gebruikers, de boeren, in
slechts enkele streken, helaas, met eenen gunstigen uitslag ten aanzien hunner
ontwikkeling.
Het valt zeer spoedig in het oog, dat de voorname veranderingen in den toestand
onzer boeren, welke de geschiedenis heeft opgeteekend, steeds teruggebragt
kunnen worden tot de bevordering hunner zelfstandigheid, vrijheid en kennis. Zoo
heeft de overgang van het lijfeigenschap tot vrije mannen gewerkt; zoo de aanleg
tot betere middelen van vervoer; zoo alle uitbreiding van handel en nijverheid, in
zoo ver de boerenstand in de gelegenheid was om daarvan partij te trekken; zoo
de verdeelingen van in gemeenschap bezeten goederen; zoo de verbetering van
pachtvoorwaarden; zoo de afschaffing der tienden waar die heeft plaats gevonden;
zoo verbeteringen in het belastingstelsel, enz. In het vervolg van dit opstel zal er
overvloedig gelegenheid zijn om telkens dien ontwikkelingsdraad te herkennen.
De Heer Koenen heeft de geschiedenis van den boerenstand in vier tijdperken
afgedeeld, en zijn werk laten voorafgaan door het uiteenzetten van den toestand
der landbouwende en veehoedende klassen in de oude wereld. In de veronderstelling
dat de Romeinen van de Germaansche volken, die deze streken bewoonden, den
regten landbouw geleerd hebben, was dit eerste hoofdstuk juist op zijne plaats,
1
maar het schijnt wel dat de meening van Grimm veel algemeener op onzen landbouw
toepasselijk is, dan men tot dus verre gemeend heeft: dat, namelijk, de Romeinen
hier wel enkele soorten van geteelde planten aan de veroverde volken hebben
medegedeeld, maar dat de eigenlijke landbouw zich grootendeels uit zich zelven
ontwikkeld heeft.

1
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Zonder nu juist alle beweringen van Victor Cancalon, in zijne geschiedenis van den
landbouw in Frankrijk, voor volkomen gegrond aan te nemen, moeten wij evenwel
erkennen dat, vóór den inval der Romeinen, de landbouw der Galliërs reeds tot
eenen aanmerkelijk hoogen trap van ontwikkeling gekomen was. Thans nog zijn er
zooveel verschillen in de gebruikte werktuigen, in de geheerscht hebbende
landbouwstelsels, in de veerassen op te merken, dat men veel meer geneigd is om
onzen landbouw in de middeleeuwen als een uit zich zelven ontwikkelden, dan als
eene navolging van dien der Romeinen te beschouwen. Wat het bewijs aangaat,
uit de overeenstemming ontleend der namen van landbouwvoorwerpen in 't Duitsch
en Latijn, daarop is zeker magtig veel af te dingen, en het zou mij zeer verwonderen
wanneer de kennis, die onze tegenwoordige taalgeleerden van het oud-duitsch
hebben, hun tot de slotsom bragt: dat akker van het Latijnsche ager, zaad van sata,
vork van furca, juk van jugum, wan van vannum, vlegel van flagellum, sikkel van
1
secula, spade van spatha afkomstig waren, en dat de Germanen die namen, tegelijk
met de voorwerpen, van de Romeinen hebben overgenomen. De tijd is voorbij, dat
wij leeken ons aan woordafleidingen, op den klank af, mogen wagen, zonder gevaar
te loopen van duchtig, door de Grimm's en huns gelijken, op de vingers getikt te
worden.
De invloed der Romeinen met hunnen door slaven gedreven landbouw schijnt
afgestuit te zijn op den geheel anderen maatschappelijken toestand waarin de
bewoners dezer landen verkeerden. Dat ook zij slaven bezaten is bekend, maar
tusschen deze en de meesters bestond eene geheel andere verhouding dan bij de
Romeinen, omdat de meesters geheel op gelijken voet met hen voortleefden.

1

Koenen, blz. 17. Eene naar ik meen verkeerde woordafleiding, maar van eenen anderen
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In zoover de voorouders veehouders waren en de kustlanden bewoonden, zal er
toenmaals nog wel geene andere afscheiding van eigendom geweest zijn, dan die
van de gemeenschappelijke weiden voor elk gezin of stam; terwijl daarentegen bij
de akkerbouwers in de binnenlanden een jaarlijks op nieuw verdeelen der
bouwkampen onder de gezamenlijke eigenaars algemeen plaats gehad schijnt te
hebben. Bij zulk eenen maatschappelijken toestand was het invoeren van
verbeteringen, van een nieuw landbouwstelsel bij voorbeeld, eene volslagen
onmogelijkheid. Evenmin konde het zich verrijken van sommigen boven de overigen,
als de weelde hier vasten voet vinden; de landbouw en de toestand van den
landbouwenden stand moest stationnair blijven. Maar er valt bitter weinig te zeggen
over den landbouw der Germanen tijdens ze met de Romeinen in aanraking waren.
Terwijl de Romeinsche landbouw door een aantal geschriften, tot in de minste
bijzonderheden, aan ons bekend is, weten wij van de Germanen niets dan enkele
losse aanduidingen in de geschriften van hunne vijanden, die, vol vooroordeelen
en verblind door een overmatig gevoel van eigenwaarde, niet dan scheef over
hetgeen bij de barbaren voorkwam, konden oordeelen.
Na dat duistere tijdvak der Romeinsche overheersching komen de middeleeuwen,
waarin de beroemde capitularia van Karel den Grooten een licht verspreiden over
den landbouw en den boerenstand dier tijden, dat voor de geschiedenis niet genoeg
op prijs is te stellen. Men schijnt echter de kennis, die men daardoor van de inrigting
1
der keizerlijke boerderijen verkregen heeft, al te zeer te hebben aangenomen als
die van den geheelen landbouw dier tijden; terwijl zij, althans wat Nederland betreft,
daarvan slechts een klein gedeelte omvatten. Het platte land was toenmaals door
verschillende, nog eeuwen lang daarna, ja zelfs, voor een klein gedeelte, nog tot
op den huidigen dag duidelijk te onderscheiden, volksstammen ingenomen, die elk
hunne eigenaardige staatkundige inrigting hadden. Ten zuiden van de groote rivieren
vinden wij den volksstam, waarvan in de Brabanders en Vlamingen de overblijfselen
te zoeken zijn. Ten noorden van den Rijn heeft het volk gewoond, dat, met zijne
eigenaardige markeninrigting, een groot gedeelte
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van het noord-westelijke Europa bevolkte, en dat men, teregt of te onregt, voor
Saxen houdt. Langs de zeeoevers in West-Friesland, Friesland en verder langs de
Noordzee vindt men de Friezen, in de eerste tijden der middeleeuwen voorzeker
een herdersvolk, dat, door den bodem, dien het zich tot woonplaats gekozen had,
gedrongen werd om in veeteelt zijn hoofdbestaan te zoeken. Bij de Friezen
ontmoeten wij ten dien tijde de meeste vrijheid en zelfstandigheid onder den
boerenstand; althans van lijfeigenschap, van heerendiensten en andere teekenen
van onderdrukking vindt men geen spoor. Bij de Saxen was overal, waar de marken
nog in hare oorspronkelijke zuiverheid bestonden, de boerenstand eigenaar van
den grond, hetzij, zoo als overal wel de vroegere toestand geweest zal zijn, met
gemeenschappelijk bezit van akkerlanden en woeste gronden; hetzij met bijzonderen
eigendom van het akkerland en de brinken of huisplaatsen, en met
gemeenschappelijk bezit van weiden, bosschen en veenen. De boeren waren geheel
en al eigenaren van den grond, en duldden niet, dat zich vreemden daarop
nederzett'en, een toestand, waarvan wij thans nog in een gedeelte van Drenthe de
overblijfselen zien. Werden er in de mark nieuwe woningen opgerigt, dan was het
eene gunst, die aan een lid der familie van den een' of anderen gewaarde of
stemgeregtigde toegestaan werd, maar deze opwoner werd nimmer stemgeregtigde
of mede-eigenaar van de gemeene gronden. Alle andere woningen, vooral diegene,
welke op den woesten grond geplaatst werden, zijn als inkruipsels van latere tijden
te beschouwen. Dat eigendom van den grond, behoorende aan de eigenaren van
vast bepaalde hofsteden, met eene bepaalde hofstede tevens, waaraan het
markenrigterschap, het voorzitterschap van de vergadering der geërfden, verbonden
was, is een kenmerk, dat de streken, waar marken aanwezig waren, nog steeds
doet herkennen. Dikwijls is wel de herinnering verloren gegaan van die
stemgeregtigde plaatsen, even als van die plaats, waarmede markenrigterschap
was vereenigd, en de zoogenoemde waren zijn aandeelen in de gemeentegronden
geworden, die voor den eersten den besten te koop waren; maar ook dit is slechts
afwijking van de vroeger bestaan hebbende geregelde markeninrigting. Geheel
Drenthe, het grootste gedeelte van Overijssel en het Zutphensche, een goed deel
van de Veluwe, was aldus in marken, of,
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gelijk zij in Neder-Veluwe heetten, in maatschappen verdeeld. Onder Utrecht, en
1
meer bepaald ook in het Gooiland , schijnt die zelfde inrigting te hebben bestaan.
De groote heeren en de geestelijkheid waren van deze markengronden alleen in
zoover eigenaren, als zij bezitters waren van gewaarde of stemgeregtigde erven.
Zij mogen hunne medeeigenaren gekweld hebben door het opleggen van tienden,
door het vergen van diensten, die oorspronkelijk wel nimmer anders dan ten dienste
van het algemeen verstrekt zullen hebben, aan het eigendom hebben zij zich nimmer,
dan met zeldzame uitzonderingen, vergrepen. De toestand van de boeren in de
marken moet dus in de eerste tijden der middeleeuwen een geheel andere geweest
zijn, dan die der bewoners van de zuidelijke nederlandsche gewesten, waar
hofhoorigheid de meest algemeene toestand geweest schijnt te zijn. Opzettelijk uit
dit oogpunt bestudeerd, zal waarschijnlijk de geschiedenis van den boerenstand in
2
de middeleeuwen een ander aanzien bekomen . Te midden der marken vindt men
evenwel ook geestelijke en vorstelijke goederen; zoo als een gedeelte der Veluwe
eerst geestelijk, later grafelijk en eindelijk eigendom van het domein is geworden.
Deze dominiale gronden, in zoover zij woest en onbebouwd waren, zijn het, waarvan
in 1842 vier en twintig duizend bunders voor negentien duizend guldens aan de
gemeenten zijn overgelaten, onder de, ongelukkig niet al te duidelijk, uitgedrukte
voorwaarde, dat zij door deze ter bebouwing uitgegeven zouden worden. Het zijn
3
deze gronden, waarover de Heer Koenen teregt klaagt , dat zij door de kortzigtigheid
der gemeente-besturen aan hunne bestemming onthouden worden; maar de
marken-besturen, die zich al meer en meer met loffelijken ijver toeleggen op het
onderling verdeelen hunner gemeenschappelijke eigendommen, mag dat verwijt
niet treffen. Bij de Staten van Gelderland is dit verzuim van sommige
gemeente-besturen op de Veluwe, hetwelk lang voor de nieuwe wet op de
verkiezingen dagteekent, reeds ter sprake geweest, en het is te wenschen, dat de
Staat termen moge vinden, om

1
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deze te dwingen, dat zij zich van hunne verpligtingen kwijten.
Ook enkele kloosters vindt men met min of meer uitgebreide bezittingen te midden
der door de marken ingewonnen gronden, maar die bezittingen schijnen mij
oorspronkelijk van eenen geheel anderen aard te zijn geweest, als die der kloosters
in de landen ten zuiden der rivieren. Hier zijn deze veelal met ontginningen gepaard
1
gegaan, op dezelfde wijze als de Groningsche en Friesche ; daar te midden der
marken was daarvoor geen plaats, omdat de woeste gronden aan bepaalde
eigenaren behoorden. Het meeste geestelijke goed behoorde hier dan ook aan
kloosters en kerken in de steden, en werd verkregen door aankoop of schenkingen
van bijzondere personen. Waar marken den grond innemen, ziet men nergens zulke
uitgebreide kloostergoederen als die van Ter Apel in Groningen of van Postel in
Kempenland. Wat de geestelijkheid zich hier, even als elders, wist toe te eigenen,
2
3
waren de tienden en uitgangen , die vooral niet met pacht of huur verward moeten
worden. De zamenhang van tienden met markengronden is nog niet duidelijk
uiteengezet. Zoo schijnt het mij, ik kan mij echter zeer vergissen, dat de nova novalia
nimmer van de onbebouwde markengronden geheven zijn geworden, maar alleen
van die woeste gronden, welke oorspronkelijk eigendom geweest zijn van de
geestelijkheid of van den vorst.
Deze laatste gronden zijn het ook geweest, welke in de middeleeuwen menigvuldig
4
aan steden afgestaan zijn geworden tot gemeene weiden . Toenmaals mogen die
geschenken van den vorst nuttig en weldadig voor de ingezetenen geweest zijn,
tegenwoordig hebben wij ze leeren kennen als bronnen van armoede, en
belemmeringen van vooruitgang. De stedelingen worden daardoor aangespoord
om landbouw te drijven, waaraan zij zich nimmer kunnen overgeven dan met verlies,
omdat zij de mededinging niet kunnen volhouden met de eigenlijke landbouwers.
Bijna altijd worden de gemeenteweiden zoodanig misbruikt, dat het tot een waar
spreekwoord geworden is: ‘geen magerder vee
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dan hetgeen zich gratis voedt.’ En wanneer men dan berekent wat het oppassen
en melken van dat vee, gedurende den zomer, en het onderhoud, met aangekocht
voeder, gedurende den winter kost, dan zal men al zeer spoedig vinden, dat er
magtig veel op het voordeel van die voeding om niet, af te dingen valt. Gingen de
stedelijke regeringen staathuishoudkundig te werk, reeds voor lang zouden zij den
bloei harer steden vermeerderd hebben, door die geschenken uit de middeleeuwen
in de handen van bijzondere personen te hebben doen overgaan. Welligt zijn het
zulke gemeente-koeijen geweest, waarvan met eenen zekeren ophef gesproken
1
wordt , dat zij twee kan melk daags gayen, wanneer dit althans de oude kan, of
omstreeks zes maatjes geweest is. Zulke melkgeefsters zijn het, welke men thans
bij voorbeeld op de gemeene weide van Hilversum, nabij Ankeveen, zoeken moet;
te Assendelft, in het weiland van bijzondere personen, zullen tegenwoordig tien
Ned. kannen gemiddeld het geheele jaar door, en vijftien tot twintig kannen bij de
beste melkgeefsters wel de algemeene regel zijn.
Bij het schrijven der geschiedenis van den boerenstand in de middeleeuwen zal
dus steeds in het oog gehouden moeten worden, of men van Vlamingen, of hoe
men ze noemen wil, van Saxen, dan wel van Friezen spreekt. De maatschappelijke
toestand dezer drie volksstammen was zoo verschillend, dat er tot in latere tijden,
zelfs nog tegenwoordig, voor den naauwkeurigen waarnemer verschillen zijn op te
merken, die voorzeker uit den vorigen toestand voortvloeijen. De taal buitendien,
die ten platten lande gesproken wordt, onderscheidt ze duidelijk, en levert alleen
bezwaren op bij de rangschikking op de grenzen, waar de stammen naast elkander,
of met elkander vereenigd, hebben gewoond. Waar dient men echter de Betuwenaars
onder te rangschikken; waar de Hollanders; en hoe verklaart men het verschijnsel,
dat de Groningers, in het aloude Friesland wonende, en Friezen van afkomst, naar
het schijnt, evenwel den Saxischen tongval hebben? Uit de studie der taal van onze
plattelandbewoners is, zonder twijfel, nog zeer veel merkwaardigs op te maken ten
aanzien hunner aloude geschiedenis. Het moet den oppervlakkigsten waar-
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nemer treffen, welke scherpe grenzen er sedert eeuwen door woorden getrokken
zijn en blijven, zelfs tusschen de onderdeelen van denzelfden volksstam.
Twenthenaren en Zutphenschen, onder anderen, zullen wel beide van denzelfden
volksstam afkomstig zijn, en evenwel scheidt de schipbrug de woorden van gelijke
beteekenis, esch en enk, zoo bij plaatsnamen, als op de tong van het volk, van
elkander; en eveneens de woorden bandeur en iemdeur (heemdeur), die beide de
groote achterdeur van een boerenhuis beduiden. Daar, waar de plattelandsbevolking
weinig in aanraking komt met de bewoners der steden, blijven taal, kleeding, zeden
1
en gebruiken op eene uiterst merkwaardige wijze onveranderd , en leveren stoffe
in overvloed op voor het leeren kennen der geschiedenis van den boerenstand, ook
in aloude tijden.
Eene bron, niet over het hoofd te zien voor het uitvorschen van den toestand der
plattelandsbevolking, ligt er in de geschiedenis der hongersnooden en daarmede
gepaard gaande pestziekten, waarvan ons Sloet, in zijn Tijdschrift, XII, 384, ten
aanzien der middeleeuwen, een uitmuntend overzigt gegeven heeft. De boerenstand
deelde hierin zeker met de stedelingen, maar zoo haast oorlogen daarvan de oorzaak
waren, kan men van te voren reeds besluiten, dat die stand niet de minst lijdende
was.
Zoo mag bij eene volledige geschiedenis ook het onderzoek niet achterwege
blijven van de spijzen en dranken, waarmede zich de boerenstand voedde, zoowel
als van zijne kleeding. Beide hebben, in den loop der tijden, aanmerkelijke wijzigingen
ondergaan, waaruit, zonder twijfel, merkwaardige gevolgtrekkingen te maken zijn.
Het tweede tijdvak der geschiedenis van den boerenstand van den Heer Koenen
omvat de zestiende eeuw sedert de hervorming, met de zeventiende, en zijn derde
tijdvak de achttiende eeuw. Eene meer uitgewerkte geschiedenis zal in het eerste
voorzeker eene splitsing wenschelijk maken bij den aanvang van het twaalfjarig
bestand. De groote invloed, dien de alstoen verkregen rust gehad heeft op de
ontwikkeling van onzen landbouw, blijkt nergens meer uit, dan uit de verbazende
uitbreiding, welke alstoen gegeven is aan de bedijkingen en droogmakerijen; van
dien tijd af
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aan, namelijk, tot den Munsterschen vrede, gemiddeld 813 bunders jaarlijks, eene
hoeveelheid, die alleen overtroffen is door de jaarlijksche inpolderingen van 1066
bunders gedurende het tijdvak van 1815 tot 1858, en die merkwaardig afsteekt
tegen de 17 bunders jaarlijks, welke er gedurende den fellen strijd met Spanje, van
1566 tot 1609, ingepolderd zijn geworden. Die rust heeft mede eenen anderen
toestand voor de bevolking ten platten lande te weeg moeten brengen, die in hare
geschiedenis niet onopgemerkt mag blijven.
Onder de zoo even opgenoemde cijfers, ten aanzien onzer inpolderingen, zijn
1
niet die van Zeeland begrepen , maar deze zullen denkelijk geene aanmerkelijke
verandering in de onderlinge verhouding te weeg brengen, wanneer men eens zoo
gelukkig is van de statistieke opgaven dienaangaande te bezitten. Al die
inpolderingen kunnen echter geenen invloed op den nederlandschen boerenstand
in het algemeen hebben uitgeoefend, maar alleen op dien der zoogenoemde
zee-provinciën. De boerenstand in de landprovinciën ondervond alleen verademing
door het ophouden der plunderingen, brandschattingen en vernielingen van het
krijgsvolk. Voor het beoordeelen der zeden van het platteland in Gelderland,
Overijssel en Drenthe, gedurende dit tijdvak en later, ligt er eene rijke bron bedolven
in de markenboeken, of de registers der besluiten van de markengenooten, waarvan
de meesten tot het begin der zeventiende eeuw reiken, terwijl men er velen bezit
van nog veel oudere dagteekening. Uitgaven voor bier, mol en wijn, op de
zamenkomsten der markengenooten verbruikt, waren de voornaamste, waartoe de
inkomsten van de mark verbruikt werden, gelijk onder anderen, van 1524 af aan tot
den aanvang der negentiende eeuw toe, blijkt uit het markenboek van Zwiep, eene
buurschap onder het voormalige Scholtampt Lochem. Het waren niet alleen de
geregtigden in de mark, maar ook hunne pachters, en wat er al meer, waarschijnlijk
met vrouw en kinderen, te koop liep, welke die dranken verorberden; en geen wonder
alzoo, dat kloppartijen al zeer dikwijls de beraadslagingen vergezelden. De
onderwerpen van de beraadslagingen ook doen eenen
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helderen blik werpen in de zeden van den boerenstand. Meestal waren het twisten
over de grenzen der heidevelden met de naburen, en heftige maatregelen, die
beraamd en besloten, maar zelden uitgevoerd werden tegen markengenooten,
welke zich eigenmagtig meester maakten van een gedeelte der gemeenschappelijke
gronden. Dan weder waren het besluiten, ook al zelden uitgevoerd, tegen verarmde
boeren, die zich eene hut op den markengrond opgeslagen en zich van een brok
heide ter ontginning meester gemaakt hadden. In het zoo even genoemde Zwiepsche
markenboek vindt men van 1686 af aan tot 1820 toe minstens een twintigmaal
herhaald besluit, met telkens heftiger bedreiging van boeten, dat er geene schapen
op den gemeentegrond gedreven mogten worden, een duidelijk bewijs, met welk
een klem men die besluiten ten uitvoer bragt. Dat er in tien of twintig jaar geene
rekening door den markenrigter werd afgelegd, in weêrwil van de jaarlijks herhaalde
aanmaningen der markengenooten, vindt men, als een zeer gewoon iets, telkens
in de boeken vermeld.
Onder zulk een bestuur kon het niet anders, of de boerenstand moest in de
streken, waar de markeninrigting bestond, stationair blijven, gelijk hij dan ook, met
eene verwonderlijke standvastigheid, tot in den aanvang van de tegenwoordige
eeuw gebleven is. Gemeenschappelijk bezit van weiden- en heidegronden,
versnippering en uiteenliggen der akkers, geene of erbarmelijk slechte wegen en
waterlozingen, tienden, en wat bijna nog erger is, garfpachten, of huren die in natura
opgebragt worden, en bovenal een bestuur door, boven beschrijving, onwetende
lieden gevoerd, dit een en ander moest wel alle verbetering in den landbouw, en
tevens in den toestand der boeren, onmogelijk maken. Hoe het doenlijk was, dat
zulk een landbouw nog met zijnen uitvoer van voortbrengselen, bijna uitsluitend
rogge, concurreren kon met landschappen, die op eenen hoogeren trap van
1
vooruitgang stonden, en daardoor goedkooper konden voortbrengen , vindt
gereedelijk zijne verklaring in de uiterst geringe behoeften van den boerenstand.
Met eigen volk werd alle arbeid verrigt, iets dat alleen mogelijk was bij het
heerschende drieslag-stelsel en de gemeene weiden die geene uitgaven vorderden;
alle
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voedsel, en de kleedingstoffen daarenboven, werden op de boerderijen zelve
voortgebragt; de weinige gelden, die men buitendien nog behoefde, konden
gereedelijk gevonden worden uit den verkoop van rogge, eenige wol, wat jong vee
en paarden. Mislukten de oogsten, dan werd er niet verkocht, en was dit nog niet
voldoende, dan werd er honger geleden. Bij zulk eene levenswijze valt het evenwel
niet moeijelijk te verklaren, dat er soms overwinsten gemaakt konden worden, en
dat er boeren tot eenen zekeren welstand geraakten. Het was echter de rijkdom
van den gierigaard. Met groote ontberingen is uit kleine overwinsten een aanzienlijk
vermogen bijeen te schrapen, zelfs zoo dit slecht beheerd en het maken van rente
geheel verwaarloosd wordt. En dit was, tot voor niet langen tijd, het geval met de
vermogendste der Drenthsche, Twenthsche en Zutphensche boeren. Bij een leven,
zoo armoedig als dat van den geringsten daglooner, werd er geen geld besteed
dan in aankoop van landgoed, zoo men het niet in specie bewaarde, of, waarvan
voorbeelden bekend zijn, ter bewaring gaf, met bijbetaling van zooveel ten honderd
voor bewaarloon, aan zaakwaarnemers in de steden of dorpen.
Tegenover dien stilstand in den landbouw van de streken, waar de heiden en
weiden nog in gemeenschappelijk bezit lagen, vinden wij eenen aanmerkelijken
vooruitgang in de provincie Groningen. De landbouw heeft zich daar, gedurende
de zeventiende en achttiende eeuw, geheel uit zich zelven, tot eene aanmerkelijke
hoogte ontwikkeld. Dit zou nog verder gegaan zijn, wanneer de welbekende naijver
tusschen stad en Ommelanden niet belemmeringen in handel en onderling verkeer
ten gevolge had gehad, die eenen ruimeren afzet van landbouw-voortbrengselen
moesten tegengaan. Aan den eenen kant gaf de stad Groningen, in hare eigen
bezittingen, het voorbeeld, hoe afscheiding van loopend- en grondkapitaal, verdeeling
van den arbeid, ook in den landbouw voorspoed ten gevolge moet hebben; aan de
andere zijde belemmerde zij dien voorspoed door den handel en de nijverheid voor
zich zelve te monopoliseren, overal, waar zij er zich maar eenigzins in staat toe
1
gevoelde , eene monopolie-zucht, waarvan de laatste sporen eerst in den
tegenwoordigen tijd uitgewischt beginnen
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te worden. De vooruitgang van den Groningschen landbouw heeft, zonder twijfel,
zijnen grond in de erfpachten, die als zoodanig in de veen-koloniën heerschen, en,
onder den naam van beklemmingen, in de kleistreken algemeen zijn. De
beklemmingen mogen in den aanvang slechts gewone pachten geweest zijn, reeds
spoedig hebben zij het karakter van onopzegbaarheid aangenomen, en dit is het,
wat de volkomen scheiding van loopend- en grondkapitaal in verschillende handen
te weeg brengt, wat veroorzaakt, dat de pachter de voordeelen trekt, die hij door
zijne vlijt, zijn goed overleg en zijn besteden van kosten weet te verkrijgen. Wat
hiervan het gevolg is, ziet men uit de welvaart van de Groningsche beklemde meijers,
en uit de bloeijende veen-koloniën, waar de ingezetenen, terwijl zij den grond op
erfpacht bezitten, daarvoor geene kapitalen behoeven te besteden, maar al hunne
krachten aan de vermeerdering van opbrengsten kunnen toewijden. Dit is, zonder
1
twijfel, eene der hoofdoorzaken van de welvaart van Hoogezand, Muntendam ,
Veendam, Wildervank en de andere veen-koloniën, die, geheel of gedeeltelijk, op
de stads-veenen ontstaan zijn en zich nog voortdurend ontwikkelen. Eene nog
betere toekomst gaan zij te gemoet, nu kunstwegen en verbeterde waterwegen ze
naauwer met de handelsplaatsen in verbinding zullen brengen. Gelijke oorzaken
hebben hier, op eene kleinere schaal, dezelfde gevolgen gehad als in Engeland.
Den vooruitgang van den Engelschen landbouw liggen niet de majoraten ten
grondslag, en de groote grond-eigendommen, die zich daardoor in handen van
2
enkele personen bevinden , maar de onveranderlijkheid, hetzij dan wettelijk of voor
het gebruik, van de pachten, en de grootte der hoeven. Vele aanzienlijken mogen
daar het voorbeeld gegeven hebben; de verbeteringen zijn ten uitvoer gebragt door
de pachters, door vermogende lieden, welke zich, juist doordien zij pachters waren,
in staat bevonden om groote kosten voor die verbeteringen aan te wenden. In den
tegenwoordigen voorspoed van Ierland ziet men een sprekend bewijs voor de
deugdelijkheid van het stelsel. Eeuwen lang is dat vruchtbare eiland een voorbeeld
geweest van armoede en ellende,
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en thans, sedert weinige jaren, heeft de oprigting van groote pachthoeven, het
besteden op deze hoeven van millioenen voor landbouw-verbeteringen, wonderen
uitgewerkt. Ook hier zijn het slechts ten deele de grondeigenaren, van welke die
verbeteringen uitgaan; het voornaamste deel daaraan hebben de pachters, die veel
te fijne rekenmeesters zijn, om hunne kapitalen te wagen, zoo zij niet door langdurige
pachten verzekerd zijn van zelve de winsten hunner ondernemingen te zullen trekken.
Welk een krachtigen steun de Engelsche pachters in hun vermogen vinden, kan
men zich voorstellen uit het feit, dat er op de landbouw-tentoonstellingen steeds
een aantal dorschwerktuigen voorhanden zijn van 300 pond of ƒ 18,000 waarde, en
dat voor deze overvloedig koopers onder de Engelsche pachters gevonden worden.
Wanneer men niet aarzelt, om alleen voor den dorschmolen, en zonder het
stoomwerktuig dat dien drijven moet in rekening te brengen, zulke sommen te
besteden, dan valt het ligt te begrijpen, welk eene verbazende uitbreiding de
loopende kapitalen hebben, die in deze pachthoeven steken. De majoraten, of de
daardoor ontstane groote landgoederen, bevoordeelen zeker den Engelschen
landbouw, doordien op vele dier goederen het voorbeeld door de huisboerderijen
1
gegeven wordt , en daarenboven de grondeigenaars dikwijls zeer genegen zijn om
hunne pachthoeven, door het besteden van zeer aanzienlijke sommen, te verbeteren,
onder beding, wel te verstaan, dat de pachten met de rente dier sommen verhoogd
worden. Maar daarvoor zijn de majoraten volstrekt geen onmisbaar beding. Hier te
lande, ook zonder deze inrigting, belet niets, dat onze vermogende grondeigenaren
volmaakt hetzelfde voorbeeld geven, dan alleen, dat deze, met enkele
uitzonderingen, noch zelve genoeg kundige landbouwers zijn om waarlijk
navolgenswaardige modelboerderijen in te rigten, noch, zoo als de Engelsche Lords,
de bekwaamheid hebben, om zich van geschikte rentmeesters te voorzien, die zich
naar behooren van hunne taak weten te kwijten. Hoe hoogst zeldzaam vindt men
hier te lande, onder dien stand, lieden, die niet slechts administrateuren zijn, maar
in de landbouw-wetenschap doorknede agrono-
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men; en, treft men deze aan, hoe zeldzaam worden zij dan door hunne meesters
opgewekt of zelfs ondersteund in het toepassen der voorschriften van den
tegenwoordigen landbouw. Evenmin staat onzen grondeigenaren iets in den weg,
om kapitalen, in verbeteringen hunner pachthoeven, met woeker uit te zetten, dan
alleen genoegzame kunde, om zulks met zekerheid te doen. Vele onzer vermogende
landbezitters zijn met den besten wil bezield om verbeteringen tot stand te brengen,
maar meenen dat zij zich wonder wel afsloven door juist aan datgene kosten te
besteden, wat die noch teruggeven, noch verrenten kan, aan de woningen namelijk;
en ze plaatsen boeren-paleizen op hoeven, die ter naauwernood de huur van den
grond kunnen opbrengen. Zelden is men hier te lande innig overtuigd, dat het de
voorspoed van den pachter is, die den voorspoed van den eigenaar moet voorafgaan,
zoo deze duurzaam zal zijn.
De vraag die wij hier bespreken, is naauw verbonden met die betreffende de
wenschelijkheid om den landbouw met groote dan wel met kleine hoeven uit te
oefenen. Men schijnt het daarover nog niet eens te zijn, maar dit is slechts schijn:
een onbestemd gelooven van onkundigen, waartegenover het weten van de
staathuishoudkundigen staat. Hoe eenzijdig daarover geoordeeld wordt, toont de
1
uitroep van Sismondi , waar hij spreekt over het vereenigen van alle landerijen tot
groote goederen in Italië, tijdens het Romeinsche rijk ten val begon te niegen. ‘In
uw oog (zegt hij) was dat een niet zoo zeer staatkundig, als wel een maatschappelijk
verschijnsel; een verschijnsel, hetwelk onzen blik te meer moet boeijen, en ons een
heilzamen schrik inboezemen, daar men het moet beschouwen als de eindpaal der
maatschappelijke beweging, die ook ons medesleept naar het bijna onvermijdelijke
graf der nieuwere beschaving. De strekking toch der zamenleving, zoo als zij allengs
is geworden is om de kleine landgoederen tot uitgebreide, de kleine bezittingen tot
onmetelijke fortuinen te doen aanwassen, de kapitalen op een te hoopen, de
pachthoeven aan een te hechten, en het ééne grondbezit aan het andere te voegen.’
Het groote kwaad dat Sismondi ducht, is dus juist hetgeen men in Engeland als de
2
oorzaak van den bloei van den landbouw beschouwt , terwijl juist het
tegenovergestelde
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den meest algemeenen angstkreet uitmaakt - dat de landbouw te gronde gaan zal
door het versnipperen der eigendommen, dat het gevolg is van de afschaffing der
majoraten in Frankrijk bij ons en elders. Hoe bekommeren zich de Duitschers niet
juist over dat versnipperen, en zien aanhoudend naar middelen uit om zulks wettelijk
te keer te gaan. De waarheid ligt in het midden: overal waar zich de bevolking te
zamenhoopt, in de nabijheid van steden vooral, is die versnippering te verwachten
en ook niet te beletten; maar men moet niet verwachten dat daar eigenlijke landbouw
gedreven zal worden, waarvan de voortbrengselen eenigen invloed op de
marktprijzen der eerste levensbehoeften zullen uitoefenen. Hier zal zich slechts een
min of meer in 't groot gedreven warmoezieren vestigen, want er moeten vrij wat
duurder voortbrengselen geteeld worden dan de gewone akkerbouwvruchten, om
de renten van een duren grond en het dure bewerken met handenarbeid goed te
kunnen maken. Zal er op den duur geene armoede ontstaan, zoo die niet reeds
bestaat, dan moet zulk een landbouw in 't klein, met de spade gedreven, op grooten
afstand van volkrijke steden, niet anders uitgoefend worden dan door daghuurders,
welke een gedeelte van hun bestaan op groote boerderijën verdienen; en er behoeft
geen de minste vrees gekoesterd te worden, dat op zulke boerderijën geen werk
meer te verkrijgen zal zijn, want te ondervinding heeft geleerd, dat even als bij de
fabrieken, ook in de groote, fabriekswijze gedreven boerderijën, steeds de navraag
naar werklieden vermindert naarmate de zuivere winsten, ook ten gevolge van het
gebruik van werktuigen, vermeerderen. Oogenblikkelijk moge soms het maaiwerktuig
een aantal maaijers met de zigt uit het werk zetten, men kan verzekerd zijn dat het
daardoor bespaarde geld weêr aan dagloon van andere, en altijd beter betaalde
arbeiders zal worden besteed. De landbouwwerktuigen hebben de gezegende
uitwerking, dat zij den arbeider ontheffen van eenen zwaren, verdierlijkenden arbeid,
en hem buitendien beter beloonen voor het werk dat zij daarvoor in de plaats van
hem vergen. Wanneer gij eenen spitter of dorscher met twaalf stuivers daags betaalt,
zult gij aan den bekwamen ploeger en machinist bij het stoomwerktuig het dubbele
moeten geven.
De strekking van den landbouw bij die volken, welke aan
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het hoofd der beschaving staan, is wel degelijk om door toepassing van de
wetenschap en vergrooting van kapitaal den landbouw hoe langer zoo meer
fabriekswijze te drijven en dus groote boerderijen te vormen, omdat hij daardoor
alleen mededingen kan met landen waar de bodem nog te weinig uitgeput is, te
weinig mest vereischt, om eenige aanmerkelijke kosten van bebouwing te behoeven.
Wanneer wij voor onze tarwe niet meer dan den prijs kunnen bedingen dien de Rus,
de Moldaviër of de Noord, Amerikaan daarvoor eischt, na aftrek van de zeer geringe
vervoerkosten, dan moeten wij goedkoop trachten te produceren door vermeerdering
der bruto-opbrengsten, die wel door vermeerdering van uitgaven, maar niet in gelijke
evenredigheid met de winsten opklimmende, verkregen worden. Ook in Nederland
zal het dien weg opgaan. Onze boerderijën zijn in zeer vele streken: in Groningen
en Friesland, langs de groote rivieren, in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant,
groot genoeg om daarop de voorschriften van de landbouwwetenschap toe te
1
passen , en de reusachtige boerderijën van Engeland en Duitschland zijn daarvoor
in 't minste niet een onmisbaar vereischte. Het vermeerderend gebruik van
dorschwerktuigen ten onzent kan daarvoor ten bewijze verstrekken. Voor een
twintigtal jaren waren er misschien niet meer dan een paar stuks in zwang, omdat,
zoo als men beweerde, de geringe grootte onzer boerderijën niet voorloofde om die
dure werktuigen aan te schaffen, en men zich dus houden moest aan het afbeulen
van arbeiders met den dorschvlegel en den dorschstok, of van paarden met de
dorschrol. En thans zijn er welligt reeds duizend boeren die zich de eerste uitgaaf
van twee of drie honderd gulden voor een dorschwerktuig getroost hebben, en, ten
blijke dat het geen onberedeneerde nieuwigheidsmanie is, zoo gaat het aanschaffen
steeds klimmende, terwijl er daarbij telkens nieuwe fabrieken van deze en andere
landbouwwerktuigen worden opgerigt, en tevens de invoer van buitenlands
aanhoudend toeneemt.
Al hetgeen hier gezegd is over het regte begrip dat men zich te vormen heeft van
groote en kleine boerderijën, en van den invloed dien langdurige pachten hebben
op de ontwikkeling van den landbouw, heeft natuurlijk hoofdzakelijk betrekking
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op den akkerbouw. Veeteelt, op plaatsen die niet voor akkerbouw geschikt zijn, en
houtteelt, hebben andere bedingen van welslagen en ontwikkeling, waarin wij ons
thans niet kunnen verdiepen, Wij dienen hier toch de geschiedenis van den
boerenstand te bespreken, en hebben ons welligt reeds te lang opgehouden bij
datgene, wat alleen dienen moet om die geschiedenis juist te beoordeelen.
Om dan op ons onderwerp terug te komen. De Heer Koenen heeft in een vierde
tijdvak de geschiedenis van den boerenstand in den nieuweren tijd sedert de oprigting
van het Koningrijk der Nederlanden besproken, maar tevens niet verzuimd om die
veranderingen en verbeteringen te vermelden, waarvan de kiemen reeds in de
tweede helft der achttiende eeuw, en gedurende de Fransche omwenteling, te
zoeken zijn. Ook bij dit tijdvak zal bij een meer volledig uiteenzetten der geschiedenis
eene splitsing noodzakelijk zijn. Voor de groote ontwikkeling van onzen landbouw
en daarmede gepaard gaande veranderingen in den toestand der
plattelandsbevolking, die thans aangevangen is, zijn zeker de kiemen vroeger te
zoeken; maar veelal is het bij plannen maken en in den blinde rondtasten gebleven,
totdat, eerst na de afscheiding van België, het werkelijk tot de uitvoering gekomen
is. Er zijn zeker vóór dien tijd maatregelen genomen die regtstreeks groote
veranderingen in den toestand der plattelandsbewoners gebragt hebben en
waaronder wel allereerst de aanleg van straatwegen gerekend moge worden; maar
de overigen waren meestal voorbereidingen die later hun beslag gekregen en toen
eerst onmiddellijk veranderingen veroorzaakt hebben. Voornamelijk doel ik hier op
de landprovinciën, want de Hollandsche veeboeren zijn weinig verder gegaan, omdat
zij voor deze eeuw reeds een hooger standpunt bereikt hadden dan de overigen.
Ten bewijze dat men zich in de voorgaande eeuw ernstig aan de verbetering van
den landbouw liet gelegen liggen, herinnert de Heer Koenen aan de oprigting, in
1776, van de Maatschappij van Landbouw in Noord-Holland, en meent dat van deze
1
Maatschappij nog met lof gesproken is geworden in dit loopende jaar 1858 . Hier
bestaat eene vergissing. De geprezen Maatschappij is diegene, welke in 1847
opgerigt is, op geheel andere grondslagen, en met
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vrij wat gunstiger vooruitzigt op het uitoefenen van eenen verbeterden invloed op
den landbouw dan de voorgaande, in 1847 reeds lang gestorven maatschappij.
Deze is altijd gebukt gegaan onder de toenmalige, en helaas nog geenszins geheel
geweken, mode van prijsvragen uitschrijven en van verhandelen. Zij heeft
verhandelingen nagelaten, die weinigen meer lezen, en eenige boekjes, welke
geheel buiten gebruik geraakt en verouderd zijn, zoodat alles wat zij verrigt heeft
hoogstens eene historische waarde bezit.
De ontginning der duinen in Holland behoort mede tot die verbeteringen, waarover
1
reeds sedert de vorige eeuw veel geschreven en gewreven is en eene menigte
mislukte proeven genomen zijn, maar die tot dusverre nog tot geenen gewenschten
uitslag geleid hebben, althans op eene schaal die in verhouding staat tot het
aanwezig aantal van, naar men meent, ruim twintig duizend bunders woeste
zeeduinen. Het is niet veel meer dan bij plannenmaken gebleven, en dit zal ook wel
niet veranderen, dan tot op het oogenblik dat het konijn uitgeroeid wordt en men
overgaat tot het veranderen der duinen in dennen- of mastbosschen.
Onder koning Lodewijk is de kiem gelegd tot eene verbetering, die later eenen
verbazend grooten en gunstigen invloed gehad heeft op den toestand van den
landbouw en den landbouwenden stand in een groot gedeelte van Nederland, de
verordening namelijk, waarbij bepaald is dat alle besluiten in de markenvergaderingen
met meerderheid van stemmen genomen zouden worden. Algemeen heerschte de
regel, dat beschikkingen ten aanzien der markengronden alleen geldig waren, indien
men met eenparige stemmen daartoe besloot; en bij den geest, welke in die
vergaderingen heerschte, is het ligt te begrijpen dat nimmer het eenige middel van
verbetering, de verdeeling der in 't gemeen bezeten gronden, aangegrepen werd.
Later eerst, omstreeks 1820 in het Zutphensche, is men begonnen om dit heilzame
besluit toe te passen, en de voor alle inwonenden, ook voor de kleine niet geregtigde
veehouders weldadige verdeelingen tot stand te brengen, waarvan evenwel verreweg
de meesten eerst na den afval van België haar beslag hebben gekregen. Ik
onderschrap hier met opzet, dat ook de huttenbewoners der marken, tegen de
meening
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1

van velen , groot voordeel hebben bij die verdeeling; want de ondervinding heeft
geleerd dat het ontnemen van het door dezen geusurpeerde regt van weiden dubbel
opgewogen is geworden door het eigendom van den ontgonnen grond, dat hem
meestal geschonken is geworden, of door het verkoopen van dien grond, waardoor
zij pachters van meer vermogenden zijn geworden. Althans alom zijn de
bedelaarshutten op de markengronden, tegelijk met het gemeen bezit, verdwenen
en in ordelijke daghuurderswoningen veranderd. Zij die de marken gekend hebben,
met al hare woestheid, armoede, onkunde, ellendige opvoeding der jeugd, des
zomers achter de ganzen en koeijen op de gemeene weiden, des winters in een
schuurtje dat den naam van school droeg, en waar de plak vergoeden moest wat
den meester aan kunde ontbrak, kunnen alleen begrijpen welk eene verbazende
omwenteling in den toestand van de plattelandsbevolking teweeg is gebragt door
het toepassen van het staathuishoudkundig beginsel, dat gemeenschappelijk
grondbezit, als allen vooruitgang doodende, ten sterkste afkeurt.
Mijne stelling dat eerst sedert 1831 ernstige verbeteringen voor onzen landbouw
zijn tot stand gebragt, zal ik door nog eenige andere voorbeelden trachten te staven,
omdat ik niet met den Heer Koenen meen te mogen instemmen in het prijzen van
de maatregelen die, hoe goed ook gemeend en met de beste inzigten, gedurende
onze vereeniging met België genomen zijn.
Ik wil niet spreken van belastingwetten, waardoor men toenmaals den landbouw
heeft trachten te beschermen. Wij zien thans allen in, dat dit een toegeven is geweest
2
aan de bekrompen inzigten onzer zuidelijke broeders , en dat de landbouw daardoor
veel meer achteruitgezet dan bevoordeeld is geworden. De Belgische
Middellandbouw-Maatschappij, onder wier veertienhonderd-tal leden zich de eerste
landbouwers van België bevinden, ziet dit tegenwoordig volkomen zoo in als wij
Noord-Nederlanders, en is bepaald tegen alle bescherming gestemd. Herhaaldelijk
heeft de meerderheid harer leden betuigd, dat de achterlijke toestand, waaruit zich
de Belgische landbouw thans eerst begint te
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verheffen, voornamelijk aan die bescherming te wijten is. Merkwaardig is het
voorzeker dat geen der Belgische landbouwtijdschriften thans meer het vroeger zoo
vastgehouden beschermingstelsel voorstaat, en dat zij thans allen de uitspraken
der staathuishoudkunde huldigen.
Onder de bemoeijingen, waardoor de regering getracht heeft den landbouw te
1
bevorderen, behooren voornamelijk de oprigting der Commissiën van Landbouw ,
2
3
van leerstoelen in den landbouw aan de hoogescholen , van de Veeartsenijschool ,
4
van het veefonds , en in 1826 van de paardenstoeterijen te Borculo en te
Walferdingen, allen maatregelen die in 't minste niet beantwoord hebben aan het
nut dat men daarmede beoogde. De commissiën van Landbouw hebben gewerkt
zoo als alle commissiën werken. Diegene, welke enkele bekwame, ijverige
landhuishoudkundigen onder hare leden telden, hebben zonder twijfel eenig nut
teweeg gebragt, maar meer door de bemoeijingen van die leden als bijzondere
personen, dan door de commissie als zoodanig, en zeker niet zooveel dat dit
eenigzins in evenredigheid stond met hetgeen zij den lande kostten. Zeer weinigen
hebben dan ook hare opheffing betreurd, vooral toen Maatschappijën hare plaats
kwamen innemen. Het weinige goeds dat de commissiën teweeg hebben gebragt,
doet mij vreezen dat de oprigting van eenen Hoogen Raad van landbouw, in
5
navolging van den Belgischen , geenzins aan het doel zoude beantwoorden, vooral
ook omdat de werkzaamheid van den Belgischen, hoe weinig jaren geleden die ook
is ingesteld, magtig veel te wenschen overlaat. Zulk een hooge raad zou, vrees ik,
zoo niet terstond, dan al zeer spoedig weder in de gewone commissiekwaal vervallen.
Verlangt men waarlijk iets te verrigten van wege den Staat, laat 't dan worden
opgedragen aan enkele, bepaaldelijk daarmede belaste personen, die het werk
alleen ten uitvoer moeten brengen, maar er dan ook alleen voor verantwoordelijk
zijn. De commissiën van Landbouw hebben, tijdens haar bestaan, medegewerkt in
het opmaken der jaarlijksche verslagen wegens den toestand van den landbouw
en den oogst, die,
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eerst door den hoogleeraar Kops, later door de Maatschappij van Nijverheid
uitgegeven zijn geworden. Wij mogen blijde zijn dat wij, bij gebrek van beter, deze
verslagen bezitten, maar moeten ons tevens bedroeven over het volslagen gemis
van statistieke kennis waarmede zij ruim dertig jaren achtereen opgemaakt zijn, en
waardoor negen tiende, zoo niet meer, van den inhoud als onnutte ballast overboord
1
geworpen kan worden .
Ook de welgemeende maatregel, om aan de hoogescholen landbouw-onderwijs
te laten geven, is mislukt, om de eenvoudige reden dat ‘Theorie ohne Praxis lahm
2
ist’ en buitendien de leerlingen ontbraken aan wie het onderwijs gegeven kon
worden. Dat theologanten en letterkundigen verpligt waren, en nog zijn?, om daaraan
tijd en geld te besteden, is eene even geestige vinding bij ons hooger onderwijs,
als om van zoölogen en astronomen te vergen, dat zij eenigen tijd verknoeijen met
bovennatuurkunde. Is er voordeel voor den landbouw uit die leerstoelen aan de
hoogescholen voortgesproten, dan is dit altijd zijdelings geweest en in weêrwil van
het verkeerde der inrigting.
Ter beoordeeling van de Veeartsenijschool behoeven wij ons slechts te herinneren,
dat de 148 leerlingen, van 1819 tot 1849 gevormd, den lande gekost hebben ƒ
3
1,130,000 of ruim ƒ 7600 elk en dat, in weêrwil van die dertig jaren lang volgehouden
opoffering, het plaate land nog door empirici overstroomd is. Een klaar bewijs, dat
het de school alleen niet was die de veeartsenijkunde in Nederland moest opbeuren.
Zeker is het dat de school zeer veel goeds tot stand gebragt heeft, maar dit is
overschreeuwd geworden door de gebrekkige en vooral dure wijze waarop dit
verkregen is.
De droevige historie van het veefonds willen wij hier niet oprakelen. Genoeg is
het op te merken, dat ook deze maatregel, goed gemeend, maar slecht gezien,
slecht beraamd en slecht uitgevoerd is geworden, en dat de veehouders al zeer
weinig voordeel en genoegen gesmaakt hebben van de millioenen die zij voor het
fonds te zamen hebben gebragt.
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De paardenstoeterij heeft den lande minstens anderhalf millioen gekost en is te niet
gegaan zonder een schaduw achter te laten van het nut dat zij getracht heeft te
verbreiden. De uitkomst heeft bewezen dat, hoe uitstekend goed de bedoelingen
ook geweest zijn, van die inrigting, op die wijze beheerd, geene verbetering van ons
paardenras te verwachten was.
Al deze maatregelen zijn als mislukt te beschouwen, maar hebben evenwel het
groote nut ten gevolge gehad, dat men thans, ten koste van eene dure ondervinding,
heeft leeren inzien, op welke wijze de landbouw niet bevorderd kan worden. Juist
door het niet slagen dezer goed gemeende pogingen, is men op den regten weg
gebragt, die met zekerheid tot het beoogde doel leiden zal.
Onder de verbeteringen die een zeer aanmerkelijken invloed hebben uitgeoefend
op den boerenstand, moeten wij vooral niet de invoering van het kadaster vergeten
te vermelden. Men heeft daarvan nog geenszins die voordeelen getrokken, welke
het als vaste grondslag voor de statistiek van den landbouw aanbiedt, maar wanneer
men zich herinnert, wat kwaad er al voortvloeide uit de onzekerheid der grenzen
van de grondbezittingen en het niet bestaan van kaarten en behoorlijke registers,
dan voorzeker moet men met dankbaarheid erkennen, dat het kadaster eenen
hoogst weldadigen, beschavenden invloed vooral op de bevolking ten platten lande
heeft uitgeoefend. Al brengt men alleen slechts de menigte geschillen en processen
over grensscheidingen en onjuist bepaald grondeigendom in rekening, die door het
kadaster tegengegaan en, sedert zijne invoering, uit de mode geraakt zijn, dan moet
men zijnen grooten zedelijken invloed volmondig erkennen. Het kadaster heeft
gebreken als alle menschenwerk, heeft groote gebreken, die misschien te vermijden
geweest waren wanneer het plan met grondige kennis van statistiek en landbouw
opgemaakt was geworden; maar die gebreken zijn gemakkelijker aangewezen dan
verholpen, en zijn buitendien niet zoodanig, of men behoeft in het minste niet aan
de mogelijkheid van verbetering te wanhopen. De zoo dikwijls gehoorde uitroep:
‘de boel loopt in de war en zal na weinig jaren geheel hokken’ is die van onkundigen
en behoeft geen verstandig mensch te verontrusten. Herziening is noodig, zonder
twijfel, maar herziening is, wanneer er tijd en moeite aan be-
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steed wordt, zeer wel ten uitvoer te brengen. Er is thans weder spraak van die
herziening. Mogt men daartoe overgaan, dan is het te wenschen dat men de
betrekkelijk geringe moeite neme, om het kadaster dienstbaar te maken tot het
opmaken der statistiek van onzen landbouw. Het kan niet genoeg herhaald worden,
dat wij die niet bezitten, maar dat voornamelijk in het kadaster alle bouwstoffen
voorhanden zijn om die op te maken, op eene wijze zooals geen volk ze, tot dus
verre, bezit. Landbouwkennis slechts en geduld om de zee van cijfers te groeperen,
1
behoort er toe, dan kan uit de _kadastrale liggers de landbouw-statistiek voor het
tegenwoordige, tevens met die voor 1834 of daaromtrent, opgemaakt worden; zoodat
men dan van de ik geloof, men meent en het schijnt verlost zal zijn, wanneer er over
de dagelijks voorkomende en meest belangrijke onderwerpen van landbouwstatistiek
gesproken wordt. Ik heb mij vroeger voor Gelderland, door het opzoeken uit het stof
2
der kadastrale archieven van de zoogenoemde Uitkomsten van het kadaster ,
bevlijtigd om aan te toonen, welk een gebruik er daarvan voor den landbouw was
3
te maken; en later heeft de Heer Sloet dat voor die provincie nader uiteengezet,
zoo als er ook overzigten zijn uitgegeven voor Noord-Holland door Jhr. J.D. Hoeufft,
voor Zuid-Holland door Jhr. J.C.R. van Hoorn van Busch, en voor Noord-Brabant
door de heeren L. van der Voordt Pieck en M. Kuijl. Juist deze getallen zijn het,
waaraan wij de dringendste behoefte hebben dat zij voor het geheele land, ook ten
opzigte van den tegenwoordigen toestand, en dan vooral onder leiding van eenen
landbouwkundige, worden verzameld. Alle statistieke opgaven waarbij de grootte
van de in Nederland voorkomende bundertallen, van bouwland, van weiland, van
woeste gronden voorkomen, en die niet op deze kadastrale uitkomsten berusten,
4
zijn ramingen in den blinde waarop geen pijl te trekken is .
Deze aan het kadaster ontleende statistiek, in verband
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Wanneer worden wij toch verlost van de ongelukkige taalfout legger voor ligger? Zouden de
kadastrale lEggers en spoorweg-lEggers waarlijk magt genoeg hebben om ons die op den
duur te doen slikken?
Mededeelingen der Geld. Maatsch. van Landb., III, 1841, blz. 104 enz.
Bijdrage tot de Kennis van Gelderland, door Mr. L.A.J.W. Baron Sloet, 1852.
Daaronder behoort onder anderen ook de opgegeven verhouding tusschen wei- en bouwland.
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met hetgeen uit de gemeente archieven ten aanzien der bevolkingsgetallen enz.,
uit de opbrengsten der verschillende belastingen, en uit de hypotheekregisters te
trekken is, zoude een licht doen opgaan over de geschiedenis van den boerenstand
en den landbouw gedurende het laatste vierendeel eeuws, dat moeijelijk van te
voren geheel te overzien is. Wij kunnen gerust aannemen dat alle wenschelijke
getallen, noodig om de vragen van de statistiek te beantwoorden, hier te lande
aanwezig zijn; ze behoeven slechts met kennis van zaken verzameld te worden.
Het voornaamste verandering en verbetering aanduidende verschijnsel uit het
tegenwoordige tijdvak der geschiedenis van den landbouwenden stand, is zonder
twijfel de oprigting der Landbouwmaatschappijën. De eerste dier maatschappijën,
welke op den eenigen goeden grondslag, de medewerking der boeren zelve, steunde,
is die van Zeeland, in 1843 opgerigt. De naam van den man, die daar den eersten
stoot gegeven en het regte middel aangegrepen heeft om tot verbetering te geraken,
behoef ik hier niet te noemen. Hij heeft zich daardoor vrij wat verdienstelijker jegens
1
onzen landbouw gemaakt dan alleen ‘door het kruissen van schapenrassen’ en
zijne zoo wel gelukte veredeling van het rundvee. Het nut dat de maatschappijën
van den nieuweren tijd te weeg gebragt hebben, en dat zij geroepen zijn in het
vervolg te volbrengen, ligt voornamelijk in den invloed dien zij op den boerenstand
uitoefenen, en naarmate die invloed sterker is, naarmate de boeren meer als
werkende leden der maatschappijën optreden, zelve mededingen in
landbouwwedstrijden en op de tentoonstellingen, zelve op de zamenkomsten
verschijnen en helpen raadplegen, des te beter zullen zij aan haar doel
beantwoorden.
Zoo ergens, dan bestaat hier de noodzakelijkheid dat men zich zelven helpt en
dat hulp van buiten zooveel doenlijk vermeden dient te worden; want daarin ligt de
hoofdvoorwaarde van het bestaan der maatschappijën, het middel om ze niet in
slaap te doen vallen en te doen afdalen tot die prijsvragen schrijvende,
verhandelende, vergaderende zonder iets degelijks tot stand te brengen, alleen in
haar eigen oogen hoogst loffelijke maatschappijën, waaronder wij Neder-
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landers maar al te zeer gebukt gaan. Over het algemeen voorzeker zijn onze
landbouwmaatschappijën op verre na nog niet genoegzaam met dien geest
doordrongen; weinigen gevoelen volkomen hoe een eerste vereischte van bestaan
dat zelfwerken is; maar dit zal langzamerhand wel veranderen, wanneer gezonder
begrippen van landhuishoudkunde meer algemeen verspreid raken; wanneer de
hoogere standen meer wetenschappelijke kennis van den landbouw verkregen
zullen hebben, en de maatschappijën daardoor in staat zullen zijn om zich besturen
te kiezen, die volkomen begrijpen wat hunne taak is, en de middelen weten aan te
grijpen die regtstreeks naar het doel voeren. Zij zullen dan ook inzien, dat het
voorname euvel onzer maatschappijën stelselloosheid is, en dat, zoo men, door
volhardend op den goeden weg voort te gaan, tot verbetering wenscht te geraken,
het wel volstrekt noodzakelijk is, dien weg alvorens naauwkeurig af te bakenen.
Langzaam gaat zonder twijfel de vooruitgang, soms zoo, dat hij meer op stilstand
en zelfs op achteruitgang gelijkt; maar wij zijn dit wel gewend hier te lande, waar
Jan Salie met zijne spreuk: ‘langzaam gaat zeker’ nog altijd de eerste viool speelt.
Het vele goeds, dat de Belgische landbouwmaatschappij, gedurende den korten
tijd voor haar bestaan, reeds tot stand gebragt heeft, het vurige leven dat haar
bezielt, heeft zij zonder twijfel daaraan te danken, dat zij geheel op zich zelve staat,
geheel vrij is en op geene ondersteuning van regeringswege, of van welke autoriteit
ook, rekenen kan. Hoe zeer steekt daartegen af de dommelende instelling van den
hoogen raad van landbouw, en ten onzent van de jongste, of wel op eene na de
jongste der hier te lande opgerigte vereenigingen, wier hoofdverdienste tot dus verre
daarin bestaat, dat zij drie jaren lang haar leven heeft weten voort te slepen en dus
getoond heeft van niet, volgens de meening van velen, doodgeboren ter wereld te
zijn gekomen. Hoe goed ook de bedoeling geweest moge zijn bij de oprigting dezer
vereeniging, zij gaat aan het euvel mank, van niet vrij en eigenmagtig te handelen;
zij zal het gemak en de onderscheiding, van op eene krachtige en met het beste
doel toegekende ondersteuning te kunnen drijven, moeten boeten door een kort en
roemloos leven, en wegkwijnen zonder zich te kunnen beroemen van iets degelijks
tot stand te hebben gebragt.
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Men beweert dat het de heerenboeren zijn , van welke de verbeteringen in den
landbouw moeten uitgaan, en niet ten onregte; maar vooral is dit het geval met de
verbeteringen die in de maatschappijën haren oorsprong hebben; wanneer zich hier
geene zoogenoemde heerenboeren aan het hoofd zetten en, in het begin zelfs jaren
achtereen, met taai geduld de zaak doorzetten, dan zal men niet ligt de eigenlijke
boeren overhalen om mede te doen. En geen wonder: zoolang deze niet hebben
leeren inzien dat er verbetering mogelijk en hoog noodzakelijk is, zullen zij zich
liever buiten de nieuwigheid houden. Het moet hun gemakkelijk, zelfs aangenaam
en bovenal begrijpelijk gemaakt worden, en dan, leert de ondervinding, is het niet
zoo moeijelijk om hunne ijverige medewerking te verkrijgen. Het verbeteren van
den toestand der boeren blijft toch het hoofddoel van de oprigting der
maatschappijën, want gelijk alle verbeteringen, die den landbouw worden aangedaan,
ook den boerenstand ten goede komen, zoo is ook het omgekeerde waar, wat
onkunde in staathuishoudkundige waarheden zich ook moge voorstellen en zelfs
dagelijks luide moge verkondigen.
Bij de geschiedenis van den boerenstand in het tegenwoordige tijdvak mag ook
de krachtige invloed niet uit het oog verloren worden, dien de landbouwletterkunde
begint uit te oefenen. Die invloed bleef gering, zoolang de letterkunde voor verreweg
het grootste gedeelte bestond uit vertalingen van buitenlandsche geschriften, meestal
zoo weinig vernederlandscht, dat men geheel vertrouwd moest zijn met den landbouw
onzer naburen, om ze te kunnen verstaan, en gewoonlijk overvloeijende van
germanismen, anglicismen en allerhande barbarismen, die eenen allerongelukkigsten
invloed op de terminologie van onzen landbouw hebben uitgeoefend en nog steeds
blijven uitoefenen. Gelukkig betert zulks; al meer en meer tracht men den
nederlandschen landbouwer over nederlandschen landbouw te onderhouden; en
dan eerst zal er ten krachtigste gewerkt kunnen worden, wanneer de boerenstand
in de gelegenheid zal zijn om telkens zijne eigen zaken besproken te zien en, zoo
er van buitenlandschen landbouw spraak is, dit alsdan in het nederlandsch geschiedt,
op eene voor hem verstaanbare wijze en steeds in toepassing gebragt op den
nederlandschen
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landbouw. De onverschilligheid, waarover thans zoo zeer geklaagd wordt, zal
daardoor best te overwinnen zijn. Eene groote moeijelijkheid blijft er zeker te
bestrijden over, alvorens het mogelijk zal zijn om den boerenstand zoodanige lectuur
te verschaffen, als noodig is om dien, zoo als men 't uitdrukt, ‘aan 't lezen te krijgen’.
Het behoort te zijn eene, minstens eenmaal 's weeks verschijnende, degelijke
courant, waarin alles te lezen staat wat de tegenwoordige Landbouwcourant en de
Mededeelingen der Maatschappijën bevatten, en nog veel meer, terwijl zulk eene
courant vooral niet meer kosten mag dan hoogstens een paar gulden, maar evenwel
gezet alle week in handen van den lezer komen, hetgeen onmogelijk anders dan
door de post kan geschieden. Hoe nu met die bedingen het dilemma der kosten
5

opgelost? onder anderen: zegel ƒ 0,78 , vracht ƒ 0,52, innen der abonnementen ƒ
5

5

0,12 , te zamen ƒ 1,42 , per nommer jaarlijks? Veel hoofdbrekens heeft dat vraagstuk
reeds gekost, en niet ten onregte, want in de oplossing daarvan ligt de beantwoording
der vraag: ‘hoe de boeren aan 't lezen te krijgen’. Wanneer men ze eerst aan het
lezen heeft, zal het niet moeijelijk zijn om later zooveel van hen te verkrijgen, dat
de kosten der onderneming gedekt worden; maar bij den aanvang dient men ze
door eene bijna, ware 't slechts mogelijk geheel, kostelooze lectuur aan de zaak te
wennen.
Hoe men echter ook denken moge over de taak die de landbouwletterkunde heeft
te volbrengen, zeker is het dat zij werkelijk reeds geheel anders is dan voor weinige
jaren, en dat thans drie of vier maandschriften en een weekblad, uitsluitend aan
den landbouw gewijd, bestaan, behalve de menigte kleinere en enkele grootere
werken, waar voor vijfentwintig jaren naauwelijks iets dergelijks aanwezig was. Dit
is al veel gewonnen en toont ten duidelijkste, dat er verandering ten goede voor
den boerenstand plaats vindt, al is het dan ook voor 't oogenblik voornamelijk voor
heerenboerenstand.
1
De heer Koenen herinnert ons teregt aan de afschaffing van den accijns op de
varkens en schapen in 1853, en van die op het gemaal in 1855, als aan een feit dat
zeer be-
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langrijk is in de geschiedenis van den boerenstand. Hoeveel zedelijk goeds daardoor
tot stand is gebragt ten platten lande, kan alleen dankbaar erkend worden door
degenen, die van nabij hebben kunnen opmerken, hoe de gelegenheid tot smokkelen
een groot gedeelte, zoo niet de meesten, onzen landlieden tot smokkelaars maakte.
Het was geenszins de hoogte der belasting, maar het waren de onmisbare
formaliteiten, die den boer met wrevel vervulden en hem alle mogelijke kunstgrepen
deden bepeinzen om zijn meel zonder tusschenkomst der commiezen gemalen, en
zijn varken geslagt te krijgen zonder veelal uren ver te moeten afleggen en dagen
te moeten wachten alvorens het geslagt, en, bij verkoop, het vervoerbiljet verkregen
was. Wanneer men zich slechts berinnert dat het verboden was, om zijn eigen graan,
ten gebruike voor zich zelven of voor zijn vee, te malen met diezelfde hand- en
breekmolens, waarvoor de landbouwmaatschappijën prijzen uitloofden, en die zelfs
meermalen als prijzen aan de landbouwers geschonken zijn; wanneer men zich te
binnen brengt, dat het slagten voor eigen gebruik van een varken, dat men zelf
gemest had, tweemaal een marsch naar het kantoor van den ontvanger, en dan
nog het afwachten van de komst van den schatter vereischte, dan moet men het
geduld en de gelatenheid bewonderen, waarmede de plattelandsbevolking zoolang
dien dwang gedragen heeft. Geen wonder dat een goed deel onzer landverhuizers,
hoofdzakelijk om 't gemaal en geslagt, ons verlaten hebben om een land op te
zoeken, waar de gehate commiezen onbekend zijn. Hartelijk moeten wij wenschen,
dat de rust en tevredenheid, die alom ten platten lande gevolgd is op de afschaffing
van deze accijnsen, evenzeer moge geschonken worden aan onze veenstreken,
waar de belasting op den turf eene soortgelijke malaise nog steeds verspreidt, en
daarenboven zeer schadelijk inwerkt op de ontwikkeling van den landbouw op de
afgeveende zoogenoemde dalgronden.
Ik mag niet nalaten om hier eene, naar mijn inzien, verkeerde voorstelling aan te
wijzen, die de heer Koenen, en velen met hem, aan de afschaffing van die accijnsen
1
geven , als of ‘de boerenstand daardoor bij uitnemendheid,
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boven andere standen, gebaat werd, terwijl die andere standen daarvoor in de plaats
bezwaren moeten ondervinden, waarvan de boerenstand bevrijd blijft.’ Zeer zeker
is de boerenstand van het ondragelijke juk der formaliteiten bevrijd geworden, maar
de stedeling, die zijn brood bij den bakker haalt en zijn vleesch bij den slager, heeft
nooit het drukkende van dat juk gevoeld. De geldelijke voordeelen, het minder dure
brood en vleesch, heeft de stedeling volmaakt in gelijke mate genoten als de
landman, zoo niet nog meer, omdat door die afschaffing het monopoliseren der
prijzen door de stedelijke bakkers en slagers onderling, onmogelijk gemaakt is, of
gemaakt zal worden wanneer de verbruikers de handen ineenslaan en hun belang
weten te handhaven. Dat eenige steden door aequivalenten, bij wijze van hoofdgeld
te voldoen, de stedelijke opcenten op het gemaal hebben vervangen, deze
gelegenheid tevens zeer verstandig aangrijpende om de mindere standen te verligten,
kan den boerenstand waarlijk als geene bate worden aangerekend, hem die, te
gelijk met zoovele steden, nimmer gemeente-opcenten op gemaal en geslagt betaald
heeft.
De Heer Koenen doet hier, ook door het herinneren aan het niet betalen van
patent, nog meer de groote voordeelen uitkomen, die de plattelandbewoner in
belastingzaken tegenover den stedeling genieten zoude. Maar waarom ziet men
dan toch overal verplaatsing van genen naar de steden; landverhuizing genoegzaam
alleen bij genen; het vermogen van plattelandsbewoners, hoogst zeldzaam uit
landbezit en landbouw zijnen oorsprong nemen? Omdat de landbouw een zwaar
en zeer slecht betaald en met niet weinig ontberingen gepaard gaand bedrijf voor
den arbeider uitmaakt, en omdat de zuivere winsten van landbezit en landbouw,
goede en slechte jaren dooreengenomen, al zeer gering zijn en zelden, in
werkelijkheid, drie ten honderd van het bestede kapitaal bedragen. De
wetenschappelijke landbouw leert nu wel, dat door kennis en goed gebruik van
kapitaal die rente aanzienlijk kan vermeerderen, maar tot dus verre worden zulke
winsten hier te lande nog zeer spaarzaam getrokken.
Nog een paar aanmerkingen. Op blz. 119 wordt gezegd, ‘dat het niet de landbouw
in zijnen geheelen omvang was, die genot had van de hooge graanprijzen, maar
alleen
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de graanbouwers of eigenaars van landen waarop graan wordt gekweekt’. Ik meen
dit als eene stellige dwaling te moeten tegenspreken. Hooge graanprijzen drijven
de prijzen van alle mogelijke voedingstoffen en alle landbouwvoortbrengselen in 't
algeméén naar boven, even als die geregeld weder met de granen in prijs dalen.
De verhouding tusschen de prijzen is altijd overeenstemmende met de werkelijke
waarde als voedsel, behoudens geringe wijzigingen, die van plaatselijke
omstandigheden of bijzondere navraag naar enkele waren, afhankelijk zijn. De
hooge graanprijzen zijn dus zeer zeker ook voor den veehouder voordeelig geweest,
en des te voordeeliger, omdat bij dezen de winsten niet, zooals bij den akkerbouwer,
ten deele, soms geheel en al, door slechte oogsten te niet werden gedaan.
Met ophef hoort men telkens gewag maken van den lof en de prijzen die ons
1
nederlandsche vee in Frankrijk behaald heeft . Laten wij daar toch vooral niet te
veel op pogchen. Wanneer de Franschen hun eigen vee en de hollandsche koeijen
welke zij van ons bezitten, met engelsche stieren gekruisd zullen hebben, is het
zeer waarschijnlijk dat de onzen geene prijzen meer behalen, en het is zelfs te
vreezen dat alsdan de uitvoer van slagtvee naar Frankrijk onzerzijds te niet zal
loopen, even als die naar Londen reeds aanmerkelijk verminderd is. Ons rundveeras
is, iedereen erkent het, een uitmuntend melkras, maar als mestvee haalt het niet
bij de engelsche rassen. Om het als zoodanig te verbeteren, zonder iets te verliezen
van de melkrijheid, is het doel waarnaar onze veefokkers met alle magt dienden te
streven, en dat onze landbouwtentoonstellingen, ten aanzien van het rundvee, met
vasthoudenheid, en bij uitsluiting van alle andere pogingen tot verbetering, moesten
trachten te bevorderen. Ons rundvee, hoe goed dan ook, is op verre na nog niet
zoodanig, dat het de meest mogelijk zuivere winst oplevert.
Maar het wordt tijd om een speldje te steken bij deze redeneringen. De
voorgenomen aankondiging van het werk van den heer Koenen is uitgedijd tot een
vertoog over landbouwzaken, maar die op verre na niet allen tot de

1
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geschiedenis van den nederlandschen boerenstand behooren. Ik hoop dat de lezer
mijne praatzucht, à propos de bottes, ten goede houden zal. Er valt zoo magtig veel
te praten over onzen eigen landbouw, nu men eenmaal begonnen is met voor zijne
voeten te zien, liever dan uitsluitend, over de zee henen, naar de Engelschen, of,
oostwaarts op, naar de Duitschers te turen; er is zooveel te zeggen, dat het
bezwaarlijk valt om op het voor het geduld van de toehoorders juiste oogenblik het
‘claudite jam rivos’ te roepen.
W.C.H. STARING.
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Drie heiligen verheerlijkt.
Historische vrouwen; dichterlijk album. Florence Nightingale, Sint
Caecilia, Johanna Gray.
Het vervlogen jaargetijde schijnt niet gunstig geweest te zijn voor de Nederlandsche
muze. Of zij de wieken gerept en zich ter ruste gevlijd hebben op het donzig mos,
onder de schaâuw van het geboomte, waar zij den wedstrijd niet heeft willen of niet
heeft wagen aan te vangen met den zang van het gevederd koor; dan of zij,
spaarzaam als een echt oud-Hollandsche, wel gearbeid hebbe, maar den schat
bewaard, om dien in het gure getijde neder te leggen in de vergulde korven:
prachtalmanakken bijgenaamd, zeker is het, dat wij in geruimen tijd door niets aan
haar bestaan werden herinnerd. En toch zijn er koninklijke verjaardagen geweest
en vaderlandsche feesten gevierd; toch heeft gantsch Nederland hoogtijd gehouden,
starende op den toekomstigen Willem den vierde. We hadden, zoo als vroeger bij
overstroomingen en branden, gelegenheidsvaerzen in overvloed verwacht, maar
ditmaal juichtonen, als uitingen van den verrukten en opgetogen volksgeest. Maar
de Muze hield hare luite gezonken. Wel werd er hier en daar een toon vernomen,
maar hij was zoo schor en zoo zacht, dat hij vreemd aan d i e , ja aan e e n i g e ,
Muze bleek te zijn.
Na al de vruchtbare jaren, die wij gekend hebben, vreesden wij reeds, gedachtig
aan den droom van Pharao, dat de onvruchtbare ons wachtten, maar aan eenige
teekenen, die wij bespeurden, mogen wij gelooven, dat de gevreesde
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onvruchtbaarheid nog ditmaal onze letterkunde niet treffen zal. Wij meenen het
echter minder aan de inspiratie onzer dichters, dan aan de inspiratie van een onzer
uitgevers te mogen dank weten. De uitgever der Bijbelsche vrouwen achtte den tijd
gekomen, om eenige historische vrouwen te verheerlijken, en schudde door de
bezieling, die er van hem uitging, de half dommelende poëten wakker. Van de reeks
van ongeveer zestien vrouwen, die voor de vergetelheid zullen worden bewaard,
zijn er nog slechts drie bezongen; toch zijn de omstandigheden, waaronder de
gedichten ons worden aangeboden, en die wij straks met enkele woorden
aanduidden, van dien aard, dat reeds die drie - afgescheiden nog van het
kunstgehalte, dat zij mogen bezitten - onze aandacht eenige oogenblikken vorderen.
Florence Nightingale bezongen door A. Bogaers, Sint Caecilia door A.J. de Bull,
Johanna Gray door Nicolaas Beets! Voorwaar, drie historische vrouwen, wier
opneming in de reeks onsterfelijken wij verre zijn van te wraken; drie zangers, wier
gaven wij, zij het ook in verschillende mate, huldigen, en die, om eene uitdrukking
aan het woordenboek der oude, misschien ook aan dat der nieuwe, vaderlandsche
letteroefeningen te ontleenen, aan den letterkundigen hemel van Nederland prijken
als drie starren van de eerste grootte.
Het zal wel aan de vrije keuze der verkoren dichters verbleven zijn, op welke wijze
en in welke vormen zij de aan hunne hoede toevertrouwde heilige wilden
verheerlijken. Ons dunkt, dat bij een dergelijken arbeid alle wedstrijd met den biograaf
wordt uitgesloten, daar eene biografie gaven vordert tegenovergesteld aan die des
dichters, ja de levenskracht van dezen juist ten eenenmale buitensluit. Van den
dichter mag echter gevorderd worden, dat hij de historische figuur in hare totaliteit
en dus ook in hare beteekenis als historiesch verschijnsel begrijpe, zoodat hij,
hetgeen het beeld kenmerkt en charakterizeert, in weinige trekken weet saam te
vatten.
Heeft de dichter van Florence Nightingale dat weten te doen? Een vluchtige blik
op hetgeen hij ons geschenken heeft zal, hopen wij, een volledig andwoord op die
vragen geven.
Florence Nightingale, wie kent haar niet? de Christinne,
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die uit het half duister, waarin de schuchterheid der vrouw zich zoo gaarne verbergt,
te voorschijn trad in het volle licht, in het aanzicht van gantsch Europa, niet uit zucht
naar roem en eer, maar uit zich zelve verloochende liefde; die vaderland, maag en
vriend verliet, om ginder op het bloedige slachtveld des krijgs balsem te druppelen
in de wonde, troost te storten in het verbrijzeld hart en de kreten der wanhoop te
doen besterven op de half verstijfde lippen. Haar de hulde te bieden, die haar
behoort, haar volle recht te doen weêrvaren, het mag een schoone, maar gants
geene lichte taak heeten, want de eischen zijn hoog gestemd en de verwachting,
nu de naam van Bogaers naast die der Christinne genoemd wordt, gants niet spoedig
bevredigd.
‘Waar wilt ge heen?’ zoo heft de dichter aan. De herfst is gekomen; de zonne
lacht niet meer; graauwe wolken dekken den azuren trans. Spaar uw teêr gestel,
wacht de lente veeleer af:
En vier den winter thuis.

Er is iets goeds gemeends, iets vaderlijks, iets echt Hollandsch, maar toch ook iets
bekrompens in den laatsten raad. Vier den winter thuis. De weelde omringt u daar;
wat kunst en wetenschap u kunnen bieden, het wordt u niet onthouden; gij bezit
ouderen, magen en vrienden, die u nooden te blijven.
Vergeefs! - ik zie 't; - gij wankelt niet:
Gij wilt niet wanklen - neen!
Die blik, van geestdriftsvlam doorgloeid,
Getuigt het - zegt het luid,
't Is heilig, 't opzet, dat u spoort;
Niets ('t mag niet!) dat u stuit.

De vraag was gerekt, het andwoord mag niet korter heeten.
En werwaards gaat ze?
Van 't verre strand - waar langs de Euxijnsche baren
(Een Russisch meir, had Rusland waar gedroomd)
De stander trotst van Moskows legerscharen,
Eeuw uit, eeuw in, verheerend voortgestroomd;
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Waar 't Britsch rapier (in vrijheids smids' geslepen)
Naast Franrijks kling het Noordsch geweld bekampt;
Dat, de eene klaauw in 't Poolijs vast gegrepen,
Met de andre rekt tot ze in Byzants zich klampt;
Dat sluw geweld, dat - kreeg 't het heet verlangde (Bij 't woest gejuich van horden, 't juk gewoon)
Beschaafd Euroop met ijzren band omprangde, Op 't hoofd weldra een werelddwingerskroon.

Van dat verre strand, - in schoone, gespierde vaerzen, wanneer wij de vier laatst
aangehaalde uitzonderen, omschreven, - van dat verre strand is een noodgeschrei
opgestegen'. Er wordt hulp gevraagd voor die braven,
Wie 't staal doorkorf, wien pest de krachten sloopt.

en Florence Nightingale gevoelt in haar binnenste een stem, die er andwoord op
geeft. Wij weten reeds, dat zij, spijt herfstvlagen, trots de lokstemmen van kunst en
wetenschap en weelde, van ouderen, magen en vrienden, zich tot de verre reize
heeft aangegord. Wij zullen haar nu voorzeker zien heensnellen op de vleugelen
der liefde? Geduld! de dichter is nog niet gereed. Hij heeft nog een détail ontdekt,
waaraan hij zijn poëtiesch talent bot kan vieren en al zijne krachten kan toewijden.
De indruk, dien dat noodgeschrei op de Christinne heeft, moet in eenige, niet weinige
of breede, trekken worden geschilderd, even als de strijd in haar binnenste:
‘Gij, jonkvrouw, gaan bij mans, bij oorlogsliên,
Steeds wild van tong en warsch zich in te toomen;
Na kamp en krijg nu woester nog misschien!
Gij, aan hun spond met onverschrokken blikken
Hun wonden zien! hun leden wreed geknot!
Niet deinzen, gij, bij stuip en stervenszuchten!
Hoe 't aangedurfd! is 't niet te veel, o God!’

Maar de stem in haar binnenste, die het eerst op dat noodgeschrei had geandwoord,
zegepraalt, en dus:
Uw plan is rijp. Gij staat ten togt gereed.

En zij reist af? Nog niet. Eerst nog de zegen van
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vaders lippen, een vloed van teedere kussen van die der moeder en dan klinkt het
vaarwel.
Ontmoeten wij haar thands, waar wij haar reeds zoo lang verbeid hebben? Op
de plaatse des strijds, maar ook der overwinning? Op de plaatse, waar wij haar
zullen kunnen bespieden in haar verheven arbeid, waar zij zelve ons hare daden
zal doen zien en huldigen, beter dan de dichter, wat verwen zijn palet ook bezitten,
ons malen kan? Geduld! De dichter heft zich op de wieken zijner verbeelding
omhoog, en doet ons de reizende vergezellen. De verbeelding! Zij kunne wedijveren
met de snelheid der elektrische stroomingen, zij huppele, nog beter bevleugeld dan
de bliksemschicht, bergen en zeeën over, ditmaal wint deze het verre van de
kruipende. Toch is zij niet traag, omdat ze zich loom gevoelt of vermoeid, maar
omdat ze op haren weg zoo veel heeft waar te nemen en te beschouwen, omdat
ze zoo vele diamanten ziet vonkelen en glinsteren en stralen, die zij omkentelt,
naauwkeurig gâslaat en bespiedt.
Wij vergezellen de reizende op den watertocht; maar is het te wijten aan de plaats,
vanwaar wij alles beschouwen? (het is toch à vol d'oiseau) wij zien veel, maar niet
genoeg; wij zien veel, maar alles schichtig; wij zien veel, maar weinig boeit ons.
Toch zijn de beschrijvingen dikwijls prachtig, en herinneren zij ons den dichter van
Heemskercks tocht naar Gibraltar, den dichter in zijn gulden tijd.
Wij kunnen ons niet onthouden eenige regels mede te deelen:
Zoeler luchten, geurenwasems
van een milder hemelkreits,
Tuigen ieder ademhalen
't vlugge vordren van de reis.
Negenmaal heeft nu reeds de avond
op het meir zijn gaas gespreid;
Reeds is de engte doorgestevend,
die twee werelddeelen scheidt:
Aan den donkerblaauwen hemel
prijkt, met morgenlandsche pracht,
Thands op nieuw het talloos leger,
dat den troon omstuwt der Nacht,
't Oversprengt als met juweelen
't zout der zee van Marmora;
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't Gloeit het schip in 't spieglend kielzog,
als een vuursleep, achterna;
Hier en daar beglanst het zeilen,
dobbrend langs de waterbaan,
Hier en daar een troep dolfijnen,
opgejaagd door 't raderslaan.
Heerlijk schouwspel! Daar verheft zich,
met zijn vlammenkroon gehuld,
De ochtendzon van uit zijn rustkoets,
rijk bepurperd en verguld!
Anatolies berggevaarten
(hun besneeuwde' Olymp aan 't hoofd)
Wederkaatsen 't vuurgeschitter,
dat de laatste starren dooft.
De eilandsruggen, groen bewassen
en van 't flonkrend meir omplast,
Blikkren of 't smaragden waren,
in het eêlst metaal gekast.

Hoe prachtig de beschrijving ook zij, wij reikhalzen er naar de heldinne te ontmoeten.
Wij zijn aangekomen; wij zijn den Bosphorus doorgesneld; wij ankeren bij Scutari,
en toch eer wij daar inkeeren, ‘tot de rampspelonken,’ die er zich bevinden, doet de
dichter ons nog een blik werpen op het panorama, dat achter ons lag: op de breede
baren van den Bosphorus, op de gondels en kaïken, ‘wier plechten van verguldsel
gloeien,’ op ‘die paleizen met bloemterrassen, kiosken, digt met loof omplant, waar
paauw- en goudfezant woont,’ op ‘rotsen, beken en dorpen,’ en eindelijk op ‘de
Vorstin der steden,’ die in de verte oprees met haar tooi:
Van lust-serails, moskeên en hoven,
Wier koepelzwier en zuilenpronk
(Een doolhof, waarin 't oog verdwaalde),
Bij 't zongegloor niet minder straalde,
Dan of er goud en zilver blonk.

en eindelijk - wij juichen den dichter toe, al weten wij, dat hij k u n s t i g is geworden
en effekten z o e k t - wenden wij het hoofd om:
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Maar - hier - wat vreeslijk onderscheid!
Hier - tusschen al die lieflijkheid 't Verblijf der jammren en der plagen!
Een logge stikdamp walmt me tegen.
't Is of ik spooksels zie bewegen! Zal 'k verder treên? - Met wederzin
Ga 'k de onafzienbre gangen in.

