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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Wetenschap en belletrie.]
Pleitbezorgers van het spiritisme.
Door Dr. W.C. van Manen.
I.
Eenige jaren geleden ging een stem op uit het Limburgsche, die allerwege in
moderne kringen de bijzondere aandacht trok. Aangrijpend en bezielend was de
taal van den ‘profeet uit Grevenbicht’, hij mocht den geesel zwaaien ter tuchtiging
van vriend of vijand, dan wel het oog vol hoop doen rusten op een betere toekomst
voor Kerk en Staat, waarvan hij den dageraad als haast aanstaande durfde schetsen,
mits kerkelijken en politieken, tijdschriften en dagbladen, schrijvers en lezers,
voorgangers en toeschouwers, bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken
en andere levensproblemen, het oor wilden leenen aan zijne vermaningen en
raadgevingen, die gloeiden van ijver voor al wat in den edelsten zin eerlijk en goed,
waar, schoon, heilig, mag heeten. D e k e r k was zijn uitgangspunt, zijn harnas en
zijn schild, zijn heiligdom en zijn god, hoewel hij hare wonden peilde met de grootst
mogelijke scherpzinnigheid van den tegenstander en ze blootlegde met den vollen
ernst van den vriend die feilen toont, en heelen wil. Maar die kerk was dan ook
beurtelings het wrak-geworden, schier gansch versleten gebouw der vaderen,
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dat de kinderen tot op dien dag verzuimd hadden waardig te herstellen, of de nieuwe
tempel, waarin de menschheid zich stoffelijk en zedelijk gelukkig zou gevoelen. Aan
die kerk der toekomst had Roorda van Eysinga zijn hart verpand. Zijn hoofd en zijne
pen moesten wel volgen.
Wij luisterden met ingenomenheid naar den boetgezant en beloofden ons bij
voorbaat een genotvol uur, zoo dikwerf een nieuw nommer van Nieuw en Oud werd
aangekondigd, waarin den geachten spreker uit Grevenbicht het woord was verleend.
Zelfs zijne misgrepen hadden iets bekoorlijks. Hij boeide, ook waar hij kennelijk
overdreef en de werkelijkheid aan zijne idealen ten offer bracht. Wij wisten immers,
dat nooit eenig profeet van eenzijdigheid is vrij te pleiten geweest; en de nieuwe
richting erkende in dezen bezielden woordvoerder een harer beste tolken, die waardig
was te staan naast ouderen en jongeren, om wier schouders het beurtelings
verstoorde, verbaasde en verrukte publiek een profetenmantel had zien golven.
Geen wonder, dat de mare ons onaangenaam trof: de heer S.F.W. Roorda van
Eysinga heeft zijn ontslag als predikant gevraagd en zal zich aan het onderwijs
wijden.
Alweder een moede strijder, wien de Jan Saliegeest zijner landgenooten en de
flauwheid zijner geestverwanten boven het hoofd zijn gewassen? Al weder een, die
twijfelt aan de waarheid zijner prediking en wantrouwen koestert jegens de
beginselen, nog kortelings met vuur en waardigheid verdedigd?
Zoo mochten wij vragen, vooral in die dagen. Doch het antwoord was beschamend
en geruststellend tevens: niemand die de reden van dit heengaan elders zoeken
mocht, dan in de eischen van het huisgezin, waaraan te Grevenbicht niet kon worden
voldaan.
Evenwel, nog geen of nauwelijks vijf jaren zijn verloopen - de profeet en theoloog
schenen inmiddels te zijn opgegaan in den letterkundige - daar vinden wij den ouden
vriend terug met een woord op de lippen over de richting, wier uitstekende
pleitbezorger hij een wijle was geweest. Maar ditmaal kwam hij niet als vriend, ook
niet als de vriend die feilen toont, veeleer als tegenstander.
‘De moderne theologie kan niet langer de pion van den vooruitgang zijn.’
- Waarom niet?
- ‘Omdat nu het spiritisme er is.’
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Ziedaar het alles afdoende antwoord, de volledige rechtvaardiging van het vonnis
der veroordeeling, uitgesproken over het voorwerp der voormalige liefde. De heer
Roorda van Eysinga heeft zich geworpen in de armen en gesteld in de dienst van
het spiritisme. Wederom heeft hij zich aangegord tot de vervulling van de taak eens
profeten en men mag met reden verwachten, dat bij zijn karakter niet verloochenen
en volijverig pleiten zal voor de ‘nieuwe leer,’ van wier verbreiding hij het heil der
wereld, de opheffing van alle maatschappelijke, stoffelijke en zedelijke kwalen der
menschen afhankelijk acht. Het aanvaarden dier taak zal hem ongetwijfeld zeer
veel hebben gekost. Door de studie der letteren als ‘uit het aardsche stofgewoel
onder de goden van den Olympus verplaatst,’ verdiept in een bewondering van de
kalmte, de majesteit, de wereld van licht en harmonie, het gemakkelijk krachtbetoon
en de zekerheid in het besturen en herscheppen eener wereld, die dáár worden
aangetroffen, ziet hij zich eensklaps teruggeslingerd naar de aarde, geworpen in
den ‘barnenden strijd’, waar voormalige vrienden hem te gemoet treden met de
eenvoudige verklaring: ‘gij zijt gek, mijn waarde.’
Maar grooter geesten dan hij hebben wel hun leven gewijd aan de verkondiging
van wat der wereld ‘dwaasheid’ scheen! Zal hij dan terugdeinzen voor den spot
eener onkundige menigte? Dat zou ontrouw aan de waarheid verraden; en waarheid,
nieuwe, heilige, onovertroffen waarheid is het spiritisme. Wie zou dan niet gaarne
ter wille van die prediking, verdrukking, smaad, vervolging lijden? Daar ligt immers
ook een troostrijke gedachte in de opmerking, dat de waarheid ‘een soort van
wereldgericht’ is? Zij zal ten slotte hare eigene zaak bepleiten en zich schitterend
rechtvaardigen. De duizenden, die haar nu nog als dwaling bestrijden, zullen komen
als tot den berg des Heeren en in aanbidding nederzinken, terwijl zij schuld belijden
voor hoon en miskenning, waarmede zij voorheen, in hun onverstand, den heilige
trachtten te bezoedelen.
Bovendien, hoe groot is de voldoening die de waarheid schenkt, wanneer men
voor haar ootmoedig de knie gebogen en hare lessen ter harte heeft genomen. Dan
‘halen wij de tarweschoven met ruime wagenvrachten binnen, wij treden al zingende
de wijnpers, wij zijn vrolijk voor het aangezicht des Heeren en juichen: nu is het de
welaangename tijd.’
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Het spiritisme is zulk een aan de uitnemendste vruchten overrijke waarheid. Die
nieuwe leer, door geesten verkondigd, zal het werk voortzetten en volbrengen,
waartoe de moderne theologie zich geroepen achtte, maar onbekwaam heeft
betoond. Waar de laatste ‘in de theorie noch doortastend, noch verzoenend genoeg’
is, treedt de eerste op met een stelsel, waarin radikaal met alle oude vooroordeelen
zal worden gebroken om de volle waarheid daghelder aan het licht te brengen. Het
verleden, het heden en de toekomst, zoowel van het heelal als van de aarde, maar
inzonderheid van den mensch, zullen worden ontsluierd, en wel op een wijze, waarbij
volkomen recht zal wedervaren aan geschiedenis en wijsbegeerte, aan alle eischen
van het verstand en behoeften van het hart.
Der moderne theologie ontbrak het aan genoegzame zedelijke en godsdienstige
kracht, om den tijdgeest te bezielen. Het spiritisme zal de wereld herscheppen, een
‘nieuwen levensstroom openen’ en de menschheid doen gloeien voor het ideale,
voor vroomheid en deugd. ‘Het doet een levensfontein in het hart ontspringen, het
doopt zijne ingewijden met een nieuwen doop, het maakt den geest des Heeren
vaardig over zijne kinderen en doet hen spreken met nieuwe tongen.’
De moderne theologie kon, als rationalisme, geen recht doen aan het woord:
‘Mijne leer is de mijne niet, maar desgenen die mij gezonden heeft.’ Met haar, heeft
de kerk ‘haar steunpunt buiten de aarde verloren’ en mag men mitsdien van dien
kant geen heil meer verwachten. M.a.w. de kerk heeft het bovennatuurlijke losgelaten
en dientengevolge ‘opgehouden de draagster van het Christendom te zijn.’ Het
spiritisme voorziet in den nood, erkent hoogere inspiratie en treedt op ‘als de nieuwe,
de goddelijke heraut van het evangelie.’
Zoo oordeelt de heer Roorda van Eysinga, en hij zet zich neder aan de voeten
van het medium Rose, om van de lippen diens oud-gemeente-architekts de wonderen
van het spiritisme te lezen, in de onopgesmukte taal, die wars van de ‘overspanning
der beschaving’, de sprake gelijkt van ‘het kind des hemels, dat in zijne onnoozelheid
dingen verhaalt, waar wij met ontzetting naar luisteren; dat antwoord geeft op vragen,
die ons levenslang hadden gekweld en ons onoplosbaar toeschenen; dat ons de
grootste verhorgenheden als in parenthese verklaart; dat schittert van sterrenglans,
maar zonder het te weten.’ De hèer
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Rose is den heer Roorda zulk een kind, maar een kind dat hij dan ook als een der
omschreven telgen des hemels bewondert. ‘Alles wat hij geeft’ - zoo luidt de taal
des geloofs van den heer Roorda - ‘alles wat hij geeft is nieuw, belangrijk zonder
wederga - openbaring in den besten zin, ontsluiering eener onbekende wereld.’
In het kort komt die openbaring op het volgende neder.
Buiten God, de éénige die ongeschapen, de éénige die uitsluitend geest is, treft
men geest en stof overal verbonden aan. Het oorspronkelijke element, waarvan
alles komt, tot zelfs de vaste stof, die de meeste zwaarte bezit, is de algemeene of
kosmische aether, een onweegbare vloeistof. Aan alles, wat daaruit ontstaat, blijft
iets van dezen aether, die alzoo de ruimte van het heelal vervult, zoowel als alle
lichamen, weegbare en onweegbare. Gelijk alles uit dien aether ontstaat, zoo keert
ook alles daarnaar terug, met uitzondering evenwel van den geest, dien wij met God
gemeen hebben, die van God is gekomen, die ons eigenlijk i k , ons wezenlijk
bestaan, onze z i e l is.
Hooge geesten vormen, op Gods bevel, een wereldstelsel uit den kosmischen
aether. Jezus Christus werd op die wijze met de ontwikkeling van onze aarde belast.
Daarmede is het voorbestaan van Christus bewezen. Zoodra er geen krachten meer
worden aangewend tot ontbinding, samenstelling en beweging, is al het geschapene
ontbonden en lost alles zich verder in den kosmischen aether op. De oplossing der
werelden is, dus zoo moeilijk niet te begrijpen. De geschiedenis der schepping is,
in omgekeerde orde, die van het vergaan. Intusschen gaat nooit een enkel atoom
verloren. De toestand, de eigenschappen, de vormen van den kosmischen aether
wisselen slechts af.
Boven de kosmische staat de geestelijke aetherstof, die het leven verwekt bij
alles wat leeft. Zij is in alles, zelfs in de steenen, mineraliën en ertsen, maar
verborgen (latent), als het ware sluimerende, en bijna neutraal; in dien toestand kan
zij vele eeuwen blijven bestaan. Alzoo zijn geest en stof altoos verbonden, zij het
ook in zeer ongelijke verhoudingen. Bij de hoogere geesten is het leven zoo goed
als geheel geestelijk, bij de zoogenaamde levenlooze weegbare stof is dat bestaan
bijna geheel stoffelijk. De mensch staat tusschen beiden, in dien zin dat in hem de
beslissende strijd tusschen het zinnelijke en het geestelijke plaats grijpt, en zoo is
er een overgang en een volledig geslo-
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ten aaneenschakeling van den steen tot den volmaakten hoogen geest.