Die wederzin des dichters is gemeend, en kan noode worden overwonnen; het blijkt
uit de beschrijving die volgt, en, in meer dan éen opzicht, eene tegenstelling met
het vorige tafereel vormt.
De tegenstelling, zij is er eene! Heeft de dichter al de praal zijner vormen, al de
verwen van zijn dichterlijk palet weg willen schenken aan de schildering der heerlijke
Natuur, en slechts met een ijzeren stift scherpe en diepe lijnen in een steenklomp
willen griffen, waaruit het beeld der ellende kan worden saamgesteld, dan moeten
we erkennen dat hij daarin geslaagd is. Maar het zijn slechts lijnen, waaruit uwe
verbeelding zelve het beeld moet doen te voorschijn treden. Het gaat ons als op
den straks afgelegden tocht door de Middellandsche Zee en den Bosphorus: wij
zien veel, maar wij zien schichtig, en het volgend tafereel smoort onze klacht niet.
‘Hoor! wat onderbreekt op eens het smartgekerm?’ Het is een woord dat door allen
wordt opgevangen:
‘Wat! - hier (kan 't zijn?) een vrouwenschaar
Uit England? - hier - om ons te plegen?’
‘“Gewis 't is waar, 't is heilig waar!
Ze zijn den wal reeds opgestegen,
Een wenk - ze staan voor uw gezigt.”
Is 't mooglijk! - God! wat zoet berigt!’ -

Wij moeten den dichter, die ons zulk een gesprek mededeelt en zulk een soort van
dramatische voorstelling waagt te geven, er een verwijt van maken. Is dit de
welkomstgroet, dien Miss Nightingale wacht, wachten kan of, naar het plan des
dichters, want dat moet ons in onze waardeering leiden, behoort te wachten? Een
enkel woord slechts, maar dat het een schilderend zij, hadden wij uit de veder des
dichters gewacht, en gaarne

De Gids. Jaargang 22

589
hadden wij er de prachtige beschrijving van den Bosphorus, van de Vorstin der
steden en van Scutari voor prijs gegeven. Ach, dat wij in den dichter nog meer dan
dit moeten gispen, en moeten erkennen dat hij verre beneden de stoffe gebleven
is, waar hij Florence Nightingale op de plaatse des strijds en der overwinning doet
verschijnen. Of beheerscht u iets anders dan een gevoel van teleurstelling, en,
overtuigd dat er bij den dichter van geene onmacht sprake kan zijn, ook van wrevel,
als gij de aanspraak der aangekomen vrouwen verneemt:
‘Manhaften! (ruischt zij) eedle zonen
Van 't Britsche vaderland! Het zendt
Zijn dierste groeten u! 't Erkent
Met hartedank uw moedbetoonen!
Gij hebt in 't heetst gevaar met kracht
Zijn leus gestaafd! uw pligt volbragt!
't Is trotsch op u! 't waardeert uw strijden! Maar - 't voelt te dieper thans uw lijden.
Van 't Vorstenslot tot de armste steê 't Is eene klaagstem om uw wee.
Wat baat mag schaffen in uw nooden
Wordt regts en links te geefs geboden;
Wij komen vast, met zusterhart,
Verligting zoeken voor uw smart,
U helpen, u verplegen, laven....
Wij willen al ons best doen, braven!
Moed, moed! daar is een God omhoog
Die bijstaat wie zijn pligt voltoog.’

en na die oratie wacht ons in weinige trekken de schildering van hetgeen het
hoofdmoment der gantsche handeling behoort te zijn. De invloed harer zorgen wordt
gemaald, in schoone vaerzen ja, maar aanschouwelijk, maar tuigend van een blik
als zulk een dichter bij zulk een onderwerp had moeten werpen? maar lijn bij lijn
trekkend waaruit beeld bij beeld te voorschijn treedt? Neen. Waarom doemt uit dat
half duister, zoo fantastiesch door gindschen toorts verlicht, niet deze of gene
legerstede op, waar de smart kreunt, waar de wanhoop klaagt en waar beide
verstommen bij de engelengestalte die er voorbijzweeft? Dáar lag de kern van het
onderwerp, dáar had de dichter zijne effekten
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moeten saamtrekken; maar al de kleurenpracht van zijn palet is aan de accessoires
besteed.
Nog ééne grieve: zij is de laatste. Florence Nightingale is meer dan Engelsche;
zij is Christinne. Waarom dan het gedicht besloten met de Nederlandsche
menschenliefde te stellen tegen de Engelsche, alsof wij Nederlanders, zonder
verdediging, bij den aanblik der vreemdelinge zouden behoeven te blozen? Wij
huldigen de zichzelf-opofferende liefde als menschen, niet als bewoners van deze
of gene kreits, of als zonen van dezen of genen volksstam.
De lezing van Bogaers gedicht bevestigt ons in onze overtuiging dat de dichter
over vele en heerlijke gaven heeft te beschikken. Des te grievender moet ons de
bekentenis zijn, dat hij zich niet op de hoogte dezer stoffe geplaatst heeft, dat het
hem niet recht duidelijk bleek te zijn wat hij heeft willen schenken. Voor eenige
maanden deelde dit tijdschrift eene vertaling mede van Longfellows gedicht, mede
ter eere van Nightingale. Het bevatte slechts enkele strofen en toch het kenmerkende
van den geheelen toestand; het schilderde in weinige trekken, en toch het beeld
der moedige Christinne stond voor ons. Het behoefde hier en daar slechts eene
verbreeding, niet van gedachten, maar van vormen, om een meesterstuk te zijn;
zoo als het thands bestaat is het gewrongen tot duister wordens toe, maar dit is een
gebrek, dat waarlijk niet van scheppingsonmacht getuigt, en slechts verscherping
van aandacht vordert, waarvoor het telkens vinden eener verborgen schoonheid te
meer beloont. Bogaers' gedicht heeft het tegenovergestelde gebrek. Zijne vormen
zijn leêg, zij hangen om de gedachten als een wijd fladderend opperkleed om de
leden des uitgeteerden. Alsof de dichter niet geloofde aan den rijkdom zijner stoffe,
heeft hij de dichterlijke beschrijving opgeroepen, om dienst te doen, om hier en daar
een boon te planten in de, naar zijne meening, anders zoo eenzame en eentonige
woestenij. Dichterlijke schoonheden schuilen er bij menigte in de détails, maar wij
zijn toch eindelijk, ook in ons vaderland, in de aesthetika zoo verre gevorderd, om
te weten, dat schoonheden van détails getuigen van de gaven des kunstenaars,
maar dat alleen de eenheid der schepping, waaruit het zelfbewustzijn spreekt,
bewijzen kan dat de kunstenaar de kracht der gaven kent en er de toepassing van
weet.
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Wij hopen den dichter, dien we hoogschatten, weldra met eene schepping te mogen
gelukwenschen, waarin de gaven, die hij bezit, meer en beter zich in hare volheid
mogen toonen.
Het heeft voor den schrijver dezer regelen eigenaardige bezwaren, om de literaire
vierschaar te spannen over een gewrocht des dichters, wiens zang aan de tweede,
uit de reeks historische vrouwen van den uitgever Kruseman, is gewijd. De begrippen
aangaande kunst en poëzy, ten minste voor zooverre die blijken kunnen uit de Bulls
kunstarbeid, verschillen zóo zeer van de zijne, dat hij zich haast ongeschikt zoude
moeten verklaren, om dien te toetsen aan hetgeen hij voor juist en waar op het
gebied van het kunstschoon beschouwt. Waar er zulk een, bijna genetiesch, verschil
bestaat, daar lokt elke uiting eener meening, - en wat is onze literaire kritiek anders?
- slechts eene wraking uit van de zijde des beoordeelden, die aan eene a prioristische
miskenning zijner bedoelingen gelooft.
En toch, een stilzwijgen zou bij eene beschouwing van een bundel als deze is,
eene werkelijke miskenning zijn, en doen gelooven aan eene stemming ten aanzien
zijner dichterlijke gave, welke niet bestaat. Daarom zullen wij zoo objektief mogelijk,
wat de dichter de Bull ons gegeven heeft, pogen te waardeeren.
Sint Caecilia wordt bezongen. Dat de dichter zich niet het doel zou bewust zijn
geweest, waarnaar hij moest streven, zoodra hij een zang bood als van hem
gevraagd werd, behoeven wij niet te vreezen, daar hij aan het hoofd van zijn opstel
de woorden van Langen neêrschreef: ‘Bei solchen Sagen ist das Wichtigste und
Interessanteste die ihnen zu Grunde liegende Idee.’ Juist; we onderschrijven deze
uitspraak gaarne. Het zij de voorstelling plastiesch zij of niet, het zij de dichter zelf
handele of spreke, het zij hij het beeld beziele, en het bezielde zelf, in de vormen
die het passen, de idee in eene handeling doe uitspreken, zoo slechts de grond-idee
verschijne, heeft de kunstenaar aan zijne roeping beandwoord. Het spreekt van
zelf, dat de aesthetische eischen daaronder niet mogen lijden, en de vormen, waarin
de lyrische ontboezeming of de dramatische voorstelling verzinnelijkt worden,
aesthetisch volkomen moeten zijn. We gelooven wel, dat het den dichter de Bull
gelukt is, de idee der legende te belichamen; maar - het
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doet ons leed - de vormen, waarin hij het doet, noemen wij niet alleen niet geëigend
aan deze stoffe, maar zelfs aan geene, noemen wij niet aesthetiesch volkomen. De
bewijzen daarvoor behoeven niet angstvallig te worden gezocht. Reeds bij den
aanvang komen wij op het vermoeden, dat de dichter eenvoud soms met platheid
verwart. Heeft de aanhef ook de verdienste van in korte trekken den lezer of hoorder
midden in het onderwerp te voeren, zij doet tevens betreuren, dat de kortheid hier
den kroniektoon noodzakelijk scheen te maken.
De doodsangst spookt in Romes muur.
't Luidruchtig volk ontvliedt de straten,
Fonteinen, pleinen zijn verlaten,
En 't aantal dooden klimt bij 't uur!
Geen daaglijksche offeranden baten De pest woedt als een loopend vuur.
Caecilia ziet van haar oudren
Zich op één zelfden dag beroofd!

De toestand van de stad, de omstandigheden der hoofdpersone zijn aangeduid, en,
ditmaal in een gelukkige tegenstelling, haar zielstoestand geschetst: zij w r i n g t de
handen, dewijl zij ze nooit g e v o u w e n had.
Zij ontvliedt eindelijk de verpeste stad, maar op hare vlucht voor eene Christinne
aangezien, loopt zij gevaar van gedood te worden, want:
... fluks gonst haar een steen langs 't oor;

Zij ontkomt echter hare vervolgers, zinkt bezwijmd neder, maar ontwaakt aan den
boezem eener vreemde, die haar laaft, maar die zij bewaren wil voor besmetting
en daarom van zich terug stoot, doch:
‘Ik vreeze 't sterven niet, Jonkvrouwe,
Want - ik vrees uwe goden niet;’
Was 't andwoord: ‘'k laat u niet in rouwe,
En - dat mijns Heeren wil geschied!’
Nu sloeg Caecilia hare oogen,
Doordringend op de jonge maagd:
‘Hoe! Gij dus koel en onversaagd,
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Waar allen 't hart van doodsangst jaagt!’
En met den kalmen blik ten hoogen,
sprak de ander: ‘'t sterven is gewin,
Voor wie gelooven!... 'k Ben Christin.’

Een schoone voordracht kan wellicht deze voorstelling redden; bij de lezing is zij
echter te arm; de dichter bepaalt zich tot het allernoodzakelijkste; het is of een bode,
die gehaast is, zich van den hem opgedragen last kwijt, om weder ijlings heen te
kunnen spoeden. Toch merken wij als in het voorbijgaan eene uitdrukking op, die
gelukkig is en kernig charakterizeert:
Het l i e f d e w e r k der onbekende
Verwon 't v o o r o o r d e e l en d e n h a a t .

Caecilia wordt Christinne en woont de vergadering in de catacomben bij. Maar
thands eerst vangt de strijd aan: zij kan de waereld niet dienen en den Heere.
Voor lang reeds is haar hand gevraagd

door een Romein, die, nu zij weigert, zich door een ander bedrogen en voor een
ander verlaten waant. Hij wil zekerheid en gaat haar bespieden:
Hij zoekt vergeefs in haar vertrekken Een verre toongalm treft zijn oor.
Hij zal dan nu 't geheim ontdekken!
Hij nadert dus! Tot in de keel
Bonst hem het hart als nooit te voren,
Hij staat als aan den grond geboeid,
Een geurge wierookdamp omvloeit,
Benevelt hem! Wat moet hij hooren!
In 't zielbetooverendst maatgeluid
Stort zij 't geheim haars harten uit.

Haar lied is den Heiland gewijd, en de jonge Romein gelooft dien Heiland haar
minnaar. De toestand heeft iets zonderlings. Geheel misplaatst is de argwaan des
jonkmans niet, want het lied heeft iets, wat de zinnelijke opvatting rechtvaardigt:
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‘Ontrouwe!’ barst de jongling uit,
‘Een ander zult gij niet beminnen!’
‘En stormt haar bidvertrek naar binnen,
Sterf, sterf, rampzalige! als mijn bruid!’

Maar wat hij daar ziet, houdt hem terug. Zij ligt voor het outer, voor het Beeld des
Middelaars neêrgeknield. Wij zouden het kunnen begrijpen, als de jonge Romein,
die, blijkens de verkeerde opvatting van het lied, van de leer der Christenen niets
verstaat, ook thands niets begreep. Maar neen, hij roept met gebroken stemme:
‘vaar - vaarwel, Caecilia!’ en zij bevestigt zijne opvatting door de mededeeling: ‘ik
ben des Heeren bruid!’ Maar éen middel verblijft beiden, en Caecilia grijpt het gretig
aan: ‘Hebt gij mij lief?’ vraagt zij:
‘Hoe nu,’ is 't andwoord: ‘Kunt ge 't vragen!’
‘O,’ smeekt ze, ‘kniel dan met mij neêr
En wees mijn broeder in den Heer!’

En eer hij nog een andwoord kan geven, deelt zij hem den inhoud van der Christenen
leer mede.
En in vervoering roept hij uit:
‘Ik ben uw broeder, Hemelbruid!’

Indien de prozaïst het ons hadde medegedeeld, dan zouden wij zulke gewichtige
overgangen in de toestanden niet zonder behoorlijke voorbereiding vernemen, en
wonnen wij van dien kant, wij gelooven daarbij niets in schoonheid of volkomenheid
van vormen te hebben kunnen verliezen.
De schat der gave, welke Caecilia der Kerke aanbrengt, wordt weldra gekend.
Haar zang verzacht den vlijm der smarte,
Geeft kalmte aan 't fel geschokt gemoed;
Zij buigt en kneedt het stugste harte!
Wat drift er in den boezem woedt,
Zij doet den storm der ziel bedaren,
Verheft het neêrgebogen riet:
Wie 't van haar hooren, zij ervaren
De kracht van 't Godgewijde lied.
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Maar de dichter gaat te ver met den invloed van Caecilia zoo groot voor te stellen,
dat er door haar zang zielen worden toegevoegd tot de gemeente des Heeren. Is
het niet valsch gedacht? De kunst kan worden dienstbaar gemaakt aan de verhooging
van het godsdienstig gevoel, maar zij kan niet overtuigen, het vijandig verstand niet
overreden. Wat kunnen wij anders dan uitdrukkingen als de volgende verwerpen,
als den dichter, als elken dichter, onwaardig:
.... 't is een maagd uit edel bloed,
Die 't woekren met haar gaaf niet moede,
Alom het ijvervuur ontsteekt,
En door het W a r e , S c h o o n e en G o e d e ,
Dat tot de ruwste harten spreekt,
G e l o o f en H o o p en L i e f d e kweekt.

Het Ware, Schoone en Goede, zij werden door Caeciliaas zang bevleugeld; zij
ontvingen door haar een wel ongedachten invloed en kweekten Geloof, Hoop en
Liefde. Zou het klinkende der tegenstelling ook de uitdrukking in het leven hebben
geroepen?
Valerius, eens de minnaar, thands de broeder van Caecilia, wordt gevat en ter
dood veroordeeld. Hij reikhalst naar de voltrekking van het vonnis. Alles is gereed;
zelfs de menigte ontbreekt ter slachtplaats niet. Daar wijken de groepen, verwonderd
en verrast, voor een vrouw, die nader treedt:
Geen lansknecht, hoe ruw, durft de hand aan haar slaan Zij lam bij de wolven, schijnt veilig......
En eer nog de mannen des bloeds het bevel:
‘Grijpt, grijpt de Christin!’ kunnen geven,
Daar klinkt uit haar mond reeds de lof van den Heer,
De hope van 't eeuwige leven!
En velen die 't hooren, verbaasd en ontroerd,
Omhelzen haar kniên en - gelooven!

Zelfs bij een kinderlijk geloof aan mirakelen komt bij zulke bekeeringen dat geloof
toch in opstand. De beulen
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gelooven.... leerstukken, die hun een ergernis moeten zijn, omdat zij aandruischen
tegen alles, wat zij van der jeugd gezien en gehoord hebben; zij gelooven.... bij den
zang eener schoone en bevallige vrouwe! Het is dezelfde onwaarheid als die we
straks hebben opgemerkt; eene onwaarheid, voortgesproten uit dezelfde
beschouwing, die wij valsch waagden te heeten. De dichter vervolgt:
Valerius stierf, en Caecilia zag
Dat uur zich de vrijheid ontrooven Maar ver ging de winst toch voor 't Godsrijk dien dag
't Verlies der Gemeente te boven.

Weder is de gemeente saamgevloeid, en de maagd, die Caecilia het eerst van de
waarheid der Christelijke leer doordrong, verkondigt thands den marteldood der
zuster. Tot aan haar jongsten snik hief zij het godgewijde lied aan, en wij mogen
onderstellen, hoewel de dichter het er niet bij vermeldt, dat ook ditmaal eenige
beulen bekeerd zijn.
Zoo leefde en stierf zij - haar talenten
Op woeker zettend voor den Heer:
Zij keerden, met onschatbre renten,
Niet ledig tot den Gever weêr!

Bij de mededeeling van den gang der handeling vermaten wij ons alleen eenige
aanmerkingen te maken, waar de opgemerkte leemten de grondidee betroffen: de
diktie, de vormen der voorstelling verbleven buiten onze beoordeeling. Wij
verklaarden het reeds bij den aanhef, dat 's dichters kunstbeschouwingen dikwerf
zoo geheel van de onze verschillen, dat er aan geene ‘Vermittelung’ te denken valt.
Wij erkennen volgaarne, dat de dichter de Bull de legende van Caecilia volkomen
begrepen heeft, dat hij met kunst-bewustzijn aan den arbeid is getogen, maar moeten
tevens betuigen, dat, naar onze opvatting, de voorstelling der idee niet aesthetiesch
volkomen is. Er is gemakkelijkheid in den vaersbouw, aanschouwelijkheid in de
voorstelling, gang in de handeling; toch maken voorstelling, noch handeling een
diepen indruk, of verheerlijken en verlichten zij de grondidee. Wat ontbreekt er dan
aan
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dit gedicht? Hebt gij ooit gelezen van den menschenformeerder uit de grijze oudheid?
Al de bestanddeelen des menschelijken lichaams bezat zij, den uitwendigen vorm
had hij kunstig nagebootst, toch bleef hem iets ontbreken: de goddelijke vonk, het
leven.
Wij kunnen het ons voorstellen, hoe begeerig veler vingeren de bladen hebben
aangevat, waarop de geëerde en gewaardeerde dichter Beets zijn zang ter
verheerlijking der derde heilige heeft doen afprenten. Wat de dichter Nicolaas Beets
ons in de laatste twee jaren geschonken heeft, het moge zijne populariteit, den
hoogen rang, dien hij in onze letterkunde inneemt, hebben doen blijken, het heeft
er niet toe bijgedragen die populariteit of dien rang te verklaren. Wellicht zal ons de
gelegenheid weldra gegeven worden, om dit bij eene beschouwing zijner laatste
twee bundels grondiger en deugdelijker in het licht te stellen, dan het ons hier wordt
gegund. Hier slechts bepalen wij ons tot de waardeering van den lichtkrans, waarmeê
hij het schoone beeld van Jane Gray heeft omgeven.
De dichter had het recht zich buiten allen wedstrijd met den biograaf te houden
en zich te bepalen tot éen moment uit het leven zijner heldinne, uit welk moment
zijne beschouwing der historische figuur te voorschijn mocht treden. Hij kiest zijn
standpunt, en neemt van dat punt het hem omringende waar.
‘Ik heb het geloof behouden,’ lezen wij aan het hoofd van het gedicht, en die
weinige woorden verklaren het streven des dichters. Hij wenscht Jane Gray niet te
doen kennen in hare totaliteit, in hare verstandelijke en zedelijke werkzaamheid, in
den kring waarin zij zich heeft bewogen, hij wenscht haar alleen als Christinne te
schetsen, die den goeden strijd strijdt, het geloof behoudt en de kroon van den
rechtvaardigen rechter ontvangt.
Wij wagen met den dichter niet te twisten over de vraag, of zijne beschouwing
aan de schoone figuur wel volle recht laat doen wedervaren; wij hebben het hem
toegestemd, dat hij vrij is in zijne waarneming, mids deze maar de historische
verschijning charakterizeere, en wij gelooven dat de dichter daarin geslaagd is.
Maar de wijze waarop hij het doet, en die alleen zijn arbeid moet verheffen tot den
rang van kunstgewrocht?
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‘Neem de kroon, neem de kroon! ze is uw deel en uw lot,
Door den wil van uw Koning, den wil van uw God!
U behoort zij; u voegt zij; uw godsvrucht, uw schoon
Siert haar meer dan zij u; neem de kroon, neem de kroon!’
Ach, de schoone Johanna was veertien jaar oud;
Haar gebied was de stilte van boekzaal en woud;
Heel haar rijkdom Gods woord, zoo hartgrondig geloofd;
‘Laat Maria regeeren. Geen kroon past mijn hoofd!’

Wij gelooven, dat er een innig verband bestaat tusschen den vorm en de stoffe; wij
vragen er geen gronden voor aan de schoonheidsleer, maar alleen aan ons gemoed.
Het is eene wet, die door weinigen zal worden bestreden, en toch, naar het ons
toeschijnt, door den dichter Beets in dit gedicht niet is gehoorzaamd. Hoe! het
trippelende en dartelende in een dactyl of anapaest, voor eene voorstelling van het
leven en den strijd der heilige onschuld? Welk kontrast! De schoonste gedachte
wordt door de disharmonie verstoord, de fijnste schildering van haar effekt beroofd,
de teêrste aandoening belet gevoeld te worden. Maar stelt de dichter zich wel in
gevaar om dit alles te moeten prijs geven? Tot dusverre bewees hij alleen, dat hij
der kroniek niets wist toe te voegen dan de melodie van het rijm en den kadans van
het rhytmus.
‘Wat Maria?’ riep Hertog en Rijksgraaf en Raad,
‘Op den throon is geen plaats voor 't onwettige zaad!
In het land is geen plaats voor de afgodische leer!
In ons hart is geen plaats dan voor u en den Heer!’

en daarop vallen Hertog, Rijksgraaf en Raad nogmaals in chorus in: ‘Neem de kroon,
neem de kroon!’ ‘Och, die schoone Johanna! (het epitheton schildert hier niet fijn)
“Hoe klopt haar het hart! Waar zijt ge? op welke zee drijft ge af in dit wonderlijk
wee?” Dichter, dichter! gij, die de tale hadt en de gave weleer, waagdet gij in zulke
mate gene geweld aan te doen en deze te misbruiken! Is de vraag, die ge der
schoone (neen der reine) Johanna doet, niet even in disharmonie met den toestand
als uw versvorm met de stoffe?
Maar nu zij niet meer “op een onbekende zee” in haar
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“wonderlijk wee” afdrijft, waarmede de dichter - hij verklaart het in de volgende strofe
- een onmacht (bezwijming) bedoelt, en nu zij dus weder tot bewustzijn terugkeert:
Wat ziet zij rondom zich, en meent dat zij droomt?
Met een vader, een moeder, van koninklijk bloed,
Met Hertog en Rijksgraaf, geknield aan haar voet.

In de volgende strofe verbetert de dichter zijne uitdrukking en verhaalt, dat er wel
een vader, een moeder met Hertog en Rijksgraaf met biddend gelaat haar omgaven,
maar bovendien, let wel op de historische bijzonderheid! ook een vorstelijken raad,
dien hij vroeger vergeten had er bij te tellen, en die allen:
Zij jamren, zij smeeken, op klagenden toon:
“Red den Staat, red de Godsdienst! Getroost u de Kroon!”

Nu kan Johanna het niet langer uithouden, en spreekt zij:
o God! is 't uw heilige wil,
Wat ik nimmer begeerd heb en nog niet begeere?
Zoo aanvaard ik de Kroon: moge 't zijn tot uw eere!’

Nu verandert het tooneel: de tranen worden gedroogd, het bidden verstomt; de
zakken assche worden weggeworpen en de bruiloftskleederen aangetogen; hoort:
Nu kust haar de Hertog eerbiedig de hand;
Nu groeten haar de Eedlen gebiedster van 't Land;
Nu omhelst haar een moeder tot schreiens bewogen;
Nu dankt haar een vader met tranen in de oogen.
Nu kleedt men Johanna met vorstlijke pracht;
Nu worden juweelen en paarlen gebracht;
Nu wordt op het voorplein de lijfwacht gevonden
En men voert haar eerbiedig ten Tower van Londen.

Melis Stoke, indien hij ons eene waarachtige chronycke van Jane Gray's leven had
kunnen nalaten, zou den dichter Beets hebben verslagen.
Wij onthouden er ons van den Heer Beets op den voet te volgen; zijn gedicht
verdient zelfs geene parodie. De eenige
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greep, die ons den vroegeren Nicolaas Beets herinnert, die den dichter in dit gedicht
nog doet onderscheiden van den kreupel-rijmer, is het uitreiken der Kroon door den
Rechtvaardigen Rechter in den hemel aan de reine, die haar op aarde niet gewild
en ook niet gedragen heeft, maar haar in hooger sfeer verdient en ontvangt. Vraagt
echter niet hoe de Heer Beets de Hemelen opensluit en den Rechtvaardigen Rechter
doet verschijnen! We zouden vreezen, bij de mededeeling, u tot een lach te nopen
en het religieus gevoel van velen te kwetsen.
Raadselachtig dunkt het ons, dat de Heer Beets, wiens heerlijke gaven wij eenmaal
bewonderden, aan wiens kritiek wij gelooven, zulk een mislukten arbeid het licht
heeft kunnen doen zien. De populariteit verklaart veel, de vleierij en vergoding mogen
den blik van menigeen verdonkeren en benevelen, maar toch niet dien van een
kunstenaar, wiens bewustzijn zoo was ontwikkeld als bij den Heer Nicolaas Beets,
en die óf had behooren te zwijgen, óf zich had behooren te herinneren: ‘Noblesse
oblige.’
De reeks Historische vrouwen gaf ons tot dusverre weinig stoffe tot verblijden
over het ontwaken der Nederlandsche Muze uit hare zomerruste. Wellicht dat de
volgende afleveringen van dezen bundel de eerste zullen doen vergeten. Wij hopen
het van harte, maar.... de vooruitzichten zijn niet gunstig.
Drie onzer dichteren, drie, wier namen bij de tijdgenoten een goeden klank hebben,
zijn in meer of mindere mate in hun pogen gefaald, en zelfs bespeuren wij bij de
beschouwing van het drietal gedichten eene geleidelijke daling, een zachten maar
toch merkbaren achteruitgang in het poëtische gehalte. Wij hebben geen reden te
onderstellen, dat die daling en achteruitgang zal ophouden of in een
tegenovergestelde werking zal veranderen. Wie zal met zulk een vooruitzicht de
gelukkige zijn, die het laatste in de reeks zijn poëem aan het verrukte vaderland zal
mogen aanbieden?
Misschien wel de schrijver dezer regelen, die ter kwader ure zich mede verbond,
om tot verheerlijking eener historische dame mede te werken. Wellicht zal hij
nogmaals de zielepijn moeten gevoelen van hem, die bemerkt zijn naasten gekwetst
en vertoornd te hebben, en zal hem bovendien het ongepaste worden voorgehouden
en bewezen van een
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oordeel - en Goôn! welk een oordeel! - uit te brengen over zijne medewerkers aan
het poëtiesch historiesch Panthéon.
Hij heeft niets daarop te andwoorden dan alleen de betuiging, dat hij, die thands
rechter heeft durven zijn, zich, daartoe opgeroepen, met oodmoed in het hart en
een zegenbeê op de lippen, op zijne beurt voor de vierschaar eens anderen rechters
zal laten vinden en eene veroordeeling ondergaan. Hij vreest geen oogenblik, dat
men het zonder die betuiging niet zoude willen of durven doen, maar hij vond het
toch geraden om zijn toekomstigen rechters bij tijds van zijne onderwerping en
berusting kennis te geven.
H.J. SCHIMMEL.
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George Crabbe.
De Kerkregisters, naar het Engelsch van George Crabbe, en de
Predikantsdochter, door K. Sybrandi. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1858.
156 bladz.
Hoe boeit deez' wereld in het klein!
Wat is die huismanswoning rein,
Geboomte en gras zijn frisch van daauw
En heerlijk rijst dier bergen blaauw!
Zie hoe dat wolkjen spelen gaat
Waar 't zich in reinen ether baadt!
Kwam Van de Velde of Ruisdael hier,
Zij kozen ijlings zich kwartier,
En wat zij bragten op 't paneel
Gold eeuwen lang een kunstjuweel.
Wat tooverkracht schuilt in 't verschiet?
't Is of door zilvergaas gij 't ziet,
Doorschijnend is 't, als stond een licht
Er achter, liefelijkst gezigt;
En dank dier stralen stille krans
Drijft alles in een heldren glans,
Wat anders, blijkbaar slechts gemeen,
Iets walglijks-alledaagsch u scheen, Hebt gij noch geest noch kunst te baat,
Ook daarvoor weet de liefde raad.
Göthe's dichtstukjen L a n d s c h a p getiteld, in de afdeeling zijner verzen
K u n s t gewijd.
Gaarne brengen wij der engelsche schilderschool onzer dagen de hulde toe, dat zij
in hare genrestukken wat meer gedachte pleegt te leggen, dan waarvan ten onzent
eene tentoonstelling van werken van levende meesters getuigenis geeft. Enkele,
eervolle uitzonderingen, wij maken ze als gij; maar de menigte, - ach! wat ziet ge
op doek bij doek, dan ouderwetsch huisraad, - weêrgaloos glanzig satijn, - op zijn
best een lief kopjen! Er is verdienste in de wijze waarop het eene als het andere
werd gepenseeld, -
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doch hadden de kunstenaars, die er zich in vermeidden, vraagt ge, hadden zij enkel
handen en oogen? hadden zij geest noch gemoed? en wij vroegen en wij vragen
het met u. Hoe weêrzin en deernis beurt houden in ons binnenste bij die tallooze
blijken van leêge hoofden en leêge harten, - van slag zonder studie, van
vingervaardig talent, dat noch heeft g e l e d e n , noch heeft g e l e e f d . Eer gij zegt,
dat wij te zwart zien, een paar opmerkingen, die ons tot ons onderwerp zullen
brengen, hopen we. De jaren der jongelingschap zijn bereikt als men palet en penseel
genoegzaam weet te hanteeren om eene schets een schilderij te doen worden, wie vier lustrums telt moet, in welken kring ook geboren, iets hebben genoten, iets
hebben geleden van wat vriendschap of liefde heet - en het brein onder bruine of
blonde haren heeft de gewaarwordingen overpeinsd, die den boezem streelden of
folterden, - hoe zouden wij het met u beweeren, als zich uit die zee van kleuren om
ons heen het gevoel gelden deed, als de gedachte er zich uit poogde op te heffen!
Helaas! onderwerp en opvatting wedijveren zij niet in onbeduidenheid? is het waarlijk
leven, geenerlei indruk zoo diep te ontvangen, dat de behoefte dat genot of die
smarte weêr te geven duidelijk aan het licht komt? Noch g e l e z e n , noch g e l e e f d ,
zeiden we, al hadden wij blijkens den gang der ontwikkeling onzer gedachte beter
gedaan de woorden in omgekeerde orde te plaatsen, - ook leeft men eer men leest,
hoe luttel in onzen tijd het eerste zonder het laatste om het lijf hebbe, - noch
g e l e e f d , noch g e l e z e n dus. Wat zijn ze gaauw te tellen de weinige onder onze
kunstenaars, die het dagelijksch verkeer zoo humoristisch weten op te vatten, dat
zij zich met een zweem van regt op het woord des meesters mogen beroepen: ‘lezen
is maar een surrogaat van praten,’ ons de drukke zamenleving, u de stille cel! - wat
zijn ze velen de genreschilders, die blijkbaar maar van hooren zeggen hebben
gelezen, die noode of nooit zelf een boek inzien. Het ware te veel van hen gevergd,
zich den langen en zwaren togt te getroosten, die over de dwarrelkolken van menigen
opgeruiden stroom henen en de kloven en krochten van steile bergruggen door,
eindelijk beloont door een blik op de onsterflijken onzes geslachts onder de heilige
eiken der historie hunnen roem en ruste genietend; maar het bewijs, dat zij er zich
in verlustigden op het
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gebied der letteren, in de gaarde der kunst eenige groepen gâ te slaan, die men
slechts behoeft te bespiên om er door te worden geboeid, waar vindt ge het hier?
Een beemd van leliën en rozen, wat greep werd er in gewaagd? Het is waar, niet
alle tien jaren ziet er ten onzent in proza of poëzij een meesterstuk het licht, dat den
volke treft of troost; maar toch teekenen wij protest aan tegen de wie weet hoeveelste
verklaring, dat de geest ten onzent maar een omzien heeft gebloeid, alweêr te lezen
in nog eene mislukte voorstelling van het verkeer op dat eeuwige Huis te Muiden thans zoo droevig in verval. Onvermoeide opdreuners van het afgezaagde! die de
kritiek verpligt telkens weêr hetzelfde te verkondigen, omdat de verschijnselen van
de kwaal der traagheid altijd dezelfde blijven, de stoffe, die ge ongebruikt liggen
laat, roept dagelijks luider het wee over u uit. Als gij boetseert schijnt alle kracht
uwer hand te falen; of zou ons gemoed niet buigzamer blijken dan was, zoo gij
begrip en gevoel, zoo gij oog en zin bleekt te hebben voor die reeks van martelaren
eener muze, voor wier glimlach Bilderdijk zich getroostte te verhongeren, zoo gij
ons verteederdet en verruktet, als ge mogt, als ge moest?
Engelands schilderschool moge in kleur voor de onze onderdoen, waar het
genrestukjes geldt, begrijpt zij de waarde der stof ten minste beter, en, trots het
meer of minder slagen, weet zij altijd waarom zij dit onderwerp verkoos en dat
onderwerp verwierp.
Het zal u blijken dat wij daarmede nog zoo wonder veel niet eischen, zoo gij
geduld genoeg hebt met ons het tafereeltje gâ te slaan, dat ons tot deze uitweiding
verlokt. F.M. Ward, de schilder, bij een van wiens voorstellingen wij u wenschen te
bepalen, is, hoe verdienstelijk, noch de grootste, noch de gevierdste der kunstenaars
van Groot-Brittanje, en Samuel Bellin, de graveur, die zijne gedachten voor ons
vertolkte, maakt zich aan hardheden schuldig, die, het pleegt altijd zoo te gaan,
grooter effect beoogen dan hij te weeg brengt. Het tooneel stelt eene minder
weelderig dan geriefelijk gestoffeerde kamer voor, wier wanorde bij den eersten blik
eener hollandsche huisvrouw schrik aanjagen en ergeren zou. Er liggen handschriften
en boeken op den grond - kisten en koffers met papieren, maar dat geene effecten
zijn, staan slordig open, - hoe zij
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de kat mores zou leeren, die, op den stoel gesprongen, haast in een van deze wipt,
niet om den wille der prullaria, och neen; maar de kist is van glad hout, en, oef! de
sporen die de nagels van het beest er op zullen nalaten! Of het bij die eene ergernis
bleef! Op de tafel staat, op vollen dag, een blaker, op vroegen voormiddag een
flesch maderawijn, een half geledigd glas; - wat, heeft de bewoner, houdt haar de
eigenaardige volksuitdrukking ten goede, een dronkemansgebed gedaan? Er liggen
rekeningen naast, eenige geldstukken er op, eene, eilacie! leêge beurs er nevens!
Stel u gerust, goede vrouw! al die wanorde behoort in Engeland te huis; - we zijn,
- het is schier honderd jaar geleden - te Islington, voormaals een stadje, later door
het groote Londen ingezwolgen, - de man, die daar woont, is, och ja, een poëet. Of
de klok in den hoek des vertreks goed gaat, wat kan het ons meer schelen dan hem,
en hem scheelt het zoo bitter weinig! - wij zien veel liever met u naar die donkere
schilderij - de eenige in het vertrek - op; - als wij goed zien wat zij voorstelt, dan
willen wij Ward de hand drukken voor de gedachte: het is, ja, de barmhartige
Samaritaan. Moedertjen, zeg ons, was het u wel eens niet erger dan bij deze wanorde
te moede, wanneer gij, in eene zaal gezeten waar alles schittert als een spiegel, de
oogen niet op kondt heffen, of u trof eene voorstelling aan het boek der boeken
ontleend, louter geloof, louter hoop, louter liefde, - en toch in gedrag en gesprek
uwer vrienden, uwer verwanten misschien, de Meester zoo verre bleek? Gij zult niet
enkel meêlij met den bewoner dezer kamer hebben, - want grijs moge uw hoofd
zijn, uw hart klopt nog warm, - gij hebt er voor den zes en dertigjarige, voor dat
groote kind eene plaats in over, als wij u zeggen, dat hij, ondanks al zijne gebreken,
waar hij iemand lijden zag, nooit ‘teghen over (hem) voor by gingh,’ dat hij altijd ‘met
innerlicke ontferminghe wiert beweeght.’ We zijn bij Oliver Goldsmith; dáár, ter zijde
van dat opengevallen cahier met anatomische studiën - de kunstenaar had dat
aangrijnzend doodshoofd kunnen sparen, - ligt zijne fluit; als het speeltuig spreken
kon, hoe aardig zou het zijne historie vertellen.
Er was een tijd in het leven des eigenaars, waarvan het ding geen heugenis had;
het wist niets van zijne, ondanks allerlei teleurstellingen, toch niet ongelukkige jeugd,
die
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hij later zoo goed, zoo genoeglijk schilderde, ‘niets van den jongen, die zoo lang
voor zoo dom was aangezien, dat elk den gek met hem schoor’ - niets van het
knappje, dat door de kinderziekte zoo leêlijk was geworden, dat een onbarmhartige
bloedverwant hem toevoegde: ‘vogelverschrikker! wanneer zul je er toch eens weêr
goed gaan uitzien?’ eene wreedheid, door den borst tot verbazing der zijnen op den
deugniet gewroken met het wederwoord: ‘als gij u betert, mijnheer!’ - niets van den
jongeling, die zich als sizar, half slaaf, half student, verpligt had gezien, wilde hij na
den dood zijns vaders niet van aalmoezen leven, straatliedjes voor vijf shilling het
stuk te schrijven, - het genie komt soms vreemd aan het licht; - die 's avonds uit het
college sloop om getuige te zijn, hoe die eerstelingen werden opgedreund, neen,
of het publiek luisterde, of het publiek kocht! - en bijwijle zijn zuur gewonnen vijf
shilling met den eersten bedelaar den beste, die het nog schraler had dan hij, deelde!
Barmhartige Samaritaan! gaf hij niet eens aan een hongerend schepsel, met vijf
bloeden van kinderen, de dekens van zijn bed weg, om zelf van koude kleumende
in het tijk te kruipen? Fluit en fluitist maakten waarschijnlijk eerst kennis in de
gelukkigste dagen van Oliver's leven; er zijn weinig vrienden ter wereld zoo getrouw
aan elkaêr verknocht gebleven, als de ongelukkige zwerver en dat onder zijne
vingeren schier niet meer onbezielde ding. Toen Goldsmith eindelijk, tegen aller
verwachting, en ondanks zijn deelnemen aan een oproer in het College, bachelor
of arts geworden was, bragt hij twee onvergetelijke jaren ten huize van zijne moeder
in Ballymahon in Ierland door; hij was nog te jong om zich den geestelijken stand
te wijden; hoor de fluit: ‘Als Oliver broêr Henry den langen zomerdag op school had
geholpen om de kwâjongens in orde te houden, eene taak, zuur genoeg voer hem,
die zoo gaarne zelf meêspeelde, dan gingen wij 's avonds uit. Er was lust, er was
liefde in de wijze waarop zijne vingeren mij hanteerden, als hij op een lommerrijk
eiland of een weêrgalm belovend rotsbrok van de Inny neêrgezeten, zich het zoete
“zweet van verre wandelingen” van het voorhoofd wischte, en blies, blies tot heel
het oord scheen te luisteren, tot het golfjen gladder gleed, en de blaadjes naauw
meer zwatelden. O die zondag-namiddagen, waarin hij vischte, of otters joeg, en
toch,
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als het hengelen hem verdroot, of de gladde ruighuid zoek bleek, mijn geluid, mijn
gezang hem bezig hield, hem betooverde! De herfst kwam, de winter viel in, en uit
hadden onder zijn vlagen en zijn buijen, onder zijn verstijfde lucht ons wandelen en
ons spelen, - maar waar bleven de uren, als in de kleine kroeg de kring van kennissen
ons toejuichte, als in de stulp van de weduwe moeder ons toeknikte, wanneer wij
aan het venstertje kweelden?’ Er is een einde, ook aan twee-, drie jaren zalig niets
doen, zoo dat woord ooit met regt wordt gebezigd van iemand die opmerkt, en
vergelijkt, en al denkende zich schatten vergadert, welke helaas! het is waar, niets
handtastelijks hebben. Oliver, beweerden vrienden en verwanten, Oliver moest
geestelijke worden; allen waren het eens, behalve Oliver zelf, die betuigde, dat hij
‘er niet braaf genoeg voor was.’ Uitvlugten, allemaal gekheid, - wie zegt dat, wie?
vergetenen dien het vergeven zij; de meesten hunner hebben lang genoeg geleefd
om met beschaming te erkennen, dat Oliver een ideaal van een leeraar voor den
geest zweefde, van 't welk de beminnelijkste trekken door dien dommen jongen,
dien botten knaap, dien ongemanierden student, in zijn voortreffelijken vader waren
bespied en bewonderd! Oliver moest, Oliver zou geestelijke worden; Oliver beproefde
het; maar het eerste bezoek het beste bij een Bisschop liep op teleurstelling uit;
‘Oliver was te jong geoordeeld,’ zeide eene zuster, die hem lief had, - ‘Oliver's
beruchtheid op het College had hem den weg versperd,’ zeiden vrienden, die
beweerden dat zij hem wèl wilden en toch iedere verkeerdheid zijner jeugd voor
vergetelheid bewaarden; - ‘Oliver was’ in den zucht naar opschik, die tot zijne
dwaasste zwakheden behoorde, ‘bij den Bisschop gekomen in eene roode broek,’
en misschien had de menschenkenner, die daaraan zijne afscheping toeschreef,
gelijk; al stak er in den bloed meer dan in Gilblas, ieder prelaat is daarom geen
Aartsbisschop van Grenada. ‘Oliver zou nooit iets worden, Oliver zou nooit te regt
komen,’ verkneukelde zich het halve dorp, en of Oom Contarine, voor de tiende
maal zijn redder, hem eene gouverneursplaats bezorgde; en of Oom Contarine,
toen hij ook daartoe ongeschikt bleek, hem vijftig pounds gaf om zich in Londen der
regtsstudie te wijden, Oom had ongelijk, het dorp gelijk; - Oliver speelde kaart met
zijn kweekeling en won geld; Oliver speelde
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kaart met anderen en verloor, - de vijftig pounds, die hij tot honderd wilde maken,
eer hij Dublin verliet, schoven weg van onder zijne vingers naar den speler die
tegenover hem zat! Oliver droomde, - hoe vaak had hij er al van gedroomd! - Oliver
droomde van America, en schreef toch eerst aan Oom..... Wat het antwoord was,
laat de fluit u zeggen: ‘Verwenschte kaartenbladen, die avond aan avond door zijne
handen gingt! wat greept ge zijne zenuwen aan, tot bevens zijner vingeren toe? Gij
maaktet u van zijn gemoed meester, tot hij naauwelijks oogen meer voor mij had!
Veronachtzaamd, vergeten lag ik daar - de laatste shilling was verspeeld, in wilde
wanhoop greep hij mij op, en blies voor de eerste, voor de eenige maal van zijn
leven, valsch! Arme meester! ik leed het, ik had gaarne meer voor u geleden, - toen
moeder ons verstiet, toen de broêr voor zijne school niets meer van ons weten wilde,
wien hadt ge toen dan mij, om Ooms gemoed te vermurwen, om met nichtjes
clavecimbaal maat en toon te houden, tot de oude langs de graauwe wimpers streek,
en het goêlijke kind van vreugde schreide!’
Oom zou Oliver hebben laten voortkweelen, nichtje misschien ook; maar de groote
man van het geslacht, Deken Goldsmith van Cloyne, dacht er anders over; hij
meende in Oliver roeping op te merken om medicus te worden, en naar Edinburgh
toog de borst, door oom en nicht van alles voorzien; zoo hij zelf voor iets heeft
gezorgd, wat anders zal het geweest zijn dan zijne fluit? School er waarlijk eer een
arts dan een leeraar in den jongeling, wiens vermeende aanleg, bij den grande van
het geslacht, slechts op een bewijs van gezond verstand berustte, dat zeker voor
beide betrekkingen eene onontbeerlijke gave, maar toch voor de eene noch voor
de andere eene bepaald kenschetsende, andere beroepen uitsluitende eigenschap
is? Er zijn die beweren, dat boek bij boek, later door Oliver geschreven, blijk geeft
dat zijn geest elke wetenschap, waarop hij zich toe wilde leggen, omvatte en
doordrong. Het is allerbeleefdst ondersteld, allervriendelijkst geoordeeld; jammer
maar dat er meer waarheid steekt in de bewondering, in de liefde des publieks, dat
Oliver huldigt om de schoonheid van zijnen stijl, om de zuiverheid zijns gemoeds,
beide vlekkeloos gebleven, ondanks de aanraking met alles wat armoede en gebrek
liederlijkst, leelijkst en laagst hebben.
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Welk een adem dat glas een oogenblik benevelde, als waassem week alles, - het
werd weder rein; - aanleg voor wetenschappelijk onderzoek is, dunkt ons, iets
anders. Oliver dan studeerde te Edinburgh, Oliver schikte zijne ongelukkige figuur
met hemelsblaauw-satijnen, met zwart genueeschfluweelen, met hoogroodkleurige
lakensche rokken, broeken en mantels op; Oliver droeg een weêrgaloos mooi
zilveren zoom om zijn steekje, maar doctor werd hij er niet; wat hem aanlokte in die
studie, was de kans die het hem bood naar de gewoonte dier dagen, eene
buitenlandsche reis te doen, tot voltooijing van deze. ‘Albinus den grooten Leydschen
Hoogleeraar te hooren,’ heet het in een brief aan Oom Contarine, ‘dat hoop ik te
doen als ik nog een jaar onder Munro zal hebben gestudeerd;’ in den volgenden
brief komt alleraardigst het plan uit den mouw, eenige maanden te Parijs door te
brengen. Er zijn beeren van allerlei soort op zijn hielen, als hij eindelijk Edinburgh
zal verlaten; ‘land- en waterrotten,’ zegt zijn levensbeschrijver. Parijs is schijnbaar
op den achtergrond geraakt; maar om van Edinburgh naar Leyden te gaan, bespreekt
hij zich de passage aan boord van een schip naar Bordeaux bestemd!
Ongeluksvogel, die van geluk zingen mag, verpligt een storm na twee dagen reize
het vaartuig te New-Castle-upon-Tyne binnen te loopen; van de vermoeijenissen
bekomen, vermaakt hij er zich den volgenden avond met het scheepsvolk in eene
herberg; ‘op gaat de klink, een sergeant en twaalf grenadiers met opgestoken
bajonetten stormen binnen, en nemen uit naam des Konings ons allen gevangen.
Het schijnt dat mijne togtgenooten Schotten waren in Fransche dienst, en dat zij in
Schotland pogingen hadden aangewend om krijgsvolk voor het Fransche leger te
werven. Ik deed mijn best mijne onschuld aan het licht te brengen; maar men hield
mij met de overigen veertien dagen gevangen.’ En toen men eindelijk inzag, dat de
geboren Ier kwalijk een Jacobiet kon zijn, en een kleerenmaker hem te Sunderland,
waarschijnlijk voor al zijn moois, in hechtenis deed nemen, was het schip weggezeild
- om bij het binnenzeilen der Garonne met man en muis te vergaan. Wij zien Oliver
een dankbaren blik ten hemel slaan, al deert hem het lot zijner togtgenooten, mogen
het ook maar schotsch-fransche wervers zijn geweest, - een oogenblik later, er
rijzen liefelijke toonen op de lucht, de fluit heeft nooit zoeter gekweeld!
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Als onze hollandsche huisvrouw, als ons moedertje nog geduldig is blijven
voortgluren, nu wij eindelijk met Oliver te Leyden komen, wenschten wij dat zij zich
een oogenblik afwendde, - al geldt het onze betovergrootmoeders, zij mogt het er
eens voor opnemen. Goldsmith vergelijkt in een brief aan Oom Contarine de drieërlei
vrouwen, welke hij buiten Ierland heeft gezien; - hoe komen de onze er af? ‘Eene
Hollandsche vrouw en eene Schotsche vallen tegen elkaêr over te stellen. De eene
is bleek en dik, de andere mager en rossig; de eene gaat of zij een kruiwagen
nawaggelde, de andere schrijdt al te manhaftig voort. Ik wil noch het eene noch het
andere land zijn aandeel in vrouwelijke schoonheid betwisten; maar ik moet zeggen,
dat van alle voorwerpen ter wereld mij een engelsch huismanskind het meest
betoovert.’ Wij zouden er grimmig om zien, wanneer er omstreeks die dagen niet
zekere Cornelis Troost had geleefd, wiens vrouwen en meisjes slechts dragelijk zijn
- omdat zij tegen de mannen van dien tijd afsteken. Hoe jammer dat Goldsmith niet
eens weêrom kan komen; ons volkstype is waarlijk in de laatste halve eeuw
vooruitgegaan; wij getuigen het niet enkel omdat wij het moedertje weêr gewaar
worden. ‘En had Oliver dan te Leyden niets anders te doen dan naar de meisjes te
kijken?’ vraagt zij. ‘Beters waarschijnlijk niet,’ antwoorden wij; slechts kwam het er
duidelijk aan het licht, dat er eigenlijk geen geneesheer in hem school. Hij mogt bij
Gaubius de lessen in de chemie bijwonen, hij had reeds in Edinburgh voor dat vak
van studie belangstelling getoond; maar voor het overige legde hij er zich meer op
toe, algemeene kennis te verwerven, dan in het bijzonder die, welke den arts vormt,
op te doen. Och, het ging hem daar als overal elders: de behoeften van het oogenblik
moesten worden bevredigd, ten koste der toekomst misschien, en hoe dikwijls Oliver
om geld verlegen mogt zijn geweest, de waarde van het geld had hij nog niet leeren
kennen. Zou hij dit ooit doen? Er is alle reden er aan te wijfelen, want de wenk door
Huygens aan jongelieden gegeven, om een ducaat ter leen te vragen, zoo zij den
prijs van een ducaat willen weten, hij zou dien evenmin hebben verstaan: hij had al
zoo vaak en zoo vergeefs geleend. Oliver gaf te Leyden hollandschen leerlingen
les in het engelsch; het moet een zonderling onderwijs zijn geweest, bij 't welk de
meester de discipelen
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en vice versa deze den onderwijzer niet verstonden. Hoe hij het een jaar hebbe
uitgehouden, onder allerlei ontbering; of hij andermaal hebbe gespeeld, is een
raadsel, dat de engel, die gedachtenis onzer daden houdt, zou Sterne zeggen, eens
zuchtende op zal lossen, zoo geen traan van dien der deernis vast de aanteekening
heeft uitgewischt. We zien niet in, wat ons beletten zou ons met het laatste te vleijen;
Oliver had in Leyden ‘weinig wijsbegeerte opgedaan, maar er zijn uitnemend
dankbaar harte behouden. Toen hij Doctor Ellis, een beroemd iersch arts, die te
Leyden had gestudeerd en er zich gevestigd, uit oude kennis, als landgenoot die
op het punt stond te vertrekken, om een reispenning vroeg, weigerde deze hem
dien niet; maar naauwelijks in het bezit van het geld kon hij, den hof van een bloemist
langs gaande en eenige vreemde kostbare bloemen ziende, die Oom Contarine
zoo lang gewenscht had te bezitten, de verzoeking geen weêrstand bieden - wenscht
gij, dat hij het gedaan had? - het zaad te koopen, en het voor zijn vertrek naar Ierland
te zenden. Den volgenden dag verliet hij Leyden, met maar een guinje in zijn zak,
een hemd aan het lijf, en - de fluit ter hand.’
Eene reize door België, Frankrijk, Italië, wat is het in onze dagen van spoorwegen
en stoombooten anders dan een uitstapje van weinige weken, dagen zelfs; maar
denk u honderd jaren terug en ‘de man, die in een postchais Europa doorrent’ heeft
maanden noodig; en de arme voetganger....... beklaag Oliver niet te zeer. Een paar
goede beenen, een gezond gestel, een geest als de zijne, hoe zou de evenaar naar
de zijde van het genot zijn overgeslagen, als bijwijle in de andere schaal het gebrek
niet zwaar had gewogen. Vlei u niet, vertroetelde gunsteling der weelde! uit uw
gemakkelijk rijtuig half zoo goed het landschap te genieten, als die onaanzienlijke
voetganger, die u voorbij laat stuiven, tot het stof door uwe wielen, in wolken
opgejaagd, zich neêr heeft gelegd, - hij slaat gâ, wat ge niet eens vermoedt, èn de
verrassing van het eenkslaps zich uitbreidend verschiet, èn de geringste bloem aan
de zijde des wegs ontloken, boven alles het weêrgalooze schouwspel van den
wisselzieken hemel, u ten deele, u, die voor een koeltjen huivert, vaak geheel
verheeld! Wat weet gij van de frischheid van den morgen, van de rust van den
middag, van het statelijke der schemering; eene ondergaande zon
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moogt ge hebben gezien, - eene opgaande, tel eens hoe vele malen, dat gij het
klappertandende en kleumende deedt. Als gij aankomt, wemelt het van gedienstige
geesten om u heen, die wedijveren wie u het eerste uwe vertrekken wijzen zal; en
kwelduivel bij kwelduivel vergezelt u, sleept u voort naar merkwaardigheden zonder
tal; - uw Murray of uw Bädeker ter hand, loopt ge museums af, tot ge hijgt naar uwen
adem; - anders was het met Oliver, die op weg met oud en jong, met rijk en arm
heeft gekout en geschertst, geredetwist misschien, en zoo velerlei menschen leerde
kennen, als hem aangezigten op zijne eenzame wandeling ontmoetten. Een enkele
aanbevelingsbrief van dezen of genen geleerde opent hem van stad tot stad die
kringen, waarin smaak of studie hem belang doen stellen, en, hoe leelijk hij zijn
moge, zijne heldere kijkers volstaan om er hem overal nieuwe te doen verwerven.
Het wordt betwist, of hij zich te Leuven of te Padua den doctorsgraad verwierf; wat
maakt het uit, zoo een onbevangen blik op velerlei volksleven, op staatkundige en
maatschappelijke instellingen, op menschen en dingen in één woord, iemand meester
maken in den waren zin des woords? - hij werd het tusschen beide steden, hij was
het al half toen hij den eersten voetstap op het Vaste Land had gezet. En toch blijkt
niet alles louter licht onder dat omdoolen; hoor hoe hij zich zelven later in eene
verdichte voorstelling heeft geschilderd. ‘Ik was geen volslagen vreemdeling in de
muzijk, ik had eene dragelijke stem, en wat vroeger mijne uitspanning was geweest,
werd nu voor mij een middel van bestaan. Mijn weg bragt mij in Vlaanderen bij zijne
goêlijke huisliên, en in Frankrijk bij die boeren, welke arm genoeg waren om zeer
vrolijk te zijn; want waar ik kwam, scheen de opgeruimdheid altijd met de ontbering
gelijken tred te houden. Zoodra ik bij invallenden avond eene boerenwoning naderde,
speelde ik eene van mijne vrolijkste deuntjes, en dat bezorgde mij niet slechts een
nachtverblijf, maar ook den kost voor den volgenden dag. Een paar malen beproefde
ik voor groote luî te spelen, - maar zij vonden mijne muzijk onuitstaanbaar, en hadden
nooit een penning voor mij over.’ Zoo zij geweten hadden wien zij weigerden het
oor te leenen, een ander, een grooter genie dan dat van Holberg, die vroeger ook
zoo omzwierf!
‘Wat was er aan gelegen,’ zegt de fluit, ‘wij gingen er
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niet minder opgeruimd onzen weg; om slechts toen wij weêr thuis kwamen, begonnen
de droevige dagen, waarin zelfs ik bijwijle te kort schoot om op te beuren!’
Lief speeltuig! ge hadt het schier in Italië noode vermogt, waar ieder boer beter
musicus was dan Oliver, waar aan hoogescholen en in kloosters de zege op de
dispuutdagen behaald, een kleinen reispenning, een middagmaal, een leger voor
den nacht had bezorgd; maar, het is waar, de last, die daar te dragen viel, was ligt
geweest bij de onrust, die Goldsmith verteerde, bij de wanhoop welke hem aangreep
in die drukke, maar voor hem zoo eenzame, in die voor hem zoo verschrikkelijke
straten van het onmeêdoogende Londen! Waar was hij niet toe vervallen?
bedelaarsgenoot, apothekersduivelstoejager, ondermeester. Wie ge zijn moogt, die
het leest, toets uw harte en zeg ons of het niet van bitterheid zou hebben
overgevloeid, als dit uw lot was geweest; of er bij dat groote kind, bij dien bloed niet
het beste van wat de kindschheid zoo beminnelijk, zoo innemend maakt, was
overgebleven? Hij worstelde en dreef boven; ondermeester geworden op Doctor
Milner's school, zeide de goede vrouw, die hem het vooruit betaald kwartaal aan
armen en lekkernijen voor de kinderen verkwisten zag: ‘Het zou beter zijn, Mr.
Goldsmith! dat ik het geld voor u bewaarde, zoo als ik het voor eenige jonge heeren
doe;’ en wat was zijn goêlijk antwoord? ‘Inderdaad, jufvrouw! 't is even noodig!’ Hoor
de fluit: ‘het was een zoete tijd, de kleinen op zijne knieën, en om zijn stoel, en in
de gansche school, stil als een muis, als hij mij maar aan de lippen bragt; eerst toen
hij auteur werd in dienst van het “Maandelijksch Overzigt,” kwamen de avonden,
kwamen de weken dat ik in den hoek liggen bleef.’ Wie schetst het lijden van een
schrijver om den broode, niet in onze dagen, nu elk, die de veder voert, schier overal,
betrekkelijk zelfs ook ten onzent, een publiek vindt waarop hij zich beroepen mag;
maar voor honderd jaren, toen zelfs het verhevenst vernuft afhing van dezen of
genen milden beschermheer, van den een of anderen meer of min meêdogenden
uitgever? Goldsmith, in dienst van de echtgenooten Griffith allerlei onderwerpen
behandelende, tot het moede hoofd niet meer wist wat de vaardige vingeren op het
papier moesten brengen! - Goldsmith wenschte zijn boei te verbreken, wenschte
weder ondermeester bij Doctor Milner te
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worden, - Engelands letterkunde bleef voor die verduistering van een harer schoonste
starren bewaard. Het leed twee lange jaren eer dat groote kind leerde begrijpen,
dat het leven, welk beroep wij ons ook wijden, een strijd is, een bange strijd dikwerf;
en al had hij ‘de Bij’ geschreven, en ‘de Wereldburger’ het licht doen zien, of hij
genezen, volkomen genezen was, beslis het zelf: we zijn eindelijk weder ten zijnent,
waar de fluit op de grond ligt.
Op den achtergrond, bij de halfgeopende deur, door welke een dienstmeisje, op
een bezem leunende, onbescheiden binnengluurt, staan een paar figuren, die ge
in goed oudhollandsch geen anderen naam dan rakkers van den schout geven
zoudt; het zijn twee geregtsdienaars, die den armen bewoner in hechtenis komen
nemen - en ten verzoeke, ten gerieve van wie? Ge zoudt het niet vragen, zoo ge
als wij de gravure voor u hadt, - de regte hand vischteefachtig op de heup gelegd,
in de slinker een stuk papier, dat een rekening blijkt, staat voor de dienders, in al
den opschik eener vrouw die kamers verhuurt, de sleutelbos op het witte voorschoot,
een kanten kaper om de borst gespeld, een winderige muts op de zwarte lokken,
de vergramde bazin des huizes, met den neus in de lucht en de oogen opgespalkt
van drift. Het is jufvrouw Elisabeth Fleming, die van haren commensaal Dr. Oliver
Goldsmith eenige huisschulden te vorderen heeft voor huur, voor verschotten aan
de waschvrouw, voor eenige uitgaven ten zijnen behoeve, meest porto van brieven
en pakjes, wat opodeldok en wat sassefras voor des dichters velerlei rheumatisme,
en een hoogst onbeduidend voorschot in geld, - arme auteur! die voor dergelijke
weelde met de gevangenis wordt bedreigd! Is het waar, dat vrouw Fleming nog
geduld zou hebben gehad, dat zij slechts het werktuig was van een boekverkooper,
die op de overgave van een handschrift vaak en vergeefs had aangedrongen? wie
zal het zeggen, wie de grens trekken tusschen de liefde van een schrijver voor zijn
werk, die nog altijd dit beschaven en dat verbeteren wil, en de luiheid van een
schrijver, die zich achter dat voorwendsel verbergt, om het ontbrekende niet te
voltooijen? Goldsmith voorzeker het minst van allen; ook is het hem om het even,
uit welken hoofde vrouw Fleming hem vervolgt; te ochtend stonden die rakkers waar
zij nu nog staan; maar zijn vriend, maar zijn vaderlijke vriend is
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gekomen; ge zoudt het den man niet aanzeggen, welk een groot, welk een goed
hart hij in dat logge ligchaam omdraagt. Daar zit die reusachtige gestalte in den
eenigen armstoel des vertreks; karakteristiek-kunstenaarachtig heeft ieder der vier,
welke Goldsmith nahoudt, een anderen, een enkele zelfs een phantastischen vorm.
Daar zit de man, wiens voorkomen elk engelschman onzer dagen, zegt Macaulay,
‘bekend is als wandelde hij nog onder ons om, het breede massive gelaat, of het
naden waren, door lidteekenen van scrofula ontsierd, in den donkerkleurigen, bruinen
rok, korte broek, met de zwarte wollen kousen’ [op de gravure wel wat wit uitgevallen],
‘met de grijze pruik, wier kruin ietwat gezengd was, met de smerige handen en
nagels afgebeten tot op het leven toe,’ daar zit Dr. Samuel Johnson, de patriarch
van de britsche letterkunde, de godspraak van zijnen tijd. ‘Op zekeren morgen,’ zegt
hij, of liever laat zijn onvergelijkelijke biograaf Boswell hem zeggen, ‘op zekeren
morgen kreeg ik eene boodschap van den armen Goldsmith, dat hij in groote
benaauwdheid verkeerde, en mij verzoeken liet, daar hij tot mij niet komen kon, hem
zoo spoedig mogelijk te bezoeken. Ik zond hem een guinje -’ Johnson had een
voorgevoel van Goldsmith's nood, - ‘en beloofde dadelijk te zullen komen. Ik ging
naar hem toe, zoodra ik mij had aangekleed, en vernam van hem, dat zijne hospita
hem voor zijne kamerhuur in hechtenis had doen nemen, waarover hij vreeselijk
verbolgen was. Ik bemerkte dat hij mijn guinje al reeds had doen wisselen, en een
flesch madera en een glas vóór hem had staan. Ik deed de kurk op de flesch,
verzocht hem bedaard te zijn, en begon over de middelen te spreken, waardoor hij
uit den nood te helpen was. Hij zeî mij, dat hij eene novelle voor de pers gereed
had, hij reikte mij het handschrift over, ik zag het in -’
Bravo, Ward! Johnson leest op uw doek, en toch is hij de boeijendste figuur van
uw tafereel niet; - Goldsmith bespiedt hem onder het lezen, zoo als alleen de auteur
het iemand doet die zijn werk leest en al lezende beoordeelt, iederen trek des gelaats
gâslaande, huiverend als de wenkbraauwen zich fronsen, in de wolken als een kreet
van goedkeuring den criticus ontsnapt. Arme, ijdele Goldsmith! dat is grootere
zwakheid dan de zin voor opschik, door uw fraai gestreepten kamerjapon, uw slordig
sierlijk kniebekleedsel en zijden kousen
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aan het licht gebragt; de hospita, de rakkers zijn vergeten; of gij een vorst waart die
te gebieden hadt, zit ge gemakkelijk, den regterarm op de tafel, de hand onder de
kin, den anderen over den rug des stoels achteloos uitgestrekt; en echter - de
starende oogen trillen en tintelen beurtelings uit die diepe holten; gij lijdt wat slechts
een auteur begrijpt!
Wat geheel Engeland met u gevoelt, Goldsmith! - want die novelle is de Predikant
van Wakefield, voor zestig pond door Johnson aan den eersten uitgever den beste
verkocht, ‘al had hij er niet veel bijzonders in gezien’, zooveel wat het oordeel van
den eersten criticus van zijnen tijd betreft. Wat geheel Engeland met u gevoelt,
Goldsmith! dien wij ons, als het ons lust, zegt Thackeray, - met meer sympathie
voor u dan wij Macaulay mogen toekennen, - zorgeloos, verkwistend, ijdel mogen
voorstellen, maar niet zonder u tevens voor onzen ‘geest te herroepen als barmhartig,
zachtmoedig, vol van liefde en vol van deernis, - wiens humor ons nog altijd verrukt,
wiens zang frisch en schoon bleef als toen hij er voor het eerst ons harte door stal;
wiens woorden op ieders lippen leven, wiens zwakheden ons zelfs lief zijn geworden.’
O wonderbaarlijke invloed der genegenheid van een goedwillig harte, - terwijl het
nageslacht hem met woeker de liefde weêrgeeft die hij allen menschen toedroeg,
is het ons ‘of zijn glimlach ons nog aanmoedigt, zijn woord ons nog opwekt om
elkaêr gewillig dienst te doen, om als we een aêlmoes geven “een troostvol oog er
bij te voegen,”’ - ach! dat het de eerste der hollandsche dichters moest zijn, die bij
ervaring wist hoe dit de weldaad verhoogt! - ‘om ieder nood te stillen, ieder leed te
zalven, elk ongelijk te vergeven, - om bij de gunstelingen der fortuin voor
ongelukkigen en armen op deernis en hulp aan te dringen!’
Oliver Goldsmith door Doctor Johnson voor de vervolging
z i j n e r h o s p i t a g e v r i j w a a r d , - wat dunkt u, mogt het eene gelukkige
gedachte voor een genrestuk heeten, - school er niet iets bezielends in het
onderwerp, voor wie begreep hoe vele snaren des gemoeds het gelegenheid gaf
te bespelen en te beheerschen?
Helaas! dat tegenover de verkiezing de verwerping staat!
Pendanten zijn gezocht; en wie zal het den kunstenaars euvel duiden, dat zij in
dit opzigt den eigenaren van Ka-
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binetten gaarne te wille zijn? - jammer maar, dat het verlangen zoo zelden volkomen
te bevredigen valt, wanneer numero een, die zijn weêrga zoekt op het gebied der
gedachte, geene alledaagschheid is - anders zijn er numero twee's bij de vleet. Er
is eene soort van onderwerpen, die zich het best in eene serie van voorstellingen
laat behandelen; het zijn dingen voor dit doel geknipt. Gelukkige die negen nissen
hebt te vullen! de muzen bieden zich u van zelf aan; blijft er een tiende leêge over,
Apollo stapt regtens in de open plaats. Of wel, gapen de vakken van vier wanden
u tegen, liggen dan de wederzijdsche tegenhangers niet voor de hand in de
jaargetijden, of in ochtend, middag, avond en nacht? Behangsels onzer
binnenkamers, beschilderd bij de el! - getuigt het, rijzende Aurora! dalende Hesperus!
overal uit dezelfde saffraanwolken op- en afwippende! - allegorische voorstellingen
der saizoenen, onnatuurlijk, ondichterlijk tevens, onwaar bovenal, ach! dat ge niet
onmogelijk bleekt! Wij hebben de onuitstaanbare geschetst; een enkel woord over
de onafscheidelijke pendanten, waarmeê zich het gros vergenoegt; het heeft maar
te kiezen: een landschapje en een zeestukje, of een binnenhuisje en een kaarslichtje,
- wat vruchten en wat bloemen, - des noods wild en visch, die het beide om het
zeerst hebben afgelegd. Al genoeg voorbeelden, zegt gij, en wij zeggen het u gaarne
na, om terug te komen op de voortreffelijkste, op de zeldzaamste, op de moeijelijkst
te vinden tegenhangers, twee stukken van welke het regtsche de gedachte in het
linksche ontwikkelt, aanvult en voltooit; waarvan het linksche het onderwerp, dat op
het regtsche heeft aangetrokken en geboeid, in een nieuw licht plaatst en verklarend
bevredigt. Pendanten-keuze is eene studie op zich zelve, - eene studie, waarvoor
zoowel duitsche als engelsche kunstkritiek alleraardigste wenken heeft gegeven,
naar beider verschillenden volksaard bespiegelend of beoefenend, de Germaan in
een vloed van gedachten, de Brit in eene reeks van voorbeelden. Wij hollanders,
tusschen beide ingeplaatst, deden er tot nog toe niet veel aan, - scheld ons niet te
vermetel, zoo wij er eene proeve van trachten te leveren in de behandeling der
vraag: of eenig oogenblik in het leven des mans, wiens naam aan het hoofd dezer
bladzijde staat, belangrijk genoeg mogt heeten, om eene wedergade dier schilderij,
dier gravure aan te bieden, waarmede wij u zoo
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lang bezig hielden. Hoe het antwoord uitvalle, wij zullen, in gedachte onze schets,
onze studie tegenover die bewonderde voorstelling houdende welke we gepoogd
hebben u te doen waarderen, altijd winnen in beter begrip onzes onderwerps, - wij
zullen het door de vergelijking veelzijdig zien toegelicht; deze zal ons voor overdreven
ingenomenheid als voor overdreven miskenning behoeden. Mogten er niet enkel
onder onze genreschilders, mogten er ook onder onze letterkundigen zijn, die zich
verbazen over de moeite, welke wij er voor over hebben; we zijn verre van
onbarmhartig, zoo wij den eenen als den anderen de eerste aanvallen van dien
angst toewenschen, welke Göthe levenslang kwelde: de angst zich aan de stof te
vergrijpen, - het is de premie die velerlei vordering verzekert.
We vleijen ons, dat ge beleefd genoeg zijt vast te vermoeden, dat er eenige
aanleiding tot het onderzoek bestaat, dat er verschil van meening is over den
pendant, dien wij voor u hebben te penseelen.
Eene tijdruimte van meer dan zestien jaren scheidt de beide voorstellingen, 1764 en 1781 - Goldsmith was in zeventien honderd vier en zeventig overleden,
Johnson leefde nog. O korte kronijkstijl! hoe luttel streken eischt ge, maar hoe weinig
schildert gij ook. Geen volle zes en veertig jaren tellende, was Goldsmith verscheiden
gelijk hij had geleefd, een groot kind, een bloed; maar zoo hij meer schulden dan
schatten naliet, de oude vrijer wierd beweend als menigeen hem benijden mag, die
in den kring der zijnen, in den schoot der welvaart den geest geeft. De trap, die naar
zijne vertrekken leidde, was te eng voor de schare van schamelen, die hij had
gespijsd, die hij had gekleed, Londens uitvaagsel, dat in de weelderige stad niet
wist wat het is een te huis te hebben, en die hij echter, hoe diep gevallen, toch
geloofde naar Gods beeld te zijn geschapen. Gij wenscht misschien dat ook andere
vrouwen dan deze belang in hem hadden gesteld, en gij wordt, als gij een oogenblik
met ons wilt toezien, een paar vriendinnen, twee schoone zusteren gewaar, voor
welke de vast gesloten kist nog eenmaal moet worden geopend, - de schaar beeft
in de blanke vingeren der eene, der gehuwde, door de dunne lokken glijdende, aan
de slapen van den verscheidene overgebleven, - zeventig jaren later had de stokoude
vrouw die gedachtenis nog lief! Zooveel over den mensch, - wat den
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dichter betreft, kent ge dan zijn R e i z i g e r , kent ge dan zijn V e r l a t e n D o r p j e
niet? Het zijn geene groote stukken, maar plank bij plank buigt in uwe boekerij als
in de onze van bundels, wier banden een gevierden naam dragen, - en het toch van
die dunne deeltjes, ondanks hunne vlekken, in rijkdom voor hoofd en harte niet
winnen. Onwillekeurig, liever metlust zullen wij er later tervergelijking opterugkomen,
- we hebben eerst den voortschrijdenden volzin aan te vullen, die vijftien jaren
overstapte zonder een zweem van overzigt; Johnson leefde nog, leefde in volle
kracht. Niet minder dan zeventig jaren waren er vereischt geworden om dat
zonderling mengsel van allerlei tegenstrijdigheden, door Macaulay met zoo diepen
blik beschouwd en verklaard, in al zijne eigenaardigheid te ontwikkelen. Laatste
wachter bij de banier der letterkunde uit den tijd van Koningin Anna, had hij de regten
der klassiek verdedigd, tot bij het gedenkteeken voor Goldsmith, boven de deur ten
zuiden, in de dichterenhoek van Westminster-Abbey opgerigt. Schilders en
staatslieden niet slechts, maar ook geletterden, ook geleerden vooral, het grootste
getal dergenen die den armen Oliver hadden liefgehad, wenschten dat onder het
medaillonportret geen latijnsch maar een engelsch grafschrift ‘de heugenis van zoo
uitstekend een engelsch schrijver vereeuwigen mogt in die taal van welke zijne
schriften een duurzaam sieraad beloofden te zijn.’ Er was geene verguizing in van
het voortreffelijk verleden; de eerbied voor oudere noch meerdere wordt te niet
gedaan door de eindelijke opheffing der voogdij. Wat was het antwoord van Johnson?
‘Het verbaast mij dat Joe Warton,’ deze had mede het adres geteekend, ‘een
geleerde van beroep, zoo gek kan zijn. Ik dacht dat’ - Johnson's oogen vielen op
een veel vermaarder naam dan dien wij daar overschreven, - ‘ik dacht dat hij meer
verstand had.’ En in het latijn wierd het den volke verkondigd, dat Oliver Goldsmith
heerschappij had gevoerd ‘over lachjes en tranen;’ geen romein ter wereld, die ooit
vermoedde welk eene weelde daarin school. En toch trad de grijsaard, die de banier
der Georges, op het gebied der letteren, zich tegenover die, onder welke hij had
gestreden, zag opheffen en zich ontplooijen, toch trad hij niet af, zonder zijns
ondanks, onwillens, onwetens misschien, van een overgang tot meer waarheid in
zijn beste werk een allerverrassendst blijk te hebben gegeven. Samuel
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Johnson, die op zeventigjarigen ouderdom het leven der Engelsche Dichters schreef,
van Cowley af tot Lyttleton toe, had in de lange reeks van dagen, waarin het hem
vergund was het pensioen, hem door koninklijke gunst verleend, te genieten, zoo
weinig geschreven, zoo veel gekout - praten doet eene deftigheid als de zijne niet
- dat hij zijne m a n i e r vergeten was, dat hij s c h r e e f , zoo als hij in de
wereldbekende club s p r a k , - een onderhoud waarvan ook geen romein ter wereld
ooit eenig begrip had!
Het is in den jare zeventienhonderd een en tachtig, dat wij eindelijk in Londen
George Crabbe aantreffen, in eenen toestand, die ieder ander het hoofd zou doen
verliezen en hem toch niet hartstogtelijk maakt; het is lof en laster tevens, in den
ouderen zin van het laatste woord; het volk zal nooit den nieuweren begrijpen, door
de wetgeving er aan gehecht. Het valt den zevenentwintigjarige bij den eersten blik
aan te zien dat hij het soberlijk heeft; die kleederen zijn lang gedragen, maar toch
zindelijk, maar geschuijerd tot kaal wordens toe. Samuel Johnson was van kindsbeen
af zoo vreemd geweest aan alle geriefelijkheden des levens, en in langer dan
dertigjarig verkeer zoo gemeenzaam geworden met wat de armoede afzigtelijks
heeft, dat smerige rok noch vuil overhemd hem in betere omstandigheden langer
een gruwel schenen. Zoo gij hem morspot gescholden hadt, hij zou het op zijn best
een bulderend: ‘Hoe, Mijnheer?’ hebben waard geacht. Sla George Crabbe van top
tot teen gade, gij moogt niets sierlijks gewaar worden, van een smetje is geen sprake.
Oliver Goldsmith plagt, gedurende den korten tijd dat hij geneesheer speelde, een
zwart fluweelen kleed te dragen, bij een oud mousje misschien, zou die borgen, ten
deele geborgd, - al verschoot het hier en daar in het rosse, de man was er zoo mooi
meê! Een arts, weet ge, neemt de stad bij de bolwerken in, en wanneer schoenflikker
of scheerbaas onzen bloed baden: ‘geef mij uw steekje, doctor! leg het daar toch
neêr!’ dan drukte hij het hoofddeksel digter aan zijn harte, opdat het gat, ter hoogte
van de borst in die pracht gapend, niet aan het licht komen mogt. Neem nog eenmaal
George Crabbe ter regter en ter slinke, neem hem waar gij wilt, op, nergens zweem
van ijdelheid, nergens zweem van opschik, hij is wat hij schijnt: een oorspronkelijke,
opmerkelijke, boven alles eene ordelijke figuur!
En echter, die eere, zoo het eere heeten mag, zich dus
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in het uiterlijke bij Samuel en bij Oliver te zien vergelijken, hij boet die duur! Geleerde
te worden als de een, dichter als de ander, zoo vermetel eene vlugt nam
waarschijnlijk zijne verbeelding nooit, daartoe staat die bij hem te veel onder de
heerschappij des verstands; maar er is immers plaatse, ook beneden deze? ‘Het
kind is vader van den man,’ zou Wordsworth later zingen, - doch het was lang waar,
eer het door hem zoo lyrisch werd uitgedrukt. Willen wij George, in zijne eerste
jeugd, naar den omtrek door Sybrandi van den knaap gegeven, een omzien
gadeslaan, met verlof vervolgens hier en daar een toetsje aan te brengen, opdat
hij niet te zeer in de schare van alledaagsche veelbelovende kinderen wegschemere?
Later behoorde zijne individualiteit tot de scherpst-sprekende; het jeugdige hoofd
moet reeds iets hoekigs hebben gehad. Treed dan met ons in het stedeke
Aldborough, gelegen waar het graafschap Suffolk aan de Noordzee paalt, eene
kleine woning binnen, waarin de luttele koopmanschap gedreven wordt, waartoe
een stadje op de kust zoo eigenaardig gelegenheid geeft. Gij aarzelt op de trede:
de lucht van kaas, het voortbrengsel der streek, die van gedroogden visch, de buit
uit zee meêgebragt, staan u tegen; - er rijst een woord op uwe lippen, dat men in
beschaafde taal naauwelijks meer bezigt, - en toch beweert Smollett in zijn Humphry
Clinker, dat s t i n k e n in het Hollandsch zoowel voor den welriekendsten geur als
voor den verpestendsten stank wordt gebezigd, en haalt er Vondel bij aan in zijne
vertaling van Horatius; waar is de tijd gebleven, dat men onze moedertaal dus in
den vreemde meêtelde, dat men haar, ook ten bewijze der zonderlinge stelling dat
stinken niets anders beduidt dan een sterken indruk op de reukzenuwen, hetzij
walgelijk, hetzij streelend, bijbragt? ‘Oef, het stinkt hier,’ zegt ge nu moedig en
schrijdt den drempel over; de aanblik van een wakker gezin beloont er u dubbel
voor; - de moeder mag fier zijn op die knapen, in den blonde als in den bruine steekt
een wakkere schipper of een flinke visscher, zoo als de kustvaart er vereischt, - een
stuk broods dat den man smaakt, omdat het slechts veil is voor de hand van den
moedige. Ook heeft zij ze lief, gij leest het in hare oogen, schoon het u niet ontgaat,
dat deze beurtelings ‘zoeter drijven,’ of fierder lichten, als zij een oogenblik rusten
op haren eersteling, haren George, die aan het venster zit,
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die leest, - o droomen onzer toekomst! wie schept ze schooner dan moederliefde,
dan moedertrots? Er is niets zeldzaams in den toestand, wij geven het u toe; maar
wat schaarscher voorkomt is, dat beide man en vrouw, zoo als hier, van hetzelfde
kind dezelfde streelende verwachting koesteren; - wij zijn het hoofd des gezins
straks, in het voorhuis bij de schaal, waar hij met een stuk krijgt gewigt opteekende,
wel wat onachtzaam voorbijgegaan, maar wie het ons euvel duiden mogt, niet hij.
Hij was aan zijne zaken, zijn lust en zijn leven, - deze is hij het verpligt, dat het
goêlijke wijf daar binnen zoo rustig zit, dat hij het voor die lieve gezigtjes om haar
heen zoo ruim heeft; - wanneer hij het gemerkt had, dat wij den neus ietwat
optrokken? Hoe hij om onze kieskaauwerij zou hebben gelagchen; hoe een enkel
woord hem met ons had verzoend, zoo wij slechts naar George hadden gevraagd.
Wat heeft hij voor het jongske niet over! Hij, die al wat hij geworden is, zich zelven
heeft te danken, wiens opvoeding zoo veel te wenschen overliet, dat hij vroeger
verzuim thans vergeefs zou beproeven in te halen, dat hij lezen kan en niets meer,
hij heeft het jonkske school gezonden, zoodra hij zijn aauleg opmerkte, - de overige
kinderen zullen op de kust kruisen, maar wat er van George worden kan, worden
zal, wie weet het? Geld winnen, geld verliezen, het gaat den vader na aan het harte,
maar op geen schuldenaar, die in gebreke bleef zijne vordering te kwijten, is hij ooit
half zoo gram geweest, als op den eersten schoolmeester van den knaap, wiens
plak schier al de leerlust van dezen had uitgedoofd, - en bij geen goede koop heeft
hij zich ooit vrolijker in de handen gewreven, dan toen hij van ter zijde hooren mogt,
dat Georges speelmakkers op een beter instituut zich aan de liefhebberij van het
jongske in lezen ergerden; dat ze van hem zeiden: ‘laat hem loopen, hij is een
geleerde!’ Glimlach vrij om de ijdelheid, maar acht haar niet weêrgaloos bespottelijk,
bidden wij u; grootvader Crabbe ambtenaar der belastingen, misschien maar een
kelderrot; - vader Crabbe koopman, neen winkelier in een kuststadje; - kleinzoon
Crabbe een wonder van zijn tijd! - Slechts eenige sporten hooger op de
maatschappelijke ladder en een vooruitgang als deze plagt niets ongewoon te zijn,
- koopman, hoogleeraar, burgemeester, er zijn Amsterdamsche genealogiën die
voorbeelden van dergelijke opvolging aanbieden. Er was louter maar wat meer
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evenredigheid tusschen de middelen en het doel, door de grootere tijdsruimte die
van opkomst tot bloei verliep; wij vreezen voor George, wij hebben deernis met
George, eer wij hem nog regt in de diep liggende oogen hebben gezien.
‘Hij heeft ons intusschen opgenomen,’ merkt gij te regt aan, ‘elk onzer op zijne
beurt, met een ernst boven zijne jaren; het is noch een aanvallig, noch een innemend
kind, - hij speelt niet, hij lacht niet -.’
Hij leest - maar schort uw oordeel op, tot hij zich vrijer kan bewegen dan hier,
waar hij te zeer wordt vertroeteld. Er biedt zich eene dubbele gelegenheid aan, dit
niet het wonderkind - wij twijfelen er aan dat het veel te beduiden had - dit den
opgeschoten borst, dit den aankomenden jongeling te doen, - welke kiest gij? het
dorp in de buurt van Bury St. Edmund's, of wel Woodbridge - op het eene als het
andere was hij bij een heelmeester in de leer; - de eischen van vader Crabbe waren
niet hoog geweest; hij zou zich tevreden hebben gesteld zoo George dorpschirurgijn
ware geworden. Hij was veertien jaren oud toen hij in het eerste den voet zette om
bij den meester in te wonen en zich zoo verlaten gevoelde, eensklaps uit den kring
der zijnen in eene schier knechtsche betrekking bij een vreemde overgebragt. Er
zijn die hebben opgemerkt, dat zijn huiselijke, gezellige, teedere aard aan het licht
komt in het leed dat hij over die lotwisseling gevoelde; maar, waarlijk, er valt geen
genie te vermoên, dewijl men er zich niet in verlustigt, van gevierd kind des huizes,
boodschappenlooper bij den meester te zijn geworden. Iets belangrijkers, iets
eigenaardigers is in onze oogen de liefhebberij van den borst voor de kruidkunde;
de natuur trekt hem aan van hare nuttige zijde, - het is een der vakken van kennis
waarin hij, zal hij in zijn toekomstig beroep slagen, geen vreemdeling zijn mag, schuilt er ook liefde voor het leven der natuur in die studie? Bilderdijk heeft, bij het
vertalen van Delille, die zijne vlugt wat hoog had genomen, het genoegen eene
vreemde, lang vergeefs gezochte, zeldzame plant te vinden, vergelijkende met de
teederheid, die een minnaar overstelpt wanneer hij zijn meisje weêrziet, schertsende
gesproken van ‘die kinderlijke of wijsgeerige vreugde eens liefhebbers,’ en is, als
hij zelf gevoelde, wat diep gedaald, van den lust reppende, ‘waarmêe de afgerichte
kat eindelijk het muisjen waarop zij loerde grijpen mag’ -
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wij denken onwillekeurig aan Jean Jacques Rousseau, en herhalen onze vraag:
had hij, kruidkundige als deze, de natuur als bij lief? Voorshands geen antwoord;
en vergt gij, dat wij dit uit zijne latere verzen opmaken, dan luidt het: neen. De linde,
waaronder hij speelde, - de regenboog, waarbij hem het harte in het lijf opsprong och! maar wat maagdepalm - heugenissen uit den zoetsten tijd, door de
verscheidenste vernuften bewaard, of zij hun heilig waren, gij zoekt ze bij hem
vergeefs. Het schijnt wel, dat hij er geen zin voor had. Beschrijvingen genoeg, maar
geene die gij het aan kunt zien, dat het harte hem bij de herinneringen warm werd,
als den Meistreel van Kennemerland bij een zonsondergang, - als den Dichter van
Kuser, bij dat weêrgaloos ‘lieflijk plekjen in dat bosch,’ - als Staring, - het
alledaagsche wordt allerbelangrijkst mits men het met gemoed opvatte, - als Staring,
‘waar de zwaluw het weivlak over glipt.’ Dwaalzieken, laat ons toch tot ons dorpje,
tot onzen aankomenden dichter terugkeeren; dat hij regels rijmen doet, valt ten
minste niet te loochenen. Er is licht op dat kamertjen onder het dak, lang nadat de
kaars uit moest zijn en de borst in bed; ‘schrijft George weêr van die dwaze dingen,
welke hij ook al bij zijn vader maakte?’ De meester is ons op den trap voor; hij zag
het licht door de reten zijner slaapstede eer wij het gewaar werden; wee u, George!
- maar neen, hij heeft de sluipende schreden gehoord, hij blaast, en grommende
maakt de meester regtsomkeert, en grommende bemerken ook wij dat het duister
om ons heen is, duister blijft. Naar Woodbridge dan, - tusschen de zeventien en de
twintig jaren blijft aanleg noch neiging langer verborgen; - naar Woodbridge. Een
vlugtige blik op zijn verblijf in dat dorpje, waar hij zijn leertijd ten einde zag spoên,
zonder daarom, helaas! meester te zijn geworden, beloont door eene dubbele
verrassing: hij leerde er het voorwerp zijner eerste, zijner eenige liefde kennen, - hij
schreef er zijn eerst, schier hadden wij er bijgevoegd: zijn eenig niet partijdig
dichtstuk. Miss Sarah Elmy, - ge zult de lieve allengs nader leeren kennen, - een
meisje, zegt zijn levensbeschrijver, dat als hij met de letteren op had, was de schoone
die hij in versjes, Mira gewijd - zoo doopte de zanger haar om - verheerlijkte. Hoe
uwe verbeelding vast hare vleugelen klept! Och, wat wij u bidden mogen, strijkt ze
weêr; George was in niets hartstogtelijk, en schoon beide,
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zijne teederheid en zijne trouw, een braaf echtgenoot waarborgden, erotische poëzij
van die bedaarde, beschrijvende veder, erotische poëzij de oprakeling uit de asch
waardig, waar vleit gij u meê? Het is van hem gezegd dat hij in zijne laatste verzen,
andere Anacreon, rozen door de zilveren haren wond; maar wij stemmen met dien
criticus slechts overeen, als hij begint met te getuigen, dat Crabbe's eerste
voortbrengselen, die naam mogen hebben, den indruk maken of zijne muze den
hevigsten en hoogsten aller hartstogten beneden de waardigheid achtte, waarop
zij prijs stelt. Dat het louter eene opvatting, dat het maar eene vooringenomenheid
onzerzijds ware, maar ook anderen oordeelen dus; met zijn bundels voor u, zou het
u zwaar vallen gunstiger te getuigen. Als Ferdinand Freiligrath, in zijne allerliefste
bloemlezing uit den britschen dichthof, als hij in de Roos, de Distel en de Klaver de
heilige gaarde van liefde en genegenheden des harten is binnengetreden, en den
blik om laat dolen, of in al dien overvloed George Crabbe hem niets heeft aan te
biên, wat wordt hij dan ten leste gewaar, wat plukt hij om toch ook van dezen ten
minste iets mede te brengen? Wordsworth en Scott, Byron en Moore, zij hebben
zijn korfjen schier overstelpt - wat geldt bij hunne gaven die gele roos, in den verren
vreemde gewassen, met moeite herwaarts overgebragt, en even pijnlijk frisch
gehouden als pijnlijk gekweekt? Scheld ons vrij onbarmhartig, zoo onze beeldspraak
u, bij nader bezien, te straf of te smadelijk schijnt. Mungo Park haalt ergens in het
boek zijner R e i z e n i n A f r i c a het getuigenis van Ledyard aan, dat deze zich
nooit heuschelijk en vriendelijk tot eene vrouw had gewend, zonder een heusch en
vriendelijk antwoord te ontvangen. ‘Zoo ik hongerig of dorstig was, doornat of
doodziek,’ Crabbe neemt die woorden tot motto van zijn vers over, ‘zij aarzelden
nooit, als de mannen, eener edelaardige opwelling gehoor te geven en iets goeds
te doen,’ - sla de plaats zelve op, als ge weten wilt, hoe poëtisch de proza zijn kan,
zonder gezwollen te worden, - onze taak is u het vers te doen kennen. Crabbe
brengt die gedachte in rijm, breidt de lofspraak uit door bij de kroeze negerinnetjens
de laplandsche schoonen te voegen, die evenzeer voor wie uit den verren vreemde
tot haar komt, alles over hebben. In ernst, er is verdienste in die tegenstelling van
de lucht die zengt en de lucht die stolt, in de hulde aan het vrouwelijk harte, onder
alle hemelstreken meêwa-
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riger dan dat der mannen, - maar waarom dat alles zoo verre gezocht? Freiligrath
koos de twaalf laatste regelen van het dichtstukje dat er zeker vijfmalen zoo vele
telt; - wij waarderen de gele roos in de vier die het versje besluiten: ‘der zachtaardige
vrouwe zijn wij alles verpligt wat ons hier vertroost en verrukt, iedere geriefelijkheid,
ieder genot des levens - zij is het, die der jeugd hare blijde hoop inboezemt; zij is
het, die het leed verzacht, die de grijsheid vervro lijkt.’
Geen minnezanger dus - en toch gaf hij, eer hij twintig jaren telde, te Ipswich we zijn nog altijd in het graafschap Suffolk, - zijn eerste dichtstuk ter perse, - wat
mag het onderwerp geweest zijn, dat hem bezig hield, dat hem boeide? Deins niet
terug, als wij het u noemen; denk aan den tijd, aan het land vooral waarin hij leefde:
verplaats u aan den disch van Squire Western; ga tusschen Mr. Thwackum en Mr.
Square inzitten; doe Tom Jones zelven bescheid, - het heet D r o n k e n s c h a p .
En eer gij er u op te goed doet dat wij dit volkskwaad in de hoogere kringen, in het
gulden midden der maatschappij vroeger te boven kwamen dan onze naburen over
zee, bedenk dat Pieter Langendijk uit het leven om hem heen zijne tafereelen
zamenstelde; dat er onder de schetsen van Cornelis Troost een L u s t p l a a t s
S u y p e s t y n is. D r o n k e n s c h a p , een gedicht, staat er boven Crabbe's vers, eene zedengisping, eene satyre, zou voor den negentienjarige wat aanmatigend
zijn geweest - men moet George Gordon Noël Byron zijn om zich zoo vroeg dus te
durven gevoelen, - en toch, zoo bij Crabbe de pijl het wit voorbijvloog, de boog was
gespannen met de hoop het te bereiken. Laat ons billijk zijn, hekeldichten door
wraakzucht ingegeven, gelukken der jeugd gemakkelijker dan pogingen om
maatschappelijke dwaasheden belagchelijk te maken, dan proeven om volksgebreken
te tuchtigen. Opmerkelijk zijn de laatste meer wat den schrijver, dan wat het
geschrevene betreft. Luide verkondigen zij, dat bij den eerste het hoofd het harte
beheerscht; - al hare verdienste pleegt meer in den greep der gedachte, dan in de
wijze van uitvoering te schuilen. Wikken en wegen is niet van dien leeftijd, - hoe kan
hij slagen in het gispen van gebreken? gij knikt slechts goedkeurend toe, gij acht
het eerst juist gedaan, als ge den evenaar honderderlei schaduwig-verscheiden
hoeken beschrijven ziet, tusschen driftig doorslaan en trillend middenpuntzoeken
in? - D r o n k e n -
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s c h a p - het is afkeer die uit het gedicht spreekt, meer dan verontwaardiging, - en
wordt gij al hier en daar een greintje der laatste gewaar, bij geen regel meent gij om
de dunne lippen van den negentienjarige dien wel meêdoogenloozen, maar toch
zoo geestigen glimlach te zien, de aantrekkingskracht der ironie. Een aanhef, als
de overlevering gebruikelijk had gemaakt: d a t z i n g i k , heeft weinig opmerkelijks;
doch der beschrijving van het saisoen, waarin het meest gedronken wordt, de winter;
maar der teekening van den invloed der koude op het bloed, die de natuur de hulp
der kunst doet inroepen om het harte te verwarmen, haar valt het kenschetsende
van Crabbe's stijl niet te ontzeggen. George is reeds naauwkeurig en niets
voorbijziende; verbaast het u dat George ook wat stroef en wat straf is? Wij hebben
het vers straks den lof gegeven, dat zijn eerste Dichtstuk bijna zijn eenig niet partijdig,
niet vóór dezen en tegen dien ingenomen mogt heeten, - wij zullen het bewijs in
een tweetal voorzitters van groepen bijbrengen, ge zult er tevens door zien hoe hij
teekent, hoe hij toetst.
Als hij in vlugtige trekken heeft aangegeven hoe verscheiden het heulsap is,
waartoe men zijne toevlugt neemt, de schoonen tot zenuwachtige thee, waarbij hem
het praten vermaakt, waarbij hij over het kwaad spreken een beetje pruttelt, - de
hoveling tot champagne, om de booze luim die hij overerfde te doen wijken, - de
kolonel tot bourgogne, - aartsbisschop of hertog tot portwijn, - het is of hij aller kelders
heeft voorzien; - het stadsbestuur eindelijk, wij hadden het schier vergeten, tot
schildpadsoep en arrac, dan komen wij eindelijk tot de boerenkroeg, en wat is het
dat daar verwarmt? ale en tevredenheid! George! hoe hebben wij het met u, zijt gij
dezelfde Crabbe, die eens het dorpje zoo anders zult zien? Niet aan vrolijk
vlammenden haard, neen, bij uitgaande, van gloeijend rood tot bleekgrijs en dofzwart
wegkwijnende asch zit Claes in het hoekje van den haard, omstuwd van een drom
gapende slungels, die bij zijne invallen grinnikt of grijnst, hij de grappenmaker van
het dorpje, de geestigste uit de gansche buurt. Laat de wind huilen langs de holle
wanden, laat hij schuifelen door de spleten tot de asch opstuift, Claes leêgt er zijn
kroes niet minder lustig om, en zijn gehoor luistert, zoo als de boeren het van
geslachte tot geslachte deden, naar spookgeschiedenissen en geestverschijningen,
dwaallichtjes die wegduiken waar
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goud begraven is, kaboutermannekens die een flikker slaan waar de drommel weet
welken gruwel is gepleegd. Hoe Crabbe hier reeds in George aan het licht komt;
het is haast tien jaren geleden, dat Thomas Percy zijne Overblijfselen van oude
Engelsche Poëzij het licht deed zien, en de snuffelaar heeft zijn neus gestoken in
die velerlei volksoverleveringen, maar brengt er geene van bij; weeklerige vinding
is hem vreemd; hij houdt van het drooge en het dorre. Het is maar eene opmerking
in het voorbijgaan; Crabbe is nog zoo ver te zoeken, George leeft, luister! ‘Vrede
zij derzulken, de gelukkigsten, de braafsten! die met de grillen der verbeelding hunne
grappen kruiden, die het niet wagen zich tegen de dreigende roede op te heffen,
noch in den hoogmoed hunner rede hunnen God vervloeken.’ Waren wij in ons regt,
toen wij straks wat rijper leeftijd wenschten, om een vonnis te wijzen, dat noch van
voorbarigheid, noch van vooroordeel tuigen zou? Satyre schrijven eischt andere
gaven dan schetsen leveren, dan schilderen zelfs; George heeft voor het laatste
onloochenbaren aanleg; de keerzij van de kroeg wordt omgetrokken: ‘door dik en
dun waggelt de vrolijke likkebroêr naar huis, het brandt hem in het hoofd, terwijl de
booze hem op de hielen zit. Wat hij beproeve, regt toe regt aan te houden, het gaat
niet; hij beschrijft bogten zonder tal, tot hij eindelijk, eindelijk aangeland, zijn slapende
ribbe wakker roept, en op de wankele stulp toffelt, of hij wenschte dat zij instorten
mogt. De welbekende kreet vindt ten leste weêrklank in niet minder raauw gekrijsch,
want woede wekt woede, even als liefde liefdes wetsteen is; vergeefs meldt het
wakker geworden wicht zich den kijvenden klagelijk aan,’ - Mira mag bij dien regel
George hebben toegeknikt! - ‘vergeefs piept de krekel in de schouw -’ Mira's harte
had, ‘foei, George!’ moeten roepen: ‘hoe gezocht!’ - en het loopt op vechten uit, ‘hier
vlugt de nachtmuts en daar wat eens naar een pruik zweemde, tot er oorvijgen
genoeg zijn uitgedeeld, en Claes en Crijn, strijdens moê, onder de wollen deken
ruste zoeken, en de slaap over beiden zijn maankop strooit.’
Ons toeft eene andere gestalte, welke, in betrekking tot Crabbe's verder leven,
even belangrijk mag heeten als die, welke wij zamen gadesloegen, een van hen
die ons in zijn verband met zijne latere beschouwing van lotsbedeeling schijnt. We
zijn te gast bij een likkebroêr van den echten stempel, die ‘noch twistziek, noch
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luidruchtig, noch jankig, noch jolig worden, die bij wijle dutten en snurken, maar toch
den ganschen nacht door drinken. Torpio,’ zoo heet onze oude heer, ‘Torpio zit te
knikken, en als de lach aan zijn disch onder de gasten opgaat, dan is het of er iets
aan komt snuiven door zijn neusweg, dan doet hij meê en gaat weêr onder zeil; en
als de karaffen tot hem komen, wordt hij van het vriendelijk aanstooten wakker en
grijpt zijn glas.’ Er zijn in het oorspronkelijke regelen onder dat schuddebollen, welke
den wedstrijd mogen wagen met de beste die Crabbe in latere beschrijvingen leveren
zal; zoo kort van dictie, dat de dichter, die verwatering verfoeit, er, vertalende,
wanhopig bij kan worden. Het is Torpio om het even, wie ‘zich aan zijn disch op zijn
stoel weet te houden of wegwaggelt, of zoutzakkig omvalt; hij stelt in niets ter wereld
belang dan in zijn leuningstoel, zijn wijn en zijn slaap,’ - hoe het staat met de stad,
hoe het loopt met het land, wat gaat het hem aan, als hij maar drinken en dutten
mag? Wij hebben hier nog niet met Crabbe, wij hebben maar eerst met George te
doen, die in Suffolk nog te weinig menschen en wereld heeft gezien, om ook dat
dronken gemoed zijn eisch te geven, om zelfs die schemering te stofferen. Hij zockt
zijn heil in tegenstellingen, het wordt er niet aanschouwelijker door; hij neemt zelfs
zijne toevlugt tot Satan, onder wiens heerschappij ‘de hartstogten van dien likkebroêr
wel huiveren, maar niet willen gehoorzamen;’ hoe is het mogelijk, dat George niet
begreep waar het hem aan haperde, hij, die zoo voortreffelijk slaagt, als hij eindelijk
den voorzitter van het drinkgelag in het oog krijgt? Opmerking! wat vermag ze niet!
‘Aan het hoofd van den disch zit de vicaris, wiens voorkomen vooral met alle
ingetogenheid den spot drijft. Hoe scheef draait de pruik van den eerwaarde! - wie
telt de roode vlekken, op de bef van den eerwaarde ieders blik prijs gegeven? Gij
behoeft hem maar in die glurende, scheelzieke oogen te kijken, om, ondanks de
norsche plooijen, waarin zij rollen, overtuigd te wezen, dat hij graag de herder van
eene uitgelaten kudde is, die zijn grappige teksten luidkeels toejuicht; hij is een
vriend van de flesch en van Oud-Engeland!’ Wat dunkt u, belooft George geen
zedegisper te zullen worden? ‘Afzigtelijk glimlacht, grinnikt hij in zijne vuist, nu daar
ginder grove onkieschheden elkaêr nazitten en inhalen, - hoe meer hij den lust
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verheelt, dien hij er in schept, hoe vuriger hij hem in zijn binnenste voelt blaken;
geene zonde is zoeter dan die vermomd wordt gepleegd. Verbeelding? geloof niet,
dat de zijne in gebreke blijft, - zij haalt voor den zalvigen eerwaarde haar zeil in top,
al is er niets eerwaardigs in zijne wenschen.’ - Het is grof genoeg, George! - ‘Het
gesprek loopt nog erger; maar, als men zich aan de echte grappen verkneukelt, als
de schaamte en wat van blozen weet de vlugt heeft genomen, dan, - zou hij zijn
God hooren lasteren? - dan leêgt hij zijn laatste lekkere glas, en gaat heen!’ Hoe,
de hekeldichter grijpt naar de geeselroê! ‘Hij gaat, niet dewijl godsdienst hem
matigheid heeft geleerd, neen, dewijl slaafsche gewoonte het gebruik tot wet heeft
verheven; dewijl bovendien deze ijverige zoon der kerk een waren levitenlust in
bevordering heeft. Vicarissen moeten zich, zelfs in hunne afdwalingen, bescheiden
toonen; slechts bisschoppen mogen in volle vaart het verderf toerennen!’
George kende wereld en menschen weinig, wanneer hij zich vleide, dat het
dichtstuk aller opmerkzaamheid tot zich zou trekken, dat hij er opgang door maken
zoude. Hij had niet enkel de gebreken van zijn werk tegen zich, ook de stof die hij
gekozen had was eer een struikelblok dan een sport. Gisping is geene aanbeveling;
- waar was uw gezond oordeel, George! toen gij voor uw dichtstuk: dronkenschap,
andere belooning verwachttet, dan de bevrediging der behoefte die het u schrijven
deedt? Gij zeidet het u zelven misschien, en zaagt er niet minder, in Aldborough
teruggekeerd, hoe gaarne gij u groot hadt gehouden, tweemalen 's weeks, uit den
hoek waarin gij zat te werken, half verrast, half verlangend om op, als de posthoorn
door het stedeken klonk, als het dingsdag- of zaturdag-middag geworden was. ‘Een
brief uit Ipswich’ meendet ge, er moest een brief zijn; maar al kreeg vader er van
tijd tot tijd om wat visch en wat kaas, voor u kwam er geen. Het was het laatste
plegtanker uwer hope. Verijdeld was ze, de zoete verwachting waarmede gij u in
Woodbridge vleidet, dat ge, in het ouderlijk huis teruggekeerd, de welvaart zoudt
zien aangewassen. Vader en moeder hadden u hartelijk ontvangen - maar van de
toekomst was niet gerept. - ‘Wat zal er van mij worden?’ dacht gij den eersten nacht,
toen gij in hetzelfde kleene kamertje ter ruste gingt, door u in het dorpje in de buurt
van Bury St. Edmund's zoo bitter
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betreurd; er zijn overwinningen bezongen, die minder strijds hebben gekost dan de
uwe, George! dat drie nachten te denken en er toch niet van te reppen, - gij hadt
gezien dat de nering niet zoo goed meer ging. Eindelijk was het woord over moeders
lippen gekomen; zij kon u niet langer zoo aanzien en zwijgen: ‘George! van naar
Londen gaan, staat niets in!’ Er schoten geen tranen in uwe oogen, zelfs moeder
hoorde geen zucht; ge waart nooit hartstogtelijk, gij zult het nooit worden; maar de
goede vrouw had moeite zich niet te verraden, toen de bode brieven bragt, en zij
op uw gezigt zag, dat er geen van Ipswich bij was.
O dat stedeke, waarin gij in uwe kindschheid een wonder hadt gegolden, gij, die
een geleerde worden zoudt! hoe stonden zijne steenen u tegen, die steenen, waarop
gij de blikken gevestigd hield, om maar niet verpligt te wezen buren en kennissen
aan te zien. ‘Ga meê naar blonde Nelly,’ zeî Hal; de schalk was een jaar jonger dan
gij; geen meisje uit de stad waarmeê de krullekop niet stoeijen mogt, met dat uit de
Kroon, het driest, het driftigst van allen, - hij had geërfd, hij was rijk. ‘Toch niet,’ was
uw antwoord, en gij gingt uwen weg verder naar het strand. ‘Kom binnen,’ zeî Kit,
die over den drempel der deur kwam, een ben met gerstekorrels in de slinke, en
zoo vrolijk floot; de jongen was altijd dol op duiven geweest, maar had er geene
mogen hebben; nu dwarelde er een wolk om hem heen, hij verdiende zelf zijn kost,
hij deed wat hij wilde. ‘Dank u,’ gromdet gij, en schreedt voort, en waart aan zee.
Arme George! niet louter misdeeld door de fortuin, ook door de phantasie, ieder
ander zou dat schouwspel, schoon honderd malen gezien, hebben afgeleid, eerst
hebben geboeid en dan hebben betooverd, - bij u ging het zoo niet toe. Eene wijle
lang zaagt gij het naauwelijks - als gij het eindelijk gewaar werdt, was het eene
nieuwe marteling. Eerst dacht gij aan Hal en aan Kit, aan beider geld, het geërfde
en het gewonnene; - aan uw gebrek, aan Mira niet waar? En als dan eindelijk uw
verstand tot een besluit kwam, dat noch bevrediging, noch berusting gaf: dat het
niet uwe schuld was, dat gij het niet verhelpen kondt; dan sloegt gij de zee gade,
de stilte of den storm naar het geviel, met eene opmerkingsgave, die voor u niets
verbijsterends, maar zeer zeker veel vermoeijends moet hebben gehad, die niemand,
zelfs gij niet, toen konde voor-
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zien dat u eens voor uwe schoonste schets, die van den oceaan, zou te stade
komen!
Zoo kon het niet blijven, al scheen het lang, al scheen het andermaal dat het zoo
blijven moest. Het gebeurde, dat George in zijn hoekje zat te werken, te lezen
misschien; want de weinige buren die hij bezocht waren die, waar hij boeken vinden,
boeken leenen kon, die hij nog niet had gelezen of overlezen wilde; - George zat in
zijn hoekje, George studeerde, het eenige wat van zijne glorie overgebleven was!
Wat hij werkte, wat hij las, moest hem belang inboezemen; want al was hij geroepen,
hij had het niet gehoord. ‘George!’ klonk het ditmaal grimmig, en George stond,
sprong op. ‘Vader!’ vroeg hij, in het pakhuis gekomen, terwijl ten derden male zijn
naam klonk, ‘vader!’ en hij voleindigde zijne vraag niet: ‘help eens een handje,’ zeî
de oud geworden Crabbe, ‘ruim me dien boel daar wat op.’ Wat wij lijden kunnen
in éénen oogenblik, als de gang onzer gedachten in vlugt de vaart van het weêrlicht
beschaamt. ‘Handenarbeid!’ was het daartoe met hem gekomen! - ‘wat ben ik beter
dan mijn arme vader, die daar zwoegt in het zweet zijns aanschijns, - Mira, die aan
mijne toekomst gelooft, - Bob en Mat,’ - zijn beide broêrs, - ‘zij winnen al den kost,’
- de eene in de vaart, de andere op de vangst, - ‘wat kan ik, dan versjes maken? van Ipswich komt taal noch teeken!’
De vaten rolden of zij de deur open moesten rammeijen.
‘Jongen!’ sprak de oude goêlijk, ‘zoo gaat het niet, wacht dat ik het u wijze.’
En George leerde werken, - zwoegen, - sjouwen, - en George afgodeerde in
gedachte geld, dat daarvan ontslaat.
Het leed niet lang, of het was moeders bede en vaders voorspraak, of het was
George's aandrang bovenal, gelukt de weinige, maar zoo moeijelijk te verkrijgen
middelen bijeen te brengen, om hem in staat te stellen naar Londen te gaan. George
ging, - George hield het er zes of acht maanden uit; het wonder van het stedeken
had zich wonderen van zuinigheid getroost, George kwam in Aldborough weêr. Er
zijn toestanden, welker beschrijving pijnlijk wordt; hoe ondragelijk moeten zij in de
werkelijkheid zijn geweest! Wij gevoelen geen lust er uwe zenuwen door op de proef
te stellen: wij gaan met groote schreden het beslissend oogenblik van zijn leven te
gemoet. Lag het in George's
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bestemming, alles tweemalen te moeten smaken, twee scholen; twee dorpen voor
een leertijd, die niet leerde; twee malen vergeefsche worstelingen met het lot in
Aldborough; twee pogingen in Londen om zijne studie te voltooijen? Het is maar
iets toevalligs, meent ge, dat echter van eene onuitsprekelijke volharding getuigt,
dat schier aan een bewustzijn van talent, - ge zijt teregt met genie niet kwistig, gelooven doet. George's tweede terugkomst in Aldborough eischte eene
verloochening zonder voorbeeld. Welke dagen waren de droevigste? die, in welke
hij zich getroosten moest als leerling bij den heelmeester en artsenijmenger van het
stedeke, Mr. Maskill door te brengen; of die, waarin, na het vertrek van dezen,
Crabbe zelf den winkel opzette, - beter naam verdiende de praktijk naauw, - en het
waagde zich uit te geven voor wat hij wist niet te zijn? Een bekwaam mededinger
kon den last des leeds naauwelijks vergrooten, - hij had aan de folteringen in zijn
binnenste genoeg; - de spot zijner stad-, zijner tijdgenooten, die bij den eersten
misgreep den besten, waarmeê hij wist dat zijne onbekwaamheid hem te ieder
oogenblik bedreigde, hun schrik worden kon. Hoe hield hij de worsteling twee, drie
jaren vol? - hoe? moeder leefde nog! - en toen hij eindelijk op het ziekbed neêrzonk,
toen was het niet de denkbeeldige Mira, toen was het Sarah Elmy, zijne Sarah, die
hem, hoe weinig hartstogtelijk hij zijn mogt, in het leven terugtroonde, en een omzien
verzoende met zijn lot.
Liefde moge in de verzen van Crabbe luttel beteekenen, gelukkig geldt zij in zijne
geschiedenis te meer!
Heel eene halve eeuw was vervlogen, sedert den tijd ons door Macaulay voor de
engelsche letterkunde geschilderd ‘als een duistere nacht tusschen twee zonnige
dagen,’ - de tijd, waarin Samuel Johnson te Londen kwam, - maar tot de diepten,
uit welke een aankomend, een arm schrijver vooral had op te klouteren, wilde hij
worden gezien en gehoord, drongen de morgenstralen nog niet door. Het heugde
den oudsten onder de dichteren slechts bij overlevering meer, dat er een tijd was
geweest, waarin de beide groote staatspartijen, die de geschiedenis van Engeland
beheerschen, wedijverden in het veil hebben van vermogen en invloed, ter
aankweeking van ontluikende, ter bescherming van vernuften in vollen bloei. Op
die vette jaren waren de magere gevolgd, ‘die Johnson, Collins, Fielding en
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Thomson beurtelings voor schuld in hechtems hadden zien nemen.’ Thans week
het donker, thans werd het licht aan de kimmen; maar wie den beginnende overtuigen
wilde dat het daagde, hoorde in den zucht die hem antwoordde: mij is het nog nacht.
Liefde voor studie en schoonheid, die zoo lang op de hoogten des maatschappelijken
levens had getroond, daalde wel van die tinnen neêr, maar was er nog verre van,
zoozeer tot alle standen te zijn doorgedrongen, om, als in de eeuw die wij beleven,
aan genie van welken aard ook, onafhankelijkheid en overvloed te kunnen
waarborgen in de belangstellende bewondering der onmetelijke schare - het publiek.
Acht deze uitweiding niet overbodig: Crabbe's tweede verblijf te Londen staaft
ten volle de droevige waarheid der schets. Vrees evenmin, dat wij onze belofte
hebben vergeten, voort te zullen spoeden: van nu af spreke de toestand en niet
onze phantasie. Wij riepen hare hulp slechts in, waar wij ons vleiden dat zij het
schemerige des karakters zou toelichten, het zwevende omtrekken; thans zetten
wij zelfs geen voet in den doolhof der dagteekeningen eener dubbele
levensbeschrijving, - George, lezen wij, is geruimen tijd in Londen geweest; heeft
er, hoe lang of hoe kort ook, geworsteld met allerlei ontbering; wat heeft het hem
gebaat?
Hij zelf antwoorde u; liever nog, lees met ons over zijn schouder den brief, dien
hij bezig is te stellen, hij die de geneeskunde vaarwel heeft gezegd, om zijn leven
der letteren te wijden.
‘Mijnheer!’ staat er boven; er valt niet uit te vermoên, welke de maatschappelijke
rang mag zijn van hem aan wien de letteren zijn gerigt; engelschen zijn in dit opzigt
voorbeeldig eenvoudig.
‘Mijnheer! Ik gevoel, dat ik schier uwe talenten zou behoeven, om de vrijpostigheid
te verontschuldigen, die ik thans gebruik. Maar ik heb eene verschooning, die, hoe
eenvoudig aangevoerd, in een hart als het uwe, mij vergiffenis zal bezorgen; ik ben
een van die ongelukkigen, die zonder vriend, zonder bezigheid en zonder brood
zijn.’
George is niet hartstogtelijk, en toch, zoo zijn vader thans het schamel vertrek
binnentrad, waarin hij die regelen op het papier brengt; wanneer deze nogmaals
zeide, zoo als toen de heelmeester zonder kranken het in Aldborough niet langer
kon uithouden: ‘George! ga niet naar Londen!’ ...
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Ging er iets dergelijks om in zijnen geest? Hij schrijft voort:
‘Sta mij toe een kort berigt van mij zelven te geven. Ik had eenen al te toegevenden
vader, die mij eene betere opvoeding gaf, dan de ongunstige toestand van zijne
fortuin toeliet, eene betere opvoeding dan noodig was, omdat hij niet meer kon
doen.’
Waar het George aan hapere, aan gezond verstand, aan een goed oog op zijn
verleden niet.
‘Ik werd bestemd voor het beroep van geneesheer; maar daar ik de middelen niet
bezat, om de daartoe vereischte studiën te voltooijen, diende die bestemming slechts,
om mij te overtuigen van de liefde mijns vaders en van de dwaling waartoe zij hem
verleidde. In April 11. kwam ik te Londen met drie pond aan geld, en vleide mij dat
die som genoegzaam zoude zijn, om mij de gewone levensbehoeften te verschaffen,
totdat mijne bekwaamheden mij meer zouden bezorgen. Ik had van die
bekwaamheden eenen hoogen dunk, en eene dichterlijke ijdelheid bragt tot dit
zelfsbedrog het hare toe. Ik wist weinig van de wereld, en kende die slechts uit
boeken; ik schreef en hield mijne stukken voor volmaakt; als ik gebrek had, zouden
zij mij overvloed bezorgen; en ik streelde mij met droomen van roem en eer, terwijl
mijn voorkomen mij aan verachting blootstelde.’
Een blik op zijn versleten rok, en de pen glijdt weder over het papier.
‘Tijd, nadenken en gebrek hebben mij mijn zelfbedrog doen inzien. Ik beschouw
mijne stukken nu, geloof ik, in het ware licht, en terwijl ik ze zoo beoordeel, houd ik
ze toch voor beter, dan de gewone soort van poëzij van den dag.’
‘Anch' io son' pittore,’ George! - Macaulay getuigt als gij: ‘gedurende de dertig
jaren, die de verschijning van Johnson's laatste werk voorafgingen, waren dictie en
versificatie in de Engelsche poëzij, in den meest gebruikelijken zin van het woord,
correct, allercorrectst. Die dertig jaren zijn echter, wat dichtkunst aangaat, de
beklagelijkste tijd onzer letterkundige historie.’ - maar hij zondert toch, al rust zijn
blik bewonderend op Byron, fragmenten van Gray, Goldsmith, Beattie, Collins en
Mason uit; - welke zijn uwe voortbrengselen tegen deze, waarop Macaulay, het is
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het ware woord, nog a f t e d i n g e n weet? Schrap uit dien regel; Cowper's
T a f e l k o u t is reeds ter perse, Burns neuriet zijn liedjes al, - al hadt gij het geweten,
zoudt gij dichter zijn geweest, zoo gij het hadt gedaan, wie die het u in uwe ellende
vergen durft?
‘Ik was eenigzins bekend met wijlen den Heer Nassau, den broeder van Lord
Rochford; ten gevolge daarvan vroeg ik aan zijne Lordschap verlof, om mijn werkje
aan hem op te dragen. Ik wist dat er staatkundige toespelingen, noch personaliteiten
in waren, en zoo was het mij onverschillig, aan wien het opgedragen werd. Zoo
dacht zijne Lordschap er ook over, en stond mijn verzoek verpligtend toe. Men zeide
mij, dat eene inteekening de voordeeligste manier voor mij zijn zou, en ik deed
daarom mijn best om exemplaren van de hier ingesloten voorwaarden te verspreiden.’
Daar liggen honderdtallen van dat doodgeboren dichtstuk, ‘de Candidaat’ getiteld,
een heele stapel voor hem, - zijn uitgever Payne in Pall Mall is fout gegaan, de naam
van zijn vers zelf is eene ironie op zijnen toestand. Candidaat, voor wat?
‘Ik vrees, Mijnheer! dat ik u verveel met dit lange verhaal; maar geloof, dat ik zelf
gestraft ben door de ellende, die daartoe aanleiding geeft. Gij zult begrijpen, dat ik
gedurende dien tijd tot meer onkosten genoodzaakt was, dan ik kon maken; waarlijk,
de zuinigste had dit niet kunnen vermijden. De drukker bedroog mij, en mijne zaak
werd gedurig uitgesteld. De menschen, bij wie ik woon, bemerken mijnen toestand,
en begrijpen dat ik arm en zonder vrienden ben.’
‘Eene enkele vriendin van Sarah uitgezonderd,’ hopen wij dat zijn hart getuigt, al viel de goede vrouw van den linnenkooper hier niet te vermelden; al reikt zij ter
redding niet toe.
‘Tien dagen geleden, moest ik eene schuldbekentenis afgeven voor zeven pond,
ten einde een arrest te ontgaan wegens het dubbele van deze som, die ik schuldig
ben. Ik schreef aan iederen vriend, dien ik had, maar mijne vrienden zijn ook arm.
-’
Helaas! in zulk een toestand heeft men geene andere!
‘De tijd van betaling naderde, en ik waagde het, om mijne zaak aan Lord Rochford
voor te dragen. Ik verzocht
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een voorschot van deze som, tot ik geld van mijne inteekenaren ontving, hetgeen
ik binnen eene maand verwachtte; maar op dien brief heb ik geen antwoord
ontvangen, en waarschijnlijk heb ik door mijnen aandrang hem beleedigd. Nadat ik
alle eerlijke middelen heb beproefd, heb ik gisteren mijn onvermogen beleden, en
met veel moeite en als de grootste gunst, eene week uitstel verkregen; men heeft
mij gezegd, dat ik dan stellig moet betalen, of mij tot gevangenschap bereiden.’
Arme George! de hand beeft, trots al uwe bedaardheid.
‘Gij zult het doel van zulk eene lange inleiding gissen. Ik wend mij tot u, Mijnheer!
als een goed, en laat mij er bijvoegen, als een groot man. Ik heb geene andere
aanspraak op uwe gunst, dan dat ik ongelukkig ben.’
Eindig hier, George! al wat gij er bijvoegt, verzwakt het verhevene van dat beroep.
Maar hem en niet ons bedreigt de kerker.
‘Het denkbeeld van gevangenschap is mij niet gemakkelijk te dragen, en ik ben
laf genoeg zulk eenen uitslag van mijne onzekerheid te vreezen.’
‘Kunt gij, Mijnheer! mij voegzaam in eenig opzigt helpen? Wilt gij bewijzen van
de waarheid van mijn verhaal?’
o Armoede! o gebrek! hoe doet gij den mensch, den man inkrimpen, tot duldens
zulker twijfelingen toe?
‘Ik heb mij zelven bedrogen, maar ben onschuldig aan eenig ander bedrog. Laat
mij, indien het mogelijk is, uw medelijden opwekken. Ik weet dat menschen van rang
en fortuin dikwijls met dergelijke aanzoeken worden lastig gevallen, en genoodzaakt
zijn, om zelfs het verzoek te weigeren van hen, die zij als ongelukkigen kennen. Het
is dus met eene zwakke hoop, dat ik het waag uwe gunst in te roepen; - maar gij
zult mij verschoonen, Mijnheer! ook als gij niet goed vindt mij te helpen. Het kan
niet anders of uw besluit zal uit een menschlievend en edelmoedig hart voortvloeijen.
Ik zal morgen aan uw huis komen, Mijnheer! en indien ik het geluk niet heb om
bij u geloof te vinden, moet ik mij aan mijn lot onderwerpen. Mijn leven is mij zelven
een last, en allen die mij dierbaar zijn deelen in mijn leed.’
Arme moeder! arme Sarah!
‘Mijne betrekkingen, eens de bronnen van mijn geluk, maken nu mijn ongeluk
nog bitterder. Ik kan slechts ho-
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pen op een spoedig einde van mijn leven, dat onder zulke treurige vooruitzigten is
begonnen, en, schoon ik daarop niet behoor te roemen, het is mij eenige troost, dat
ik naar dat einde kan uitzien.’
Visschers en schippers! leert uw kroost zwoegen in het zweet zijns aanschijns,
om, gretig en dankbaar, eene bete broods en een teug biers te s m a k e n , liever
dan eene wijle het wonder van het dorp te wezen, en, na twintig jaren worstelens,
z u l k een blik te werpen op het graf!
Niet in éénen adem was die klagelijke klagt gestort, niet met dezelfde
voortglijdende pen dat smeekschrift op het papier gebragt, 't geen wij in Sybrandi's
vertaling mededeelden; zoo Crabbe lang had nagedacht of hij er toe over zou gaan,
hij overpeinsde, hij overlegde nog langer, toen het besluit was genomen, toen de
nood tot de uitvoering dwong. Eindelijk, wij zagen het, eindelijk was de brief, die
over zijn lot beslissen zoude, af; er ontbrak slechts het opschrift aan; wiens naam
zou het dragen? Gis eens: ‘talenten, - een goed, een groot man, - rang en fortuin,
- een menschlievend en edelmoedig harte, -’ al zijn die lofspraken bij lang na niet
in eenvoud des harten door den brief verspreid; al zijn ze oordeelkundig en
welsprekend ter regter plaatse aangebragt, greintjes wierook, welke een zweem
van geur achterlaten, terwijl deze kwistig gestrooid walging zouden wekken. - och!
het is eene hulde, meent ge, die de eerste groote heer de beste gelooven mag dat
hem toekomt; die vleijerij heeft men voor ieder veil! Mis, antwoorden wij, gij doet èn
George, èn hem in wien hij hoopte zijn goeden genius aan te treffen, om het zeerst
onregt: die onbekende verdiende elke dezer onderscheidingen ten volle, verdiende
er meer. De naam des mans, voor wien die brief was bestemd, zweefde in dien tijd
op aller tongen, en echter was hij, die hem droeg, zijne vermaardheid zoo min eener
hooge geboorte als een aanzienlijk vermogen verschuldigd; zijn strenge vader had
van hem, na volbragte studiën, geëischt, dat hij werken zoude; hij was arm gehuwd;
thans de vijftig over, werd hij meêgeteld waar sprakë was van welsprekendheid die
der Ouden op zijde strevend; thans gold zijn oordeel een vonnis bij iedere vraag
over vernuft. Hij was als schrijver begonnen, hij was tot staatsman gerijpt; Lord
Chatham had zijne eerste redevoering in het parlement een vrijbrief voor de
vermaardheid genoemd; America, om zijne vrijheid
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worstelend, verhief zijn naam tot de wolken, als dien van haren vurigsten verdediger;
hij was het, die de eerste poging tot hervorming der verouderde, vermolmde
staatsinrigtingen van Engeland wagen dorst;......, Edmund Burke roept gij ons toe.
En zie, de vingeren van George Crabbe schrijven dien naam, schrijven dezen met
liefde, ondanks zijn leed; immers, George is lang genoeg in Londen geweest, om
te hebben vernomen, George heeft in die droevige dagen te veel gelezen, om niet
te weten, dat Edmund Burke bij de mare van Goldsmith's dood in tranen uitbarst,
‘den bloed’ beweenende; dat Edmund in de vriendschap, die Johnson hem toedraagt,
een eere ziet!
Edmund Burke die George Crabbe voor de gevangenis
b e v e i l i g t , - wat oordeelt gij, zou het een waardig pendant zijn van Ward's
schilderij? - Het zou beleedigend zijn te onderstellen, dat iemand er nog aan twijfelen
kon, of de zevenentwintigjarige, die zoo lang geleden had onder de hem opgedichte
wondergave, maar ook door de ellende van zoo velerlei begoocheling was genezen,
bij den eersten blik werd doorzien, begrepen, geschat, door ‘dat verstand zoo
bewonderenswaardig begaafd voor het onderzoek van wat w a a r was; een verstand,
daarin sterker dan dat van eenigen staatsman, hetzij besturende of bespiegelende,
der achttiende eeuw; sterker dan iets ter wereld, uitgenomen zijne eigene
opbruischende en onbeheerschbare gevoeligheid.’ Edmund's menschenkennis
doorlas George geheel; hoe zou zijn meêgevoel mate hebben gehouden! - wat
oordeelt gij van onzen tegenhanger?
Als gij tot het gros onzer genreschilders behoort, - het deert ons, maar het is
ondervinding, die ons spreken doet, - dan wilt gij eerst weten hoe het er in Burke's
woning hebbe uitgezien, waar hij hem heeft ontvangen, of het ochtend of avond
was? en de weinige inlichting, welke wij u daarover geven kunnen, is gaarne tot
uwe dienst. Engeland leerde der wereld eerst later comfort waarderen; Engeland
smaakte dien toen zelf nog niet; ligt was het huisraad van dien tijd weinig behagelijker
dan zijne kleeding, - wat de plaats betreft, kies eene bibliotheek, eene studeercel,
wat ge wilt, en laat naar het u lust, waar ge licht behoeft, het heel of half geopend
venster min of meer uitzigt op een groep boomen geven, - de dag, het uur, och! wij
zullen u niet narekenen, het komt op iets anders
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dan op angstvallige waarheid aan; uwe phantasie hebbe vrij spel, binnen de grens
die het onderwerp aanwijst. Gij vraagt naar Burke's betrekkingen; maar wij zien u
komen, olijkerts, die wel weet hoeveel een schilderijtje bij een paar lieve
vrouwenbeeldjens wint! ge zoudt Edmunds beminnelijke gade, ge zoudt zijn geestig
nichtje willen binnensmokkelen - gevoelt ge dan niet dat Burke den schrijver van
zulk een brief slechts alleen ontving, hetzij het onderhoud af moest loopen met een
greep in de beurs en een goeden raad, hetzij het eindigde dat hij den ongelukkige
aan zijn harte sloot? Wij vragen u verschooning, kunstenaars! die hooger staat, die
teregt opmerkt, dat wij er slechts een schemerachtig begrip van hebben, welke
andere eischen het penseel doet dan de pen; hoe de middelen, waardoor de zusteren
het gemoed beheerschen, verscheiden zijn; - die eerst de beeldtenissen van Burke
en Crabbe zien wilt, voor gij een oordeel durft uitbrengen. Daar zijn ze. Er is iets
onbehagelijks in dien glimlach van George Crabbe; wij kunnen hem u slechts als
grijsaard doen aanschouwen; maar gij weet beter dan wij, dat niet ieder gelaat bij
graauwe haren wint; het geheim hoe gebrek, wanhoop, verrassing, dankbaarheid,
- een zonneschijn door donkere wolken brekend, - sommige gezigten adelt, ligt u
open. Edmund Burke, - wie is er ten onzent genoeg in de bijzonderheden van
Engelands groote mannen te huis, om te weten dat hij een bril droeg? ook heeft zijn
vriend Reynolds hem dien op deze afbeelding niet gegeven, - Edmund Burke, hij
zou in staat zijn u in verzoeking te brengen! Gepoederd hoofd, linten door het haar,
witte das, - wien zij eene ergernis zijn, niet u, - dat edele voorhoofd, die fijne neus,
die dunne lippen, dat weêrgaloos oogenpaar vooral, dat moeite schijnt te hebben
de voorwerpen gewaar te worden, en ze toch in hetzelfde oogenblik meet, verkiest
of verwerpt, gij aarzelt!.... Neen! doe het niet, - op ons standpunt, op dat van hen
die prijs stellen op gedachte, zouden wij u voor den pendant niet mogen toejuichen,
en zie hier, in vlugtige trekken waarom; beoordeel ons op uwe beurt; wij leeren
gaarne. Er is overeenstemming tusschen de beide toestanden, - in den eenen als
in den anderen komt niet slechts deze letterkundige genen ter hulpe, neen, op dit
doek en op dat beuren zij, die gestreden hebben en overwonnen, hen die bezwijken
op. om beiden de wapenen ter zege weêr in handen te geven, - niet als de
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meerdere den mindere, niet eens als de vader den zoon, als mannenbroeders, dat het altijd, dat het alom dus geschiedde! Maar er is, helaas! tevens niet slechts
verscheidenheid, een zorgeloos levenslustige tegenover een angstvalligen
levensmoede, - er is een onoverzienbare afstand als tusschen Tom Jones en Charles
Grandison, - er is ongelijkbaarheid voor wie dieper doordringt. Al overtroft ge Ward
honderdwerven in uitvoering, ge zoudt het verliezen in indruk; onderwerp tegen
onderwerp, de schaal zal nooit even staan door eigen wederwigt. Oliver Goldsmith's
gemoed is een bajert, ontvankelijk voor alles wat het wereldomstandigheden, goed
en kwaad, wat ook, lust er in te werpen, maar over wien zijn geest ordenend zweeft
en geene gestalte die er op zijn wenk van uitgaat, of zij boogt op schoonheid, of op
sterkte, - den duister ontstegen, doch schitterende van licht; - George Crabbe is
een spiegel, die hier moet gebragt en daar moet gesteld worden, opdat hij
wedergeve, wat zich in hem afkaatst, - bij Oliver is de warmte der liefde en hij brengt
voort; bij George is de koude des oordeels en hij ontleedt, - het hooge woord moet
er uit, Goldsmith heeft genie, Crabbe maar talent!
(De voortzetting in het volgend Nommer.)
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Longfellow's jongste gedicht.
The Courtship of Miles Standish, by Henry Wadsworth Longfellow.
Serve yourself, would you be well served, is an excellent adage!
Frisch en veerkrachtig als de natuur, waaraan zij hare beelden ontleent, frisch en
veerkrachtig als de maatschappij, waarin zij zich beweegt en die zij vertolkt, is de
letterkunde aan gene zijde van den Oceaan. Wat er goeds en schoons leeft in het
Amerikaansche volk, vindt ge in zijne litteratuur terug; wat er gebrekkigs en
overdrevens schuilt in zijn karakter en zijne instellingen, zijne geschriften zullen 't
u openbaren.
Sombere, grillige fantasie, die voor de meest huiveringwekkende voorstellingen
niet terugdeinst en evenwel waar blijft in hare opvatting der natuur, spreekt ze u niet
toe uit de werken van Nathaniel Hawthorne en Edgar Allan Poe? Gejaagdheid en
vlugtigheid van snel en veel leven, stralen ze niet door bij Ek Marvel, bij Parker
Willis? Verklaarbare reactie tegen den overweldigenden drang van materiële
ontwikkeling, materiële eischen en zorgen, merkt gij haar niet op in de overdreven
piëtistische rigting der novellisten en romancières, met Miss Cummins, Mrs. Beecher
Stowe, Elizabeth Wetherell en Amy Lothrop aan het hoofd; in het verschijnsel zelf,
dat de roman is overgeleverd - de hoffelijkheid zwichte voor de waarheid - aan het
zwakkere geslacht? Ziekelijk piëtisme, dat op de ‘verblijdende tijdingen uit Amerika’,
op het tweemaal
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daagsche bidden in de kerken alras een ander uiterste, eene terugwerking van
spotternij en libertinisme moet doen verwachten.
En toch, bij al die gebreken, welk eene vastheid van wil, welk eene volharding en
rustelooze studie, welk een helder en gretig oog voor de schoonheden der schepping,
voor de eischen van de tegenwoordige maatschappij; welk eene gezonde
levensbeschouwing, die tot blijmoedigheid stemt en tot arbeidzaamheid wekt, straalt
uit de letterkunde der Nieuwe Wereld; hetzij men de juistheid bewondere, waarmede
een Bancroft, een Prescott, een Washington Irving, een Lothrop Motley en Romeyn
Brodhead de geschiedenis opvatten en wedergeven; hetzij men zich vermeide in
de treffende schilderingen en natuurbeschrijvingen van den dichter, wiens naam
boven deze bladzijden is geplaatst en met wellust de frissche en versterkende
woudgeur opsnuive, die ons uit zijne gedichten toestroomt, of zich het harte verkwikke
en bemoedige door de waarheid der levensbeelden en levensvoorwaarden, die hij
teekent en predikt. En bij dat alles, hoe uitnemend nationaal is de amerikaansche
litteratuur! Figuren en toestanden, en de lijst, die hen omvat, ze zijn uit het
inheemsche leven gegrepen, aan den vaderlandschen bodem ontleend. De
nationaliteit van Brother Jonathan moge niet vrij zijn van zelfverheffing, ze is eene
levenwekkende kracht, een magtige prikkel tot vooruitgang en ontwikkeling en een
weldadige drijfveer tot oorspronkelijkheid. De platgetreden baan verlatende, zoekt
de Amerikaan nieuwe wegen en nieuwe vormen, die beantwoorden aan de behoeften
zijner jeugdige en voortvarende maatschappij.
Welk eene breede en schoone plaats neemt de studie der eigene geschiedenis,
tot in hare bron nagespoord, in de amerikaansche letteren in; wat al liefelijke verhalen
zijn hun oorsprong verschuldigd aan de lotgevallen dier moedige kolonisten, welke
het nieuw-ontdekte werelddeel hebben bevolkt en ontgonnen, van Canada's koude
zoomen tot de tropische streken van Florida; met welk eene vroomheid en
belangstelling wordt het karakter en de historie geraadpleegd der verschillende
volkeren, wier loten den magtigen amerikaanschen statenbond vormen!
Die geen vreemdeling is in de koloniale geschiedenis der Vereenigde Staten, zal
in de zamenvoeging en smelting der
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verscheidene bestanddeelen, waar uit zijn zijn voortgesproten de oplossing vinden
der vreemde en anders ligt onverklaarbare tegenstrijdigheden, welke men in
amerikaansche zeden en toestanden, in amerikaansche denkbeelden en geschriften
ontmoet. De verscheidenheid der rassen heldert de veelheid der vormen op, die
ons in maatschappij en litteratuur beide verrassen, en leert ons begrijpen, dat de
amerikaansche harmonie uit eene kunstige - of laat ons liever zeggen
w o n d e r v o l l e - groepeering van dissonanten is geboren. Twee maestri hebben
de schoone compositie geworcht: de tijd en de grond. Bij hun werk stonden hun
echter twee heerlijke primitieve klanken ter beschikking, die steeds trilden van hunne
snaren; behoeven we u te zeggen, dat we n a t u u r en v r i j h e i d bedoelen?
Wademt ons bij het doorbladeren der amerikaansche litteratuur een frissche
woudgeur tegen, de geur van vrijheid stroomt er ons niet minder verkwikkend uit te
gemoet. Zonen van een voorgeslacht, in staatkundige vrijheid opgevoed en ter
verkrijging van godsdienstvrijheid uitgeweken, hebben de burgers der Vereenigde
Staten het kostbare erfdeel hunner vaderen trouw bewaard en de denkbeelden
voortgeplant, waaraan hun land zijne wording en voorspoed is verschuldigd. Niet
alleen aan de uiterlijke vormen hunner staatkundige en maatschappelijke instellingen
ligt de zucht naar vrijheid ten grondslag, maar bovenal openbaart zij zich in de
onafhankelijkheid van hun geest en in de vrije vlugt hunner gedachten, door geene
banden der conventie weêrhouden of vreeze voor verkettering gekortwiekt. Is het
vreemd, dat de geest, die zich aan gewoonte noch vooroordeel stoort, zich soms
tot buitensporigheden en grilligheid verlokken laat en dikwijls geneigd is aan stoutheid
en nieuwheid van denkbeelden de voorkeur te geven boven de nuchterheid van het
geijkte ware?
Wie evenwel in 't nieuwe en vermetele den toetssteen meent te vinden van
genialiteit, niet de dichter van Evangeline, de Golden Legend, de Voices of the Night
en de Song of Hiawatha, wiens jongste werk wij bij de lezers van dit tijdschrift
wenschen in te leiden.
Henry Wadsworth Longfellow is een man van gevoel en verbeelding, zonder
welke geen dichter denkbaar is; hij heeft zijn geboortegrond en zijne geschiedenis
lief; zijn harte klopt warm voor de edelste en reinste aandoeningen
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onzer natuur, maar de ideële wereld, waarin hij ons rondleidt, is slechts het
dichterlijke omhulsel van de tastbare wereld, die ons omgeeft, van de zedelijke
feiten, die wij aanschouwen. Vrij van overspanning of weekelijkheid, stelt hij ons
niet het onbereikbare ter najaging voor, of zoekt onze sympathiën niet te verschalken
voor ziekelijke gevoeligheid of romaneske dweeperij. Gezond van hoofd, is de
amerikaansche dichter de welsprekende prediker van werkzaamheid en volharding,
van tevredenheid en blijmoedige berusting, de bezielde zanger van liefde en
huiselijken vrede, van de schoonheid der natuur en het goede des levens, al vindt
hij ook, te midden der woelige maatschappij waarin hij zich beweegt, nog den tijd
en de stemming om zich te laten wiegelen op den stroom zijner overpeinzingen aan
het hoekje van den haard, aan de stranden der zee, onder het lommer der boomen.
Indien wij den tijd niet voorbij waren, waarin men deftig sprak van eene
hooggeschoeide treurspelmuze en van hare even hooggestemde snaren - de
faussettoon wordt er door verklaard - wij zouden ook de muze van Longfellow tewijlen
met dien naam kunnen begroeten, al zijn de epopeën, die zij schept, van burgerlijker
stoffe dan de halve en kwartgoden, de zelfopofferaars en ‘verraders’ der oude
tragedie, al dragen ze zelfs een onvergeeflijk idyllisch gewaad. Daar is in deze
gedichten eene naïveteit en eene fijnheid van gevoel, welke het pathetische der
geschilderde toestanden naar onze meening verhoogt en het meesterschap over
den vorm te meer doet uitkomen. Wij hebben die bovenal bewonderd in zijne kleinere
gedichten, die in juistheid van opvatting en eenvoudigheid van uitdrukking schaars
geëvenaard mogen heeten, en zich door eene kernigheid en kracht van pointe
onderscheiden, welke in zijne meer uitgebreide dichterlijke verhalen niet altoos in
die mate worden aangetroffen.
Longfellow vereenigt in die verhalen de legende met de idylle; we behoeven wel
naauwelijks er bij te voegen, dat daarin van ridders noch burgtvrouwen of edelknapen
sprake is, maar dat de figuren aan lateren tijd zijn ontleend en ons meer huiselijke
gelaatstrekken vertoonen. Des dichters oorspronkelijkheid openbaart zich in die
zamensmelting, maar meer nog in de aanschouwelijkheid en levendigheid der
voorstelling, in de dramatische behandeling zijner stoffe
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en in zijne opvatting en beschouwing der gewaarwordingen en toestanden, die hij
vertolkt. Dat hij den hexameter voor den bouw dier verzen heeft gekozen, zal hem
wel niet aan het verwijt van navolging van ‘der redliche Pfarrer von Grünau’
blootstellen?
Maar liever dan ons in bespiegelingen te verdiepen over de plaatse, die aan
Longfellow in de rij der hedendaagsche dichters toekomt, willen we u kennis doen
maken - voor zoo verre gij ons niet reeds vóór zijt geweest - met zijn jongste verhaal,
dat behalve het metrum nog andere familietrekken met zijne Evangeline gemeen
heeft.
Het is eene episode uit een burgerlijken roman; wij zouden bijna geneigd zijn te
zeggen: een bedrijf van een vaudeville, dat u in the Courtship of Miles Standish
wordt gegeven.
Wij worden verplaatst naar de Nieuwe Wereld, naar het land, dat thans den naam
van Massachusetts draagt, doch ten tijde van ons verhaal behoorde tot het
uitgestrekte gebied, dat aan de engelsche Virginia Compagnie ter ontginning en
kolonisatie was afgestaan en onder den algemeenen naam van Nieuw-Engeland
was bekend.
Het was in December van het jaar 1620 dat de eerste volkplanting zich in die
streken vestigde en de grondslagen legde der tegenwoordige stad Plymouth. Een
honderdtal mannen, vrouwen en kinderen, uitgeput van vermoeijenis en ontbering,
op eene rampspoedige reize van meer dan twee maanden geleden, waarin zij in
de beperkte ruimte van een klein vaartuig waren besloten geweest, hadden voor
het eerst den voet gezet op het onherbergzame strand in de nabijheid van Cape
Cod, en onder den adem van een snerpenden noorderwind, onder sneeuwvlagen
en stortbuijen, de eerste houten loodsen opgeslagen te midden der wildernis.
Wie ze aan het werk had gezien, worstelende met het barre jaargetijde, hij had
voorzeker in deze pionniers der engelsche kolonisatie een meer dan gewonen moed,
eene meer dan alledaagsche vastberadenheid bewonderd. Het moest een magtige
prikkel zijn geweest, die hen, in weêrwil der hinderpalen en verschrikkingen,
waarmede zij te worstelen hadden, aandreef tot volharding bij hun voornemen om
voor zich en hunne kinderen in dit onvriendelijke oord een vaderland te vestigen.
En voorzeker, de prikkel, die hen aanvuurde, behoorde tot de sterkste drijfveeren
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die onze menschelijke natuur in beweging kunnen brengen; het gold de vrijheid van
geweten, de ongestoorde godsdienstoefening naar eigene overtuiging. Die eerste
volkplanters van Massachusetts waren de Puriteinen, door de vervolging van Jacobus
van den engelschen grond verdreven. Het dankbare nageslacht heeft hun den
eerenaam geschonken van Pelgrim-vaders, een naam, door hunne omzwervingen
in het land der vreemdelingschap, door hun moed en hunne vastheid van wil, door
de innigheid hunner overtuiging en de zuiverheid van hun handel en wandel ten
volle geregtvaardigd. We zijn gewoon aan het denkbeeld van Puritein de
eigenschappen van hoekig en stroef te verbinden, of - erger nog - hunne
godsvereering en hunne zeden van wettische stijlheid en oud-testamentische
ijverzucht te beschuldigen. En toch, hoe onbillijk is dat oordeel! Een enkele blik op
hunne lotgevallen en hunne handelingen is voldoende om ons tot betere gedachten
te brengen. Cromwell en zijne partij mogen een bloedig spoor hebben achtergelaten
in de engelsche geschiedbladen; de gemeente, waartoe zij behoorden, kan voor
hunne daden niet aansprakelijk worden gesteld. Men vergete daarbij niet, dat
godsdienstige onverdraagzaamheid in die tijden niet het deel was van deze of gene
kerk, maar dat van alle. Het Roomsch-Catholicisme vervolgde het Protestantisme;
de Gomaristen vervolgden de Arminianen; Genève verketterde Augsburg; de
episcopale kerk van Engeland deed de dissenters en puriteinen gevangen nemen
en dreef hen ten lande uit; de Puriteinen op hunne beurt verdrukten hunne vroegere
vervolgers en maten met de maat, waarmede men ook hen in de dagen van Jacobus
gemeten had. Wij mogen het betreuren en afkeuren; wij hebben het regt niet er de
Puriteinen meer dan anderen hard om te vallen en wij zouden een partijdig vonnis
vellen, wanneer we bij onze waardering slechts het oog vestigden op hun gedrag
in het tijdvak hunner heerschappij en niet tevens op hunne houding in de ure der
verdrukking. Vormelijk mogen ze geweest zijn in de opvatting hunner godsdienstige
pligten, overdreven in hun afkeer tegen de wereldschgezindheid, de smuk en tooi
en de weelderige zeden van hunne eeuw, aan die vormen en dat stemmige uiterlijke
beantwoordden hunne daden en gevoelens.
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De kleine schare, die wij in Decembermaand van het jaar 1620 de Nieuwe Wereld
zien betreden, heeft welgevestigde aanspraken op onzen eerbied. Om der geloofs
wille verdrukt en vervolgd, hadden zij ballingschap en armoede boven de opoffering
hunner overtuiging verkozen. Onder aanvoering van een hunner leeraars, den
waardigen Robinson, hadden zij hun vaderland verlaten en in het gastvrije Nederland
eene schuilplaats gezocht. Zij vestigden zich aanvankelijk te Amsterdam, maar in
den landbouw opgevoed, viel het hun moeijelijk in handel en scheepvaart het brood
voor hunne gezinnen te verdienen, en reeds tegen het einde van het jaar 1608 of
in het begin des volgenden jaars trokken zij naar Leyden, waar zij hoopten in een
of anderen tak van nijverheid spoediger werk te zullen vinden. Gedurende elf jaren
bewoonden zij die nijvere en welvarende stad; William Bradford leerde het
zijdespinnen; William Brewster rigtte eene kleine boekdrukkerij op en gaf les in zijne
moedertaal; John Carver en vele anderen vonden een bestaan in de wol- en
lakenfabrieken.
Zoo leefden zij rustig en tevreden, hoewel in kommerlijke omstandigheden, zonder
aanstoot of ergernis te geven aan andersdenkenden, rein van zeden en zacht van
omgang. Bij hun vertrek mogt de Leijdsche magistraat met volle regt getuigen: ‘Deze
Engelschen hebben nu bijna twaalf jaren in ons midden gewoond en daar is nooit
eenige klagte tegen hen ingebragt’. Maar hoe gastvrij onze landgenooten hen ook hadden opgenomen, met hoeveel
sympathie en eerbied zij ook werden behandeld, het hollandsche volkskarakter
verschilde te zeer van het hunne en de zeden te Leyden weken te verre af van
hunne strenge begrippen, dan dat zij zich op den duur op den vreemden grond
gelukkig konden gevoelen. Hunne nationaliteit zag met leede oogen, dat hunne
kinderen vervreemdden van Engeland's taal en gewoonten, en ook de zorgen voor
hun levensonderhoud begonnen hoe langer hoe drukkender te worden. ‘Eindelijk’,
zegt Bradford, hun historieschrijver - ‘hadden zij eene groote hope en een inwendigen
ijver om een goed fondament te leggen, of althans den weg daartoe te bereiden,
voor de verspreiding en voortplanting van het Evangelie van het Koningrijk Christi
in die verwijderde streken der wereld; ja, ware 't slechts, dat zij dienden voor de
eerste trede, waar
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anderen, die het groote werk zouden volbrengen, den voet op plaatsen konden.’
Allengs rijpte het denkbeeld onder hen, om in Amerika een staat te vormen,
bestuurd naar hunne overtuiging en geregeerd door de wetten van hun vaderland,
waar zij hunne taal en hunne godsdienst ongestoord konden voortplanten. Te
vergeefs bood Nederland hun de provincie Zeeland tot woonplaats aan, waar zij
akkers zouden vinden om te bebouwen en als eene eigene gemeente zouden
kunnen zamenblijven; even vruchteloos trachtte men hen, toen het eerste aanbod
afgeslagen werd, over te halen om zich in de nieuwe nederlandsche volkplanting
aan den mond der Hudsons-rivier - het Nieuw-Amsterdam dier dagen, het New-York
van onzen tijd - te vestigen. De liefde voor hun vaderland bleek alle ondervondene
verdrukking en verongelijking, de tegenzin tegen den vreemdeling bleek alle
gastvrijheid en welwillendheid te sterk.
Maar waar zou de plaatse zijn van hun toekomstig vaderland?
Met gloeijende verwen had Sir Walter Raleigh het pas ontdekte Guyana
afgeschilderd, en een oogenblik rigtte zich de opmerkzaamheid der Puriteinen op
die streken; maar de vreeze, dat het tropische klimaat ongeschikt mogt zijn voor
hun engelsch gestel, en de nabijheid der Spanjaarden in gene oorden, deden hen
spoedig omzien naar andere stranden. De Engelsche nederzettingen in Virginia
beantwoordden even weinig aan hun doel; dáár toch zouden zij de episcopale kerk
wedervinden, even onverdraagzaam als in het oude vaderland. De groote
Virginia-Compagnie bezat echter, krachtens haar patent, nog uitgestrekte,
onbewoonde landen, en zij besloten zich in een of ander gedeelte daarvan te vestigen
en eene geheel zelfstandige volkplanting te vormen.
Toen het gewigtige besluit genomen was, werden John Carver en Robert
Pushman, twee der aanzienlijkste leden van hunne gemeente, naar Engeland
afgevaardigd om met de Virginia-Compagnie in onderhandeling te treden. Na velerlei
moeijelijkheden en tegenwerking van de zijde der episcopale geestelijkheid, gelukte
het hun eindelijk, geholpen door den invloed van Brewster, om eene overeenkomst
te sluiten, waarbij hun eene strook lands werd afgestaan, waar zij als getrouwe
onderdanen van den koning hunne