De geestelijke aetherstof, eerst opgenomen in de delfstoffen, kan daar vele eeuwen
in rust blijven, maar daarvan vrij geworden, niet tot het rijk der delfstoffen terugkeeren.
Zij begint dan een reeks van afwisselingen in opklimmende toestanden, tot zij de
volmaaktheid heeft bereikt, waartoe het geschapene kan komen. Hierin verschilt zij
dus van den kosmischen aether, die altoos tot den vorigen toestand wil terugkeeren.
o

Op dit dualisme, het bestaan der twee beginselen: 1 kosmische aether, waaruit
o

alle grondstoffen bestaan, en 2 geestelijke aetherstof, die het beginsel van alle
leven is en van alles wat een eigen werking, voortbrengend vermogen en ontwikkeling
bezit, - heeft het Gode behaagd, de geheele schepping te doen berusten.
Bij den mensch is de kosmische aether aanwezig als vast lichaam, als vocht en
als gas. Het geestelijke beginsel, aan de geestelijke aetherstof ontleend, en bij den
mensch reeds tot ziel ontwikkeld, is bij dezen gehuld in verdikten kosmischen aether.
Dit omhulsel van den geest, dat hem ook in zijn onlijfelijken toestand, of in het leven
na den dood bijblijft, worde het périsprit genoemd.
Heeft de geestelijke aetherstof zich vrij weten te maken van de delfstof, waarin
zij aanwezig was en wier bestaan zij door hare tegenwoordigheid handhaafde, dan
gaat zij over tot het plantenrijk. Van dat oogenblik wordt het onderscheid - vroeger
zelfs voor een hoogen geest nauw merkbaar - tusschen den kosmischen aether en
de geestelijke aetherstof duidelijk. Want nu begint, wat men gewoonlijk het leven
noemt. Dit plantenleven ontwikkelt zich in een klimmende reeks, steeds meer tot
die soorten naderende, die als overgangen tot het dier kunnen beschouwd worden.
Gelijk in de delfstoffen duizende eeuwen, zoo kan de aetherstof in de planten
duizende jaren blijven. Geen geest is in staat te zeggen, hoelang hij in delfstoffen
en planten of dieren heeft vertoefd, noch ook hoevele jaren sedert zijne scheiding
van het menschelijk lichaam zijn verloopen; want t i j d is een begrip, dat alleen de
mensch kent. Dit is zoo waar dat er geen zaak is, waar men als medium grootere
voorzichtigheid mede gebruiken moet, dan met de tijdsopgaven door geesten, vooral
van de zoogenaamde goede geesten, die niet willen
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misleiden en toch daartoe kunnen vervallen door hunne onbekendheid met den tijd.
Geleidelijk en langzaam, gaat de opklimming van den geest in het planten-, straks
in het dierenrijk. Is de vooruitgang in een plantensoort, door verstoring, onvolledig
geweest, dan gaat het geestelijk beginsel over in dezelfde soort, of wel in een die
daarmede op gelijken trap staat. Dit alles geschiedt onder de leiding en het bestuur
van bepaalde geesten.
In het dier is de geestelijke aetherstof voor het eerst een op zichzelf staand wezen,
een individu geworden, dat zich vrij bewegen en gevoelen kan. De zintuigen ontstaan,
en de ontwikkeling gaat nu steeds sneller voort.
Krachtens haar scheppend vermogen, vormt de ziel zich reeds vroeg uit den
kosmischen aether het périsprit, dat zij voortdurend in omvang doet toenemen,
afnemen en veranderen. In het lichaam gehuisvest, is dit vermogen gering, maar
voor den geest is het onbeperkt. Aan fijn beschaafde menschen en ziende mediums
is het vergund, van dat omhulsel der ziel iets waar te nemen, doordien de geest
zich voor hen door een gekleurden flauwen lichtglans zichtbaar maakt, die
toenemende in sterkte, vormen te voorschijn brengt, waardoor een steeds duidelijker
waarneembare gedaante ontstaat, en eindigt met een volkomen menschelijk beeld
te voorschijn te brengen, zoo zelfs dat het niet mogelijk is, daarin eenig verschil met
dat van een levend mensch te zien of te voelen. Zoodanig was het lichaam van
Jezus gedurende zijne omwandeling op aarde.
Voor dat verdikken van hun omhulsel hebben de geesten hoogere toestemming
noodig, die niet altijd wordt verleend. Het is bovendien een vermoeiend werk, dat
evenwel bij oefening lichter valt. Zelfs Jezus moest, ter verpoozing, zich bij tijd en
wijle afzonderen.
Wanneer de geest zijn périsprit niet opzettelijk verdikt, is dit een wolk van
waterdamp gelijk, volmaakt doorschijnend als het zuiverste kristal. Vandaar
handdrukken, door geesten gegeven, terwijl men toch niets ziet en alleen iets voelt.
Het périsprit der dieren heeft nog minder te beteekenen dan dat der menschen.
Natuurlijk, want het geestelijk beginsel is in de dieren nog zooveel zwakker. Dáár
ontstaan, in verschillende ontwikkelingsphasen, achtereenvolgens, na het zintuig
van het voelen: het zien, het hooren, de reuk, de wil, het geheugen, en eindelijk het
scheppend vermogen, herkenbaar b.v. bij de vogels
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in hunne nesten en bij alle dieren in de hun eigene taal. Het zinnelijk gevoel laat
niet meer uitsluitend zich gelden, maar ook dat van genoegen, welbehagen,
tevredenheid en genot.
Verder komt de ziel in het dierenrijk niet. Zij gaat dan over in de schepselen, die
tusschen het dier en den mensch staan, zoogenaamde overgangsmenschen,
boschduivels of Wranggassen, een geslacht dat thans van de aarde is verdwenen,
doch nog bestaat op andere planeten. Daar zet de ziel hare ontwikkeling voort,
evenals in de dierenwereld, zonder ooit, bij de verhuizing, één trap over te springen,
maar wel met voorbijgang van een gelijksoortige groep, als waarin zij 't laatst heeft
vertoefd, doch waarin zij weinig zou vorderen. De geleidende geesten dragen zorg,
dat daarbij geen ongeregeldheden plaats grijpen.
De vooruitgang der ziel in de overgangsmenschen bestaat hierin, dat de wil meer
vrij wordt, dat zich een beter besef van verantwoordelijkheid begint te vertoonen,
maar vooral dat het périsprit zich meer ontwikkelt en dat het bewustzijn ontwaakt
van een leven na dit leven. Werkelijk bestaat hier een omwandeling als onlijfelijke
geest, hoewel zeer kort in vergelijking van die der menschen; maar dit neemt toe,
naarmate de soorten en rassen klimmen, en kan zelfs zeer lang duren, in het laatste
tijdvak voordat hij een mensch wordt.
In den mensch treedt de ziel op met een volkomen bewustzijn van haar bestaan,
met een vrijen wil en tevens toegerust met al de eigenschappen, die in vorige
toestanden te voorschijn waren gekomen, maar nu in meerdere of mindere mate
ontwikkeld zijn. De zedelijkheid wordt nu hoofdzaak. De geestelijke vooruitgang,
een streven naar beter in alle opzichten, kenmerkt de menschelijke ziel; maar meer
nog de godsdienstzin. Deze doet den mensch beter het doel van zijn aanzijn
begrijpen en leert hem, zich te verheffen tot het eerste duidelijke zelfbewustzijn.
Voor de volledige ontwikkeling van alle zielseigenschappen bij den mensch, zijn
tal van achtereenvolgenden vleeschwordingen noodig, alsmede de staat van
omwandeling als geest. Alleen de godsdienstzin is vooralsnog zeer onvolmaakt
gebleven. Men kent God gebrekkig en houdt hardnekkig aan zijne dwalingen vast,
terwijl men weigert naar andersdenkenden te luisteren, waardoor men tot dieper
inzicht in de waarheid zou kunnen komen. Maar dat alles zal beter worden, hoewel
slechts God en Christus weten, wanneer dit in de volgende eeuwen geschieden
zal.
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Hier begint reeds het heilig streven der ziel om zoo mogelijk terug te keeren tot
haren oorsprong en de stof te dringen, weer kosmische aether te worden. Om het
tot volkomenheid te brengen, is een hooger stadium van ontwikkeling noodig. Dit
is het eigenlijke hoogere leven, dat in betere werelden wordt verkregen, doch niet
onmiddellijk na dit leven, zelfs niet wanneer wij reeds zoo ver gevorderd zijn, dat
onze geest naar een betere wereld wordt opgezonden. Want dan moet men eerst
nog het leven leiden der hooge geesten, waarbij wij altoos opklimmen, om van een
goede wereld naar een betere en eindelijk in een volmaakte te komen, waar wij
geheel vrij van alle zinnelijkheid zullen zijn.
Geen onmiddellijke zaligheid na den dood, evenmin eeuwigdurende straf. God
wil dat alle schepselen zalig zullen worden, maar dat zij zelf zich daartoe opwerken
en geschikt maken. Wat wij in een volgende periode zullen zijn, valt niet met
zekerheid te zeggen. Maar altijd iets hoogers en schooners dan nu. De kunst geeft
er ons een denkbeeld van, wanneer zij hare idealen in zichtbare vormen kleedt;
want die idealen zijn scheppingen der vooruitstrevende ziel. Wij weten intusschen
dat het van ons afhangt, om dat betere en eindelijk volmaakte vroeger of later te
bereiken. Het is daarom voor allen zaak, bovenal te streven naar zedelijkheid, naar
zelfkennis, naar godsdienstzin, waardoor een hooger leven mogelijk wordt. Dit is
het ook wat Christus heeft gewild. Niet de leerstellingen leiden tot zaligheid, maar
de zuiverheid van het hart, de veredeling en volmaking van de ziel. Christus heeft
dat alles bij zijne komst op aarde gepredikt; maar hij kon toen nog niet alles zeggen.
Thans is de tijd daartoe gekomen. Elders zijn de mededeelingen en verklaringen
reeds gegeven van hetgeen men uit Jezus' leer niet of verkeerd heeft begrepen.
Ook in Nederland zullen ze weldra volgen, mits het spiritisme meer uitbreiding
verkrijge.
Ziedaar den korten inhoud der grootsche openbaring, waarvan de heer Roorda
van Eysinga het heil der wereld verwacht. Het was misschien vermetel, aldus de
reeks gewijde stellingen en de daaraan toegevoegde en daarmede saamgevlochten
uitwerking te besnoeien. Maar ik heb mij daartoe verstout, om den lezer althans
voorloopig eenig denkbeeld te geven van den rijkdom der nieuwe leer, wier prediking
den heer Roorda de voorbode is van het welaangename jaar des Heeren. Wie lust
heeft, leze het stuk,
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waaraan ik de omschrijving ontleende, in zijn geheel. Het is getiteld: ‘de ziel des
menschen in haar verleden en toekomst’, en maakt met de v o o r r e d e , waarvan
ik geheel heb gezwegen, den voornamen inhoud uit van de eerste aflevering
S p i r i t i s c h t i j d s c h r i f t , onder redactie van S.F.W. Roorda van Eysinga. Wie
aan den uitgever P.J. Kraft te 's Gravenhage f 5 's jaars betaalt, ontvangt het tijdschrift
- 4 afleveringen van 7 à 8 vel per jaar - en kan zich verzekerd houden, dat zijn dorst
naar de wateren des levens ‘om niet’ zal worden bevredigd. Een veel besproken
séance, verleden jaar te 's Hage gehouden, deed mede ‘om niet’ de nieuwe
levensstroomen vloeien voor allen, die haar mochten bijwonen à raison van f 5 per
persoon. Maar daar was men dan ook in staat van aangezicht tot aangezicht kennis
te maken met twee der ‘sterkste mediums’ uit Londen, de heeren William en Herne.
Hier hoort men slechts het Haagsche medium W.N. Rose. Niemand denke evenwel
gering over dien heer, waar hij als tolk der godheid voor den heer Roorda optreedt.
Het is moeilijk, met meer piëteit van zijn leermeester te gewagen, en dieper eerbied
te koesteren voor een man, wiens werk men moet corrigeeren voordat het aan de
pers kan worden toevertrouwd, dan de redacteur van het spiritisch tijdschrift voor
den heer Rose. Hij gaat in zijne bewondering zoo ver, dat hij het geruchtmakende
optreden in Nederland van het Engelsche medium Daniël Dunglas Home, gedurende
den winter van 1857-58, uit zijn geheugen wischt en den in spiritische kringen nooit
volprezen majoor Revius, met zijne geheele levensgeschiedenis laat rusten in het
graf, dat zijn gebeente bewaart, om den heer R o s e ‘vader van het spiritisme in
Nederland’ te kunnen heeten. Trouwens, wie verdient dien eernaam meer dan hij,
die ‘onder ons ontegenzeggelijk de grootste is?’ - ‘Hij is begiftigd met mededeelingen,
zooals bij mijn weten, nog geen sterveling heeft ontvangen.’
Gij kunt dat laatste wellicht kwalijk gelooven, na het kijkje, u in de besproken
openbaring gegund? Gij hebt daarin niet veel nieuws gevonden en wat u vreemd
voorkwam, volstrekt onbewezen of met de bekende waarheid in onverzoenlijken
strijd geacht?
Wel mogelijk. Ik wil zelfs nog een stap verder gaan en u mededeelen, dat er
menschen zijn, die volstrekt geen geloof slaan aan eenige openbaring door geesten,
hetzij dan over geesten of over andere gewijde en ongewijde zaken. Zij aarzelen
zelfs niet
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te verklaren, dat het spiritisme nog nooit eenig nieuw denkbeeld heeft uitgesproken,
waarvan de juistheid voor de rechtbank der wetenschap en van het gezond verstand
bewezen, minstens gerechtvaardigd kon worden. Zij zeggen dat de hoog geroemde
nieuwe leer een samenraapsel is van oudere en nieuwere, wetenschappelijke en
onwetenschappelijke, wijsgeerige en would-bewijsgeerige, kerkelijke en
niet-kerkelijke, christelijke en onchristelijke, meer en minder godsdienstige en
zedelijke stellingen. De nieuwheid van het systeem zou dan uitsluitend bestaan in
de theorie over het orgaan, waardoor ‘de waarheid’ ter onzer kennis wordt gebracht.
Hoewel anderen wederom beweren, dat een openbaring door geesten, in den zin
van het spiritisme, slechts een nieuwe vorm is van het oude geloof aan
bovennatuurlijke mededeelingen door den geest of door enkele voorname geesten.
Bij het lezen van enkele bladzijden kunnen zij zelfs kwalijk den kreet weerhouden:
‘Montanus redivivus!’ terwijl zij, wat een der gronddenkbeelden van de ‘nieuwe leer’
betreft, zich onwillekeurig telkens herinneren, hoe in over-over-oude tijden zeker
spiritisme hand aan hand placht te gaan, met het fetisisme, als ‘het geloof in vrij
rondwarende, het lichaam verlatende, onzichtbare geesten,’ die zich ook met de
menschen in betrekking wisten te stellen en invloed uit te oefenen op hun lot.
Maar dat ligt aan u en aan die menschen, aan uw en aan hun ongeloof, niet aan
de vermeende mindere voortreffelijkheid van het spiritisme. Dat ongeloof doet u
vermoeden, dat het hoofddenkbeeld in de aangewezen verhandeling niet nieuw is;
dat de leer der zielsverhuizing reeds eeuwen oud is; dat de voorstelling eener
ontwikkeling van het geestelijk beginsel in den mensch, aangevangen in de
delfstoffen, voortgezet in planten en dieren, vervolgd in een reeks van
vleeschwordingen in de menschenwereld en te voltooien in een onafzienbare rij van
gedaanteverwisselingen, die de geest zal ondergaan gedurende zijn voortleven in
andere werelden, - dat deze voorstelling in de hoofdzaak als twee droppelen water
gelijkt o.a. op de theorie, het zoogenaamd wetenschappelijk betoog van L. Figuier,
voorgedragen in diens ook in 't Nederlandsch overgezet geschrift: L e v e n n à
s t e r v e n , welke Figuier zich een beslist tegenstander noemt van het spiritisme.
Dat ongeloof doet u gissen, dat het ‘naburige rijk,’ waarin reeds zooveel hooger
en uitnemender meledeelingen en verkla-
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ringen zijn gegeven, dan ten onzent, geen ander is dan Frankrijk; en dat de
noodzakelijk geachte ‘uitbreiding van het spiritisme in Nederland,’ die aan nieuwe
openbaringen zal moeten voorafgaan, eigenlijk bestaat in een vurig gewenschte
diepere studie in de geschriften van den franschen ‘meester’ der spiritisten, den
heer Rivail, beter bekend onder zijn pseudoniem Allan Kardec. Dat ongeloof verleidt
u, dezen Kardec aan te merken als de hoofdbron, waaraan Rose c.s. hunne
goddelijke wijsheid ontleenen. Dat ongeloof doet u de schouders ophalen, wanneer
gij hoort en leest, hoe het door de vrienden voor de meest eenvoudige zaak ter
wereld wordt gehouden, dat geesten mediums inspireeren, zoodat niet zij, maar de
geesten werkelijk schrijven. Dat ongeloof speelt u parten, wanneer gij, de historie
raadplegende, een vraagteeken plaatst bij de verklaring, dat het spiritisme, als
zooveel nieuwere leer, geroepen is, de taak der moderne richting over te nemen;
of wanneer uwe verbazing geene grenzen kent, als gij van het spiritisme hoort
verzekeren: ‘er is geen denkbeeld door een wijsgeer voortgebracht, geen hypothese
door een geleerde ontwikkeld, geen maatschappelijk vraagstuk door den tijdgeest
opgeworpen, waarover het geen nieuw licht verspreidt, zoo het er al geen volledige
oplossing van geeft.’ Want uw ongeloof en niets anders is de oorzaak, dat gij bij alle
gevonden oplossingen en verklaringen blijft vragen: is dat zoo? kan dat inderdaad
aldus wezen?
Zie op den heer Roorda van Eysinga. Hij gelooft, en alle bedenkingen, die den
ongeloovige verontrusten, hebben voor hem haar pijnlijken prikkel verloren. Het
lastige vraagstuk: ‘dualisme of monisme?’ moge voor velen een niet uit den weg te
ruimen struikelblok zijn, minstens een kwestie, waarmede men rekening dient te
houden, wanneer men over den geest, den aanvang en den duur van zijn leven,
wenscht te spreken. Het spiritisme verklaart zich voor het eerste, een Aristoteles
heeft het van Scholten gewonnen, naar het oordeel van Roorda. De leidsche
hoogleeraar is verslagen......door den oud-gemeentearchitekt? Neen, door den
geest die het medium Rose deed schrijven naar het hart aller dualisten, door
Anselmus in eigen persoon.
De heer Roorda gelooft; en daarom vraagt hij niet, of het mogelijk is, dat geesten
met menschen converseeren. Hij gelooft; en daarom onderzoekt hij niet, of
schrijvende mediums inderdaad
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iets anders geven, dan wat zij zelf hebben gelezen, overdacht, als waarheid
aangenomen. Het vermoeden komt niet bij hem op, dat een medium het slachtoffer
zou kunnen zijn van zelfmisleiding, van zenuwoverspanning of wat ook, behalve
het wettig orgaan van een hoogeren geest. Hij gelooft, en daarom noemt hij nieuw
wat hij sedert jaren kende. Hij weet immers ook, dat het spiritisme den oorlog niet
verklaart aan alle zelfstandige studie! Getuige Rose, het onovertroffen medium te
's Hage, een worstelaar in den gebede, een ijverig beoefenaar der wetenschappen!
De ideënleer van Plato, de monadenleer van Leibnitz, de zelfverwerkelijking Gods
van Hegel, - zij komen bij hem allen tot haar recht, zoo goed als de orthodoxie en
de moderne theologie, het christendom en de Islam. Geen gebied van kennis,
waarop de spiritist den voet niet zet. - ‘Zoodat het medium slechts vrije reproductie
geeft van het elders gevondene?’ - De heer Roorda weet wel beter en zal
waarschijnlijk ook wel begrijpen, hoe het een met het ander, de volkomen inspiratie
met de zelfstandige studie kan samengaan. Hij gelooft; en daarom weet hij dat het
spiritisme vrucht is van zelfstandige studie en tegelijkertijd van hooger inspiratie.
Maar die inspiratie? Haar bovennatuurlijk karakter? Den geloovige kan zij geen
aanstoot geven. De leer is waar, derhalve voegt het niet, aan de rede eenig bezwaar
te ontleenen tegen de wijze, waarop zij ter onzer kennis wordt gebracht. De heer
Roorda, een geloovige van den echten stempel, twijfelt dan ook niet meer aan de
waarheid van het supranaturalisme.
Of hij dan bereid is, voetstoots alles aan te nemen, wat een zijns inziens vertrouwd
medium hem gelieft te openbaren? Ja en neen; j a wat de hoofdzaken, n e e n wat
bijkomende omstandigheden betreft. Tegen het geheel der ontvangen mededeelingen
heeft hij geen bedenkingen. Zoo het anders ware, het zou hem aan den moed
hebben ontbroken, als pleitbezorger van het spiritisme op te treden. Maar.....de
zelfstandige studie mag niet worden gedood; de spiritist behoeft zijne rede niet
onvoorwaardelijk in alle opzichten gevangen te geven. Het medium Rose, of de
geest Anselmus, die door dit medium spreekt, wijst gedurig het arbeidsveld aan,
waarop de beoefenaars van verschillende wetenschappen mogen werkzaam zijn.
Hunne resultaten worden dankbaar aangenomen en in hunne waarde erkend,
voorzoover zij bruikbaar zijn in het systeem. ‘Het is de toekomstige taak
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der natuurkundige wetenschappen,’ verder te ontwikkelen wat het spiritisme heeft
aangestipt over het wezen en de eigenschappen van den kosmischen aether. ‘De
wetenschap zal den weg weten te vinden,’ waarlangs men hier met reuzenschreden
vooruit zal gaan. ‘Aan de plantenkundigen moeten wij het overlaten, de ontwikkeling
van dit beginsel (nl. dat der geestelijke aetherstof) verder na te gaan.’
Zoo behoeft de wetenschap voorshands niet te vreezen, dat het spiritisme haar
veroordeelen zal, met de armen over elkander te gaan zitten, slechts gereed te
luisteren naar hetgeen den geesten zal behagen, haren beoefenaars mede te deelen.
Zij mag werken, zwoegen, slaven, doch natuurlijk altijd binnen de grenzen, haar
door den meerdere in kennis en aanzien aangewezen. Ja zelfs staat het haar tot
op zekere hoogte vrij, alles te onderzoeken, alleen maar het kritiekste niet. Doch
dat spreekt van zelf. Het spiritisme is een systeem; en een geloovige mag niet al te
nieuwsgierig zijn naar de grondslagen van het gebouw, waarin hij woont. Hij is vrij
zich te bewegen binnen de muren van het heiligdom, dat bem zalig zal maken, maar
wee hem, als hij daarbuiten of onder den geëffenden bodem zoekt en vraagt en
vorscht naar het recht van bestaan en de hechtheid des tempels!
De heer Roorda kent zijne plichten en aanvaardt volgaarne, met een geloovig
gemoed, de groote waarheden van het spiritisme. Maar van zijn recht tot onderzoek
wenscht hij insgelijks gebruik te maken. De kerkelijk rechtzinnigen van den ouden
stempel mochten immers ook varianten verzamelen; kritiek toepassen op den
overgeleverden tekst der heilige schriften; ten deele zelfs beproeven, haren inhoud
wijsgeerig te rechtvaardigen; bedenkingen opwerpen en licht vragen aan de schrift,
ter verklaring van de schrift? Welnu, de heer Roorda doet voor den besten hunner
niet onder; maar altijd tegenover zijne orthodoxie, het spiritisme. Hij maakt de
openbaring van Rose-Anselmus voor de pers gereed en bewaart het handschrift
onveranderd, ‘opdat men in geval van twijfel den oorspronkelijken tekst zou kunnen
raadplegen.’ Hij bezingt den lof der ontvangen openbaring en schrijft aanteekeningen,
die hij noodig acht ‘om den tekst te verklaren of op te helderen’. Hij bestudeert de
nieuwe ‘schrift’ en stoot zich b.v. aan het nog nooit zoo kras gepredikte docetisme.