De Gids. Jaargang 22

650
tenten konden opslaan. Niet allen konden echter te gelijker tijd de reize aanvaarden,
en men besloot, dat hun leeraar Robinson met een deel der gemeente te Leijden
zou achterblijven en William Brewster, die tot ouderling was verkozen, als herder
en voorganger de eerste emigranten zou vergezellen. Winslow, Carver en Cushman
behoorden tot die uitverkorenen, maar ook nog een ander gewigtig persoon, die
zich steeds een trouw vriend en medestander der Puriteinen betoond en zich
omstreeks 1618 te Leijden bij hen gevoegd had, schoon hij niet tot hunne gemeente
behoorde en ook nimmer daartoe overging, zoude zich met die pionniers inschepen.
Het was kapitein Myles Standish, die reeds op jeugdigen leeftijd in de Nederlanden
was gekomen om er zijn fortuin in de wapenen te beproeven en die vele jaren in
Staatsche krijgsdienst had doorgebragt. Hij heeft eene groote rol gespeeld in de
geschiedenis der eerste puriteinsche vestiging in Noord-Amerika en door zijne
vastberadenheid en moed, door zijne kennis en helder oordeel, aan de jeugdige
kolonie gewigtige diensten bewezen.
Myles Standish was een man van ijzeren zenuwen en onverwinnelijke kracht van
geest; zijne gestalte was klein en gedrongen, maar kloek en gespierd; zijn gestel
was bestand tegen alle vermoeijenis en ontbering; hij was driftig en opvliegend van
aard, maar even snel in het besluiten als in het uitvoeren. Man van het zwaard,
blonk hij echter tevens door zijne taalkennis en - hetgeen van meer waarde is - door
zijne ondervinding en menschenkennis uit; hij stamde van een der eerste geslachten
van Lancashire af en kon zijne voorvaderen optellen tot de tijden van Willem den
Veroveraar. Van goede familie te zijn en geld te hebben, bleek echter ook bij Standish
niet hetzelfde te wezen. Van vermogen ontbloot, had zijn vurige geest in den
onafhankelijkheidsoorlog, door de Nederlanden tegen Spanje gevoerd, een
geschikten werkkring meenen te vinden, die tot roem en fortuin leiden kon, en reeds
als jongeling stond hij in onze gelederen.
Soldat de fortune werd Myles Standish echter niet; de titel van kapitein is geen
waarborg, dat hij werkelijk dien rang in het Staatsche leger heeft bekleed. Van zijne
lotgevallen in ons vaderland is ons niets bekend; wij weten alleen, dat hij zich
omstreeks 1618 te Leijden bevond, misschien nog in krijgsdienst, en toen in kennis
geraakte met zijne
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puriteinsche landgenooten, aan wier lot hij van toen af het zijne verbond.
Een klein vaartuig, de ‘Speedwell,’ bragt de eerste emigranten naar de kusten
van Engeland, alwaar zij een ander vaartuig, de ‘Mayflower’ zouden vinden en nog
eenige geloofsgenooten afwachten, die zich met hen wilden inschepen. Wij zouden
eene geschiedenis der Pelgrims schrijven, indien wij voortgingen op deze wijze hun
uittogt naar het nieuwe Kanaän mede te deelen. Het is voor ons doel voldoende,
dat wij herinneren dat velerlei tegenspoed hun bij het uitzeilen trof en de ‘Speedwell’
verpligt was in Engeland achter te blijven, zoodat de honderd personen, die aan
den togt deelnamen, verpligt waren zich zamen te dringen in de beperkte ruimte
van de ‘Mayflower’, wier naam in dankbare vereering blijft bij het Amerikaansche
volk. Onze lezers, die meer wenschen te weten omtrent de reize der Puriteinen,
1
verwijzen wij naar de onderstaande geschriften. .
Het voornemen der Puriteinen was zich te vestigen in de omstreken der
Hudson's-rivier, niet verre van het nederlandsche gebied, maar door de stormen uit
hunne koers geslagen, werden zij geworpen tegen de barre kusten van
Massachusetts en ankerden, vermoeid van den langen en rampspoedigen togt, in
den inham van Cape Cod. Wel beproefden zij later hunne aanvankelijke bestemming
te bereiken; maar de holle zeeën en de vele hinderpalen, die zij ontmoetten, deden
hen spoedig terugkeeren naar de plaats hunner eerste landing en zij onderwierpen
zich aan eene blijkbaar Hoogere beschikking.
Onder hen, die uitgezonden werden om het land te verkennen en een geschikt
punt op te sporen voor de vestiging der kolonie, behoorde - hoe kon het anders? sten

onze held Myles Standish. Op den 20
December 1620 werd de plaatse gekozen,
waar de stad Plymouth verrijzen zoude, en drie dagen later werd de bouw begonnen
van eene groote houten woning, welke tot gemeenschappelijke verblijfplaats bestemd
was. De ontbering, de koude en de vermoeijenis eischten alras van de zwakke
volkplanting menig slagtoffer, en vóór de lente van 1621 aanbrak, had de

1

G. Bancroft, History of the United States, vol. 1 pag. 228 en v.; the Pilgrim Fathers of
New-England, bij W.H. Bartlett; Original Chronicles of the Pilgrims, collected bij Mr. Alexander
Young; Guide to Plymouth, by W.S. Russell.
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dood dertig harer leden weggemaaid. Onder deze behoorde de huisvrouw van Myles
sten

Standish, Rosa, die den 29
Januarij overleed. - Met het betere jaargetijde
herleefde echter de moed, die velen dreigde te ontzinken; ijverig werd het werk
voortgezet, de grond verdeeld en de woningen getimmerd. Ter verzekering van de
veiligheid der kolonie tegen de overvallen der Indianen, werd Myles Standish op
den

den 17 Februarij tot kapitein-generaal benoemd over een leger van tien of twaalf
weêrbare mannen. Aan hem viel met John Alden, Jonathan Brewster en Thomas
Prence een stuk gronds ten deel; hij noemde den grond naar het erfdeel zijner
voorvaderen Duxbury; de heuvel, tegen wiens glooijing zijne akkers oprezen, heet
nog thans Captain's Hill, en vele andere plaatselijke bijzonderheden herinneren nog
den moedigen krijgsman. Wilt ge, alvorens Longfellow's gedicht met ons te
beschouwen, in proza de anecdote vernemen, waaraan hij zijne stoffe heeft
ontleend?
Zij is deze.
Eene wijle na den dood zijner geliefde Rosa, vestigde de kloeke weêuwenaar
zijne oogen op Priscilla, de dochter van William Mullins, welke hem toescheen eene
geschikte wederhelft te zijn, om de treurige leêgte aan te vullen. Bij het doen zijner
liefdeverklaring nam hij echter zijne toevlugt tot het zenden van een gecommitteerde,
of - zoo gij wilt - een plenipotentiaris, en de uitslag was ligt te voorzien en leverde
eene nieuwe bijdrage tot de dwaasheid, om bij procuratie het hof te doen maken.
In dit geval beging de argelooze soldaat, die zeker te veel steunde op zijnen roem
van held, echter nog een grooten misslag te meer. Hij was zoo onvoorzigtig den
jeugdigen, flinken en lang niet kwaad er uitzienden John Alden, als overbrenger
zijner vurige hartewenschen af te vaardigen naar de bekoorlijke Priscilla, die verre
van ongevoelig was voor den schoonen jongeling; en zoo gebeurde het, dat toen
de blozende postillon d'amour het aanbod van zijn lastgever uitstamelde, het meisje
hem met de naïve vraag in de rede viel: ‘Wel, John! waarom spreekt gij niet voor u
zelven?’
John Alden's blozende koonen werden met een donkerder rood overtogen, toen
hem zóó plotseling de meer dan duidelijke wenk werd gegeven tot het vragen van
een geluk, dat ook hij misschien in zijn gemoed reeds lang had
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gewenscht. Hij sprak, zoo als Othello tot Desdemona, en met een even goed gevolg;
- John en Priscilla werden man en vrouw, en de arme Myles Standish was in den
beginne woedend, maar bedaarde langzamerhand, en bood zich later in eigen
persoon aan eene zekere Barbara aan, om in het lief en leed des levens met hem
te deelen. Deze dame wist hem beter op prijs te stellen en verhoorde zijne vurige
smeekingen.
Ziedaar het verhaal, zoo als 't ons in al zijne eenvoudigheid door Bartlett wordt
gegeven; wij willen er al aanstonds bijvoegen, dat de wakkere Myles Standish nog
met vele zonen en dochteren werd gezegend en in den ouderdom van 72 jaren in
1656 te Plymouth overleed, waar zijne nagedachtenis voortdurend met liefde wordt
vereerd door het talrijke kroost der moedige Pelgrims, voor wie hij zulk een
voortreffelijk medgezel, vriend en beschermer en zulk een moedig veldoverste was
geweest.
De historische trouw gebiedt ons, om niet te verzwijgen, dat de aanval op het hart
van Priscilla plaats had weinige maanden na het overlijden van Rosa. De kapitein
was echter niet de eenige weêuwenaar, die zich haastte uit dien droevigen staat te
den

worden verlost; wij lezen, dat den 12 Mei 1621 het eerste huwelijk in de kolonie
werd gesloten tusschen Edward Winslow, die zijne vrouw, en Susanna White, die
haren man vóór naauwelijks drie maanden had verloren.
Bij den toestand der volkplanters is het feit verklaarbaar, al zouden we ons bij
den eersten aanblik geregtigd achten, hen van ongevoeligheid en onkieschheid te
beschuldigen.
Deze Susanna White heeft eenige beroemdheid verkregen in de geschiedenis
der volkplanting, wijl zij in December 1620, aan boord van de Mayflower, in de haven
van Cape Cod, aan de nieuwe wereld den eersten burger schonk, die, ter herinnering
van het pelgrimslot der Puriteinen, den naam van Peregrine White ontving.
Deze eerstgeborene der kolonie bereikte - welligt als premie - den ouderdom van
83 jaren.
Keeren we, na de lange uitweiding, tot Longfellow's gedicht terug, dat, zoo als ge
zien zult, de geschiedenis op den voet volgt.
Wij worden door den dichter ingeleid in de woning van onzen held, en zien hem
in zijn eenvoudig verblijf, van
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ruwe boomen getimmerd, op en neêr wandelen, gekleed in wambuis en hozen en
Cordovaansche laarzen. In eene krijgshaftige houding stapt hij van het eene naar
het andere einde, blijkbaar in gedachten verzonken en de handen op den rug
geslagen; van tijd tot tijd staat hij stil, om een welgevalligen blik te werpen op zijne
blinkende wapenen en stalen rusting, en bovenal op zijn vertrouwde damascener
kling, welke in fiere slagorde aan de wanden der hut pronken. In een hoek van het
vertrek leunt zijn musket, zijn buks en kruidhoorn.
Mij dunkt, wij zien de primitieve kolonistenwoning voor ons, en gevoelen, dat
geene andere omgeving die van Myles Standish zijn kan; hij is in die breede trekken
goed geteekend, en de figuur staat aanschouwelijk voor onze verbeelding, breed
geschouderd, ruim van borst, met spieren en peezen van ijzer, met een gelaat bruin
als de schors van een noot, met een rossen baard, die hier en daar reeds gegroefd
is door slingerpaden van sneeuw, zoo als soms de hagen in de Novembermaand.
Niet verre van hem zit zijn vriend en huisgenoot, John Alden, aan een ruwe houten
tafel te schrijven, een jongeling met blonde lokken en blaauwe oogen en met de
daauw en schoonheid der jeugd op het gelaat, gelijk aan die gevangenen, bij wier
aanblik de Heilige Gregorius in verrukking uitriep:
‘Not Angles but Angels.’

Hij was de jongste der mannen, die met de Mayflower waren overgekomen, en het
portret, dat ons van hem gegeven wordt, doet ons begrijpen, dat de bevallige Priscilla
hem meer dan halverwege te gemoet kwam.
Het is eene gelukkige tegenstelling, die gespierde en gebruinde soldaat, die den
herfst des levens reeds nadert, en die frissche en fijngevormde jongeling, die niet
het zwaard, maar de pen hanteert. In weêrwil van verschil van jaren en aanleg,
waren Myles Standish en John Alden boezemvrienden, en niet alleen het toeval
had hun dezelfde woning en denzelfden akker aangewezen.
Eensklaps brak de eerste de stilte en somde met begrijpelijken trots de beproefde
deugd zijner wapenen op, en wees zijnen medgezel op het stalen borstkuras, waarop
een Spaansche kogel was afgestuit, die door een arcabucero juist op zijn hart was
gemikt. ‘Ware het staal minder
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deugdzaam geweest,’ riep hij uit, ‘dan zoude het vergeten gebeente van Myles
Standish reeds lang in de Vlaamsche moerassen hebben gerust.’ - Het antwoord
van John Alden teekent den Puritein. Zonder op te zien van zijn schrijfwerk, klonk
het:
‘Truly, the breath of the Lord hath slackened the speed of the bullet;
He in his mercy preserved you, to be our shield and our weapon.’

Myles Standish, die geen Puritein is, geeft geen acht op de vrome verklaring van
zijn jongen vriend; hij heeft de Spaansche kogel reeds lang weêr vergeten en er
alleen ter loops van gewaagd, niet wijl hij het behoud van zijn leven zoo bijzonder
treffend vindt, maar omdat hij het gehalte van het staal wenscht te doen waarderen.
Hij gaat dan ook met zijne bewonderende beschouwingen voort, en maakt Alden
opmerkzaam op den schitterenden glans der wapenen.
‘That is because I have done it myself, and not left it to others.
Serve yourself, would you be well served, is an excellent adage;
So I take care of my arms, as you of your pens and your inkhorn.’

Maar niet alleen in de zorg voor zijne wapenen is Myles Standish een practisch
man; hij blijkt het ook in alle andere zaken te zijn. Hij kent, even als Caesar, de
namen van zijn geheele, onverwinnelijke leger, van al zijne soldaten - ‘twaalf man!’
zegt hij met een glimlach. Zich opwindende bij het denkbeeld aan zijn hoogen rang
van kapitein-generaal, wil hij ook aan zijn huisgenoot de ontzaggelijke magt toonen,
waarover hij te beschikken heeft. Op een vooruitstekend rotspunt hebben de
kolonisten een soort van fort gebouwd, dat tevens tot kerk dient, en op welks top
zij een stuk geschut hebben geplaatst.
‘Look! you can see from this window my brazen howitzer planted
High on the roof of the church, a preacher, who speaks to the purpose,
Steady, straight-forward and strong, with irresistible logic,
Orthodox, flashing conviction right into the hearts of the healthen.
Now we are ready, I think, for any assault of the Indians;
Let them come, if they like, and the sooner they try it the better, Let them come, if they like, be it sagamore, sachem or pow-wow,
Aspinet, Samoset, Corbitant, Squanto or Tokamahamon!’

De Gids. Jaargang 22

656
Wat dunkt u, kon kapitein Myles Standish anders spreken, en staat hij daar niet
levensgroot voor u?
Maar zijn blik rustte niet alleen op het fort; zij rigtte zich een weinig verder naar
een anderen heuvel, en eene schaduw overtoog zijn gelaat. Daar, op dien heuvel
bij de zee, lag Rosa Standish begraven. Op haar graf golfden de groene airen van
het pas geplante koren:
‘Better to hide from the Indian scouts the graves of our people,
Lest they should count them, and see how many already have perished!’

Hoe schilderen die weinige woorden den benarden toestand der volkplanting, de
bittere worsteling in den vervlogen winter!
John Alden bleef verdiept in zijn werk, en geen wonder! hij was bezig de brieven
te schrijven, welke den volgenden dag met de Mayflower naar Europa zouden
worden verzonden, en waarin hij aan de broederen in Engeland en Holland een
getrouw verhaal gaf van de doorgestane ellende. Opmerkelijk was het, dat in die
brieven zoo veelvuldig melding werd gemaakt van den naam van Priscilla, van de
schoone en deugdzame puriteinsche maagd Priscilla, al meende de schrijver ook,
dat zij er geen enkele maal te veel in voorkwam. Inmiddels had Myles Standish zijne
‘Caesar's Commentaries’ voor den dag gehaald en bladerde voor de honderdste
keer in het verhaal dier veldslagen. Julius Caesar was een man naar zijn hart, die
even goed met de pen als met het zwaard wist om te gaan, die een gepast gevoel
van eigenwaarde bezat, en een gedenkwaardigen slag won, omdat hij zelf hielp
vechten. De wijsgeerige gevolgtrekking kon de wakkere Standish echter niet
verzwijgen; hij moest haar aan zijn vriend mededeelen:
‘That's what I always say; if you wish a thing to be well done,
You must do it yourself; you must not leave it to others.’

Na deze diepzinnige opmerking keerde hij tot zijn vroeger stilzwijgen terug, maar
blijkbaar was zijn geest met iets anders vervuld dan Caesar's Commentariën; althans
hij wierp nu eens een blik door het venster, dan eens een blik naar den ijverigen
schrijver. Daar moest hem iets gewigtigs op het harte liggen, dat hij aan zijn vriend
wenschte mede te deelen. ‘Wanneer gij gedaan hebt met uw werk,’
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zeide hij, ‘heb ik u iets belangrijks te vertellen; maar overhaast u niet; ik zal niet
ongeduldig worden.’ - John Alden was echter te beleefd om zijn huisgenoot te laten
wachten; maar wie schetst zijne ontsteltenis, toen de kapitein met een verlegen
gelaat en naar zijne woorden zoekende, hem de bekentenis deed, dat hij bij zich
zelven gedurig de woorden der Schrift had overpeinsd: ‘Het is niet goed, dat de
mensch alleen zij’, en hoe die steeds wederkeerende gedachte hem het oog had
doen slaan op Priscilla, die alleen in de wereld stond, sinds zij in den afgeloopen
winter vader, moeder en broeder verloren had; die hij had leeren hoogachten en
liefhebben om de trouwe zorg, die zij aan hare dierbare afgestorvenen had gewijd,
om het geduld, den moed en de geestkracht, die zij onder zoo zware beproeving
had aan den dag gelegd. Zijn treurig leven zou door het bezit van zulk eene
huisvrouw in een paradijs veranderen; maar hem ontbrak de moed zelf tot het meisje
te gaan; hij bekende zich daarin een bloodaard. John Alden had in stomme verbazing
de bekentenis aangehoord, welke eensklaps aan zijne eigene, liefste wenschen
den bodem dreigde in te slaan, maar hoe klom zijne ontzetting, toen de krijgsman
op goedhartig-overredenden toon voortging:
‘Go to the damsel Priscilla, the loveliest maiden of Plymouth,
Say, that a blunt, old captain, a man not of words, but of actions,
Offers his hand and his heart; the hand and heart of a soldier;
Not in these words, you know; but this in short is my meaning;
I am a maker of war, and not a maker of phrases.
You, who are bred as a scholar, can say it in elegant language,
Such as you read in your books of the pleadings and wooings of lovers,
Such, as you think best adapted to win the heart of a maiden.’

Welk eene natuurlijkheid en naïveteit in deze voorstelling, welk eene waarheid in
de keuze der woorden! Kinderlijk van hart, als de oude krijgsman was, besefte hij
niet, welk eene gevaarlijke opdragt hij aan zijn jeugdigen makker gaf; vermoedde
hij niet, dat in den bondgenoot een mededinger schuilen kon. Zelfs de snoeverij,
die doorstraalt in de gedurige herhaling, dat hij geen man van zoete woordekens,
maar van daden is, schijnt ons uit het leven gegrepen. Indien we de geschiedenis
niet tot getuige hadden,
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we zouden de handeling van onwaarschijnlijkheid verdenken en in de intrigue eene
gezochte vaudeville-wending gispen; maar nu aan de waarheid van het feit niet kan
getwijfeld worden, komt ons de opvatting en voorstelling bij uitnemendheid juist
voor. Wij hebben gezien, dat Longfellow ons den jeugdigen Puritein schildert als
zelf vervuld van den wensch, Priscilla eenmaal de zijne te mogen noemen; het
dramatische van den toestand wordt er door verhoogd; ware John Alden gansch
onverschillig omtrent het meisje geweest, hij had om de hem opgedragen zending
gelagchen en haar zeker goedsmoeds vervuld. Nu echter verandert de zaak van
gedaante, en het onverwachte verzoek wordt voor den jongeling een strijd tusschen
vriendschap en liefde. Voor ons, ouderen van dagen en kouderen van gemoed, kan
de uitslag van dien strijd niet twijfelachtig zijn en wij blijven welligt in stilte
glimlagchen; maar voor den jongeling, die met vriendschap dweepte en Myles
Standish vereerde als een man van uitstekende hoedanigheden, was de stelling,
waarin hij zich zag geplaatst, inderdaad eene zeer pijnlijke, en helde de schaal over
naar de zijde van zijn vaderlijken vriend. Hij gaf echter den kamp niet onmiddellijk
op, maar stapelde bezwaar op bezwaar, en tegenwerping op tegenwerping. Hij hield
Standish voor oogen, hoe ongeschikt hij was voor zulk eene moeijelijke taak; hij
herinnerde hem zijne eigene geliefkoosde spreuk; maar 't mogt niet baten. De
kapitein had het eenmaal vast besloten en zijn vriendelijke aandrang deed den
jongeren zwichten, en met de wanhoop in het harte bragt John Alden het offer en
verliet de gemeenschappelijke woning. Beter en mannelijker ware het voorzeker
geweest, wanneer hij dadelijk het dwaze verzoek afgeslagen, en niet den
onmogelijken kamp tusschen pligt en neiging aanvaard had; maar dan ware John
Alden niet meer John Alden geweest.
Lang en moeijelijk scheen hem de weg naar het huis van Priscilla en hij behoefde
al zijne puriteinsche overtuiging om voort te gaan. Het was de hand des Heeren,
die in toorn op hem was gelegd, omdat hij te veel de begeerte des vleesches had
ingewilligd, omdat hij blindelings Astaroth en de onreine afgoden van Baäl had
aangebeden; dit was zijn kruis, dat hem te dragen gegeven was; hij had gezondigd;
de vergelding volgde ras op het misdrijf!
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Zoo natuurlijk en naïef als wij de taal van Myles Standish hebben gevonden, zoo
overdreven komen ons deze bespiegelingen van John Alden voor. Puritein of niet,
John Alden was een schoon en flink jongeling, en daarbij hij was verliefd, zeer
verliefd.
Wij zullen dan ook weldra zien, dat ook hier de natuur boven de leer ging. Volgen
wij hem slechts naar Priscilla's woning.
Toen hij de deur van het verblijf der geliefde was genaderd, hoorde hij hare
en

muziekale stem; zij zong den 100 Psalm, het groote oud-puriteinsche lied, vol van
den adem des Heeren; hij trad met zachten voetstap binnen, uit vreeze van haar te
storen. Daar zat zij aan het spinnewiel; de draden gleden door de fijne vingeren;
het voetje deed in gekadanseerde beweging het rad draaijen; op haar schoot lag
het psalmboek van Ainsworth,
‘Printed in Amsterdam, the words and the music together,
Rough-hewn, angular notes, like stones in the wall of a churchyard,
Darkened and overhung by the running vine of the verses.’

Bij den liefelijken aanblik verrees in het gemoed van den jongeling met vernieuwde
kracht de gedachte aan het geluk, dat hij welligt eenmaal had kunnen deelachtig
worden, en loodzwaar drukte hem de last neder, welken hij volbrengen moest. Al
de droomen zijner jeugd, al zijne hoop en zijne zaligheid zouden alzoo in rook
verdwijnen en zijn leven voortaan eene treurige wildernis zijn. Nog tracht de
puriteinsche geest de weêrbarstige natuur te onderdrukken; nog eenmaal herhaalt
hij bij zich zelven, dat het Gods wil is. Hij treedt de woning binnen en wordt met een
blijden lach ontvangen; het meisje reikt hem de hand; zij had juist aan hem gedacht!
Hij staat bedremmeld voor haar en kan geene woorden vinden; tot eenig antwoord
reikt hij haar de bloemen over, die hij onderweg voor haar heeft geplukt. Na eene
pijnlijke stilte, begint het gesprek over de gebeurtenissen van den dag, over de
verkwikkelijke lente, de eerste bloemen en het eerste vogelenlied, over de vrienden
in het verre vaderland, over het vertrek van de Mayflower. Hoe ze noode bekennen
durft, dat ze wel mede zoude willen gaan naar Oud-Engeland, waar de hagen thans
in bloei moeten staan, waar ze in gedachte in haar dorp zoovele welbekende
vriendengezigten haar tegemoet
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ziet komen! Zij stond zoo eenzaam en verlaten in het vreemde land, sinds al hare
dierbare betrekkingen haar waren ontvallen; zij voelde eene heimzucht, welke sterker
begon te worden dan haar wil.
John Alden veroordeelt haar niet:
‘Stouter hearts than a woman's have quailed in this terrible winter.
Yours is tender and trusting, and needs a stronger to lean on;
So I have come to you now, with an offer and proffer of marriage
Made by a good man and true, Miles Standish, the Captain of Plymouth!’

Als een schooljongen had hij zijne boodschap er uitgestooten, en wij verbeelden
ons, dat hij zich verligt gevoelde, toen hij de liefdeverklaring had gedaan op eene
wijze, zoo onbehouwen als naauwelijks Myles Standish zelf 't zou hebben gewaagd.
Wij behoeven wel niet te zeggen, met welk eene verwondering en smartelijke
teleurstelling de schoone Priscilla de oogen naar hem opsloeg, en hoe ze na eene
pooze het eenige antwoord gaf, dat op zulk eene vraag paste:
‘Why does he not come himself and take the trouble to woo me?
If I am not worth the wooing, I surely am not worth the winning!’

Priscilla - men ziet het - was een verstandig meisje, niet te schuchter om hare
meening openhartig uit te spreken. Wij zouden echter de lezing van het gedicht
schier onnoodig maken, wanneer wij voortgingen op zoo uitvoerige wijze de
gesprekken weder te geven, en onze bedoeling is juist eene tegenovergestelde.
Wij hebben echter gemeend ons eenige aanhalingen te mogen veroorloven, ten
einde onze lezers in staat te stellen zich van den natuurlijken gang der dialoog in
dit gedicht te overtuigen.
John Alden maakte de zaak niet beter door de verklaring, dat de kapitein er den
tijd en de geschiktheid niet voor had, eene verklaring, welke Priscilla onmiddellijk
wist te wederleggen, en toen hij, van lieverlede warm geworden en geheel vervuld
van den heiligen vriendschapspligt, dien hij had aanvaard, met geestdrift de goede
eigenschappen van zijn vriend verkondigde, zijn moed, zijne rondborstigheid, zijn
edel hart, zijn goede afkomst en gewigtige stelling in de kolonie verhief, en zich
zelven geheel vergetende, uitriep, dat iedere vrouw in Plymouth, ja in Engeland,
zich
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gelukkig zou prijzen de huisvrouw van Myles Standish te zijn, toen antwoordde ze
met een schalken glimlach, schoon met eene trillende stem:
‘Why don 't you speak for yourself, John?’