De dogmengeschiedenis had hem geleerd, een oude ketterij te zien in de voorstelling,
dat Jezus slechts een schijnlichaam zou
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hebben gehad tijdens zijn verblijf op aarde; en nu treft hij die schier vergeten meening
als waarheid in het spiritisme aan! Wat zal hij doen? Twijfelen? Bestrijden? Neen,
onderzoeken; maar dan natuurlijk zooals een geloovige onderzoekt. Hij schrijft een
briefje aan vader Rose, opdat deze Anselmus raadplege en opheldering geve. Het
antwoord is onmideellijk gereed, misschien weinig, of liever niets afdoende voor der
mensch van de gewone soort, hij zij christen of heiden, orthodox of modern. Maar
de heer Roorda is meer dan dat, hij is geloovig spiritist en hoogst tevreden over het
zoo spoedig ontvangen licht. Om zijne wetenschappelijke conscientie geheel te
voldoen, grijpt hij ten slotte nog naar een der werken van den grooten Allan Kardec,
om uit diens ‘goudmijn van denkbeelden’ een paar bladzijden te vertalen, waarop
het spiritisch docetisme nader wordt ontwikkeld.
Inderdaad, wie zoo gëlooft, heeft recht te verklaren: Het spiritisme leert ons dingen
die buiten het bereik onzer waaarneming en contrôle liggen. En moet reeds daardoor
den hevigsten tegenstand der wetenschap uitlokken. Niettemin treedt het op met
den eisch om als wetenschap te worden erkend en beoefend. Deze schijnbare
tegenstrijdigheid laat zich evenwel nog oplossen. Het spiritisme behoeft zich daartoe
slechts te beroepen op de innerlijke klaarblijkelijkheid zijner leer.’
De innerlijke klaarblijkelijkheid zijner leer. Ja, die staat voor den geloovige vast.
Zij is de rots, waarop het vertrouwen van den heer Roorda is gevestigd; het laatste
woord zijner verdediging op elken eventuëelen aanval. Naast haar beteekenen alle
andere argumenten niets. Met haar verdwijnen alle vragen van den twijfel. Waar zij
is doorgedrongen, ontsnapt onwillekeurig aan den verrukten boezem de jubelkreet
van den geloovige: gezegend die daar komt in den naam des Heeren! Hozanna!
den geest der geesten, die de leer der geesten doet verkondigen! Gezegend het
onvervalschte spiritisme!

II.
Het spiritisme is een leer, een stelsel. Het heeft dit met elke leer en alle stelsels
gemeen, dat verschil van opvatting mogelijk en schier onvermijdelijk is, zoodra de
belijders wat talrijk worden en eenige zomers over hun geloof zijn heengegaan. Met
de nieuw-
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heid gaat de éénheid verloren. Verschillende richtingen betwisten elkander het goed
recht van bestaan. Zij zijn genegen elkander uit te sluiten van de zaligmakende
gemeenschap, terwijl zij inmiddels ieder aan zichzelf een brevet van goede trouw,
rechtzinnigheid en meer of minder luid verkondigde onfeilbaarheid toekennen.
Op den onpartijdigen toeschouwer maakt dit een eenigszins pijnlijken indruk. Hij
was misschien juist van plan, zich ernstiger te verdiepen in de ‘nieuwe leer’, die hij
met veel talent heeft hooren voordragen en met warmte aanbevelen, als het schoone
woord der verzoening van alle strijdende machten in hemel en op aarde, in de
menschenwereld, ja zelfs tot in het rijk der geesten........Daar vallen hem eensklaps
de schillen van de oogen; hij ziet zich van het eene worstelperk in het andere
verplaatst, op nieuw geworpen in den ‘barnenden strijd’ der partijen. Wij mogen het
wenschen te bemantelen of te erkennen: hij is het slachtoffer geweest van de
eenzijdigheid en aangeboren voornaamheid der orthodoxie, die geen afwijkende
meeningen gedoogt; over driekwart-, half-, zwak-geloovigen én heidenen éénzelfde
kettergericht houdt, en op dien grond in hare prediking den schijn kan leggen, als
ware van verdeeldheid in het nieuwe kamp geen sprake en mocht de pas gevonden
leer in haren ganschen omvang een woord voor allen heeten.
De ontnuchtering is ontegenzeggelijk groot en wellicht smartvol. Doch men kan
er zijn voordeel mede doen. Wie dit wil, trekke zich niet teleurgesteld terug, maar
vervolge de kennisneming van het nieuwe verschijnsel. Heeft hij naar de orthodoxie
het eerst geluisterd, dan leene hij nu het oor aan de meer vrijzinnige richting.
Niet alle spiritisten denken zooals de redacteur van het S p i r i t i s c h t i j d s c h r i f t
denkt. Naast hem en zijne geestverwanten staan anderen, die als pleitbezorgers
van het spiritisme niet minder verdienen gehoord te worden, wanneer men de ‘nieuwe
leer’ van alle zijden wil leeren kennen. In de eerste plaats zij, die tot het orthodoxe
spiritisme in ongeveer dezelfde verhouding staan, als de zoogenaamde
evangelischen tot de confessioneelen op kerkelijk-theologisch gebied. Hunne
opvatting van het spiritisme is breeder, ‘milder’, minder afgerond en schijnt niet zoo
spoedig vast te loopen in de fouten van het confessionalisme. Dat hun standpunt
dientengevolge minder scherp begrensd is,
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en, zoowel als het doel dat zij najagen, niet zelden een zwevend karakter vertoont,
zal niemand vreemd vinden.
In den heer S.F.W. Roorda van Eysinga hebben wij een uitstekenden woordvoerder
van de rechterzijde van het spiritisme leeren kennen. Als type van de middenpartij
heb ik het genoegen aan mijne lezers voor te stellen: den heer A.J. Riko, schrijver
eener reeks brochures, onder den gemeenschappelijken titel van P o s i t i e f
s p i r i t u a l i s m e , te Amsterdam verschenen bij G.Th. Bom. Met een viertal,
afzonderlijk verkrijgbaar als: E e n w o n d e r h i s t o r i e , D w a z e t e g e n s t a n d ,
G e h e i m z i n n i g e f e i t e n , en R e g e l e n v o o r h e t o n d e r z o e k , heeft
genoemde heer aanvankelijk onze letterkunde verrijkt; en het uitzicht blijft geopend,
dat wij het laatste woord van dezen pleitbezorger van het spiritisme nog niet hebben
gehoord De reeks vlugschriften draagt eenigszins het karakter van een tijdschrift,
welks redacteur gewoonlijk aan de publiceering van een nieuw artikel een afrekening
met zijne jongste bestrijders verbindt. Maar polemiek is het hoofddoel niet van dezen
literarischen arbeid. Als zoodanig moge men noemen: zielen winnen voor het
spiritisme, doch niet voor het spiritisme, zooals de heer Roorda van Eysinga het
opvat en poogt te verdedigen.
Tegenover dezen plaatst zich de auteur, ondanks al zijne betuigingen van hooge
ingenomenheid met den spiritist pur sang, in een bijkans vijandige houding. Hij
neemt niet, als gene, de lier van de wilgen om op hooge tonen den lof te bezingen
van een n i e u w e openbaring der waarheid. Als hij de geschiedenis zal beschrijven
van het voorwerp zijner vereering, dan klimt hij heel wat hooger op dan de eerste
dagen der moderne theologie in Nederland. Dan dringt hij u in ‘den diepsten nacht
der tijden’ terug, om van daar ‘het spoor der hier bedoelde daadzaken volgende,
langs een onafgebroken keten, tot op dezen tijd op te klimmen.’ Wel dwingt hij u
niet, dien ganschen langen weg te volgen. Dat zou waarschijnlijk te vermoeiend
zijn, voor schrijver en lezer beiden. Maar toch neemt hij de vrijheid, u even binnen
te leiden in de tempels der Egyptische Isis-priesters, en u te herinneren aan de
wijdingen van Eleusis en Metaponte, de Perzische magiërs, de ‘zoogenaamde
tooverijen’ der middeleeuwen, de heldengestalten van een Cagliostro, Swedenborg,
Mesmer en anderen, ‘mannen, die men thans heel anders begint te beoordeelen
dan voorheen.’
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Zoo toont de heer Riko al aanstonds, dat hij een open oog heeft voor het door
ouderdom eerwaardig karakter zijner wetenschap of kunst of - ik weet niet recht
welk woord ik hier eigenlijk moet gebruiken. Wanneer hij daarna een uitvoerig verhaal
zal geven van de omstandigheden waaronder en de wijze waarop het spiritisme ‘uit
Amerika tot ons overkwam,’ dan zijn wij reeds voorbereid op een introductie in het
spookhuis te Hydesville, een dorp in het westen van den staat New-York, waar in
de jaren 1846 en '47 de grondslagen van het moderne spiritisme werden gelegd.
Wij volgen de handige gezusters Fox, ‘intellectueel weinig ontwikkelde meisjes,’ op
hare reizen door Amerika en oogen hare rijke vinding na, terwijl zij den Oceaan
oversteekt en zich op het vaste land van Europa een weg baant naar de verbaasde
oogen en verraste ooren van koningen en keizers. Wij slaan het spiritisme gade op
zijne zegetochten door alle landen, waar beschaafde volken wonen. Wij laten ons
vertellen van de manifestatiën in nederige arbeiderswoningen en in de schitterende
paleizen der grooten. We nemen de losse opmerkingen ter harte, die in het
geschiedverhaal zijn ingevlochten met de bedoeling ons te overtuigen van het
gelijksoortige der omschreven verschijnselen en van veel wat men in vroeger dagen
dom of onnoozel genoeg was, als toovernarij en bedrog, goochelarij en belachelijke
werkzaamheid van spoken te beschouwen. En als wij al deze dingen hebben gezien
en gehoord, dan aarzelen wij niet, den heer Roorda af te vallen en met den heer
Riko in te stemmen, waar deze betoogt dat het spiritisme volstrekt niet nieuw is,
maar eeuwen, eeuwen oud; dat de geruchtmakende verschijnselen van den
tegenwoordigen tijd zich op merkwaardige wijze aansluiten bij de onafgebroken
reeks der wondervolle ‘feiten’, wier aanvang zich verliest in den ‘diepsten nacht der
tijden.’ Moge Roorda de voortreffelijkheid van het spiritisme roemen, als gelegen in
het verrassend nieuwe van zijn optreden; onze Riko vindt de waarde der ‘zaak’ in
haren hoogen ouderdom.
Als een wereldhervormende, de maatschappij herscheppende, alles en alles
heiligende en zaligmakende ‘leer’, hebbben wij het spiritisme door den heer Roorda
hooren prijzen. Niet alzoo de dienaar en auteur van ‘Positief spiritualisme.’ Hij komt
er rond voor uit: de stelling van een voor a l l e menschen herhaald terugkeeren op
deze wereld, een der hoofddogmata van
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het orthodoxe spiritisme, is ‘ongerijmd’. ‘Het is niet noodig zijn toevlucht te nemen
tot’ die stelling. Een eerste klip, waarop zelfs intelligente personen reeds schipbreuk
leden, en die dubbel gevaarlijk is voor den eerstbeginnenden onderzoeker, bestaat,
volgens den heer Riko, in ‘het te veel hechten aan den inhoud van vele der
Medianimieke mededeelingen’. De ondervinding heeft hem geleerd, hoe het karakter
van vele communicatiën onzeker, duister, onwetenschappelijk is; ‘bovendien komen
bepaalde onwaarheden voor.’ Dikwijls sturen de geesten u met een kluitje in het
riet, nadat gij ‘degelijke, gezonde vragen’ hadt gedaan. Men moet zich daarom niet
‘generen’, op gepaste wijze, gegronde aanmerkingen te maken. Meermalen blijven
beloften en profetiën onvervuld. Bij gelegenheid van de Aprilfeesten in '72, b.v.,
werd aangekondigd dat het feestgebouw op het Buitenhof te 's Hage, zou afbranden.