De gedachte is zóó eenvoudig en natuurlijk, dat we niet blijven stilstaan bij den
twijfel, of het in het jonge meisje wel gepast was, haar uit te spreken. John Alden
speelde eene wanhopige rol, en Priscilla, die het zag en voorzeker met welgevallen
haar blik liet rusten op den welsprekenden bode, trachtte hem - welligt haars ondanks
- tot het gezond verstand terug te brengen.
Het geneesmiddel bleek echter niet van dadelijke werking. Als een onzinnige
snelde John Alden de woning uit en de bosschen in. Wij willen u niet de gedachten
en overpeinzingen mededeelen, waaraan hij zich overgaf; hij was in een koortsigen
toestand, dien hij door teksten uit de Heilige Schriftuur zoekt te bezweren, zoo als
't een opregt Puritein paste. Hij dacht aan de zonde van David; hij mompelde van
verzoekingen van Satan, van den grimmigen toorn des Heeren; hij besloot de kolonie
te verlaten; hij was een zondig man, een verrader! Werkelijk gelukte het hem door
deze overwegingen zich zelven de noodige kracht te geven, om in schijnbare kalmte
naar de gemeenschappelijke woning te gaan en aan Myles Standish verslag te doen
van zijne zending.
De oude krijgsman begon reeds ongeduldig te worden; hij had in den tusschentijd
met Julius Caesar reeds tien veldslagen geleverd en twee steden geplunderd en in
brand gestoken.
De toestand van John Alden moet hoogst moeijelijk zijn geweest gedurende het
verhaal, maar vooral toen hij genaderd was tot de woorden, waarmede Priscilla
zijne welsprekende aanprijzing van den kapitein had beantwoord: ‘Eilieve, waarom
spreekt gij niet voor u zelven, John?’ - De uitwerking dier woorden was dan ook
gelijk men haar kon verwachten. Myles Standish barstte los als een handgranaat
en met eene stem, die van woede trilde, riep hij uit:
‘John Alden! you have betrayed me!
Me, Miles Standish, your friend! have supplanted, defrauded, betrayed me!’
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Leest zelve de verdere woorden van verontwaardiging, die hij met volle regt aan
zijn trouweloozen vriend meende te mogen rigten.
Gelukkig evenwel voor beiden, geeft de komst van een bode eenige afleiding; de
krijgsman wordt onmiddellijk naar den Raad geroepen; er is dringend gevaar en
men ducht een overval van de Indianen. Nog vol van gramschap, ijlt hij de woning
uit; John Alden blijft alleen met zijne gedachten en zoekt sterkte in het gebed.
De karakterteekening van John Alden, de type van den man, die het slagtoffer is
van zijne pligtsovertuiging, wordt, gelijk wij zien, consequent volgehouden. De figuur
moge daardoor voor ons iets onnatuurlijks en kouds verkrijgen, ze blijft eene totaliteit,
een uitgedrukt beeld van den strengen Puritein, die in zijne tegenstelling met den
ruwen, doch goedhartigen krijgsman en de schalke, meer menschelijke Priscilla,
niet ongelukkig gekozen is en het relief der voorstelling verhoogt.
De beschrijving van den volksraad, de oorlogsverklaring van den Indiaan, het
gedrag van Myles Standish, die de uitdaging aanvaardt, en de kalmere voorzigtigheid
der Puriteinen, die den vrede nog zoeken te bewaren, leveren den dichter de stoffe
tot eene schoone episode, welke in aanschouwelijkheid voor de straks beschrevene
niet onderdoet en historisch trouw de lokale kleur wedergeeft.
Den volgenden morgen, vóór het opgaan der zon, begaf Myles Standish zich
reeds met zijn leger van acht of tien man op weg om den vijand op te sporen. Wij
zullen hem niet vergezellen op den gevaarlijken togt, maar liever te Plymouth blijven,
waar de bevolking ook reeds vroeg is ontwaakt, om bij het uitzeilen van de Mayflower,
welke dien dag de terugreis naar Engeland zou aanvaarden tegenwoordig te zijn.
John Alden bevond zich onder de menigte, die aan het vaartuig, waaraan voor
haar zoovele herinneringen waren verbonden, het vaarwel wilde toewuiven. - Zoude
hij mede gaan naar Engeland; zoude hij de kolonie verlaten, die voor hem geen
geluk meer aan te bieden had, waar hij zich aan eene misdaad van ontrouw had
schuldig gemaakt? Hij stond in twijfel de toebereidselen gade te slaan, die voor het
vertrek werden gemaakt. Daar lag de laatste boot, die het strand zou verlaten; de
kapitein stond op het punt
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er in te stappen; de laatste brieven en goederen werden er in gebragt; zou hij den
voet zetten in die sloep?
Vreemd is het menschelijk harte! Zijn oog ontdekt Priscilla, die op eenigen afstand
zijne bewegingen schijnt te volgen; haar blik was zoo zacht verwijtend, zoo
smeekend, zoo geduldig, zoo treurig!
John Alden neemt eensklaps een besluit; hij zal den grond niet verlaten, waarop
de dierbare woont.
De ‘Mayflower’ zeilde uit, maar geen enkele der pelgrims keerde er mede naar
het vaderland.
‘O strong hearts and true! not one went back in the Mayflower!
No, not one looked back, who had set his hand to this ploughing!’

Met een gebed tot God namen de Puriteinen afscheid van het schip, dat den band
vormde tusschen hen en de oude wereld; toen begaven zij zich zwijgende naar
hunne woning en naar hun werk. John Alden bleef echter, in gepeins verzonken,
het strand op en neder wandelen; en toen hij zich eindelijk omkeerde, om ook weder
naar zijn dagwerk te gaan, zag hij ..... Priscilla aan zijne zijde staan. De ontmoeting
en het gesprek tusschen de beide jonge lieden behooren tot de schoonste gedeelten
van het gedicht en wij zouden moeijelijk in eene andere taal eene uitstorting des
gemoeds weten aan te wijzen, welke in diep gevoel en eenvoudige waardigheid
met de woorden te vergelijken is, welke door Longfellow aan het puriteinsche meisje
worden in den mond gelegd. Wij leeren er den dichter in kennen en liefhebben om
den juisten blik, dien hij in 't vrouwelijk harte geslagen heeft, om de fijnheid en
kieschheid, waarmede hij Priscilla hare innigste gedachten weet te doen openbaren.
Wij weêrstaan met moeite der verzoeking, die schoone regelen voor u af te schrijven,
doch willen u het genot niet ontrooven er zelve kennis mede te maken.
De wederzijdsche ophelderingen leiden tot het sluiten eener duurzame
vriendschap. John Alden drukt met warmte de hand, die zij hem toereikt, en bidt
haar, dat hij van al hare vrienden haar de liefste en naaste moge zijn. Zoete
verblinding, die de liefde verkapt onder den mantel der vriendschap en argeloos
een verbond sluit, waarvan zij den waren naam niet vermoedt!
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Doortinteld van een zalig gevoel, wandelen de beide jonge lieden huiswaarts en
John deelt aan zijne vriendin den indruk mede, dien het verhaal zijner mislukte
zending op den krijgsman had gemaakt; hij beschrijft haar de woede van Myles
Standish en zijne eigen wanhoop; hij bekent haar, dat hij op het punt had gestaan
dien morgen met de ‘Mayflower’ de kolonie te verlaten, maar dat de gedachte aan
haar, aan haren verlaten toestand, bij het dreigende gevaar van een aanval der
Indianen, hem had weêrhouden. Het meisje dankt hem met tranen in de oogen. De
vriendschap is sterker dan ooit.
‘Thus as a pilgrim devout, who toward Jerusalem journeys,
Taking three steps in advance, and one reluctantly backward,
Urged by importunate zeal, and withheld by pangs of contrition;
Slowly but steadily onward, receding, yet ever advancing,
Journeyed this Puritan youth to the Holy Land of his longings,
Urged by the fervor of love, and withheld by remorseful misgivings.’

Vindt gij in die woorden den toestand niet naar waarheid beschreven?
Gemoedsbezwaren bleven John Alden beletten aan zich zelven en het meisje
den waren aard van hun gevoel te bekennen, en onder den schijn van vriendschap
bleef hij voortgaan haar het hof te maken; onder het welgemeende voorwendsel
van pligt verschool zich de weelde haar dagelijks te zien en te spreken, haar met
zorge en teederheid te omringen.
De vriend, die de oorzaak was der valsche verhouding, zette inmiddels zijnen
krijgstogt tegen de Indianen aan het hoofd van zijn geducht leger voort. De frissche
morgenlucht, de verkwikkende geur der lente en de vrije natuur begonnen echter
weldadig op hem te werken. Op de verontwaardiging en bitterheid volgde eene
kalmere stemming, en met meer bedaarde zinnen herdacht hij het voorval, dat niet
alleen zijne liefste wenschen verstoord, maar tevens zijne ijdelheid zwaar gekrenkt
en bovenal zijn vertrouwen op vriendendeugd geschokt had. John Alden's gedrag
bleef onvergefelijk. Onvergefelijk, en toch! was hij, Myles Standish, eigenlijk niet de
eenig-schuldige? Was het niet zijne dwaasheid, die er de aanleiding van was
geweest? Hoe kon een oud en ruw soldaat, slechts aan de behandeling
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van het zwaard gewoon, zich ook inbeelden het hof te mogen maken aan het liefste
meisje van het land? Neen! het was een benaauwde droom geweest; hij zou er niet
meer aan denken; hij zou John Alden en Priscilla vergeten, en zich voortaan wijden
aan de bewaking der kolonie, die aan zijn krijgsbeleid en moed was toevertrouwd.
Wij verwijzen andermaal naar het gedicht, dat aan de beschrijving van hetgeen
er in het harte van Myles Standish omging, aan zijn togt door de wouden en aan
zijn gevecht met Wattawamat en Pecksuot, menige heerlijke bladzijde wijdt. Die
eerste ‘veldslag’ tegen de Indianen werd met de zege bekroond, en het handvol
witte mannen dreef de scharen der inboorlingen op de vlugt en spreidde dood en
verderf in hunne gelederen. De Sachem Wattawamat werd gedood en zijn hoofd
als krijgstrofee door de kolonisten medegevoerd.
Liefelijker is het tooneel, dat ons daarna door Longfellow wordt beschreven. Het
is eenige maanden later, en Myles Standish is uitgetrokken op zijn tweeden veldtogt
tegen de Indianen. Zijn vroegere huisgenoot, John Alden, had inmiddels eene eigene
woning gebouwd en zijne eigene akkers beploegd. 's Avonds, als de dagtaak was
volbragt, wendde hij zijne schreden naar het huis van Priscilla. De bevallige maagd
aan haar spinnewiel, de schoone jongeling haar voorlezende, of soms ook de
strengen voor haar vasthoudende, terwijl hare vingeren ze ontwarden; kunt ge u
een meer idyllischen toestand denken? Wat ging er niet in beider gemoed om; wat
al liefelijke gesprekken werden door hen gevoerd; hoe vele teedere woorden van
vriendschap werden tusschen hen gewisseld!
Eens, op zekeren najaars-avond, zaten John en Priscilla weder bijeen. Met innige
bewondering en welbehagen zag hij haar aan, terwijl zij het spinnewiel rusteloos in
beweging bragt. Hij herinnerde zich de legende van Bertha, de schoone spinster,
welke hij op een boekenstalletje te Southampton had gelezen; Bertha, de koningin
van Helvetië, die, op haar witten telganger gezeten, met het spinrokken in de hand,
steeds spon en spon. Priscilla was voor hem die bekoorlijke Bertha, wier naam tot
spreekwoord geworden was, waar het eene vlijtige huisvrouw gold. Het was eene
gevaarlijke vergelijking, die John Alden daar waagde, en die alligt de ontknooping
zou heb-
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ben verhaast, indien niet eene andere omstandigheid haar had te weeg gebragt.
Zoo het u gaat als ons, dan hebt ge u onder de lezing wel eens afgevraagd, op
welke wijze John Alden van zijne gemoedsbezwaren zou worden verlost en in eenen
zuiveren, natuurlijken toestand gebragt, en hebt gij u met schrik moeten bekennen,
dat bij zijne puriteinsche beginselen geene andere uitredding mogelijk werd dan
eene van buiten aangebragte. Dit heeft ook Longfellow begrepen, en hij roept een
incident te hulp, om zijn jeugdigen held te dwingen zich eindelijk aan zijne geliefde
Priscilla te verklaren.
Terwijl zij dus vredig bij elkander zijn, stormt eensklaps een bode - het is de
tweede, die tot afleiding wordt gebruikt - het huisje binnen, met de ontzettende mare,
dat Myles Standish in eene hinderlaag gelokt en door een vergiftigden pijl gedood
is; dat eene woeste bende Indianen naar de volkplanting optrekt, en al de woningen
zou verbranden en de kolonisten vermoorden. Hij waarschuwt hen zich onmiddellijk
naar de stad te begeven. - Bleek als een marmeren beeld, hoorde Priscilla de
onheilmare aan, met de handen ten hemel geheven; maar John Alden sprong op,
als of de pijl, die het hart van zijn vriend had doorboord, ook het zijne had geraakt
en voor altoos de banden had vanéengereten, welke hem als een gevangēne
kluisterden.
‘Wild with excess of sensation, the awful delight of his freedom,
Mingled with pain and regret, unconscious of what he was doing,
Clasped, almost with a groan, the motionless form of Priscilla,
Pressing her close to his heart, as for ever his own, and exclaiming:
“Those whom the Lord hath united, let no man put them asunder!”’

Ziedaar dan ten laatste de liefdeverklaring van den jongen Puritein en de dramatische
ontknooping van het verhaal. Wij willen niet beweren, dat zij ons geheel voldoet en
wij niet liever eene meer natuurlijke hadden gewenscht; de historie is echter ook
hierin op de zijde van den dichter, want werkelijk is Myles Standish, bij eene zijner
veelvuldige togten tegen de Indianen, slechts door een toeval aan eene hinderlaag
ontkomen, en heeft zich eens onder de kolonisten de mare verspreid, dat hij het
slagtoffer zijner stoutheid geworden was. Wij gelooven dus, dat de dichter het regt
had ter bewaring van de eenheid en consequentie van zijne puriteinsche type, tot
dit feit zijne toevlugt te nemen.
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Wij zijn aan het einde van ons verslag genaderd; vergunt ons de dichterlijke
beschouwing - de morale zoo gij wilt - aan te halen, waarmede Longfellow het
tooneel der ontknooping besluit:
‘Even as rivulets twain, from distant and separate sources,
Seeing each other afar, as they leap from the rocks, and pursuing
Each one its devious path, but drawing nearer and nearer,
Rush together at last, at their trusting-place in the forest;
So these lives, that had run thus far in separate channels,
Coming in sight of each other, then swerving and flowing asunder,
Parted by barriers strong, but drawing nearer and nearer
Rushed together at last, and one was lost in the other.’

Wij zouden echter het verhaal onbevredigd ter zijde leggen, wanneer het met deze
ontknooping eindigde; de karakterteekening van den wakkeren Myles Standish zou
onvolkomen zijn en onze wetenschap, dat het gerucht van zijn dood slechts een
valsch alarm was, zou ons met regt mogen doen eischen, dat de dichter niet zoo
cavalièrement hem op zijde zette. Wij worden dan ook in onze verwachting niet
teleurgesteld. In de beschrijving van den trouwdag, welke op het straks
medegedeelde tooneel volgt, verschijnt Myles Standish, aanvankeiijk eenigzins als
de geest van Banquo, doch spoedig zich oplossende in eene liefelijker gedaante,
‘Bodily there in his armor Miles Standish, the Captain of Plymouth!’

De krijgsman was onopgemerkte getuige geweest van de huwelijksvoltrekking eenvoudig en kort als die van Ruth en Boaz - en voor het laatst keerde, bij den
aanblik van het jonge paar, zijn oude wrevel terug, maar spoedig nam zijn gelaat
eene uitdrukking aan, welke het warme en edele harte openbaarde, dat in zijn
boezem klopte. Toen de plegtigheid was afgeloopen, snelde Standish naar zijn
gelukkigen mededinger, drukte hem de hand en zeide: ‘Vergeef mij! Ik ben driftig
geweest en heb te lang wrok in 't harte gedragen; ik ben wreed en hard geweest,
maar nu is het, Goddank! voorbij. Mijn bloed is warm als dat van Hugh Standish;
prikkelbaar ben ik en ligt geraakt, maar ook snel bereid om schuld te bekennen.
Nooit
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was Myles Standish een hartelijker vriend voor John Alden dan op dezen oogenblik!’
Wij zijn met den ouden Myles Standish verzoend; zijne dwaasheid wordt
uitgewischt door zijne waardige houding bij het huwelijk van zijn vriend, door de
hoffelijke en beminnelijke wijze, waarop hij later der bruid geluk wenscht en haar
zijne eerbiedige hulde brengt, door de goedhartigheid, waarmede hij om zijn eigen
misslag lacht,
‘No man can gather cherries in Kent at the season of Christmas!’

Wij zijn getuigen van den statigen bruids-optogt en zien, hoe Priscilla op een witten
os gezeten - eene tweede Bertha de Spinster - door haren echtgenoot naar hunne
eigene woning wordt geleid.
En hiermede valt de gordijn; - wat hebben wij ook meer noodig te vernemen?
Wij hebben gewenscht door dit verslag de opmerkzaamheid der lezers en vooral
der veelvuldige lezeressen van dit tijdschrift op Longfellow's jongste gedicht en,
mogt het zijn! op al de werken van dien uitnemenden amerikaanschen zanger te
vestigen.
Voorzeker, ‘the Courtship of Miles Standish’ is geen onberispelijk meesterstuk.
Naar ons inzien, is het cadre te groot voor de stoffe en is het weefsel der anecdote
wat dun voor zulk een lang en wijd hexameter-kleed. De fijnheid der
karakterteekening, de levendigheid en aanschouwelijkheid der voorstelling, de
schoonheid en frischheid der beelden en vergelijkingen, de eenvoudigheid en
naïveteit der dialoog maken echter dit dichterlijk verhaal eene plaatse waardig onder
de voortreffelijkste producten van het genre. Het kan in pathos niet halen bij de
Evangeline, maar mag in schoonheid van détails daarmede wedijveren en leert ons
op nieuw Longfellow kennen als een man, die aan fijn gevoel en dichterlijke
verbeelding de kostbare eigenschappen paart van gezond verstand en heldere
menschenkennis.
Als zoodanig zij 't aan het Nederlandsche publiek aanbevolen en moge Sam van
den Bergh of een ander het vertalen!

Zaandam, Oct. 1858.
r
M . A. CARPENTIER.
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De Handelsleer, of praktische theorie van den koophandel in al zijne
vertakkingen. Leyden, D. Noothoven van Goor.
't Is een wonderlijk boek, dat wij hier vóór ons hebben, wonderlijk van buiten door
zijn bijna onhandelbaar dik en kort, turfachtig formaat, blaauwen omslag met witte
letters en figuren en spreuken, en wonderlijk van binnen door den waren zondvloed
van beschouwingen, meeningen, raadgevingen, aanwijzingen, feiten, ja uitlegging
van alle mogelijke handelswetten zelfs. Waarlijk, men moet het Jobsgeduld
bewonderen van hem, die dat bijna negenhonderdtal digt ineengedrongen en klein
gedrukte bladzijden gevuld heeft. Wij zouden echter bijna evenzeer hem bewonderen,
die dit lijvig boekdeel van A. tot Z. doorgelezen had, als hem die ons kon opgeven
wat de schrijver toch nog vergeten heeft in zijn werk op te nemen. En toch zou dat
laatste misschien nog makkelijker vallen, omdat men bij zoo oneindig en onnoemlijk
veel wat wij als overbodig, ja zelfs belemmerend overtollig zouden noemen, wel
eene ruime plaats zelfs had kunnen verwachten voor eene korte, maar duidelijke
ontwikkeling van de grondbeginselen der Staathuishoudkunde, want wat daarvan
hier en daar verspreid voorkomt, kan den lezer nooit een goed denkbeeld geven
van die wetenschap. Maar eigenlijk heeft deze onze eisch wel iets van ironie, want
zoo één hoofdgebrek het werk ontsiert, het is de weinige kennis die de schrijver
juist van die wetenschap verraadt, waardoor hij dan ook gedurig en gedurig allerlei
economische ketterijen verkondigt. En toch, hij die in onze dagen allen die handel
drijven zal voorlichten, hij moet in de staathuishoudkunde wel deugdelijk ervaren
zijn, of zijne voorlichting dreigt in een dwaallicht te ontaarden, dat den vreemdeling
schijnbaar op den goeden weg belooft te voeren, maar dat hem in werkelijkheid
juist op den verkeerden weg leidt. Een enkel bewijs zij tot staving onzer bewering
van gemis aan de vereischte staathuishoudige kennis bij den schrijver voldoende.
Aan Papiergeld wordt teregt de waarde van werkelijk geld ontzegd, omdat het
innerlijk geene waarde heeft, maar een weinig later wordt de uitgifte van papiergeld
door de Regering eene vermeerdering van kapitaal genoemd! Banken worden op
blz. 453 inrigtingen genoemd, die papiergeld uitgeven (!) en later worden toch ook
de verschillende soorten van banken beschreven, zij 't dan ook niet altijd even juist,
waaronder dan natuurlijk verscheidene voorkomen, die geen papier uitgeven! Vrijheid
van handel wordt later eene utopie genoemd en gelijkgesteld met het ondenkbare
eener ineensmelting van verschillende huisgezinnen, omdat
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die volkomene vrijheid iederen Staat verhinderen zou in zijne bijzondere belangen
te voorzien!
Eene andere groote fout van het boek ligt in de omslagtige of liever nog verwarde
wijze waarop alles ingedeeld en bewerkt is. Theorie en praktijk van den handel
worden handelsleer en handelskunde genoemd, en nu leest men van verkoopsleer
en betalingsleer en verzendingsleer, enz., enz., enz. Men heeft Ariadne's kluwen
noodig, om uit dien doolhof van allerlei leeren te geraken. En dat alles dan behandeld
op eene zóó gerekte of breedsprakige wijze en zóó ouderwetsch van stijl en taal
en gedachten zelfs, dat men waarlijk bijna den moed verliest om zelfs reeds die
eindelooze inleiding tot den einde toe door te lezen, waarin van allerlei deugden en
van echte, onvervalschte (!) vriendschap in ellenlange redeneringen gesproken
wordt.
Keuren wij dus het boek onvoorwaardelijk af? Ten spijt van al dat verkeerde en
vervelende, waarvan wij nog maar enkele staaltjes opnoemden, wil dat harde woord
ons toch maar niet uit de pen, want waarlijk, onder al dat groen is ook weêr zooveel
rijp, dat wij het boek toch nog aan velen durven aanbevelen, mits het volwassen en
ervaren koopluî, en geene jongbeginnenden, geene leerlingen zijn, die nog niet als
de man van ondervinding het kwade van het goede kunnen schiften. Er zijn werkelijk
vele wetenswaardige bijzonderheden in dit boek bijeenverzameld, die dikwijls van
groote dienst kunnen zijn. Wie dus toch eene soort van handelsbibliotheek heeft,
hij koope het gerust voor den zeker niet hoog gestelden prijs, en gebruike het als
eene soort van handelswoordenboek. Maar de schrijver behartige toch vooral de
spreuk: ‘surtout pas trop de zêle,’ wanneer hij eens weêr voor ons handelspubliek
de pen mogt opvatten. Niet in het aantal bladzijden zoeke hij de verdienste van zijn
werk, maar in degelijkheid en in beknoptheid van inhoud. Had hij ons een vierde
geleverd van 't geen daar vóór ons ligt, hij zou meer nut gedaan hebben dan nu,
want de massa is te groot voor eene handelsmaag zelfs; niemand die zulk een werk
verteren kan. Is een tweede druk misschien noodig - in onze dagen, nu dergelijke
boeken blindelings gekocht en gelezen worden, is dat nog zoo onmogelijk niet - of
wil de uitgever eene verkorte bewerking het licht doen zien, zoo geve de schrijver
eerst een kundig man het snoeimes in handen om vrijelijk in het rond te kappen en
te knotten wat bepaald overbodig is; hij brenge al zijne soorten van leer van dit en
dat in een geregeld kort bestek; hij raadplege de voorschriften der
Staathuishoudkunde; hij..... maar liever nog, hij kieze den veiligsten weg, en hij geve
aan een bekwaam en voor die taak meer bevoegd man vele der wetenswaardige
en belangrijke feiten, die hij toont in groote hoeveelheid te kennen, en hij late aan
hem de taak van de nieuwe bewerking geheel over. Zijn uitgever zal er ook beter
bij varen en beider belangen worden zoodoende het best behartigd.
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Proeve over de tucht op de koopvaardijschepen door Mr. C.M. van der
Leeuw. Leiden, Jac. Hazenberg Corneliszoon, 1857. gr. oct. 279 blz.
Het voor ons liggende werk, oorspronkelijk als akademisch proefschrift uitgegeven,
is door ons met belangstelling en aangename verrassing gelezen.
Of het dikwijls gebeurt dat een dissertatie zoodanige blijken draagt van
onvermoeiden arbeid, naarstig onderzoek en gezette studie, staat niet aan ons te
beoordeelen, maar meenen wij met reden te mogen betwijfelen.
Is ook hetgeen de schrijver over het onderwerp als zijn eigen gevoelen aangeeft,
niet alles nieuw; kunnen wij niet in alles met hem instemmen: wij gelooven gerust
te kunnen verzekeren, dat zijn arbeid niet met eene legio andere dissertaties in een
hoek zal worden geworpen, om naderhand nooit weder te worden ingezien, maar
dat zijn werk eene blijvende waarde zal behouden.
In korten, duidelijken stijl gaat de schrijver de verschillende wetgevingen over zijn
onderwerp, van de vroegste tijden af, na, en de verschillende hoofdstukken, zoowel
als de talrijke bijlagen toonen genoegzaam, welke uitmuntende gelegenheid hij
gehad heeft om inlichtingen te bekomen; waarna de wet van 7 Mei 1856 aan een
kritisch oordeel wordt onderworpen, het goede er in wordt aangetoond en het
gebrekkige, hoewel met de noodige bescheidenheid, de verdiende afkeuring verwerft.
Eenige aanmerkingen echter houde de schrijver ons ten goede: wiens arbeid was
ooit volmaakt? Zoo is ons niet duidelijk wat hij op bladzijde 72 onderaan wil beweren.
Over de in vroegere tijden gewone straf sprekende van het aan land zetten, vermeldt
hij, dat het scheepsvolk zich niet daartegen mogt verzetten, maar integendeel den
schipper moest helpen ‘bey Verlust’ (onder verbeurte van) ‘ihrer Steuer, und hoher
Straf der Oberkeit.’
‘Waarin die zwaarder straf bestond,’ zoo gaat de schrijver voort, ‘kunnen wij met
geene genoegzame zekerheid bepalen,’ en hij schijnt van meening te zijn, dat dan
de ballingschap werd toegepast, tot staving van welk gevoelen hij een geval uit Cats
aanhaalt.
Onder verbetering is het ons gevoelen, dat hier van geen zwaarder straf voor den
aan land te zetten schepeling de reden is, gelijk men uit de aanhaling van het verhaal
van vader Cats zou kunnen opmaken. Het op eene, somtijds onbewoonde kunst,
aan land zetten, getuige het door den schrijver aangehaalde geval, Alexander Selkirk
en verscheidene andere oude reizen, was geenszins eene ongewone zaak. Hoher
Straf der Oberkeit, heeft geen betrekking op
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den delinquent die aan land gezet moest worden, maar op het scheepsvolk dat
daarin de behulpzame hand bieden moest, en dat met het verlies hunner huur of
zwaarder straf, door de overheid te bepalen, wordt bedreigd, indien het dit niet doen
wilde of er zich tegen verzette.
Zoo vinden wij nog iets aan te merken op bl. 109, waar de schrijver beweert dat
de desertie geoorloofd zou geweest zijn, wanneer iemand een schip kocht of eene
egte vrouwe nam. Bladz. 16 en 17 heeft hij over hetzelfde geval sprekende reeds
gezegd, dat men dan ‘zijne verpligtingen kon ontduiken.’ Wij voor ons meenen dat
het den belanghebbende nooit vrijstond om te deserteren, maar dat de schipper
hen om de aangevoerde redenen moest ontslaan: het was eene wettige reden van
ontslag, even als in andere gevallen wanneer het scheepsvolk niet verpligt is de
reis mede te doen, te vinden in art. 440 van het W.v.K. Dit duidt ook volgens ons
gevoelen het ‘quyt (gelijk) wesen van (met) den schipper’ aan, en de eerste der
beide redenen van ontslag kan men nog heden ten dage eenigzins terugvinden in
de gewoonte om, wanneer een van het scheepsvolk zich kan beteren, b.v. de
stuurman op een ander schip schipper, of een matroos, bootsman kan worden, zoo
iets meestal toe te staan: waarvan door den min regtskundigen zeerob dan ook wel
eens beweerd wordt ‘dat dit niet kan geweigerd worden.’ Doch dit kon de schrijver,
daar hij geen zeeman is, niet weten, zoo als hij misschien ook niet begrepen heeft,
dat het bl. 22 vermelde braadspit, en brandspit, eigenlijk het braadspil, het werktuig
om de ankers te ligten beduidt; welke plaats nog wel eens aan boord van een schip
als een asyl wordt aangemerkt; ‘de kapitein mag voor het spil niet staan’ wordt nog
heden ten dage weleens onder janmaat gehoord. Tot staving van ons gevoelen
mogen wij ons ook beroepen op het aangevoerde blz. 131, waar van het verlaten
(niet van deserteren) der scheepsdienst wordt gesproken.
Buiten dit weinige en eenige (wel wat vele) drukfouten, hebben wij niets gelezen
dat ons eenigen aanstoot gegeven heeft. Of het toedienen van slagen, aan boord
onzer schepen reeds zoo lang in onbruik, wel zou zijn aan te raden; in een tijd waarin
men druk bezig is, de zweep, in menig geval een minder zwaar strafwerktuig dan
een eind touw, in onze slavenkoloniën af te schaffen, laten wij echter liefst in het
midden.
Wat wij hebben aangemerkt houde de schrijver ons ten goede. Zij het hem een
bewijs, dat wij zijn werk gelezen hebben. Van dengene die met zoodanigen arbeid
het maatschappelijk leven intreedt, mag men gerust meer en veel verwachten. Deze
verwachting worde niet beschaamd!
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Maanden zijn er verloopen, sinds wij eene korte aankondiging schreven van de drie
eerste nommers voor 1857 van het tijdschrift: ‘Blikken in het leven der natuur.’ Na
dien tijd werden ons de drie bovengenoemde nommers nog toegezonden. In het
eerste dezer stukjes ontmoeten wij Dr. W.F.H. Suringar, waar hij ons het leven der
o

natuur schetst; in n . 5 gaat Dr. J. Bosscha Jun. den oorsprong der warmte na; in
o

n . 6 eindelijk vinden wij ‘de Aarde en de Mensch’ van Dr. R.S. Tjaden Modderman
en ‘de Gangen van den Mol,’ medegedeeld door L.A. Burgersdijk.
Daar het stuk van Bosscha een vervolg is van een vorigen arbeid, willen wij dit
het eerst bespreken: die volgorde zal bovendien zijne nuttige zijde hebben, gelijk
wij nader hopen aan te toonen.
Kennis is magt. Die veelbeteekenende spreuk deed Bosscha opmerken, toen hij
de toepassingen beschouwde, welke de kennis van de eigenschappen der warmte
hem opleverde. In het stukje, waarover wij nu moeten spreken, komt hij tot eene
tweede waarheid, tot de uitspraak namelijk: kennis is rijkdom; niet die rijkdom, die
zoo menigmaal in het doelloos bezit van ongebruikt eigendom bestaat, maar die,
welke uit de natuur, waarin wij leven en die het eigendom is der gansche menschheid,
datgene wat nuttig en goed is aanwendt tot verhooging van het levensgenot en tot
verzachting van menschelijke kwalen.
Om zijne stelling: kennis is rijkdom, te betoogen, beschouwt de S. den oorsprong
der warmte in de hoofdtrekken; de wetten, die hij daarbij leert kennen, en het
verband, dat wordt geopenbaard tusschen de verschillende bekende
warmte-bronnen, geven hem de gelegenheid om het hooge belang dier natuurkracht
op te merken, voor al wat op aarde leeft en zich beweegt, en aan haar alleen leven
en beweging te danken heeft.
In het eerste gedeelte van zijn stuk beschouwt de S. de aarde zelve als bron van
warmte; hij stelt op den voorgrond dat allerwaarschijnlijkst de warmte der aarde met
de diepte toeneemt, zoodat in het binnenst van onze planeet de lichamen in gloeijend
gesmolten toestand verkeeren.
En mogen wij die warmte, daar opgehoopt, ook niet regtstreeks kunnen bezigen
om onze stoomwerktuigen in beweging te brengen, de steenkolen, waarmede de
haard van den stoomketel gevoed wordt, zijn afkomstig uit mijnen, die men gegraven
heeft, waar zij zich nabij de oppervlakte der aarde bevinden. Die steenkolen zijn
niets anders dan overblijfselen van boomen en planten, die op de aarde groeiden,
duizendtallen van jaren voor dat zij den mensch tot woon-
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plaats verstrekte. De welige ontwikkeling dier planten was ten deele een gevolg van
de stovende werking der aardwarmte, zoodat een deel der stoomkracht, die de
gloeijende aarde in vroegeren tijd had kunnen voortbrengen, in de steenkolen voor
het menschelijk geslacht is bewaard gebleven.
Van waar echter die hooge warmtegraden in het binnenst der aarde? De S.
beantwoordt die vraag niet; hij wil zich niet verliezen in gissingen, welke toch geene
schrede nader bij de waarheid brengen.
Eene tweede bron van warmte is de zon; elke seconde tijds ontvangt de aarde
van de zon eene hoeveelheid warmte, die vijf maal honderdduizend millioen ponden
ijs kan smelten! Waarlijk een getal, hetwelk onze verbeelding verre te boven gaat;
en toch vindt de zonnewarmte niet regtstreeks hare aanwending in het bedrijf der
menschen, ofschoon zij volstrekt niet zonder nuttig gebruik verloren gaat. De
zonnestralen schenken leven en groeikracht aan boomen en planten, zetten
verbruikte stoffen van mensch en dier om; geven aanleiding tot het vormen van
sneeuw en regen, waardoor later stroomen en rivieren ontstaan, welke molens
drijven of zwaar beladene schepen voortstuwen, enz., enz.
In een laatst gedeelte worden de kunstmatige warmte-bronnen behandeld. Ons
verslag zou te uitgebreid worden, wilden wij al het wetenswaardige opteekenen, dat
de S. ons hier mededeelt. Zijn betoog strekt om aan te toonen dat al, wat leeft en
zich beweegt op de aarde, zijne beweegkracht van de zon ontvangt, die haren
verbazenden rijkdom van warmte en arbeidskracht naar alle rigtingen door het
gansche wereldruim verspreidt. Wilt gij weten in welken geest hij die stelling wil
opgevat hebben, de volgende regels, aan zijn stuk ontleend, kunnen het u
ophelderen. ‘Wanneer ons het noodige licht ontbreekt,’ zegt de S., ‘verlichten wij
onze woningen met opgevangen zonnestralen. Wij bezaaijen een akker met
koolzaad, licht en warmte der zonnestralen veranderen zich in den arbeid, die noodig
is om uit koolzuur en water olie te vormen, en de olie laat, in onze lampen brandende,
zonnelicht en zonnewarmte weder vrij.’
Licht en warmte worden dus omgezet in arbeid; uit deze komen later gene weder
te voorschijn.
Door vele zorgvuldige onderzoekingen heeft men ontdekt, zoo gaat de S. voort,
dat bij de vernietiging van eene bepaalde hoeveelheid arbeid, door wrijving of botsing,
altijd eene bepaalde hoeveelheid warmte ontwikkeld wordt, en wanneer men al de
warmte, die zoo doende ontstaat, zonder iets te verliezen kon opzamelen, en in een
volmaakt stoomwerktuig, dat geene warmte nutteloos verspilt, weder tot het verrigten
van arbeid kon bezigen, zou die arbeid juist weder gelijk zijn aan dien, welke zich
door de wrijving in warmte heeft veranderd. Eene bepaalde hoeveelheid arbeid kan
dus in eene be-
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paalde hoeveelheid warmte worden veranderd en omgekeerd. Een engelsch
natuuronderzoeker heeft bevonden dat de hoeveelheid warmte, die noodig is om
één pond water één graad van de honderddeelige schaal warmer te maken, in staat
is een arbeid te verrigten van 423 elponden (de arbeid, noodig om een pond op
eene hoogte van eene el te brengen, wordt bij verkorting elpond genaamd). Wanneer
nu omgekeerd een pond van eene hoogte van 423 ellen valt, dan zal, zoo de schok
geene blijvende vormveranderingen te weeg brengt, de geheele hoeveelheid warmte,
door de botsing opgewekt, een pond water een graad van de honderddeelige schaal
warmer kunnen maken. Nemen óf het gewigt der vallende massa, óf de hoogte toe,
dan vermeerdert in die zelfde mate het aantal elponden of ook de warmte door de
botsing opgewekt. Wij zullen straks gelegenheid vinden hierop terug te komen.
Deze standvastige betrekking tusschen arbeid en warmte behoort tot de
gewigtigste ontdekkingen onzer eeuw. Op haar bouwt de S. vele zijner volgende
redeneringen; hij doet dit zeer duidelijk en verstaanbaar. De lezers der ‘Blikken’
kunnen veel nut trekken uit dit stuk van den heer Bosscha: het behoort zeker tot de
best gelukte van den geheelen bundel.
Minder gunstig denken wij over het vierde nommer. Suringar, sinds het schrijven
der aankondiging van de vorige stukjes van student doctor, van doctor hoogleeraar
geworden (tusschen het schrijven en drukken dier aankondiging verliep een geruime
tijd), noodigt ons aan het strand, om het leven der natuur waar te nemen. Hem
vervulde de uitgestrektheid van het uitzigt op de zee met eene verhevene(?) vrijheid;
hij schildert de branding, de uitwerking der avondzon, het terugkaatsen der wolken
op den waterspiegel; 't wordt duister: eenzaam en verlaten gevoelt hij zich in die
duisternis, totdat zich boven zijn hoofd een geheel ander tafereel ontrolt; de starren
vonkelen aan den hemel en die flikkering verkondigt hem leven, waar de aarde in
doodslaap (?) schijnt verzonken.
Gelukkig hij, die zich altijd eene verhevene vrijheid bewust is; wij mogen den
schijn van vitachtig te wezen niet op ons laden, maar moeten hem op gevaar daarvan
verklaren, dat ons dit gedeelte wel wat subjectief voorkomt. Een vriend herinnerde
ons hierbij aan den duitscher en den franschman, die tegelijk aan het strand waren;
de duitscher riep bij den eersten aanblik:
‘O erhabenes Bild der grösse Götter! Ausdruck der verschleierten Ewigkeit!’
en de franschman:
‘Quelle masse épouvantable d'eau! Mon Dieu, j'aimerais m'y plonger.’
In een tweede gedeelte laat de S. de grootheid van het tafereel uitkomen:
afstanden van maan, zon en sterren bieden hem, gelijk velen zijne voorgangers,
het noodige materiaal om effect te maken.
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Rijkdom en verscheidenheid is het opschrift voor een derde gedeelte. Beiden zijn
in ruime mate aanwezig; niet alleen toch door haar aantal, maar ook door haren
stand, hare verschillende grootte en kleuren leveren de sterren aan den hemel ons
een prachtig tafereel. Wij zijn het gaarne met den S. eens dat velen de
verscheidenheid door gewoonte of uit onkunde onopgemerkt laten, terwijl
naauwkeurige beschouwing schoonheid doet op prijs stellen, waar die bij den eersten
aanblik scheen te ontbreken.
Had echter de S. iets meer verteld van die lichtende stippen; had hij het duidelijk
doen uitkomen dat die sterren bewoonde bollen zijn, waar myriaden wezens zich
in het aanzijn verheugen (begrijpen wij de strekking van des S's. stuk wel, dan heeft
hij meer eene levendige ontboezeming, eene dichterlijk natuurkundige schildering,
dan eene wetenschappelijke beschrijving willen geven; het opwekken van het gevoel
stond hier meer op den voorgrond dan het geven van begrippen, en van dat
standpunt gezien, mogt hij als bewezen aannemen dat de hemelbollen bewoond
zijn, zij het ook dat de wiskundige eenige aanmerking op zijn betoog zich zou durven
veroorlooven); had hij, in een woord, de gordijn iets verder weggeschoven en met
het oog des geestes leeren zien, eerst dan had hij, naar onze bescheidene meening,
zijn stuk met het volste regt den titel mogen geven van ‘het leven der natuur.’ Nu
blijft hij te veel aan het uitwendige hangen en loopt hij gevaar dat sommigen van
het publiek, waarvoor deze stukjes bestemd zijn, die lichtende wereldbollen,
millioenen malen grooter dan onze aarde, vergelijken met nietige aardsche
voorwerpen en zoo doende het groote geheel uit het oog verliezen.
Boven een vierde gedeelte vinden wij ‘beweging en kracht.’ Ja wel is er beweging
in de zee, kracht in den wind, welke de baren zweept! Men duizelt wanneer men de
berekening van dien engelschman (meen ik) volgt en vindt dat de kracht, ontwikkeld
door het stroomen alleen der rivieren op aarde, een niet uit te spreken aantal
paardenkrachten oplevert. Maar waartoe dat golfgeklots? Waartoe die vreeselijke
orkanen? Wij weten het, helaas! niet.
Das was und wie wird hier nur klar,
Das warum wird erst offenbar,
Wenn die Sterne untergehen.

Maar waarom juist hier, waar men het leven der natuur tracht te schilderen, het
vernielende en verwoestende, en dat alleen, op den voorgrond geplaatst? Waarom
zoo geheel gezwegen van de harmonische ontwikkeling, welke toch zeker hier en
daar reeds aan te toonen is?
De hoogleeraar vergeve ons wanneer wij bovendien sommige zijner uitdrukkingen
minder gelukkig gekozen noemen. Wat bijv.
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kan hij bedoelen met krachten, die niet sluimeren onder het onbewolkte zwerk?
Moeijelijk te verdedigen is zijne bewering, dat ‘de aantrekkende kracht der aarde
het water met kracht tot zich trekt;’ of ‘dat de natuur een streven in volmaakte
werkelijkheid verkondigt.’
Maar nog eens, wij willen niet vitten en zwijgen dus van andere, min gebruikelijke
uitdrukkingen, stijl en inkleeding; alleen meenen wij dat de erica's en epacriden,
welke te baat genomen worden om eene schildering van den sterrenhemel te
voltooijen, op die plaats eene droevige figuur maken.
Aan ‘het leven der natuur’ eindelijk is het laatste, het kleinste gedeelte gewijd. ‘Te
dikwerf,’ zegt de hoogleeraar, ‘heeft men gesproken van doode stof, of zelfs van
doode natuur. De natuur is niet dood, en zelfs daar, waar wij op den eersten aanblik
de stilte en rust des doods meenen te zien, verkondigt zij ons, bij opmerkzame
beschouwing, werkzame (?) kracht.’ Die werkzame (?) krachten dus stellen volgens
den S. het leven der natuur daar. Komt men zoo een stap nader bij het groote
vraagstuk? Immers niet. De S. vervangt het woord leven door kracht, en meent nu
alles opgehelderd en verklaard te hebben; vraagt gij hem naar eene bepaling van
kracht, misschien wijst hij u dan weder op het leven, gelijk Bichat deed, toen hij
verzekerde: ‘la vie est l'ensemble des phénomènes, qui résistent à la mort.’ Naar
ons inzien had de hoogleeraar geene bepaling moeten zoeken, welke op ons
standpunt niet te geven is: hij had zich moeten vergenoegen met de uiting van het
leven na te gaan en dan voorzeker zou hij, niettegenstaande het grootst mogelijk
verschil in vormen, eene hoogst opmerkelijke overeenkomst, eene niet te loochenen
eenheid gevonden hebben.
Maar laat ons zien hoe hij die krachten, dat leven teekent. Het aantal bladzijden
om dat alles te schilderen, in een harmonisch geheel zamen te vatten, is wel klein,
maar toch kon hier of daar een nieuw gezigtspunt geopend zijn, waaruit zich alles
klaar en duidelijk liet beschouwen. Te grooter is daarom de teleurstelling, wanneer
de S. ons krachtens het voorgaande (de woelende zee, de erica's, epacriden en
den sterrenhemel) bijna alleen wijst op de aantrekkingskracht, welke de zee binnen
hare oevers houdt, de planeten geregelde banen om de zon doet beschrijven. Wel
maakt de hoogleeraar met een woord melding van de innerlijke kracht, waardoor
de vogel vliegt, het dier zich beweegt, in tegenstelling van de kracht van stoom, van
de veer in het raderwerk van een horologie enz. (hij roept dus nog den deus ex
machina, de levenskracht, te hulp), maar het aangehaalde voorbeeld, om zulk
verschil helder te laten uitkomen, scheen ons toe ongelukkig gekozen. De
hoogleeraar zegt: ‘Wanneer wij een zelfden toestel gebruiken tot het vervoeren van
twee lasten, waarvan de eene tweemaal grooter is dan de andere, dan zal die toestel
onder dezelfde omstandigheden tweemaal meer
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tijd behoeven om den grootsten last even ver te vervoeren als den kleinsten. Maar
wanneer de aarde eenen steen tot zich trekt, om bij dit eenvoudig voorbeeld te
blijven, dan zal zij hem in denzelfden tijd even ver bewegen, onverschillig of hij groot
dan wel klein is, en wanneer wij onder de klok eener luchtpomp den weerstand der
lucht wegnemen, die anders de beweging op ongelijke wijze tegenhoudt, vallen alle
voorwerpen, in denzelfden tijd, even ver naar beneden.’ Om het onjuiste in deze
redenering al aanstonds aan te toonen, behoeft men voor den toestel, door den S.
bedoeld, slechts een werktuig te nemen, dat door gewigten, derhalve door de
zwaartekracht bewogen wordt: dezelfde kracht zou dan in het eene geval volgens
geheel andere wetten dan in het andere werken. Volgens het stuk van den heer
Bosscha, boven genoemd, kan de botsing, ontstaan door het vallen van een pond
van eene hoogte van 423 ellen, zoo veel warmte ontwikkelen, dat een pond water
een graad rijst; wordt de massa van het vallend ligchaam verdubbeld, dan wordt
tevens de temperatuur in dezelfde mate grooter, enz. Ook dit pleit tegen de
voorstelling ons door den hoogleeraar gegeven; wil hij eindelijk een tastbaar bewijs,
wij vragen hem of, wanneer hij zich in eene hagelbui op straat bevindt, het hem
onverschillig zou wezen of de hagelsteenen een pond of een wigtje wogen?
't Spijt ons dat de eerste lettervrucht van den jeugdigen Hoogleeraar zoo verre
beneden het grootsche van het onderwerp bleef. Had hij een meer nederigen titel
gekozen, wij gelooven dat het stukje, behoudens enkele onnaauwkeurigheden,
beter voldaan zou hebben. Voor het volk te schrijven is eene lastige, eene moeijelijke
taak. Van ganscher harte wenschen wij dat hij in het streng wetenschappelijke beter
moge slagen.
o

In n . 6 geeft ons Dr. R.S. Tjaden Modderman het verband op, hetwelk bestaat
tusschen de aarde en den mensch. Ook van dit stukje willen wij een beknopt overzigt
geven; het is verdeeld in vier hoofdstukken, waarvan het eerste tot opschrift voert:
‘de aarde onze moeder.’ De mensch is de grondstof voor zijn ligchaam aan de aarde
verschuldigd; hij neemt niet toe, groeit niet, door stof te scheppen, maar heeft alleen
het vermogen om van buiten aangevoerde stoffen, die de aarde hem verschaft, in
vleesch en bloed om te zetten. Van daar noemt M. de aarde onze moeder.
In een tweede hoofdstuk beantwoordt hij de vraag, welke stoffen wij van de aarde
behoeven; niet elke stof toch is geschikt tot vorming van het menschelijk ligchaam.
Sommige zijn onvoorwaardelijk onbruikbaar, worden nooit in het ligchaam gevonden;
ten opzigte van andere hangt de bruikbaarheid af van den vorm, waaronder zij
voorkomen. Een en ander wordt door voorbeelden opgehelderd en op den voorgrond
gesteld dat er een vast verband bestaat tusschen de stof, welke out-
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bonden wordt, het produkt, dat daaruit ontstaan zal, en de omstandigheden,
waaronder zulks plaats heeft. Met eenig regt zou men derhalve het menschelijk
ligchaam met eene scheikundige fabriek kunnen vergelijken; in hoe verre dergelijke
vergelijking geoorloofd is en welk nut zij aanbrengt, worden daarop uiteengezet.
Vervolgens gaat de S. in een derde hoofdstuk de voorwaarden na, op welke de
aarde ons voedsel verschaft. De lucht, die wij behoeven voor de verversching (?)
van ons bloed, geeft de aarde ons zonder eenige moeite van onzen kant;
medewerking wordt er vereischt, wanneer het geldt de verkrijging van plantaardige
en dierlijke stoffen. Wij moeten de fabriek van planten en dieren zoo veel mogelijk
zoeken te doen bloeijen, opdat wij in de vele produkten, die daardoor verkregen
worden, vele grondstoffen voor ons zelven mogen hebben. En daar de dieren, alle
zonder onderscheid, zich óf van andere dieren, óf van planten voeden, komt ten
slotte alles op deze laatste neder. Uit welke stoffen nu bestaan de planten? Zijn die
stoffen onder de noodige vormen en in voldoende hoeveelheid in den grond
aanwezig? Zoo niet, wat moet er gedaan worden om de aarde met weligen
plantengroei te bedekken? Ziedaar de vragen, welke in dit hoofdstuk door den S.
kortelijk beantwoord worden.
Maar moet de mensch alles doen? Of komt hem de aarde te hulp in het vervullen
der voorwaarden, waarop planten en dieren kunnen leven? De vraag, door welke
middelen de aanvankelijk woeste aarde geschikt is geworden om levende wezens
te onderhouden, maakt het onderwerp van het laatste hoofdstuk uit. Wij zien uit dit
gedeelte hoe de aanvankelijk gloeijende aarde langzaam bekoelde, hoe later de
harde steenen tot stof vervielen, hoe de verweerde rotsgrond geschikt werd om het
teedere plantje voedsel te geven en te onderhouden. Een blik op de zamenstelling
der verschillende aardsoorten besluit dit stuk.
Vraagt hij hierna onze meening over het geheel, onbewimpeld moeten wij verklaren
dat dit stukje beneden het vorige staat, in hetwelk ons dezelfde S. aan de hand der
geschiedenis zoo gelukkig door den doolhof omleidde, welken meestal hij te
bewandelen heeft, die eene nieuwe uitvinding op het spoor is. Wij spreken niet over
den vorm; deze moge ons wat al te kinderlijk toeschijnen en daarom niet behagen,
anderen bekoort welligt zoodanige voordragt. Maar het stukje draagt alle blijken van
overhaasting, hetwelk ons niet moeijelijk zou vallen door vele voorbeelden te staven.
Reeds op de derde bladzijde bijv. vinden wij dat de mensch niet door waarneming,
maar alleen door berekening de hoogte van den dampkring vermag te schatten.
Moet niet iedere berekening van dien aard op waarneming gegrond zijn? De Heer
Modderman gelieve zich slechts even te herinneren hoe men juist door
waarnemingen tot de hoogte van den dampkring heeft zoeken te besluiten. 't Kan
hem niet onbekend zijn dat Faye
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in de academie des sciences heeft voorgesteld om de zonsverduisteringen van dit
jaar, en in het bijzonder die van September, te bezigen tot verkrijging van meer
naauwkeurige kennis van de hoogte, waarop zich ons luchtomhulsel uitstrekt.
Misschien wilde de S. zeggen dat men de grenzen van den dampkring nog niet
bereikt heeft en nimmer bereiken zal, maar den onkundigen lezer laten zijne
uitdrukkingen onvoldaan. - Dat sommige stoffen nimmer een deel van ons ligchaam
kunnen uitmaken, wordt verklaard door het wezen der elementen (?). Er zijn
grondstoffen, welke men nooit in de bewerktuigde natuur heeft aangetroffen; dit is
eenvoudig eene waarneming, meer niets. Waarom er bijv. ijzer of phosphorus en
geen goud in het ligchaam gevonden worden, is onmogelijk à priori uit de
eigenschappen dezer ligchamen af te leiden. Zou er, om een ander voorbeeld te
noemen, ooit strijd zijn geweest of arsenicum in het ligchaam voorkomt, wanneer
men uit het wezen van dit metaal kon afleiden dat het in het ligchaam niet voorhanden
kan wezen? - Dat koolzuur vergiftig is, zal wel alleen betrekking hebben op de
inademing; in de maag is deze stof onschuldig. - Dat de aarde nog over dezelfde
krachten beschikt als vroeger voor hare ontwikkeling, noemt de S. eene
veronderstelling; dat de natuurwetten, d.i. de regels, waarnaar de krachten werken,
altijd onveranderd dezelfde gebleven zijn, heet zekeren stelregel, en toch, zou de
waarschijnlijkheid voor beiden niet overgroot wezen?
Ook de zinbouw is hier en daar zoo, dat de S. letterlijk iets anders zegt dan wel
in zijne bedoeling lag. Kortheidshalve laten wij de voorbeelden achterwege, ons
nog alleen veroorlovende den S. op het gemoed te drukken dat hij beter lette op
het geslacht der zelfstandige naamwoorden; in eene menigte gevallen toch wordt
hetzelfde woord nu eens mannelijk, dan weder vrouwelijk genomen. Hetzelfde
gebrek meenden wij te vinden in het opstel over den mol, van den Heer L.A.
Burgersdyk, daar mol in den eersten regel als mannelijk, in den tweeden reeds als
vrouwelijk voorkomt. Gelukkig echter bleef het bij deze schrijffout. - Of Professor
Blasius gelijk heeft, wanneer hij volgens Burgersdyk beweert dat de mol zoo snel
loopt, dat hij moeijelijk is in te halen, meenen wij met eenig regt in twijfel te mogen
trekken. In onze kindsche jaren hebben wij honderde mollen gevangen en op den
naakten grond vervolgd, maar hen immer zeer gemakkelijk bij kunnen houden.
Bovendien zoekt de mol uiterst zelden zijn heil in eene andere vlugt dan die, welke
zijne onderaardsche kanalen hem verschaffen; meestal tracht hij onder den grond
te ontsnappen en loopt niet ver. Zou de mol uitsluitend dierlijk voedsel nuttigen?
Waartoe dan de vele planten en wortels, die in zijn nest gevonden worden?
Februarij 1858.
JOSUA.
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De brieven van Schleiermacher, eene getuigenis van zijn leven.
Aus Schleiermachers Leben. In Briefen, 2 Bände. Berlin, 1858.
Friedrich Daniël Ernst Schleiermacher! - buiten tegenspraak een der meest
uitstekende mannen van onzen tijd. Hij was een Duitscher, en zijne werkzaamheid
is in de eerste plaats aan Duitschland ten goede gekomen, met name aan het land
dat nog in meer bepaalden zin zijn vaderland was, aan Pruissen. Onder de mannen
die krachtig hebben meêgewerkt om Pruissen, door Frederik den Groote tot den
rang van een magtig koningrijk verheven, maar door Napoleon zoo diep vernederd,
weêr op te heffen uit die vernedering en te herstellen tot den rang van een rijk, groot
niet alleen door stoffelijke magt, maar door geestelijke kracht vooral, - onder die
mannen bekleedt Schleiermacher eene eerste plaats. Maar zijn invloed bleef niet
beperkt tot Pruissen of Duitschland. Al wie, in de laatste dertig jaren, waar ook, met
ernst de Theologie beoefend hebben, zij waren in meer of minder mate van hem
afhankelijk; velen onmiddellijk als zijne hoorders en leerlingen of als vlijtige lezers
en beoefenaars van zijne schriften over schier alle deelen van het wijd uitgestrekt
gebied hunner studiën; meer nog middellijk, daar het gemakkelijker is uit de beek
te scheppen die voorbij onze deur stroomt, dan tot de bron zelve te gaan om daar-
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uit te putten; niet weinigen ook staan onder zijnen invloed zonder het te weten: zij
gaan meê in het spoor der nieuwe Theologie, en Schleiermacher is daarin
voorgegaan en heeft dat spoor gewezen. Hij behoorde tot de Protestantsche kerk,
met hart en ziel, niet door afkomst en opvoeding en opleiding alleen, maar met de
meest vrije eigene overtuiging. Doch waar zelfs in de Roomsche kerk ook nog in
waarheid Theologie beoefend wordt, dat is niet die traditionele wetenschap, waartoe
men thans weêr meer en meer uitsluitend zich in die kerk schijnt te bepalen, neen,
overal waar in de Roomsche kerk leven en vooruitgang is op het gebied der
theologische wetenschap, daar is dit door den invloed van Schleiermacher ontstaan,
van wien wij onbeschroomd getuigen wat onze dichter van Luther heeft getuigd, dat
hij een licht ontstoken heeft 't welk zelfs Rome weêrkaatst.
Maar Schleiermacher was Theoloog; waarom dus zijne brieven in een tijdschrift
ter sprake gebragt, dat toch niet uitsluitend noch voornamelijk aan de beoefening
der Theologie gewijd is en allerminst alleen voor Theologen geschreven wordt? Wie
er zich soms over beklagen mogen, dat de Gids wel wat veel Theologie geeft, ik
weet niet of zij wel bedenken welke voorname plaats, ik zeg niet de Theologie in
onze literatuur, maar de godsdienst in het leven moet innemen. Doch niemand wane
dat ik alleen aan de ingenomenheid met het vak mijner studie heb toegegeven, toen
ik de taak aanvaardde om de brieven van Schleiermacher aan het Nederlandsch
publiek te doen kennen; al was het dan ook mijn eerbied voor den grooten meester
op het gebied mijner wetenschap, die mij terstond begeerig naar die beide bundels
brieven deed grijpen. Maar als eens eene verzameling niet van wetenschappelijke,
maar van intime brieven van Alex. von Humboldt het licht zag, zoo als wij er een
van diens broeder Wilhelm hebben, wat zou de beoefenaar der natuurkundige
wetenschappen wel zeggen van den Theoloog die meende dat hem die brieven niet
aangaan? Zou hij hem wel den naam van een beschaafd man waardig achten? Ik
meen op mijn beurt zoo te mogen oordeelen over al wie zich van de brieven van
Schleiermacher onverschillig, indien nog niet anders, afkeert, omdat het brieven
zijn geschreven door een Theoloog. Die brieven hebben met de Theologie regt-
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streeks weinig uit te staan. Ze zijn uitsluitend geschreven aan personen met wie de
man in de onderscheidene perioden zijns levens in de innigste betrekking stond,
aan zijn vader, aan zijne zuster, aan enkele vrienden en vriendinnen en aan de
vrouw met wie hij in de laatste helft zijns levens door het gelukkigst huwelijk
verbonden was, zoowel in den tijd zijner verloving met haar als gedurende die
verbindtenis zelve. Het zijn brieven, waarin een man als Schleiermacher spreekt uit
het hart tot de harten van hen, die hem verstaan, zonder dat hij zich regtstreeks met
de zaken zijner wetenschap inlaat, maar die toch ook weêr overal het merkteeken
dragen van hunne afkomst en blijken uit de pen gevloeid te zijn van een man die
zijne krachten aan de beoefening der wetenschap had gewijd, maar zoo dat hij voor
het leven wilde werkzaam zijn. Hij was de man niet om op pedante wijze zijne
geleerdheid onder alles te mengen, zelfs onder de uitstortingen van het innigste
gevoel, en toch was hij ook weêr niet zoo los van het werk zijner roeping, dat hij
vóór het schrijven van een brief zijne wetenschap ter zijde stelde, zoo als men den
mooijen rok uittrekt als men, en famille, op zijn gemak wil zijn. Zoo iemand, hij was
een man uit één stuk, die leefde voor de wetenschap, maar voor eene wetenschap,
van welker beoefening hij de vruchten tot het leven terugbragt. Zulk een man behoort
evenmin alleen aan Duitschland, als alleen bij de Godgeleerden te huis. Hij heeft
aanspraak op de belangstelling van heel de beschaafde wereld. In de geschiedenis
van de ontwikkeling der menschheid in den laatsten tijd zal zijn naam niet mogen
ontbreken, zoo min als die van Von Humboldt en van zoo vele anderen, die in andere
kringen aan den vooruitgang van ons geslacht hebben gearbeid.
Er bestaat nog geene levensbeschrijving van Schleiermacher, geen geschrift dat
ons hem schildert in zijne ontwikkeling, in betrekking tot zijnen leeftijd, tot hen die
hem omringden. Wel heeft het kort na zijn sterven, nu weldra vijf-en-twintig jaar
geleden, niet ontbroken aan velerlei beschouwingen van den grooten man in zijne
menigvuldige werkzaamheid. Men heeft hem geschetst als prediker, als zedekundige,
als dogmaticus; men heeft het beeld van hem geteekend als voorstander van de
kerk, als
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leeraar der universiteit, en soms met zulk eene uitvoerigheid, dat ook wij, die het
voorregt niet genoten hem te zien en te hooren, ons hem kunnen voorstellen zoo
als hij was en preekte en onderwees. Maar eene karakterschildering van den man
die alles omvat wat hij was voor de wetenschap en voor het leven, eene voorstelling
van zijne ontwikkeling, een aanwijzing hoe en op welken weg hij geworden is wat
hij was, zoodat wij van stap tot stap kunnen nagaan hoe hij gevormd werd, in welken
omgang, onder welken strijd: zulk een schets ontbreekt ons nog. De brieven ons
nu meêgedeeld leveren daartoe allerbelangrijkste bijdragen. Voor het tijdperk zijner
ontwikkeling zijn ze, met zijne vroegste geschriften, de Monologen vooral, voldoende
om ons die ontwikkeling te doen begrijpen, en wordt het uitzigt verwezenlijkt, aan
het slot van de korte voorrede voor deze brieven geopend: bezitten wij zijne
briefwisseling, voor zoo veel die op zijne ambtsbekleeding en zijne wetenschappelijke
werkzaamheid betrekking heeft, dan voorzeker zullen wij in staat zijn daaruit, met
hetgeen ons hier geboden wordt en wat reeds elders ons is gegeven, een volkomen
beeld ons te vormen van het leven en werken des grooten mans.
De brieven van Schleiermacher, die ons hier aangeboden worden, zijn met goed
oordeel naar de vier perioden van zijn leven gerangschikt. De eerste afdeeling
behelst de brieven uit den tijd zijner jeugd tot zijne aanstelling als Predikant te
Landsberg, in 1794; de tweede afdeeling eindigt met zijne verplaatsing als
Hoogleeraar naar Halle, in 1804; en daarmeê wordt het eerste deel besloten. De
grootste helft van het tweede deel bevat brieven uit de jaren 1804 tot 1809, het jaar
van 's mans huwelijk, waarbij dan in de vierde afdeeling komen mededeelingen uit
de briefwisseling in de laatste vijf-en-twintig jaren zijns levens, den tijd van zijn
huwelijk en van zijn verblijf en werken te Berlijn. 't Zijn voor verreweg het grootste
gedeelte brieven van Schleiermacher zelven; maar toch komen ook in al de vier
afdeelingen brieven voor, door anderen aan hem gerigt. Deze zamenvoeging was
niet alleen noodzakelijk om het onderling verband waarin die brieven tot elkander
staan, zoodat ze elkander ophelderen, maar zij doet ons ook de onderscheidene
betrekkingen kennen, waaruit de
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brieven zijn voortgekomen en waarvan ze getuigenis geven. Zoo vinden wij in den
eersten bundel brieven van zijne ouders, van zijn' vader vooral, en ook van zijn oom
van moederszijde, Stubenrauch, toen nog Hoogleeraar te Halle, later Predikant op
een dorp in Silesië, een man die op de ontwikkeling van hem, gelijk hij zelf met
dankbaarheid pleegt te getuigen, zeer merkbaren invloed heeft geoefend. In de
tweede verzameling zijn schier alleen brieven van hem zelven; maar in de derde
komen talrijke brieven voor van zijne verloofde aan haar' aanstaanden echtgenoot,
uitstortingen van de hartelijkste, diepst gevoelde liefde, even als ook in den laatsten
bundel de brieven van de vrouw aan den geliefden en hoog vereerden echtgenoot
niet ontbreken.
Men ziet zelfs uit deze zeer oppervlakkige opgave van den inhoud der verzameling,
hoe de briefwisseling die ons daarin aangeboden wordt zich enkel bepaalt tot
diegenen met wie Schleiermacher in de innigste betrekking des levens heeft gestaan.
Ik zeg niet te veel als ik verzeker dat niet alleen het binnenste heiligdom van zijn
huiselijk leven ons hier ontsloten wordt, maar dat zijn hart zelf hier voor ons wordt
opengelegd, zoo als men dat kan ontsluiten alleen voor hen met wie wij ons door
de banden der meest vertrouwelijke en hartelijke vriendschap en liefde en der
innigste gemeenzaamheid verbonden gevoelen. En dat geschiedt hier met eene
vrijmoedigheid en rondborstigheid, zoo als men het zelfs in de meest intime
briefwisseling maar zelden vindt. Schleiermacher is ook in zijne briefwisseling
dezelfde die hij in zijne wetenschappelijke werkzaamheid was. Zelfstandig zijn eigen
weg te zoeken, en waar hij dien gevonden had er rustig op voort te gaan, zonder
zich te storen aan iets traditioneels, hoe oud het mogt zijn en hoe eerwaardig het
mogt schijnen, maar standvastig te blijven bij hetgeen hij als waar en goed had
erkend, in den vorm zoowel als in den inhoud, - dat was het kenmerk van zijne
wetenschap. Zoo plag hij ook op het gebied van het gezellig verkeer en in de
betrekkingen die de menschen onderling verbinden, zich zeer weinig te bekommeren
om het conventionele, voor zooveel het niets meer was dan iets conventioneels en
niet regt en waar in zich zelf. Op deze wijze zocht hij ook in de betrekkingen der
liefde en der vriendschap voor zich iets

De Gids. Jaargang 22

686
bijzonders en eigenaardigs, een vorm die hem voorkwam de natuurlijke en gepaste
te zijn, en waarin die betrekkingen, voor hem ten minste, zich in haar ware wezen
voordeden. Dat hij gevonden heeft wat hij zocht, daarvan geven ons zijne brieven
de getuigenis. Gelijk hij in de wetenschap, in den echten zin des woords, origineel
was, zoo was hij het ook in zijn leven. Men vraagt misschien of zulk een openbaar
maken van datgene wat tot den kring van het innigste verkeer behoort volkomen
bestaanbaar is met den eerbied, dien men verschuldigd is ook aan de nagedachtenis
van hem, die reeds vele jaren van het tooneel des levens is afgetreden. De uitgever
- wie hij is en in welke betrekking hij tot Schleiermacher en diens familie staat, blijkt
nergens - heeft dat gevoeld. Hij vraagt: ‘moet niet alles wat zoo onmiddellijk uit het
hart gesproken werd en wat dikwijls de teederste betrekkingen van zijn inwendig
leven raakt, voor hen, die den afgestorvene het naast bestonden en met hem door
den band der innigste liefde verbonden waren en nog steeds verbonden blijven,
iets heiligs zijn, dat men niet ligt aan vreemden prijs geeft, van wie men niet weet
en ook niet altijd onderstellen kan, dat ook zij het met die piëteit zullen opnemen
waarmeê men het behandelen moet, zal men het heiligst gevoel niet kwetsen?’ De
bedenking is niet regtstreeks opgelost. Vraagt men, of ik die oplossing in de voorrede,
uit de pen des uitgevers, had gewenscht? Van heeler harte geef ik een ontkennend
antwoord, omdat, naar mijne overtuiging, de beste en volkomene oplossing gegeven
wordt in de brieven zelve. 't Is hier niet als bij zoo vele andere zoogenaamde groote
mannen, die zich het grootst voordoen als men hen op een' afstand ziet, maar die
kleiner worden, naar gelang men hun meer nabij komt. De studie van de
gemeenzame briefwisseling van zoo menig een, wien wij gewoon waren zeer hoog
te schatten, ontnam ons menige illusie; zou het bij de persoonlijke kennismaking
met hen die groot heeten, ook wel niet eens zóó gaan, dat men zeggen moet: het
valt mij niet toe! Zoo is het niet bij Schleiermacher. Leer en leven waren bij hem
één, en van zijn gansche leven geldt wat hij vóór het aangaan van zijn
echtverbindtenis, van zijn huwelijks- en familie-leven getuigde: ‘Ik heb zoo veel
onderwezen van het heerlijk en heilig familie-leven; nu moet ik
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toch gelegenheid hebben om te toonen dat het mij daarbij nog om iets anders te
doen was dan om fraaije woorden alleen, - toonen dat wat ik leerde voortgevloeid
is uit mijn eigen binnenste, uit het diepste gevoel mijns harten. En vooral moet ik
het bewijs leveren, dat de ware echt aan niets wat goed is hinderlijk zijn kan, niet
aan de vriendschap, niet aan de wetenschap, niet aan dat leven, dat met volstrekte
onbaatzuchtigheid aan het vaderland is gewijd.’ Daarenboven is het zeker niet in
strijd met den geest van Schleiermacher, dat men in zijne brieven eene getuigenis
ook van zijn meest bijzonder leven aan het publiek gegeven heeft. Men leze wat hij
in een brief aan een paar jonggehuwde vrienden van hem geschreven heeft, waaruit
op 't duidelijkst blijkt hoe hij ook het leven in den meest vertrouwelijken kring niet
geïsoleerd noch voor anderen ontoegankelijk wenscht. ‘Ik stel mij elke familie voor
als een klein kamertje in het groote paleis Gods, als een lief rustplaatsje in Zijnen
tuin, vanwaar men het geheel kan overzien, en tevens zich zeer goed kan verdiepen
in het kleine, afgeslotene en vertrouwelijke. Daar moet de deur niet gesloten zijn,
maar al wie er weet binnen te komen moet er ook mogen binnentreden, al wie den
magischen sleutel heeft, waarmeê hij de deur kan openen, al wie de takken weet
weg te buigen om den toegang tot zulk eene lieve rustplaats te vinden.’
Zoo is ons hier de deur geopend waardoor wij den toegang kunnen vinden tot de
kennis van het intime leven van een der uitstekendste christen-wijzen van den
laatsten tijd. Maar ook wij moeten den sleutel hebben, waarmeê wij die deur kunnen
ontsluiten, of, om met eigenlijke woorden te spreken: zet men zich tot de lezing van
deze brieven, vooral van die tot den tijd van Schleiermachers jongelingsleven
behooren, met de gedachte aan datgene wat men in onze conventionele zamenleving
al of niet gepast, betamelijk, fatsoenlijk acht, inzonderheid voor een Predikant,
waarlijk, dan komt men niet tot regte waardering van den man, die het innigst gevoel
van zijn hart in deze brieven heeft uitgestort; dan zal men zich ligt verwonderen over
de betrekking, waarin hij stond tot personen, in wier innig verkeer wij ons kwalijk
een leeraar van het Christendom kunnen voorstellen. Of wat zoudt gij zeg-
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gen van zijne innige vriendschap met Fr. Schlegel, zoo als deze in die dagen was,
de auteur van de Lucinde! Gij ergert er u voorzeker niet aan, dat de meeste brieven
van Schleiermacher aan vrouwen zijn gerigt. Niet waar, 't getuigt ten gunste van
den man als hij de snaren van het vrouwelijk gemoed weet te treffen en het aan
zich weet te binden met het snoer van zuivere en heilige vriendschap. Gij zult
misschien met mij wenschen, dat het verkeer tusschen de beide geslachten in onze
zamenleving doorgaans meer levendig, meer innig wezen mogt. Gij houdt het er
voor, dat beiden, mannen zoowel als vrouwen, daarbij wèl zouden staan. Zeker
getuigt het niet tegen Schleiermacher als wij hem, die zoo levendige behoefte
gevoelde aan liefde en vriendschap, dat, naar zijn eigen verzekering, zijn leven
verwelkte als het niet door liefde werd gevoed en onderhouden, - als wij hem in
innige vriendschapsbetrekking nog meer vinden met vrouwen dan met mannen. Hij
had zoo veel in zijn gemoed, dat verzekerde hij aan zijne zuster, wat mannen maar
zeer zelden kunnen verstaan. Maar wat zult gij zeggen als gij in deze brieven de
bewijsstukken vindt van die zoo innige betrekking met vrouwen, eene van welke,
zeker niet de minst geliefde onder zijne vriendinnen, eene Israëlitische dame was?
Ligt geeft gij dan nog wel den Hofprediker Sack gelijk, dat hij Schleiermacher
daarover duchtig de les las, of roemt gij de wijsheid van zijne zuster die in een zeer
ernstigen brief hem hare bezorgdheid over zijnen omgang te kennen gaf! Geloof
mij, zij hadden ongelijk; zij hadden den sleutel niet tot het hart en het leven van
Schleiermacher! Doch wij komen er op terug.
Want wij willen uit elk van de vier bundels eenige bijzonderheden meêdeelen.
Een aanmerkelijk gedeelte der eerste verzameling is reeds vroeger publiek gemaakt.
De uitgever van de Protestantische Monatsblätter, Prof. Gelzer te Berlijn, deelde in
1855, in het Julij-nommer van zijn maandschrift, onder den titel: ‘Schleiermacher
und die Brüdergemeinde,’ een stuk van de briefwisseling meê, en wel het allereerste
gedeelte. Het daar gedrukte wekte levendige belangstelling, vooral omdat het
bijzonderheden aan het licht bragt, die of geheel niet of weinig bekend waren. Wel
wist men algemeen, dat Schleiermacher zijne eerste opleiding onder de Herrnhutters
had ontvangen; men plag zelfs te
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zeggen dat er nog iets van den toon van Zinzendorfs broederschap in zijne Theologie
doorklinkt: maar wat dat is wees men nooit bepaald aan. De vorm van uitdrukking
in de Broedergemeente gewoon is hem zeker niet bijgebleven; maar wel de innige
liefde tot Christus en het terugbrengen van het gansche leven tot de gemeenschap
met Hem. Men wist ook dat Schleiermacher de Broedergemeente had verlaten,
hoe? dat wist men niet, maar men begreep dat het wel niet geheel op vreedzamen
weg had kunnen gaan. Nu weten wij geheel hoe het zich alles heeft toegedragen,
zoowel het komen tot de Herrnhutters als het verlaten van hen; wij weten het uit de
briefwisseling die ons toen en ook nu weêr wordt meêgedeeld en tevens uit een
eigen levensbeschrijving, door Schleiermacher op zijn vijf-en-twintigste jaar opgesteld
voor het kerkelijk Bestuur, waarbij hij om de aanstelling tot Predikant aanvrage had
gedaan, en dat van den Candidaat zulk een curriculum vitae eischte, welk opstel
vroeger mede door Gelzer is meêgedeeld en ook nu weder aan het hoofd van den
eersten bundel brieven staat afgedrukt.
Was 't mij er om te doen eene levensbeschrijving van Schleiermacher te geven,
zeker ik zou beginnen met dat opstel in onze taal over te brengen. Nu zeg ik er
alleen van dat het ons hooge gedachten moet inboezemen van den jongen man,
die zoo over zijn eigen leven schrijft. Wij zien er uit, dat zijn vader Gereformeerd
Veldprediker was bij het Pruissische leger, en bij de geboorte van zijn zoon in 1768
te Breslau zich ophield; dat zijne moeder eene dochter was van den Hofprediker
Stubenrauch te Berlijn. De vader was om zijn ambt meermalen afwezig en zoo rustte
de zorg voor de eerste opleiding van het kind, even als van zijn broeder en zuster,
vooral op de moeder. Maar die moeder was eene vrome, echt Christelijke vrouw,
die met de innigste teederheid hare kinderen omvatte, hoog ingenomen met haren
kleinen Frits vooral, wien zij reeds op zijn zesde jaar een briefjen aan zijn oom, den
Professor te Halle, laat schrijven en van wiens vlugheid in het leeren zij, niet zonder
moederlijken trots, allerlei fraais verhaalt (haar brief is ook meêgedeeld), hoe hij de
kleinste van de geheele school is en toch in alle klassen een van de eersten.
Daarmeê paart zich in elken van hare brieven de betuiging van
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hare vrees voor de gevaren die dezen zoon onder de verleidingen der wereld
bedreigen, en met schrik ontdekt zij de beginselen van den hoogmoed in het hart
van den veel geprezen knaap. Die knaap was eenigen tijd op eene school te Breslau
geweest, en nu schrijft zij aan haren broeder: ‘het hart van den jongen (hij was toen
twaalf jaar oud) is reeds door den lof, hem om zijn verstand toegezwaaid, bedorven.
Hij is er hoogmoedig en ijdel door geworden.’ De vader dacht als zijne vrouw, die
ook aan haren man den piëtistischen vorm van hare vroomheid had meêgedeeld,
zoodat wij ook in zijne brieven aan zijnen zoon, bij het leven van zijne vrouw en kort
na haren dood geschreven, eene zekere vrome terminologie vinden, die later evenwel
geheel daaruit verdwijnt. Geen wonder dat zulk een paar menschen zich door de
Broedergemeente voelden aangetrokken. Die gemeente was vrij gebleven van den
invloed van het meer en meer veld winnend Rationalisme. Een verblijf te Bettelsdorf,
bij gelegenheid van de Synode der Herrnhutters, maakte diepen indruk op hen.
‘Zulk een aantal waardige mannen bij elkaâr, als wij daar leerden kennen,’ zoo
schrijft Schleiermachers vader aan zijnen zwager, ‘was voor ons iets geheel
ongewoons.’ Al spoedig stond bij de ouders het besluit vast om hunne kinderen op
de kostschool van de Herrnhutters te Niesky te besteden. ‘Het toezigt op de kinderen’
- zoo lezen wij in dien zelfden brief - ‘is zoo volmaakt goed als ik het nergens elders
heb gezien. Maar wat ons het meest geruststelt is dit, dat de hoofdzaak, waarop
het bij den mensch aankomt, de hereeniging met God, hier, even als in alle
Broedergemeenten, op den eenigen waren grond, het bloedige verzoeningsoffer
van Christus, gebouwd wordt. Op alle andere scholen, die ik ken, houdt men zich
alleen met het uitwendige bezig, en zet men, naar de gelijkenis van onzen Heiland,
op het oude kleed den eenen nieuwen lap na den anderen, waarbij het dan een
groot geluk is als de mensch nog voor zijn einde ontwaart hoe het geheele kleed
gescheurd is en dan, daardoor verschrikt, zijne toevlugt neemt tot Hem die het alleen
heelen kan.’ Hij kon echter zijn broeder moeijelijk overtuigen dat hij met zijne kinderen
den regten weg had ingeslagen. De moeder zag zich ten minste genoodzaakt zich
daarover nader bij hem te verklaren. ‘Ik weet niet,’
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zoo schrijft zij, ‘welke voorstelling gij u van de Broedergemeente maakt. Ik verzeker
u dat ik haar van harte lief heb en vereer en dat mijne ziel er vollen vrede meê heeft,
dat de barmhartige God het zoo heeft beschikt, dat wij onze kinderen aan haar
hebben kunnen overgeven. Hoe heb ik reeds voor die armen gebeefd, wegens de
zielverdervende meeningen, grondbeginselen en zeden van onzen tegenwoordigen
tijd! O, hoe hadden wij hen voor het onmerkbaar vergif der wereld kunnen bewaren!
Daarom danken wij er onzen Lieven Heer voor, dat hij hunne nog teedere harten
zóó heeft geneigd, dat zij niet, met de wereld, in het verderf willen loopen!’ Ook de
kinderen, hoe jong nog, hadden van hunne ouders de voorstelling overgenomen,
dat de Broedergemeente de haven was waarin zij alleen veilig konden zijn voor de
stormen des levens, zoodat dan ook Schleiermacher later getuigde dat hij met sterk
verlangen uitzag naar het oogenblik waarop hij op de Herrnhuttersche kostschool
te Niesky zou komen. Toen de tijd naderde dat hare kinderen onder de Herrnhutters
zouden opgenomen worden, verklaarde zij als vrome moeder zich volkomen gerust.
‘Nu ik al mijne kinderen in de Gemeente zie gebragt,’ zoo sprak zij, ‘is mijn werk
hier afgedaan. Ik kan het hoofd gerust neêrleggen en inslapen.’ En zoo is zij dan
ook spoedig ingeslapen, nadat zij in menigen brief trouw haar best had gedaan om
haren zoon, in den eersten tijd van zijn verblijf in de Broedergemeente, in de
denkwijze en de gevoelens der Herrnhutters, die geheel de hare waren, in te wijden
en te bevestigen.
Want het is opmerkelijk dat reeds op dien jeugdigen leeftijd het verstand van het
kind in aanhoudenden strijd was met de voorstellingen die hem werden opgedrongen,
en hoe hij te vergeefs worstelde om het bezit en het genot van hetgeen hem als het
hoogste heil werd afgeschilderd. Reeds op zijn elfde jaar pijnigde hem de gedachte
aan de eeuwigheid der helsche straf, en kostte het hem menigen slapeloozen nacht
als hij de verhouding tusschen het lijden van Christus en de straf van die allen, in
wier plaats dat lijden was ondergaan, narekende en maar volstrekt niet tot eene
bevredigende uitkomst kon geraken. Toen hij onder de Herrnhutters was opgenomen,
ontstond in hem een nieu-
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we strijd ten gevolge van de eigenaardige voorstelling van het natuurlijk verderf en
de bovennatuurlijke werkingen der genade, die schier van elke voordragt die hij
aanhoorde schering en inslag uitmaakte. De kennis die hij van zich zelven meende
te hebben, overtuigde hem genoegzaam van het zedelijk verderf in hem en ras
kwam hij zoo ver, dat zelfs elke goede daad die hij verrigtte, hem verdacht toescheen
of ten minste niets anders scheen te zijn dan louter het gevolg van de
omstandigheden waarin hij zich bevond, en daarentegen wachtte hij vergeefs op
het gevoel van de bovennatuurlijke werking van Gods genade in hem, en, meende
hij er iets van te bemerken, al spoedig bleek hem dat het niets anders was dan zijn
eigen werk, de vrucht van de inspanning zijner fantasie. 't Is blijkbaar zijn eerbied
voor de nagedachtenis zijner moeder, die hem in zijne levensbeschrijving, tien jaar
later, deed verzekeren, dat zij haar best deed om hem betere begrippen van de leer
der menschelijke verdorvenheid en der genade-werkingen bij te brengen. Zij meende
het goed, maar was het verstandig als zij den veertienjarigen knaap in haren brief
toevoegde: ‘Gij schrijft, mijn lieve zoon, hoe gij ontwaart dat de liefde van Jezus
Christus nog niet in uwe ziele woont; dat gij een zondaar zijt en nog niet door Jezus
begenadigd, en gij vraagt ons om raad hoe gij in het bezit kunt geraken van den
liefdevollen geest van Jezus. o, Zoo gij er behoefte aan gevoelt en verlangt Hem te
bezitten, bid dan maar onzen dierbaren Heiland en trouwen Helper om zijnen geest
en bijstand. Ons allen, die zielsbehoeften hebben, roept hij immers tot zich, en hij
belooft ons dat wij al wat wij in zijnen naam bidden ontvangen zullen. Zorg maar,
mijn kind, dat gij niet wilt beginnen met uwe verbetering, want door eigen kracht
kunnen wij niets doen; maar spoed u met uwe armoede, met uw gevoel van zonde,
met al uwe behoeftigheid en met al uw verlangen tot Jezus den Zoon Gods, om van
Hem te ontvangen genade voor genade.’ Ik herhaal: het was een kind van veertien
jaar, die door zijne moeder zoo werd toegesproken!
Intusschen bleef het ascetisch-mystiek systeem van de Broedergemeente niet
zonder invloed op zijn jeugdig gemoed. Hoe kon het anders! Het werd hem dagelijks
voorgehouden; het was de inhoud van alle predikatiën die hij
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hoorde, het klonk in elk gezang, het werd bij hem gesteund door de vermaningen
en opwekkingen van de moeder, die, zoo als uit hare brieven blijkt, geheel
eensgezind was met de Herrnhutters, al behoorde zij niet tot hunne gemeente, en
ook door de mededeelingen van zijne zuster, die wat ouder was dan hij, en spoedig
geheel in den geest der stichting van Zinzendorf was ingewijd. Weldra kon hij zijnen
vader betuigen dat hij er zeer dankbaar voor was dat de lieve Heiland hem naar
Niesky had gebragt. Hoe hij, geholpen door al dien invloed, de gevoelens en ook
de wijze van zich uit te drukken van de Herrnhutters zich had eigen gemaakt, merken
wij in een schrijven van hem aan zijne zuster. Hij was toen waarschijnlijk niet ouder
dan vijftien jaar; - de brief is zonder datum. ‘Ik weet dat gij met mij den goeden
Heiland zult bidden, dat Hij vooral gedurende de eerste veertien dagen, tot Witten
donderdag, zijne genade dagelijks grooter en heerlijker aan mij betoone. Dan zal
ik zijn vleesch en bloed in het heilig Avondmaal genieten. “Ik zal hen allen tot mij
trekken” was de tekst van gisteren. Dat woord zal Hij in genade ook aan mij tot
waarheid maken. Hij is opgestaan om alle ellendigen hier op aarde te helpen. Zoo
heb ook ik regt op hem. Hij alleen is mijn vertrouwen, Hij, de God voor mij aan het
kruis gestorven!’ Wat later schreef hij aan die zelfde zuster: ‘Ik ben nu twee jaar in
de gemeente; dat is zeker nog niet lang, maar toch heb ik in dien korten tijd reeds
veel ondervonden, dat wil zeggen: veel slechts van mijnen kant en veel genade van
de zijde mijns Heilands. Zie ik op mij zelven dan moet ik zeggen: ik heb toorn
verdiend! Ik heb u verzoend! zoo roept het Lam aan het kruis mij toe.’ Hij uitte zelfs
zijne mystieke en sentimentele aandoeningen in poëzij. 't Zijn slechte verzen, maar
ze zijn geheel in de manier van de Herrnhutters. Hij staart op den ‘liebevollen
Martermann’ aan het kruis, op zijne wonden en zijn bloed; hij weent om de nabijheid
van Jezus, en die komt dan bij hem in zijn hart, en zoo gaat het voort door een
aantal strofen.
Intusschen komen ook in de brieven uit dien jeugdigen leeftijd trekken voor waaruit
blijkt dat de knaap niet zoo geheel verzonken was in den geest van mystiekerij en
piëtisme, of er deden zich bij hem nog wel momenten voor
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waarin hij met helderen blik erkende, dat er ook nog elders waarachtige vroomheid,
rust en vrede was dan in de Broedergemeente alleen. Zijne zuster zou een poos te
huis zijn en schijnt er zich bij hem over beklaagd te hebben dat zij de viering van
de Lijdensweken en van het Paaschfeest in de gemeente zou missen. ‘'t Is zoo,’
dus schrijft hij haar, ‘dat alles wordt daar niet zoo plegtig gevierd als bij ons; maar,
Charlotte, de zaak is toch dezelfde. Men geniet daar aan het Avondmaal even goed
het ligchaam en bloed des Heeren, en de invloed van dat genot op ons moet dezelfde
zijn, als men maar met een hart beschaamd over de genade des Heeren en blijde
en getroost dat het bij Hem rust kan vinden, tot de tafel toetreedt. Dat zult gij zeker
ook ondervinden!’ En dan verklaart hij zijne zuster, hoe zeer het hem verheugt dat
zij ook weder eens aan het huiselijk leven in den kring harer familie kan deelnemen.
‘Gij kunt toch niet weten,’ zoo herinnert hij haar, ‘of het uw lot zal zijn altijd in het
koorhuis te zitten. Maak u voorts niet bevreesd of gij u in de wereld wel goed zult
voordoen, zulke vrees is tot niets goed. Mijn spreuk is: goed gewaagd is half
gewonnen!’ En dan geeft hij haar den verstandigen raad om zich niet neêrslagtig
en melancholiek voor te doen, opdat de menschen niet gesterkt worden in den
waan, dat alle Herrnhutters Kopfhänger zijn, en voorts om op de manier van de
gewone menschen te spreken en zich niet van zulke woorden te bedienen, die zij
eerst van de zusters geleerd had. ‘Dat zijn de regte woorden niet en niemand zou
u verstaan!’
Zulke woorden van den jeugdigen Schleiermacher duiden reeds aan wat later
gebeurd is. Hij was zeventien, achttien jaar oud geworden en naar het Seminarium
der Herrnhutters te Barby overgeplaatst om daar tot het ambt van leeraar opgeleid
te worden. Hij kwam er tegelijk met den jeugdigen Albertini, later de eerwaardige
Bisschop der Broedergemeenten. Hartelijke vriendschap verbond de beide
jongelingen. Zij heetten Orestes en Pylades, en hoe ver ook in later tijd hunne wegen
uit elkander liepen, zij zijn vrienden gebleven. Zij maakten ijverig gebruik van het
theologisch en wijsgeerig onderwijs dat hun werd meêgedeeld. Van welk gehalte
dat onderwijs was, blijkt niet genoegzaam
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uit Schleiermachers brieven van die dagen, die niet dan in enkele brokstukken zijn
overgebleven. Maar dit is zeker dat het gegeven werd zonder dat daarbij eenige
acht geslagen werd op hetgeen er in de theologie en philosophie buiten de gemeente
voorviel. En daar werkten en schreven nogtans Lessing en Semler! En wat moeite
men ook deed om de school te Barby te isoleren: Schleiermacher wist te goed, dat
er buiten de gemeente ook nog een wereld was; en hij was niet zoo ingenomen met
het onderwijs van zijne leermeesters, dat hij niet zou verlangd hebben ook iets te
weten van hetgeen daar buiten omging. Niet alleen werken van smaak, waaruit de
geest van den toenmaligen tijd sprak, zoo als Göthe's Werther, vonden hunnen weg
naar de kloosterachtige school, maar ook periodieke wetenschappelijke geschriften,
onder andere de Allgemeine Literatur-Zeitung. Zoo kreeg hij heel wat anders te
lezen dan hetgeen hij dagelijks in de school hoorde; en konden ook anderen daarmeê
vrede hebben, hij niet. Hij kwam tot de overtuiging dat de twijfelingen tegen de
stukken der christelijke leer, die te Barby op den voorgrond werden gesteld, niet
genoegzaam gewaardeerd, ook niet in al hare kracht voorgesteld werden, ja dat
men er op uit was om opzettelijk zulke bezwaren, die men niet kon oplossen, te
verzwijgen en te verbergen. 't Is te betreuren, dat de briefwisseling die hij in dien
tijd met zijn oom Stubenrauch heeft gehouden, niet meer in haar geheel is
overgebleven. Er zou ongetwijfeld uit blijken, hoe allengs twijfelingen in het gemoed
van Schleiermacher oprezen, en hoe hij gedurig minder vrede had met het onvolledig
onderwijs dat hem werd gegeven en hoe kwalijk zijn hart, dat voor vrijheid klopte,
zich vinden kon in den toestand van geestelijke slavernij en wetenschappelijke
afhankelijkheid, waarin hij zijns ondanks werd gehouden. Er komt daarvan genoeg
uit in een paar brieven van den oom, die daarenboven de man niet was om den
jongeling, die dorstte naar vrije wetenschap en bij wien die dorst nog gedurig werd
vermeerderd door ijverige studie van de oude, vooral Grieksche Literatuur, neêr te
zetten en te buigen onder het juk der dienstbaarheid, waaronder hij zuchtte. Wij
zagen reeds hoe hij er weinig vrede meê had dat zijn broeder en zuster hunne
kinderen aan de leiding der Herrnhutters hadden toever-
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trouwd. Ook aan zijn vader deelde Schleiermacher zijne bezwaren meê. Hij was
toen achttien jaar oud, en waarlijk zijn oordeel was tot rijpheid gekomen en het blijkt
dat hij kwalijk meer aan den leiband van anderen kon gaan of zich binnen de grenzen
van een vastgesteld systeem opsluiten. Men leze maar wat hij schreef. ‘Één ding
bevalt mij hier niet. Ik zou zoo gaarne grondig Theologie studeren; en dat kan ik
hier niet, ten gevolge van de bekrompenheid en eenzijdigheid onzer lectuur. Van
al de bezwaren, tegenwerpingen, twisten op exegetisch en dogmatisch gebied
krijgen wij hier niets te lezen. Ook op de collegies wordt er geen gewag van gemaakt,
ten minste niet genoeg, en toch is het noodzakelijk dat een Theoloog daarmeê
bekend zij. 't Kan niet anders, of uit deze wijze van handelen moet het vermoeden
ontstaan dat vele tegenwerpingen van de tegenwoordige geleerden zeer belangrijk
zijn en moeijelijk te weêrleggen: immers waarom zou men ze anders opzettelijk voor
ons verborgen houden?’ De vader hoorde zijn zoon niet, die hem in spijt van alle
beperkingen van zijne studiën, reeds ver boven het hoofd was gegroeid. ‘Wees
verzekerd, mijn lieve zoon,’ zoo schrijft hij, ‘dat gij er niets bij verliest al blijft gij
onbekend met de tegenwerpingen en verklaringen van onze nieuwmodische
geleerden. Vlied van dezen boom der kennisse, en geloof dat het verlangen naar
grondigheid niets anders is dan de stem der verleiding. Ik ken schier alle bedenkingen
der ongeloovigen; maar zij hebben mij niet overtuigd. Ik weet bij ondervinding, dat
het geloof een regaal der Godheid is, enkel en alleen het werk van Gods ontfermende
genade. Bovendien, gij wilt geen ijdel Theoloog worden, maar gij wilt u de
bekwaamheid verwerven om zielen te winnen voor uwen Heiland. Daartoe hebt gij
dat alles niet noodig, en gij kunt er uwen Heer niet genoeg voor danken, dat hij u in
de Broedergemeente heeft gebragt. Geloof daarbij dat de Bijbel een onuitputtelijke
bron is die veel meer bevat dan gij noodig hebt om uwen dorst naar wetenschap te
lesschen. Wenscht gij daarbij dan van tijd tot tijd iets te lezen dat aangenaam is en
stichtelijk meteen: gij zult dat kunnen vinden in de schriften van hen die ook in de
zigtbare natuur ons de liefde en magt en wijsheid doen opmerken van dien God,
die voor ons goddeloozen aan het kruis gestorven is, b.v.

De Gids. Jaargang 22

697
van Martinot (Martinet?), Sander, Bonnet, Harvey, van den laatsten vooral. - Hier
vindt gij een ruim veld voor uwe weetgierigheid’ enz. De goede man had geen begrip
van hetgeen er in het hart van zijn zoon omging, noch van hetgeen dienen kon om
vrede aan dat hart te geven. Het moest hem met ronde woorden gezegd worden
wat zijnen zoon benaauwde. En toen hij het wist, hoe weinig had hij er den slag van
om zijn zoon te troosten en te leiden.
Wij komen tot een keerpunt in het leven van Schleiermacher. Wij zagen wat al
twijfelingen er bij hem waren opgekomen. Hij vond geen vrede in hetgeen hem door
de Herrnhutters werd meêgedeeld. Daarenboven gevoelde hij dat Barby de plaats
niet was waar hij kon worden die hij worden moest. Hij moest uit de klooster-engte,
waarin hij opgesloten zat, de wereld in om aan de bron zelve, naar den lust van zijn
hart, zijn dorst naar wetenschap te lesschen en in den strijd der wereld zich te
sterken en te vormen. Maar hooren wij van hem zelven hoe hij een half jaar na het
ontvangen van den brief, waaruit ik zoo even iets meêdeelde, zijn gemoed voor
zijnen vader uitstort. ‘In mijn laatste schrijven bekende ik voor u mijne weinige
tevredenheid met den staat van afzondering waarin ik hier gehouden word; ik gaf
u te kennen hoe daardoor bij jeugdige menschen de twijfelingen aangaande de
godsdienst moeten bevorderd worden, en ik trachtte u voor te bereiden op het berigt
dat zulks indedaad met mij het geval is. Gij meendet dat gij mij door uw antwoord
hadt gerustgesteld, en ik zweeg zes maanden lang; 't is onverantwoordelijk dat ik
zoo lang zweeg, maar ik kon het niet van mij verkrijgen u uit uwe dwaling ten mijnen
opzigte te helpen. Gij schrijft mij: “het geloof is een regaal der Godheid.” Ach, beste
vader, indien gij er van verzekerd zijt dat er zonder dat geloof geen vrede is in dit
en geen zaligheid in het volgend leven, - en zeker dat gelooft gij, - zoo bid dan God
dat Hij het mij geve; want thans bezit ik het niet. Ik kan niet gelooven dat hij die zich
zelven den Zoon des menschen noemde, de eenige waarachtige God is; ik kan niet
gelooven dat zijn dood eene plaatsbekleedende verzoening was, omdat hij zelf het
nooit uitdrukkelijk heeft gezegd, en omdat ik niet gelooven kan dat dit noodig geweest
is. Immers God, die de menschen blijkbaar niet heeft geschapen opdat
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zij volmaakt zouden zijn maar opdat zij er naar zouden streven om volmaakt te
worden, kan hen onmogelijk eeuwig willen straffen omdat zij niet volmaakt zijn
geworden. Ik bid u, houd mijne meeningen niet voor gedachten die geen vasten
grond hebben en spoedig weêr voorbijgaan. Wel een jaar lang heb ik er meê
geworsteld, en door aanhoudend nadenken hebben zij zich in mijn geest gevestigd.
Onthoud mij uwe wederlegging en teregtwijzing niet! maar opregtelijk moet ik er
bijvoegen, dat ik niet geloof dat gij voor als nog mij zult kunnen overtuigen.’ Ja zeker,
zijne twijfelingen waren niet van gisteren of eergisteren; of zagen wij niet hoe reeds
in zijn kindsheid juist datzelfde waartegen nu zijne twijfelingen zich verhieven, de
eeuwigheid der straf, en de voldoening, hem had ontrust! Wel een bewijs dat de
bezwaren hem niet van elders waren toegekomen. Zij hadden hunnen grond in het
diepste van zijn eigen geest. Nadenken en studie gaven aan die bezwaren den
bepaalden vorm, en ook aan den jongeling den moed om ze uit te spreken.
En zijn vader, had die een geopend oor voor de bezwaren van zijnen zoon? Zien
wij van zijnen kant eenige poging om zich te verplaatsen in den zielstoestand van
den jongeling, die toonde het zoo ernstig te meenen met zijn zoeken naar waarheid?
eenig teeken van liefde voor den, in zijn oog, afgedwaalde, die wel met de vastheid
der overtuiging, maar toch ook met kinderlijke nederigheid zijne gemoedsbezwaren
aan zijnen vader openbaart? Niets van dit alles. Het antwoord is de uitstorting van
den vaderlijken toorn, als had hij met een snooden misdadiger en niet met een
dwalenden zoon te doen. Hij declameert tegen hem met bijbelteksten, als schoten
zijn eigene woorden te kort om aan zijne verontwaardiging lucht te geven. Men
hoore maar den aanhef: ‘O gij uitzinnige zoon, wie heeft u betooverd, dat gij der
waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, u wien Jezus Christus voor de oogen is
geschilderd en dien gij zoo ten tweeden male kruisigt! Zoo ga dan heen in de wereld,
wier eer gij zoekt! Zie of uwe ziel verzadigd kan worden met haren draf, gij die de
goddelijke verkwikking versmaadt, die Jezus geven wil aan alle harten die naar hem
dorsten. Hebt gij dan nooit een enkelen druppel balsem uit zijne wonden gesmaakt?
En was dat
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bedriegerij en huichelarij, dat alles waarvan gij zoo vaak hebt geschreven dat gij
het gevoeldet en smaaktet? En was het waarheid, o, vreeselijk zal het in dien dag
tegen u getuigen, tenzij dan dat gij u bekeert tot uwen eeuwigen Ontfermer!’ Och
neen, niemand had den jongeling betooverd, maar met de kracht van zijn eigen
verstand had hij de boeijen verbroken, waarin hij gekluisterd lag, en zich losgerukt
uit het net van dweeperij, waarin hij verstrikt was. Het was hem niet om de wereld
te doen, hij hunkerde niet naar haren draf, maar hij zocht vrijheid voor zijnen geest,
opdat die de vleugelen mogt uitslaan en bewegen tot de hooge vlugt waartoe hij de
kracht en den lust in zich gevoelde. Neen, 't was geen bedrog, 't was geen huichelarij,
toen hij meende dat ook hij balsem dronk uit de wonden des Lams en persoonlijken
omgang had met den Heiland. Was hij betooverd geweest, het was door den geest
van piëtisme die hem had omringd; het was door de orthodoxie, versuikerd en
verwaterd in de zoetelijke laffe terminologie der Herrnhuttersche Theologie. Met
volkomen opregtheid kon hij zijnen vader op diens harde beschuldiging antwoorden:
‘O, hoe heb ik gewenscht dat ik nog zoo hartelijk als voorheen mij kon vasthouden
aan uw geloof. Want het is ook mijn geloof geweest; neen, het was geen huichelarij
wat ik meêdeelde van mijne bevindingen. Ik gevoelde dat alles indedaad, maar het
was toch niets anders dan de natuurlijke invloed, dien de omstandigheden op mij
oefenden; het was de kracht van het nieuwe en ongewone van hetgeen mij
omringde.’
Ik kan het vermoeden niet van mij weren dat er in die uiting van hevigen toorn bij
Schleiermachers vader iets gemaakts was. Dat hij zijn zoon van zich stoot, met de
betuiging dat hij niet meer denzelfden God aanbidt als hij, niet meer met hem voor
een en hetzelfde altaar knielt, 't is zoo overdreven dat men het ter naauwernood
natuurlijk kan noemen. En hoe spoedig was diezelfde man veranderd! Niet zonder
bitterheid antwoordt hij op de mededeeling van zijn zoon, dat hij in den
gemoedstoestand waarin hij zich bevond, met zijne godsdienstige twijfelingen, niet
in het seminarium te Barby kon blijven. Hij achtte het allezins natuurlijk, dat men
zulk een schurftig schaap niet langer onder de kudde dulden wilde; men
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moest immers vreezen dat ook de andere schapen aangestoken zouden worden!
't Is of hij den spot drijft met de hoop, die zijn zoon voor hem uitspreekt, dat hij, als
hij eerst maar elders een paar jaren zelfstandig studeert, door grondig onderzoek
van de ongegrondheid zijner twijfelingen en bezwaren zal overtuigd worden en,
versterkt in zijn geloof, tot de Broedergemeente terugkeeren. Onder allerlei
betuigingen van medelijden en beden en verzuchtingen, dat de afgedwaalde zoon
toch moge tot inkeer komen, lezen wij onder andere: ‘indien gij uwe gezindheid niet
verandert, zoo zijt gij vrij van mij en van de gemeente.’ Gelukkig had de achttienjarige
jongeling niet alleen de zelfstandigheid om zich los te maken uit de boeijen waarin
hij gekluisterd was, maar ook om den weg te kiezen dien hij voortaan meende te
moeten bewandelen. Hij had het oog naar de Hoogeschool te Halle gerigt, waar zijn
oom Stubenrauch Hoogleeraar was. Bij dezen vond hij raad en hulp, en met eene
geringe ondersteuning van zijn vader, was hij daar weldra student en in het huis
van zijn' oom. 't Blijkt uit alles, dat hij zich zeer kommerlijk moest behelpen. Maar
hij studeerde met onvermoeide vlijt, en al komen ook in de brieven niet vele
bijzonderheden voor van zijne werkzaamheden en vorderingen te Halle: uit de
verandering die al spoedig in de denkwijze van zijn vader over hem plaats greep,
mogen wij opmaken dat deze meer dan tevreden was over zijnen zoon. Vele jaren
later mogt Schleiermacher getuigen dat hij nooit iets bijzonders had gedaan om zijn
vader weêr voor zich te winnen, maar dat hij in stilte zijn weg was gegaan. Doch
hoe zullen wij oordeelen over den man die, bij het ontdekken van de onregtzinnigheid
van zijnen zoon, in fanatischen toorn hem toespreekt als een afvallige van het geloof,
die niet meer denzelfden God aanbidt als hij, en die weinige weken later hem den
raad geeft om Kants Kritik der reinen Vernunft en diens Prolegomena zur Metaphysik
te bestuderen en die nog wat later den Herrnhutterschen toon, waarin de brieven
van zijne dochter gesteld zijn, bij haren broeder tracht te verontschuldigen ja, die
eindelijk hem dezen goeden raad geeft: ‘Wat ik u bidden mag, mijn lieve zoon, kies
geene partij, zelfs niet die der orthodoxen, maar zoek en vereer de waarheid waar
gij die ook vindt. De manier waarop men u den katechismus heeft
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willen opdringen, keur ik zelf af,’ enz. Vroeger reeds had hij hem den raad gegeven
om den roman van Jung Stilling, Theobald of de Dweepers, te lezen; ‘het is een
aangename lectuur en zij kan tevens dienen om u voor dweeperij te bewaren. Het
boek bevat onder verdichte namen enkel ware geschiedenissen. Aan eene daarvan
heb ik zelf deel; 't is de geschiedenis van mijnen zeer zaligen vader, die in het tweede
deel onder den naam van Darius voorkomt.’ Ik vond het de moeite waard het boek
van Jung Stilling er eens op na te zien, en ja wel, daar vindt men de geschiedenis
van een hoop dweepers, bedriegers en bedrogenen, en onder de laatsten een
Predikant, die door voorgewende openbaring zich laat vangen tot dat hij eindelijk
te laat tot de erkentenis komt, dat hij zich heeft laten misleiden, en op het gebied
van eene naburige Republiek zich in veiligheid stelt voor de vervolging die tegen
hem begonnen is. Die man is dus zeker niemand anders dan Daniël Schleiermacher,
die, als Predikant te Elberfeld, zich aan de secte der zoogenaamde Ronsdorfers
had aangesloten en in 1750 zijne Apologie uitgaf te Arnhem, in welke stad, volgens
Schleiermachers eigene verzekering in een brief uit later tijd, zijn grootvader heeft
gewoond en waar, in het laatst der vorige eeuw, ook nog bloedverwanten van hem
moeten geleefd hebben.
Maar dit als in 't voorbijgaan. Genoeg om er ons van te overtuigen, dat
Schleiermachers vader uit de ondervinding van zijn jeugd een afkeer moet hebben
gehad van al wat naar dweeperij zweemde en kwalijk uit grond van zijn hart kon
spreken terwijl hij zoo hevig en bitter uitvoer tegen zijnen zoon, toen diens vroeg
ontwikkeld verstand zich verhief tegen leeringen die hem werden opgedrongen. Ik
kan dan ook het tragische niet vinden in deze botsing tusschen den wensch van
den vader, dat zijn zoon een Herrnhutter zou worden en het verlangen van den zoon
naar vrijheid, dat Prof. Gelzer in de eerste uitgave van deze brieven er in vond. Niet
alleen toch zijn vader en zoon spoedig weder met elkander op een goeden voet,
maar het heeft bovendien al te zeer den schijn dat de vader, door het openbaar
worden der denkwijze zijns zoons, in zijne plannen met dezen, dien hij in de
Broedergemeente voor goed bezorgd achtte, onaangenaam werd gedwarsboomd
en daar-
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om zoo hevig tegen hem uitvoer. Hij schreef trouwens een jaar later aan dien zoon,
‘dat hij zelf twaalf jaar lang als een ongeloovige had gepredikt, - maar dat hij zich
toch nooit veroorloofd had, het artikel van de Godheid van Christus en van zijn
verzoeningsdood te bestrijden, daar hij uit geschiedenis en ondervinding wist, dat
die leer door alle eeuwen heen aan millioenen menschen troosten kracht gegeven
heeft, zoodat hij ook altijd gewoon was geweest, waar het te pas kwam, die leeringen,
ofschoon hij zelf van hare waarheid niet overtuigd was(!!), ter verbetering van zeden
en ter opwekking van liefde tot God en de menschen aan te wenden.’ Zeer naïef
voegt hij er bij, ‘dat hij dit zijn voorbeeld der aandacht van zijn zoon aanbeveelt, of
't misschien zijn navolging waard mogt zijn!’
Waarlijk, wat Schleiermacher is geweest, dat is hij niet door zijn vader geworden!
Toen hem die raad gegeven werd, stond hij reeds veel te hoog dan dat hij er ook
maar aan gedacht zou hebben, hem op te volgen. Wie hij op een-en-twintig-jarigen
leeftijd was, zien wij uit een brief aan het einde van het jaar 1789, aan zijnen vader
geschreven. Zijn oom Stubenrauch had zijn Professoraat te Halle verwisseld met
de bediening als Predikant te Drossen, een dorp in Silesië. Daarheen was
Schleiermacher hem gevolgd, om in de landelijke stilte aldaar orde te brengen in al
dat vele wat hij gedurende zijn kortstondig verblijf aan de Hoogeschool had
verzameld, aldus zijne studiën te voltooijen en zich voor te bereiden tot het kerkelijk
examen dat hij weldra dacht af te leggen. Want hij had besloten zich aan de dienst
des Evangelies te wijden. Op wat breede schaal hij daartoe zijne studiën had
aangelegd, zien wij uit hetgeen hij er zijn vader van meêdeelt. Vooreerst wat zijn
manier van studeren aangaat. Zijn vader had hem aanbevolen, om vooral zijnen
tijd geregeld te verdeelen en zoo regelmatig van het een tot het ander over te gaan.
Zeker voor de meesten een goede raad. Maar er zijn er die dien goeden raad niet
opvolgen, en die het toch nog verder brengen dan zij die zoo heel regelmatig werken;
onder deze behoorde ook Schleiermacher. ‘Het studeren,’ zoo schrijft hij, ‘gaat bij
mij, haast zou ik zeggen, te hartstogtelijk dan dat ik, zoo lang het van mijn goedvinden
afhangt, bepaalde uren
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kan hebben, waarin ik mij met het eene bezig houde, om dan met klokslag tot een
geheel ander vak van wetenschap over te gaan. Al wat ik onderneem gaat met
zekere hevigheid, en ik rust niet voor dat ik, ten minste tot zekere hoogte, er meê
gereed ben. Het gaat dus bij mij niet bij uren of bij dagen, maar bij stooten, bij
perioden. Nu eens wekt het een of ander gedeelte der Philosofie mijne aandacht;
ik ga de geschiedenis er van na, onderzoek de verschillende meeningen er over,
en zie wat er houdbaar of onhoudbaar, consequent of niet consequent in is. Bij dat
onderzoek ben ik op het een of ander tijdperk der geschiedenis of op een philologisch
geschilpunt opmerkzaam geworden, en zoodra het eerste onderzoek is afgeloopen,
wend ik mij met denzelfden ijver tot dat nieuwe. Op deze wijze wisselen praktische
en theoretische Philosofie gedurig elkander af. Thans houd ik mij bezig met een
grondige herziening van mijne eigenlijke theologische kundigheden. Deze geheele
manier van studeren heeft ligt, even als elke andere, hare gebreken, maar ook hare
onmiskenbare voordeelen. Men wordt zoo doende niet door een menigte van geheel
verschillende zaken verstrooid en in de war gebragt, en daar men niet door een wet
die buiten ons is, maar door eigen gevoelde behoefte gedurig aan het werk gebragt
wordt, doet men alles con amore en loopt men geen gevaar, om, ter wille van de
eenmaal vastgestelde orde, een gedeelte van zijn tijd te besteden aan iets wat men
niet noodig heeft.’ En dan geeft hij een verslag van zijne studiën over welker omvang
men verbaasd moet staan. Oude en nieuwe Philosofen, Aristoteles, Wolff, Kant
heeft hij gelezen; de geschiedenis van Engeland in het tijdvak van Elisabeth uit de
bronnen bestudeerd; Theologie in haren geheelen omvang, Dogmatiek, Apologetiek,
Inleiding en wat niet al! Hij beklaagt er zich wel over, dat hij op zijn dorp niet of eerst
laat zijn deel krijgt van de literatuur van den dag, maar daarover troost hij zich. ‘De
kerkelijke twisten waarover men zoo veel heeft gehaspeld, doen mij walgen, en uit
de twistschriften over de leer van Kant, die met weinig philosofischen geest en met
nog minder waarheidsliefde geschreven zijn, is ook niet veel te leeren! Het lezen
wissel ik van tijd tot tijd af met schrijven, want ik vind gedurig in mijne stu-
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diën aanleiding tot een of ander klein opstel, dat, naar ik meen, een zeer goede
afwisseling is.’ Nog iets uit dien brief; het leert ons dat de jongeling toen reeds toonde
wie hij later zou zijn. ‘Wat mij bij de manier van studeren die ik u daar beschreven
heb, het meest verwondert, is dit, dat er wel zekere vakken van wetenschap zijn,
waarvan ik een soort van afkeer gevoel, maar dat er geen enkel is dat alleen mijn
lievelingsvak zou kunnen zijn en in vergelijking waarmeê ik elk ander minder zou
achten, zoo als het bij vele jongelieden pleegt te gaan. Het zal dus vooral van mijne
toekomstige betrekkingen afhangen, welk vak van wetenschap ik mij bij voorkeur
zal uitkiezen, om er al mijn krachten op zaam te trekken.’ Waarlijk, Schleiermacher
was reeds als jongeling dezelfde die hij later geweest is. Of heeft hij zich niet
evenzeer onderscheiden in Philosofie en Philologie en Geschiedenis, en wat is hij
daarbij niet als Theoloog geweest! En dat alles heeft hij voor een goed deel
verzameld, terwijl hij in zeer bekrompen omstandigheden verkeerde. Hij moest te
Berlijn zijn examen afleggen. Hij heeft geen vrees voor den afloop. Wie zich ijverig
daarop heeft voorbereid behoeft die vrees niet te koesteren, en hoeveel had hij
gedaan! En toch, er was een bezwaar. ‘Het stuit weer op dezelfde zwarigheid,
waarop bij ons alles stuit - de beurs. Ik bevind mij met mijne kleedij in zoo
gedelaboreerden toestand, dat ik mij hier naauwelijks fatsoenlijk kan vertoonen,
veel minder naar Berlijn kan reizen!’ 't Bezwaar werd, hoe dan ook, opgeheven. Hij
legde zijn examen af, en zeker was de wijze waarop hij er zich bij betoonde mede
aanleiding dat zijn toestand vrij wat ruimer en zijn toekomst helderder werd.
Kort nadat Schleiermacher zijn examen gelukkig had afgelegd, werd hij door
tusschenkomst van den Hofprediker Sack, een vriend van zijn' oom, als
huisonderwijzer geplaatst bij den graaf Dohna, die, met zijne talrijke familie, op zijne
uitgestrekte goederen te Schlobitten, in Oost-Pruissen woonde. Twee en een half
jaar bragt hij in dat adellijk gezin door, van 1790 tot 1793. Hij was daar met het
onderwijs vooral van twee kinderen belast en vervulde daarenboven de predikdienst
op het goed van den Graaf. Schleiermacher getuigde later, dat hij een zeer
gelukkigen