Ieder weet, dat dit niet is geschied. De heer Riko acht het noodig, ernstig te
waarschuwen tegen onbepaald vertrouwen op mededeelingen aangaande verborgen
schatten, voorschriften tot verkoop, verdeeling van goederen, en dergelijke. Menigeen
is daardoor reeds van den goeden weg afgeweken, in het ongeluk gestort en totaal
geruineerd, om zijne dwaling pas te erkennen toen het te laat was.
Niets acht hij echter gevaarlijker dan ‘de nieuwe theologisch-dogmatische
stellingen, die niet zelden in verleidelijken vorm worden voorgedragen, en daardoor
bij minder ontwikkelden wel eens goede denkbeelden schokten’. Een onberispelijke
vorm en een beroemde handteekening zijn volstrekt geen waarborg voor de juistheid
der voorgedragen meeningen. ‘Niet zelden worden in quasi-wetenschappelijken
vorm dwaasheden, in quasi-godsdienstige gedaante allerlei zonderlinge, zelfs
gevaarlijke stellingen verkondigd. ‘De tegenspraak van verschillende mediums is
niet zelden, zelfs op allerbelangrijkste punten, kolossaal.’ De reïncarnatie, het
onafwijsbaar schibboleth naar het oordeel van vele goed geloovige spiritisten,
waaronder de heer Roorda, is volgens openbaringen van andere geesten, ‘niet
waar.’ ‘In ons land spreken, bij voorbeeld, de cosmogenische communicatiën in
Veritas, te Amsterdam, niet zelden die door den heer Rose (biechtvader van den
heer Roorda van Eysinga te 's Gravenhage) vierkant tegen. De eerste geest noemt
zich Origenes, de tweede Anselmus.’ De heer Riko - waarlijk wel in dezen een
onverdacht getuige! - verklaart beide mediums, ‘welke die communicatiën
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verkrijgen, genoeg te kennen, om te kunnen verzekeren, dat het hun oprecht om
waarheid te doen is.’ Voorts acht hij zich sterk ‘tallooze voorbeelden in denzelfden
geest te kunnen aanhalen.’
Wel verre van zich, naast Roorda, aan de voeten van eenig medium neder te
zetten om voor diens orakeltaal ootmoedig het hoofd te buigen, wenscht hij de
rechten van het ‘eigen denkvermogen’ te handhaven en voor geen ‘communicatiën
van verheven persoonlijkheden der oudheid, of zelfs, zooals dit gebeurt, vàn ‘heiligen
en engelen’ te bukken. Hij wil geen systeem aannemen uit de hand van een ander
en acht het dwaasheid, het voetspoor te volgen van velen, die nu reeds spreken
van een nieuwe godsdienst, van een nieuwe leer. Hij heft, zelfs vrij onzacht, den
sluier op, die over de geboortegeschiedenis van het spiritisme der rechterzijde ligt
uitgespreid. Hij voert daartoe zijne lezers mede naar Frankrijk en leidt hen binnen
in de boekenfabriek van den heer Rivail, alias Allan Kardec, den grooten ‘meester’
van Roorda en diens geestverwanten. Het boven reeds genoemde L i v r e d e s
e s p r i t s , de ‘goudmijn’ van Roorda, geeft inderdaad, zegt Riko: ‘een volledig,
nieuw religieus systeem, met uitgebreide voorschriften over moraal, enz. en kwam
ll

in de wereld, naar aanleiding van dictés van Mad . Japhett, de somnambule van
Roustan.’ Maar, voegt de referent er bij: ‘Uit goede bronnen weten we, dat Kardec,
tijdens de eerste uitgaaf op de pers was, er herhaaldelijk z e l f verandering in bracht.
Ook volgende uitgaven werden telkens vermeerderd en verbeterd “en dat alles,
niettegenstaande het boek door superieure geesten was gedicteerd”!!’
De heer Riko acht niet, gelijk de school van Kardec, ‘het onderzoek gesloten’. Hij
kent geen ‘leer, door de geesten verkondigd’, in den zin van een afgerond systeem,
en draagt met stille berusting den smaad, waarmede de orthodoxie zijner belijdenis
hem en zijne vrienden vervolgt. Getrouw aan het voorbeeld harer zusters onder
heidenen, joden, christenen, socialisten, philanthropen en beoefenaars der
wetenschap, heeft deze nieuwere orthodoxie voor zich beslag gelegd op den naam,
die toekomt van alle gehoorzame zonen der gemeenschappelijke belijdenis,
onverschillig welke hunne eigenaardige richting moge wezen. Zij wil den eernaam
s p i r i t i s t niet schenken, dan aan hem die onvoorwaardelijk ja en amen zegt op
alles wat Kardec
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heeft goedgevonden als waar en goed te decreteeren. Die toch op gelijken bodem,
hoewel op eenigen afstand staan, moeten dan maar s p i r i t u a l i s t e n heeten. De
heer Riko nu gaat, in zijne toegevendheid zoo ver, dat hij dien last, door vreemden,
zij het dan ook door tegenstanders onder geestverwanten, hem op de schouders
gelegd, gewillig draagt, zich en de zijnen spiritualisten noemt en zijne meeningen
populariseert onder den titel van positief spiritualisme. Het woord p o s i t i e f moet
er bij, opdat de wereld wete, dat de heer Riko, als pleitbezorger van het spiritisme,
geen in de lucht zwevende theoriën predikt, maar alleen den handschoen opneemt
voor wat zinnelijk waarneembaar, streng logisch bewijsbaar is. De rechtzinnige
spiritisten zijn echter niet minder stellig overtuigd van het p o s i t i e f karakter hunner
leer; terwijl zij, aan den anderen kant, zonder grond, den heer Riko en zijne vrienden
buiten de rijen der spiritisten sluiten. Redenen, waarom wij het gebruik der benaming
p o s i t i e f s p i r i t u a l i s m e moeten afkeuren. Zij is alleen geschikt om tot
misverstand te leiden.
De soi-disant ‘positief spiritualist’ is een spiritist, hoewel geen lid van de
rechterzijde. Hij blijft zich ook, trots alle verschil, zijner geloofsgemeenschap met
den rechtzinnigen broeder ten volle bewust. Hij zegt het nadrukkelijk: ‘op een hoogst
belangrijk punt, dat als het ware den grondslag der geheele zaak uitmaakt,’ zijn
‘spiritisten’ en ‘spiritualisten’ het ‘volkomen eens, nl.: dat de spiritualistische
manifestatiën onzer dagen worden teweeg gebracht door “geesten.”’ El lers heet
het zegevierend: ‘wanneer de grondslag der zaak wordt ontkend, moet ge eens
zien, hoe sterk zich de verdedigers aaneensluiten. Als de i n w e r k i n g d e r
g e e s t e n w e r e l d wordt aangevallen, staan ze als één man.’ Waarom dan
roekeloos gescheiden wat de natuur door bloedverwantschap ten nauwste aan
elkander heeft verbonden?
De ‘positief spiritualist’ Riko is een liberale spiritist. Hij kan niet, gelijk ‘andere,
zich noemende, onderzoekers,’ op hoog bevel, ‘allerlei mystieke mededeelingen
slikken en zich dan nog boven kritiek verheven wanen.’ Hij heeft niet, gelijk dezen,
‘behoefte aan stichten en leeraren, op grond der mededeelingen.’ Hij ‘hoopt’ zelfs
‘het nooit tot die hoogte te brengen en bespeurt daartoe gelukkig, tot heden, dan
ook nog hoegenaamd niet den minsten aanleg.’
Men ziet: de achting voor de rechtzinnige keurbende is bij
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tijd en wijle niet bijzonder groot en wij hebben eenige reden, te vermoeden, dat de
verklaring niet volkomen juist is, die we in een anderen samenhang aantreffen, dat
‘de studie van het spiritualisme nog veel te jong is, het terrein nog veel te duister,
de wetten nog te weinig bekend, om zooveel stellingen te gaan bouwen als de
spiritisten deden.’ Het verschil ligt dieper en wel in de meerdere of mindere elasticiteit
van het spiritisch geloof. De confessie der orthodoxie is den heer Riko te machtig;
maar daarom denkt hij er nog niet aan, haar geheel te verwerpen. Behalve den
gemeenschappelijken grondslag, neemt hij van haar over.....al wat hem bevalt.
Anders uitgedrukt: hij weet van de geesten zooveel niet als de ‘echte spiritisten’;
maar toch is hem van hun bestaan en werken vrij wat meer bekend dan u of mij,
die zelfs geen ‘positief spiritualisten’ zijn. Zoo naief mogelijk heet het b.v. in zeker
betoog: ‘men maakt zich van de geestenwereld al een zeer verkeerd denkbeeld. In
het algemeen kan men zich nog niet best gewennen aan het idée, dat de individuën
tot een volgenden levenstoestand overgaan m e t a l h u n n e i g i n g e n ;.....ze
behouden bovendien ook vooreerst d e o p a a r d e g e k o e s t e r d e
d e n k b e e l d e n .’ De man die dit zegt, is natuurlijk in dit opzicht volkomen op de
hoogte van het leven der geesten. Bij hem geen gevaar voor ‘verkeerde
denkbeelden.’ Bij hem de mogelijkheid zich aan alles te ‘gewennen.’
Men zou zich dan ook schromelijk vergissen, indien men, op grond van het
medegedeelde, mocht meenen, dat de heer Riko geen waarde hecht aan de
openbaringen door geesten gegeven. Integendeel, hij acht ze hoog. Slechts wil hij
zich het recht voorbehouden, als waarheid daarvan aan te nemen wat hem
goeddunkt. De ‘waarheid’ kan, naar zijne opvatting, gegeven zijn; maar het is ook
mogelijk, dat de geesten den spot drijven met mediums en wie naar dezen willen
luisteren. Soms durft hij voor de toekomst schoone verwachtingen koesteren; maar
voor het oogenblik althans acht hij voorzichtigheid en waakzaamheid
aanbevelenswaardig. Lage geesten zwerven het veelvuldigst op de aarde rond en
dezen scheppen er vaak een duivelsch vermaak in, de menschen te misleiden, door
zich onder een schoon klinkenden naam aan te melden, valsche handteekeningen
af te geven, schijnbaar wijze en treffende doch inderdaad verderfelijke lessen mede
te dcelen enz. enz. Men kan daarom nooit genoeg
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op zijne hoede zijn en allerminst zich neerleggen bij de ‘nieuwe godsdienst’ van
Kardec.
Het zwaartepunt van Riko's spiritisme ligt alzoo niet in de leer, maar in het
‘onderzoek.’ Studie en onderzoek, onderzoek en studie, - ziedaar het wachtwoord
van de school, met wier pleitbezorger in Nederland we ons thans bezig houden.
Haar stichter is insgelijks een franschman, de heer Z.J. Piérart. Ze wil voorshands
niet verder gaan dan het onderzoek der ‘feiten’ en is, volgens den heer Riko, aan
dit haar ‘systeem’ van haar ontstaan tot op heden consequent getrouw gebleven.
Het onderzoek omvat, zegt Piérart, ‘alle feiten, teerstellingen, redeneringen, die de
hoedanigheden des geestes, zijn onafhankelijkheid van de stof, zijn onsterfelijkheid,
enz. aantoonen; de studie der geestelijke beginselen, oorzaken van zooveel
verschijnselen op verschillend gebied.’
Dienovereenkomstig zegt de heer Riko, dat hij ‘nimmer meeningen op den
voorgrond stelt, maar alleen tracht naar waarheid, zelfs met opoffering van lang met
voorliefde gekoesterde begrippen.’ Hij wil ‘leeren k e n n e n en ook anderen
raadplegen.’ Bij zijn onderzoek ‘laat hij zich door niets afschrikken, maar gaat altijd
door.’ Hij leest de geschriften van heele en halve geestverwanten, tegenstanders
en spotters. Van vriend en vijand wil hij leeren. ‘Onderzoeker’ zou hij liefst heeten.