De Gids. Jaargang 22

705
tijd in dat gezin had doorgebragt. Hij roemde de vele voortreffelijke hoedanigheden
van de onderscheidene leden van dat gezin, waaronder toen reeds volwassen
kinderen zich bevonden, die met hartelijke vriendschap zich aan hem aansloten en
zijn gansche leven lang zijne vrienden zijn gebleven. Hij getuigde dat het hem een
genoegen was als hij iets tot vermeerdering van het genoegen dier familie kon
bijbrengen en dat hij het als een voorregt en een zegen beschouwde dat hij getuige
en deelgenoot mogt zijn van het huisselijk geluk, dat hier gesmaakt werd. Wij hebben
een aantal brieven, in dien tijd door hem aan zijn vader geschreven, alle
overvloeijende van de betuiging hoe gelukkig hij zich gevoelde. ‘Ik gevoel mij zoo
gelukkig,’ zoo schrijft hij onder andere, ‘dat ik in de gelegenheid ben om te erkennen
welk een voorregt het is onder goede menschen te verkeeren en dat goede rondom
mij op te merken. Ik ben in staat om mij zelven gelukkig te gevoelen, daar mijn hart
mij zegt dat ik het goede en edele opregt liefheb, dat ik de waarheid zoek, dat ik
belang stel in alles wat er goeds is in de menschheid en dat ik de schoone en
voortreffelijke gaven weet op te merken en te waarderen, waarmeê de goede God
het leven op aarde heeft gesierd.’ Aandoenlijk is het verhaal van de viering van den
verjaardag van den Graaf in den kring van zijn gezin, van hetgeen hij daaraan had
toegebragt, van het deel dat hij er aan nam, aandoenlijk ook omdat hij zich daarbij
herinnert het gemis van eigen huiselijk zamenleven, dat hij zich van jongs af had
moeten getroosten. ‘Wat wonder, beste vader, dat mijn hart van tijd tot tijd bij ons
verstrooid hoopje was. Het is zoo zoet zijnen vader lief te hebben, maar zoo zoet
ook hem dat te zeggen, doch niet met de doode pen! En als men zoo bij elkander
is, dan is daar een taal zonder woorden, die veel duidelijker spreekt!’ Van tijd tot tijd
verhaalt hij zijnen vader hoe hij zijn eigene studiën inrigt, ook hoe hij een enkele
keer te Koningsbergen is geweest en daar een paar Professoren heeft bezocht,
onder andere Kant. Het was hem echter niet ‘meêgevallen,’ en hij verklaart het
daaruit, dat men bij zulk een kort bezoek toch eigenlijk niet veel meer kan doen dan
opmerken of die groote mannen op hunne portretten en bustes gelijken. Hij vertelt
ook van tijd tot tijd van zijn preken en hoe hij
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reeds toen zich de gewoonte had eigen gemaakt om alleen een zeer uitvoerige
schets uit te werken, maar voorts de preek zelf niet te schrijven. ‘Ik kan u evenwel
verklaren, dat mij dat preken vrij wat meer moeite kost dan anders. Ik maak mijne
dispositie met ongeloofelijke naauwkeurigheid en ik beproef voor elke gedachte
vaak onderscheidene wijzen van uitdrukking tot dat ik de regte meen gevonden te
hebben.’ Wij krijgen dan ook niet meer dan de opgave van een paar teksten en
themas. De laatste zijn niet zonder belang voor de kennis van Schleiermachers
standpunt in die dagen, zoo als b.v. bij de geschiedenis van Thomas, ‘over het
verstandig geloof,’ op een Zondag na Kersttijd: ‘over de onmondigheid van het
menschdom, zoo als die door Christus is opgeheven,’ enz.
Hoe veel goeds evenwel Schleiermacher in het gezin van Graaf Dohna ondervond,
hoezeer hij erkende van wat heilzamen invloed het verkeer met zoo hoog geplaatste
en daarbij zoo regt degelijke menschen op zijne geleerde vorming en ontwikkeling
moest zijn, toch zien wij reeds in de eerste brieven uit dien tijd, en het komt gedurig
meer duidelijk uit, dat niet alles in zijne toenmalige betrekking hem naar zijn
genoegen was. Zeker hinderde het hem dat zoo weinig tijd hem overbleef voor eigen
studie, maar het voorname was in den grond hetzelfde wat hem vroeger uit de
Broedergemeente had gedreven: het gevoel dat hij in zijn vrijheid belemmerd was,
dat hij gebonden was, en zelfs in het werk waartoe hij werd geroepen, niet
onafhankelijk van den wil en het verlangen van anderen. Hij had zijne eigene
bepaalde begrippen over onderwijs en opvoeding, over de methode bij dat een en
ander te volgen. Ook de Graaf had de zijne en desgelijks diens gemalin. Men zocht
aanvankelijk door allerlei kleine middelen het botsen van de verschillende ideën en
wenschen te voorkomen. Maar, zoo als Schleiermacher schrijft, ‘dergelijke
huismiddeltjes zijn niets anders dan palliativen; zij dienen alleen om het uitbreken
van het kwaad te voorkomen.’ En zoo werd dan ook, wel met weêrzijdsch
goedvinden, maar toch altijd ten gevolge van een gerezen verschil, in den zomer
van 1793 de betrekking vrij plotselijk verbroken. 't Getuigt echter voor Schleiermacher,
dat hij, ook na dit voorval, zoo als uit zijne brieven blijkt, altijd op een voet van
vriendschap en
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vertrouwelijkheid met de leden der familie gebleven is. Zwaar viel het hem heen te
gaan. ‘Gij weet,’ zoo schrijft hij aan zijnen vader, ‘hoe vele gelukkige uren ik hier
heb doorgebragt, en hoe ik de meeste menschen hier liefheb en vereer, en nu aan
zoovele schoone dagen te denken, met de erkentenis dat ik ze niet weêr zal beleven,
zoovele plaatsen te bezoeken, die ik niet zal wederzien, en van al die goede,
voortreffelijke menschen te scheiden, wat mij dat kost kan ik niet beschrijven; 't zou
maar papier verspillen zijn. Maar dat verzeker ik u, dat de idee van scheiden mij
zoo geheel vervult, dat de gedachte aan de onzekerheid van mijne toekomst schier
geenen indruk op mij maakt.’
Die ónzekerheid duurde niet lang. Naauwelijks was hij te Berlijn aangekomen, of
er werd hem daar eene betrekking aangeboden aan het Instituut van Gedicke, een
naam ook in onze paedagogische wereld genoegzaam bekend. 't Schijnt eene soort
van private school ter voorbereiding op het Academisch onderwijs te zijn geweest.
Er kwam nog een andere betrekking aan eene dergelijke Inrigting bij, en ook het
uitzigt werd hem geopend op het geven van privaatonderrigt. Schleiermacher bleef
echter voor zich zelven zich tot de studie der Theologie bepalen, en het was zijn
vurige wensch eenmaal als Predikant in eene eigene gemeente het Evangelie te
prediken. Daarom verheugde hij zich dat hem te Berlijn gelegenheid werd gegeven
om van tijd tot tijd voor de gemeente op te treden, eene gelegenheid die hem door
de drie Hofpredikers, die allen reeds toen zeer met hem waren ingenomen, geopend
werd. Daarenboven was hem reeds, op zijn reis naar Berlijn, door den Predikant te
Landsberg, Schuman, een vriend zijns vaders, voor wien hij bij het doorreizen eene
predikbeurt vervuld had, het uitzigt geopend om diens opvolger te worden. Spoedig
werd dat uitzigt verwezenlijkt. Zijn eerste verblijf te Berlijn duurde niet veel langer
dan een halfjaar, een tijd te kort om er zich te vestigen en betrekkingen aan te
knoopen. Reeds in de lente van 1794 was hij te Landsberg, aanvankelijk als
hulpprediker, maar met het uitzigt om in 't vervolg daar als Predikant op te treden.
Dit jaar was ook het sterfjaar van zijnen vader. Zijn zoon had hem nog geschreven
van het geluk, dat hij aan-
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vankelijk in zijne gemeente smaakte, en ‘hoe verheffend en roerend de gedachte
voor hem was, nu ook tot het getal dergenen te behooren wien zulk een gewigtig
ambt is toevertrouwd. Dat ik het niet beschouw als een handwerk, waarmeê ik mijn
brood moet verdienen, en dat ik het ook nimmer zoo denk te bekleeden, daarvan
wil ik voor u liefst zwijgen.’
Hoe diep hem het berigt van het overlijden zijns vaders had geschokt, zien wij in
een brief aan zijne zuster Charlotte, de laatste uit den eersten bundel. Die brief is
een treffend gedenkteeken van Schleiermachers kinderlijke liefde. Men oordeele!
‘Ik weet wel, mijn waardste, dat ik reeds veel eerder aan u had moeten schrijven,
maar och, geloof toch dat die brief mij al dien tijd als een zware last op het hart heeft
gedrukt. Ik heb schier geen moed om van de treurige gebeurtenis met u te spreken,
die de Hemel over ons beschikt heeft. Ik kan niets anders dan u de echo van uwe
eigene klagten teruggeven; en zelfs dat vermag ik niet. In duizenderlei beelden staat
zijne liefdevolle beeldtenis voor mij, en ik kan mij nog de zekerheid niet voorstellen
dat dit alles nu voor altijd voorbij is. 't Is voor 't eerst in mijn leven dat ik een
onherstelbaar verlies zeer diep gevoel. Want toen onze lieve moeder stierf was ik
nog al te zeer kind; mijne droefheid had iets fantastisch, zoodat met mijne smart
een zeker kinderlijk gevoel van welgevallen er zich in mengde. - Na zoo vele jaren
van afwezigheid, na zoo vele veranderingen als er met mij hebben plaats gegrepen,
hoe gaarne had ik gewenscht dat mijn goede vader het resultaat daarvan ook van
aangezigt tot aangezigt had kunnen zien; - doch het mogt niet zoo zijn. Gaarne
geloof ik dat gij thans veel meer dan ik van beklagers en troosters te lijden hebt,
maar daarvoor hebt gij ook het genoegen gehad van hem te zien, en hebt gij
voortdurend en onafgebroken zijne liefde genoten. In mijn leven daarentegen is een
tijdperk, waarvan de herinnering zich thans onwillekeurig bij mij opdringt, een tijd
toen ik het hart van mijnen vader miskende, toen ik geloofde dat hij mij verongelijkte
en mij verkeerd beoordeelde omdat ik in gevoelens van hem verschilde. Een zekere
koelheid, die daarvan voor een tijd het gevolg was, komt mij nu voor als het donkerste
tijdstip van mijn leven. Doch ik heb mijn
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onregt in stilte beleden, en hij heeft mij vergiffenis geschonken, ofschoon ik hem
nooit daarom heb gebeden. - Wat ons beiden betreft, mijn waardste, het spreekt
van zelf dat wij den band onzer vriendschap nog naauwer aanhalen. - Ik heb uwen
brief nog eens overgelezen en in zekeren zin mijn smart nog verdubbeld door het
gevoel van de uwe, maar ook aan den anderen kant heb ik mij daarover verheugd,
dat wij zoo juist voor elkaâr geschikt zijn, dat onze zielen elkander al nader en nader
komen, hoe meer wij naderen tot het gemeenschappelijk doel, 't welk elk van ons
voor oogen staat.’
Het vervolg van de briefwisseling, vooral de tweede bundel die de brieven van 1794
tot 1804 bevat, bewijst de waarheid van deze laatste woorden. De meeste brieven
van Schleiermacher uit dat tijdperk zijn aan zijne zuster Charlotte. De brieven echter
van het laatst van 1794 tot den zomer van 1797 zijn verloren gegaan, zoodat ons
van 's mans verblijf te Landsberg en van zijne verplaatsing van daar naar Berlijn,
als Predikant aan de Charité, geene bijzonderheden worden meêgedeeld. Maar
van 1797 tot 1802 bestaat een reeks brieven van hem aan zijne zuster, waarin hij
zijn wedervaren, met zijne aandoeningen en gewaarwordingen, zijn geheel uit- en
inwendig leven schier met de uitvoerigheid van een dagboek beschrijft. Daaruit blijkt
hoe innig het verkeer tusschen den broeder en de zuster was, in weêr wil van het
groot verschil in ontwikkeling en betrekkingen. De zuster paarde aan een levendigen
geest een diep gevoelig hart, en al wat haar broeder, dien zij innig liefhad en
vereerde, werkte en doorleefde en haar meêdeelde, dat wist zij zich op hare wijze
toe te eigenen en dat doorleefde zij met hem. Zij behoorde voor 't overige met hart
en ziel tot de Broederschap der Herrnhutters, in wier gemeente zij van hare kindsheid
af geleefd had, en waarin zij, zelve ongehuwd, zich aan de opvoeding van kinderen
wijdde, een punt van aanraking met haren broeder, voor wien, zijn geheele leven
door, de opvoeding, van kinderen zoowel als van volwassenen, zaak des harten
was. De laatste brief van Schleiermachers zuster, die in dezen bundel is opgenomen,
is van het jaar 1802. In de brieven aan die zuster
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vinden wij gewag gemaakt van de velerlei betrekkingen in dezen, voor zijn leven
zoo hoogst belangrijken tijd, door hem te Berlijn aangeknoopt, met Fr. Schlegel,
met Mevrouw Veit, eene dochter van Moses Mendelssohn, later de echtgenoot van
Schlegel, voorts met Mevrouw Herz, wier gastvrij huis het middelpunt was van alles
wat Berlijn in die dagen uitstekends bezat in wetenschap en smaak, en met vele
anderen. Er komen ook brieven voor door Schleiermacher met zijne vriendin Herz
gewisseld en ook met eene andere dame, met wie hij eene betrekking had
aangeknoopt, die aanleiding gaf tot zijn verhuizen naar Stolpe in 1802, vanwaar hij
in 1804 als Hoogleeraar der Theologie naar Halle werd verplaatst. Over een en
andere bijzonderheden in het vervolg van ons verslag. Ook vinden wij in het laatste
gedeelte van dezen bundel het begin van de briefwisseling met den Predikant Von
Willich, wiens weduwe later, in 1809, de echtgenoot van Schleiermacher is geworden.
De eerste brieven in dezen tweeden bundel, hoezeer zij getuigenis geven van de
liefde waarmeê hij zich aan zijne zuster verbonden gevoelde, betreffen alle zoo zeer
hunne bijzondere zaken, dat de meêdeeling van den inhoud weinig belangrijks zou
hebben. Zij geven echter het bewijs hoe hij de kunst verstond om zijn geheele wijze
van leven, zijn woning, zijn omgang enz. voor zijne afwezige zuster aanschouwelijk
te maken. Van zijne eerste vestiging te Berlijn lezen wij echter niets. Daarvan is
zeker gewag gemaakt in brieven die verloren gegaan zijn. 't Blijkt dat hij zijn eenigen
broeder Karel een tijdlang bij zich had inwonen. Deze vestigde zich in zijn vak, de
Chemie, in Westphalen, en langzamerhand verliezen wij hem geheel uit het oog.
Mij trof de vermelding van den ouden Spalding, toen een grijsaard van drie-en-tachtig
jaar, die door zijn boek over de nuttigheid van het Predik-ambt bij ons wel bekend
is. Uitbundig is Schleiermacher in den lof van den eenvoudigen man met zijne vrouw,
en van de teederheid waarmeê hunne kinderen en kleinkinderen aan hen hingen,
‘een zeldzaam voorbeeld van patriarchale eendragt en piëteit in deze stad, waar
het tot den goeden toon schijnt te behooren, met zijne naaste bloedverwanten zoo
min mogelijk verbonden te zijn. De teederheid die tusschen deze twee oudjes en
hunne kinderen en verwanten bestaat, brengt mij, zoo vaak ik er ge-
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tuige van zijn mag, - 't gebeurt niet dikwijls, want zij zien er niet gaarne vreemden
bij, - schier in verrukking.’
Veel uitvoeriger schrijft hij aan zijne zuster over de kennismaking met Friedrich
Schlegel. Hij had hem eerst op een gezelschap ontmoet waarvan hij lid was, het
heette het Woensdagsgezelschap; vervolgens aan het huis van Mevrouw Herz en
bij zijnen vriend Brinkman, dien hij reeds uit de Broedergemeente kende; hij is
dezelfde aan wien Schleiermacher de latere uitgaven van zijne Reden über die
Religion heeft opgedragen. Uitbundig is hij in den lof van Schlegel. ‘Hij is een
jongman,’ zoo schrijft hij aan zijne zuster, ‘van vijf-en-twintig jaar en van zoo
uitgebreide kennis, dat men niet begrijpen kan, hoe iemand op zoo jeugdigen leeftijd
zoo veel kan weten, met een zoo oorspronkelijk vernuft, dat hij hier, waar het toch
waarlijk niet aan vernuft en talent ontbreekt, allen ver overtreft, en daarbij in zijne
manieren natuurlijk, open en kinderlijk. Overal waar hij komt is hij, om zijn vernuft
en om de gemakkelijkheid waarmeê hij zich voordoet, de ziel en de vreugde van
het gezelschap. Voor mij is hij meer dan dat, daar hij mij van onberekenbaar nut is.
Wel ontbreekt het mij hier niet aan omgang met geleerden, en ligt vind ik voor elke
bijzondere wetenschap die mij interesseert, den een of ander met wien ik er over
spreken kan. Maar toch had ik niemand, wien ik mijne philosofische ideën geheel
kon meêdeelen, en die mij in de diepste abstracties kon volgen. Dat gebrek wordt
nu door hem volkomen aangevuld. Ik kan niet alleen al wat in mij is voor hem
uitschudden, maar door den altijd vlietenden stroom van nieuwe opmerkingen en
ideën, die hem onophoudelijk als toevloeijen, geraakt ook veel in beweging wat bij
mij nog sluimerde. Met één woord, van de nadere kennismaking met hem dagteekent
eene nieuwe periode in mijn philosofisch en letterkundig leven. Ik zeg n a d e r e
kennismaking; want hoewel ik reeds lang zijne philosofie en zijne bekwaamheid
had bewonderd, 't is eene eigenaardigheid van mij dat ik niemand den toegang
verleenen kan ook in het binnenste van mijn verstand, zonder dat ik eerst van de
onbedorvenheid en regtschapenheid van zijn gemoed overtuigd ben. Ik kan met
niemand philosoferen wiens karakter mij niet bevalt. - Hij heeft geene zoogenaamde
brood-wetenschap tot het voor-
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werp van zijne studie gemaakt, hij wil ook geen ambt bekleeden, maar zoo lang het
gaan kan, op geringen voet maar geheel onafhankelijk leven van 't geen zijn pen
hem opbrengt. Hij houdt zich enkel met belangrijke zaken bezig en zal er niet ligt
toe komen om iets middelmatigs ter markt te brengen, alleen om er wat meê te
verdienen. Mij roept hij gedurig toe: gij moet ook schrijven; er zijn duizend dingen
die gezegd moeten worden en die juist gij zoudt kunnen zeggen. Vooral sedert hij
mij in het zoo even genoemd gezelschap een klein opstel heeft hooren voorlezen,
laat hij mij niet los. Nog iets: hij draagt denzelfden voornaam als ik, Friedrich, hij lijkt
ook op mij in sommige gebreken. Hij is niet muzikaal, hij teekent niet, hij houdt niet
van het Fransch en hij heeft slechte oogen.’ Zoo gaat het nog verder voort, terwijl
hij in een volgenden brief aan zijne zuster de beschrijving geeft van de wijze waarop
men hem op zijn negen-en-twintigsten verjaardag had verrast, alles door
tusschenkomst van Schlegel, die de vrienden van Schleiermacher, buiten zijn weten,
met dien dag had bekend gemaakt, zoodat het een ware feestdag werd. Wij zien
er uit welk een kring van vrienden en vriendinnen hij reeds in dien korten tijd rondom
zich had verzameld.
Nog inniger werd zijne betrekking met Schlegel nadat deze met hem in hetzelfde
huis zijn intrek had genomen. Schleiermacher beschrijft in een brief van den laatsten
dag van het jaar 1797 hun zamenleven en zamenwerken op zulk een wijze, dat er
genoegzaam uit blijkt, hoe zeer hij er meê ingenomen was. Daar lezen wij onder
andere: ‘Onze vrienden zijn op den inval gekomen om ons zamenleven een huwelijk
te noemen, en zij komen algemeen daarin overeen, dat ik daarin de vrouw moet
zijn. Men heeft er genoeg meê geschertst, en toch loopt er ook eenige ernst meê
onder;’ en dan komt weêr eene geheele persoonsbeschrijving van zijn vriend, zoowel
naar het uiterlijke als naar het inwendige, waarna hij vervolgt: ‘gij schrijft mij in uw
laatsten brief over trouwen in den waren en ernstigen zin des woords. Dat is voor
mij eene zaak van zeer groot gewigt, en ik weet dat ook het geringste vermoeden
dat zij mij belagchelijk zou voorkomen u geen ernst kan zijn, daar gij weet hoe hoog
ik huiselijkheid en har-
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telijkheid waardeer. Ik hoop u spoedig daarover uitvoerig mijne gedachten meê te
deelen. Voor ditmaal alleen nog dit, dat uw vermoeden (blijkbaar het vermoeden
dat hij ongehuwd zou blijven) helaas wel waarheid zou kunnen worden. Gisteren
heb ik een lang en zeer belangrijk gesprek gehad met Mevrouw Herz, waarin wij
met elkander nagingen hoeveel er voor ieder mensch van datgene wat eigenlijk in
hem is pleegt verloren te gaan, alleen ten gevolge van uitwendige omstandigheden.
Ach, hoeveel zou er voor mij, bij mijn ingenomenheid met het familie-leven, verloren
gaan, als ik niet trouwde; en toch.... maar ik wil mij niet zwaarmoedig maken, en
kom ik op dit punt, dan ben ik juist op weg om het te worden.’
Nagenoeg in al de brieven die Schleiermacher van 1797 tot 1802, dat is gedurende
zijn eerst verblijf te Berlijn, aan zijne zuster geschreven heeft, komt de naam voor
van Fr. Schlegel en nog meer die van Mevrouw Herz, aan wier huis hij schier
dagelijks verkeerde. Ook andere namen leest men er, en daaronder zeer beroemde,
zoo als dien van Wilhelm Schlegel, den broeder van Friedrich, die toen reeds als
oorspronkelijk dichter, maar vooral door zijne vertaling van Shakespeare, zich een
grooten naam had gemaakt, door wiens persoon Schleiermacher zich echter niet
bijzonder voelde aangetrokken; voorts van Jean Paul Richter, dien hij in 1800 te
Berlijn ontmoette, en van wien hij verzekert dat hij volstrekt niet den indruk op hem
maakte, dien hij uit zijne schriften van hem verwacht had. Met ingenomenheid
verhaalt hij zijne zuster, hoe hij met Iffland kennis heeft gemaakt, waarbij hij het
komisch talent van dien kunstenaar roemt, dat in het gezellig verkeer nog veel meer
uitkomt dan op het tooneel. Voorts spreekt hij in die brieven opzettelijk niet veel van
zijne letterkundige vrienden, wat trouwens niet te verwonderen is. Zijne zuster kon
zich in hare Herrnhuttersche gemeente kwalijk eene voorstelling maken van den
kring waarin haar broeder zich in dien tijd te Berlijn bewoog. En toch komt het in die
brieven genoeg uit hoe hij deelnam aan het letterkundig leven van de jeugdige
geleerden in Pruissens hoofdstad. Want die zuster, hoe eenvoudig zij wezen mogt,
was in 't geheel niet ontbloot van smaak voor kunst, en 't blijkt genoegzaam uit
hetgeen haar broeder haar verhaalt van de ver-
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schijnselen op het gebied der literatuur. Intusschen deelt hij haar weinig mede van
zijn eigen letterkundigen arbeid. Alleen spreekt hij van enkele kritische opstellen
door hem geplaatst in een tijdschrift, dat onder den titel van het Athenaeum door
de gebroeders Schlegel werd geredigeerd, en van de preken van Blair, door hem
uit het Engelsch vertaald, alsmede van een paar bundels van zijn eigen preken,
door hem reeds toen uitgegeven. Van zijne Reden über die Religion gewaagt hij
voor haar met geen woord, en met betrekking tot de Monologen handhaaft hij
aanvankelijk ook tegenover haar zijn incognito zoo gestreng, dat hij er haar over
schrijft als over het werk van een ander, ja er enkele plaatsen uit afschrijft zonder
door iets het vermoeden te wekken hoe na hem dat werk bestond.
Veel openhartiger is hij in dit opzigt jegens zijne vriendin Mevrouw Herz, de
echtgenoot van een geneeskundige te Berlijn. Toen Schleiermacher in 1799
gedurende eenige maanden de predikdienst te Potsdam waarnam, schreef hij schier
dagelijks aan haar, en wij hebben ook uit dien tijd fragmenten van brieven (de brieven
aan Mevrouw Herz bestaan enkel in uittreksels), die dag aan dag elkander opvolgen.
't Was in den tijd dat hij zijne Reden über die Religion schreef; zijne brieven aan die
vriendin behelzen dan ook, behalve mededeelingen over zijne lectuur, een getrouw
verslag van zijn arbeid aan die Reden, hoe het hem nu eens goed van de hand gaat
en hoe hij dan weder maar niet kan voortkomen. Zij behoorde mede tot den kring
dier vertrouwde vrienden, die later wisten dat hij de auteur was van de Monologen.
En zij stond, in ware ontwikkeling van den geest, vrij wat hooger dan zijne zuster.
Niet alleen kende zij de literatuur van dien tijd en stond zij met de letterkundige
koryfeën dier dagen in persoonlijk verkeer en briefwisseling; zij had ook de
meesterstukken niet alleen van den lateren tijd gelezen, maar zelfs die der Ouden,
voor zoo veel ze door vertalingen voor haar toegankelijk waren. Hoog was zij
ingenomen met Plato, en zij deinsde niet terug voor den arbeid om Grieksch te
leeren, vooral met het oogmerk om de dialogen van den grooten Atheenschen
wijsgeer in 't oorspronkelijke te lezen en alzoo het schoone er van, dat in de vertaling
voor een deel altijd moet verloren gaan, te genieten. Geen won-
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der dat een man als Schleiermacher met zulk eene vrouw hoog was ingenomen,
eene vrouw die hem geheel verstond en begreep, voor wie hij met volkomen
vertrouwen zijn hart kon ontsluiten en met wie hij, zonder gevaar te loopen om zich
boven de sfeer van hare kennis te verheffen, over zijn werk kon spreken; hij hield
haar dan ook, toen hij in 1802 aan zijne Kritik der bisherigen Sittenlehre schreef,
gedurig op de hoogte van dien arbeid.
Doch het was juist het verkeer aan het huis van Mevrouw Herz, gelijk aan dat van
eene andere Israëlitische dame, Mevrouw Veit, eene dochter van Moses
Mendelssohn, de echtgenoot van een bankier te Berlijn, waardoor Schleiermacher
niet alleen bij personen die minder goed in staat waren om hem juist te beoordeelen,
maar zelfs bij zijne zuster vermoedens wekte waartegen hij zich met waardigheid
en kracht, blijkbaar in het gevoel van volkomen onschuld, verdedigde. 't Schijnt dat
zijne zuster Charlotte het eerst argwaan had opgevat uit brieven over Berlijn, die in
dien tijd het licht zagen en waarin de rijke Joodsche familiën in die stad zeer
ongunstig werden voorgesteld, maar waarin vooral de jonge geleerden en elegants
werden doorgehaald, die de groote gezelschappen aan de huizen van die rijke
Israëliten geregeld bijwoonden. 't Schijnt dat Schleiermachers zuster heeft gemeend,
dat ook haar broeder een van die jonge geleerden was, en zij moet hem daarover
het een en ander gezegd hebben; ten minste hij schrijft haar dat zij in dit geval in
dwaling verkeert en dat hij niet behoort tot hen die gewoon zijn aan de bedoelde
gezelschappen deel te nemen. Het is er hem echter niet om te doen zich zelven
alleen te verontschuldigen, maar hij zoekt de zaak te verklaren en alzoo zijne zuster
van haar vooroordeel terug te brengen. ‘Dat jonge geleerden en elegants de huizen
der rijke Israëliten alhier drok bezoeken, is zeer natuurlijk; want zij zijn hier verreweg
de rijkste burgerlijke familiën en schier de eenige die, zoo als men dat noemt, een
open huis houden, terwijl men bij hen, wegens hunne uitgebreide buitenlandsche
betrekkingen, bijna altijd ook vreemdelingen aantreft. Wie dus op geheel ongeneerde
manier goed gezelschap wil zien, laat zich in die huizen introduceren, waar men
natuurlijk gaarne menschen van talent ontvangt, als het maar gezellige talenten
zijn. Men is daarbij ver-
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zekerd dat men er zich altijd amuseert, daar de Israëlitische vrouwen (de mannen
niet, die komen te jong in den handel) zeer beschaafd zijn, over alles kunnen
meêpraten en doorgaans de eene of andere schoone kunst zeer goed beoefenen.
Ik zelf zou zeker ook een paar van die huizen bezoeken, als ik maar niet reeds den
kring van mijne kennissen voor gesloten hield, en als mij de verkeerde betrekking
niet tegenstond, welke men in die familiën tusschen de beide geslachten opmerkt,
zoodat het duidelijk blijkt, dat men alleen om de vrouwen er heen gaat. Met de familie
Herz en Veit is 't eene geheel andere zaak. Die zien ook wel veel vreemdelingen
en zelden komt iemand van naam hier in de stad, die er geen bezoek maakt, maar
zij hebben toch niet wat men een open huis noemt. Ik vooral ben daar gewoonlijk
en famille, en ik onthoud er mij ook van om groote gezelschappen bij te wonen,
omdat ik er waarlijk niet van houd. Gij ziet dat ik, wat deze conversatie aangaat,
noch onder de elegants noch onder de jonge geleerden behoor, ofschoon ik in
andere opzigten er mij op toeleg om tot beiden gerekend te worden.’
't Blijkt echter, dat het hem niet gelukt was zijne zuster geheel tevreden te stellen.
Tot twee malen toe moest hij zich nog weêr over zijne conversatie verklaren en
verontschuldigen, en telkens doet hij het op meer ernstigen toon. Eerst antwoordt
hij aldus: ‘Ik wenschte maar dat gij uwe eigenlijke meening duidelijker hadt verklaard;
dan, hou ik mij verzekerd, zou ik u volkomen gerust gesteld hebben. Dat gelooft gij
toch voorzeker, alleen op mijn woord, dat in mijne betrekking tot die vrouwen volstrekt
niets is, wat, met eenigen schijn van regt, verkeerd zou kunnen uitgelegd worden.
In al wat ik u ooit over haar geschreven heb zult gij toch wel nooit een spoor van
hartstogt ontdekt hebben; ik verzeker u bovendien dat ik daarvan geheel vrij ben.
De tijd dien ik met haar doorbreng, is geenszins alleen aan genoegen gewijd, maar
strekt regtstreeks tot vermeerdering van mijne kennis en tot opscherping van mijnen
geest, terwijl ik op mijne beurt haar op dezelfde wijze tot nut ben. Voor 't overige,
dat Mevrouw Herz eene Jodin is, dat scheen eerst volstrekt geen nadeeligen indruk
op u te maken, zoodat ik geloofde dat gij, met mij, er u van overtuigd houdt, dat
waar het vriendschap
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geldt en men een hart gevonden heeft aan het zijne gelijk, men over zulke
omstandigheden kan en ook moet heenstappen. Gij moet ook niet denken dat zulk
een omgang zoo geheel in tegenspraak is met mijn stand en betrekkingen. De
Heeren Teller en Zöllner, twee van de meest geachte Geestelijken alhier, bezoeken
meermalen de familie Herz, wel niet zoo dikwijls als ik en ook niet op zoo
vertrouwelijken voet, maar mij dunkt als men zich over dergelijke oude vooroordeelen
mag heenzetten, dan moet men het doen, waar het geldt een aangenamen en
verheffenden omgang.’ Maar de Weleerwaardige Heeren Teller en Zöllner mogten
ook aan het huis van de familie Herz verkeeren: de vrome Herrnhuttersche zag er
haren broeder met voortdurende bezorgdheid, ja, zij meende dat dit schrijven van
hem alleen strekte om eene nadere verklaring uit te lokken van hetgeen zij met hare
vroegere toespelingen en half geuite vermoedens bedoelde. Zij verklaarde zich
nader, en nu antwoordt Schleiermacher haar op eene wijze, die wel geschikt is om
ons de vrijheid en hoogheid van zijnen geest te doen bewonderen. Ik kan mij niet
weêrhouden een stuk ook van dien brief hier in te lasschen.
‘Vergun mij dat ik u naar mijne innigste overtuiging ten minste op de hoofdzaken
in uwen brief antwoorde, geheel opregt en zonder omwegen. Vooreerst maakt gij
u bezorgd over mijne teedere en innige betrekkingen met personen van de andere
sekse, en daarin hebt gij zeker volkomen gelijk; daar is iets gevaarlijks in, vooral
als men het uit de verte ziet, wanneer alles zich zoo in 't algemeen voordoet. In die
betrekkingen over mij zelven te waken is mijn voortdurend streven. Ik geef mij zelven
rekenschap zelfs van het allergeringste, en zoo lang ik dat doe, is het, dunkt mij,
niet noodig dat ik eene betrekking afbreek, die voor 't overige van hoog belang voor
mij is, die heilzaam is voor mijne ontwikkeling en waardoor ook ik van mijnen kant
veel nut kan stichten. Zoo houd ik mij ten aanzien van Mevrouw B. verzekerd, dat
juist de zeer vertrouwelijke vriendschap, die tusschen ons ontstond en die haar
vrijmoedigheid gaf om zich bij mij over de bewuste zaak uit te laten, van zeer goeden
invloed op haar geweest is; namelijk: op haar hart. Want dat ik daardoor gelegenheid
kreeg om haar ook naar het uitwendige in moeijelijke ge-
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vallen van dienst te zijn, dat wil ik niet eens in rekening brengen. Het leven van
Mevrouw Herz is geheel anders, kalm en stil en vrij van zulk een gevaar om
schipbrenk te lijden als dat van B. Tegenover haar kan ik mij dus zulke verdiensten
niet verwerven; daarenboven is haar gemoed en karakter veel sterker, zoodat zij
zich op haar zelve verlaten kan en mij niet noodig heeft. Ik behoor met dat al in een
ander opzigt waarlijk tot haar bestaan; ik kan hare inzigten, hare gevoelens, haar
gemoed op meer dan ééne wijze aanvullen, en zoo doet zij dit op hare beurt bij mij.
Iets hartstogtelijks zal tusschen ons nooit ontstaan, en in dat opzigt hebben wij, met
betrekking tot elkander, de zwaarste proeven wel reeds doorgestaan. Acht het geene
laatdunkendheid in mij dat ik daarover met zoo groot vertrouwen spreek. Langdurige
ondervinding en naauwkeurig zelfonderzoek stellen er mij toe in staat, en ik geloof
dat ook gij, als gij ons maar een uur bij elkander zaagt, u daarvan evenzeer overtuigd
zoudt houden. Het ligt in mijnen aard, mijn lieve zuster, dat ik mij altijd veel naauwer
aan de vrouwen zal aansluiten dan aan de mannen; er is zoo veel in mijn gemoed
wat door de laatsten niet wordt verstaan. Ik moet dus wel, als ik mijn hart niet voor
vriendschap sluiten wil, en dat wilt gij toch niet, op dit anders zoo gevaarlijk standpunt
blijven staan; maar het is, juist omdat ik er z o o op sta, voor mij zoo gevaarlijk niet.
- Gij meent dat de bedoelde betrekkingen aan de trouwe vervulling van mijne
beroepspligten in den weg staan, en dat zij ten minste den schijn des kwaads over
mij brengen. Wat het eerste aangaat, gij moet mij op mijn woord gelooven dat het
niet zoo is, - en wat den schijn betreft, daarover heb ik mijne bijzondere overtuiging
en regelen. Ik houd het daarvoor, dat ik juist aan mijnen stand verpligt ben, den
schijn te verachten. Versta mij wèl: ik meen niet, dat ik met onverstandigen overmoed
dingen moet doen, die ik anders niet doen zoû, alleen om te toonen dat ik om de
publieke opinie niets geef. Maar dit bedoel ik, dat, zoo dikwijls er voldoende redenen
zijn om het een of ander te doen, dat men dan om den schijn zich niet moet
bekreunen. Dat is, naar mij voorkomt, zeer noodig en in den meest eigenlijken zin
pligt.’ En nadat hij vervolgens zijne zuster heeft voorgehouden, hoe zijne
beschouwing van het leven noodzakelijk geheel
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anders moest zijn dan de hare, ten gevolge van hun beider zeer verschillend bestaan,
zij in de stille Herrnhuttersche gemeente, hij te midden van het leven in eene groote
stad, zij in haren kleinen kring, hij burger, predikant, geleerde, laat hij nog dit volgen:
‘Ieder mensch moet zich volstrekt in een toestand van zedelijke gezelligheid
bevinden; hij moet een of meer menschen hebben, voor wie hij het binnenste van
zijn wezen, van zijn hart ontsluit, en er moet eigenlijk niets in hem zijn, dat hij niet
aan iemand anders zou kunnen meêdeelen. Dat ligt ook in dat woord Gods: het is
niet goed dat de mensch alléén zij! Nu zijn de menschen, - en 't is natuurlijk, - zeer
achterhoudend met hetgeen er in hun binnenste omgaat, en men moet eerst zich
een zeer vriendschappelijk vertrouwen verwerven, eer men er zoo iets uit krijgt; en
om tot vertrouwelijke vriendschap te komen, moet men met onderscheidene
betrekkingen beginnen, om daarin die vriendschap aan te treffen en haar er in te
vinden. Zoo moet gij de zaak beschouwen. Waarlijk, ik ben bij al die menschen, die
ik zeer lief heb, in meer of minder mate op deze wijze aan het werk, en zoo doen
zij op hunne beurt bij mij. - Daar hebt gij mijne geloofsbelijdenis over dat onderwerp,
geheel openhartig en zoo uitvoerig als ik haar thans geven kan.’
Hoe gaarne zou ik dien brief in zijn geheel hebben overgeschreven! Wij zien
daarin hoe Schleiermacher in de wereld, maar ernstig er op bedacht is om zich vrij
te houden van de besmettingen der wereld; wij zien hem ingewikkeld in de
betrekkingen des levens, overtuigd dat hij in en door het leven worden moet waartoe
hij de kracht in zich gevoelt, en daarom ook met handhaving van zijne vrijheid zich
verzettende tegen elke poging die men bij hem aanwendde om den weg te verlaten,
dien hij als den weg zijner roeping heeft erkend. Want zijne zuster was de eenige
niet, die in dien geest op hem trachtte te werken. De Hofprediker Sack, een man
van zeer grooten invloed te Berlijn, was even bezorgd over Schleiermacher wegens
zijne conversatie. Daaraan had hij te danken, dat hem in 1798 eene plaats als
Hofprediker te Schwedt werd aangeboden, eene niet onvoordeelige betrekking, die
veel meer opbragt dan zijne predikantsplaats te Berlijn. ‘Denk eens,’ schrijft hij aan
zijne zuster, ‘dat daar van zoo menige studie, waarop ik
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mij hier met allen ijver toeleg, niets zou kunnen komen, dat mijne wetenschappelijke
vorming, bij de verwijdering van vele hulpmiddelen en bij het gemis van letterkundigen
omgang, geheel zou stilstaan, - en dat alles zou ik opgeven voor den prijs van een
jaarlijksch inkomen van 600 Rth.! Mij dunkt, in het ergste geval, kan ik op zulk eene
bevordering ook nog wel een jaar of tien wachten.’ Wat later deelt hij aan zijne zuster
meê hoe Sack hem ronduit had gezegd wat zijne bedoeling was met de voorgenomen
verplaatsing naar Schwedt. Ook hem spookten die brieven over Berlijn in het hoofd.
‘Hij vreesde,’ zoo lezen wij onder andere, ‘dat mijne wijze van leven op den duur
aan mijne bevordering in den weg zou staan. Hij verzekerde wel dat hij niet pedant
genoeg was om op zich zelf den omgang met Israëliten af te keuren (zijn vader en
schoonvader zijn vrienden van Mendelssohn geweest), maar met die “bureaux
d'esprit,” met een omgang zoo als die in de brieven over Berlijn wordt geschilderd,
was hij zeer weinig ingenomen, ja hij hield het er voor dat, indien het bekend wierd,
dat ik zoo geheel met en onder die personen leef, zulks op de menschen hier ter
stede een zeer slechten indruk zou maken, en hij was zelfs niet zonder vrees dat
de toon, dien men in de bedoelde gezelschappen aanslaat, op den duur mij
onverschillig moest maken omtrent mijn ambt, ja mij zelfs tegenzin daartegen
inboezemen. Ik heb mijn best gedaan om hem omtrent dit laatste gerust te stellen
en hem van het tegendeel te overtuigen.’
Het had hem niet mogen gelukken den Hofprediker gerust te stellen. De betrekking
van vriendschap en vertrouwen die vroeger tusschen hen had bestaan (zij hadden
met elkander de preken van Blair vertaald), was verbroken. Later, in 1801, schrijft
Schleiermacher aan zijne zuster over een onaangename correspondentie, die hij
met Sack had gehad. Maanden te voren had hij reeds gehoord dat er een brief aan
hem gereed lag; eindelijk kwam hij, toen Schleiermacher een bundel preken door
hem uitgegeven ook aan Sack ten geschenke had gezonden en deze hem daarvoor
moest bedanken. Wij kenden den brief, alsmede het antwoord er op. Een en ander
is in de Studiën und Kritiken van 1850 meêgedeeld door een zoon van den
Hofprediker, Dr. K.H. Sack, vroeger Hoogleeraar te Bonn, thans Con-
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sistorial-Rath te Maagdeburg. 't Wekt eenige bevreemding dat een en ander ook
niet in dezen bundel is opgenomen, vooral echter dat van het bestaan van die
brieven met geen woord aanwijzing geschiedt. Uit hetgeen Schleiermacher van
zijnen brief, waarmeê hij op dien van Sack antwoordde, aan zijne zuster meêdeelt,
rijst bij mij het vermoeden dat die in de Studiën und Kritiken niet volledig is. Hij meldt
althans aan zijne zuster dat hij in zijn brief met name over Mevrouw Herz heeft
geschreven, en in den brief, zoo als hij door Dr. Sack uitgegeven is, komt die naam
niet voor! Hoe dat zij, de Hofprediker kwam alweêr met zijne bezwaren voor den
dag over den omgang van Schleiermacher met menschen van verdachte beginselen
en zeden; maar het bleef hierbij niet. De Reden über die Religion hadden het licht
gezien en Schleiermacher was als de auteur bekend geworden. In dat boek nu
meende Sack de duidelijke bewijzen te vinden, dat de auteur een Pantheïst was,
wien het dus met de verkondiging van het Evangelie geen ernst kon zijn, en die zijn
ambt als Predikant alleen bleef waarnemen uit eigenbaat of uit menschenvrees of
om aan de menschen te behagen. Wat er waars en onwaars is in de beschuldiging
van Pantheïsme - Schleiermacher heeft haar meer moeten hooren! - laten wij voor
als nog in het midden; maar dit is zeker, dat de aangeklaagde zich op beide punten
van de beschuldiging tegen hem ingebragt met kracht en waardigheid verdedigde.
Wat het bezwaar tegen zijnen omgang met menschen van dubbelzinnige beginselen
aangaat, antwoordt hij (voor zoo veel de brief in de Studiën und Kritiken is
meêgedeeld), dat daarmeê alleen Fr. Schlegel kan bedoeld zijn. ‘Schlegel,’ zoo
schrijft hij, ‘heeft de Lucinde geschreven, een boek welks inhoud men niet grondig
zou kunnen verdedigen, zonder weêr een boek te schrijven, en dat ik ook in zijn
geheel niet verdedigen wil, daar het, bij veel lofwaardigs en schoons, ook veel
behelst wat ik niet kan goedkeuren. Doch waar komen de slechte beginselen en
zeden van den auteur in dit boek uit? Als iemand eene theorie, die hij zich van den
omvang der poëtische voorstelling heeft gevormd, in een voorbeeld aanschouwelijk
maakt, dan heeft zulks met zijn karakter niets te doen. En ik verklaar dat ik, wat mij
betreft, in de Lucinde geene onzedelijke bij-
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oogmerken of willekeurige uitingen van onzedelijkheid gevonden heb; maar ik vind
die wel bij vele Duitsche en Fransche dichters, die met dat al daarom door niemand
verketterd worden. Tegenover deze laatsten vertoont mijn vriend zich als een
kunstenaar, die een naakte Venus schildert tegenover oostersche sultanen, die, in
het bijzijn van de jeugd, door levende personen wellustige dansen laten uitvoeren.
- Nooit zal ik de vriend zijn van een mensch met slechte beginselen; maar nimmer
ook zal ik iemand die onschuldig verketterd wordt, den troost mijner vriendschap
onthouden; nimmer zal ik, ter wille van mijnen stand, mij laten leiden door de meening
van anderen, in plaats van te handelen overeenkomstig met den waren aard der
zaak. Wij, Predikanten, zouden indedaad vogelvrij zijn in het rijk der gezelligheid,
als wij naar een anderen regel wilden te werk gaan, en elke lastering, die men zich
tegen een vriend van ons veroorloofde, als zij maar goed genoeg verzonnen was
om geloof te kunnen vinden, zou voldoende zijn om ons van hem te verbannen. Het
doel waarheen ik mij rigt is veeleer dit, dat ik door een onberispelijk leven het
mettertijd zoo ver zoek te brengen, dat van een onverdiend kwaad gerucht, 't welk
van den een of ander mijner vrienden uitgaat, op mij nooit eenig verkeerd licht kan
vallen, maar dat mijne vriendschap jegens hen eerder strekt om het ongunstig en
onbillijk oordeel over hen te wijzigen.’ Voorts verdedigt hij zich tegen de beschuldiging
van Pantheïsme, terwijl hij met verachting de verdenking afwijst, als zou hij tegen
de uitspraak van zijn gemoed Predikant blijven. ‘Zou ik met wereldsche bedoelingen
mijn ambt blijven waarnemen? Gij zult mij toch wel toestemmen, dat ik ligt in elken
anderen werkkring het weinige zou kunnen verdienen, dat mijn ambt mij opbrengt!
- Of om menschen te behagen? Welke menschen? Mijne vrienden? - Hen stelt gij
u zóó voor, dat zij er zich hartelijk over zouden verblijden als ik ophield Predikant
te zijn! - Of uit menschenvrees? Er is geen levend wezen van 't welk ik mij afhankelijk
gevoel, en ik draag er roem op, dat ik zoo vrij ben als iemand ter wereld!’ enz.
De goede verstandhouding tusschen Sack en Schleiermacher werd door het
rondborstig schrijven van den laatsten niet hersteld. Hij schrijft daarentegen aan
zijne zuster dat
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de Hofprediker hem bij den Minister heeft zwart gemaakt, of ten minste onvoorzigtig
allerlei heeft gepraat en gedaan wat hem nadeelig zou kunnen zijn. Van de
beschuldiging van Pantheïsme schrijft hij aan zijne zuster niets anders, dan dat
Sack, op grond van kwalijk begrepen uitdrukkingen, hem een philosofisch systeem
toeschreef dat met alle godsdienst lijnregt in strijd zou zijn. Maar was dan die
beschuldiging geheel zonder grond? Was er dan niet in Schleiermachers wijze van
denken en leven in die dagen iets wat een man als den ouden Sack regtmatigen
aanstoot geven kon? Ik zal de laatste zijn om het te ontkennen. Zeer zeker was er
een groote afstand tusschen den Hofprediker, toen een man van drie-en-zestig jaar,
en Schleiermacher, die eerst vijf-en-dertig jaar telde. Zij leefden in een geheel
verschillenden kring. Schleiermacher - als wij het ook van elders niet wisten, zijne
brieven die wij behandelen zouden het ons leeren - behoorde met hart en ziel tot
die rigting, welke men gewoonlijk met den wel wat onbepaalden naam van
Romantische School aanduidt, en in die rigting vertegenwoordigde hij de Theologie.
't Is een onbepaalde benaming, die velerlei rigtingen in dien tijd omvat, welke alle
echter daarin met elkander overeenkwamen, dat zij eene reactie vormden tegen
den heerschenden geest des tijds, met zijne oppervlakkige verlichting, met zijne
speculative abstracties, en op godsdienstig gebied, met zijn ongeloof aan den eenen
kant, en zijn koude en versteende onpraktische orthodoxie aan de andere zijde. Al
wie den moed en de kracht der jeugd in zich gevoelde, sloot zich aan die oppositie
tegen het bestaande, dat in zich zelf geen regt had om te bestaan en dat weldra
zijne krachteloosheid bewees, toen Napoleon met zijne legerbenden op Duitschland
aanviel. Ook Schleiermacher behoorde tot die partij der oppositie, en zijn eerste
geschrift, die Reden über die Religion, geeft er getuigenis van. Die redenen, in
stouten, hier en daar overmoedigen toon gesteld, zijn gerigt tot hen die onder de
beschaafden van dien tijd de godsdienst verachtten, en dus zeker niet regtstreeks
tegen mannen van dien stempel als de Hofprediker Sack. Maar toch was het iets
anders dan hetgeen dezen voor godsdienst hielden, als Schleiermacher de
vroomheid, waarin hij het wezen der godsdienst stelt, onafhankelijk verklaart van
de zedeleer, on-
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afhankelijk ook van alle metaphysische begrippen en voorstellingen aangaande
God, zoodat zij ook in hem kan gevonden worden, wiens philosofie hem niet vergunt,
met zijne voorstelling van God het praedicaat der persoonlijkheid te verbinden.
Vandaar de lof van vroomheid ook aan Spinoza gegeven en de zeker wel wat stoute
en wonderspreukig klinkende opwekking in de tweede redevoering, om uit eerbied
een hairlok te offeren aan de schim van den heiligen verstooteling, die vol was van
godsdienst en vol van heiligen geest!’
Maar wat zou Sack wel gezegd hebben, indien hij geweten had wat wij weten,
dat de brieven over de Lucinde, geschreven ter verklaring en dus ook ter verdediging
van dien roman, uit Schleiermachers pen gevloeid waren! Van die brieven vinden
wij nergens in zijne briefwisseling, ook niet tegenover hen met wie hij op den voet
der meest vertrouwelijke vriendschap stond, een enkel woord; het is dan ook bekend,
dat hij zich nooit regtstreeks als de auteur heeft doen kennen. Men houdt doorgaans
die brieven voor een werk van vriendschappelijke partijdigheid en stelt de zaak zoo
voor als zou Schleiermacher, door ingenomenheid met het werk van zijn vriend
vervoerd, zich zelven hebben diets gemaakt dat Schlegel daarin ook zijne gedachten
en voorstellingen had uitgedrukt, en dat hij in zijne partijdigheid de onzedelijke
strekking van het geheel zou hebben voorbijgezien en aldus in de brieven, die hij
er over schreef, aan het geheel een anderen en veel minder aanstootelijken zin
gegeven hebben. Bedrieg ik mij niet, dan geeft de briefwisseling, al worden daarin
ook de Vertraute Briefe niet genoemd, en al vinden wij maar een enkele maal van
de Lucinde melding gemaakt, ons eene andere verklaring van de zaak. Gedurig
komen in de brieven uit de jaren 1798 tot 1801 betuigingen voor van het verdriet
dat hij heeft over zoo menig ongelukkig huwelijk. ‘Het is mij een waar hartzeer, als
ik het oog laat gaan over mijne vrienden en bekenden, en zie hoe weinig gelukkige
huwelijken onder hen zijn.’ Dat is de klagt die gedurig weêr in zijne brieven voorkomt.
Het moet er vooral in dit opzigt in de Berlijnsche wereld van die dagen treurig hebben
uitgezien. Ik geloof dat daaruit, zoo niet de Lucinde, dan toch de brieven van
Schleiermacher over dat boek te verklaren zijn.
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Ik meen dat die brieven nog iets meer voor hem waren dan louter een casus pro
amico, veel meer een openbaring van zijn tegenzin tegen de betrekkingen des
levens, zoo als zij in de werkelijkheid bestonden, en van zijn verlangen om die op
andere en, naar zijn inzigt, betere grondslagen te vestigen; een en ander geheel in
den geest van de rigting waaraan hij zich had aangesloten. Over de
onverbrekelijkheid van den huwelijksband koesterde Schleiermacher in dien tijd
zeker zeer vreemde meeningen. Het is bekend hoe Fr. Schlegel zijne voorstellingen
in de Lucinde zelf in zijn leven heeft verwezenlijkt, ja hoe de geheele roman eigenlijk
er op was aangelegd, om de betrekking, die tusschen hem en Mevrouw Veit te
Berlijn was ontstaan, te beschrijven en te verontschuldigen. De geniale vrouw en
de geniale kunstenaar, te zamen het waardige echtpaar! De geniale dichter werd
oorzaak dat het huwelijk van de dochter van Mendelssohn ontbonden werd, en
nadat de scheiding was voltrokken nam hij haar tot vrouw, terwijl zij hem vroeger
reeds naar Jena was gevolgd en daar in het huis van Schlegels broeder, Wilhelm,
zich ophield, die ook al ongelukkig gehuwd was. Hoe laat Schleiermacher zich over
dit alles uit? Wij lezen het in een brief van hem aan zijne zuster Charlotte. 't Is te
opmerkelijk om het niet meê te deelen.
‘Meen niet dat Mevrouw Veit, door 't geen er met haar is voorgevallen, mijn
misnoegen wekt, maar de vreemde wending, die haar lot genomen heeft, en het
aanstootelijke en verkeerde van haar handelwijze in het oog der wereld, dat baart
mij veel kommer en is voor mij een voorwerp van ernstige bezorgdheid, juist omdat
zij en Schegel mij zoo dierbaar zijn. Naar het oordeel van mij en anderen, die met
alle omstandigheden bekend zijn, had zij voldoende reden om zich van hier te
verwijderen. Schlegels broeder en diens vrouw noodigden haar tot zich en nu woont
zij te Jena bij hem aan huis. Friedrich (Schlegel) is ook te Jena, en gij kunt denken
hoe de wereld over deze geheele betrekking oordeelt. Zij zouden reeds lang wettig
en heilig met elkander verbonden zijn, daar zij met hunne geheele ziel aan elkander
hangen, indien de voorwaarden, die haar man stelt, konden ingewilligd worden. Hij
wil zijn jongste zoontje bij zich houden, en dat kind heeft hare moederlijke
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verpleging en verstandige opvoeding volstrekt noodig. Dat gaat nu zoo als het kan
gaan, maar als eens de oudere Schlegel, die reeds lang met zijne vrouw niet op
den besten voet is, zich na korter of langer tijd van deze scheidt, dan weet ik waarlijk
niet wat de arme vrouw moet beginnen. 't Zijn ongelukkige omstandigheden, die
een noodzakelijk gevolg zijn van onze verkeerde wetten on gebruiken, en waaraan
zelfs de beste menschen zich niet kunnen onttrekken. 't Is een treurige geschiedenis,
en ik beklaag de beide menschen van heeler harte, daar zij al die
onaangenaamheden en krenkingen moeten verduren, alleen omdat zij eenvoudiger
en verstandiger gehandeld hebben dan de wereld wil.’
De woorden behoeven geen commentaar. Welk een tijd, welk een zamenleving,
waarin men de verbindtenis des huwelijks zóó kon beschouwen en waarderen! En
de man van wien die woorden zijn, was een hoogst ernstig gestemd man! Hij is dat
niet eerst later geworden, hij was het toen reeds, dat blijkt uit zoo menigen brief,
ook uit dezen tijd. Maar het was, zoo als Schleiermacher van zich zelven in de
Monologen heeft getuigd, ‘hij was een burger der nieuwe wereld.’ Ja, hij was geheel
ingewijd in het nieuwe leven dier dagen, een leven waarin de kracht en frischheid
en de moed der jeugd zich openbaarde, maar waarin ook de stoutheid, de overmoed
en baldadigheid der jeugd niet ontbrak. Nevens den ernst, die reeds in dien tijd in
Schleiermacher was, kookte en bruiste in hem ook die overmoed van het jeugdig
leven waaraan hij deel nam. Neen waarlijk, de stoutheid, waarmeê hij in de
Monologen, waarin hij zich zelven heeft geïdealiseerd, het Ik, de individualiteit
voorstelt, geheel onafhankelijk van al wat in de wereld is, van meeningen en wetten
en instellingen, die stoutheid is niet zonder invloed ook op zijn oordeelen en handelen
gebleven. 't Was de hoogschatting van het persoonlijke, het individuële, die ook
later, maar veredeld en gezuiverd, zijn gansche leven door, de eigenaardige trek
in zijn denken en werken gebleven is, maar die toen met de kracht, met den
overmoed der jeugd zich openbaarde. Stellen wij ons dien man voor, levende in
een maatschappij, waarin het bederf zich allerwege openbaarde, en niet het minst
in de betrekkingen des huwelijks en des huiselijken levens.
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Wat wonder dat de ideële voorstelling van het huwelijk, zoo als zijn dichterlijke vriend
die gaf, weêrklank vond in zijn gemoed. Wat hooge gedachte hij koesterde van het
huwelijksleven, dat zien wij zoo vaak hij in zijne brieven melding maakt van een
gelukkig huwelijk, waarvan hij getuige mogt zijn, b.v. als hij zijnen vriend verhaalt
van zeer gelukkige dagen die hij te Dantzig, aan het huis van Wilhelm Dohna (een
van de zonen van den Graaf Dohna, bij wien hij huisonderwijzer was geweest) had
doorgebragt, en van de vreugde die het hem had verschaft dat hij getuige had mogen
zijn van diens pas gesloten huwelijk. ‘Waarlijk,’ zoo schrijft hij, ‘hier is op zeldzaam
gelukkige wijze het regte getroffen. Zulke huwelijken konden er bij honderden zijn;
waarom zijn er zoo vele ongelukkig.’ Dergelijke betuigingen lezen wij elders meer;
soms ook wordt half in scherts - doch maar half, want ook in die scherts is ernst de gedachte uitgesproken, hoe vele gelukkige huwelijken er konden ontstaan, als
de paren anders wierden geschikt dan zij het indedaad waren. Maar wat hij van het
ware huwelijk dacht en gevoelde heeft hij met weinige woorden uitgedrukt in een'
brief aan zijn vriend Von Willich, toen die zijn huwelijk sloot met haar, die later, als
weduwe, de vrouw van hem geworden is. ‘Ik weet niet wie uw echtverbond inzegent;
ligt wel iemand die u geheel vreemd is. Spreekt hij niet naar uw hart, zoo hoor niet
naar hem, maar hoor naar mij? Gij weet waar het wezenlijke van mijne trouw-rede
staat, in de Monologen. Gij kent ook die schoone geheimenis van Christus en de
gemeente, hoe zij zich vormt door zijne liefde, hoe zij ook Hem verheerlijkt en
verhoogt, en hoe zij de gansche wereld vernieuwt en heiligt. Gij kent het heerlijk
gebed van Christus, dat de gemeente met Hem en in Hem één moge zijn, en zoo
weet gij ook wat ik tot u zou spreken.’
Waarlijk, zulke woorden zijn voldoende om er ons van te overtuigen welke hooge
en heilige voorstelling Schleiermacher ook in die dagen van het huwelijk had, en
het verwondert ons niet dat hij tevens over de meeste huwelijken, zoo als hij die in
de wezenlijkheid rondom zich zag, geheel anders oordeelde. Vooral in dit opzigt
verschilden idee en werkelijkheid al te zeer van elkander, en toch was hier zijn
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geloof zoo sterk, dat hij voor zich zelven het ware geluk op aarde verwachtte van
een stil huisselijk leven. Hoort hoe hij aan zijne zuster schrijft. 't Is op het einde van
1801. ‘Mijn leven verkrijgt thans eene waardij, die het vroeger niet had, ja zelfs, als
ik het zoo noemen mag, een zekeren glans. Al kon ik in 't openbaar ook nog maar
weinig zijn en uitrigten, toch begin ik reeds invloed te oefenen op de denkwijze van
beschaafde en beter gezinde menschen. Bij hen die men Philosofen noemt sta ik
in achting, en er zijn vrome gemoederen, in mijne nabijheid en ver af, die zich met
veel hartelijkheid aan mij aansluiten. Ik kan zeggen dat ik velen tot zegen ben, en
mag ik gezondheid en kracht behouden om enkele belangrijke werken, die ik onder
handen heb, tot stand te brengen, dan laat het zich vooruitzien, dat ik in
onderscheiden opzigten nog meer invloed zal krijgen en binnen weinige jaren tot
de meer bekenden zal behooren, wier woord eenig gewigt in de schaal legt. Hoe
aangenaam mij dit nu ook is, niet alleen voor zoo ver het onze natuurlijke ijdelheid
streelt, maar ook voor zoo ver het mij den waarborg geeft dat ik mij over een zekere
werkzaamheid in de wereld zal mogen verheugen, toch zou ik dat alles gaarne
opofferen, ja het zou mij als niets zijn, indien ik het uitzigt mogt hebben op een stil,
vergenoegd huiselijk leven, en het zou mij volstrekt niet zwaar vallen, indien het niet
anders kon zijn, mij voor het genot daarvan te verplaatsen in betrekkingen, waarin
ik van het tooneel eener grootere werkzaamheid verwijderd was en mijn
wetenschappelijken vooruitgang geheel moest opgeven. Het is toch alles in de
wereld ijdelheid en teleurstelling, alles wat men doet en geniet, het huiselijke leven
alleen uitgezonderd. Het goede dat men op dien stillen weg werkt, dàt blijft. Voor
zoo weinige harten kan men indedaad iets zijn en iets wezenlijks tot stand brengen.’
Weinige maanden later berigtte hij aan zijne zuster dat hij besloten had zich van
het tooneel zijner uitgebreide werkzaamheid te verwijderen en zich naar een plaats
te begeven waar hij het letterkundig en wetenschappelijk verkeer, 't welk hij te Berlijn
in zoo ruime mate genoot, nagenoeg geheel zou moeten missen. Hij had een
beroeping als Predikant te Stolpe in Pommeren aangenomen.
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Waarom? Waarom van Berlijn naar Stolpe? Was het omdat hij daar het stil huiselijk
geluk dacht te vinden, dat hij te Berlijn zoo noode miste? Hij zegt er in den brief aan
zijne zuster niets van. Hij spreekt met geen woord van 't geen hem tot de verandering
van woonplaats en werkkring heeft doen besluiten. Wij zouden alleen kunnen gissen
dat hij er redenen voor had die hij niet aan het papier kon of wilde toevertrouwen,
maar die hij haar mondeling zal hebben meêgedeeld, bij gelegenheid van het bezoek
dat hij voornam haar te brengen, en waarop hij in den brief haar het uitzigt opent,
ware het niet dat de uitgever in het kort berigt voor den tweeden bundel, terwijl hij
ons wijst op een reeks brieven aan zekere Eleonora G., ons de reden van
Schleiermachers vertrek uit Berlijn verklaarde, en tevens onze belangstelling in die
brieven in hooge mate wekte. Jammer maar dat die brieven niet dan gedeeltelijk
en alleen in uittreksel zijn gegeven. Wij moeten de redenen billijken die den uitgever
bewogen hebben om niet anders te handelen. De familie van Schleiermacher heeft
het zoo gewild, en daarenboven zou de inlassching van dit gedeelte der
correspondentie in zijn geheel de meest innige en geheime betrekkingen van eene
geheel vreemde familie aan 't licht gebragt hebben, betrekkingen die nu wel reeds
tot een lang verleden behooren, maar waarvan ook nu nog het openbaar maken
tegen de eischen der kieschheid zou strijden. Om het met weinige woorden te
zeggen: Schleiermacher was in kennis gekomen met die Mevrouw Eleonora G. (wij
kennen haren naam niet nader), die in een niet gelukkigen kinderloozen echt leefde,
en tusschen hen beiden was eene betrekking ontstaan van meer teederen aard dan
dat zij alleen vriendschap heeten kon. De verwijdering van Schleiermacher uit Berlijn
was het gevolg van die betrekking; zij was eene vrijwillige ballingschap.
Eene vrijwillige ballingschap. Het is er ver af dat ik ontkennen zou dat ook die
betrekking ons leert hoe Schleiermacher ingewikkeld was in het leven en in de
denkwijze dier dagen, hoe zijne wijsgeerige beschouwing van de betrekkingen des
levens niet zonder invloed was op zijne handelwijze. Wij kunnen dit gedeelte van
de briefwisseling niet lezen zonder te denken aan de Lucinde en
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aan hetgeen Schleiermacher er over schreef. Ik wil het niet verschoonen dat hij
toegaf aan een hartstogt, dien wij met volle regt verkeerd en zondig noemen; ik wil
het niet vergoelijken dat hij ook in zijne afwezigheid nog in aanhoudende
briefwisseling blijft met de vrouw, die de zijne niet wezen mogt; ik wil niet goedkeuren
wat hij schrijft van de brieven die hij van haar ontvangt, hoe hij ze eerst verslindt,
dan leest, vervolgens geniet, daarna hunnen inhoud naauwkeurig bepeinst, en dan
eindelijk nog allerlei kritische gissingen daaruit opmaakt, waarbij hij zich voorstelt
al hare gemoedsbewegingen en de trekken van haar gelaat, die hem zeer levendig
voor den geest staan. Ik wil niet ontkennen dat het mij pijnlijk aandoet wanneer ik
in een van die brieven hem hartstogtelijk hoor klagen als over een ongelijk hem
aangedaan, daar zij hem verzoekt de brieven aan haar gerigt haar niet meer
regtstreeks toe te zenden. Ik vermoed zelfs dat veel uit die correspondentie
achterwege gelaten is, waaraan wij ons nog wel meer zouden ergeren. Maar toch
mag ik niet nalaten te wijzen op het groot verschil tusschen zijne handelwijze en die
van zijn vriend Schlegel, die de vrouw aan haren echtgenoot ontschaakt, terwijl
Schleiermacher het gevaar van ergernis te geven ontwijkt en zich in een uithoek
verbergt, zij het dan ook met den vurigen wensch dat het hem eenmaal gegeven
mogt worden openlijk voor zijne liefde te mogen uitkomen, en in de verbindtenis
met de vrouw zijner keuze het geluk te vinden, dat hij zoo teregt als het hoogst geluk
op aarde beschouwde. Die tijd is niet gekomen. De voortreffelijke vrouw - want dat
was zij, 't blijkt uit alles wat Schleiermacher aan haar schrijft; van haar zelve hebben
wij geene brieven - die vrouw, hoe diep zij ook haar ongelukkig lot gevoelde, hoe
ook haar hart hing aan den man, die haar zoo vurig liefhad, achtte zich gebonden
en was tot geene scheiding te bewegen, die eene gelukkiger verbindtenis voor haar
mogelijk had gemaakt. Vijf jaren lang heeft die strijd geduurd; tot twee maal toe zien
wij uit de brieven hoe zij standvastig zich verklaarde omtrent haar voornemen om
te blijven bij de keuze, die in haar geval zeker de goede keuze was. Toen zij de
laatste maal zeer bepaald haar besluit had te kennen gegeven, en haren wil had
geopenbaard om, wat het haar kostte, alle
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betrekking met Schleiermacher af te breken, was deze reeds Hoogleeraar te Halle;
en wij kunnen den man beklagen, maar hoogachten kunnen wij hem niet, zoo als
wij den man hoogachten die in zulk eenen strijd triomfeert, als wij hem in zijne
brieven over de teleurstelling en de smart die hij daarbij ondervindt op wanhopigen
toon hooren jammeren en weeklagen.
Dat was de tweede zware strijd in zijn leven. Hij doet zich daarin minder krachtig
voor dan in den eersten strijd tegen den geestelijken dwang, dien men hem in zijn
vroege jeugd wilde aandoen. Wij kunnen niet eens van hem getuigen dat hij in dien
laatsten strijd heeft overwonnen, maar moeten erkennen: de vrouw die er met hem
in worstelde heeft de zege behaald. Inmiddels was in zijn uitwendig lot merkelijke
verandering gekomen. Het leven te Stolpe verschilde zeker veel van dat te Berlijn.
‘Al wat naar letterkunde lijkt,’ zoo schrijft hij aan een vriend, ‘is hier geheel vreemd.
Onder de geestelijken is geen enkel wetenschappelijk man. Ik zal er mij dus toe
moeten zetten om journalen te lezen.’ En wat later: ‘verleden woensdag was hier
de Synodale vergadering van onze Diocese, en de Voorzitter had de vriendelijkheid
van er mij bij te noodigen. Daarmeê ging de geheele dag verloren! Wat heb ik daar
weemoedige ondervindingen opgedaan! Ach, zoo onder vijfen dertig geestelijken
te moeten zijn! Ik heb mij niet geschaamd een van hen te wezen; maar van ganscher
harte heb ik gewenscht dat de tijd niet ver zijn moge, wanneer het zoo niet meer
zal kunnen gaan! Beleven zal ik dien tijd niet; maar, o, mogt ik er iets toe kunnen
bijdragen om spoedig dien tijd te doen aanbreken! Van dezulken die in den
eigenlijken zin infaam mogen heeten, wil ik niet spreken - maar de algemeene
minachting van al wat hoog en edel is, de onverschilligheid voor het heilige, de
volstrekt gemeene zinnelijke denkwijze, - zie, ik was zeker de eenige die in stilte er
over gezucht heeft; zeker de eenige, want ik heb bij zoo velen aangeklopt, dat ik
zonder twijfel den anderen gevonden had, indien hij er geweest was.’
't Blijkt dan ook niet dat Schleiermacher in Pommeren nieuwe betrekkingen heeft
aangeknoopt. Zijne brieven uit dien tijd zijn gerigt, behalve aan Eleonora G., aan
Mevrouw
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Herz te Berlijn en aan zekeren Theoloog, E. von Willich, van het eiland Rügen
afkomstig, dien hij aan het huis van Mevrouw Herz had leeren kennen. Hij werd in
dezen tijd Predikant te Straalsund. Van zijn huwelijk maakte ik reeds boven gewag.
Zijne jeugdige vrouw, zelve van Mühlenfels geheeten, had schier kinderlijken eerbied
voor Schleiermacher, wien zij haren vader plag te noemen. Van haar komen ook
enkele brieven voor, alle getuigende van hare vereering voor den man, die zoo
diepen indruk op haar gemoed had gemaakt, en tevens van de meer dan gewone
ontwikkeling van haren geest. Een oudere zuster van haar, Mevrouw Von Kathen,
op Rügen woonachtig, deelde in de achting en liefde die hare jongere zuster aan
Schleiermacher toedroeg. Ook aan haar komen enkele brieven voor. Bezoeken op
Rügen, te Dantzig, ook bij de familie Dohna waren zoo vele lichtpunten in het wel
wat donkere leven dier dagen. Van de ondervindingen in zijn eigenlijken werkkring
als Predikant vinden wij door Schleiermacher niet veel meêgedeeld, wel van zijn
wetenschappelijken arbied. Hij voltooide te Stolpe zijn beroemde Kritik der bisherigen
Sittenlehre, en vestigde daardoor in uitgebreiden kring zijn naam als Wijsgeer en
Godgeleerde. Het gevolg was dat hij in 1804 als Hoogleeraar der praktische
Theologie, op zeer voordeelige voorwaarden, naar Würtzburg beroepen werd. Hij
besloot aan die roeping gehoor te geven en verzocht zijn ontslag uit de Pruissische
staatsdienst. Dat Gouvernement had intusschen zijne groote verdiensten erkend;
het wenschte hem te behouden en begon met hem het aanvaarden van den
aangeboden post onmogelijk te maken door hem het gevraagd ontslag te weigeren.
Spoedig volgde daarop de aanstelling als buitengewoon Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid en Wijsbegeerte, tevens als Akademie-prediker, aan de Hoogeschool
te Halle, welk ambt hij in de maand October des jaars 1804 aanvaardde. Nu had hij
de plaats bereikt waarvoor hij bestemd was, een werkkring waarin hij zich in al zijn
kracht vertoonen zou.
't Is dat meer gevestigde en bepaalde in het leven van Schleiermacher, wat zijne
brieven uit zijne laatste vijf-entwintig jaren, ik zeg niet minder belangrijk, maar minder
geschikt voor zulk eene mededeeling maakt als die
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ik van de brieven uit het tijdperk zijner jeugd en ontwikkeling heb gegeven. 't Ligt in
den aard der zaak dat van nu af, daar zijne eigenlijke vorming voltooid was, zijn
leven meer door hetgeen er buiten hem voorviel dan door hetgeen er in hem zelven
omging, bepaald werd. Ten gevolge van de gebeurtenissen, voor de Pruissische
monarchie in zoo hooge mate rampzalig, duurde zijn verblijf te Halle niet veel langer
dan twee jaren. Die tijd was voor hem rijk aan zegen, maar ook de teleurstellingen
bleven niet uit. Onder de leeraren der Hoogeschool vond hij Heinrich Steffens, met
wien hij voor zijn volgend leven een hartelijke vriendschap sloot. Uit de brieven die
hij aan zijne vrienden Von Willich te Straalsund en aan Mevrouw Herz te Berlijn
schreef, zien wij met welken ijver hij zijne akademische werkzaamheid volbragt, en
dat het hem van de zijde der studenten ook niet aan aanmoediging ontbrak. Veel
verdriet veroorzaakten hem de hindernissen die tegen de waarneming van zijn ambt
als Akademie-prediker hem van den kant der overheid in den weg gelegd werden.
Het hield lang aan eer het kerkgebouw, dat daartoe bestemd was, op voegzame
wijze was ingerigt. 't Schijnt dat de akademische godsdienst-oefening te Halle iets
nieuws was, en bij de werkzaamheden waarmeê men, met het oog op de vredebreuk,
die men verwachten moest, overladen was, kwam men niet eer tot de vervulling
van Schleiermachers billijke wenschen, dan toen hij in zekeren zin die vervulling
kon afdwingen. Het preken was zijn lust en leven; daarin zag hij de kroon ook van
zijn akademische werkzaamheid. Geen wonder dat hij neigde om eene roeping als
Predikant te Bremen, die met sterken aandrang tot hem kwam, op te volgen. Hij
bleef echter liever te Halle, want, zoo schrijft hij: ‘het onderwijzen van de katheder
is een heerlijke zaak, vooral nu het mij bij den dag beter van de hand gaat, en er
zich toch altijd enkele jongelieden voordoen, van wie ik mag hopen dat zij aannemen
wat ik hun geef.’ Hij maakte zijn blijven afhankelijk van de inrigting van de
akademische godsdienst-oefening. Wat hij eischte werd hem toegestaan, en daarbij
ontving hij de aanstelling tot gewoon Hoogleeraar. Hij ging dus niet naar Bremen.
Maar al spoedig ondervond hij weder stoornis in zijn werk en weldra moest hij het
voor langen tijd staken.
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Bij het uitbreken van den oorlog met Frankrijk werd zijn kerk, pas voor de
godsdienstoefening gereed, door de militaire administratie in beslag genomen om
voor magazijn te dienen. Wel werd een ander lokaal ter zijner beschikking gesteld,
maar het gebruik er van duurde niet lang. Halle deelde na den ongelukkigen slag
bij Jena ruimschoots in de jammeren van den oorlog. Er is in den bundel een brief
van Schleiermacher aan zijnen vriend Reimer, den hooggeplaatsten boekhandelaar
te Berlijn, waarin hij de inneming van Halle door de Franschen beschrijft en hoe hij
er getuige van geweest is, ook hoe hij in de ellende van de plundering heeft gedeeld.
‘Die plundering was fataal, maar toch niet zoo erg als men zich gewoonlijk zulke
dingen voorstelt. Terstond na het gevecht stormden, door onvoorzigtigheid van de
menschen die beneden ons wonen, ettelijke ruiters in mijn kamer. Steffens en Gass
waren juist bij mij, en wij moesten alle drie onze horologiën afgeven. Gass ook zijn
zilvergeld, Steffens had reeds niet meer, en ook bij mij vonden zij maar eenige
daalders, maar zij ontnamen mij al mijn overhemden, op vijf na, en al mijn zilveren
lepels, waarvan zij er mij maar twee lieten houden. Bij het gevecht zelf waren wij
bijna in gevaar geweest. Steffens kwam mij 's morgens roepen om, als ik het gevecht
wou zien, in zijn huis te komen. Wij zagen van daar ook zeer goed den aanval op
de brug. Toen ik bemerkte dat de Pruissische kanonnen gedemonteerd waren en
de post verloren moest gaan, haalde ik Steffens over om naar mijn huis te gaan,
daar het zijne te zeer aan invallen blootgesteld was. Wij haastten ons zoo veel wij
konden, doch ik had de straat, waarin mijn huis staat, nog naauwelijks bereikt, toen
wij reeds achter ons hoorden schieten, en Steffens was, met zijn kind op den arm,
bijna in het gedrang der retirerende Pruissen en aanrukkende Franschen geraakt.
De volgende dagen had ik veel last van inkwartiering.’ enz.
Het dadelijk gevaar was weldra geweken, maar met de Akademie te Halle was
het gedaan. Napoleon die met echt despotischen haat alle vrije ontwikkeling des
geestes haatte, had een afkeer van de Duitsche Akademies, en schier het eerste
wat hij over Halle besloot, was de verdrijving van de studenten aldaar.
Schleiermacher begreep zeer goed dat zijn werk te Halle afgedaan was. Kwam
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die stad bij den aanstaanden vrede aan Saksen, dan zou de Luthersche Kerk er tot
heerschappij komen en daarin paste hij, als Gereformeerde, niet. Kwam het aan
den een of anderen Franschen Prins, dan zou hij er niet willen blijven. Wat er ook
gebeuren mogt, hij had besloten zijn lot met dat van zijn eigenlijk vaderland, Pruissen,
te verbinden. Hij gaf een treffend bewijs dat het hem daarmeê ernst was. Te midden
van die dagen van verschrikking kwam men van Bremen weder tot hem met het
beroep als Predikant. Nu had hij gelegenheid om zich uit den geheel onzekeren
toestand, waarin hij zich bevond, te redden. En hoe dacht hij daarover? Wij willen
het meêdeelen; het stelt zijn karakter in een heerlijk licht. Hij schrijft aan zijn vriend
Von Willich aldus: ‘Men heeft mij op nieuw naar Bremen geroepen. Maar ik heb vast
besloten te bedanken, daar ik Halle, zoo lang er nog eenige hoop overblijft, niet
verlaten wil. Moest de Koning een nadeeligen vrede sluiten en behield hij Halle, met
eene aanzienlijke vermindering van zijn overig grondgebied, dan zou buitendien
menigeen liever willen gaan dan blijven, en ik wil dat slechte voorbeeld niet volgen.
Blijft echter de oorlog voortduren, - en dat hoop ik - dan wil ik liever trachten om
tusschentijds elders in Pruissen aangesteld te worden, om terstond weer hier te
kunnen zijn. Want grooter dan ooit is in dezen tijd de invloed dien een akademisch
leeraar op de jeugd kan uitoefenen. Wij moeten een zaad uitstrooijen dat misschien
eerst na langen tijd zal opkomen, maar dat daarom met te meer zorg moet behandeld
worden. Lieve vriend! ik kan niet beschrijven hoe ik te moede ben als ik aan het
verlies van kansel en katheder denk. Maar zie ik verder, meer op het algemeene,
dan ben ik weêr gerust. De toestand van Duitschland was onhoudbaar; ook in de
Pruissische Monarchie was velerlei dat op verkeerde wijze was aaneengelapt. Dat
alles is nu verdwenen, en de toekomst zal moeten leeren of in dat een en ander
een goede en duurzame kern was. Ik voor mij houd mij verzekerd dat Duitschland
zich in schooner gedaante zal herstellen; maar wanneer, en na welke nog veel
harder ondervindingen, na wat langen tijd van zwaren druk, dat weet God. Ik ben
voor niets zoo zeer bevreesd als voor een schandelijken vrede, die ons niets anders
laten zal dan een schijn van
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nationaliteit en vrijheid. Maar ook zelfs als ik daaraan denk, kan ik gerust zijn. Want
kan de natie zich in zulk eenen toestand schikken, dan blijkt het dat zij nog niet rijp
is voor iets beters en de harder kastijdingen, waaronder zij rijpen moet, zullen dan
niet uitblijven. Zoo staat het bij mij: over hetgeen mij persoonlijk betreft, dat is het
kleinste, en over het nationale, zeker het grootste, over het een zoowel als het ander
ben ik gerust, hoe slecht het ook voor beiden er thans moge uitzien. Maar wat in
het midden ligt, de wijze waarop elk in 't bijzonder op het geheel werken kan, de
geheele wetenschappelijke en kerkelijke organisatie, daarover ben ik vol
bekommering. Vooral over het laatste; want Napoleon haat het Protestantisme, zoo
als hij alle bespiegeling haat. Wat ik daaromtrent in mijne Voorlezingen (die Reden
über die Religion) voorspeld heb, is, geloof ik, waar. Moet het zoo ver komen, mijn
vriend: dat wij dan op onzen post staan en niets ontzien! Ik wenschte dat ik vrouw
en kind had, om te kunnen toonen dat ik in dat geval bij niemand wil achterstaan.
Wordt Straalsund belegerd, dan zendt gij vrouw en kind zeker naar Rügen. Ik hoop
dat gij u beter houden zult dan Maagdeburg en Küstrin.’ In dienzelfden geest zijn
de brieven aan anderen uit dezen tijd. Voorwaar, het is de taal van een waardig
burger van zijn vaderland, die, bij den algemeenen nood, niet denkt aan zijn
eigenbelang, en die, te midden van de diepe vernedering zijns volks, niet weeklaagt,
maar de bron des kwaads erkent en in dat kwaad eene heilzame kastijding ziet,
terwijl hij aan de toekomst niet wanhoopt. ‘De algemeene ontbinding,’ zoo lezen wij
in een anderen brief, ‘is verschrikkelijk, en men ziet van alle kanten in een afgrond
van laagheid en lafheid, waaruit maar enkelen zich met eere verheffen, en daaronder
in de eerste plaats onze Koning en Koningin. De verouderde kanker is op geweldige
wijze openbaar geworden; de kuur is verschrikkelijk, maar ik geef den moed niet
op en wend het oog niet van Pruissen af.’
Hij heeft den moed niet opgegeven, ook niet toen de vrede was gesloten, eerder
dan hij had gewenscht, minder voordeelig dan hij had gehoopt, ook niet toen Halle
bij het nieuw gevormd Koningrijk Westphalen werd getrokken. Daar kon hij niet
blijven onder dien vreemden Ko-
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ning; hij wendde zich naar Berlijn, waar men gelukkig tot de erkentenis was gekomen
dat men in die dagen mannen noodig had als Schleiermacher, om meê te werken
aan den opbouw der vervallen Monarchie. Hij heeft daaraan in zijne mate krachtig
meêgewerkt en tevens in dien tijd voor zich zelven het geluk opgebouwd, dat jaren
lang het voorwerp was geweest van zijn vurigst verlangen, het geluk dat alleen in
een eigen huisgezin te vinden is. Reeds meermalen gewaagde ik van zijne
vriendschap met den Straalsundschen Predikant Von Willich en diens echtgenoot.
Te oordeelen naar de brieven die ons zijn meêgedeeld, is hij met geen ander man
zoo innig verbonden geweest als met dien Von Willich. De vriendschap met Schlegel
ging voorbij met den tijd der jeugd. Van tijd tot tijd hooren wij Schleiermacher in
1800 en in de beide eerst volgende jaren zich over dien vriend zijner jeugd beklagen,
over zijne hartstogtelijkheid en ongestadigheid, en daarna lezen wij Schlegels naam
in geen enkelen brief meer; en toen die voor zijn eerzucht voldoening vond in de
Oostenrijksche staatsdienst en voor zijne romantische vroomheid in de Roomsche
kerk, bestond er geene betrekking meer tusschen hem en Schleiermacher. Hij had
een werk dat hij in vereeniging met zijnen vriend zou tot stand gebragt hebben, de
vertaling van Plato in het Hoogduitsch, opgegeven en er dezen alleen voor laten
zitten. Die heeft dat werk geheel alleen voltooid en het tot stand gebragt op eene
wijze dat hij daardoor ook bij de Philologen voor altijd zijnen roem gevestigd heeft.
Hij werkte er aan voort in de dagen van algemeenen rampspoed, waarin hij zoo
hartelijk deelnam en waaraan hij zoo ruim zijn deel had. Hij arbeidde er aan, toen
hij mede zijne zorg wijdde aan het heil zijns vaderlands en door zijne medewerking
aan de stichting van de Akademie te Berlijn voor de geestelijke belangen van dat
vaderland zorg droeg. Hij vond er verkwikking in onder het leed en de moeite
waaronder hij zuchtte, verpoozing van velerlei zorgen waaraan hij zijn deel had. Hij
bleef er ijverig aan voortwerken in den tijd toen hij verloofd was met de vrouw zijner
keuze, en in de eerste jaren van zijn huwelijksgeluk. Gedurig spreekt hij er van in
de brieven uit dien tijd. Met Von Willich, aan wien hij gedurende zijn ver-
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blijf te Halle nog het meest over zijne wetenschappelijke werkzaamheid schrijft, kon
hij zich niet lang over zijnen arbeid aan Plato onderhouden. Die hartelijk geliefde
vriend overleed in het voorjaar van 1807 aan de koortsen die in het belegerde
Straalsund woedden. Hartroerend is het te lezen hoe de jeugdige weduwe, die, met
een jong kind, een meisje, daarenboven in hoog zwangeren staat, den geliefden
echtgenoot betreurde, aan Schleiermacher in een brief den vreeselijken slag meldt
die haar getroffen heeft. Bij hem, dien zij als haren geestelijken vader vereerde,
zocht zij troost, steun, licht. Zij jammert over haar verlies, en het is, bij het lezen van
hare woorden, als hoorden wij hare snikken, als zagen wij hare tranen. Zij tast en
zoekt waaraan zij zich kan vasthouden, en rigt tot haren vriend vragen over
onsterfelijkheid en eeuwig leven en wederzien. Schleiermacher, die toen nog te
Halle was, antwoordt haar in een troostbrief, die zeker onder de schoonste mag
gerekend worden, zelf vol droefheid over het verlies dat ook hij leed, maar toch ook
met de kalmte en waardigheid van een Christenwijze. ‘Uw smart is zoo zuiver en
zoo heilig,’ dus schrijft hij, ‘dat er niets in is wat ik anders wenschen zou. Laat ons
deze smart mede rekenen onder de schoonste goederen van ons leven, haar
liefhebben zoo als wij den afgestorvene liefhebben, en met stillen weemoed ons
onderwerpen aan Gods beschikking. Maar gij komt tot mij met de bede dat ik uwe
twijfelingen zal oplossen. Bedenk het wèl: het zijn enkel voorstellingen door uwe
fantasie te midden van uwe smart gevormd, waarvan gij van mij de bevestiging
verlangt. Mijne lieve vriendin, wat kan ik u zeggen! Zekerheid is ons omtrent het
leven na den dood niet gegeven. Versta mij wèl! Ik bedoel zekerheid voor onze
fantasie, die alles in bepaalde beelden voor zich wil zien, maar voor 't overige zijn
wij volkomen zeker, en niets zou zeker zijn, ware het niet dit, dat er geen dood, geen
ondergang is voor den geest. Het persoonlijk leven is immers niet het wezen van
den geest, het is maar eene verschijning. Hoe die verschijning zich herhaalt, dat
weten wij niet, daarvan kunnen wij alleen dichten. Maar laat in uwe smart uwe vrome
fantasie, in hare liefde voor den afgestorvene, vrijelijk dichten en bedwing haar niet.
Immers vroom is die fantasie; zij kan niet wenschen wat te-
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gen de eeuwige beschikking Gods zou aandruischen, en zoo zal alles waar zijn wat
zij dicht, als gij haar maar laat begaan. In zoo ver durf ik u verzekeren dat uwe liefde
eeuwig alles hebben zal wat zij wenscht. Gij kunt toch niet wenschen dat uw
Ehrenfried (Von Willich's voornaam) - o God! hoe ben ik te moede terwijl ik dien
naam schrijf! - gij kunt niet wenschen dat hij in dit leven mogt terugkeeren, omdat
zulks in strijd zou zijn met Gods beschikking, en die hebt gij meer lief dan eenigen
wensch van u, hoe dierbaar ook. Maar voor dit leven begeert uwe liefde niets anders
dan hem in het hart te dragen, altijd zijn aandenken, zijn beeld bij u te hebben, en
het gedurig weer in u te wekken en het op nieuw te doen leven in uwe lieve kinderen,
dat is voor u genoeg. Gij weet niet waarmeê gij u in de toekomst zult kunnen
vergenoegen, omdat gij haar niet kent. Maar als gij daar zult zijn, dan zult gij het
leven dat daar is kennen, en ook dan zult gij alleen begeeren wat overeenkomt met
dat leven, en gij zult genoeg hebben en zalig zijn.’ En dan verder: ‘Morgen is het de
sterfdag van Christus. Ik zal preken over het woord: Indien het tarwegraan in de
aarde niet valt en sterft, zoo blijft het alleen, maar indien het sterft, dan brengt het
veel vrucht voort. Ik zal voorstellen hoe de dood eerst elke liefde heiligt, hoe eerst
met den dood de heerlijkste werkzaamheid des menschen aanvangt, en hoe dat
van ons allen evenzeer geldt als van Christus. Mijne lieve, ik zal vervuld zijn van
onzen dierbaren ontslapene en van u; ik zal met een diep bewogen gemoed spreken.
Ik zal het verbond der heilige trouwe broederliefde met hem vernieuwen, ik zal mij
zelven troosten, och, kon ik het ook u doen! Het Evangelie heeft ook in hem eenen
getrouwen verkondiger verloren, een prediker vol waarheid en ijver, een gemoed
waarin geen bedrog was. Hoe veel schoons had hij nog kunnen tot stand brengen!
Laat ons dat bij ons verlies niet vergeten en ook daarover weenen! - Hoe troost het
mij dat gij te Sagard zijt, in het huis uwer vrienden, bij wie gij vroeger als bruid hebt
verkeerd. Ja, nu zijt gij weder zijne bruid; de liefde is weder tot het gevoel van
verlangen overgegaan, en u siert een eeuwige krans. Toen gij daar stondt, met den
bruidkrans gesierd, noemde
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ik u voor het eerst mijne dochter; dat zult gij voor mij blijven!’
Het troostwoord van haren vaderlijken vriend had balsem gestort in haar diep
gewond hart. Weinige weken later schreef zij weder. Zij was op nieuw moeder
geworden, nu van een zoon, wien de naam van den vader gegeven werd. Nog twee
jaren gaat de briefwisseling voort tusschen de weduwe en haren vriend en raadsman.
Nog altijd is er droefheid in hetgeen zij schrijft, maar, ook onder den invloed van
Schleiermachers toespraak in de antwoorden die hij haar zendt, wordt zij kalmer,
berustende in haar lot, vooral in het besef dat zij moeder is. Op eens, in den nazomer
van 1808, wordt het schriftelijk verkeer tusschen hen beiden veel levendiger en van
geheel anderen aard. Zij hadden zich met elkander verloofd en hun huwelijk was
tegen de lente van 1809 bepaald. Die briefwisseling tusschen Schleiermacher en
zijne bruid beslaat de grootste helft van het tweede deel, en waarlijk, die brieven in
die innige betrekking geschreven en alle van die betrekking getuigende en van het
geluk dat zij er in smaakten, vereeren beiden even zeer, en niet het minst de bruid,
die wij hier vooral als eene voortreffelijke vrouw leeren kennen. Wij hebben eene
soortgelijke briefwisseling van Herder en ook van Schiller; maar die van
Schleiermacher verdient ten volle nevens de eene en de andere te staan. Ik weet
niet wat ik uit dit zeker hoogst belangrijk gedeelte der verzameling als proeve zou
kunnen meêdeelen; ik acht het schier onmogelijk eene keuze te doen. Overal de
uitstorting der teederste liefde, de uitdrukking van het zuiverst gevoel, zonder laffe
sentimentele uitboezemingen, alles natuurlijk, openhartig en tevens met de hoogste
kieschheid. Met wat fijnen en kieschen takt gewaagt ook Schleiermacher van den
ontslapen echtgenoot van haar die nu zijne bruid is. Gedurig weder spreekt hij van
hem, met de herinnering van al het goede en edele dat in hem was, en ook de
vrouw, die als bruid zoo gelukkig is, gedenkt in bijna elken brief, aan den geliefde
geschreven, den echtgenoot dien zij heeft liefgehad en blijft vereeren. Ééne betuiging
van haar! ‘Ik moet u bekennen dat ik niet op elk oogenblik als ik door u iets goeds
en schoons geniet,
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daarmeê de gedachte aan Ehrenfried verbind. Vaak kan ik hem vergeten, of 't is
ten minste maar eene vlugtige herinnering van hem die voor mij voorbijgaat, terwijl
ik mij in het tegenwoordige zoo regt gelukkig gevoel. Maar toch komen er ook dikwijls
oogenblikken van stille overpeinzing; dan zie ik tot hem op als tot mijn
beschermheilige, en z o o is mijn leven met hem.’ In hare brieven ontbreekt ook niet
de betuiging van het gevoel van hare minderheid tegenover den man die in zoo
menig opzigt boven haar staat, en dien zij op den duur vooral met kinderlijke liefde
wil aanhangen. Schleiermacher antwoordt ook meer dan eens op die betuiging. Hier
een paar woorden daarover. ‘Reken u volkomen aan mij gelijk, zoo als man en
vrouw het moeten zijn, en weet dat gij mij gelukkig maakt en mij volkomen bevredigt
en geheel aan al mijn verlangen voldoet door uwe liefde. Daarbij kunt gij in mij
bewonderen al datgene wat den man eigen is, zijne zelfstandige kennis, zijne
vormende en bedwingende kracht, even als ik in u alles bewonder wat der vrouw
eigen is, de oorspronkelijke zuiverheid van het gevoel en de vaardigheid om met
zelfverloochenende liefde voor anderen te zorgen. En zoo zullen wij altijd één zijn,
gelijk het behoort, en er ons niet over bekommeren wie van ons beiden meer of
minder is dan de ander.’ En nu nog iets uit den laatsten brief door Schleiermacher
over zijn huwelijk geschreven. ‘In het gebed heb ik onzen echt geheiligd tot een
Christelijken echt, opdat ons gansche leven vervuld zij van vrome gezindheid en
goddelijke liefde, en ons doen en denken op het hemelsche gerigt zij, tot heil van
ons en van onze kinderen. Zoo heb ik ons Gode aanbevolen, en daarbij gevoeld
wat heerlijke zegen het is, dat gij op dienzelfden oogenblik u met mij hebt vereenigd
in dezelfde gedachten. Voor geheel het volgend leven is vrede en blij vertrouwen
in mij ontstaan, en zoo zal het zeker ook wel in uw binnenste zijn.’
En zoo is het geweest in zijn volgend leven. Zijn vertrouwen, waarmeê hij den
huwelijksweg opging, is niet beschaamd. De brieven uit het laatste tijdperk van zijn
leven, van 1809 tot 1834, meest alle brieven door de beide echtgenooten met
elkander gewisseld, getuigen van het geluk dat zij met en door elkander smaakten,
getuigen dat zij te
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zamen vrede hadden door hunne liefde, ook onder velerlei onrust op het groote
tooneel der wereld, ook onder de rampen waarvan hun huis niet verschoond bleef.
Schleiermacher woonde sedert zijn huwelijk voortdurend te Berlijn, waar hij in
1810 Hoogleeraar werd aan de Akademie, die vooral ook door zijne bemoeijingen
en naar zijne aanwijzingen was gesticht. Hij was daarbij als Predikant, als lid en
vaste Secretaris van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en in vele andere
betrekkingen, om niet te spreken van den arbeid aan de schriften die hij in dien tijd
uitgaf, met bezigheden overladen. Zijne briefwisseling met zijne vrienden is dan ook
in dezen tijd veel minder levendig. Maar als hij voor eenigen tijd van huis was, op
grooter reizen of kleiner uitstapjes die hij gewoonlijk in het najaar deed, eerst meest
in gezelschap van zijne vrouw, later meermalen met Berlijnsche vrienden, - als hij
dan van zijne vrouw gescheiden was, dan schreef hij haar en zij aan hem
eenvoudige, lieve, hartelijke brieven, waarvan altijd het verlangen om maar weêr
bij elkander te zijn den grondtoon uitmaakt. Zoo was het reeds in het najaar van
1811, toen hij, met een last van zijn Gouvernement, eene reis deed naar Silesië. 't
Is nog al karakteristiek wat zijne vrouw in haar' eersten brief hem schrijft. ‘Wilt gij
weten, mijn beste man, wat ik gedaan heb? Ik heb Schlegel getransporteerd en uw
portret tegenover mijn bed gehangen. Toen ik gisteren avond vrij zwaarmoedig de
kamer op en neêr wandelde, vol verlangen en vervuld van allerlei gedachten, viel
mijn oog op Schlegel, en ik werd boos dat daar die vreemde hing en niet uw portret.
Ik zou wel lust gehad hebben om dadelijk de verplaatsing tot stand te brengen.’ In
1813 was niet Schleiermacher, maar zijne vrouw van Berlijn afwezig. Toen het
oorlogsgeweld Pruissens hoofdstad weêr naderde, achtte hij het geraden vrouw en
kinderen naar Silesië te zenden. De brieven uit dien tijd geven eene merkwaardige
schildering van den toestand van Berlijn in die dagen en van de stemming der
gemoederen aldaar. Wij zien er uit hoe Schleiermacher, als waardig burger, zich
mede had aangesloten aan hen die, in geval van nood, hunne hulp zouden bieden
ter verdediging van de stad; hoe zijne collegiën afwisselden met
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exerceren; hoe hij, ook te midden van al die onrust, werkzaam bleef en onder andere
zijne verhandeling over het vertalen opstelde en in eene openbare zitting van de
Akademie voorlas. ‘'t Ding heeft eigenlijk niet veel om 't lijf,’ zoo schrijft hij zelf er
over, ‘maar men vindt het geestig en mooi, en omdat men het wilde heb ik het in de
openbare zitting voorgelezen. En wie zat nu vlak tegenover mij aandachtig te
luisteren? Kotzebue!’ Maar zoowel in dezen als in elken anderen brief uit dien tijd
beschuldigt hij gedurig zich zelven daarover, dat hij de zijnen heeft weggezonden
en uit hij den hartelijken wensch dat zij weêr bij elkander mogen zijn. Zoo is het in
al de brieven die hij op zijne kleinere of grootere reizen, b.v. naar Tyrol, naar
Engeland, naar Denemarken en Zweden maakt, of ook als zijne vrouw met de
kinderen afwezig is, op Rügen, om de zeebaden te gebruiken, of op eene andere
badplaats. 't Is aandoenlijk die levendige correspondentie na te gaan, blijkbaar
ontstaan uit de behoefte om alles wat hun wedervaart en wat zij nieuws en bijzonders
zien en gevoelen elkander meê te deelen! Daarbij de liefde jegens hunne kinderen,
hun zorg voor het welzijn van de panden hunner liefde, waarvan elke brief getuigt,
eene liefde die vooral op treffende wijze zich openbaart in de brieven aan hunnen
oudsten zoon, uit het eerste huwelijk der moeder, die eerst het ouderlijk huis verlaten
had om te Göttingen zijne studiën te voltooijen en later als Pruissisch ambtenaar te
Aken geplaatst werd. Schleiermacher had verkregen wat hij zoo lang en zoo vurig
had gewenscht, het geluk van het huiselijk leven.
Natuurlijk komen ook in die laatste brieven van tijd tot tijd toespelingen voor op
zijne andere betrekkingen en velerlei werkzaamheden. Maar het zijn toch ook niet
meer dan toespelingen. Hier en daar blijkt ook nog hoe levendig hij belang stelde
in den staatkundigen toestand van zijn vaderland in 't bijzonder en van de wereld
in 't algemeen. Wij zien uit enkele woorden hoe zeer hem de reactie tegen de borst
was, die na den vrijheidsoorlog zich ook in Pruissen zoo krachtig openbaarde. In
1813 en misschien ook in het volgende jaar, had hij zich belast met de redactie van
een dagblad, de Correspondent, en bitter klaagt hij in een brief aan zijne vrouw en
in een'
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anderen aan zijnen uitgever, Reimer, over de moeijelijkheden die hij daarover met
het Gouvernement heeft, en over de kwellingen, hem door de ‘ellendige censuur’
aangedaan. De opmerking die hij op eene reis in Oostenrijk en Bohemen aan zijne
vrouw meêdeelt, dat daar de Regering nog veel meer drukkend en onverstandig is
dan in Pruissen, bewijst zeker niet dat hij met zijn Gouvernement bijzonder
ingenomen was, gelijk hij ook weinig in gunst stond bij dat Gouvernement, en hij
eerst in 1831 met het ridderkruis van den Rooden Adelaar werd versierd, hij die
reeds zoo vele jaren een eer en een sieraad van zijn vaderland geweest was! De
brief waarin hij op waardigen toon den Koning zijnen dank betuigt voor dit eerbewijs,
is ook afgedrukt. Nog in 1832, toen hij reeds gevoelde dat zijn leven niet lang meer
zou duren, schreef hij: ‘Ik heb van daag op straat een lang gesprek gehad met A.v.H.
(de naam is ligt in te vullen) die, als een aartsliberaal, woedend is over den
tegenwoordigen stand der Duitsche zaken. - 't Maakt mij dikwijls diep weemoedig,
dat ik, na eerst zoo veel schoons en goeds verwacht en gehoopt te hebben, nu bij
mijn sterven, dat weldra mijn lot zal zijn, onze Duitsche wereld zóó moet verlaten!’
Hoe diep trof hem eenige jaren vroeger het berigt van Canning's overlijden! ‘Terwijl
ik u schrijf’ - het is uit een brief aan zijne vrouw - ‘krijg ik van Eichhorn het
verpletterend berigt van den dood van Canning. Geen mensch in Europa was in
dezen tijd van zoo groote beteekenis! Ik kan aan niets anders denken! Ik was vervuld
met de gedachte aan u, en daar overvalt mij op eens de bekommering over den
toestand der wereld! God zal zorgen; maar wat Hij hiermeê bedoelt is duister, zeer
duister! Wat al achteruitgang, wat al nieuwe strijd misschien!’ Doch met dat al hield
hij zich buiten alle eigenlijke politieke bemoeijingen en partijen, en handhaafde hij
aldus zijne vrijheid. Dat toonde hij toen hij, in den eersten tijd na de Julij-revolutie,
in een Fransch dagblad als een van de hoofden en aanvoerders van het Liberalisme
te Berlijn was aangewezen. Op waardigen toon weêrlegde hij de onware voorstelling
van den Franschen publicist in een artikel, door hem ter plaatsing in datzelfde blad
opgesteld, en 't welk ook hier wordt meêge-
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deeld, een artikel waarvan het hoofd-thema hierop neêrkomt: ‘Ik hou mij verzekerd
dat ik steeds aan de zijde mijns Konings sta, zoo lang ik sta aan de zijde van de
verstandigste mannen des volks.’
Eigenlijk geleerde briefwisseling komt hier niet voor, of het moest zijn een brief
aan den Wijsgeer J.H. Jacobi, wien Schleiermacher op reis had ontmoet en wien
hij had beloofd schriftelijk zijne meening meê te deelen over de bekende betuiging
van Jacobi aan Reinhold, dat hij een Heiden was naar het verstand, maar naar het
gemoed een Christen. In dien brief stelt hij op geestige wijze in het licht hoe hem
die betuiging onbegrijpelijk voorkomt. De brief verdient in zijn geheel algemeen
bekend te worden. Tusschen de brieven, die ons hier gegeven worden, staat hij wel
wat vreemd. Want hij raakt natuurlijk in geen enkel opzigt aan het bijzonder, huiselijk
leven van Schleiermacher en zijn gezin. Zijne vrouw en kinderen zijn het, op wie al
zijne overige brieven in den laatsten bundel betrekking hebben. Zij geven ons vooral
eene getuigenis van zijn leven voor en in zijn gezin. Daarom staat aan het slot ook
het berigt van zijn sterven geheel op zijne plaats. Wij kenden dat berigt reeds van
elders, maar, zoo als het hier te lezen staat, opgeteekend door de weduwe, heeft
het, om dien oorsprong, verhoogde waarde. En wie zou niet gaarne zich ook bij
herhaling verkwikken met de lezing van het treffend eenvoudig verhaal, wie niet
gaarne zich verplaatsen aan dat sterfbed, in waarheid het sterfbed van een Christen!
Hoe leefde hij, ook in die laatste oogenblikken, geheel met en voor de zijnen, als
hij, roemende in het geluk door hem ondervonden, uitroept: ‘Onze goede kinderen!
Welk een zegen Gods zijn zij voor ons!’ - als hij hun het woord van Johannes als
zijn afscheidswoord toevoegt: ‘hebt elkander lief!’ Maar hoe behield hij ook tot den
laatsten snik de vrijheid des geestes, toen hij bij het uitspreken van zijn verlangen
om met de zijnen vóór zijn verscheiden het Avondmaal te vieren, terwijl hem het
gebruik van wijn volstrekt verboden was, aldus sprak: ‘Ik heb nooit aan de doode
letter gehangen en wij hebben den verzoeningsdood van Jezus Christus, zijn
ligchaam en zijn bloed. Ik heb altijd geloofd en geloof ook nu nog, dat
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de Heer Jezus het Avondmaal in water en wijn gegeven heeft.’ Zoo heeft hij op zijn
sterfbed met water en brood het Avondmaal gevierd, terwijl hij den zijnen den wijn
en het brood reikte, en zoo sliep hij in tot de ruste des doods!
In de aankondiging van de brieven van Schleiermacher in Gersdorfs Repertorium
worden ze een verheven stichtelijk boek genoemd. Voorzeker verdienen ze dien
naam, en een ieder die op de hoogte staat om ze te begrijpen en te waarderen zal
ze ongetwijfeld met stichting lezen.
J. VAN GILSE.
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Het onderwijs der Javanen.
Algemeene verslagen van den staat van het schoolwezen in
Nederlandsch Indië over de jaren 1850 tot 1856. - J.F.G. Brumund, Het
volksonderwijs onder de Javanen. Batavia, 1857.
De jongste gebeurtenissen in Britsch-Indië hebben vele koloniale vraagstukken inzonderheid die welke tot de beschaving der inlandsche bevolking betrekking
hebben - op nieuw aan eene algemeene overweging onderworpen. De strijdigste
conclusiën zijn in dit opzigt uit de feiten afgeleid. De vreeselijke opstand in
Britsch-Indië losgebroken, wordt door velen beschouwd als de vrucht van de
derwaarts overgebragte kiemen der beschaving en als de reactie tegen de pogingen
tot invoering van het Christendom, terwijl anderen aan het Britsch bestuur in heftige
taal verwijten, dat het zijne Christelijke roeping verzaakt, zijn pligt om beschaving
en zuivere godsdienst onder de inlanders te verspreiden op onverantwoordelijke
wijze verzuimd, en zich juist daardoor een vernielenden oorlog op den hals gehaald
heeft. Er is misschien eenige waarheid in beide beweringen. Zoo ergens, dan schijnt
het hier de plaats voor het thorough. Men make zich óf de inlanders tot opregte
vrienden door ze zich te assimileren, óf men buige ze onder een looden juk dat hun
alle énergie en veerkracht ontneemt. Men make hen óf vrijen in den waren zin, die
uit eigen beweging het gezag erkennen, waarvan zij de heilzame strekking gevoelen,
óf men houde hen zooveel mogelijk in den toestand van slaven, die, zoo de lust bij
hen ontwaken mogt om zich tegen hunne harde meesters te ver-
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zetten, gelijk de knechten der Scythen, waarvan Herodotus verhaalt, slechts de
opgeheven zweep behoeven te zien, om alle denkbeeld van wederstand te laten
varen. Elke middenweg, welke leidt tot het besef van behoeften, die niet bevredigd
worden, schijnt gevaarlijk. Welke van beide wegen door eene beschaafde en
christelijke natie behoort te worden ingeslagen, is ons niet twijfelachtig. ‘Doe wel en
zie niet om,’ zou onze leus zijn, zelfs zoo uit een politiek oogpunt meer twijfel kon
bestaan wat het heilzaamst is. Wij zouden hopen dat het Nederlandsche volk, als
eertijds de Atheners, toen zij tusschen het gevoelen van Themistocles en Aristides
te kiezen hadden, den nuttigen maar onregtvaardigen weg verwerpen zouden. Wij
zouden wenschen dat de edele woorden van Lord Ellenborough, in de bekende
depèche aan Lord Canning, weêrklank vonden in alle Nederlandsche harten: dat
zoo er eene kracht denkbaar was, in staat om een onregtvaardig gouvernement te
handhaven, men zou moeten wenschen dat de aanwending dier kracht altijd zou
falen. Wij zouden ons schamen over den naam van Nederlander, zoo er niet velen
waren die, in navolging van het parlementslid Bright, zijne woorden naar eisch der
omstandigheden wijzigende, wilden en durfden zeggen: ‘ik ben Nederlander, maar
er zijn voor mij heiliger en gewigtiger zaken dan de grootheid van Nederland, en
onder die zaken rangschik ik den vooruitgang van het menschdom in de kennis en
de beoefening van hetgeen zedelijkheid en eer vereischen.’ Maar al ware het ook
dat niet altijd het belang voor deugd en eer behoorde onder te doen, dan nog kon
de keuze, mijns inziens, geen oogenblik aan twijfel onderhevig zijn. Het stelsel van
hen die de inlanders maar dom willen houden, ten einde hen te beter en
gemakkelijker te exploiteren, is op den duur onhoudbaar. Tegen kennis en
beschaving laat een land zich niet afsluiten, en het voorbeeld van het heerschend
geslacht werkt van zelf op den onderworpene. Maar het werkt, bij gemis aan
behoorlijke leiding, eenzijdig en daarom verderfelijk; de gebreken die aan de
beschaving kleven, worden het ligtst overgenomen, en sluwheid wordt gekweekt in
plaats van wijsheid en deugd. Ook wordt ligtelijk inzigt genoeg voortgebragt om
wrevel te wekken over de onthouding van het meerdere en betere, maar
dankbaarheid en liefde kunnen
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slechts daar geboren worden, waar niet de gevallen brokken worden opgelezen,
maar uit eigen vrije beweging met volle handen geschonken wordt.
In Nederland heeft men zich tot dusverre om de intellectuele en zedelijke vorming
der Javanen al zeer weinig bekommerd, en zij die uit de hoogte op Engeland
nederzien, omdat het zijn onmetelijk Indisch rijk niet bij de gehoorzaamheid heeft
weten te bewaren, of, met eene soort van nationaal Pharizeïsmus, zich verheffen
op de voortreffelijkheid van ons koloniaal bestuur tegenover dat van ‘het misdadig
Engeland,’ zouden welligt beter doen van eens ernstig te onderzoeken, wat door
de Britten, wat door ons, voor het onderwijs en de verspreiding van zuivere
godsdienstkennis verrigt is. Wij gelooven dat zij alsdan spoedig zouden ophouden
hunne steenen op onze overzeesche buren te werpen; wij vreezen maar al te zeer,
dat eene onpartijdige vergelijking de schaal geenszins naar onze zijde zou doen
overhellen.
Zonder in zulk eene vergelijking te treden, is het mijn voornemen in deze bladen
wederom eene poging te doen om het nationaal geweten wakker te schudden, door
kortelijk te wijzen op den toestand van het onderwijs der Javanen. Men weet dat
daarvoor in de laatste jaren van gouvernementswege iets is gedaan, maar wij houden
ons overtuigd, dat alle regtgeaarde Nederlanders volstrekt ongeneigd zouden zijn
om daarin te berusten, indien zij wisten hoe gering en onvoldoende het is, en hoe
het, welken heilzamen invloed het dan ook in de gevolgen op de bevolking moge
oefenen, in den grond uit een beginsel van eigenbelang is gesproten, terwijl de
overweging, in hoeverre het heil der Javanen daardoor zou bevorderd worden, ten
minste zeer naar den achtergrond geschoven werd.
De bouwstoffen voor onze schets zijn ons geleverd door de geschriften, die aan
het hoofd van dit opstel zijn vermeld, en die ons van den feitelijken toestand en de
vooruitzigten van het onderwijs der Javanen een vrij volledig, maar verre van
bevredigend tafereel leveren. Vooraf zullen wij bij den aard en den oorsprong dier
geschriften eenige oogenblikken stilstaan.
Tot aan het einde van 1849 werd in de officiële verslagen van den staat van het
schoolwezen in Nederlandsch-Indië, van het onderwijs der inlanders geen gewag
gemaakt,
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dan voor zooverre de scholen betrof, door de Christelijke zendelingen hier en daar
ten behoeve der inlandsche Christenen gesticht. In 1849, toen de gebeurtenissen
van het vorige jaar de belangstelling in de zaken van het onderwijs in Indië zeer
hadden verlevendigd, openbaarde zich in den boezem der Hoofdcommissie van
Onderwijs op Java een ernstige wensch om hare bemoeijingen tot het onderwijs
der inlanders uit te strekken. Op hare voorstellen gaf de Regering in Augustus ten
antwoord, dat zulk eene uitbreiding van den werkkring der Hoofdcommissie niet
was bedoeld. Zij was echter verstandig genoeg om in te zien, dat de algemeene
wensch om met den staat van het onderwijs onder de inlanders en de pogingen van
het Gouvernement tot bevordering daarvan bekend te worden, niet mogt worden in
den wind geslagen, en gaf sedert 1850, zoo dikwerf een verslag over het onderwijs
in het licht kwam, den last, dat daaraan een berigt aangaande het onderwijs voor
de inlanders zou worden toegevoegd, echter niet door de Hoofdcommissie, maar
ter algemeene secretarie opgemaakt. Zulk een berigt werd het eerst gevoegd bij
het in 1853 verschenen verslag over de jaren 1850-1852, en later vervolgd in de
sedert 1853 geregeld jaarlijks verschijnende verslagen, waarvan het laatst
uitgekomene den staat van het onderwijs tot het einde van 1856 beschrijft. Het zijn
alleen deze als aanhangsels bij de verslagen gevoegde berigten, die tot den inhoud
van ons opstel in betrekking staan; het ligchaam der verslagen, dat het onderwijs
voor Europeanen en inlandsche Christenen betreft, ligt buiten den kring onzer
beschouwing. Voor 't overige is het niet zeer te betreuren, dat wij uit vroegere
perioden dergelijke overzigten moeten missen, daar vóór 1850 omtrent het onderwijs
der inlanders op Java inderdaad al zeer weinig te berigten viel.
Het geschrift van den Heer Brumund is de vrucht eener prijsuitschrijving van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Oost-Indië. Men herinnert zich, dat in 1851,
nevens het departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dat reeds sedert
eenige jaren te Soerabaja bestaan had, onder de krachtige bescherming van den
Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist, onderscheidene andere departementen
dier Instelling op Java ontstonden, met het doel, om tot de zedelijke en verstan-
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delijke ontwikkeling zoowel van de Javanen als van de Europesche ingezetenen
van Neêrlandsch Indië werkzaam te zijn. Het belangrijkste departement vormde
zich, gelijk te verwachten was, in de hoofdplaats van Nederlandsch Indië. Deze
afdeeling werd echter met het Hoofdbestuur in Nederland in een verschil gewikkeld
over de voorwaarden der toelating van niet-Christelijke leden, hetwelk, gevoegd bij
eenige andere bezwaren, uit den verren afstand van het Hoofdbestuur voor haar
voortvloeijende, aanleiding gaf, dat zij zich, op hare vergadering van 28 Junij 1853,
zelfstandig verklaarde, en den naam van ‘Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in
Oost-Indië’ aannam. Dat zij op deze wijze vrijer en vruchtbaarder tot heil der
bevolking van Nederlandsch-Indië kan werkzaam zijn, mag misschien worden
toegegeven, ofschoon de uitkomst er nog weinig voor pleit; maar te betreuren is
het, dat deze maatregel tot eene scheuring aanleiding heeft gegeven, daar een deel
dergenen, die aanvankelijk tot het lidmaatschap waren toegetreden, zich niet met
de afscheiding van het Hoofdbestuur vereenigen kon, en een departement der
Nederlandsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wilde blijven vormen. Hierdoor
werden de toch reeds, in verhouding tot de onmetelijke taak, zoo zwakke krachten
nog meer versnipperd, te meer, daar de Landvoogd zich verpligt zag, tegenover het
verschil een onzijdig standpunt in te nemen, en de waarlijk vorstelijke dotatie, die
hij aan het Bataviaasch departement uit eigen middelen verleend had, tusschen de
rivaliserende instellingen te verdeelen. Misschien ware het ook voegzamer geweest,
zoo de zich afscheidende instelling een naam had aangenomen, die haar duidelijker
van de moeder-Maatschappij afzonderde. Doch het is mijn doel niet, hare verrigtingen
in deze bladzijden te bedillen of te misprijzen. Veeleer voel ik mij genoopt haar
mijnen dank te betuigen voor het goede, dat zij reeds mogt tot stand brengen, en
daaronder vooral voor het uitlokken en in het licht geven van het verdienstelijke
boek van den Heer Brumund, dat in rijkdom van détails omtrent het bestaande en
juistheid van inzigten omtrent hetgeen de toekomst vordert, zoo het onderwijs op
Java wel zal gedijen, alles verre overtreft, wat tot dusverre over het Volksonderwijs
der Javanen geschreven is. Ware het ons plan hier van dit
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werk eene kritiek te leveren, wij zouden, behalve eenige kleine aanmerkingen op
stijl en taal, in bedenking geven, of hetgeen hier van bl. 47-123 voorkomt, over de
‘laatste handelingen en besluiten der Regering in het belang van het onderwijs der
Javanen,’ en voor het grootste gedeelte eerst later aan de verhandeling is
toegevoegd, voor zóó verre niet beter in den vorm van een aanhangsel zoo zijn
medegedeeld. Het inlasschen daarvan in het ligchaam der verhandeling verstoort
de proportie der deelen en verbreekt de éénheid des geheels, daar sommige
opmerkingen van den Schrijver niet meer volkomen slaan op den toestand, zooals
hij door die laatste handelingen en besluiten geworden is. On doit juger les écrits
d'après leur date; maar men wordt verleid, om dezen regtvaardigen regel uit het
oog te verliezen, indien een Schrijver zelf feiten van latere dagteekening dan die
van zijn werk, terwijl het ter perse ligt, inlascht, zonder zijn vroeger geveld oordeel
naar die feiten te wijzigen, zijne beschouwing met den nieuwen toestand in
overeenstemming te brengen.
Maar genoeg over de bronnen, waaruit wij hoofdzakelijk zullen putten, zonder het
regt op te geven, van ook van elders te ontleenen wat ons kan dienstig zijn. Het is
eene dubbele taak, die wij verder in deze bladzijden te verrigten hebben. Wij zullen
eerst eene schets geven van hetgeen de inlandsche maatschappij op Java zelve
voor het onderwijs harer leden gedaan heeft; daarna de pogingen doen kennen,
die door de Nederlanders, en inzonderheid door het Nederlandsche Gouvernement,
zijn gedaan, om een gunstigen invloed op de verbetering en bevordering van dat
onderwijs te oefenen.
‘De middelen van onderwijs, welke de inlandsche maatschappij op Java tot
dusverre zelve geschapen heeft,’ dus lezen wij in het officieel verslag over
1850-1852, ‘zijn uiterst gering. Over het algemeen bestaan zij uitsluitend bij de
priesters, die de kinderen eenige verzen of hoofdstukken van den Koran doen
naspreken of van buiten leeren, in het Arabisch, waarvan dikwerf de meester niet
veel meer begrijpt dan de leerling. De meesters (goeroe) geven dit onderwijs
quasi-gratis; maar ontvangen daarvoor gewoonlijk van de ouders eenige geschenken:
rijst, olie, geld, lijnwaden, enz. Zijn de ouders geheel onvermogend,
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dan werken de leerlingen (santri) buiten den leertijd voor hunne goeroe's om niets.
Slechts de gegoede klasse, welke schier geene andere leden telt dan degenen, die
in betrekkingen van bestuur zijn aangesteld (de zoogenaamde hoofden), schijnt
gedacht te hebben aan het blijvend nut van lezen, schrijven en rekenen. In deze
vakken geeft gemeenlijk de vader onderrigt aan den zoon; overigens helpen
bloedverwanten en vrienden elkander; geheel bij uitzondering treft men bij sommige
Regenten privaat-docenten, en op twee, drie punten, onder hun toezigt en te hunnen
koste, scholen van wereldlijk onderwijs aan.’
Deze woorden, ofschoon niet onjuist, zijn echter wel wat al te vlugtig, om van het
onderwijs onder de Javanen een voldoend denkbeeld te geven. Onder andere
ontbreekt daarin de onderscheiding tusschen de beide soorten van godsdienstige
scholen, die op Java gevonden worden, de lagere of dorpsscholen, in het Javaansch
langgar geheeten, en de hoogere, waar een deel der jeugd tot den geestelijken
stand wordt opgeleid, de zoogenaamde pesantrians. De heer Brumund zal ons die
beide soorten meer in bijzonderheden leeren kennen.
De langgar is in groote dessa's soms geheel of gedeeltelijk van steen of hout
gebouwd; maar doorgaans is zij eene nederige hut, van binnen niet ligt hooger dan
zeven voet, wier laag afhellend dak van atap door ruw gekapte stijlen wordt
geschraagd, terwijl de wanden ligt en luchtig van bamboe zijn gevlochten. De vloer,
mede van bamboe, rijst omstreeks drie voeten boven den grond; een opgang, die
het midden houdt tusschen een trap en een ladder, voert derwaarts. Soms is de
langgar van voren geheel open, soms heeft zij slechts een ingang, die door een
klepluik kan gesloten worden. In dit laatste geval dringt veelal geen ander licht in
de school, dan wat het opengeslagen klepluik doorlaat; enkele langgars ontvangen
eenig meerder licht door opengevlochten ruiten aan eene der zijden. De
schoolmeubelen bestaan in een aan den wand hangend plankje, waarop eenige
beduimelde manuscript-fragmenten van den Koran liggen; een keten, meest van
bamboe-schakels, zeldzaam van koper, die uit den nok van het dak afdaalt, en
waaraan bij de avondles de lamp wordt opgehangen; de lamp zelve, meestal van
aarde en op een stuk
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bamboe geplaatst, die over dag ter zijde wordt gesteld, en een pajong met langen
stok, dien de onderwijzer, tevens dorpspriester, boven de lijken draagt, die hij naar
het kerkhof vergezelt. In de enge en lage ruimte zitten de scholieren, naar 's lands
wijze, vlek op den grond, met de beenen vóór het ligchaam gekruist. In kleine dessa's
ontbreekt vaak zelfs deze onaanzienlijke schoolinrigting geheel; daarentegen laat
de gegoede Javaan niet zelden op zijn eigen erf een kleine langgar bouwen, waarin
hij een santri aanstelt, om zijne kinderen te onderwijzen, en die meestal ook voor
die zijner bloedverwanten geopend is.
Men zou intusschen dwalen, zoo men meende, dat deze langgars alleen voor
scholen bestemd waren. Zij zijn tevens de bedehuizen voor de geheele dessa. Bij
de Arabieren was eertijds de maktab of kinderschool, waarmede zich de langgar,
als inrigting voor onderwijs, vergelijken laat, ter zijde van het bedehuis gebouwd;
op Java zijn doorgaans het bedehuis en de school in één gebouw vereenigd.
Naauwelijks is de dag aangebroken, of de kinderen, schier uitsluitend jongens
van zeven tot negen jaren oud, begeven zich naar de school. Gedeeltelijk dragen
zij houten sandalen, met een riempje over den voet of met een knoop tusschen de
teenen bevestigd, maar die bij het binnentreden aan den trap blijven staan. Strikt
genomen is het dragen dier sandalen verpligt, daar het ongeoorloofd is den gewijden
grond der langgar aan te raken met de voeten, die zoo even de aarde betraden.
Maar met kinderen, die nog niet besneden zijn, neemt men het zoo naauw niet; zij
kunnen volstaan met zich vóór het binnentreden uit een groote aarden kom eenig
water over de voeten te werpen. Die reeds besneden is, moet vooraf ook gelaat en
polsen met dit water reinigen. In de school gekomen, krijgt een deel der kinderen
een boek van de plank, anderen bragten het hunne mede. Nu nemen de knapen
op eene rij naast elkander plaats, slaan hun vouwleesbankje open of leggen een
kussentje of uitgesneden blok voor zich, en plaatsen daarop het geopend boek. Zoo
soms enkele meisjes de school bezoeken, plaatsen deze zich aan de overzijde. Nu
komt de goeroe, en gaat mede naar 's lands wijze zitten. Al de kinderen zeggen
dan, op luiden en zingenden toon, te gelijk letters, woorden of Koranver-
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zen op, en bewegen daarbij aanhoudend het bovenlijf, wat, zoo men meent, het
luid spreken en het gemakkelijk van buiten leeren bevordert.
Is de meester een hadij, d.i., heeft hij de bedevaart naar Mekka gedaan (wat
eigenlijk ieder Mohammedaan verpligt is, maar wat op Java slechts door eenige
weinige santri's werkelijk wordt verrigt), dan wordt hij voor veel heiliger en geleerder
aangezien dan een gewoon dorpspriester of modin, en zijne school wordt dan
drukker, zelfs door jongens en meisjes van 14 en 15 jaren bezocht, die somtijds
zelfs daartoe uit naburige dessa's zamenvloeijen. Maar in het algemeen is het
bezoek der school gering. Waar Arabieren wonen, zooals veelal in de strandplaatsen,
is hun invloed op de Javanen doorgaans ook aan een drukker bezoek der school
te bespeuren. Doch die invloed wordt minder, naarmate men zich van de stranden
verwijdert, en in de binnenlanden komen slechts enkelen, soms zelfs geen enkele,
ter school. Waar het schoolbezoek het drukst is, blijven nog drie vierden te huis, en
het is veel, zoo de kinderen een jaar lang ter school gaan; vaak duurt dit slechts
weinige maanden.
De school wordt tweemaal daags gehouden; de eerste maal begint zij bij
zonsopgang, de tweede bij zonsondergang, en elke schooltijd duurt twee uren. Men
kiest daartoe de morgen- en avonduren, om aan de kinderen de gelegenheid te
geven op het beste van den dag met en voor de ouders te arbeiden. Maar wegblijven
en te laat komen blijft ongestraft, en de goeroe zelf geeft daarvan dikwijls het
voorbeeld. Soms komt hij als de schooltijd half verstreken is, soms blijft hij te huis
en laat de kinderen komen en gaan, zonder er naar om te zien. Niet zelden is hij
tevens dorpshoofd, en doorgaans ook meer of min handelaar, en zoo andere meer
winstgevende zaken hem bezig houden, sluit hij vaak voor langen tijd de school, of
laat het toezigt over aan een lid zijner familie, al bezit die daartoe niet de minste
geschiktheid. ‘Onderwijzers, ouders en leerlingen schijnen stilzwijgend eene
overeenkomst gesloten te hebben, om in alles, wat de school en het onderwijs
betreft, zooveel mogelijk en straffeloos verzuim te plegen.’
Geene andere classificatie, dan de schifting van jongens
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en meisjes, wordt in de school aangetroffen; de volleerde scholier zit naast den
1
kleinen jongen, die gisteren aan het alphabet begon . Allen oefenen zich te gelijk
overluid, en nu en dan valt de stem van den goeroe in, om dezen of genen teregt
te wijzen. De Javaansche kinderen zijn zoo zachtzinnig, dat aan plak of roede geene
behoefte bestaat. Met de vermanende stem, ten hoogste met een rietje, wordt de
school gemakkelijk geregeerd.
Het onderwijs in deze scholen is uitsluitend godsdienstig onderwijs, en doorgaans
is het eenige boek, dat daartoe gebruikt wordt, de Koran, waarvan intusschen slechts
enkele kinderen zelven een fragment bezitten. Men weet, dat de Mohammedanen
met en om den Koran ook de taal heilig achten, waarin hij geschreven is; dat in alle
mohammedaansche landen het Arabisch de taal is, waarin de heilige schrift gelezen
en gebeden wordt; dat het gebruik van vertalingen des Korans ongeoorloofd wordt
geacht, of ten hoogste soms een enkel exemplaar voorkomt, waarbij eene
interlineaire vertaling in de landtaal geschreven is. Op Java zijn zulke exemplaren
uiterst zeldzaam; van slechts een paar voorbeelden had de Heer Brumund gehoord.
Hun bestaan wordt echter eenigermate gewaarborgd door de proeven van eene
interlineaire Makassaarsche vertaling, of liever paraphrase, des Korans, onlangs
door den Heer B.F. Matthes medegedeeld in de ‘Bijdragen tot de taal-, land- en
volkenkunde van Nederlandsch-Indië,’ uitgegeven door het Koninklijk Instituut te
Delft, alsmede door het voorkomen van andere godsdienstige boeken in het Arabisch
met interlineaire verklaring in het Javaansch, dat echter voor dit geval doorgaans
2
met Arabische letters geschreven wordt . Doch dit in het voorbijgaan, daar zulke
boeken, wegens hunne zeldzaamheid, op het godsdienstig onderwijs der menigte
van geen invloed zijn. Maar uit het gezegde volgt, dat eigenlijk ieder goed Moslem
verpligt is, de hei-

1

2

De Heer Brumund zegt: ‘die gisteren eerst zijn ho-, no-, tjo-, ro-, kocursus aanving.’ Hij vergat
dus een oogenblik, dat de kinderen in de langgar niet het Javaansch, maar alleen het Arabisch
leeren lezen.
De Bibliotheek der stad Amsterdam bevat een HS. van een kort begrip van het Islamietisch
regt, volgens de Schafeïtische sekte, waarvan sommige hoofdstukken met zulk eene
interlineaire Javaansche vertaling in Arabische karakters zijn voorzien.
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lige taal van den Koran te beoefenen en te leeren verstaan. Hoe is het nu inderdaad
daarmede op Java gesteld? Wij zullen de vraag laten beantwoorden door het
antwoord, dat de Heer Brumund op zijne vragen van de goeroe's ontving. ‘“Verstaan
de kinderen wat zij lezen?” - “De uitspraak, niet de beteekenis der woorden.” “Verstaat gij die?” - “Neen,” was dan bijna altijd het antwoord; somtijds zeide mij
een - “een weinig, hier en daar een woord.” - “Wat leeren de kinderen dan in uwe
school?” - “Het lezen van den Koran.” - “Niets meer?” - “Als zij ouder worden en
lang blijven, leeren zij ook eenige Arabische gebeden en godsdienstige
waarnemingen.” - “Leeren zij schrijven?” - “Neen.” - “Rekenen?” - “Neen.” - “Slechts
alleen lezen en bidden hetgeen zij niet verstaan?” - “Ja.”’
Het werktuigelijk lezen of opzeggen van den Koran, eenige gebeden in de
Arabische taal, eenige voorschriften van uiterlijke godsdienstverrigting - ziedaar dus
alles waarin het volksonderwijs der Javanen, zelfs voor de meest gevorderden,
bestaat! ‘De leerwijze dezer priesters,’ zegt te regt de heer Brumund, ‘is dezelfde
die de beminnaars van beo's, kakatoea's en loerie's bij hunne gevederde leerlingen
aanwenden, en leidt ook geheel tot dezelfde uitkomsten.’
Nog een woord over den goeroe, eer wij van deze dorpsscholen afstappen. Wij
zagen reeds dat hij dorpspriester (khaum of modin) is: het onderwijs der jeugd
behoort tot zijne priesterlijke functiën. Bijzonder loon kan hij dus voor zijn onderwijs
niet eischen; het is in zijne gewone inkomsten als dorpspriester begrepen. Dit
verhindert echter niet, dat hij soms kleine geschenken van de kinderen ontvangt;
bovendien staat het hem vrij, zijne inkomsten door bedelen te vermeerderen. Met
uitgestrekte hand ziet men hem vaak de huizen binnentreden of op den passer en
bij den padioogst rondgaan, en zijn zegen of de belofte van voorbede voor eenige
duiten of eene gift in levensbehoeften verkoopen. Niemand kan hij afwijzen die voor
zijn kind onderwijs verlangt, maar wij zagen hoe gemakkelijk hij zich zijne taak maakt.
Ofschoon ondergeschikt aan den districtspanghoeloe, heeft hij voor pligtverzuim
geene straf te vreezen. Andere vereischten voor zijne toelating zijn er niet,
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dan de wil des volks dat hem tot priester aanstelt. Zelfs een voorafgaand bezoek
der pesantrian wordt daartoe niet volstrekt gevorderd, ofschoon toch in den regel
aan santri's en vooral aan hadji's de voorkeur gegeven wordt. De onkunde dezer
onderwijzers gaat dan ook vaak alle begrip te boven. ‘Een goeroe,’ zegt de heer
Brumund, ‘als zoodanig zijn vader opgevolgd, wist ons zelfs niet de namen der vijf
dagelijksche bidstonden te noemen. De vrouw van den overleden goeroe, zijne
moeder, die er bij stond, was er zelve over verontwaardigd. Hij glimlachte slechts
en bleef ons met zijn dom gezigt als beseffeloos aanzien. Men kan zich geen
genoegzaam denkbeeld maken van de verregaande domheid der meesten, zoo
niet van allen. “Kunt gij schrijven?” Deze vraag, zoo beleedigend als zij moge
schijnen, tot een goeroe gerigt, is toch volstrekt niet beleedigend voor hem, daar
wij slechts zelden een “ja” tot antwoord bekwamen. Met dezelfde vrijheid mogten
wij de goeroe's ook vragen, of zij hun eigen taal wel konden lezen en schrijven. Die
kennis missen zij gewoonlijk. Zij meenen genoeg te kennen, als zij de heilige taal
kunnen lezen, en reeds zeer groote geleerden te zijn, als zij er eenige woorden,
meestal kunsttermen, van verstaan.’ Het Arabisch schrijven wordt dan ook nergens
meer in de langgars onderwezen, schoon de kinderscholen bij de moskeën der
Arabieren hunnen naam maktab, d.i. schrijfschool, van die kunst ontleenen. Het
leeren van Javaansch lezen en schrijven, dat met het godsdienstig onderwijs niets
te maken heeft, is zeker wel altijd van het onderwijs in de langgars buitengesloten.
Wij zagen reeds dat men deze kennis schier alleen bij de kinderen der hoofden
aantreft.
Een oordeel over dit onderwijs en zijne vruchten uit te spreken, is wel overbodig.
Het mag in geen opzigt den naam van onderwijs dragen, en laat de kinderen bij het
verlaten der school in alle nuttige kennis even ver, als toen zij haar het eerst
bezochten. De heer Brumund ziet de zaak nog donkerder in, en acht de langgars
niet enkel volstrekt nutteloos, maar in hooge mate verderfelijk. Volgens hem zijn zij
de kweekplaatsen van lage, onbeschaamde bedelmonnikken, die der arme bevolking
tot last verstrekken en tevens ijverige dienaars en aanstokers van godsdientig
fanatisme zijn. ‘De scholieren,’ zegt hij, ‘die de meest
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uitmuntende worden geacht, gaan gewoonlijk verloren voor de maatschappij, worden
nuttelooze burgers. Dezulken toch, volleerd genoemd, omdat zij den Koran rad
lezen, verscheidene gebeden prevelen kunnen en boven anderen bedreven zijn in
de waarneming der uiterlijke godsdienstverrigtingen, waartoe zij na langdurigen en
vlijtigen schoolgang kwamen, worden beschouwd als tot de gemeenschap eener
orde van jeugdige geestelijken te behooren. 't Zou jammer zijn, zeggen nu ouders
en leeraars, dat zulke veelbelovende kinderen of jongelingen den zoo gelukkig
ingeslagen weg niet vervolgden; 't zou ook beneden hen wezen, om zich, na zoo
vele studiën, te gaan verlagen tot de uitoefening van akkerbedrijf of eenig
handwerk...... Nu blijven zij in de langgar of in des modins huis luijeren, verrigten
daar eenige huiselijke diensten, gaan voor of met hem bedelen, en erlangen daarvoor
schrale kost en inwoning, zoo zij niet ten laste van hunne ouders blijven. Na korteren
of langeren tijd gaan zij ook meestal eene of meerdere pesantrians, of zoogenaamde
hoogescholen, bezoeken, om, gelijk zij zeggen, zich verder te bekwamen en den
naam van santri te erlangen. Deze santri's kunnen wij tot vergelijking niet beter dan
met den naam van bedelmonnikken bestempelen. Eenigen hunner erlangen eene
priester-betrekking en stijgen dikwijls, zoo zij van familie zijn en protectie hebben,
tot de hoogste geestelijke waardigheden. De anderen zwerven rond, of houden zich
hier en daar aan de hoofdtempels der districten en regentschappen, ook bij de
langgar's, op, leven van bedelen en bedriegen van den eenvoudigen man, door
vrome vertooning, duivelsbezwering en andere kunstenarijen. Sommigen trachten
met eenigen handel nog iets bij hun bedel- en bedriegerswerk te verdienen.’ Nog
erger wordt het, wanneer de heer Brumund aan het onderwijs in de langgars eene
verderfelijke strekking voor het beheer des lands, voor rust en vrede, toekent, omdat
uit die scholen dezulken steeds voortkwamen, die door voorgewende wonderen en
andere bedriegerijen het domme landvolk tot opstand en verzet aanspoorden, om
het vreemd gezag te ondermijnen. Er is zeker eenige waarheid in die zienswijze;
maar om den Javaanschen santri en fakir te maken wat hij is, en zoo gevaarlijk te
doen zijn als hij somtijds gebleken is, werken met het on-
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derwijs in de langgar vele andere oorzaken zamen. De pesantrian, de invloed van
Arabieren, de heerschende geest van den Islam, de gebrekkige wijze waarop voor
zijn onderhoud gezorgd is, hebben daaraan hun deel, en men schijnt wel wat al te
veel op die ongelukkige langgars te laden, als men haar van alles alleen de schuld
geeft.
Wij wenden ons tot de pesantrians, de zoogenaamde hoogescholen. Gelijk de
langgars met de maktabs, zoo komen deze in de grondtrekken met de madraseh's
der Arabieren overeen, en juist die overeenkomst is weder het bewijs van haren
oorsprong uit den Islam. Maar nog erger dan de maktabs zijn zij op Java ontaard,
en zelfs in het Turksche rijk, waar het onderwijs in zoo rampzaligen toestand verkeert,
zijn de madraseh's in vergelijking van de pesantrians op Java nog kweekscholen
van geleerdheid - al is het dan slechts Mohammedaansche regtsgeleerdheid - te
noemen. Zulk eene pesantrian werd reeds voor eenige jaren door den heer van
1
Sevenhoven, in het Tijdschrift voor Neêrl.-Indië , beschreven. Hij beging echter, zoo
het mij toeschijnt, daarbij een misslag, toen hij het Javaansch schrift onder de
leervakken opnoemde, in deze pesantrians onderwezen. Het is op zich zelf reeds
onwaarschijnlijk, daar de pesantrians geheel kerkelijke instellingen zijn; ook vind ik
er in andere berigten nergens van gewaagd.
De heer Brumund beschrijft een paar pesantrians, die hij in persoon bezocht, en
heeft ook de beschrijving van de pesantrian van Langkong, in de residentie Cheribon,
van den heer van Sevenhoven overgenomen. Van een rapport over het onderwijs
op Java, door den heer F.C. Valck, resident van Djokjokarta, aan den Gouv.-Gen.
ingediend en medegedeeld in een in Nederland verschenen Jaargang van het
Tijdschrift voor Ned.-Ind., schijnt hij geen gebruik te hebben gemaakt. Wat daarin
2
over de pesantrians voorkomt schijnt ons te meer de aandacht te verdienen, omdat
het bepaald handelt over een deel der vorstenlanden, het middelpunt van het
Javaansche leven. Alleen in Djokjokarta stelt de heer Valck het aantal der pesantrians
op 31; wij mogen het dus stellig geene overdrijving achten, als de heer Brumund