Daarbij is gedacht aan het onderzoek van wat anderen zeggen gezien en gehoord,
of verklaren niet gezien en niet gehoord te hebben; ook aan hetgeen hij in staat is
zelf waar te nemen. Aan de resultaten der eigen waarneming hecht hij de hoogste
waarde. Zoo dikwerf de omstandigheden het gedoogen, zet hij zich aan een tafel,
legt met vrienden en bekenden, des noods met vreemden, de handen op en wacht,
liefst bij avond, beurtelings in schemerdonker en in nachtelijk duister; maar altijd in
de meest ernstige stemming. Dan naderen de geesten en openbaren zich, onder,
op de tafel, in een hoek der kamer, of ook wel in een aangrenzend vertrek. Niets
van wat zij doen of zeggen, hetzij zelfstandig, hetzij bij monde of door eenige andere
tusschenkomst van mediums, ontgaat zijne aandacht. Hij ziet in het duister
wonderlijke lichtverschijnselen en hoort muziek, zonder dat eenig instrument door
een menschenhand wordt bespeeld. Hij voelt de zachte aanraking van den geest
op den schouder, of op het voorhoofd, en ademt den welriekenden geur, dien hij
bijwijlen
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verspreidt, in stille verrukking in. Hij vestigt zijne opmerkzaamheid op het gekrabbel
van sommige mediums en tracht dit mede te ontcijferen; en hij leest met
opgewektheid wat andere tusschenpersonen in leesbaar schrift, gemoedelijks of
terugstootends, liefelijks of gemeens, rationeels of irrationeels op het papier hebben
gebracht. Dat alles en nog veel meer bovendien, in één woord: alles wat hij kan
zien, hooren, voelen, tasten, ruiken, en wat hem toeschijnt met de ‘inwerking der
geesten’ in verband te staan, dat ‘onderzoekt’ hij, dat ‘bestudeert’ hij.
Bij dat onderzoek is de heer Riko - hij zelf verklaart het - volkomen ‘onpartijdig.’
Hij schroomt dan ook niet, ronduit als zijne meening uit te spreken, dat er wel eens
bedrog heeft plaats gehad, waar de geloovige toeschouwers het werk van geesten
meenden te zien. De ‘vak-magnetiseurs’ en hunne somnambules moeten het deerlijk
ontgelden. Treffende staaltjes deelt hij mede van de wijze, waarop het bedrog dier
heeren soms aan het licht kwam. Uitvoerige ziektebeschrijvingen b.v. werden
gegeven en lange recepten daaraan toegevoegd, na toezending van een haarlok
van een zwarten aap van Ceilon, of van een splinternieuwe vrouwennachtmuts en
dito halsdoek. Dat brengt de clairvoyance in discrediet. Maar hoe treurig deze en
soortgelijke gevallen mogen wezen, de heer Riko merkt ze eenvoudig met een
zwarte kool en verheft er zich boven. Door ze te erkennen en zelf aan het licht te
brengen, heeft hij een nieuw bewijs van zijne onpartijdigheid gegeven. Hem zal men
niet licht beet nemen. Hij neemt altijd behoorlijk maatregelen van voorzorg. Soms
drijft hij dit zelfs zoover, dat hij het medium, voordat de lichten worden uitgedaan,
stevig vast bindt. Niets neemt hij aan op gezag; alles steunt bij hem op eigen
waarneming. Vergissen zal hij zich daarbij niet licht; want zijn onderzoek is, het
worde nogmaals herhaald, onpartijdig. Hij weet zeer goed, dat men op dit gebied
gemakkelijk het slachtoffer van zelfmisleiding kan worden. De leden der S o c i é t é
S p i r i t e te Parijs ‘verbeelden zich’, dat zij naar goedvinden allerlei soort van
geesten, wien zij slechts wenschen, kunnen oproepen. De heer Riko is wel wijzer.
Hij beeldt zich niets in. Hij wacht slechts af wat er komt en dan is hij op zijn post,
als onpartijdig onderzoeker. Dan neemt hij waar, bespreekt en schrijft over het
waargenomene. Wie kan redelijker wijs meer objectiviteit verlangen, dan dezen
pleitbezorger van het spiritisme, krachtens zijne veelvuldige getuigenissen, kenmerkt?
Hij handelt
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nooit voorbarig, nooit ondoordacht, maakt nimmer gevolgtrekkingen, die niet
volkomen gewettigd zijn en beroept zich op niets dan op ‘feiten.’ Bij de minste
aarzeling of er ook eenig misverstand mocht schuilen in de mededeeling of
waarneming van ‘daadzaken’, is hij aanstonds bereid de kwestie in het midden te
laten. Hij offert liever een afdoend bewijs, dat hij tegen zijne bestrijders in handen
meent te bebben, vrijwillig op dan dat hij met een enkel minder deugdelijk
geconstateerd ‘feit’ zou optreden. De bodem, waarop hij staat, is dan ook een rots
gelijk, een hecht plaveisel van ‘daadzaken’ en ‘feiten.’ Meen niet dat een zeker parti
pris hem daarbij wellicht nog parten zou kunnen spelen. De heer Riko ‘gelooft niet,
maar w e e t .’ Hij spreekt slechts van hetgeen onomstootelijk vast staat. Kennis is
zijn uitgangspunt en studie der verworven wetenschap zijne voornaamste bezigheid.
Wie nog aan een dezer verklaringen mocht twijfelen, leze de brochures van den
‘Onderzoeker’ en het zal hem weldra blijken, dat ik niets te veel heb gezegd van de
voortreffelijkheden, waardoor de spiritist Riko weet, dat hij zich gunstig onderscheidt
boven duizenden, bijgeloovigen ter eener, ongeloovigen ter anderer zijde.
Die bijgeloovigen, de orthodoxe broeders, met hunne soms volledige heerschappij
over de geesten, met hunne nieuwe godsdienst en behoorlijk afgewerkte leer, zien
uit de hoogte neder op de magere resultaten van het onderzoek der ‘spiritualisten.’
De heer Riko draagt ook dezen smaad met stille onderwerping. Hij is tevreden en
gelukkig, als beoefenaar der wetenschap, die immers haar loon in zichzelf vindt.
Aan ‘verrassende uitkomsten’ schijnt het hem trouwens bovendien zelden te
ontbreken. We hooren althans daarvan zeer dikwijls, hoewel het voor den lezer misschien omdat hij wellicht nog geen onderzoeker en dus voorshands een
oningewijde is - nergens duidelijk wordt gemaakt, waarin die ‘uitkomsten’ bestaan,
noch waarin haar ‘verrassend’ karakter is gelegen.
Die terughoudendheid mogen wij waarschijnlijk voor een uitvloeisel houden van
den niet uitgesproken, doch kennelijk doorstralenden wensch des schrijvers, dat hij
onze verwachting niet te hoog spanne. Wanneer hij er eindelijk toe komt, de vrucht
zijner studie nader te omschrijven, dan leidt hij het te geven antwoord in op een
wijze, die wel geschikt is om ons onder den indruk te brengen, dat het vragen naar
vrucht eigenlijk beneden
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den waren onderzoeker is. ‘Direct materieel voordeel is hier geen doel.’ En dan
verder, als waren het een paar kleinigheden, door den heer Riko zelf echter hoog
genoeg gewaardeerd: ‘Hier is echter het leveren van het daadwerkelijke bewijs voor
o

de individueele onsterfelijkheid n . 1. Overigens dient het spiritualisme als leiddraad,
om te geraken tot de kennis der verborgenheden van ons eigen grondwezen. Iets
belangrijkers bestaat niet.’
Zonder op de hooge belangrijkheid en geheel eenige waarde van de genoemde
vruchten iets te willen afdingen, mogen we toch onze verwondering te kennen geven,
dat de heer Riko niet meer van een voortgezette ‘studie’ durft hopen. De
g e h e i m z i n n i g e f e i t e n zijn toch zoo rijk aan, allen immers wel gewaarborgde,
mededeelingen dat men van een uitgebreider openbaring en werkzaamheid der
geesten een geheele revolutie in enkele beroepen en een zoete ontknooping van
talrijke maatschappelijke vraagstukken mag verwachten. De goochelaars zullen het
publiek niet meer kunnen vermaken, want hunne sterkste toeren worden overvleugeld
door de eenvoudige handelingen der geesten, die nu b.v. reeds opgerolde, ‘als met
potlood geschreven’ papiertjes, inhoudende antwoorden op bepaalde vragen, op
onzichtbare wijze in ledige voorwerpen wisten te brengen; zakdoeken uit iemands
zakken haalden en elders wegstopten; ‘beurtelings op verzoek, een horologie in de
hand gaven en er uitnamen’; enz. De sjouwerlui zullen hunne s t r i k e s moeten
staken, wanneer de geesten voortgaan de behulpzame hand te bieden bij het
verplaatsen van meubelen. Muziekmeesters zullen naar een andere betrekking
moeten omzien, wanneer de geesten wellicht spoedig bereid zullen zijn, op vaste
tijden voor te spelen, wat zij nu nog ongeregeld doen. Het peinzen over het
pauperisme zal weldra overbodig worden, wanneer de geesten zullen besluiten niet
enkel, gelijk tot heden, ‘verjaargeschenken’, maar behalve ‘stukken roode zeep’,
ook vleesch en brood ‘tusschen de boeken’ der menschen te brengen. Zelfs de
raven, die Elia spijzigden, loopen gevaar haren roem te overleven. Als er slechts
orde komt in het nu nog zoo ongeregelde optreden der geesten, of als de studie
der heeren onderzoekers maar leidt tot ontdekking der wetten, waaraan de meestal
onzichtbaren in hunne verschijning op aarde zijn gebonden, dan is de omvang niet
te berekenen van de diensten, die onze echtgenooten in het huishouden en wij
mannen in het maatschappelijk leven van de geesten zullen ontvangen.
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Voorloopig zouden wij echter misschien ietwat voorbarig handelen, nu reeds onze
dienstboden weg te zenden, om het huiswerk aan de geesten over te laten, of nu
reeds op te houden met zorgen voor eigen nooden of behoeften van anderen, in
het vertrouwen, dat de geesten ons en hen zullen bijspringen met hunne schatten
en adviezen. In ieder geval zal niemand het den heer Riko kunnen wijten, indien hij
in dit opzicht den tijd wat veel mocht zijn vooruitgeloopen. Onze bedachtzame
onderzoeker gunt ons wel van verre een enkelen blik in het land der belofte, maar
aan niemand voorspelt hij, dat hij voor zijnen dood daar zal wonen. Het is hem
slechts te doen om mededeeling van ‘feiten’, opdat zoovelen mogelijk zouden worden
opgewekt tot de ‘studie der daadzaken’, tot een ‘beginnen i n e i g e n k r i n g , of
met b e k e n d e n , het v o l h a r d e n d d o o r z e t t e n , het kennis maken met de
geschriften, o o k d e r t e g e n s t a n d e r s , het zelf v e r g e l i j k e n daarvan, en
het voorzichtig c o n c l u d e e r e n .’ Want daarin en daarin alleen ligt het ‘onderzoek’,
dat hij voorstaat en waarvan hij het hooge gewicht niet moede wordt te verdedigen;
en geen wonder, want het spiritisme is hem het ‘belangrijkste verschijnsel onzer
dagen.’ Daarbij zinken alle internationale en sociale, oostersche en westersche,
huiselijke en algemeene, zedelijke en godsdienstige kwesties in het niet.
Wel is waar zijn er menschen geweest - en misschien is hun geslacht nog niet
geheel uitgestorven - die onnoozel genoeg waren om te glimlachen bij het lezen
van menige bladzijde van des heeren Riko's brochures. Zij durfden den onderzoeker
van lichtgeloovigheid beschuldigen en meenden uit zijne boeken te bespeuren, dat
hij al te lichtvaardig uit de schriftelijke en mondelinge bronnen zijner geestverwanten
had geput. Zij lazen in de confidentie: dat de ‘eerste indrukken’ bij het onderzoek
soms zoo bijzonder ‘sterk’ waren, de niet bedoelde verklaring, dat de schrijver al
zeer gemakkelijk het slachtoffer kon worden van bedrog of zelfmisleiding. Zij
ontwierpen zich het beeld van een auteur-onderzoeker-spiritist, die alles aanneemt
wat anderen hem vertellen, hoe vreemd en wondervol het ook schijne, zoolang de
referenten slechts geestverwanten, medediscipelen der zelfde school zijn, of zich
met hunne verhalen streng houden binnen den kring van het vreemde en
wondervolle, dat hem nu eenmaal niet meer vreemd en wondervol toeschijnt, maar
veeleer
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natuurlijk en in volkomen overeenstemming met deugdelijk gewaarborgde ‘feiten’;
en zij schreven onder dat beeld den naam van A.J. Riko. Zij gingen nog verder in
hunnen overmoed en beschuldigden den onpartijdigen onderzoeker, in het openbaar,
van gebrekkige waarneming, van inbeelding, van blind vertrouwen op halve
voorzorgsmaatregelen, die bedrog aan de kaak moesten stellen. Zij willen de ‘feiten’
- verbeeld u: de feiten! - wegredeneeren; de ‘daadzaken’ schrappen uit het boek
der historie, ja zelfs ten deele zonder eenige genade over boord werpen, als
duivelskunstenarijen, waartoe hoogstens een genie als dat van Bamberg wordt
vereischt. Sommigen wenschten eenvoudig bij dat vandalisme te berusten; doch
anderen, die trouwens dapper hadden meegeholpen in het zoogenaamd aanwijzen
en constateeren van inbeelding en bedrog, hadden een deel der ‘feiten’ voor een
andere operatie bewaard en trachtten, ter verklaring van hun ontstaan, dat niet werd
betwijfeld, verschillende methoden toe te passen, de een nog al dwazer dan de
ander, doch allen hierin overeenkomende, dat zij de eenig ware oorzaak, ‘de
inwerking der geesten’, buiten rekening lieten en heul zochten bij de toepassing van
bekende wetten der natuur.
De dwazen.
Zij verdienen geen anderen naam; en ‘dwaze tegenstand’ is eigenlijk een nog
veel te zachte omschrijving van het verzet dergenen, die de ‘feiten’ durfden
aanranden en de ‘daadzaken’ verklaren uit andere beginselen dan die het spiritisme
belijdt. Maar, zal de heer Riko gedacht hebben, met moet medelijden hebben met
de onkundigen en zich houden aan de ‘jaren lang beoefende zachtmoedigheid’, al
zou niemand het kunnen kwalijk nemen, dat men ‘de tanden eens liet zien en de
nagels voelen.’ Hem kunnen de ingebrachte bedenkingen toch niet deren, noch een
oogenblik zijne overtuiging schokken aangaande de waarheid der groote ‘feiten en
daadzaken’, aan wier ‘onderzoek en studie’ hij zijn leven heeft gewijd. Hij w e e t ,
dat ze niet op inbeelding berusten, noch de voortbrengselen zijn van bedrog, noch
de vruchten van bekende, doch tot heden niet als zoodanig erkende, krachten der
natuur. Hij weet, dat zijne tegenstanders zich het hoofd te pletter zullen stooten
tegen den ondoordringbaren muur zijner ‘daadzaken en feiten’, omdat hij gelooft.
Zijn geloof heeft hem behouden en dit zal het plechtanker blijven van zijne hoop;
zijn geloof aan d e i n w e r k i n g d e r g e e s t e n .
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Dat geloof ontneemt hem allen twijfel aan de realiteit van verschijnselen, die hij
meent waar te nemen, doch waarvan anderen niets bespeuren, of waarvan die
anderen duidelijk genoeg bemerken, dat zij tot het gebied der goocheltoeren
behooren. Dat geloof doet hem aan die anderen b.v. den eisch stellen, dat zij zullen
bewijzen, hoe zekere mediums, de ‘sterkste’ uit Londen, die hij kent, de heeren
Williams en Herne, in donker proeven van buikspreken gegeven of zich van
spreekbuizen hebben bediend, op straffe van niet-ontvankelijk-verklaring hunner
opmerkingen en daarop gegronde overtuigingen. Dat geloof doet hem in de
waargenomen verschijnselen niet iets zien, dat wellicht tot heden niet is verklaard
en misschien nooit volledig verklaard zal kunnen worden, gelijk er zoo verbazend
veel is binnen het bereik onzer waarneming, dat wij vruchteloos zoeken te
doorgronden. Neen, dat geloof schenkt hem den moed, in de ‘feiten en daadzaken’
het ‘positief bewijs’ te erkennen ‘voor het bestaan eener tot heden onbekende kracht.’
Daarmede is de m a j o r geboren, waaraan de niet minder boven alle kritiek en vorm
van bewijs verheven m i n o r zich op uitnemende wijze laat vasthechten: ‘die kracht
heeft bepaalden wil en handelt met verstandelijk overleg.’ Wanneer het geloof nog
eenmaal zijne stem heeft doen hooren en verzekerd ‘zulk een kracht nu noemt men:
geest;’ dan ligt de conclusie voor de hand en men heeft met een eenvoudige
‘sluitreden’ bewezen, dat de zoogenaamde spiritische manifestatiën onzer dagen
worden teweeggebracht door geesten. Het geloof leent de behulpzame hand, om
zachtkens heen te stappen over de gapingen, die gewone menschen in deze
redeneering meenen op te merken. Het geloof aan de inwerking der geesten ergert
zich niet aan den sprong, die van een problematische ‘kracht’ naar een niet nader
te omschrijven ‘geest’ wordt gewaagd. Dat geloof deinst niet terug voor de verklaring,
dat nu ‘het daadwerkelijke bewijs voor de individueele onsterfelijkheid’ is geleverd,
hoewel van de ‘kracht’, die men zegt te hebben gevonden en die men ‘geest’ heeft
genoemd, wordt verzekerd: ‘wat een geest is, weten we niet.’ Het geloof houdt zich
met dergelijke kleinigheden niet op. Het heeft andere, gewichtiger bezigheden te
verrichten. Het heeft zich te handhaven en te verdedigen tegen allerlei slag van
bestrijders. Maar het is sterk, ja onoverwinnelijk.
Men zie slechts op den heer Riko. Hij heeft zich gewapend

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

30
met dat geloof aan de inwerking der geesten en is voor zichzelf ‘onomstootelijk,
door eigen waarneming, overtuigd van het waarachtig bestaan der Spiritualistische
Manifestatiën.’ Hij trekt ten strijde en ontmoet slechts ‘dwazen tegenstand’; een
‘officiëele wetenschap’ die onmachtig is, tot de hoogte van het spiritisme op te
klimmen, omdat zij in hare waanwijsheid het geloof meent te kunnen ontberen, en
die zich dien ten gevolge op de jammerlijkste wijze belachelijk maakt, mannen van
naam en karakter, die weinig meer dan een duw en een schimpscheut verdienen,
nu zij zich zoo dom hebben aangesteld om niet aan het spiritisme te gelooven;
openbare bestrijders, die hunnen naam verzwijgen en daarin het kenmerk hunner
machteloosheid hebben nedergelegd, en dito kampioenen, die ter wille van de
wetenschap, wier tolken zij wenschen te heeten, krachtens hunne betrekking of
lievelingsstudie, zich moesten schamen over de armoede hunner schijnbare
tegenwerpingen. Dat de heer Riko zooveel wijzer is, als die anderen, dat hij den
moed niet verliest in den doolhof der ‘officiëele wetenschap’, te midden dier
puinhoopen van lang versleten wapenen en onlogische redeneeringen tegen het
spiritisme; hij heeft het te danken aan zijn geloof.
Door dat geloof weet hij, dat alleen zijne conclusies steek houden; dat niemand
in den echten zin des woords ‘wetenschappelijk’ is, behalve hij en zijne
geestverwanten; dat ‘geen denker’ iets van beteekenis kan inbrengen tegen zijne
meeningen; dat niemand in den strijd ‘solider argumenten’ aanvoert dan hij en zijne
vrienden. Dat geloof heeft hem ontheven van de lastige overdenking der vragen
naar het monisme en dualisme, den aard en het verband van geest en stof. Zelfs
de juistheid zijner hypothese: het zijn geesten die ‘de feiten en daadzaken’ in het
leven roepen, heeft voor hem geen rechtvaardiging noodig, zoo min als voor anderen.
Zij rechtvaardigt zichzelf.
De heer Riko wil dan ook volstrekt niet, dat men hem op zijn woord zal gelooven.
Al zou soms de toon van zijn schrijven het tegendeel doen vermoeden; hij zegt het
bij herhaling: hij verlangt van niemand geloof aan de ‘feiten’ door hem medegedeeld.
De ‘daadzaken’ moeten spreken voor zichzelf en zullen dan niet nalaten het geloof
te wekken. Hij gaat rustig zijn gang, niet als de profeet, die tracht te overtuigen en
proselieten te maken, maar als de priester, die de wet leest en verhaalt van de
offers, door het voorgeslacht en den tijdgenoot gebracht, terwijl hij zich
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hoogstens een enkele maal verwaardigt, dezen of genen god der heidenen in de
beenen te ‘bijten.’ Zoo, meent hij, zal het volk wel tot Jehova worden gebracht.
Het geloof heeft den heer Riko in de rijen der spiritisten geplaatst en zal ook zijne
tegenstanders moeten redden, indien behoud voor hen mogelijk zal wezen. Want
de wetenschap kan slechts aan het woord worden gelaten, wanneer het geloof heeft
gesproken. Aan de wetenschap het ‘onderzoek en de studie’ der ‘feiten en
daadzaken’, nadat het geloof de realiteit van deze boven kritiek en bedenking
verheven, als openbaringen en werkingen van geesten zal hebben erkend. Dat
geloof te willen ontleden, is onwetenschappelijk, den echten denker onwaardig en
bovendien ten eenemale overbodig. Want het vindt zijne rechtvaardiging in de
‘daadzaken en feiten’, die voor zichzelf pleiten, naar het oordeel van den heer Riko,
gelijk de heer Roorda in de ‘innerlijke klaarblijkelijkheid zijner leer’ het alles afdoend
bewijs voor de waarheid van het door hem verkondigde spiritisme had gevonden.
(Wordt vervolgd).
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Mijnheer Adolphe Thiers.
1)
Door Elie Reclus.
I.
Het is al een heel raar klein mannetje, M. Thiers, een van de zonderlingste menschen
van deze eeuw. Hij heeft zooveel leven gemaakt, hij heeft zooveel van zich doen
spreken dat wij, willens of onwillens, gedwongen zijn kennis met hem te maken. In
omnibussen, in spoorwagens, in koffijhuizen ontmoet gij menschen, die zich doen
opmerken door den snit van hun jas

1)

Het hiervolgend opstel over den Heer Thiers is de vertaling van een o n u i t g e g e v e n
Fransch M.S. van den Schrijver, een bekend en geacht letterkundige, die zelf te Parijs eene
openbare betrekking bekleedde tijdens de Commune, maar thans zijn verblijf houdt in
Zwitserland en die ook in dit stuk schreef over dingen die hij van nabij heeft beleefd en
waargenomen. Ofschoon zijne beschouwingen en mededeelingen over den thans zoo
gevierden staatsman diens persoon in een voor Nederlandsche oogen tegenwoordig zeer
ongewoon en voor velen misschien min aangenaam licht plaatsen en dan ook, naar ons
voorkomt, van partijdigheid niet geheel zijn vrij te pleiten, bevatten zij toch zoovele
merkwaardige bijzonderheden, dat wij gemeend hebben onzen lezers een dienst te doen
door hen daarmede in kennis te stellen. Voor de juistheid van het oordeel in ons vaderland
over den beroemden Franschman kan het zeker geen kwaad ook deze stem eens te hooren.