1
2

Jaarg. II, D. I, bl. 349.
Jaarg. 1849, D. II, bl. 279.
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haar gezamenlijk aantal op het gansche eiland op wel 300 begroot. Laat ons hooren
wat de heer Valck ons aangaande deze priesterscholen mededeelt; wij zullen er
straks de waarnemingen der heeren van Sevenhoven en Brumund in de door hen
bezochte instellingen mede vergelijken.
‘De priesters, welke voor dit onderwijs zijn afgezonderd, genieten van den Vorst
eene zekere hoeveelheid land pachtvrij tot onderhoud, en zijn daarvoor verpligt, het
onderwijs zonder betaling te geven, behoudens de geschenken, die hunne discipelen
hun nu en dan aanbieden. De oprigting van soortgelijke pesantrians wordt door de
Javanen onder de goede, verdienstelijke werken gerangschikt, en vandaar, dat de
aanzienlijke Prinsen en Rijksbestuurders er ook stichters en beschermers van zijn.
De leerlingen wonen gezamenlijk in de woning van den leeraar, en zijn verpligt
om, bij gebrek aan eigene middelen, hem daarvoor en voor het levensonderhoud
te dienen, terwijl zij, in stede van den hoofddoek te dragen, zich door eene
priestermuts in hunne kleeding van de overige Javanen onderscheiden.
Wat het onderwijs zelf aangaat, dit heeft weinig te beduiden, daar de leeraren
zelven doorgaans weinig meer geleerdheid bezitten, dan dat zij de uiterlijke
vereischten van de godsdienst en eenige gebeden van buiten kennen, en den Koran
en de commentariën op denzelven, meestal geheel werktuigelijk, kunnen lezen; en
daar deze boeken in de Arabische taal geschreven zijn en de meeste priesters die
niet verstaan, zoo is dit onderwijs zonder eenig nut, en dient dus slechts om den
uiterlijken schijn van godsdienstigheid en geleerdheid aan te nemen.
Het onderrigt bepaalt zich dan ook tot dit een en ander, en strekt zich niet uit tot
de grondregelen van de godsdienst, veel minder tot nuttige zedelessen, om tot
levensregelen voor het vervolg te dienen. Een man wordt voor zeer geleerd
gehouden, die den Koran vlug kan lezen en zijne burgerlijke en godsdienstige
voorschriften eenigermate kent. Hij, die eenige kennis van de Arabische taal
verkregen heeft, en een goed natuurlijk verstand aan ingetogen zeden paart, verkrijgt
spoedig eene buitengewone vermaardheid, en ziet zich door de aanzienlijkste
personen als zoodanig, ja zelfs als een heilige behandelen.
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Priesters, met zulke geringe kundigheden toegerust, en in eene godsdienst
onderwijzende, die de geestdrijverij bevordert, zijn natuurlijk zeer ongeschikte
voorwerpen om beschaving en verlichting te verspreiden; en daar zij nogtans de
eenigen zijn, die eenig onderwijs geven, zoo laat het zich gemakkelijk beseffen, dat
in dezen toestand van zaken de Javanen, zonder andere buitengewone
hulpmiddelen, nog zeer lang in de duisternis en het bijgeloof zullen blijven voortleven.
Daar onkunde en bijgeloof doorgaans met vooroordeelen tegen verlichte denkbeelden
en uitgebreider kennis gepaard gaan, zoo is het geen wonder, dat Java's
priesterschaar de bevolking van alle nieuwigheden afkeerig maakt, en haar eenen
haat inboezemt tegen zoodanige vreemde betere instellingen, als haar gezag den
bodem zouden kunnen inslaan. Deze beweegreden, meer dan werkelijke
godsdienstijver, maakt de priesters doorgaans tot de ijverigste aanblazers en
voorvechters van alles, wat strekken kan, om het Europeesch of eenig ander vreemd
gezag te ondermijnen of tegen te staan.’
De pesantrian te Langkong, door den Heer van Sevenhoven beschreven, telde
70 à 80 leerlingen, uit alle oorden van Java zamengevloeid, van welke de jongste
7 à 8, de oudste 16 à 18 jaren telden. De inrigting beschrijft hij ongeveer aldus. Op
eene groote plaats, door een bamboezen pagger omheind, staan drie groote
bamboezen gebouwen en eene kleine pendoppo of opene zaal. De bamboezen
gebouwen zijn verdeeld in twee rijen vertrekken of cellen, van 5 voeten in 't vierkant,
en een gang, die door het geheele gebouw loopt. In elke cel is, ter hoogte van 3 à
4 voeten, eene zoogenaamde balé-balé of slaapbank gemaakt, terwijl de ruimte
daaronder, die van eene deur voorzien is, tot bergplaats voor allerlei benoodigdheden
dient. Eene kleine vierkante opening, die tot aan den vloer der balé-balé reikt, en
met een schuifdeurtje kan gesloten worden, vervult de plaats van een venster. De
leerling legt zich, bij het bestuderen zijner les, op den buik op de balé-balé, en krijgt
dan door het gemelde gat even licht genoeg om te kunnen zien. De provisiën van
gezouten visch, dingding, kokosnoten, zout, gambier enz., in de cellen bewaard,
verspreiden een ondragelijken stank, die het geheele gebouw verpest. In deze
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donkere en afzigtelijke holen brengen de jongelingen het grootste deel van den dag
door, en des nachts dienen zij hun voor slaapplaats. Geen wonder, dat zij doorgaans
een ziekelijk en vervallen voorkomen hebben. Ongelukkig schijnt juist dit als het
kenmerk van den echten godgeleerde beschouwd te worden, die, meent men, de
leer niet kan aannemen en zich boven de stof verheffen, tenzij het ligchaam
vermagerd en zwak zij, en, daar hij niet zal noodig hebben te arbeiden, ook geen
sterk en gezond ligchaam behoeft. De Heer van Sevenhoven deed het voorstel, om
zelf al de kosten te dragen, zoo meer doelmatige gebouwen met eene groote
pondoppo voor het dagelijksch onderwijs der leerlingen werden opgerigt.
Schoorvoetende werd dit aangenomen, en later bleek, dat het alleen uit beleefdheid
geschied was, en geene veranderingen gemaakt werden. ‘En wat leeren nu,’ zegt
ten slotte die schrijver, ‘deze ongelukkige jongelieden, ten koste van zoovele
opofferingen? Worden werkelijk hunne geestvermogens ontwikkeld en beschaafd,
naarmate de krachten van hun ligchaam ondermijnd zijn? Een weinig voldoend
antwoord kunnen wij op deze vragen geven. Eerst wordt hun in de pendoppo het
lezen en schrijven van Arabisch schrift zoo wat werktuigelijk geleerd. Die daarin
eenige vorderingen gemaakt hebben, liggen voor het bovenbeschreven gat, en
dreunen allen te gelijk de les op, die hun ter bestudering is aangewezen. Dat maakt
een geschreeuw en geraas, waarvan de omringende niets verstaat, maar
desniettegenstaande weten de priesters of santri's, die in den gang gedurig heen
en weder wandelen, duidelijk te onderscheiden, wie zijne les verkeerd heeft
uitgesproken. De leerlingen verstaan meestal niets van hetgeen zij lezen; nu en
dan geeft de hadji de beteekenis te verstaan, en hierdoor krijgen zij dan eenig begrip,
maar zeer gebrekkig, onvolledig en onnaauwkeurig. De hoofdpriester, die zulk een
instituut bestuurt, wordt in de wandeling naar de dessa genoemd, en heette daarom
hier Kiai Langkong; hij oefent een grooten invloed uit op de geheele omstreek, doch
voornamelijk op de bevolking der dessa zelve.’
Als de voornaamste pesantrian van geheel Java geldt die van Tegal Sari, in de
assistent-residentie Ponorogo, residentie Madioen. Zij werd voor omstreeks honderd
jaren
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door Soesoehoenan Pakoe Boewånå III gesticht, die er het onderwijs toevertrouwde
aan een zijner bloedverwanten, gehuwd met eene vrouw van vorstelijke geboorte,
en die in den roep van buitengewone geleerdheid stond. Men zegt, dat de school
toen wel 2000 leerlingen telde, uit alle oorden van Java te zamengevloeid. Deze
eerste priesterleeraar werd opgevolgd door zijn zoon, in wiens tijd de toevloed reeds
aanmerkelijk verminderde. Toen de heer Brumund deze school bezocht, werd zij
nog bestuurd door een zijner kleinzonen, die tweemaal de bedevaart naar Mekka
gedaan had, en onder den last van meer dan 80 jaren gebogen ging, maar in zijne
taak door een jongeren broeder werd bijgestaan. Het getal der leerlingen bedroeg
niet meer dan honderd, daar de bloei der naburige pesantrians te Bandjar Sari en
Sewoelan den glans van die te Tegal-Sari had doen tanen. De geheele dessa
Tegal-Sari, die omstreeks 360 voor den arbeid geschikte mannen bevat, is door
den Soesoehoenan aan den bestuurder der pesantrian voor zijn levensonderhoud
afgestaan. Het Gouvernement heeft bij de overneming der landen van Madioen in
1830 zijne regten, even als die der priesters te Bandjar-Sari en Sewoelan, op hunne
dessa's erkend.
De Heer Brumund beschrijft ons zijn bezoek bij dezen Kiai met levendige kleuren.
‘Omtrent niets,’ zegt hij, ‘wenschte ik meer van hem te hooren, dan omtrent zijne
pesantrian, santri's en onderwijs; - omtrent niets vernam ik minder. Of zijn tandelooze
mond, hardhoorendheid of onlust, om den vreemdeling veel te antwoorden, of
onkunde, of mijn nog maar aanvankelijk Maleisch daarvan de schuld moeten dragen,
wil ik niet beslissen; maar ik verliet den man zoo wijs als ik gekomen was. Na een
weinig thee en inlandsche confituren gebruikt te hebben, stonden wij dan ook weldra
weder op, om zooveel mogelijk te zien wat wij niet mogten hooren.
Omringd van verscheidene, digt opeengebouwde hutten, stond daar eene
onaanzienlijke mesigiet (moskee). Wij moesten haar inwendig zien, hoewel daar
binnen niets te zien was. Zijne sandalen buiten latende, ging de priester ons
blootsvoets voor. Wij volgden hem met schoenen aan, daar het ons moeijelijk viel
zijn voorbeeld te volgen, en hij er ook niet tegen had, dat wij zijn heiligdom geschoeid
binnentraden.
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De omringende huisjes waren de verblijven zijner leerlingen of der santri's. Een
smalle gang doorliep het midden. Aan beide zijden waren kleine kamertjes, 6 of 8
in iedere hut, de verblijven of studeervertrekken der santri's. Een laag deurtje voerde
binnen iedere kamer. Aan het einde was een balé-balé. Door een vierkant gat met
een naar binnen slaand klapluikje viel het licht daarop. Een enkele lag daar op zijn
buik en zong zijne les af. Wij vroegen naar hunne studieboeken. Men bragt ons een
Arabischen Koran. Hij was zeer schoon geschreven. Wij wilden nog andere boeken
zien. Daar kwam er een aanloopen met de Makota segala radja, door Roorda van
Eysinga uitgegeven. Wij lazen een gedeelte van den Maleischen tekst. Met wat
vreemde oogen zagen zij ons aan, als wilden zij zeggen: ook die vreemdeling kan
lezen wat wij lezen, hij is dan toch zoo dom niet als wij dachten! Dit moest mij
natuurlijk aanmoedigen om verder te lezen. Maar nu wilde ik ook weten wat zij
kenden, vroeg hun of misschien ook een hunner de Hollandsche vertaling kon lezen.
Een algemeen meesmuilen was hun antwoord. Wij herhaalden de vraag, zij hun
meesmuilen. Vonden zij de vraag wijs of dwaas? Ik weet het niet - wel, dat niemand
hunner Nederduitsch kon lezen. Intusschen stond de Kiai ons spel met oogen aan
te zien, als wilde hij zeggen: wat heb ik, oude man, nog met de pesantrian van
Tegal-Sari te doen? Of hij er zich ooit veel om heeft bekommerd, wij durven het niet
beslissen. Maar men zeide ons, dat hij reeds sedert lang de leerlingen elkander liet
onderwijzen, terwijl hij, in het genot zijner rijke praebende, zich weinig om hen
bekommerde. Nog eene enkele maal worden sommigen in zijne pendoppo
toegelaten. Dan lezen zij hem iets voor en verklaart hij hun eenige woorden en
zinnen; daarmede is het onderwijs dan vooreerst weder afgeloopen. “Gij hebt toch
nog meer boeken van onderwijs,” vervolgde ik tot een. - “De Kitab,” antwoordde
eindelijk een hunner. - “Welke Kitab?” - “Die ons leert van de waktoe sembahjang
(de uren des gebeds) en wat de priesters en santri's moeten weten.” De naam der
kitab wilde hem juist niet te binnen schieten.’
De Heer Brumund spreekt zeer ongunstig over het voorkomen der leerlingen,
waarvan sommigen echte bedelaars-,
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anderen bepaalde deugnieten-troniën vertoonden; allen waren haveloos gekleed,
en vroegen met de grootste onbeschaamdheid om geld, als eene bijdrage tot hun
onderhoud. Op eene handvol duiten, op eene bank nedergelegd, vielen zij als om
strijd aan. Ziedaar, welke edele gevoelens in eene Javaansche pesantrian gekweekt
worden. En ware dit nog maar het ergste! Maar de pesantrian is doorgaans ook de
leerschool van allerlei kunsten, om de onnoozele menigte te bedriegen, en op haar
bijgeloof en hare onkunde te speculeren. ‘Geen geschikter kweekplaats der ondeugd,’
zegt onze Schrijver, ‘dan de pesantrian, waar zij, velen te zamen, onder welke altijd
volleerde bedriegers zijn, hunne uren en dagen in lediggang en luiheid doorbrengen,
waar zij geen verantwoording van hun gedrag behoeven te geven, noch om zedelijke
misdrijven veroordeeld of gestraft worden.’
De medegedeelde schetsen zullen toereikend zijn, om van deze instellingen eenig
begrip te geven, en ik acht het niet noodig den Heer Brumund nog op het bezoek
eener pesantrian nabij Sumanap, op het eiland Madura, te volgen. De grondtrekken
zijn overal dezelfde, bij eenige verscheidenheid van plaatselijke omstandigheden.
Over het algemeen schijnen de pesantrians thans veel minder dan vroeger bezocht
te worden: voormaals voltooiden zelfs vele jeugdige leden der vorstelijke familiën
van Soerakarta en Djokjokarta hunne zoogenaamde opvoeding op die van Tegal-Sari.
De tijd van verblijf in deze scholen is geheel onbepaald. Sommigen vertoeven er
zes en meer jaren, anderen blijven er slechts eenige maanden. Ook zijn er, die van
de eene naar de andere reizen, en overal zoo lang verblijven, als het hun goeddunkt.
Er bestaan geenerlei bepalingen, noch omtrent de mate van kennis, voor de toelating
gevorderd, noch voor die, welke den genoegzaam onderwezene kenmerkt. Evenmin
geven den santri zijne studiën eene bepaalde aanspraak op het priester-ambt,
waartoe ook ieder ander verkiesbaar is, die de geringe daarvoor vereischte kennis
bezit. Soms worden ook deze scholen bezocht door bejaarden, die, in een aanval
van vroomheid, in den arbeid voor het dagelijksch brood een tegenzin krijgen, en
men vindt er ook, die zich den titel van santri aanmatigen, zonder ooit in eenige
pesantrian
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onderwezen te zijn, alleen omdat zij zich als trouwe tempelbezoekers en vlijtige
waarnemers der godsdienstvormen doen kennen. Gelijk den hadji aan zijn tulband,
erkent men den santri aan het gevlochten kapje, dat alleen de kruin van zijn hoofd
bedekt.
Wij hebben het godsdienstig onderwijs onder de Javanen leeren kennen, en
kunnen zijne waarde niet te laag schatten. Maar bestaat er nu volstrekt geen
wereldlijk, geen maatschappelijk onderwijs? Immers worden ook allerwege, al is
het dan niet in ruimen overvloed, Javanen gevonden, die hunne eigene taal lezen
en zelfs schrijven kunnen, die zich ook in het Maleisch mondeling en schriftelijk
kunnen uitdrukken? Niet zeldzaam zijn de voorbeelden der zoodanigen, die in de
avonduren gretige lezers zijn van een of ander Javaansch handschrift, dat zij als
een kostbaar erfstuk beschouwen. Ook vloeit voor de hoofden de behoefte aan
velerlei geschrijf uit hunne betrekking tot het Gouvernement voort. Ieder Javaan
van rang heeft zijn schrijver, of djoeroe-toelis; elke regent heeft er twee, het
districtshoofd altijd één. Deze stellen hunne brieven en rapporten. Er moet dus op
eene of andere wijze eenig onderrigt in lezen en schrijven te bekomen zijn. Welke
weg wordt daartoe ingeslagen?
Dit onderrigt, zoo kan het antwoord luiden, is traditioneel onder de klasse der
schrijvers. Elke djoeroe-toelis deelt doorgaans in de uren, die hem van
beroepsbezigheden overblijven, de kundigheden die hij bezit aan anderen mede,
die zich daardoor tot het bekleeden derzelfde betrekking bekwamen. De kinderen
van zijn hoofd, ook die der dorpshoofden en andere beambten in het gevolg der
hoofden, komen bij hem leeren. Zijn onderwijs strekt zich uit tot het lezen en schrijven
van Javaansch en Maleisch, het laatste zoowel met Nederduitsche als met Arabische
karakters, het stellen van rapporten en brieven, het vervaardigen van tabellen en
een weinig rekenen. De knapen die van dit onderwijs, dikwijls gedurende een tijdvak
van 4 tot 6 jaren, gebruik maken, worden later tot schrijvers, dorpshoofden of andere
soortgelijke betrekkingen aangesteld, en dit vooruitzigt is het wat vooral hun leerlust
prikkelt. De leertijd is niet bepaald en hangt af van den luim van onderwijzer of
leerlingen; de leerplaats is de pendoppo van het hoofd;
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de leermethode is schier even werktuigelijk als die in de langgars, en het onderrigt,
ofschoon het altijd eene meer bepaald nuttige strekking heeft, laat hoofd en hart in
gelijke mate ledig.
In of nabij sommige hoofddessa's wordt een dergelijk onderwijs, op eenigzins
meer regelmatige wijze, in eene soort van ambtenaars-scholen gegeven. Ieder die
zich daartoe bekwaam acht, heeft de bevoegdheid zich als goeroe te vestigen; noch
onderzoek naar zijne kunde, noch aanstelling wordt daartoe vereischt; of hij slagen
zal, hangt af van de gunst der hoofden, die hij met ijver tracht te verwerven. Zenden
deze hem hunne kinderen ter school, dan onderwijst hij hen geheel in dezelfde
vakken als de djoeroe-toelis, maar op bepaalde uren van den dag, en ontvangt hij
voor elk kind maandelijks een schoolgeld van ƒ 2 of ƒ 3 koper. De school wordt in
zijne pendoppo of voorgalerij gehouden en telt van 4 tot 30 kinderen, die haar
gedurende twee of drie jaren bezoeken. Ook uit zulke scholen komen Javaansche
ambtenaren en klerken voort, ook dezulken, aan wie bij de landelijke ondernemingen
en fabrieken van particulieren eenige betrekking van ondergeschikt gezag of
administratie wordt toevertrouwd.
Deze verschillende middelen tot opleiding van Javaansche ambtenaren zijn
intusschen verre van toereikend. Reeds lang heeft zich de Regering gedrongen
gezien, om ook op de verschillende gouvernements-kantoren gelegenheid tot
opleiding der zoodanigen te verschaffen, en het is eigenlijk alleen het gebrek aan
bekwame inlandsche ambtenaren, dat aanleiding heeft gegeven tot de ernstige
bemoeijing van de Nederlandsche Regering met het onderwijs der Javanen, die
van het jaar 1849 dagteekent, en waarover wij ons voorbehouden straks nader te
spreken.
Het wereldlijk onderwijs daalt intusschen ook nog wel een trap lager af. De
kinderen der Javanen zijn inderdaad niet van aanleg en leerlust ontbloot, schoon
die goede kiemen doorgaans bij het klimmen der jaren, ten gevolge der ongunstige
levensbetrekkingen, al spoedig wegkwijnen en sterven. In elke groote dessa worden
alligt een of meer personen gevonden, die kunnen lezen en schrijven. Dezulken
bezitten dan ook veelal een manuscript of gedeelte daarvan. ‘Wanneer gij,’ zoo
verhaalt de heer Brumund,
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in overeenstemming met het eenparig berigt van allen, die de Javanen meer
naauwkeurig hebben gadegeslagen, ‘wanneer gij 's avonds hunne hut voorbijgaat,
hoort gij soms van binnen hun luid en eentoonig zangerig lezen tot u doordringen.
Binnengetreden ziet gij hen dan op hun amben bij het flaauwe licht van eene palita
(lampje) gezeten, vol aandacht over hun door ouderdom reeds gedeeltelijk vergaan
manuscript gebogen, om andermaal, wat zij vaak reeds als kind lazen of hoorden
lezen, uit die erfenis hunner vaderen te lezen.’
Zoodanige persoon, schoon niet bepaald goeroe geheeten, wordt toch inderdaad
dikwijls de goeroe van eenige kinderen of jongens zijner dessa, die, door zijn
voorbeeld of andere prikkels gedreven, zijne hulp komen inroepen, om ook zelven
zijner kunde deelachtig te worden. Met dat verzoek acht hij zich doorgaans zeer
vereerd, en na afloop van zijn dagwerk ontvangt hij hen in zijne hut. Zoo verzamelt
hij dikwijls van tien tot twaalf kinderen om zich, die hij op een stukje papier de letters
voorschrijft, waarop zij zoo lang turen, tot zij die na een paar maanden kennen. De
vorderingen, die op deze wijze gemaakt worden, zijn naar den lust en ijver der
leerlingen, de kunde van den onderwijzer, en den duur van het onderwijs, waarop
dikwijls het belang der ouders een verkeerden invloed oefent, zeer verschillend.
Sommigen brengen het niet verder dan het alphabet, anderen tot een weinig
gebrekkig lezen. Enkelen lezen het handschrift van den meester geheel met hem
door, maar vinden zich dan, daar doorgaans geen tweede boek te bekomen is, in
den loop hunner studiën gestuit. Schrijven wordt door zulke onderwijzers niet, of
althans hoogst zeldzaam, onderwezen, en aan rekenen wordt zelfs niet gedacht.
Het gansche onderwijs is eene taak van welwillendheid, waarvoor geene geldelijke
belooning gevraagd wordt, ofschoon somtijds kleine geschenken van rijst of vruchten
aan den onderwijzer worden aangeboden.
Bij uitzondering neemt zulk een onderrigt in groote dessa's een meer regelmatigen
vorm aan. Er worden dan vaste schooluren verordend, de onderwijzer neemt den
titel van goeroe aan, en laat zich voor den cursus, die een half of soms een heel
jaar duurt, met twee of drie gulden koper betalen. Soms gebeurt het, dat ook
meerbejaarden aan dit
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onderrigt deel nemen, zonder dat daarom zijne grenzen worden uitgezet. Kan de
meester zelf vlug schrijven, dan maakt hij zich die kunst ten nutte, door zijn
handschrift vele malen af te schrijven, en de exemplaren aan zijne meergeoefende
leerlingen te verkoopen, die dan later weder zelven onderwijzers van anderen
worden. Kan zulk een goeroe goed lezen, en is hij met eene welluidende stem
begaafd, vooral bezit hij daarbij het talent, om door het verhalen van grappen zijne
toehoorders te vermaken, dan wordt hij bij geboorte- en andere feesten genoodigd
om voor te lezen, en wordt hem zijne bijdrage tot de algemeene vreugde door een
geschenk van de tafel of eenige duiten vergolden. De Heer Brumund verhaalt van
een man, die, aan beide beenen lam, en daardoor voor den arbeid ongeschikt zijnde,
zich in eene dessa, in de nabijheid zijner woonplaats, door onderwijzen en voorlezen
een bestaan had weten te verschaffen.
Ziedaar dan de middelen geschetst, waardoor de Javanen van hoogeren en
lageren stand hunne intellectuele vorming erlangen. Is het wonder, dat die vorming
niet veel te beteekenen heeft? De vatbaarheid en vlijt, die bij de kinderen niet te
miskennen zijn, gaan bij gemis van alle aanmoediging en leiding verloren. ‘Scholen,’
wij zeggen het den heer Brumund na, ‘scholen, die slechts enkele onbeduidende
vormen der school wedergeven, maar overigens ten eenenmale haar geest en
wezen missen; scholen, als waren zij opgerigt om eene bespotting van het onderwijs
te zijn; meesters, naauwelijks waardig op de bank van den minsten leerling te zitten,
en daarom dikwerf alleen gekozen, omdat zij voor niets anders geschikt werden
geacht; boeken eindelijk, gewoonlijk vol beuzelachtige en ongerijmde verhalen,
vaak van hoogst zedeloozen inhoud!’ - ziedaar de kenmerken van het onderrigt, dat
de Javanen hebben in het leven geroepen. En hoe gering is dan nog het aantal
dergenen, die dat onderrigt genoten hebben! De vraag, hoe vele Javanen lezen en
schrijven kunnen, is, bij gebrek van gegevens, voor geene bepaalde beantwoording
vatbaar. In de verslagen der residenten over den staat van het inlandsch onderwijs
in 1822 aan het Gouvernement aangeboden, wordt het getal dergenen, die hunne
taal eenigzins lezen en schrijven kunnen, voor Grissée (thans
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een deel der residentie Soerabaja) op één van de 100, voor Tagal op één van de
400, voor Buitenzorg op één van de 1000 begroot. Maar deze cijfers berusten op
zeer onzekere gissing. Latere opgaven, aan den heer Brumund verstrekt, nemen
aan, dat, de hoofden, priesters en goeroe's uitgesloten, onder de volksmassa, in
algemeenen overslag, van de duizend 80 de letters kennen, 30 die ook kunnen
teekenen, 25 een weinig lezen, en naauwelijks 15 meer of minder in het schrijven
gevorderd zijn. Intusschen hebben ook deze opgaven slechts de waarde eener ruwe
gissing, en sommigen zijn van gevoelen, dat het getal der Javanen die lezen en
schrijven kunnen, grooter is dan men oppervlakkig vermoeden zou. Op de
hoofdplaatsen komt het bezit dezer begaafdheden het menigvuldigst voor; het wordt
zeldzamer naarmate men zich verder van haar en van de stranden verwijdert.
Wij hebben aan de hand van den heer Brumund de diepte der wonde gepeild;
laat ons thans, met voorbijgang van hetgeen hij over de oorzaak van der Javanen
achterlijkheid aanvoert, nog kortelijk zien, welke middelen ter genezing door het
Europeesch gezag zijn aangewend.
De Oost-Indische Compagnie heeft zich bepaald tot zwakke en gebrekkige
pogingen tot verbreiding des Christendoms, die althans op Java nagenoeg geene
vrucht hebben gedragen; voor het overige heeft zij zich om de beschaving der
inlanders, Heidenen of Mohammedanen in het geheel niet bekommerd. Met het
herstel van het Nederlandsch gezag in 1816 scheen ook in dit opzigt een beter
tijdvak aangebroken. Het ontbrak mannen als van der Capellen, Reinwardt en
anderen niet aan opregte zucht, om ook voor de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling der inlanders werkzaam te zijn, en men begreep toen reeds, dat de
behoefte aan bekwame inlandsche ambtenaren, ook uit politiek oogpunt, gebiedend
vorderde, dat aan de Javaansche jeugd der hoogere standen de gelegenheid tot
een doeltreffend onderwijs verschaft werd. Het Regeringsreglement voor 1818
bevatte daarom de woorden: ‘De Regering maakt ook de noodige verordeningen
omtrent de scholen der inlanders. De Regering geeft aan de inlanders gelegenheid
om op de Nederlandsche scholen onderwezen te worden.’ Deze laatste bepaling
bleef niet geheel een doode letter.
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De kinderen van eenige regenten werden inderdaad op 's Gouvernements lagere
1
scholen toegelaten , ofschoon andere, die de behoefte aan beter onderwijs voor
hun kroost regt levendig beseften, liever tot Europesche huisonderwijzers hunne
toevlugt namen. Maar de voorbeelden van beide zijn uiterst schaarsch, zoodat zij
tegenover de algemeene onkunde, waaraan eene gansche bevolking van tien
millioen zielen werd prijs gegeven, naauwelijks aanspraak op vermelding hebben.
Enkele malen vinden wij ambtenaars-scholen vermeld, die onder medewerking der
Regering tot stand kwamen, maar toch, bij gebrek aan blijvende belangstelling of
onder den drang der omstandigheden, na weinige jaren weder verliepen. Zoo werd
de ambtenaars-school in 1823 door den resident Jhr. Robbert van der Capellen te
Tjandjor in de Preanger-Regentschappen gesticht, door den heer du Bus de
Ghisignies, als maatregel van bezuiniging, weder ingetrokken. Later heropend,
wordt zij nog in het verslag over 1846 vermeld, maar een jaar later had zij geheel
opgehouden te bestaan. Eene ambtenaars-school te Poerwakarta verviel in 1835
bij de reorganisatie van Krawang, eene andere te Pasoeroean verliep drie jaren
later van zelve bij gebrek aan leerlingen.
Zendeling- en Bijbelgenootschappen, als ook de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, verhieven van tijd tot tijd hunne stem, om op de schepping van een goed
onderwijs voor de Javanen aan te dringen, en de heer Gericke, afgevaardigde van
het Bijbelgenootschap, hield zich zelfs met de vervaardiging van hulpmiddelen
daarvoor bezig, maar dit alles bleef zonder vrucht. Bij de Regering, die aanvankelijk
eenigen ijver betoond had, was weldra groote onverschilligheid gevolgd. De oorlog
op Java, die zoo duidelijk getoond had, aan welke gevaren het bijgeloof en de ligt
te verschalken en tot dweeperij te vervoeren onkunde der Javanen onze heerschappij
op Java blootstelt, boezemde den heer van den Bosch tijdelijk weder eenige

1

Ik begrijp niet hoe, in het officiëel verslag over 1850-1852, kon gezegd worden: ‘Wijders
trokken eenige voorname inlanders van eene denkelijk onwillekeurige lacune in de
verordeningen partij, om hunne kinderen op de Europesche scholen hier te lande te zenden.’
De Regerings-Reglementen van 1818 en 1831 stellen den toegang daartoe met ronde woorden
voor hunne kinderen open.
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belangstelling voor dit onderwerp in, die aanleiding gaf tot het reeds boven vermelde
rapport van den heer Valck, wiens voorstellen echter, hoe veel goeds zij ook bevatten
mogen, onbruikbaar zijn wegens het zonderlinge denkbeeld, om door
Mohammedaansche priesters onderwijs in de leer des Korans, op gezag van het
Gouvernement, te doen geven. Maar de invoering van het kultuurstelsel trok weldra
de aandacht van de Regering weder geheel van deze gewigtige aangelegenheid
af. De wisseling van inzigten bij het Gouvernement te dien aanzien drukt zich op
merkwaardige wijze af in de regeringsreglementen van verschillende dagteekening.
Wij zagen wat dat van 1817 bepaalde; dat van 1827 beperkte de verpligtingen der
Regering tot ‘de noodige maatregelen voor de instandhouding van de scholen der
inlanders;’ dat van 1830 liet ook deze woorden achterwege, maar stelde weder de
toelating van kinderen der inlanders op 's Gouvernements lagere scholen meer op
den voorgrond; in dat van 1836 werd over de bevordering van de opvoeding der
inlanders met geen enkel woord meer gerept.
De afkeurende stemmen, die van vele zijden over deze verwaarloozing opgingen,
en de steeds toenemende behoefte aan inlandsche ambtenaren, met meer
bekwaamheid dan tot dusverre toegerust, noopten eindelijk, in 1845, de Regering
weder tot handelen. De Minister van Koloniën hield met den Gouverneur-Generaal
sten

eene correspondentie over dit onderwerp, en den 26
December 1846 werd eene
circulaire aan de residenten op Java gerigt, waarbij zij werden uitgenoodigd, om te
dienen van consideratie en advies ‘nopens de daarstelling en oprigting van scholen,
om daardoor den kinderen van inlandsche ambtenaren de gelegenheid te geven,
van behoorlijk onderwijs te genieten, ter erlanging van de vereischte kundigheden,
om eenmaal met vrucht in 's lands dienst te kunnen worden opgenomen.’ De
rapporten luidden bijna eenstemmig gunstig; de inlandsche hoofden waren alom
zeer met de zaak ingenomen, en velen gingen zoo ver, van bijdragen voor de
oprigting dier scholen uit hunne eigene middelen aan te bieden.
Het duurde echter nog eenigen tijd, eer de plannen der Regering genoeg tot
rijpheid gekomen waren, om hare maatregelen vast te stellen. Dit gebeurde eindelijk
bij be-
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sluit van 30 Sept. 1848. Op de Indische begrooting zouden voortaan ƒ 25,000 worden
uitgetrokken voor de oprigting van scholen op Java, bestaande in eene kweekschool
van inlandsche onderwijzers te Soerakarta, onder de leiding van een Europeesch
hoofdonderwijzer, en 20 provinciale scholen, voornamelijk voor de opleiding van
inlandsche ambtenaren. Wèl mag men zeggen, dat eene som van ƒ 25,000, geofferd
aan de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling eener natie van tien millioen zielen,
wier arbeid jaarlijks vele millioenen aan onze schatkist levert, slechts eene geringe
vergelding is; wèl mag men vragen, of dan alleen voor de kinderen der inlandsche
hoofden, voor hen, die later ambtenaren van het Gouvernement zullen worden,
behoefte bestaat, om eenige kundigheden te erlangen, en of de massa der
Javaansche bevolking geene aanspraak heeft, om, tot loon voor haren noesten
arbeid, mede deel te hebben in de weldaden van verlichting en nuttige kennis. Wij
willen prijzen, wat tot dusverre verrigt is, maar wij willen tevens het besef wekken,
dat het nog nagenoeg niets is in verhouding tot hetgeen gevorderd wordt; dat nog
maar eene eerste schrede gedaan is op eene baan, waarvan het einde op
onmetelijken afstand van het begin ligt.
De Regering heeft voor bekwame Europesche onderwijzers aan de kweekschool
en voor de vervaardiging van Javaansche en Maleische schoolboeken op uitnemende
wijze gezorgd, en bepaald, dat deze laatste alom op Java tot geringen prijs
verkrijgbaar zullen worden gesteld; zij heeft al de belangen van het onderwijs, van
de onderwijzers, van de kweekelingen, bij eene reeks van besluiten, met de grootste,
misschien met overdrevene zorgvuldigheid geregeld. Men kan hierover in de
verslagen en, wat de hoofdzaken betreft, ook in het werk van den heer Brumund,
alle bijzonderheden bijeenvinden, en het ligt niet in ons plan daarover uit te weiden.
In April 1852 werd de kweekschool, onder de leiding van Dr. Palmer van den Broek,
met 15 leerlingen geopend. Met het oprigten van provinciale scholen, werd door de
Regenten het tijdstip geenszins afgewacht, waarop de kweekschool bekwame
onderwijzers zou afleveren; de inlandsche hoofden beantwoordden de plannen der
Regering met een ijver tot de oprigting van scholen, die inderdaad opmerkelijk is.
De Regenten van Banjoemas en Tjilatjap
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rigtten al dadelijk uit eigene middelen scholen op, zoodra hun gebleken was, dat zij
daarmede in den geest van het Gouvernement handelden.
Te gelijker tijd namen de aanzoeken der inlandsche hoofden, om hunne kinderen
op 's Gouvernements lagere scholen te mogen plaatsen, zoozeer toe, dat zij in 1849
aan de Hoofdcommissie voor onderwijs bezorgdheid begonnen in te boezemen. Zij
deed daarop voorstellen, die de strekking hadden, om voortaan deze kinderen te
weren; maar de Regering, ofschoon zich met hare beschouwingen vereenigende,
achtte het tijdstip daartoe nog niet gekomen, en wilde vooraf het inlandsch onderwijs
zelf op meer voldoenden voet geregeld hebben. Uit hetgeen over dit punt is
voorgevallen, blijkt echter ten duidelijkste, dat Hoofdkommissie en Regering zich
vereenigden in het gevoelen, dat het wenschelijk was, het onderwijs der Javaansche
kinderen geheel van dat der Europesche te scheiden, den muur tusschen het
heerschende en het overheerschte geslacht in stand te houden, en het overklimmen
van dien muur te beletten, voor zoover de voorzigtigheid dit gedoogt. Dezelfde geest
heerscht in de geheele inrigting van het inlandsche onderwijs, waarvan het aanleeren
der Nederlandsche taal geheel is buitengesloten. Men weet hoe zeer in Britsch-Indië
de vraag is gedebatteerd, of de inlandsche talen dan wel de Engelsche het voertuig
moeten zijn van de beschaving, aan de inlanders mede te deelen, en hoe men er
allengs toe gekomen is, om aan de laatste de voorkeur te geven. Misschien zal de
jongste opstand eene revisie van het oordeel te dien aanzien ten gevolge hebben.
Wij gelooven dat echter niet; maar de quaestie is van te veel belang, om ze hier in
het voorbijgaan te bespreken en te beslissen. Bij ons spreekt men gaarne van eene
nationale ontwikkeling der inlanders, uitgaande van de elementen van verstandelijke
en zedelijke beschaving, die zij in zich zelven, in hunne eigene taal en letterkunde,
bezitten; men spreekt er soms van als zou het eene soort van heiligschennis zijn,
de Javaansche nationaliteit door het invoeren van vreemde elementen aan
verandering bloot te stellen. Het klinkt fraai; maar de vraag is, of bij het uitsluitend
gebruik der inlandsche talen de Javaan wel heel ver vooruit zal te brengen zijn. Ook
schijnt mij in den grond de heerschende meening meer het gevolg
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van eene staatkunde, die, daar zij den inlander ten behoeve van den Europeaan
wil exploiteren, te naauwe gemeenschap tusschen beiden vreest, dan van eene
werkelijke overtuiging, dat zoo het best voor de belangen der inlanders gezorgd
wordt. Ook ontbreekt het bij ons niet geheel aan mannen, die voor eene
tegenovergestelde meening zijn uitgekomen. Men herinnere zich b.v. de volgende
plaats uit Dr. Dassen's Verhandeling over de doelmatigheid van het vestigen van
volkplantingen in de warme gewesten: ‘Het is eene ingekankerde gewoonte in al
onze bezittingen, het onderwijs te verwaarloozen. Ik bedoel hier niet het geleerde
onderwijs, maar het meer algemeene, het onderwijs, dat van zelf uit het aanwezig
zijn van Europeanen voortvloeit. Onder alle Europesche volken is er geen, dat zoo
weinig in dit opzigt gedaan heeft als het onze. Zie welke bezitting ook van Portugal
of Spanje, overal heeft zich de taal van het regerende volk voortgeplant, overal heeft
zich zijne godsdienst aan de overwonnenen medegedeeld! En dit geschiedde zeker
minder om hen den hemel deelachtig te maken, of om hen in deze wereld tot
menschen te vormen, maar uit instinkt: want ieder Aziaat of Amerikaan, dien zij op
deze wijze tot zich deden naderen, werd vervreemd van zijn volk, legde vijandelijke
eigenschappen af, om daarvoor wel willende gevoelens jegens de overheerschers
aan te kweeken. Er bestaat ook in de geheele wereld geen voorbeeld, dat een volk
onderworpen is gebleven aan een ander, geheel verschillend in spraak en zeden.
Zie op Grieken en Romeinen, wanneer gij van Spanjaarden en Portugezen niet
leeren wilt! Zie wat thans in Engelsch Indië geschiedt! Zijn niet vele der onderworpen
vorsten voorgegaan, met de taal der overwinnaars aan te leeren? Hebben niet de
Spanjaarden geheel Amerika - zonder soldaten - alleen door hunne godsdienst en
taal, een paar eeuwen in onderwerping gehouden? Zijn niet door deze hulpmiddelen
de Philippijnen voor hen bewaard gebleven, toen hunne soldaten in den strijd te
kort schoten?... Maar wij, een der zwakste volken, die immer veroveringen in andere
werelddeelen gemaakt hebben, wij versmaden de hulp, welke wij ons zoo goedkoop
op deze wijze konden verschaffen.’ Nogtans de Nederlandsche regering op Java
is en blijft van een ander gevoelen, en ook de heer Brumund schaart
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zich weder aan hare zijde. Zijne gronden zijn echter veelal beter dan die gewoonlijk
worden aangevoerd, en verdienen aandachtige overweging en toetsing. Zoo als
gezegd is, wij kunnen ons hier aan de behandeling dezer moeijelijke vraag niet
wagen. Keeren wij dus van deze korte uitweiding tot de bestaande scholen terug.
Reeds bij besluit van 7 Mei 1849, gaf de Regering te kennen, dat zij genegen
was, op daartoe strekkende aanvragen, reeds dadelijk eenige fondsen voor het
onderwijs en de opleiding van inlandsche ambtenaren ter beschikking van de hoofden
van plaatselijk bestuur op Java te stellen. Die aanvragen lieten zich niet wachten,
daar meestal de Europesche Residenten en de Javaansche Regenten in de zaak
gelijkelijk belang stelden. Zij kwamen in schier alle residentiën, in sommige op
meerdere aanzienlijke plaatsen tevens, tot stand, zoodat het getal der bestaande
ambtenaars-scholen dat van 20, bij koninklijk besluit van 30 September 1848
toegestaan, reeds aanmerkelijk overtreft, zonder dat echter de daarvoor toegestane
geldsom overschreden is, omdat doorgaans de kinderen, naar gelang van het
vermogen der ouders, een zeker schoolgeld betalen. Het getal der leerlingen, op
al deze scholen te zamen, zal meer dan duizend bedragen. Waarlijk, een niet te
verachten begin! En toch vraag ik weder: wat beteekent het in verhouding tot de
tien millioenen, waaruit Java's bevolking bestaat?
Ook is het een treurig verschijnsel, dat niet al de bestaande scholen zich in een
regelmatig toenemenden bloei verheugen, maar sommige dezer instellingen, hoe
jeugdig ook nog, reeds in een kwijnenden staat verkeeren. Zelfs op de kweekschool,
waar aanvankelijk alles zoo veel beloofde, hebben zich later wel eens minder
gunstige verschijnselen vertoond. Dit een en ander in bijzonderheden aan te toonen
en de oorzaken er van op te sporen, zou weder veel meer ruimte vorderen, dan
thans ter onzer beschikking staat. Genoeg zij het ook hier op te merken, hoe de
jeugdige plant nog altijd de grootst mogelijke zorg, de teederste kweeking behoeft,
en ook door deze mededeeling de overtuiging te helpen vestigen, dat hetgeen
gedaan is, in verhouding tot hetgeen gedaan moet worden, nog naauwelijks verdient
in aanmerking te komen, en zoo de ijver verflaauwt, die zich vele malen verdubbelen
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moest, gemakkelijk nog weder geheel zou kunnen verloren gaan.
Er zijn er velen in Nederland, bij wie het onderwijs der Javanen meerdere
belangstelling zou ondervinden, indien het een godsdienstig onderwijs kon en mogt
zijn. Zij beschouwen de vruchten van een zuiver maatschappelijk onderwijs, zooals
de kerkvaders de deugden der Heidenen beschouwden, als splendida vitia. Het is
eene dwaling, waarvoor ik eerbied heb; maar toch, mijns inziens, eene dwaling.
Mogt het mij kunnen gelukken, ook velen van hen die zoo denken, tot meerdere
belangstelling te nopen; hen te bewegen, om het goede niet te versmaden, alleen,
omdat, hetgeen zij beter achten, op het oogenblik nog niet verkrijgbaar is. Bij die
ernstig denkenden toch zouden anders welligt mijne woorden meer weêrklank
vinden, dan bij hen, die aan het maatschappelijk onderwijs op zich zelf meer waarde
hechten. Waarom sluit zich hun oog voor de erkentenis, dat een goed
maatschappelijk onderwijs de voorbereiding en grondslag van later godsdienstig
onderwijs zijn kan? Te hunnen behoeve veroorloof ik mij, onder verwijzing naar het
vele goede dat ook over dit punt door den heer Brumund gezegd is, eenige vroeger
gesproken woorden hier te herhalen, en daarmede dit opstel te besluiten: ‘Indien
wij al het lezen en schrijven zijner moedertaal voor de opleiding van den Javaan
niet genoeg achten, wij moeten niet vergeten, dat wij hem door deze kennis den
toegang banen tot het woord des levens, dat hem schenken zal wat hij verder
behoeft! Indien wij al inzien, dat wij, door den Javaan gezondere begrippen omtrent
de Natuur te geven, nog weinig positiefs tot veredeling en heiliging van zijn gemoed
uitwerken; wij moeten niet vergeten, dat wij alzoo ten minste het schadelijk onkruid
van het domste bijgeloof uitroeijen, dat voor alle verlichtere godsdienstkennis den
weg verspert. En wij zullen, indien wij het mindere niet versmaden, omdat het
meerdere buiten ons bereik ligt, niet wanen een overbodig werk te doen, indien wij,
wat ons niemand zal euvel duiden, bij den Javaan eerbied en dankbaarheid trachten
aan te kweeken jegens den Schepper der Natuur, en van die drangredenen gebruik
maken, welke de Islam met het Christendom gemeen heeft, om tot zuiverheid van
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zeden en naauwgezette pligtsbetrachting aan te sporen. Zoo zullen wij, onze
Christelijke beginselen even weinig verloochenende als op den voorgrond stellende,
onberekenbaar veel goeds kunnen stichten, dat ten slotte ook der verbreiding van
1
het Koningrijk der Hemelen ten goede zal gedijen!’ .
P.J. VETH.

1

Aanspraak bij de opening van de Alg. Verg. der Maatschappij tot Nut van 't Alg., van 13 Aug.
1850, blz. 44.
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George Crabbe.
De Kerkregisters, naar het Engelsch van George Crabbe, en de
Predikantsdochter, door K. Sybrandi. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1858.
156 bladz.
Hoe boeit deez' wereld in het klein!
Wat is die huismanswoning rein,
Geboomte en gras zijn frisch van daauw
En heerlijk rijst dier bergen blaauw!
Zie hoe dat wolkjen spelen gaat
Waar 't zich in reinen ether baadt!
Kwam Van de Velde of Ruisdael hier,
Zij kozen ijlings zich kwartier,
En wat zij bragten op 't paneel
Gold eeuwen lang een kunstjuweel.
Wat tooverkracht schuilt in 't verschiet?
't Is of door zilvergaas gij 't ziet,
Doorschijnend is 't, als stond een licht
Er achter, liefelijkst gezigt;
En dank dier stralen stille krans
Drijft alles in een heldren glans,
Wat anders, blijkbaar slechts gemeen,
Iets walglijks-alledaagsch u scheen, Hebt gij noch geest noch kunst te baat,
Ook daarvoor weet de liefde raad.
G ö t h e 's dichtstukjen L a n d s c h a p getiteld, in de afdeeling zijner verzen
1
K u n s t gewijd .
‘Geniet wat de smarte u achterliet; als de nood werd gestild, is de heugenis der
verlegenheden zoet;’ wie onzer lezers heeft dat woord des duitschen dichters niet
dikwijls in beoefening gebragt; wie, die het niet beaamt? Dagen, waarin wij met het
verlies van ons fortuin werden bedreigd, - nachten, waarin wij bij de sponde van
geliefde kranken waakten, - uren, waarin wij jaren doorleefden en

1

Zie het November-nommer van dezen Jaargang, bl. 602-641.
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doorleden, welke hartstogt ook zijn spel met ons spelen mogt, eerzucht, of liefde
vooral, de onverbiddelijkste van allen, zij waren vreeselijk, tot verstommens toe! En
echter, wanneer wij uit het gevaar werden gered, - als onze have in veiligheid was
gebragt, - als de veege weêr opleven mogt, - als de lauwer den slapen koelte wuifde,
of de roos der zoetste weelde voor ons ontlook, hoe welsprekend maakte ons de
tegenstelling, de overgang, het geluk! Als ware het leed in lust verkeerd, vermeidden
wij er ons in, andermaal den langen weg af te leggen, thans vergewist niet onder
den looden last te zullen bezwijken, - streelde het ons wederom die wolke, eerst
maar zoo klein als een mans hand aan den gezigteinder opkomend, doch telkens
in omvang winnend, te zien aandrijven, de vale vlerken verbreedende tot de dag
duisternis wordt, waarover de zonne straks glansrijk zegevieren zal, - gaven wij
hoofd of hart op nieuw aan alle folteringen van onrust, twijfeling, angst, wanhoop
prijs, om de zalige zekerheid volkomen te smaken. ‘Geniet wat de smarte u achterliet;
als de nood werd gestild, is de heugenis der verlegenheden zoet;’ George Crabbe
deed het, als wij allen het hebben gedaan - wie, die niet voor zich of de zijnen heeft
gevreesd en in beide geleden? - George Crabbe deed het levenslang; Lockhart
schildert hem ons, schier zeventig jaren oud, met tranen in de oogen, Burke's
heuschheid bij dat eerste bezoek gedenkende. Het pleit voor zijne menschelijkheid;
maar niet om daarvan een bewijs bij te brengen, was het ons te doen; blijkt het
woord des meesters ook als kunstenaar voor hem geschreven? Wie geen
vreemdeling is in de werken van Göthe, hij weet dat deze in zijne scheppingen zijn
eigen leven overof wilt ge liever ten tweedenmale leefde, met een ongeëvenaard
bewustzijn, hoe hoofd en hart hem in den voorbijgeganen, in den herboren toestand
te moede waren geweest. Niemand verdenkt er ons van, dat wij iets dergelijks van
Crabbe verwachten of vergen; maar wie, die het wraakt, dat wij in zijne verzen, in
zijne vertellingen, wier rijkdom juist niet in zijne vinding schuilt, naar eene voorstelling
dier gewigtigste gebeurtenis van zijn leven omzien, naar eene schets van den indruk
door dat beslissend oogenblik gemaakt? Helaas! het is een vruchteloos bladeren.
Er is kleurschakering te over in de draden dezer stoffe, mits de
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vingeren van waarheid en dichting die bij beurte opvatten en door elkander slingeren,
- doch van dergelijk weefsel vinden wij geen zweem. Een philisterleven biedt zelden
ten tweedenmale gelegenheid aan zoo gelukkig een greep te doen als deze zou
mogen heeten, waar jeugd, liefde en gebrek hem eene driedubbele belangstelling
waarborgen - hij is niet beproefd. Eigenaardig, kenschetsend verzuim bij eenen
dichter, die niet slechts ten zijnent, die zelfs bij lieden, welke hem voor het eerst
logeerden, schrijfgereedschap op zijn beddetafeltjen verlangde; en toen Lady Scott
hem vroeg, of de dag dan voor een auteur niet lang genoeg was? antwoordde: ‘Het
zou mij menigen flinken trek hebben gekost, Mevrouw! als ik, wat mij in mijne
droomen inviel, niet dadelijk had opgeschreven.’
Kruimkens van geest!
Eenige oogenblikken eer de ure sloeg, waarin Crabbe om antwoord op zijnen
brief was bescheiden, liep Burke den epistel en de daarbij gevoegde verzen nog
eens door. Het was veel van den vertegenwoordiger van Malton gevergd, die eene
wijle te voren verdiept was geweest in de studie eener reeks van fraaije volzinnen,
meent ge, de een nog rollender dan de andere; och, neen! in het nagaan van
berekeningen, in het vergelijken van bijzonderheden uit deze opgegaêrd, in het
ziften van zaken in één woord, - de welsprekendheid, dat wist hij, zou hem niet falen,
als hij haar in de kennis der feiten slechts een voetstuk verzekerde. Het dorste
onderzoek had voor die levendige phantasie niets afschrikkends, daar hij de laatste
nooit vergunde hare wieken uit te slaan op een gebied, niet door de eerste verkend.
Was dit het geheim van zijne grootheid, in deze nog niet glansrijkste maar gelukkigste
dagen zijns levens? Daar hoorde hij in de stilte zijner boekencel het tikken van het
klokje, daar viel zijn blik op den wijzer, en hij greep naar Crabbe's brief, die op den
bundel verzen lag. Wij weten geen staatsman van dien tijd te noemen, door wien
deze, op zijn best, met iets meer zouden zijn beantwoord, dan door eene beleefde
terugzending, met eene banknoot misschien. Burke vouwt den brief open, Burke
vraagt zich zelven af, hoe de arme drommel aan dat waarlijk verhevene beroep is
gekomen, van ‘een ongelukkige, op een g o e d , laat mij er mogen bijvoegen, een
g r o o t man,’ - de gewoonlijk minst gewaar-

De Gids. Jaargang 22

783
deerde eigenschap voorop, de meest gevierde maar in haar gevolg. Eene zedeles
in een smeekbrief, Edmund juicht toe, al is hij alleen, - een oogenblik volstaat om
het slot door te loopen, - hij snuffelt al, - de uitdrukking schildert en hier ontsticht zij
immers niet, als men beweerde dat ze dit bij Broes deed, toen hij zijne toehoorders
vermaande, het bij verborgenheden niet te doen? - Edmund snuffelt in de lange
verzen, en schudt het hoofd. Gemoed en geest, ze wisselen bij hem af als regenvlaag
en zonneschijn op een voorjaarsdag; hij is niet maar bij toeval in Ierland geboren,
Erin mag in vollen zin zijne moeder heeten.
‘Mr. Crabbe,’ klinkt het, - want de kleine klok heeft geslagen, - en de spotzieke
glimlach is van Burke's gelaat voor den medelijdenden geweken. Er was zoo veel
dichterlijks in zijn genie, dat de eerbied voor de ellende hem niet ontbreken kon; hij
is George te gemoet gegaan; George zit tegenover hem, en trots versleten plunje
en vervallen gezigt, heeft deze den indruk te weeg gebragt, dat hij, niet zoo als wij
op het vaste land zeggen: ‘een heer,’ dat hij, zoo als de Brit meet, ‘een fatsoenlijk
man’ is.
Burke betuigt belangstelling, George gevoelt, hoe zeer zij gemeend is, daar hij
haar niet enkel in de keuze der woorden, daar hij haar meer nog in den toon der
stem hoort, en George praat: daarom was het Burke te doen. De brief maakte van
betrekkingen, maakte van den vader gewag; daarmeê is Burke begonnen.
Eere hebbe George! Hij schetst - maar met houtskool, aanduidend. Waar het 's
mans gebreken geldt, zijn de lijnan zoo luchtig, dat gij ze wegblazen kunt. Er valt
een liefelijk licht op de kleine, maar krachtige gestalte zijns vaders, als George zijne
eerste jeugd in zijn geheugen herroept. Het werk des daags is afgeloopen, zelfs het
kleine boek is bijgeschreven, het boekske, waarin ieder der inwoners van het stedeke
wenschte dat zijn naam vergeten ware, het boek der belastingen, tot wier inning de
oude Crabbe al vroeg een handje hielp. Wat zal de avond korten? De
lievelingsuitspanning van den vader des gezins, de oplossing van eene moeijelijke
rekenvraag, - de man had aanleg voor mathesis, - door George of zijn broêrs? Neen,
de voorlezing van een dichtstuk door den vader. En Burke knikt in gedachte dat
gelukkig binnenhuis toe, en glim-
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lacht in zich zelven over den toekomstigen verzenmaker, die zoo vroeg het zoete
vergif indrinkt, en heeft met den ouden man op, als hij van George hoort, dat deze
gaarne uit Young voorlas; - hij zelf dweepte met die Nachtgedachten in zijne jeugd!
- maar gevoelt meer voor het gansche gezin, als George er op laat volgen, dat toch
Milton de voorkeur had. Houdt het den veelzijdigen staatsman ten goede, dat hij
een oogenblik naauwelijks luistert, dat hij zich in de gedachte verlustigt, welk verderf,
welk verval hij ook om zich heen zie: bij het volk leeft het betere beginsel in zijne
liefde voor dien verheven, vromen, vrijen geest! George weet noode, waaraan hij
de verdubbelde belangstelling heeft dank te weten, met welke Burke het oogenblik
afdwalens vergoedt; George is aan de tegenstelling dier gelukkige dagen; hij vreest
den grooten man te hebben verveeld; hij holt, voor zoo verre dit hem mogelijk is,
zijn leertijd door. Hij komt aan die bladzijden van zijne geschiedenis, welke hij vóór
zijne komst te Londen de droevigste en donkerste van zijn leven achtte. Helaas! hij
heeft er sedert wel somberder in zijn dagboek voor Mira geschreven, - zoo sombere,
dat hij er die later uit scheuren zal! Hij verhaalt, hoe vurig hij wenschte zijne studiën
voort te zetten. Hij laat er zuchtend op volgen, hoe weinig dit in de magt zijns vaders
stond. Er is strijd in zijn binnenste. Hij hapert. ‘Mijn vader had er de invordering der
zoutbelasting bij op zich genomen,’ brengt hij uit. Het zelfverwijt, dat hij niet voor
den man geweest is, wat hij had kunnen, had moeten zijn, ligt hem op de lippen, het wordt weêrhouden door de gedachte, hoe vaak deze in de taveerne zijn troost
zocht. ‘Wij verstonden elkander kwalijk, Mijnheer! - hij zag zich in de hoop, die hij
van mij had gekoesterd, teleurgesteld; onwetend, onwillens ten minste, was ik
ongeschikt geworden voor ons verkeer.’
‘Al genoeg, lieve vriend!’ zegt Burke kiesch, terwijl hij de deernis gevoelt, welke
een lijden, waaraan wij zelf ter prooi zijn geweest, bij ons pleegt op te wekken, - het
ouderlijk huis was ook Edmund door den norschen aard van den vader van dezen
weleer ondragelijk gemaakt, - ‘in Aldborough ging het niet langer, gij kwaamt naar
Londen; maar ge schrijft van betrekkingen, waardoor u uw ongeluk te bitterder wordt;
welligt kan mijn invloed bij deze.....’
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‘Och, de bedoelde zijn vrouwen.’
‘Vrouwen, Mr. Crabbe!’ De jonkman kleurde zijns ondanks, en schertsend ging
Burke voort: ‘Eene enkele zette Troje in vlam.’
‘Onze verloving duurt haast tien jaren,’ zeî George, blijde misschien, dat de
bekentenis er uit was. Wij willen er geen borg voor blijven, dat Burke niet dacht: een
geduld grooter dan dat van Jacob! Hij zweeg echter, en voort voer de jonkman: ‘Ik
leerde Sarah kennen, toen ik nog te Woodbridge in de leer was. Mijne verzen
bevielen haar. Al heb ik om mijne liefde voor de letteren veel geleden, zou ik mogen
wenschen dat de gave mij niet ware verleend? Haar harte heb ik er ten minste door
gewonnen.’ Burke werd warm, maar George hield het hem niet. ‘Zij woont te Parham,
bij een rijken oom, een heereboer, die, als allen van dien stand, wie meer weet dan
hij, veracht en verfoeit. Haar lot is er bij hare verwanten niet op verbeterd, sedert
deze hun eenig dochtertjen verloren, en Sarah nu mede tot hunne vermoedelijke
erfgenamen behoort!’ Zonderling! dacht Burke, ik sprak hem van zijne liefste, en hij
geeft mij eene beschrijving van den oom en van het nichtjen misschien op den koop
toe. Edmund was volkomen tot de opmerking geregtigd; hij mogt vijf en twintig jaren
gehuwd zijn, nog vlocht de liefde haar frisch, haar groen loover door zijn zilveren
krans. Wie kent de dichterlijke S c h e t s v a n e e n e V r o u w niet, door hem, op
een der verjaardagen van hunnen echt, zijner gade onder den geestigen titel: ‘Het
karakter van -’ aangeboden? Hoe moet de lieve echtgenoote gebloosd hebben,
toen zij dus haren lof las, in de voorstelling eener vrouw, schreef hij, die, zoo zij
inderdaad bestond, zijne beschrijving verre overtreffen moest. ‘Zij is mooi, maar
door eene schoonheid, die noch aan het fraaije harer trekken, noch aan de frischheid
harer kleur, noch aan het bevallige harer gestalte valt dank te weten; want schoon
zij die drie gaven in hooge mate vereenigt, het is niet door deze, dat zij het harte
treft; al de zachtheid van aard, al de goêlijkheid, al de onschuld, al het gevoel, dat
een gelaat kan uitdrukken, deze zijn het, die hare schoonheid uitmaken.’ Het is
vernuftig uitgedrukt, en toch wint de tweede trek het van
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den medegedeelden; oordeelt zelf: ‘Zij heeft een gelaat, dat bij den eersten oogopslag
uwe aandacht trekt; het neemt u met ieder oogenblik meer voor zich in, en gij
verbaast er u over, dat het bij den eersten oogopslag slechts uwe aandacht trok.’
De derde - maar wij zouden als van bloem tot bloem verder vliegen, onzen George
vergetende, die intusschen is voortgegaan den strijd te schilderen, dien hij om den
wille van Sarah in Londen heeft doorgestaan; Sarah, die zich nog altijd met
verwachtingen van zijn talent vleit, maar intusschen veel te voorzigtig, veel te wijs
is, om van een huwelijk te willen hooren, ‘zoolang hij geen uitzigt heeft op een
behoorlijk bestaan.’ Er verraadt zich eenig ongeduld in de vingers van Burke; ‘hoe
verre ook van haar,’ zegt George, ‘vergeet ze mij niet, en toch....’
‘Vreest ge,’ valt Edmund in, door de vlaag van jaloezij verrast; maar zich zelven
in het volgend oogenblik bestraffend over het misbruik dat hij maakt van den toestand
des ongelukkigen; wat geeft hem nog regt op zijn vertrouwen? Hij strekt de hand
naar den bundel verzen uit, - George komt hem voor; George laat hem geheel zijn
hart zien.
‘Mijne arme moeder, mijnheer! ook zij lijdt in mij. Ik was haar lieveling, de lust van
haar leven; geene gelegenheid waarbij ze niet voor mij partij trok, en heeft ze daarin
gezondigd, wel boet ze er bitter voor.’ Burke hoort tranen in zijne stem, Burke's bril
schijnt beslagen, neen, het hapert aan zijne oogen ook; George heeft die snaar
zijns harten aangeroerd, welke tot zijn laatste snik niet weigeren zal geluid te geven.
Er was tusschen hen slechts gemeenschap van leed in het gebrek aan sympathie,
dat beide als kinderen voor hunne vaders gevoelden, - Burke had vergeefs getracht
Crabbe als minnaar te begrijpen, - hier was overeenstemming in liefde, de hechtste,
de heiligste band van allen. ‘De vrome vrouw,’ vaart George voort, ‘ik vreeze dat zij
aan waterzucht lijdt!’
‘Grijp moed, Mijnheer!’ zegt Burke, aangedaan; ‘grijp moed; haar kind zal niet als
Chatterton omkomen.’
‘Och,’ snikt George, ‘ik heb den ganschen nacht, tot
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de dag aanlichtte, op Westminsterbrug in mijnen angst heen en weêr geloopen’ .
Burke's hand grijpt die des jonkmans, en, duldt gij de beeldspraak? hij liet die niet
weder los, voor Crabbe met vaste schreden zijn eigen weg konde gaan.
‘Geniet wat de smart u achterliet; - als de nood werd gestild, is de heugenis der
verlegenheden zoet,’ zeiden wij den duitschen dichter na. Niemand is minder dan
wij met den uitslag onzer pogingen, er eene proeve van te leveren, tevreden. En
toch bieden wij haar des ondanks aan? Louter in de hoop, dat zij begaafder dan wij
aanspore op zijne beurt, maar met beteren uitslag, dien zoogenaamden deftigen
stijl te bestrijden, welke al het treffende van het voorval in den geijkten trant van de
voordragt doet te loor gaan. Wil men er een voorbeeld van? levensschets bij
levensschets biedt ze aan, en, het deert ons, maar de waarheid eischt dat wij het
getuigen, Crabbe zelf leed aan het euvel: zie hier een fragment uit zijne
autobiographie. ‘Niet zonder beschroomdheid, voorwaar! doch met al de levendige
verwachting der onervarenheid, onderwierp de jonkman aan het oordeel van Mr.
Burke een ganschen bundel opstellen van allerlei aard, welke hij spoedig op hunne
wezenlijke waarde leerde schatten; en echter zoo groot was de kieschheid en
teederheid van zijnen regter, dat deze, ook wanneer hij afkeurde, de eene of andere
plaats prijzenswaardig vond. Mr. Crabbe had soms de voldoening te hooren, dat,
zoo de verzen slecht waren, de gedachten beter uitdrukking waardig mogten heeten;
en dat, zoo hem de gewone gebreken aankleefden van een onervaren schrijver, hij
dikwijls de verdienste bezat zelfstandig te denden.’ Oef, zegt ge van de ijdelheid,
die uit deze regelen lucht, en zoo het in uwe magt stond, allen beschrijvers van
eigen leven het gebruik van dien, zoo het heet, onzijdigen, maar dikwijls zoo
onbescheiden derden persoon te ontzeggen, gij vaardigdet het verbod ijlings uit.
Immers, zelfs Crabbe zou de pen door deze regelen hebben gehaald, zoo zijne
vingers voor dat vermommend hij, telkenmale ik, het ik dat zoo noode verleert te
blozen, hadden moeten schrijven. O wigtige wijze, ook het onbeduidende in de
ruime

1
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plooijen eener vermeende waardigheid te wikkelen, hoe hebt gij allerlei biographie
van waarheid en eenvoud vervreemd!
Welke waren de verzen, door hem Burke aangeboden, - wat had hij gedurende
dat vreeselijke jaar in Londen gewerkt, - wie, onder zijne vele voorgangers, zweefde
hem als het ideaal eens dichters voor den geest? Het zijn vragen, tot welke het
onderwerp uitlokt, en wier beantwoording wij, niet louter uit grilligheid, in omgekeerde
orde beproeven.
Een twaalftal regelen onder zijne aanteekeningen, met het jaartal zeventien
honderd tachtig, gevonden, geeft over het voorbeeld dat hij zich kiest, eenig licht.
‘Als de zomer is weggevloden, als hare rozen zijn verwelkt,’ zingt hij, ‘en de neigende
twijgen hare gevallen bloesems betreuren, dan rust de blik des mijmerenden herders
op minder fraai gebloemte,’ dan neemt deze het, wil hij eigenlijk zeggen, daarmede
voor lief. ‘Zoo gaat het der dichtkunst ook, die haar winterig verschiet tegenhuivert,
nu Pope verscheiden is, nu Milton, de magtige, den langen slaap sluimert, nu Gray
zoo min de stoute wieken meer uitslaat, als Goldsmith, de beminnelijke Goldsmith,
de stad nog verrukt.’ Tot zoo verre, - want wie is er, die niet vermoedt, dat onze
jonkman zich zelven der verweduwlijkte muze aanbiedt? - ons is het slechts te doen
om te weten, wie hij onder zijne vier voorgangers den lauwer toekent, het liefste
heeft? Gij hebt gelukkig gegist, als gij u tot hem bepaaldet, wiens naam het eerst
op zijne lippen kwam; waar het harte vol van is, vloeit de mond van over: Pope,
Alexander Pope. Ons kon het geen raadsel meer zijn, sinds wij in de voorrede van
zijn dichtstuk: D r o n k e n s c h a p getiteld, de volgende plaats aantroffen: ‘Ik moet
misschien nog een woord ter vergoêlijking dezer kleinigheid,’ zegt hij, ‘in het midden
brengen, ter opheldering vooral dier regelen, welke ik aan Pope verschuldigd ben.
Van zijnen onsterfelijken roem vergewist, verbeeldde ik mij, dat hij mij de genomen
vrijheid zou ten goede houden, - doe gij het ook, vriendelijke criticus! ik verzeker u,
die veêren van de zwaan van den Theems zijn de schoonste uit het gansche stuk.’
Wie Pope kent, beslisse of Crabbe zich te regt met zijne vergiffenis voor dat vergrijp
vleide, of geheel een leven, der studie gewijd, Twickenham's zanger in duidelijkheid
van dictie op
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zijde te streven, even correct, zoo luidde de lof, te schrijven als hij, volstond om die
gramme schim te verzoenen? Onze voortzetting der beschouwing van Crabbe's
verzen zal de vraag toelichten; hier wordt slechts de getuigenis vereischt, dat zijne
bewondering van Pope alleropregtst was, hoe hemelsbreed ook beider begrippen
verschilden over de betrekking waarin de poëzij tot de maatschappij, tot de mannen
van den dag moest staan. Louter het gevolg van hunne onderscheiden ligchaamsen lotsbedeeling was dit niet, hoeveel die er toe bijdragen mogt. Pope, de dertigjarige
Pope - schetst hem u zoo leelijk als ge wilt, dwergachtig, gebogcheld, hulpbehoevend
tot opbakerens toe, het vraagteeken heeft vernuft genoeg om zoowel uwe
onmeêdogenheid als uwe onbescheidenheid te beschamen; - Pope was de eerste
engelsche dichter, die de onafhankelijkheid van het talent tegenover allerlei
aanmatigingen van geboorte en gezag wist te handhaven. Durft gij u ter verklaring
van het vreemde, van het verrassend verschijnsel beroepen op zijn geloof, dat der
moederkerk, 't welk hem den weg tot velerlei bevordering sloot? - op zijn gestel, zoo
zwak als ziekelijk, 't geen hem verpligtte in studiën de afleiding te zoeken, hem in
uitspanningen ontzegd? - op zijn geest, die, eerzuchtig van nature als die der
grootsten onzer, scherp werd als staal, door allerlei schimp gewet? Het zou wreed
zijn, maar, helaas! niet voorbeeldeloos wreed, de verdiensten slechts der verdrukking
toe te schrijven, en voorbij te zien, onder hoe vele verkropte zuchten en verheelde
tranen, onder hoe bitter tandgeknars om drieërlei gruwel, miskenning om het geloof,
miskenning om de gestalte, miskenning om den geest, zich zulk een karakter
ontwikkelde! Geene blinde vooringenomenheid is het, welke ons dus spreken doet.
De hulde, welke eeuw bij eeuw Homerus brengt, zou, wij erkennen het gaarne,
onverklaarbaar blijven, zoo de wereld dezen slechts uit de vertaling van Pope kende,
- de Britsche Muze, wij geven het u gereedelijk toe, mogt niet gezegd worden
juweelen van het eerste water te derven, zoo zij vele der sieraden verloor, welke hij
door hare lokken vlocht; - maar betreuren zouden wij het, zoo in de reeks harer
poëten, dat manneke ontbrak, 't welk zich het eerst van allen beroemen mogt ‘geen
prins of pair’ de verworven onaf-
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hankelijkheid verschuldigd te zijn; die zedendichter, welke zich niet minder in zijne
vrijheid dan in zijn vernuft verlustigde. Het is ons laatste woord over Pope niet;
Crabbe, die ons roept, zal ons gelegenheid te over aanbieden, om er op terug te
komen; Crabbe, zijn navolger, die echter ten deele als zijne sprekendste tegenstelling
optreedt. Er moge een zweem van overeenkomst zijn in beider vroege liefhebberij
in lectuur, en Alexander, die van zich zelven getuigt dat zijne eerste klanken verzen
waren, dat ‘hij metrisch stamelde’ tot eene vergelijking uitlokken met George, die
de gedichten bewaart en van buiten leert, welke zijn vader uit het tijdschrift, dat deze
nahield, scheurt en wegwerpt, hoe verschillend is hunne opvoeding! Hoe staat, ten
gevolge van deze, op het gebied van den geest, de ziekelijke knaap vast in
weelderigen bloei, als de stoere jongen nog niet eens uitbot. Het is verre van zeker,
o gij, die geld en geluk hetzelfde acht! dat uwe kinderen er te beter aan toe zullen
zijn, om de honderdduizenden, die gij hun nalaat; maar ieder middel ter ontwikkeling
hunner gaven, dat gij hun onthoudt, is een diefstal aan hunne toekomst gepleegd!
Onder den indruk dezer gedachte hebben wij met den ouden Pope op, al hield hij,
de eerste financier de beste onzer dagen zal het u zeggen, met zijn vermogen slecht
huis; en gevoelen wij deernis met den ouden Crabbe, die zijn wonderkind, op weg
naar den tempel der faam, den onontbeerlijken reispenning weigeren moest. Een
omtrek van den eerste verklare onze toespeling. De gemoedelijke catholijk, die het
zwakke zoontje, om zijne misvormdheid misschien te teederder, beminde, betreurde
de omwenteling van 1688, en teerde van den hoogen boom af, liever dan zich te
bezondigen door zijn geld der gevloekte regering van Willem III op rente te geven,
doch deed er Alexander niet minder school bij school om bezoeken. De schat in
zijn kist mogt er door afnemen, deze penningen achtte hij goed uitgezet. Geestelijk
en wereldlijk onderrigt kwam dat vlugge brein ter hulpe, 't welk zich zelven ten
scherpsten prikkel was, en op zestienjarigen leeftijd had de jongeling, die nog maar
een jongske scheen, zijne H e r d e r s d i c h t e n geschreven. Geene afschaduwing
van den anderen vader wordt meer vereischt; gij hebt den ouden Crabbe zien
worstelen
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om zijn gezin te voên; gij zaagt George het eene dorpjen in, het andere dorpjen
uitgaan, met wat rijmen in het hoofd, met wat kruiden in de hand; - toen hij ten
tweedenmale den voet in Londen zette, om door de letterkunde in zijn
levensonderhoud te voorzien, welke was zijne k e n n i s , waar school zijne k r a c h t ?
Even onbeduidend als de eerste heeten mogt, even onbewust was Crabbe van
de laatste, - de eerlijke borst bleek er nog ongelukkiger aan toe dan de bedrieger
Chatterton, - deze wist ten minste wat hij wilde. Legio van bekrompen beschouwers
der zedelijke orde van dingen hier beneden, doet u niet te veel te goed op de
eindelijke uitkomst van het lot dier beide vernuften, zoozeer naar het laatste tooneel
van een burgerlijk treurspel zwemende: ‘als de ondeugd gestraft wordt, zet zich de
deugd aan tafel,’ - of ging Macpherson, die wijs genoeg was geweest, wat vroeger
eeuw te grijpen dan de vijftiende, en in plaats van den monnik Rowley de schim van
Ossian deed opnevelen, niet gevierd ten grave; vindt hij nog zijne verdedigers niet?
George uit de visscherssloep van Slaughden met eene kist kleederen, eenige
chirurgicale instrumenten en drie ponden sterling, al zijne have! te Londen
ontscheept, om beide goud en glorie te verwerven; George, die in de dagen zijner
ellende het dagboek voor Mira houdt, welke hem het schier hopeloos onderwinden
heeft aangeraden; George is niet slechts een raadsel voor ons als minnaar, hij is
het zich zelven als dichter nog veel meer. Het is geen wonder, dat hij in zijn afgelegen
Aldborough, in zijne wereld van zeeluî en visschers, nooit van Chatterton, nooit van
het droevig uiteinde van dezen heeft gehoord. Er is weinig verbazends in, dat hij,
uit zijn vergeten dorpjen komende, in Pope nog met eenen dichter dweept, die al
voor zes en dertig jaren, liefelijke tegenstelling! even vreedzaam verscheiden is, als
hij zijn leven lang zich in twist en toorn heeft toegegeven. Een jaar lijdens echter,
een jaar vruchteloos strevens, zou men zeggen, opent de oogen voor tijd en toestand;
toch toont zich daarvan bij George geen zweem. Chatterton en Pope, hij leert noch
den een, noch den ander begrijpen, al boet hij dag aan dag voor den scheeven blik,
waarmede hij dezen als genen beschouwt. Pope, hij tracht hem af te zien, wat niet
langer onvoorwaardelijk
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wordt gewaardeerd; Chatterton, uit het bedrog van dezen sprak eene behoefte des
tijds, die slechts eene andere bevrediging eischte; hij wordt het niet gewaar. Waar
schuilt de sleutel van dit geheim, het gewigtigste van zijn leven? Onder zijne eerste
verzen, in het werk dat hij schrijven wilde, en schreef, maar nimmer gedrukt mogt
zien, gelooven we. ‘Aandoenlijk is het,’ zegt de Heer Sybrandi, ‘om zijn dagboek,
in die dagen gehouden, te lezen, als hij met kunstelooze eenvoudigheid verhaalt,
hoe hij in al zijne ondernemingen teleurgesteld, door de boekverkoopers in beleefde
maar stellige woorden afgewezen, door aanzienlijken, op wier hulp hij hoopte, met
krenkende minachting behandeld werd; en wij krijgen den man lief, die bij dat alles
met stille berusting en godsdienstig vertrouwen blijft bezield.’ Houde Crabbe's tolk
het ons ten goede, wij hebben met die voorstelling geen vrede. Op onze beurt gaven
wij genoeg blijken van belangstelling in George, om noch van onverschilligheid,
noch van onbillijkheid te worden verdacht; maar er mag van geene miskenning van
Crabbe sprake zijn; want waar bleek nog Crabbe's verdienste? Er viel geen climax
ga te slaan, door wie zijn tweede dichtstuk, d e C a n d i d a a t , met zijn eerste,
D r o n k e n s c h a p , vergeleek, - 's mans zoon zelf getuigt, dat het jongste dier beide
voortbrengselen ‘eene bede om de opmerkzaamheid, geen beroep van het vonnis
diergenen heeten mag, welke hij voor de meest invloed hebbende critici van dien
tijd aanzag.’ Wij eerbiedigen volgaarne het meêgevoel door den biograaf voor zijnen
vader aan den dag gelegd, maar kunnen er toch de beoordeelaars dier dagen niet
hard over vallen, als de eene er zich afmaakt met eene klagt, ‘over dat hoofdgebrek,
het gemis van een eigenlijk onderwerp,’ en de ander, ‘onhoffelijk’ genoeg is te
vreezen, dat ‘zoo de auteurs, tot welke de dichter het woord rigt, hem waarderen
als hij, zij hem niet zullen aanmoedigen zich als candidaat voor den Parnassus
verkiesbaar te stellen.’ Eene satyre, ten behoeve van welke hij Pope had geplonderd;
een smeekschrift aan de critiek, zonder bundel dien deze beoordeelen kon; welke
titels om opgemerkt, gehuldigd, bewonderd te worden! Wat wist het publiek, wat
konde het weten van het papieren kind bij uitnemendheid, waarmede hij zich bezig
hield, - dat eindelijk doodgeboren
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blijken zou? Het was: ‘Een Ontwerp tot Onderzoek onzer Zedelijke en Godsdienstige
Meeningen,’ - eene stoffe, verre boven zijne krachten, - van 't welk wij nog met een
woord hebben te reppen, als wij straks een blik in het dagboek voor Mira zullen
slaan. Hier bepaalt zich onze taak tot het ontzenuwen der beschuldiging, als ware
zijn lijden aan zijne tijdgenooten en niet aan zijnen toestand te wijten geweest. Al
wat deze aandoenlijks had, school in zijn gemis aan opvoeding en ontwikkeling,
waarvan gij de gevolgen met ons aanschouwen zult, niet in onverdiende
onverschilligheid jegens zijne voortbrengselen. Het eerst volgende was alweder
een vers, en wilt gij weten welk? ‘De Held - een Epistel aan Prins William Henry,’
die later als Willem IV den troon van Groot-Brittanje besteeg, maar toen onder Sir
George Bridges Rodney ter zee voer, den Admiraal, door wien St. Eustatius ons in
dat jaar was ontnomen. Het dichtstuk, getuigt Crabbe's zoon, vloeide over van
waarschuwingen voor den jeugdigen vorst, geen geloof te slaan aan het gevlei zijner
hovelingen; maar was het zelf, vreezen wij, iets anders dan eene vleijerij, welke
Pope zou hebben verontwaardigd? Slechts een fragment, slechts het slot werd ons
medegedeeld; het is eene klagt over het ongelukkige lot van dichters in het algemeen,
over dat van den zanger van den held in het bijzonder; verbaast gij er u over, dat
hij geen uitgever vond? ‘Een Epistel van den Duivel,’ die tot eene serie van verzen,
‘de Vijanden van het Menschdom,’ getiteld, schijnt te hebben behoord, - ‘Dichterlijke
Vertoogen, met eene Voorrede van den geleerden Martinus Scriblerus,’ zij waren
niet gelukkiger; viel het te verwachten dat zij het zouden zijn? Zoo het gild der
boekhandelaren nooit zwaarder vergrijp jegens wetenschap of kunst had gepleegd,
dan zulke handschriften te weigeren, wie die er zich over beklagen zou? De beurt
is aan de brieven, waarmede George de bescherming van twee aanzienlijken inriep,
over wier ‘krenkende minachting,’ de Heer Sybrandi zich bezwaart, Lord North en
Lord Shelburne, twee ministers uit de geschiedenis genoegzaam bekend, de eerste
toenmalig premier, de andere die het spoedig in zijne plaats zoude worden. Wij
hebben geene roeping ter wereld het voor een van beiden op te nemen; doch wie
is er, die in goeden ernst beweren durft,
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dat het ook tot de taak van een staatsman behoort, een aankomend schrijver tot
bewustzijn van den aard zijns talents te brengen? Lord North, door George met de
toezending van het handschrift over de Zedelijke en Godsdienstige Meeningen
bedacht, zou dit zijn opgelegd, - hij was de man er naar! Ge kondt hem zijne beurs
doen uithalen, zoo dit niet beneden George ware geweest; maar zijn brein inspannen,
onmogelijk. Personeel en profaan zijn twee zoo leelijke steenen des aanstoots, dat
wij iederen lezer, die er zijn voet niet gaarne zeer aan doet, verzoeken eenige regels
over te wippen. Lord North sliep dikwijls in het publiek, in het parlement zelfs; waarom
zouden wij, na onze waarschuwing voor den zwakke, niet mededeelen, hoe Burke's
welsprekendheid van dat gebrek partij wist te trekken? Het geviel in zeventien
honderd negen en zeventig; Erin, door Albion als eene kolonie behandeld, arme
stiefzuster, dreigde tot opstand over te slaan; Burke, zijnen tijd vooruit, stond in het
huis der gemeenten eene betere, eene gezonde staathuishoudkunde voor. Daar
valt, terwijl hij de buitensporigheden door het volk gepleegd der achteloosheid van
de bewindslieden toeschrijft, zijn blik op Lord North. ‘Zie,’ zegt hij, op den
sluimerenden Minister wijzende, ‘zie, wat ik u al zoo dikwijls heb gezegd, zoo het
bestuur niet den geest heeft gegeven, het dut toch; broeder Lazarus is niet dood,
hij slaapt maar!’ Och, dat Lord North nooit had gedommeld, dan wanneer hij brieven
van dichters ontving; Jonathan en John waren niet in zoo arren moede gescheiden!
George oordeelde anders, en verre zij het van ons hem dat euvel te duiden, verre
het van hem te vergen, dat hij in dien oogenblik de weegschaal van pligten en regten
zoo bedaard in zijne vingeren zou hebben gehouden, of de evenaar niet over zijn
lot, maar over dat van den eersten bekende den beste had te beslissen. Arme
menschelijke natuur, men legge u niet te hoogen maatstaf aan! En echter, hoe wij
wenschten, dat hij, door Lord North, zijns inziens, veronachtzaamd en gegriefd, zich
niet aan den staatkundigen tegenstander van dezen, Lord Shelburne, had gewend,
dat hij ten minste niet, als hij, helaas! deed, den eersten bij den tweeden daarover
hadde aangeklaagd. Ongaarne zouden wij het vermoeden voet geven, dat het toeval
de hand had in den tact, waarvan de epistel aan Burke getuigt, - het schrijven aan
Shelburne
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overschrijdt echter de grenzen, ieder onzer door de inspraak des gemoeds
aangewezen. Er is iets onkieschs, onzedelijks, onmannelijks in, - maar laat ons,
door het lot nooit op zoo straffen toets gesteld, niet te streng oordeelen. Armoede,
dag aan dag geleden; gebrek, weken lang getart; de kerker, het dreigende verschiet!
Wij hebben weder deernis met George, schoon wij het aandoenlijke van zijn lot
minder in de vermeende mishandeling opmerken, dan in den bangen strijd in zijn
binnenste gevoerd; hij gelooft aan zijne gaven, en hij zoekt vergeefs het middel, die
anderen, die ons te doen zien. Het is eene volharding, die ons verbaast, die ons,
trots ieder mislukt vers, van het volgende iets beters doet verwachten, die maakt
dat wij voor hem den moed niet opgeven, schoon wij liever zouden zien, dat hij het
gister vervaardigde in de snippermand wierp, dan dat hij het zoo zorgvuldig in zijn
aanteekening-boeksken overschrijft, - vergeef het ons, het werd voor Mira bewaard!
Overtollig moge misschien de waarschuwing zijn, kwaad kan het niet, haar hier
andermaal in te lasschen, lezer! als uwe sympathie zich niet verder uitstrekt dan tot
die gunstelingen der goden, wier gemoed of geest slechts eene wijle met de
omstandigheden hebben te worstelen, om de boeijen van deze te breken, en allerlei
ellende te overschijnen door de schittering die van hunne gaven uitgaat, sla digt
dan het boeksken! Ons moge het aanlagchen in beeld te brengen, welke pijnlijke
proeven het talent heeft door te staan, eer het tot bewustzijn van zijne verholen
gave komt, ons toeschijnen dat die studie ook haar nut hebben kan, het is mogelijk
maar eene idiosyncrasie, waarvan wij niet wenschen dat iemand het slagtoffer
worde.
O vlijt, schier zonder voorbeeld! George zet zijn voet in de groote stad, en zijne
eerste, zijne eenige zorg is het zoeken van een onderkomen dat goedkoop zij. Hij
heeft behoefte, als hij zich ontwikkelen zal, om de wereld te zien; maar het donker
vertrek is naauwelijks betrokken, of kris, kras gaat de pen over het papier. Het zijn
de dichtstukjens, welke hij uit zijn dorpjen heeft medegebragt, waaraan hij, volgens
den voortreffelijken raad van Pope, de laatste hand legt. Het uitwisschen van een
enkel woord is omwerken van het gansche stukjen geworden, - morgen toeft hem
zijn loon voor
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de lange nachtwake. Als dit niet het geval was, als het hem anderhalve kaars had
gekost, en toch niets opbragt? Hij moet huishoudelijk zijn; wie zou het wraken, zoo
hij gierig werd? Hij groet Mira in gedachte, trouw en teeder - hij slaapt gerust. Al
vroeg is hij uit de veêren; zie, hoe vlug is zijn schred, als hij dien boekwinkel instapt,
- helaas! hoe traag zijn gang, nu hij over dien drempel terugkeert. Een omziens, en
de man heeft het handschrift doorgesnuffeld en het hem weêrgegeven: ‘kan niet
dienen.’ Als twee druppelen waters gelijkt voor hem de eene dag den anderen, met
dat onderscheid echter, dat van de uitspanning, die hij in het verschiet zich had
gedroomd, van de versnapering, die hij zich had beloofd, thans vooreerst niet komen
kan. Vooreerst! Hij scheen in Aldborough aan zijn hoekjen gekluisterd; hij is het in
Londen aan zijn kleine kamer. Verzen vallen minder in den smaak, zoo heeft de
uitgever zich verontschuldigd; hij beproeft een prozastuk te leveren, in den stijl van
Addison, het zal zeker bevallen: ‘kan niet dienen.’ Hospes en hospita schudden na
eene maand inwonens het hoofd over den stillen jonkman, die maar schrijft, die
overigens zoo'n goed mensch schijnt, - het kamermeisjen scheldt hem een druiloor,
hij heeft haar nog nooit gezegd, dat zij zulke mooije oogen heeft, ‘oogen als een
valk.’ Hij zou het misschien hebben gedaan, het staat in zijn dagboek voor Mira,
maar gekheid maken en geen geschenken geven, al komt hij van het dorp, dat weet
hij, dat gaat niet! Ook heeft hij wel wat anders aan het hoofd. Één avond nog en zijn
drama is gereed; één avond nog en een dag en weder een dag - daar gaat hij uit,
de rolle papiers ter hand. Helaas! hij keert er meê weêrom, het was ten derdenmale:
‘kan niet dienen!’ Hospes en hospita zien het hem aan, dat hij wegkwijnt, - de man
houdt zelf wel van lezen, maar zulk studeren, dat gaat te verre, - de vrouw heeft
geen last van hem, maar de kamer dient toch eindelijk gedaan te worden. ‘Ga eens
uit, mijnheer! het zal u goed doen,’ en hij gaat uit; bij den linnenkooper Burcham is
hij voor een middagmaal altijd welkom; de vrouw van dezen is met Mira bevriend,
kennissen van kindsbeen af. Het zijn hartelijke luî, maar die er geen begrip van
hebben, hoe men het wagen kan in de letterkunde een bestaan te zoeken; die hem

De Gids. Jaargang 22

797
van den beginne rieden iets anders ter hand te nemen. Wat schort er van daag aan
die anders zoo vrolijke vrouw? er is iets trillends in hare stem, zij zou kunnen
schreijen als zij hem aanziet. Och, zij heeft gelezen hoe Chatterton werkte, studeerde,
schreef en eindigde met..... ‘Neem het mij niet euvel, George! ik raad u om bestwil!’
Hij verzekert haar, dat hij het haar ten goede houdt, dat hij zoo min zal besluiten
met zich te vergiftigen, als hij ooit zal beproeven middeneeuwsche verzen te dichten,
en hij neemt toch zijn hoed en gaat heen. Werwaarts? dadelijk naar de kleine kamer?
- neen, ditmaal naar een koffijhuis, in de buurt van de beurs, waar hij nog twee
keeren geweest is en kennis heeft aangeknoopt met eenige stille jongeluî, ‘welke
er zich 's avonds na de studie van den dag ontspannen door onderhoud van
aangenamer aard.’
Hoe karakteristiek tot in den omgang toe; het zijn meest allen meesters, die les
geven in de mathesis!
O vlijt en volharding met elkander wedijverende! zulk een avond is eene zeldzame
uitzondering. Al trekt zijn hart bijwijle naar den besten bekende onder deze vier of
vijf, naar Bonnycastle, zijn schrale beurs wordt slank, tot door de vingeren slippens
toe; hij moet werken, en hij werkt. ‘Eene proeve in den trant van Swift,’ wat gaat het
zwaar, als men zijn genie niet heeft! ‘Onvermoeide arbeid’ echter, en hoe die lieve
spreuken verder luiden, het opstel schrijdt voort, het opstel is af, het opstel is
weggezonden, maar aan een ander dan ‘kan niet dienen.’ Persoonlijk aanbieden;
hoe is het hem ooit ingevallen? - het schijnt hem een wegwerpen van alle
waardigheid; een brief, een beleefde brief, dat is het middel. Hij heeft dien in gedachte
ontworpen, hij heeft dien gesteld, hij heeft dien verscheurd; hij heeft een tweeden
geschreven en er dien bijgevoegd, met een o! zoo beleefd verzoek om binnen drie
dagen antwoord te mogen ontvangen. Drie dagen wachtens, zijn brein broedt drie
andere plannen; maar hospes noch hospita schijnt het te ontgaan, dat het opstel af
is; hospes en hospita praten over het mooije weêr en eene wandeling. Hij gelooft
dat ze hem goed zoude doen; hij weet wanneer Bonnycastle in deze of in gene
voorstad op de scholen les geeft; hij gaat uit en hij treft hem aan. Mathesis is een
onuitputtelijk onderwerp, maar zoo men haar eenige uren 's daags
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jongelieden inscherpt, is het verlangen van stoffe te wisselen vergefelijk. Bonnycastle
praat over poëzij, Bonnycastle deelt hem in vertrouwen mede, dat hem een bundel
verzen in handschrift ter revisie en correctie is toegezonden. Geen jagthond, die,
wild ruikende, de ooren opsteekt, luistert scherper dan onze jonkman. Bonnycastle
weet niet wat er mede aan te vangen; er zijn gedachten in die gedichten, ja, maar
de uitdrukking is niet correct, maar de verzen vloeijen niet. ‘Pope,’ zegt Bonnycastle,
‘Pope is mijn man!’ en George zou hem voor de school, waar Bonnycastle, die zijn
horloge uithaalt en ziet dat hij waarlijk over zijn tijd is, les moet geven, om den hals
zijn gevallen, zoo hij hartstogtelijk ware geweest.
Het waren de eerstelingen van Cowper, welke luttel tijds later het licht zouden
zien, die daar aldus werden veroordeeld!
O volharding en vlijt beide, en die toch niet volstaan, - er kwam een antwoord van
den uitgever, eene allerbeleefdste weigering, die er niet minder eene weigering om
bleek en bleef. Eindelijk, meent gij, eindelijk werpt hij papier en pen het venster uit?
Gij bedriegt u, hij spant integendeel twee peezen op den boog, hij zet twee stukken
tegelijk op stapel; en na eenige dagen loopt het eene als het andere af, de wijde
wereld in. Er moeten eenige etmalen voorbijgaan, eer er tijding komen kan, of zij
goeden koers hebben gezet; maar heeft hij intusschen het gewaande groote werk
niet om aan te arbeiden? Hospes en hospita merken het niet eens, meent hij, dat
hij den derden avond, och, maar een omzien is uit geweest, dat sedert zijne zilveren
gespen en andere zilveren snuisterijen zoek zijn. En al deden zij het, hoe zouden
zij gissen waar die zijn gebleven? Houdt de hospes hem niet voor den secretaris
van dezen of genen grooten advocaat, die zelf geen tijd heeft zijne stukken over te
schrijven? En de hospita? Zij meent, dat ze scherper ziet dan haar man; hij copiëert,
volgens haar, liedekens, muzijk misschien voor de dame, wier silhouet het
kamermeisje gister op zijne peluw gevonden en haar natuurlijk in allerijl heeft laten
zien. Hij boekte de aardigheid voor Mira, maar hoe pijnlijk gaat zij hem af! Hij, helaas!
weet maar te wèl, waar hij den derden avond is geweest, bij den bankhouder, wiens
woning hij voor een paar malen langs kwam, toen
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zich het huis, zonder dat hij het wilde, in zijn geheugen prentte. ‘Eene halve guinje,’
meende de gemoedelijke man achter de schuine deur, ‘dat mogt hij er op geven;’
de snuisterijen hadden drie guinjes gekost! En echter, is hij er moedeloos om,
vertraagt de pen op het papier, twijfelt hij aan zich zelven? Het zij verre! Hij berust,
zegt hij. Hij vertrouwt op de bescherming der Voorzienigheid. Al wenscht gij met
ons, dat dit geloof op redelijker grondslagen rustte, dat het verband tusschen middel
en doel hem helderder ware, gij houdt het verwijt op uwe lippen terug, gij gevoelt
u, uwes ondanks misschien, verteederd. Schuilt er dan geen dichter in George?
vraagt gij, als eenige dagen later het berigt komt, dat een der beide op stapel gezette
stukken schipbreuk geleden heeft, dat het al weder strandde? Beweer het, zoo ge
durft, terwijl gij hem den volgenden middag in den lommer van het boschrijk Hornsey
ziet omdolen. Hij is alleen, hij heeft zijn sober maal genuttigd, een stuk broods in
den eenen rokzak medegebragt; - in den anderen zit een latijnsche dichter in
duodecimo uitgave; - een dronk waters is met de hand uit de beek geschept. Hij zet
zich neêr, naast een heelen hoop kruiden, al wandelende bijeengebragt, - de oude
liefhebber is er nog niet uit - en hij leest. Gluur eens in het boekske of het Ovidius
of Catullus is? Geen van beide; Horatius, zegt ge. Hij leest eene lange wijle, - zijn
blik doolt af, - daar kruipt iets naast hem in het gras, - een vreemd insect - of hij het
vangen mogt! Weg is het - hoe jammer voor de verzameling, die hij al heeft, - weg,
hoe goed voor het arme diertjen, - weg, neen, daar kruipt het weêr! Hebt gij geduld
om de jagt, de gerekte jagt gâ te slaan, wij niet. Ons boeit het landschap, met zijn
duizenderlei tinten van groen; ons die neigende zonne, met haar weêrgaloos
verscheiden stralen, door het wiegelend loover. ‘Ha!’ roept George, en steekt het
insect met een speld vast aan een strookjen papier, en neemt zijn Horatius weder
ter hand en leest. Schort het echter aan zijne oogen, of valt de schemering al in?
Inderdaad, het is dat liefelijk uur, waarin de nachtegaal begint te kweelen, waarin
de avondstar blozende verschijnt; en toch, wie dat geniet, niet George! Hij is zoo
verre van huis, hij is zoo vermoeid, - de nacht zal ingevallen zijn eer hij den halven
weg terug naar zijne

De Gids. Jaargang 22

800
kleine kamer zal hebben afgelegd. Al is hij het woud van Hornsey uitgedwaald, hij
is op geen heide, meent ge, het stadje biedt logementen van allerlei gehalte aan, helaas! van geene als zijne beurs vergunt. Hij dwaalt nog eene wijle rond, tot hij
een schelf hooi vindt; hij vlijt zich op het geurige bed neêr, hij slaapt als een roos wakker wordende slaat hij Tibullus op - wij vragen u, is dat een prozaïst?
Iets geks te doen bewijst nog geen genie, antwoordt gij, dezelfde waarheid
verkondigende, door den lievelingsdichter van Gustaaf III in die dagen in vers
gebragt; maar zoo wij ons wel herinneren, was er slechts sprake van, of er in George
een dichter school; al wie dicht, is nog geen genie, of gij 't weet!
Verloochening voegt zich bij volharding en bij vlijt, - welke bezwaren helpt de trits
niet te boven komen, mits het hem, die zich haar vertrouwt, duidelijk zij, waarom hij
zich zelven verloochent, waartoe hij volhardt, waarvan zijne vlijt zich vruchten beloven
mag! Hoe vele peezen hij ook op zijn boog hebbe, ieder pijl mist het doel; in den
stijl van dezen en in den trant van genen; - zal het hem dan nooit invallen, dat maar
één weg, d e z i j n e , hem verder brengen kan? ‘Voor de eerstemaal in mijn leven,
Mira! heb ik drie of vier stancen geschreven, welke mij zoo aandeden, dat ik er bij
vergat, dat ze voortbrengselen van mijn eigen vernuft waren. Als het mij ooit gelukt
een naam te maken, zal ik er bijzonder acht op slaan of die passage wordt
gewaardeerd; zoo niet, dan was het maar eene begoocheling der eigenliefde; doch
niettemin de vreemdste, de vermomdste, waarop ik mij nog betrapte.’ Het is George
van tot top tot teen! Een oogenblik sleept zijn onderwerp hem meê, hij verbaast er
zich over dat dit geschieden kon. Het doet hem niet twijfelen, of hij, overigens zoo
overbewust, zoo overbedaard dichtend, zijn talent wèl besteedt, - hij gist naar de
oorzaak van het verschijnsel; hoe gaarne zou hij het ontleden! - Er is geen blijk van
den hartstogt des minnaars in die bladen, - slechts zeer zelden getuigen zij van het
krachtige karakter eens mans, - maar trouw en teederheid drukken zij uit, waar gij
ze openslaat. ‘O, Sally! hoe mis ik u!’ is de kreet van den zwakke, die den eenen
avond behoefte heeft om getroost, om gesterkt te worden - en
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evenwel den anderen al zijne ellende gaarne verhelen zou, om het harte, dat voor
hem klopt, niet noodeloos te grieven. ‘Lieve Mira! wat kwelt ge mij; ge vraagt hoe
het mij gaat, ge wilt niet dat u iets verzwegen worde, en toch moet het geschiên.
Waartoe zou ik u de jammeren van mijn droevigen toestand overbrieven? waartoe
schrijven, dat mijn geld op is, dat ik mijn kleederen heb verkocht, mijn horloge
verpand, dat ik bij mijn hospes in het krijt sta, en eindelijk dat ik niet weet, waarvan
ik nog eene week den kost zal krijgen? Toch zegt gij, deel mij alles meê. Lieve Sally!
verlang het niet. Het slimste van alles is, hoe den schijn te bewaren: ik moet goed
gekleed zijn, en vrees daarom zeer dat Vertooning en Vasten bij mij hand aan hand
zullen gaan; over veertien dagen zal ik meer weten.’ Alle middelen, meent ge, zijn
uitgeput; maar de arme is niet zoo vergeetziek, als de meest belangstellende
toeschouwer; buiten de groote kist met kleederen, heeft George een kleinere
medegebragt, met chirurgicale instrumenten - hij zag van het vak af; waarom zou
hij die voorwerpen bewaren? Hij verkoopt ze, en al schuilt er geene vinding onder
zijne gaven, rekenen zou de nood hem leeren, als zijn vader het hem niet geleerd
had; het horloge moet gelost, het horloge kan meer geld opbrengen, dan er op
geschoten werd.
Ons als u schiet een spreekwoord te binnen, dat op de lippen des volks leeft, dat
verkondigt wat armoede en nood leeren. Huishouden? George behoefde er in
Londen geen les in te krijgen; hij had er van moeder genoeg van gehoord. Bidden?
hij had het aan haren schoot gedaan, en mogt de ontwikkeling van zijnen geest,
mogt het begrip langs welken weg God helpt, te wenschen overlaten, zijn gemoed
had het kinderlijke des geloofs bewaard. Huishouden? dat kan hij! al bezwijkt hij
een enkel maal, bij een stalletjen, voor de verzoeking de werken van Dryden in te
zien, eene octavo-uitgave, - te lezen, dat was vergefelijk; er een bod voor te doen,
o wee! ‘Vijf shilling,’ vraagt het grootje, onder wier zeil, op wier planken alle
heerlijkheid een einde neemt, tot dien van ‘glorious John’ toe; ‘vijf shilling!’ George
biedt er drie en een half, en hij heeft hem. Dryden, dien Pope als zijn meester
vereerde; Dryden, om wien te zien Pope, nog geen twaalf jaren oud, ziekelijke,
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maar zielvolle knaap, zich naar het koffijhuis brengen liet, waar de oude man als de
koning der dichters werd vereerd, - ‘wie zou niet wenschen, dat de grijsaard de
hulde had kunnen waarderen, hem door dien jeugdigen bewonderaar gebragt?’ Dryden! - maar drie en een halve shilling! Het berouw bragt het boek naar de kleine
kamer. En toch nog eens, huishouden, dat kan hij! ‘het is het beroerdste ding ter
wereld,’ zegt hij, ‘slechts één rok te hebben. Ik heb aan mijn eenigen een ongeluk
gehad, en hoe dat te herstellen had wat in. Het nieuwmodisch ornament van een
verwenschten haard haakte aan mijn elleboog, en halfweg scheurde het armspand.
Vastgespeld aan de voering kwam ik er meê thuis, en ging treurig naar mijn kleine
kamer, den hoogen trap op.’ Zoo Sterne niet reeds verscheiden, zoo het hem gebeurd
ware, hij had het mooije kamermeisje geroepen, en wij hadden weder van ‘de oogen
als een valk,’ wij hadden misschien van meer moois gehoord. George wacht er zich
wel voor. ‘In dat dilemma vond ik het maar het beste zelf kleêrmaker te worden;
maar hoe het gereedschap te krijgen, daar zat de knoop. Hals over hoofd stoof ik
de trappen af, met drie of vier bladen papier in de hand, en vroeg om een naald en
draad, om ze zaam te hechten. Ik had ze pas gekregen, of ik heelde de breuk, en
de rok kan nog dienst doen, al is de elleboog wat dikker. Het is gek, Mira! over die
dingen te schrijven of te spreken, en men mag er meê schertsen; maar ik kom er
voor uit, dat als zij gebeuren, iemand het schreijen nader staat dan het lagchen, ofschoon ik te veel wijsgeer ben om dat te doen, al heb ik het nog niet zoover
gebragt, dat ik een gescheurden rok boven een heelen kieze. Maandag hoop ik mijn
boek geheel af te hebben,’ - och! dat verwenschte, vergeten ‘Ontwerp tot een
Onderzoek van,’ enz.! - ‘en zal het misschien verzenden. De Almagtige geve dat
het gelukkiger zij, dan de beuzelingen, te voren beproefd.’ De bede brengt ons
geleidelijk tot het bidden. We zijn de donkere dagen genaderd, in welke de brief
aan Lord North werd geschreven, - uitgestelde hoop krenkt het hart, - wij verbazen
er ons niet over, dat eenige bladzijden aan het dagboek ontbreken. Lord North
verkoos de minst heusche wijze, wij erkennen het, hem en zijn boek af te schepen;
eene wei-
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gering, door een dienstbare overgebragt, om van die dingen kennis te nemen; maar wij herhalen er niet minder onzen wensch om, ‘dat de dutter niets ergers op
zijn geweten hadde!’ George zou met een beleefder: Blijf wat op een afstand,
Mijnheer! even weinig tevreden zijn geweest, gij zult het zien. Brief twee volgde brief
een, de epistel van Lord Shelburne, met een vers, waarin benijdbare regels
voorkomen, Pope op een haar gelijkende, als de houding dezen waardig ware
geweest; beklag en bede, welke wij blijven afkeuren, en die even weinig tot een
gelukkig gevolg leidden. Ieder poëet is geen profeet; George zou niet zoo droevig
te moede zijn geweest, toen de poorte dier adellijke huizing voor zijn neus werd
digtgeslagen, zoo hij voorzien had, hoe eens die deuren voor hem, als gevierden
gast, wagenwijd zouden opengaan. Brief drie werd weggezonden, toen brief een
en brief twee niet hadden gebaat; zijn opschrift luidde aan Lord Thurlow, den
Kanselier, den man, die als jongeling - herinnert gij u de joligheid nog? - met Cowper
bij een advocaat geplaatst, om zich op de studie der regten toe te leggen, ‘van
ochtend tot avond gekheid maakte,’ maar sedert dat verzuim had ingehaald, die
vrolijkheid afgelegd; maar nu met het deftigste gezigt onder de grootste pruik ter
wereld op den wolzak zat. Deze vergat ten minste niet de vormen in acht te nemen;
hij antwoordde bij de terugzending der gedichten met een koel, beleefd briefjen,
waarin hij betreurde, dat zijne beroepsbezigheden hem geen tijd overlieten verzen
te lezen. George ergert zich meer aan dit antwoord, dan aan het onbescheid der
beide voorgangers; het krenkte dieper. Thurlow's groote begaafdheden, Thurlow's
wijdvermaarde scherpzinnigheid, Thurlow's liefde voor de letteren, - hij vertaalde
den Muizen en Kikvorschenkrijg, - deden die wonde vlijmen. George, - het maakt
de laagheid jegens Lord Shelburne schier goed, - George hervatte in luttel regels,
dat er dagen waren geweest, waarin zijne voorgangers geloofden, dat de
aanmoediging der letteren meê tot het ambt behoorde door hen bekleed - eene open aanmerking, van welke de Lord Kanselier natuurlijk geen notitie nam. Of op brief
drie nog andere brieven volgden, eer die aan Burke werd geschreven, wie, die het
ons zeggen zal? Crabbe, de deftige autobiograaf getuigt, van die stukken slechts,
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altijd in den ondragelijken, onzijdigen persoon: ‘hij was niet dwaas genoeg te
gelooven, dat eenige naam ter wereld duurzame vermaardheid kan verzekeren aan
een werk dat die niet verdient; maar hij was tevens volkomen overtuigd, dat het een
zeer verdienstelijk, buitengemeen geschrift zou moeten wezen, een geschrift, als
hij niet ijdel genoeg was zich te vleijen, dat hij zou kunnen leveren, 't geen populariteit
zou verwerven, zonder het p r o b a t van een welbekend, onderscheiding genietend
groot man.’ De deftigheid laat ons in het duister; het dagboek van George sluit met
de oproerige pogingen van het protestantsche graauw onder Lord George Gordon,
Junij 1780; het is, helaas! maar gedurende de eerste drie maanden van Crabbe's
tweede verblijf te Londen bijgehouden. Hoe bang ook, waren deze voorzeker de
benaauwdste niet; verloochening was ontbeering geworden, en ontbering sedert in
gebrek verkeerd. Er schemert, in de levensbeschrijving door zijn zoon bezorgd, het
in beraad nemen van een besluit door, bij dezen of genen droogist een handje te
gaan helpen, terug te keeren tot zijn uitspuwsel; er is onder andere aanteekeningen
uit dien tijd, niet voor Mira's oogen, neen, slechts voor de zijne bestemd, een boekske
met gebeden van zijne hand gevonden; van de vijf ons medegedeelde, kiezen wij
het laatste voor u. Eene ziel, die verzucht! - voorzag zijne vrome moeder, toen hij
met gevouwen handjes aan haren schoot stond, dat hij met schier gebroken harte
eens zóó zou trachten op te zien?
‘Mijn God, mijn God, ik stel mijn vertrouwen in u; mijne kwellingen nemen toe,
mijne ziel is verslagen; ik ben bitterlijk bedroefd en in benaauwheid; den ganschen
dag roep ik u aan: O wees gij mijne hulpe in de bange ure des noods.
Waarom zijt ge zoo verre van mij, Heere! waarom verbergt gij uw aangezigt? Ik
ben verslagen, ik verkeere in armoede en in verdrukking; wees gij met mij, mijn
God; laat mij niet geheel omkomen, o mijn Verlosser!
Zie, ik vertrouw op u, gezegende God! Leid mij en stier mij ten einde toe. O Heere!
mijne behoudenis, wees gij altijd met mij. Amen.’
Arme George!
Al had Pope het u nooit ten goede gehouden, dat ge zijne
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gelukkigste regels overnaamt, wijzigdet, bij wijle bedierft, eene bewondering, wier
blijken zoo vele doornen in zijne overprikkelbare huid zouden zijne geweest, - al
zou hij u in de scherpste zijner satyres, te regt Swift opgedragen, meê hebben
gegeeseld, zoo als hij heel dat heir van kreupelschrijvers, heel dat heir van arme
drommels, arme dommerikken, onverbiddelijk, onmeêdoogend deed, - indien hij u
dus had gezien, dus had gehoord, aan die enge borst zou een kreet van deernis
zijn ontsnapt, in die heldere oogen een glinsterend vocht zijn gerezen, dat handje,
tenger, teêr als het was, zou u zijn toegereikt! Welk een lot, welk een leed, bij de
triomftogten, die hij vierde! Op uwen leeftijd telde hij zijne overwinningen bij zijne
jaren, ‘hij, die de veder voerde eens helds;’ de grootsten, de geestrijksten van zijne
dagen waren zijne vrienden; of ze zijns gelijken waren geweest, stelden zij om
zijnentwil belang in zijne oude moeder: hij had haar lief als gij de uwe!
Het is maar een droom - en toch gelooven wij niet te gunstig van Pope te denken,
onderstellende dat hij dus, voor een enkele maal, meêlij zou hebben gehad met
een auteur die zijn weg nog z o c h t , die zijn weg niet z a g .
‘Burke erkende in het hem gezondene het genie,’ zegt de Heer Sybrandi; ons
schijnen die woorden een onregt toe, het oordeel van Edmund aangedaan. Hoe,
hij die zijn opstel ‘over het schoone en verhevene’ voltooid had, eer hij volle vijf en
twintig jaren telde, - hoe, hij die, in den mannelijken leeftijd Milton waarderende,
dezen in zijne stoutste vlugt zonder duizelen volgen kon, - hoe, hij die Garrick liefhad,
omdat de schare door den tooneelspeler weder in de school van Shakspere was
gebragt - hoe, hij wiens welsprekendheid Europa van zijn naam zou doen gewagen,
als nu reeds Amerika deed, hij zou zich dus hebben vergist! Genie, is het dan niet
iets zeldzaams, niet de goddelijkste gave, slechts schaars, uiterst schaars, één uit
een millioen, en dat niet eens nog, bedeeld, - genie, omdat de goede George die
vele verzen schreef! Edmund toetste anders, gelooven wij; - en deed hij het, trots
den indruk van al wat George's toestand deerniswaardigs had voor een gemoed
als het zijne; ons, dien drievierde eener eeuw van die gebeurtenis en die gedichten
scheiden, ons voegt het meer nog dan hem, waar, volkomen waar te zijn. ‘Genie,’
onze ijdelheid moge met het
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woord spelen, of de gave veil ware voor wie haar zich wenscht, als een lidmaatschap
van dezen of genen letterkundigen kring, als een lintje van wie weet welke orde; hij een genie, gij een genie, ik waarlijk ook een genie, wij allemaal geniën; - wie zal
zoo wreed zijn ons dat genoegen te weigeren; onze dwaasheid vermaakt er zich
zoo onschuldig meê; wie dien het deert? Het zij elken levende, die er door gestreeld
wordt, gegund; wij willen zelfs den vinger op den mond leggen als het de laatste
klank moet zijn bij eene groeve, die straks zal worden gesloten, schoon wij er liever
slechts snikken bij hooren; maar in het gedenkboek der geschiedenis, maar in eene
schets, eene studie van het leven van een letterkundige, daar ontvange iedere
verdienste de hulde die haar toekomt, niets minder, maar ook niets meer.
Wij hebben maar den halven volzin van Sybrandi overgeschreven; tegen het
tweede gedeelte valt geen bezwaar te opperen. ‘Burke erkende in den zender zelven
den verdienstelijken man, wiens oogenblikkelijke redding hem nimmer berouwen
zou.’ Vlijt, - v o l h a r d i n g , - v e r l o o c h e n i n g om den wille van een gedacht of
gedroomd doel, het zijn heerlijke hoedanigheden, die hare waarde hebben, al
volstaan zij niet voor g e n i e . Scheppende gave, - Edmund's geest was het uit heel
dien hoop verzen dadelijk gewaar geworden, - scheppende gave was George niet
verleend, en wat hij in hun gesprek van de pogingen en proeven van dezen vernam,
zette het zegel op dat oordeel. Het duurde niet half zoo lang als ons geschrijf er
over; Burke ried uit één woord eene gedachte; Burke werkte naar één trek een
geheelen toestand uit.
Het groote prozageschrift, door Lord North ongelezen teruggezonden, door George
in den rokzak medegebragt, werd ter zijde gelegd. ‘Er zou een menschenleeftijd
vereischt worden om het onderwerp regt te doen.’ George voelde zich gestreeld;
hij was slechts gespaard. De jonkman had er in zijne ellende een oogenblik aan
gedacht een roman te schrijven; Burke glimlachte bij de mededeeling, hij die Fielding,
trots Johnson's uitspraak, boven Richardson de voorkeur gaf, mogt George niet
misleiden; ‘uwe gave ligt, geloove ik, in een ander genre.’
‘In welk dan?’ vroeg de verraste, en greep eerst toen naar
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zijn bundel verzen, waarin waarlijk van alles school, tot liedjens en odes toe; hij had
op de gansche schaal geen enkelen toon overgeslagen.
‘O p m e r k e r , schijnt ge mij toe, in v l o e i j e n d e verzen. Voor een paar stukken
zult ge mijn p r o b a t , zegt ge zoo niet? bij het publiek hebben. Wij zullen die zamen
overlezen, en terwijl ik u nader leer kennen, doet gij het, hoop ik, u zelven. Uw geduld
tuigt van groote kracht.’
1
‘Vallende komt men soms zoo hard neêr, dat men weêr opstuit’ , verklaarde onze
jonkman.
Edmund was getroffen door het ware woord; Edmund nam George mede naar
binnen om hem zijne gade voor te stellen; George wist van geen gebrek meer,
sedert Edmund hem zijn vriend had geheeten.
Goldsmith moge te regt, met meer wereldwijsheid dan zich van ‘den bloed’
verwachten liet, in zijn geestig gedicht W e ê r w r a a k , van Burke hebben gezongen,
dat hij ‘te kiesch’ was, ‘voor een staatsman, te trotsch voor een vernuft;’ in Edmund's
pogingen ten behoeve van George wist deze zich uiterst praktisch naar toestand
en ‘tijd te schikken.’
Hoort den deftigen autobiograaf zelven, ditmaal gelukkig dragelijker dan vroeger.
‘Onder deze opstellen,’ door Mr. Crabbe aan Mr. Burke ter beoordeeling gegeven,
‘waren twee dichtstukken, die zich ietwat onderscheidden;’ - het waren deze, welke
Mr. Burke uitkoos; - ‘en het voorregt genietende door zijn oordeel te worden
voorgelicht, den troost smakende zijner aanmoedigende en opbeurende voorspelling
eener betere toekomst, werd het van Mr. Crabbe verlangd over zijne beste
voortbrengselen vonnis te vellen, en de overige zonder genade te verwerpen.’ - O
moeijelijke pligt voor nog maar zoo middelmatig een poëet! - ‘Toen hij er al aan had
gedaan wat zijne bekwaamheden vermogten, en Mr. Burke geduldig den vooruitgang
in verbeteringen had afgewacht door hem wien hij daartoe in staat achtte, nam deze
zelf het dichtstuk naar Mr. Dodsley, in die dagen in Pall Mall wonende, mede, en
deed plaats bij plaats door zijne voorle-

1

Eene gedachte, sedert door Crabbe in een versregel uitgedrukt, die hij dikwijls aanhaalde.
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zing en toelichting treffelijk uitkomen. Mr. Dodsley luisterde met den eerbied, hem
verschuldigd die de verzen opzegde, en deed zijn best al de belangstelling, al het
behagen aan den dag te leggen, welke de schrijver van deze wenschen kon.’ Goede George! wat bot die bobbel weêr uit! - ‘Dodsley was in zijn antwoord zoo
verpligtend, als men het, naar den aard der dingen zelve, van een boekverkooper
jegens een jong candidaat voor dichterlijke vermaardheid verwachten mogt.’ Het
maar komt echter: ‘Hij had het zich ten regel gesteld, niets voor zijne rekening te
wagen; over de waarschijnlijkheid of een dichtstuk slagen zou, viel niets te zeggen.
De smaak’ van het publiek, zou het nu luiden, maar wij zijn de achttiende eeuw nog
niet uit, toen Londen in de letterkunde evenzeer Groot-Brittanje beheerschte als
Parijs het nog heel Frankrijk doet, - ‘de smaak van de stad,’ zeide Dodsley, ‘was
uiterst grillig en weifelend. Hij had den grootsten eerbied voor Mr. Burke's gevoelen,
dat de verzen goed mogten heeten; hij geloofde dit ten deele zelf; maar hij moest
weigeren de kans der uitgave te loopen, ofschoon hij al wat in zijne magt was voor
Mr. Crabbe wilde doen, en zorg zou dragen, dat voor zijn dichtstuk geen middel ter
bevoordeeling, dat te zijner beschikking stond, werd verzuimd.’
Bibliograaf onder onze vrienden, in wiens gezellig kamertjen wij zoo gaarne een
uur met u kouten, gij hebt aan de wanden, die ge met de beeldtenissen uwer heiligen
opluistert, immers nog een plaatsjen voor Dodsley over?
Helaas! het mag niet van al uwe voorgangers worden gezegd, wat Crabbe zoo
deftig van onzen candidaat voor uwe galerij heeft geboekt:
‘De waardige man deed zijn woord ten volle gestand: hij liet zich het slagen van
het werk zelfs aangelegen zijn, en het lijdt geen twijfel, in zekere mate’ (!) ‘viel het
zijner ijverige pogingen dank te wijten, dat het zoo spoedig in omloop kwam. Hij
deed dit, en hij deed meer; schoon volstrekt niet ongevoelig voor de waarde van
geld, gaf hij den auteur èn de winst, welke hij als uitgever maakte, èn die, welke hij
als verkooper van het pamflet innen mogt.’ - Zeldzame wedstrijd in edelmoedigheid
en erkentenis tusschen uitgever en schrijver, zeldzamer dan
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witte raven. - ‘Mr. Crabbe heeft iedere gelegenheid aangegrepen dit belangeloos
gedrag te huldigen, hem weêrvaren in een tijdperk van zijn leven, toen het hem
dubbel welkom, dubbel voordeelig was. De opgang, door het dichtstuk gemaakt,
gaf den auteur eenige vermaardheid.’
En welk was dan toch dat afzonderlijk uitgegeven vers, waarmede onzes inziens
echter de eigenlijke Crabbe nog maar doorschemerde, niet aanlichtte?
Het was het dichtstuk getiteld: d e B i b l i o t h e e k , eene proeve in een genre, in
dien tijd en later nog ook ten onzent in den smaak, een soort van leerdicht. Om niet
beschuldigd te worden maar uit de hoogte te veroordeelen, zullen wij u zeer van
nabij doen beschouwen.
‘Als in sombere stemming, allerlei leed ten prooi, de ziel rust zoekt, waar vindt zij
de vergetelheid van haar verdriet? Helaas! het is niet de stilte van het landschap,
welke haar dien balsem waarborgt; in den schoot des velds brengt zij haar bewustzijn
mede en weldra fluistert er voor haar bekommering door het gebladerte; weldra
ruischt er voor haar bekommering uit den stroom. Wat baat het of de longen zuiverder
lucht inademen, als het hart niet ophoudt te hijgen? Geen gladden waterspiegel
wenscht zich de zeeman, die lang de speelbal der stormen is geweest; geene kalmte,
maar een koeltjen, dat zijne gedachten bezig houdt, zonder zijn gemoed te schokken.
Ons gaat het niet anders; een effen vlak weerkaatst eer wij het willen onzer
verbeelding het droef verleden; maar wat rust, noch rede vermogen, dat is binnen
het bereik gesteld van een brein, 't geen zich met iets anders weet bezig te houden;
dat is der ziele gegund, die van zorg weet te wisselen.
De hoop zelve, hoe vriendelijk zij tracht te vleijen, kan die halstarrige krankte des
harten niet heelen; het gemoed weigert iederen troost, dien zij biedt, terwijl iets
smartelijks, iets sombers, zweemende naar den druk waaronder wij zuchten, het
welkom is. Een leed, een verzachtend leed, dat, bij het onze gevoegd, door eene
mengeling van gewaarwordingen, onzen last ligter schijnt te maken, onze bezwaren
wegwischt, en slechts een flaauwen indruk der zijne achterlaat. Een ligter leed, dat
gevoelige harten,
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zonder er zich over te beklagen, gaarne verduren, waarvan zij niet eens verlangen
te worden genezen.
Maar welker wonderkracht, welken tooverstaf is het gegeven dus over het geschokt
gemoed te heerschen, dat het zijn eigen aangeboren jammer voor dien eens anderen
vergeet; dat wij ons zelven gewillig voorbijzien om hen, die nog ellendiger zijn dan
wij? Wie dit vermogen, wie, vraagt ge? B o e k e n zijn het, die dit kunnen en meer
dan dit; ons nopende tot nieuwe beschouwingen, leeren zij ons, hoe wij hebben te
leven; den bedrukte geven zij troost, den halsstarrige kastijden zij; dwazen worden
door hen te regt gewezen en wijzen gesterkt; voor allen hebben zij hunne hulpe
veil; geen man van smarte, geen uitgeschudden ellendige gaan zij onmeêdoogend
voorbij; den hardnekkigen, den zelfzuchtigen, den hoovaardigen ongelijk, keeren
zij der smeekende schare niet norsch den nek toe, noch hebben voor verscheiden
standen, verscheiden mate en verscheiden gewigt; wat zij onderdanen prediken,
dat leeren zij koningen ook.
Kom, kind des kommers! treed toe, en sla, om uw gemoed op te beuren, de
schatten van dit stille tooneel gade. Aanschouw, als de deuren van dit gewelfde
vertrek opengaan, den overvloed van wat der ziel heeling en heul belooft!’ Wij
hebben u binnen de bibliotheek gebragt, de gedachten zoo getrouw wedergevende,
als ons dit, in de schemering van dezen aanhef, gelukken wilde. Ging het u als ons,
dan schreeft ge wat de voorstelling zwevends heeft, aan George toe, die niet
a l l e d a a g s c h wilde beginnen en daarom een aanloop z o c h t ; dan meendet gij
enkele malen Edmund te hooren, waar een fraaije trek den zin flink sluit, ‘die
onderdanen en die koningen,’ b.v. Laat ons echter billijk genoeg zijn te erkennen,
dat de beschouwing, hoe boeken iemand zijn eigen leed doen vergeten, om zich in
dat van anderen te verdiepen, geheel aan George behoort, geheel de ondervinding
is door hem duur genoeg gekocht; en thans, nu wij weten, waar we zijn, nu wij vasten
grond onder de voeten hebben, met wat vlugger schreden voortgaan, en slechts
daar een oogenblik stilstaan waar iets opmerkelijks valt te zien. Gij telt het er noode
onder, dat George zijn zoeken naar kruiden en planten te pas brengt waar hij de
aangegeven gedachte
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der genezing des gemoeds uitwerkt; wij hooren hem van balsems reppen, die de
wonden van den hartstogt verzachten; van verkoelende middelen, die het vuur der
woede uitdooven; van alterativen en opiaten, de eerste in chronische ziekten aan
te wenden, de laatste voor hoofd- en hartkloppingen niet te versmaên. Er was een
tijd, waarin dergelijke blijken van, zoo het heette, velerlei kennis, in verzen
aangebragt, alleraardigst werd gevonden; - in Groot-Brittanje echter is die meening,
lang voor Crabbe ten grave daalde, geweken. Intusschen heeft hij in dit vers
naauwelijks met dien zweem van studie geschitterd, of hij verzoekt ons eene schare
van - stommetjespelers gâ te slaan, - want, schoon van klank beroofd, vloeijen hier
alle levende talen over, zijn diegene er ook, welke niet meer leven, - liggen zij hier
gebalsemd in grafgesteenten, die voor den blik des weetgierigen opengaan.
Pope zelf heeft zoo dikwijls voorbijgezien, hoe onze verbeelding, door het eene
beeld getroffen en geboeid, in verwarring geraakt als er een ander, het vorige
uitsluitend of daarmede in strijd, te snel opvolgt, dat wij er Crabbe geen verwijt van
mogen maken dit ook te doen, dat wij schier geneigd zijn het op rekening van het
genre te stellen.
De letterkunde van bijna ieder klein volk van ons werelddeel vloeit over van
lofdichten op de taal; groote natiën schijnen het voor gegeven te houden, dat men
een middel ter mededeeling zijner gedachten heeft. Crabbe was dat in dit opzigt
van z i j n volk. Hij dichtte dit vers lang voor het vierde eeuwfeest der drukkunst werd
gevierd en ons met allerlei gedichten over dat onderwerp overstelpte; hij had van
de uitvinding zelve meer partij kunnen trekken. Een lofgalm den Almagtige gewijd,
die den menschen leerde, eene blijvende beeldtenis van hun gemoed te prenten,
doet ons tegenover gedierte en gevogelte als van verhevener aard uitkomen; wij
alleen bezitten het vernuft en het vermogen, den afwezige wat onzen boezem blaakt
meê te deelen; slechts wij mogen spreken tot de verste nakomelingschap; ongeboren
natiën zullen nog door ons worden vermaakt, onderwezen, geraden. Het is
verbazend, hoe deze dichtsoort van vragen en antwoorden houdt, al derft zij er alle
warmte bij; al wordt zij er toch niet wetenschappelijk door. Waarom ontzegt de
studerende, heet het, als de kinderen des arbeids slapen,
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als de vreugde haar glimlagchen en de smart haar schreijen staakt, als de hartstogt
in de borst des minnaars sluimert, en beide vrees en schuld den balsem der
vergetelheid smaken; waarom geniet de geleerde ook dan geene rust? ‘Dewijl,’ och! de hope der onsterfelijkheid bij het nageslacht, laat zich kwalijk frisch kleuren,
als men met een dewijl beginnen moet; tien tegen één, dat gij het antwoord raadt.
En echter, beslis of Crabbe niet blijkt meer van huishouden te weten dan wij? indien
hij eene hoogere vlugt had genomen, hoe zou hij in allerijl weêr zijn gedaald? hij
heeft af te takelen. ‘Niet alle geboorten,’ zingt hij, ‘zijn van gezonden geslachte, niet
alle kinderen van geest of gemoed getuigen van kracht;’ maar, het is geven en
nemen zonder einde; schoon ook de boeken, als zij die ze schrijven, slechts kromhout
blijken, ‘toch zijn wijsheid en deugd in die bibliotheek wèl te moede.’ Eerbied, ontzag
vervult hem in de stille gangen, ‘die duurzame woningen der dooden!’ - neen ‘duizend
tongen weêrgalmen, het woord nemende: “der dooden, deze zijn de grafgesteenten
derzulken, die niet kunnen sterven; met onvergankelijke glorie gekroond, zitten zij
in den hoogen en lagchen om al de armzalige twisten hier beneên!”’
Er is gang in de hulde: ‘heil u, Onsterfelijken! gij, die daar boven schittert, ieder
in zijne sfeer een letterkundige Jupiter!’ doch, het is de vloek van het genre, de
bibliotheek moet beschreven worden, en daarom dalen wij eensklaps weder tot de
mindere goden, tot eene namelooze menigte af! - Zoo gij den wil van de reis niet
mogt hebben, wij zullen u ook den last van den overgang sparen. - Teleurgesteld
in onze verwachting van eene schoonheid van den eersten rang, mogen wij ten
minste eene speling des vernufts huldigen. Crabbe beziet de boeken nog maar van
buiten, en hun verschillende vorm ontgaat den opmerker niet. ‘Hoe stil staan zij daar
geschaard, aan het hoofd de magtige folio's, een drom van edelen, de welgevulde
gelederen quartijnen aanvoerende. De vlakte wemelt van ligte octavo's, de
duodecimo's zwermen er om heen; ook ziet ge er die links en regts afdwalen, dat
is het laatste nieuwe tooneelstuk en het gehavende tijdschrift van deze maand.’ Er
volgt eene toepassing, maar gij hoort er zoo vele! - wij zetten de beschrijving voort,
zij pleegt van deze
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dichtsoort de grootste verdienste uit te maken. ‘Laat ons de grootte, de gedaante,
het gewaad gade slaan, zij vergunnen een blik op de zeden, bij wijle op de ziel. Die
looden last van hout met lederen rug overtrokken, - die breede sloten uit zwaar
metaal gesmeed, - die digt op elkaêr gesloten bladen, misschien eene eeuw geleên
voor het lest ingezien, - dat doffe rood op sneê, haast uitgebleekt, - die breede
gebalkte ruggen, op welke de titels nog geprent staan, al dierf het goud der zware
letters zijn glans, - het kondigt alles een wigtig werk aan, welks arme schrijver naar
eeuwigdurende vermaardheid dong. Sla het open, en uit de stofwolk tintelt geen
vernuft u tegen; verdiep u in dien statigen stijl, en ge wordt door geen geestige
gedachte getroffen; er was licht in dat hoofd noch lust in dat harte; hoe zou het u
een lach ontlokken?
Verbaast gij er u over, dat zij hunne onsterfelijkheid uitsluimeren, - hebben zij dan
hunnen tijd niet g e h a d , - de tijd waarin, na jaren zwoegens, door den morgen in
zijne celle verrast, door den middernacht er bij de kwijnende lamp aangetroffen,
eindelijk het groote werk eens auteurs, hem door lengte van dagen er aan besteed,
hem door geduld zonder ende er aan te koste gelegd, lief geworden, lief als een
kind, ten langen leste het licht zag? Vol verwachting werd het, van de pers komende,
door heel een volk begroet, de eerste bladen zoovele lofzangen door dichterlijke
vrienden er aan gewijd; vorsten en koningen vonden zich met het zware geschenk
vereerd, en schoone vrouwen lazen een werk, dat heure teêre handen niet in staat
waren te tillen. Helaas! al is zij de dochter der dwaasheid en de leidsvrouw der
onnoozelen, de mode beheerscht tot de wijssten toe, en geeft ook op het gebied
der geleerdheid de wet. Niet enkel onder de heffe des volks gaat zij om, niet enkel
aan het hof zet zij den ligtvaardigen voet, ook voor den zetel der wijsheid durft ze
verschijnen en zwaait er den staf over die gezworen vijanden harer moeder. Vergeten
gunstelingen van het verleên, hoe overtollig zijn die sloten geworden, hoe overbodig
die ketenen, waarmeê ge aan uwe plaats zijt geklonken, - er is niemand die meer
een blik in u slaat, niemand die u wenscht te stelen, - verwelkte schoonheden!
waartoe voor u nog langer grendels en wacht?’
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Er is geest in de tegenstelling van het voorgeslacht, dat bladzijde bij bladzijde van
dien foliant met onvermoeiden blik las en overlas; dat zich in kantteekeningen
vermeidde, tot iedere ondiepte was aangewezen; dat den vingerwijzer bezigde,
daar het erfstuk van vader op zoon overging; - en het publiek zijner dagen, 't geen
aan een folionommer eens in de week vast te veel heeft, dat de bijbels met
houtsneden verlangt, en, - zou er iets nieuws zijn onder de zon? - Voltaire, den
luchtigen Voltaire, slechts bij afleveringen slikken wil; er is geest in, herhalen wij,
maar geest, die den deftigen vorm van het vers verwenscht. Veertig jaren later zal
dezelfde gedachte, de W i s s e l z i e k t e d e r L e t t e r k u n d e , niet poëtisch maar
humoristisch, een stijl die beter met de stoffe strookt, door Washington Irving worden
uitgedrukt. Uit de wouden der nieuwe wereld, over den atlantischen oceaan moet
de werkman komen, die met meer smaak en meer studie, geef elk wat hem toekomt,
den steen zal overkasten, die zoo kwalijk door George was gezet.
Één gelukkigen greep te doen, en zich met den triomf van dezen, in de verrassing
des hoofds of de verteedering des harten, te vergenoegen, het ligt niet in den aard
van het aanmatigend genre, dat zich vermeet kunst en kennis voor goed te kunnen
zaamkoppelen, en dus van geen onderwerp, welk ook zijn omvang zij, terugdeinst.
De Bibliotheek! Gij als ik, mijn lezer! wij hebben beide, verbeelden wij ons, onze
weinige boeken lief, en zoo arm is noch onze geest, noch ons gemoed, stellen wij
ons voor, dat er niet meermalen zoo bij u als bij mij, gelukkig in het genot van dat
klein maar keurig vriendental, eene gedachte door ons brein zou zijn gegaan, waardig
in woorden te worden uitgedrukt, een gevoel bij ons zou zijn opgerezen, dat
verdiende in vers te worden gevat. Inval en opmerking, George had die ook; maar
hoe spoedig was de schrale voorraad verbruikt. De Bibliotheek! Niet de laffe
ingenomenheid eens liefhebbers, neen, het karakter eens kenners van boeken,
ziedaar wat wij gaarne in den bibliograaf onder onze vrienden gade slaan; de werken
zijn voor hem zoo vele mijlpalen geworden op den weg door den menschelijken
geest afgelegd, die lang zoo vlug niet voortvliegt, als wij ons vleijen, die voortschrijdt,
bij wijlen
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maar voortsukkelt, bewijst hij ons. De geschiedenis van het papieren geslacht heeft
hare eigenaardige geheimen, met wier mededeeling hij, hopen we, het publiek eens
verpligten zal; - maar hoe hartelijk zou hij schateren van lach, als wij hem voorsloegen
dit in dicht, in statelijk dicht te doen! Boeken, niet maar van buiten bezien, boeken
ook van binnen doorwroet, wat wist George er af? De Bibliotheek! We zijn in een
dier volledige verzamelingen van voortbrengselen des geestes waarop
Groot-Brittanje's aanzienlijken zich mogen te goed doen; geene boekerij in embryo,
als die van zoo menige stad ten onzent; geene idée de bibliothèque, als die der
akademie van enz. Schier alle vakken van wetenschap bragten hier hare schatten
bijeen: de Godgeleerdheid, de Wijsbegeerte, de Geneeskunde, de Regtsgeleerdheid,
de Geschiedenis, de Verdichting, tot de Kritiek toe. Arme George! hoe zult gij die
allen regt doen! Gij behoeft niet diep te gaan, daartoe ontbreekt u de ruimte; maar
ge moogt niet dor zijn, dat verbiedt u uw vorm; oppervlakkig dan? ja, mits bloemrijk.
Het is er verre van, dat er tusschen deze zusteren de hoogste harmonie heerschen
zou, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte zijn zelden op een voet van vrede, en onder
de overige is ook de overeenstemming niet groot; - ga de inwijdingsredevoering
eens hoogleeraars hooren, als ge weten wilt hoe elk z i j n e waar prijst. Wees dus
voorzigtig met w i e te beginnen en h o e . Gij kiest eene aanspraak, het geeft
gelegenheid iets vleijends te zeggen; gij wendt u tot de koninginne der
wetenschappen, weet ge dan niet dat er ketters zijn, die loochenen, dat zij eene
wetenschap is? ‘U brengen wij het eerst onze vroege hulde, u, Godgeleerdheid, het
licht, de leidster der stervelingen door den nacht der ziel,’ des aardschen levens,
meent ge; ‘die ons leert hoop en vrees te beheerschen, het leed te dragen, den trots
te keer te gaan; die ons in lijden bidden doet; die ons, als wij beleedigd zijn, aanspoort
tot vergevensgezindheid; die ons onderwijst, hoe heel ons verkeer van liefde getuigen
moet.’ Als zoo hemelsche jonkvrouwen bloosden, George! gij zoudt haar de wangen
doen gloeijen; maar gij tempert den lof, door van de priesteres tot de priesteren over
te gaan. Er is verdienste in uwe invective tegen woordentwisten, waardoor
geloofsoorlogen liefdewerken beletteden en heilige woede eene zondige wereld
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blaken deed. Wolven in wraakzucht, lammerenaard veinzende, baden zij en vochten,
vermoordden zij en weenden. Hier, de overgang is gelukkig, hier neemt al hun strijd
een einde, alle vervloeking om den wille der zaligheid. Of zij boezemvrienden waren
geworden, sluimeren hier de onverzoenlijkste, wedijverendste zeloten naast elkaêr,
een Athanasiër naast een Ariaan, een Sociniaan bij eenen Calvinist; Jezuït en
Kwaker, het vernuft en de eenvoud, alles heeft hier vrede, en de hand die zich
uitstrekt, om de getuigenis der grootste geestdrijverij op te slaan, grijpt, verkeerd
toetastende, ‘de kruimkens van troost voor de kinderkens der genade.’ Gij hebt een
goed oog op den tijd, die den uwen voorafging, op de dagen welke gij beleeft; want
spaardet gij het grijze verledene niet, ook het gister, ook het heden voelt de striemen
der geeselroê, in de sceptici uwer eeuw, bij welke zoo weinig vonken van genie
schitteren en geen enkel blijk der genade valt te zien. Sla stouter de wieken uit, en
doe, de regten van den geest eerbiedigende, ook die des gemoeds gelden; helaas!
ge zijt maar van uwen tijd; eene verzuchting: ‘wanneer zullen geloof en rede hunne
stralen zaamsmelten,’ wanneer? - ‘Naast haar gebied,’ zingt gij, u van de
Godgeleerdheid tot de Wijsbegeerte wendende, ‘breidt zich het uwe uit, naast hare
folio's uwe quartijnen,’ en louter de opgave van wat zij ons leeren moet, doet ons
duizelen. Het is hare taak de grenzen aan te wijzen van goed en kwaad in de
zedelijke wereld, - de natuurlijke te verklaren van het onvruchtbare leem tot de
levenwekkende zon, - de verstandelijke, met al hare raadselen op den koop toe!
En regel bij regel, die getuigt, dat ge Pope niet langer maar na te volgen wenscht,
dat ge hem met vrucht hebt gelezen; slechts iets hebt ge vergeten hem af te zien,
dat hij nooit zoo onbeheerschbare stoffe met zoo weinige armslagen te omvademen
zocht. Geneeskunst, Regtsgeleerdheid, Geschiedenis, Verdichting! in drie honderd
regelen, wat kan het anders zijn dan die rijken doorzweven, in zoo vlugge vaart, dat
ge naauwelijks tijd hebt uit elk gebied eenige bloemen te plukken; dat de schikking
van die veelkleurige veroveringen tot eenen enkelen ruiker, hoe men dien wende,
te wenschen overlaat? Liever dan er langer bewijzen voor bij te brengen, - een
verslag van uw eer-
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ste vers is gegeven, - herinneren wij ons te goeder ure het woord, door u tot de
critici gerigt, en door ons boven het opstel geplaatst, waarin wij u in den drom van
Engeland's dichteren - te vergeefs, beweert men - trachtten gewaar te worden. Alsof
uwe verschijning te waarderen viel, zonder dat men ten minste vlugtige melding
maakte van wie u voorafgingen, vergezelden en volgden.
Wij zouden deze bede vroeger gehoor hebben gegeven, wanneer de
B i b l i o t h e e k niet Crabbe's eerste dichtstuk van naam, niet bijna zijn eenig in dat
genre geweest ware; wij zouden het thans gewillig doen, zoo ons niet een visioen
aan het slot van dat vers verraste. Het is een vreemd einde; of gij het vergefelijk
vinden zult? - De klagt over het lot van auteurs is naauwelijks de lippen des dichters
ontvloden, of het gewelf dreunt, - de zuilen, tusschen de gangen geplaatst, kraken,
- wolken stofs gaan op uit die stapels oude boeken. Omhoog gevaren zweemt dat
hier van ziertjes naar de nevelen, die de zomerzon den biesrijken stroom ontstijgen
doet, en, de tweede verrassing volgt verbazend snel de eerste. Straks vervormen
zij zich tot de golvende plooijen van een statelijk gewaad, waarin een grijsaard
gewikkeld is, die zijne stemme opheft, en den klagenden dichter dus toespreekt:
‘Leed is aller deel hier beneden, de wijze ontgaat het zoo min als de dappere; het
graf is niet gewisser des menschen deel dan verdriet. Eenige droppelen zoets zijn
in den kelk der gunstelingen des lots gemengd; maar b i t t e r is aller beker, vlagen
van smarte, door welke, maar bij wijle, een zonneschijn van hoop breekt. Waarom
zou de hemel de kastijdende roede weêrhouden, waarom de algemeene wet
schenden ten gunste van hen, wier geest hooger stijgt dan die des graauws, - dubbel
gewapend ten strijde, dubbel gesterkt, zou het slechts billijk zijn, zoo zij een dubbelen
last hadden te torschen! Dragen zij dan niet in hun gemoed de vertroosting om voor
alle verdrietelijkheden? Welk eene beproeving hun treffe, er is voor hen een balsem,
niet louter in hunne kennis noch in hunne kunst; z a n g e r s vinden z i e l e n de
hunne verwant; vrienden, wier harte klopt voor al wat goed en groot is, een
edelaardigen R u t l a n d , de beschermer der ellende en ook de uwe.’
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De laatste naam is u nieuw, - hij was dit Crabbe voor weinige weken evenzeer
geweest, - en echter is die grijsaard slechts opgedaagd om den lof van dezen
edelman te verkondigen. Even als de aanhef, moge het besluit des dichtstuks iets
zwevends hebben - eene kwalijk weêr te geven bespiegeling over de ijdelheid van
velerlei menschelijk streven, aanzien, vermogen, eerzucht, - over het betrekkelijk
geluk des dichters, die bellen blaast en ze werelden acht, - over het regt waarmede
deze, als die breken, den slaven van andere togten mag toeroepen: ‘desgelijks doen
de uwe!’ - de greep die deze gestalte schiep, was practisch bij uitnemendheid. Een
blik op den tijd en den toestand verklaart het raadsel. Wij zullen ons wel wachten
een smaak als dien van Edmund Burke den smaad aan te doen, te gelooven dat
hij behagen schiep in eene dichtsoort, verouderd en verbasterd tot niet langer
herkennens toe der voorbeelden van Hesiodus en Virgilius, bij beurte, of dit nooit
vervelen kon, zoo lang men niet weêrlegde dat nieuwe eeuwen het verlangen naar
nieuwe vormen wettigen, er voor ingeroepen. Hem moest het genre een gruwel zijn,
dat langer leert noch dicht; - de beschrijving, die voor onderwijs door de wetenschap
wordt gewraakt, die voor gezang te zeer met kennis knutselen moet; - de
misgeboorte, door het verstand bij de verbeelding verwekt. Slechts twee stukken
echter uit Crabbe's bundel verdienden opmerkzaamheid; het beste van beide eischte
eene beschaving, een bestudering nog boven George's kracht, en Edmund was
niet louter hoofd, hij had ook een harte. Pope's zetel in het rijk der poëzij stond nog
ledig; wie gelooven mogt dat Crabbe dezen bekleeden zou, Burke niet, durven wij
beweren, - maar er waren ooren in menigte verzot op een nagalm dier vloeijende
versificatie van Twickenham's zanger, welke Voltaire bij het liefelijk kwelen eener
fluit had vergeleken, deze kon de B i b l i o t h e e k bevredigen. Als George zich
ontwikkelen zoude, - gij kent zijne behoefte aan een beschermer, - dan moest er
een naam worden gevonden die den zijnen aanbeval, eene hand die hem schraagde;
Edmund's fortuin reikte daarvoor niet toe. Het was de Hertog van Rutland, die het
een als het ander gewillig op zich nam - hij verhoorde die bede van Burke, al streed
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deze in de gelederen, neen, aan het hoofd der staatkundige partij, welke tegen de
zijne overstond.
Een succès d'estime, door Crabbe voor zijn eerste dichtstuk verworven, bewees
dat Burke zijnen tijd volkomen had begrepen; zoo gij met ons zien wilt hoe de Zanger
van de B i b l i o t h e e k dien van het D o r p j e n werd, het voert u in den kring van
Engelands toenmalige grootste vernuften, al was de gedachte van het vers, in vollen
zin, het gevolg van George's droef verleden.
(De studie wordt in den volgenden Jaargang voortgezet.)
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Bibliographisch album.
Nederlands-Oudheden. Verzameling van afbeeldingen der voor
wetenschap, kunst en nijverheid meest belangrijke voorwerpen uit
vroeger tijden, berustende op raadhuizen, in kerken, gestichten,
openbare en bijzondere kabinetten, enz., naar de natuur geteekend en
geëtst, door D. van der Kellen Jr. Afl. 1-7. - Amsterdam, Frans Buffa en
Zonen.
Er zijn weinige wetenschappen waarvan de tegenwoordige wijze van behandeling
niet aanmerkelijk afwijkt van die bij onze vooronders in gebruik. Niet alleen is de
vorm veranderd, maar ook wat de stof betreft is veel van ondergeschikt belang
geworden of als ballast uitgeworpen, wat vroeger zeer op den voorgrond stond, veel
daarentegen nieuw opgenomen of meer in het daglicht gesteld, waaraan men vroeger
weinig of geen aandacht wijdde. Ook de geschiedenis heeft zeer in die verandering
gedeeld. Vroeger sprak zij schier alleen van de vorstenhuizen, de oorlogen, de
groote staatsomwentelingen; op de eigenlijke ontwikkeling des volks, op zijne zeden,
gebruiken, kunsten, letteren, nijverheid, werd naauwelijks eenige acht geslagen.
Wij aarzelen niet Macaulay, om zijne wijze van opvatting en behandeling, den type
der moderne historieschrijvers te noemen, de meest volkomene uitdrukking van de
methode en den geest, waarin men thans algemeen er naar streeft de geschiedenis
te schrijven. Hooren wij hoe die doorluchtige schrijver zich in de inleiding tot zijne
‘History of England’ op dit punt verklaart: ‘Ik zou de taak, die ik heb ondernomen,
zeer gebrekkig vervullen, indien ik alleen wilde handelen over velslagen en
belegeringen, over de opkomst en den val van regeringen, over kuiperijen in het
paleis en beraadslagingen in het parlement. Het zal mijn streven zijn, zoowel de
geschiedenis van het volk als die zijner regeerders te verhalen, de vorderingen in
nuttige en het leven versierende kunsten te schetsen, de opkomst van godsdienstige
sekten en de veranderingen in letterkundigen smaak te beschrijven, de zeden der
opvolgende geslachten af te schilderen, en zelfs de omwentelingen, die in kleeding,
huisraad, maaltijden en publieke vermakelijkheden hebben plaats gegrepen, niet
met stilzwijgen voorbij te gaan. Ik zal mij gaarne het verwijt laten welgevallen van
beneden de waardigheid der geschiedenis te zijn afgedaald, indien ik er in slagen
kan aan de Engelschen der negentiende eeuw een waar tafereel van het
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leven hunner voorouders voor te houden.’ - Inderdaad, het wordt tijd, dat de Muze
der geschiedenis den kothurn wegwerpe; dat zij er veel bij wint en niets bij verliest,
kan Macaulay's geschiedenis ons leeren.
De zienswijze door Macaulay beleden, wordt in ons Vaderland door velen gedeeld
en begint ook op de behandeling onzer vaderlandsche geschiedenis meer en meer
invloed te oefenen. Geen naam verdient hier eerder vermelding dan die van den
Heer Hofdijk, en onder zijne vele historische schriften, die allen meer of min de
strekking hebben ons met het leven der vaderen bekend te maken, schijnt uit dit
oogpunt zijn jongste werk: ‘Ons voorgeslacht in huiselijk en openbaar leven,’ waarvan
tot dusverre zeven afleveringen verschenen, de eerste plaats in te nemen. 't Is
geene geschiedenis van staatkundige gebeurtenissen of heldenfeiten, waarvoor
onze belangstelling gevraagd wordt. ‘De kring onzer nationale herinneringen,’ zegt
de schrijver in zijn prospectus, ‘sluit nog iets anders, vaak veel aantrekkelijkers, in,
hetwelk hoe langer hoe meer met voorliefde gezocht, met gretigheid verzameld en
met de eerbiedige waardeering eener vaderlijke nalatenschap bewaard en bewaakt
wordt: het stille, intime, innerlijke, huiselijke en maatschappelijke leven onzer
voorouders, des te hooger voor ons gevoel in waarde stijgende, naarmate de
vermeerderende middelen van gemeenschap en vermenging der onderscheidene
Europesche afdeelingen de nationale zeden en gewoonten, de eigenaardigheden
van elk volksleven wijzigen, zoo niet voor een groot deel doen verdwijnen.’
De taak intusschen om het volksleven van vroeger dagen te reconstrueren en
ons levendig voor oogen te plaatsen, is meer aantrekkelijk dan gemakkelijk; de
hulpbronnen vloeijen veelal schaars en zijn niet zelden troebel, juist omdat vroeger
de geschiedschrijver op al wat daartoe behoort zoo weinig acht plagt te geven.
Andere takken van literatuur, inzonderheid de volkspoëzij, leveren hier welligt meer
dan kronijken en geschiedverhalen; maar overal moeten de overblijfselen der oudheid
zelve, inzonderheid hare doorgaans het best bewaarde kunstvoorbrengselen
geraadpleegd worden, om het ontbrekende aan te vullen. De gedenkteekenen der
Egyptische en Assyrische kunst en nijverheid, die onze eeuw gedurig meer en meer
aan het licht brengt, hebben ons oneindig meer aangaande het intime leven en den
trap van beschaving der Egyptenaars en Assyriërs geleerd, dan alles wat ons
geschiedschrijvers en letterkundigen aangaande die oude volken hebben
medegedeeld. Intusschen komen die overblijfselen der oudheid gewoonlijk slechts
in onvolkomen staat tot de latere geslachten; uit sommige perioden in overvloed
voorhanden, worden zij van andere uiterst schaars aangetroffen; op de ééne vraag
geven zij ons een schier overstelpenden
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overvloed van bescheid, terwijl zij op de andere het antwoord bijna geheel schuldig
blijven. Het geheele gebouw moet worden hersteld uit fragmenten, die verbrokkeld,
zonder zamenhang, voor ons liggen, en de arbeid van den oudheidkundigen
historieschrijver, die ons in het leven der voorgeslachten tracht in te leiden, is niet
te onregte vergeleken bij dien van den natuur-onderzoeker, die uit fragmentarische
beenderen der voorwereld het organisme eener uitgestorven dierensoort
reconstrueert. Die overblijfselen der oudheid zijn vaak zoo vele ‘ossements fossiles,’
waarin het genie van een Cuvier weder den levensadem moet blazen.
Men heeft zich dikwijls vermaakt over het beuzelachtige der antiquarische studiën,
die aan de onbeduidendste overblijfselen van vroeger dagen, aan potscherven en
oude lappen, in het oog der menigte een buitensporig gewigt hechten; doch men
zou anders denken indien men zijn oordeel afhankelijk maakte, niet van den aard
der voorwerpen van het onderzoek, maar van de resultaten, die door het onderzoek
verkregen worden. Wat gewigtig of onbeduidend is, bepaalt de beoefenaar der
wetenschap naar een geheel anderen maatstaf dan het algemeen. Die blaam van
beuzelachtigheid kleeft op een ander gebied aan de entomologie, omdat zij zich
bezig houdt met voorwerpen zoo klein, dat zij grootendeels aan het bloote oog
ontsnappen. Maar het blijft nog altijd de vraag, of eenige tak der natuurkundige
wetenschap ons grooter wonderen ontdekt, diepzinniger geheimen ontvouwd heeft.
Voor den oudheidkundige is niets gering, dan wat voor zijne studie onvruchtbaar
is, en alles gewigtig, hoe onbeduidend in zich zelve, dat hem op de vragen zijner
wetenschap antwoord geeft. Wij ontkennen niet dat er zeer kleingeestige
oudheidkundigen zijn, die in een sfeer van beuzelingen ronddraaijen; maar wij
ontkennen, dat kleingeestigheid en beuzelarij van hunne wetenschap onafscheidelijk
zouden zijn, dat zij met haar een naauwer verbond dan met eenige andere
wetenschap zouden gesloten hebben.
Ontbrak het mij niet aan tijd en beschikbare ruimte, ik zou gaarne deze
denkbeelden hier ter plaatse wat nader ontwikkelen; ik zou gaarne wat langer
stilstaan bij de regelen, waarnaar de belangrijkheid van de overblijfselen der oudheid
voor den geschiedschrijver kan bepaald worden, en opmerkzaam maken op den
voorrang, die in dit opzigt aan de voortbrengselen der bouwkunst en der beeldende
kunsten toekomt, deels omdat zij in zich zelven ons den gang der ontwikkeling
toonen van hetgeen in het volksleven de edelste bloesem is, deels omdat zij ons
bovendien het best berigt geven van duizenden wetenswaardige zaken, waarvan
zonder haar de kennis schier geheel zou zijn verloren geraakt. Om slechts één
voorbeeld te noemen, het zijn schier alleen de werken der oude schilders,
beeldhouwers, drijvers in goud en zilver, etsers en graveurs, die ons met de klee-
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derdragten in de verschillende perioden der geschiedenis bekend maken.
Doch ik moet mij bekorten, om met nog ééne opmerking neder te komen op het
werk van den Heer van der Kellen, welks aankondiging het doel is van dit vlugtig
opstel. De voortbrengselen der nijverheid en kunst van vroeger dagen, die zooveel
mogelijk het gemeen goed van alle beoefenaars der geschiedenis dienen te wezen,
zijn in den regel slechts voor weinigen toegankelijk. Nergens is dit misschien meer
het geval dan in ons Vaderland. Het ontbreekt ons geenszins aan zulke overblijfselen;
integendeel, wij zijn daarmede zeer rijkelijk, misschien boven vele andere landen
bedeeld, en er zijn er onder, die door schoonheid en belangrijkheid uitmunten, die
niet slechts kunnen strekken om eenig punt in de zeden en gebruiken der
voorgeslachten op te helderen, maar ook regtstreeks van gewigt zijn door de
getuigenis die zij ons van hunnen kunstzin en hunne kunstvaardigheid geven. Maar
slechts zeer weinig van die voorwerpen is in openbare verzamelingen vereenigd,
om er door alle belangstellenden te worden gadeslagen. Verreweg het meeste is
opgehoopt in de schaars toegankelijke, soms zelfs schaars verlichte, en daarom
ook schaars bezochte zalen van raadhuizen en gestichten, of schuilt in partikuliere
kabinetten, die veelal slechts voor bijzondere vrienden openstaan. Eene belangrijke
dienst wordt dus aan de wetenschap bewezen door die voorwerpen, welke door
kunstwaarde uitmunten of over belangrijke punten licht verspreiden, meer algemeen
bekend te maken. Daartoe heeft men in de laatste jaren hoofdzakelijk twee wegen
ingeslagen. Vooreerst het houden van antiquarische tentoonstellingen, het eerst in
Junij en Julij 1857 beproefd door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, en in
April en Mei 1858 op grooter schaal door de Maatschappij Arti et Amicitiae te
Amsterdam herhaald. Velen zijn ongetwijfeld verbaasd geweest over den rijkdom
van kunstschatten en belangrijke overblijfselen van vroeger dagen, die ons Vaderland
bevat en waarvan zij verre waren het bestaan te vermoeden; en er is geen twijfel
aan of die tentoonstellingen hebben krachtig bijgedragen tot de zucht om zich
vertrouwd te maken met het volksleven der voorgeslachten, welke zich ook meer
en meer in de voortbrengselen der letterkunde begint af te spiegelen. Niets kan voor
den oudheidkundigen geschiedvorscher aangenamer zijn, dan dus de voorwerpen
zijner belangstelling in natura te kunnen gadeslaan. En toch kunnen die
tentoonstellingen hem slechts ten deele bevredigen. Wat voor weinige weken aan
het licht is gebragt, wordt weldra weder in zijne schuilhoeken geborgen en is even
ontoegankelijk als te voren; terwijl eerst dan welligt het tijdstip daar is, waarop men
het, met het oog op eenig bijzonder punt van onderzoek, met dubbele
opmerkzaamheid zou willen gade-
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slaan. Daarom is nog eene andere soort van publiciteit wenschelijk, en wij zijn het
aan den Heer D. van der Kellen Jr. verschuldigd, dat ook dat middel tot betere
bekendmaking van Nederlands belangrijkste oudheden niet meer geheel zonder
aanwending is gebleven. Wij hebben slechts te wijzen op de zeven voor ons liggende
afleveringen van een verdienstelijk plaatwerk, waarin hij door zorgvuldige
afbeeldingen getracht heeft de kennis van vele gewigtige overblijfselen der
vaderlandsche oudheid aan alle beminnaars van kunst en geschiedenis bekend te
maken.
Wat de Heer van der Kellen zich voorstelt, heeft hij ontvouwd in een prospectus,
waaruit wij het een en ander, doch met eenige bekorting, zullen overnemen, ten
einde den aard en de strekking van zijn werk aan onze lezers te doen kennen.
Reeds lang, zegt hij, was het zijn wensch, van de belangrijke overblijfselen der
oudheid, waaraan Nederland zoo rijk is, afbeeldingen te vervaardigen en in één
werk te vereenigen, en die wensch werd meer en meer geprikkeld, naarmate onze
naburen meer van dien aard wisten op te sporen en er de aandacht van het publiek
op te vestigen. Hij waagde zich dus aan eene poging tot ontginning van een
uitgestrekt en bij ons nog schier geheel onbewerkt veld. Daardoor hoopte hij te
verhoeden, dat veel wat nu nog maar vergeten en ongekend mag genoemd worden,
later geheel zou verloren gaan, zonder eenig spoor van zich achter te laten. Het nut
van zulk een werk, zou, meende hij, zeer veelzijdig zijn. Voor den geschied- en
oudheidkundige, den schrijver van historische romans, den historie-schilder en
beeldhouwer van meer onmiddellijk belang, zou het bovendien een gunstigen invloed
kunnen oefenen op de nijverheid, door aan goud- en zilversmeden, schrijnwerkers
enz., schoone voorbeelden aan te bieden. Eindelijk zou door zulk een werk den
vreemdeling meer achting worden ingeboezemd voor hetgeen onze voorouders in
kunst en nijverheid voortbragten, en bij den Nederlander meer ingenomenheid
worden gewekt met het land zijner geboorte en meer zucht om den volksgeest te
helpen opwekken tot navolging der oud-vaderlandsche deugden.
Om dat alles te bereiken, wenschte hij in zijn werk op te nemen die voorwerpen
der oudheid, die òf voor de geschiedenis en het aandenken onzer groote mannen
belangrijk, òf uit het oogpunt van kunst en industrie merkwaardig zijn, òf eindelijk
tot opheldering van het huiselijk en openbaar leven onzer voorouders kunnen
strekken. Om evenwel het uitgestrekte terrein eenigzins te beperken, zou hij met
zeldzame uitzonderingen geene afbeeldingen van schilderijen opnemen, en zoowel
het vroegere tijdvak van het verblijf der Romeinen hier te lande, als het latere van
den wansmaak, die sedert het midden der achttiende eeuw de overhand kreeg, van
zijne behandeling bui-
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tensluiten. Een korte tekst zou niet meer dan de volstrekt noodige aanwijzingen van
bestemming, grootte, stof, kleur en dergelijke bevatten en zich in geen geval van
de strenge historische waarheid verwijderen. De omvang van het werk werd niet
bepaald; doch het zou bestaan uit seriën van 20 afleveringen, die ieder 5 platen
bevatten zouden, terwijl de inteekenaar zich telkens slechts voor ééne serie zou
verbinden.
Het doet ons genoegen, dat het plan van den Heer v.d. Kellen bij het publiek
genoegzame belangstelling ondervonden heeft, om hem in staat te stellen de hand
aan het werk te slaan en hem aan te moedigen daarin allengs die verbeteringen
aan te brengen, die het meer en meer de aandacht der minnaren van wetenschap
en kunst zullen waardig maken. Wij zullen een beknopt verslag van de zeven
verschenen afleveringen laten volgen, waarbij wij eerst over den inhoud, daarna
over de uitvoering zullen spreken.
De verschenen afleveringen bevatten 35 platen, en een tekst, waarin de nommers
I tot XXXV, alsmede VIIa en VIIb, dus te zamen 37 platen, beschreven zijn. De
platen VII, VIIb, XXVIII en XXIX zijn nog niet geleverd, terwijl daarentegen de
nommers XXXVI en XXXVII reeds in plaat, maar nog niet in de beschrijving
voorhanden zijn. Al de op Plaat I tot XVIII afgebeelde voorwerpen zijn voorhanden
op het raadhuis te Amsterdam, wat op het vermoeden brengen zou, dat de Heer
v.d. Kellen in zijn werk die orde zal volgen, dat hij de verschillende voorwerpen bij
elkander voegt, die uit dezelfde verzameling genomen zijn. Dit vermoeden wordt
echter gelogenstraft door de volgende nommers, die door elkander aan de stedelijke
verzamelingen van Kampen, Hoorn, Zwolle en aan verschillende partikuliere
verzamelingen te Amsterdam, 's Gravenhage, Utrecht, Hoorn, Nieuwer-Amstel, en
daaronder ook aan die van Prins Frederik der Nederlanden, ontleend zijn. Evenmin
blijkt het, dat de voorwerpen, hetzij naar aard, karakter of bestemming, hetzij naar
tijdsorde zijn gerangschikt. Dit gebrek aan orde is echter, zoo het mij toeschijnt, in
zulk eene verzameling verschoonlijk, om de groote zwarigheden, waaraan eene
juiste tijdsbepaling van vele voorwerpen onderhevig is, en omdat het onmogelijk
schijnt vooruit te bepalen, wat in zulk een werk zal worden opgenomen, daar iedere
dag den vervaardiger met nieuwe, belangrijke voorwerpen kan bekend maken. De
reeds beschreven platen leveren ons afbeeldingen (of zullen die leveren) van de
volgende objecten: Pl I-V, 10 metalen beeldjes uit de tweede helft der XVde eeuw,
bekend onder den naam van graven en gravinnen van Holland, en naar de
overlevering voorstellende: Ada, Willem II, Jan II, Willem III, Keizer Lodewijk V en
zijne echtgenoot Margaretha, Filips I en twee zijner vrouwen Michelle
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de France en Isabella van Portugal, en eindelijk Maria van Bourgondië; Pl. VI en
VII, vier gebronsde houten beeldjes, voorstellende, zoo men meent, Willem VI,
Jakoba van Beijeren, Filips van Bourgondië en Isabella van Portugal; Pl. VIIa en
VIIb, vrouwelijke hoofddeksels en andere fragmenten van de voorgaande beeldjes
genomen; Pl. VIII, helmen uit de 16de eeuw, roede van geregtigheid gedragen door
den schout van Amsterdam bij het voltrekken van doodvonnissen, en eene soort
van zwarthouten fluit in gebruik geweest bij de amsterdamsche schutterij; Pl. IX en
X, de drinkhoorn en de staf en keten des konings van het St. Sebastiaansgild te
Amsterdam, al welke voorwerpen ook zijn afgebeeld op het zoogenaamde Doelestuk
van Van der Helst in het Trippenhuis; Pl. XI en XII, zilveren schroeve (voetstuk voor
een bokaal), vervaardigd in 1606, zilveren schotel en lampetkan van 1614; Pl.
XIII-XV, de beroemde drinkhoorn van het St. Joris-gilde te Amsterdam, mede
afgebeeld op den Schuttersmaaltijd van v.d. Helst, en andere voorwerpen van
hetzelfde gild afkomstig; Pl. XVI, voorwerpen van het Kloveniers- en
Schoenmakersgild; Pl. XVII, een zilveren ornament uit de 16de eeuw, waarschijnlijk
de amsterdamsche bodenbussen; Pl. XVIII, zilveren kan en schotel, gebruikt bij de
inwijding van het Nieuwe Stadhuis te Amsterdam, 1655, benevens looden schenkkan
van de oude schutterijen afkomstig; Pl. XIX, curieuse zilveren drinkbeker, sedert
meer dan twee eeuwen in het bezit der familie van Assendelft de Coninck te
Nieuwer-Amstel; Pl. XX en XXI, drinkhoorn der Rijnschippers van St. Anna, met het
jaartal 1369, bewaard op het raadhuis te Kampen; Pl. XXII, fraaije handlantaarn uit
het midden der 17de eeuw; Pl. XXIII, beker van den Spaanschen admiraal graaf
van Bossu, uit de verzameling op het raadhuis der stad Hoorn; Pl. XXIV, ornament
voor altaar of bidvertrek, 16de eeuw; Pl. XXV, koperen klokje uit het laatst der 16de
eeuw; Pl. XXVI, zilveren kruidhoorn van 1630, merkwaardig drinkglas uit de 17de
eeuw; Pl. XXVII, koperen kerkkroon uit de 15de eeuw; Pl. XXVIII, koperen
altaar-kandelaars uit de 15de eeuw; Pl. XXIX, ivoren drinkkan uit de 17de eeuw; Pl.
XXX en XXXI, verguld koperen hostiekelk, 15de eeuw; Pl. XXXII en XXXIII,
dubbelbeker uit de 16de eeuw; Pl. XXXIV en XXXV, massief gouden kop, gedreven
door Paulus van Vianen, met het jaartal 1610. De nog niet beschreven XXXVIste
en XXXVIIste plaat stellen weder een fraaijen ivoren beker en een koperen kerkkroon
voor. De merkwaardigste voorwerpen zijn van verschillende zijden voorgesteld of
door grootere afbeelding der voornaamste détails opgehelderd, waaruit zich verklaart
waarom herhaaldelijk meer dan ééne plaat aan hetzelfde voorwerp gewijd is.
Dit weinige zij genoeg om voorloopig eenig denkbeeld te geven
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van den aard der voorwerpen, door den Heer v.d. Kellen in zijne verzameling
opgenomen. Nu reeds uitspraak te doen over het al of niet aanbevelingswaardige
zijner keuze, zou voorbarig zijn; ik geloof echter te mogen getuigen, dat niets is
opgenomen, wat geene plaats in zulk een werk waardig is.
Wat de uitvoering betreft, zal, zoo ik meen, het enkele woord geetst op den titel
aan velen reeds voor dit werk eene bijzondere belangstelling inboezemen. Het etsen
is voor den kunstenaar zulk een heerlijk middel om zich uit te drukken, dat de
achterlijkheid onzer kunstenaars in dit opzigt zeer te betreuren is, te meer daar onze
oude school op zulke voortreffelijke etsen kan wijzen. Dat de Heer van der Kellen
den moed heeft gehad, die bij ons schier vergeten kunst op een werk van zulken
omvang toe te passen, is op zich zelf reeds eene aanbeveling. Nog meer strekt het
tot zijne eer, dat hij daarin niet ongelukkig is geslaagd. Moge vooral de eerste
aflevering nog eenige zwakheid verraden, wij zien den kunstenaar gaande weg in
krachten toenemen, en ik twijfel niet of de voortgang zijner kunst zal met den
voortgang van zijn werk gelijken tred houden. De teekening der voorwerpen komt
mij doorgaans korrekt voor. Alleen zijn enkele voorwerpen, b.v. het klokje op pl.
XXV, noch behoorlijk in de perspectief, noch geheel op de manier van het regtlijnig
teekenen voorgesteld. Waarschijnlijk heeft de kunstenaar soms opzettelijk aan de
perspectief eenig geweld aangedaan, om de duidelijkheid der détails niet te doen
verloren gaan.
Wij wenschen den Heer v.d. Kellen kracht en moed toe, om voort te werken aan
zijne schoone taak, en hopen, dat zoowel hij als de uitgevers hunnen ijver door
eene krachtige deelneming zullen beloond zien. Wij durven daarvan te meer iets
goeds hopen, daar dezen zomer, als een gevolg van de boven vermelde
tentoonstelling der Maatschappij Arti et Amicitiae, en gedeeltelijk ook zoo het schijnt
van de uitgave van dit werk, in Amsterdam een oudheidkundig genootschap is
opgerigt, dat zich de bevordering van de kennis der oudheden, inzonderheid als
bronnen voor geschiedenis, kunst en nijverheid, ten doel stelt, en zich voorneemt
zoowel eene verzameling van merkwaardige oudheden bijeen te brengen, als die
in eenmaal in elke veertien dagen gehouden bijeenkomsten te beoordeelen en te
bespreken. Dit genootschap schijnt zich aanvankelijk in vrij wat bijval te mogen
verheugen. Wij wenschen het toe, dat het onder zijne talrijke - misschien te talrijke
- zusters, lang eene eervolle plaats moge innemen, en een magtige hefboom worden
om den lust voor de studie der Vaderlandsche oudheden onder ons te verlevendigen,
en ondernemingen als die van den Heer van der Kellen, die voor geschiedenis,
kunst en industrie zulke schoone vruchten beloven, aan te moedigen en te schragen.
P.J. VETH.
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Handel en Nijverheid. Het Tarief. 's Gravenhage, A. Belinfante. 1858.
In het algemeen belang, betreuren wij de uitgave dezer brochure. Ze is, even als
vele vroeger verschenen boekjes, rekwesten, dagbladartikelen, enz. van gelijken
inhoud, gerigt tegen de in het concept-tarief voorgedragen vermindering van enkele
invoerregten. Eenige Nederlandsche fabriekanten vreezen door die verlaging de
mededinging met vreemde fabriekanten op de vaderlandsche markt niet te kunnen
volhouden en wenschen dus dat ‘het bestaande tarief zal blijven werken.... omdat
het is uiterst gematigd, nuttig en bevredigend voor allen.’
Dat een fabriekant bescherming vraagt voor zijn fabriekaat, zie, die vraag moge
al niet zeer getuigen voor zijn meesterschap in het vak dat hij uitoefent, maar toch,
die vraag is nog zoo onnatuurlijk niet, wanneer hij meent daardoor makkelijker zijn
dagelijksch brood te kunnen verdienen. De man toont gelijk te staan met zoovele
anderen, die met de minste moeite het meest gediend zijn; veel kracht en energie
schuilt er niet in hem; de zucht om voor geen zijner concurrenten ook in den vreemde
onder te doen, is hem vreemd; vorderingen op het gebied van nijverheid moet men
van hem niet verwachten, maar overigens kan hij een rustig burger, een goed
huisvader, in één woord een braaf man zijn, hoewel middelmatig en bekrompen
fabriekant.
Dat nu zulk een man bij eene tariefsherziening vraagt, dat men hem toch vooral
niet dwinge zich aan te gorden om met de producten van den vreemdeling te
concurreren, wat nood, wat kwaad ook steekt daarin, mits - en daarop komt het hier
aan - de man eerlijk zij, en niet langs allerlei slinksche wegen trachte te verbergen
wat hij in waarheid verlangt, dat is bescherming.
Die eerlijkheid heeft de schrijver in deze brochure niet in acht genomen, en daarom
betreuren wij de uitgave daarvan. Hij vraagt bescherming, want hij vraagt reciprociteit,
het onmogelijkste aller stelsels van bescherming, en toch verschuilt hij zich gedurig
achter allerlei ijdele phrases, die, door den slechten stijl waarin de geheele brochure
geschreven is, dikwijls geheel onverstaanbaar zijn, maar die toch van zijne
ingenomenheid met vrijheid van handel moeten doen blijken. Als eene proeve van
stijl strekke zijn gedurig voorkomend gezegde: ‘dat men de nijverheid hier te lande
verwijst naar den dood der tering!!!’ Als de tering sterven kon, zouden wij er immers
gelukkig van verlost zijn?
De schrijver verlangt, dat wij hooge regten bij den invoer hier te lande eischen
van hem, die ook van ons bij den invoer hooge regten vordert, dus reciprociteit.
Gedurig en gedurig is hem het onmoge-
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lijke daarvan betoogd - want de opgewonden toon en de vreemde redeneringen
verraden hem als den schrijver van vroegere stukken over dit zelfde onderwerp zoowel omdat het land van oorsprong der goederen niet altijd te ontdekken is, als
omdat de kennis van alle mogelijke tarieven van de ambtenaren onmogelijk kan
geëischt worden, vooral door de verschillende categoriën waaronder hetzelfde artikel
bij de verschillende tarieven gerangschikt is - om nog niet eens te gewagen van de
aanleiding tot bedrog door vreemde goederen in te voeren over de grenzen van
landen die lage tarieven hebben - toch blijft hij reciprociteit vragen, als hadde niemand
hem de onmogelijkheid daarvan betoogd Reciprociteit is daarenboven af te keuren,
omdat de inwoner van het laag belaste land, behalve het nadeel van geene koopers
in de hoog belaste landen te kunnen zoeken voor zijne producten, dan ook nog zou
verhinderd worden om goedkoop van dien hoogbelasten te koopen, zoodat zijn
eigen laag gesteld tarief hem eigenlijk weinïg voordeel zou opleveren.
Dat laatste wil de schrijver echter ook juist beletten, maar hij verbergt die meening
weêr achter een hoop groote woorden. België wil hij tot voorbeeld stellen voor ons;
België, met een tarief zoo beschermend en uitsluitend als misschien een enkel;
België, dat zijne nijverheid betaalt met het geld der geheele natie, en dat dan ook
op eene industrie roemen kan als die in Vlaanderen, zóó heerlijk beschermd, dat
de ondernemer rijk, de arbeider ellendig en aan het gebrek overgegeven wordt. De
Hemel beware Nederland voor zulk een stelsel van bescherming! Dat spreken van
het belang der consumenten, noemt de schrijver een vertellingje van Moeder de
Gans, want immers ieder consument is ook producent? Bravo, eere Nederland,
waarvan dàt kan gezegd worden. Als de uitspraak maar waarheid bevatte! Maar
daarenboven, dus heeft de consument van papier bijv. er geen nadeel van, dat hij
een hoogen prijs aan den hoogbeschermden binnenlandschen fabriekant betalen
moet voor wat hij van hem koopt, wanneer hij maar weêr iets anders fabriceert dat
de papierfabriekant duur van hem moet koopen, ook al door de bescherming die
hij geniet? Op welke wijze nu te zorgen dat beide zóó veel en ook niets meer
beschermd worden, dat geen van beiden te veel betaalt? Immers onmogelijk, en
dan gelijk aan gansch geene bescherming voor beiden! En waar blijft die
regtvaardigheid wanneer eens niet ieder burger producent is?
‘Beter duur brood voor arbeiders die volop werk hebben, dan goedkoop brood
voor arbeiders die door gebrek aan werk berooide bedelaars zijn geworden.’ IJdele,
tot vervelens toe gebruikte phrase, die niets beduidt zoolang men niet bewijst dat
bescherming werk verschaft, vrijheid van handel werk aan den fabriekarbeider
ontneemt. Wanneer men L. van der Walle, België's Toestand, met
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het oog op de beschermde fabrieken van Vlaanderen; Louis Reybaud, over de
Zijdewevers; Le Play, over de verschillende Europesche arbeiders, raadpleegt, dan
zal men juist het tegenovergestelde bewijs verkrijgen.
Wee het land, waar het meerendeel der fabriekanten spreekt zoo als de schrijver
dezer brochure. Magteloozen tegenover hunne buitenlandsche concurrenten, trachten
zij ten koste van hunne medeburgers rijk te worden, omdat eigen kennis en ijver
hun daarvoor de noodige middelen niet verleent. En dubbel wee het land, waar de
Regering aan die jammerklagten het oor leent. Mogten allen die spreken als de
schrijver toch eindelijk eens inzien, dat de Regering niet voor het welzijn der
fabriekanten alleen, maar voor dat van alle burgers van den staat moet zorgen; het
exploiteren van den een door den ander, 't geen mannen als hij verlangen, moet zij
zelfs strengelijk tegengaan. Alleen door aan een ieder vrijheid van bedrijf te geven
kan zij dat doel bereiken, en zal zij tevens de sophismen van alle
beschermingsgezinden maken wat zij behooren te blijven: stemmen van roependen
in de woestijn!

Een man uit het volk, als voorbeeld hoe men door eigen vlijt en deugd
tot rijkdom en aanzien kan geraken, voorgesteld in het leven van
Benjamin Franklin, door F.A.A. Mignet. Naar het Fransch, door Mr. G.
Mees Az. Een Volksboek. Deventer, A. ter Gunne. 18..?
Deze ellenlange titel duidt voldoende den inhoud aan van dit boekske, en de beide
namen van schrijver en vertaler zullen het voorzeker, en teregt, niet weinig bij ons
publiek tot aanbeveling strekken. Trouwens, het boek verdient ook ten volle eene
goede ontvangst. Het is aardig en onderhoudend geschreven, en de hoofdfeiten
zijn met veel tact in een helder licht geplaatst, hoewel wij guluit moeten bekennen,
dat het door de vertaling nog al geleden heeft.
Dat wij veel over den inhoud zullen spreken, zal wel niemand van ons verlangen
noch verwachten, om de eenvoudige reden, dat er in den laatsten tijd ook ten onzent
vooral zòò veel over Franklin geschreven is, dat wij onbekendheid met zijn leven
en werken bij geen onzer lezers zelfs mogen onderstellen. Maar juist dat vele
geschrijf in den laatsten tijd over dienzelfden man vermindert wel eenigermate onze
ingenomenheid met deze vertaling. Daarenboven vergete men niet, dat het Fransche
publiek eene nog al andere voorstelling van een man als Franklin noodig heeft dan
ons Nederlandsch.
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Spaarzaamheid en werkzaamheid zijn hier te lande waarlijk hoofdbestanddeelen
van het volkskarakter; ze behoeven dus bij ons niet zòò sterk eene aanprijzing, ja
het klinkt voor Nederlandsche ooren zelfs wat vreemd, dat men de loftrompet zoo
luide over hem steekt die ze bezit; bij den Franschman daarentegen vindt men die
hoofddeugden van Franklin zóó weinig, dat ze hem juist bijna niet te sterk kunnen
aangeprezen worden, 't geen Mignet dan ook uitstekend doet. Voor ons Nederlandsch
publiek zouden wij daarom ook aan de vertaling van Franklin's Autobiographie, door
Professor Sparks uitgegeven, nog de voorkeur boven Mignets werk gegeven hebben.
Liever nog evenwel hadden wij van de hand van den bekwamen vertaler een
oorspronkelijk werk over een ander, zoo mogelijk Nederlandsch man, ontvangen.
Wil men werkelijk goede volksboeken onder ons invoeren, men geve dan in korter
bestek dan hier geschied is, en met minder staatkundige feiten dan wij hier vinden,
het leven van Nederlandsche mannen, die even als Franklin, een heilzamen invloed
op hun tijd hebben uitgeoefend of die zich op andere wijzen verdienstelijk hebben
gemaakt voor hun vaderland. Zoo juichen wij de uitgave van Oberlin's leven in
Duitschland toe, en zouden gaarne van eene geoefende Engelsche hand het leven
van een Watts, een Arkwright en zoo vele anderen ontvangen, geschreven voor het
volk, waarvoor met name een Stephenson zulk eene heerlijke stoffe zou aanbieden,
vooral nu Smiles die taak door zijn uitmuntend werk over dien kolos van kracht en
ijver en volharding zoo veel gemakkelijker gemaakt heeft.
Geef ons Nederlandsch publiek, in eene serie van kleine, bevattelijk geschreven
boekjes, het leven van die groote en stoute zeevaarders waarop wij roem mogen
dragen, en die door hunne verre en onversaagde togten den grond gelegd hebben
van onze volkswelvaart. Eene dergelijke serie van onze groote zeehelden, zoo
mogelijk ook eene van hen op wier uitvindingen wij nog trotsch zijn, en later, wanneer
het volk door de lectuur daarvan meer ontwikkeld is, van onze groote staatsmannen,
vooral nu het raadplegen der bronnen - een waarlijk verblijdend teeken van onzen
tijd - het oordeel over hen zooveel aan juistheid en onpartijdigheid heeft doen winnen.
Hoe zou dan die droeve onkunde in de geschiedenis onzer voorvaderen
langzamerhand verdwijnen, en hoe krachtig een prikkel zouden zulke werkjes worden
voor het geheele volk. De ware spreuk: willen is kunnen, zou dan erkend worden
en menigen moedelooze alligt een riem onder het hart binden en tot eene
ontwikkeling der hem wel geschonkene, maar bij hem sluimerende vermogens
bijdragen. Waarlijk, wij Nederlanders behoeven nog lang niet bij Brit of Amerikaan
naar bouwstoffen te zoeken, wanneer wij aan ons volk mannen van kracht en ijver
en kennis uit vorige dagen tot voorbeeld willen stellen. Het
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terrein van goede volkslitteratuur ligt bij ons nog braak, en de lof van den heer Mees,
dat de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in die behoefte ter onzent voorziet, is
wel wat overdreven. Eer zouden wij, in onzen tijd, de pogingen van den Vriend van
Armen en Rijken op dat gebied met lof vermelden. Ook is ons publiek niet zeer
ingenomen met dat gedurig wijzen op 't geen in den vreemde groots geschied is,
want het gevoelt wel dat ieder volk zijne eigene behoeften heeft. Wat een' ander
moet aangeprezen worden, past daarom nog niet voor een ieder, en wil men het
volk tot lezen als uitlokken, dan moet de stof die men bewerkt, ook geheel tot het
hart van den lezer spreken. Hij moet zich als één gevoelen met den man dien men
hem als voorbeeld stelt, en daarom moeten de toestanden waarin men hem plaatst,
zoodanig zijn, dat hij zich daarin als geheel t' huis gevoelt, dat hij zich daarin geheel
verplaatsen kan.
Moge de heer Mees eene proeve leveren van een zoodanig werk, hij zal er meer
nut meê doen dan met bovengenoemde vertaling, hoe welkom het boekske op zich
zelf ons ook zijn moge. Zoo als het daar ligt, kan het den naam van volksboek
geenszins dragen; daarvoor is het veel te hoog en veel te lang. De goed ontwikkelde,
de beschaafde lezer, niet de burgerman ten onzent, zal het met genoegen lezen.
En toch, juist voor den laatste moeten wij lectuur leveren, willen wij van volksboeken
spreken. Maar dan zij het boek door een Hollandsch schrijver over een Hollandsch
onderwerp Hollandsch gedacht en geschreven, dat zal altijd de bepaalde voorwaarde
zijn.
Mogt de heer Mees den uitgever van dit werk ook voor het, zoo wij hopen, door
hem te schrijven Volksboek kiezen, hij zorge dan dat een goed portret van zijnen
held het werk versiere en niet als hier, eene ware karikatuur bijna den lachlust van
den lezer opwekke. Dan leverde de Praktische Volksalmanak van 1857 een vrij wat
gelukkiger portret van Benjamin Franklin!
M.
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