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en door de kleur van hun vest, die zoo dikwijls hunne courant in uw bijzijn
opengeslagen hebben, zoo dikwijls naast u den neus gesnoten of geniesd hebben,
zoo dikwijls verlof gevraagd hebben hunne sigaar aan de uwe aan te steken, dat
zij eindigen met eene soort van vertrouwelijkheid met u te bemachtigen. Hunne
voorkomendheid ontaardt in familiariteit; het wordt u ten laatste bijna onmogelijk u
van hen te ontslaan, zonder een standje te maken, dat uzelf nog onaangenamer
zou zijn, dan hun. Men zegt van zulke indringers dat zij zwaar op de hand zijn. M.
Thiers is zwaar op de hand, en wel zóó zwaar op de hand dat hij, na zich aan
Frankrijk opgedrongen te hebben, zich aan geheel Europa opgedrongen heeft. Hij
heeft de schoone Clio, de Muse der geschiedenis, zoozeer lastig gevallen, dat zij
niet anders heeft kunnen doen, dan hem op hare gedenkrol te plaatsen, evenwel
niet zonder voorbehoud en zonder heel wat aanmerkingen te maken. Maar dat kan
hem minder schelen; zijn naam staat op het groote register, dat is alles wat hij wilde.
M. Thiers is een man van de vorige eeuw, hij is in 1797 geboren, en deze datum
verklaart veel in zijn karakter, vele eigenaardigheden van zijn geest. Gedurende
zijne kindsheid beleefde hij de groote Napoleontische avontuurlijkheden, - in de
schoone jaren zijner jeugd, de Bourbonsche restauratie, - in zijn mannelijken leeftijd
de burgerlijke overweldiging der regeering van Lodewijk Philips, - in het eerste
tijdperk zijner grijsheid de kortstondige republiek van 1848 en de lange
Bonapartistische restauratie van Napoleon III, en eindelijk in zijn laten ouderdom
het tegenwoordige tijdperk.
Het pronkstaaltje van het Fransche burgerdom zou, zoo schijnt het, in eene oude
familie van kleine burgerlieden moeten geboren zijn. Niet alzoo. De vader van
Adolphe Thiers was een arme smid te Aix in Provence. De latere historieschrijvers
zullen mogelijk wat te vertellen hebben van dien vader - de snuffelaars hebben altijd
het geluk eenige ontdekkingen te doen in de archiven van den burgerlijken stand maar tot heden is er niets bekend van dien armen gansch vergeten proletariër: den
vader van den grooten Mijnheer Thiers.
Eén ding schijnt zeker: M. Thiers heeft geene moeder gehad. Mannen op wier
vorming eene moeder invloed oefende, hebben altijd zekere zwakheden, zekere
hartsaangelegenheden, waar M. Thiers vrij van gebleven is. Zulke mannen leven
schielijk, zij
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wijden en offeren zich gaarne op aan hunne overtuiging, terwijl M. Thiers zich
wonderwel bewaard heeft, even als een graankorrel, die nooit gekiemd heeft, in de
hand eener Eygptische mummie.
De mannen, die eene moeder gehad hebben, doen vroeg of laat dwaasheden
voor de vrouwen; men weet niet dat M. Thiers er ooit eene begaan heeft. Hij kan
ongetwijfeld wel het hof gemaakt hebben aan de vrouw van een minister of van een
hooggeplaatst ambtenaar, maar zijne hofmakerijen hebben nooit opspraak gegeven,
en men heeft nooit gehoord dat hij eene ernstige genegenheid voor eene vrouw
gehad heeft. M. Thiers, zegt men, heeft ook nooit kinderen gehad, noch wettige,
noch onwettige. M. Thiers is wel en deugdelijk getrouwd, hij heeft eene groote
bruidschat getrouwd, hij heeft eene aanzienlijke positie getrouwd, hij heeft protecties
en verwachtingen getrouwd, zoo als het ieder burgerman past, die achting voor zich
zelven wil hebben, hij heeft eene vermeerdering van aanzien getrouwd. Door
Mejufvrouw Dosne, dochter van een wisselhandelaar, te huwen, huwde hij een'
eersten kamerdienaar, waar hij op vertrouwen kon, huwde hij een eerlijken en
spaarzamen rentmeester, huwde hij eene kok, die haar zaak verstaat, en meer
verlangde hij niet van Mejufvrouw Dosne, de dochter van den wisselhandelaar.
Het lot heeft van die ironische tegenstellingen. De toekomstige redder van de
familie heeft zelf geene familie, hij is eene soort van Methusalem, koning van Salem,
zonder vader, zonder moeder, zonder nakomelingschap en zonder geslachtsboom.
Het schijnt dat M. Thiers nooit een broeder gehad heeft. Men wist ook niet dat hij
eene zuster had, totdat men, in 1840, eensklaps te Parijs, rue Grange-Batelière,
twee schreden van het boulevard Montmartre, een uithangbord ontdekte:
Mademoiselle Thiers,
Soeur du Président du conseil des Ministres Tient
Restaurant à quarante sous.
Diners à la carte.
Nauwelijks was de nieuwe restauratie geopend, of het publiek stroomde er binnen
en vond er vrij magere kost, maar eene welbespraakte dame, die verhaalde dat zij
de volle zuster van den grooten minister was, maar dat haar gierige en inhalige
broeder haar gebrek liet lijden; zij was dus wel genoodzaakt eene
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gaarkeuken te houden, terwijl hij voorzat in den ministerraad. Overigens, die slechte
broeder was een even slecht zoon, en...zij was midden in haar verhaal toen zij
gestoord werd door afgezanten van M. Adolphe Thiers, die haar in aller ijl den prijs
kwamen vragen welken zij verlangde voor haar uithangbord, hare banken, hare
pannen....tegen comptant geld....
Daarna is Mejufvrouw Thiers weder van het tooneel verdwenen, en wij weten niet
wat er van haar geworden is.
Na het voorafgaande zal men zich wel niet verwonderen dat de geschiedenis
zwijgt omtrent de kinderjaren van Adolphe. Maar men kan zich nauwelijks anders
voorstellen, dan dat de kleine Dodophe, op een stokpaard rondrijdende, zich
opgewerkt had tot tamboer-majoor van de straatjongens der voorstad, en dat hij
met een ratel de geheele buurt de ooren deed suisen, en meer geraas maakte dan
zijn vader, de smid, op zijn aambeeld.
Een schoolmeester trok zich den kleinen Adolphe aan, getuigde dat hij een vroeg
ontwikkeld verstand, een opmerkzamen geest en een buitengewoon geheugen had,
en verklaarde dat hij verre uitblonk boven zijne schoolmakkers. Eenige goedhartige
menschen bemoeiden er zich mede, en Adolphe kreeg eene beurs voor de latijnsche
school te Aix en vervolgens te Marseille. De jongeling werd alzoo op algemeene
kosten onderwezen, gekleed, gevoed, verwarmd. - Gij onderstelt natuurlijk dat de
minister Thiers zijne schuld van dankbaarheid aan de onderwijzers der jeugd betaald
zal hebben, en dat hij zijn altijd grooten en soms alvermogenden invloed gebruikt
zal hebben ten gunste van het algemeen en kosteloos onderwijs, ten gunste van
de lagere en middelbare scholen? - Laat ik u uit dien waan helpen. M. Thiers, ten
volle overtuigd dat hij niemand ooit iets verschuldigd is geweest, en dat hij van den
laagsten tot den hoogsten trap in de maatschappij is opgeklommen door eigen
verdienste en door niets anders dan door eigen verdiensten, heeft altijd eene
volslagene onverschilligheid getoond voor alle mogelijke schoolkwesties. De
pelotonschool vond hij steeds van alle scholen de belangwekkendste. Het is ons
niet bekend dat hij ooit iets voor het volksonderricht gedaan heeft, dan zijne stem
en ondersteuning te geven aan hen die de kinderen van het volk in de handen der
Jezuïeten en andere eerwaarde vaders overgeleverd hebben. En de laatste dienst
door M. Thiers aan het volksonderwijs bewezen is, tot grootmeester der Universiteit
benoemd te hebben M.
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Jules Simon, den zalvenden Simon, die onlangs aan de onderwijzers te Rouaan
zeide: ‘Mijne heeren, gij schijnt mij toe te vergeten dat het u toegevallen lot is te
lijden en te gehoorzamen.’
Op het college te Marseille behaalde de jeugdige Thiers de eerste prijzen, en was
haantje de voorste onder zijne makkers. Hij was het vriendschappelijkst met M.
Mignet, die altijd zijn vriend en vertrouweling gebleven is, en met M. Crémieux,
wiens neef hij vijftig jaren later zou laten fusilleeren.
Toen hij het college verlaten had, lieten zijne beschermers hem in de rechten
studeeren aan de kleine faculteit te Aix, waar hij tot zijn drie en twintigste jaar bleef,
en leerde praten en redetwisten, en zoo wat rondsnuffelde in het Burgerlijk Wetboek.
Maar het was hem niet genoeg de lummelachtige kleinsteedschen te verbazen door
den bluf zijner welsprekendheid of door de geslepenheid zijner pleidooien. Zijne
eerzucht streefde naar hooger. Hij kon zich niet tevreden stellen met de bewondering
van Aix en Marseille. Hij vertrok dus naar Parijs, voorzien van onderscheidene en
prachtige aanbevelingen.
Men is niet met zekerheid ingelicht omtrent de avonturen die hem op zijn weg
overkwamen. Zijne vrienden zeggen dat hij door een troep reizende komedianten
aangevallen en uitgeplunderd werd; anderen zeggen dat hij den R o m a n
C o m i q u e van Scarron gelezen had, en dat hij op den inval kwam de heldendaden
van Ragotin te hernieuwen en zich te oefenen als clown, p î t r e of hansworst; de
snoeverijen en harlekinaden hadden iets aanlokkelijks voor hem; het lachte hem
toe Cassander voor den gek te houden, en Colombine het hof te maken; hij zoude,
zoo wil men, eene roeping gevoeld hebben om in het publiek schoppen en klappen
te krijgen en te geven. Wij durven niet beslissen wat er waar is van dit verhaal. Dit
staat vast, dat Gil Blas de Santillane met zijn in flarden gescheurden kiel, zijne
afgeloopen schoenen en zijn vernielden hoed, geen armzaliger voorkomen had, bij
zijn intocht te Burgos, dan Thiers, het toekomstige hoofd van zoovele ministeriën
onder Lodewijk Philips, toen hij over de brug du Châtelet te Parijs ging, om zich een
eenvoudig zolderkamertje in het Quartier Latin te huren, waar zijn vriend Mignet,
die weldra de gewichtigste persoon van het Institut de France werd, hem spoedig
volgde.
Mignet, die zelf omtrent dien tijd een door de A c a d é m i e d e s I n s c r i p t i o n s
e t B e l l e s L e t t r e s uitgeschreven prijs

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

37
behaalde, bracht hem de tijding mede dat de Academie van Aix als prijsvraag had
uitgeschreven: l ' E l o g e d e V a u v e n a r g u e s en dat er met den eersten prijs
een aardig sommetje te verdienen was. Fluks loopt ons Thiersje naar de Bibliotheek,
maakt zich in acht dagen eigen met den diepzinnigen en strengen, met den
zachtmoedigen en melancholischen moralist, en zendt veertien dagen later zijne
verhandeling aan de Academie, zonder handteekening, zoo als de regel is. - Het
Comité ontving slechts twee of drie andere opstellen, die beneden het middelmatige
bleven en besliste, dat het handschrift uit Parijs, door een onbekenden schrijver,
zeker den prijs verdiend zoude hebben om den levendigen en schitterenden stijl,
ware het niet ontsierd door den Jacobijnschen geest, de revolutionnaire strekking,
die in elken regel doorstraalden. Dien ten gevolge schreef de Akademie l ' E l o g e
d e V a u v e n a r g n e s andermaal als prijsvraag uit. In het minst niet ontmoedigd,
schreef de jonge Thiers eene tweede verhandeling naar den smaak der Heeren van
de Academie, welke verhandeling in eene plechtige zitting verklaard werd den
eersten prijs te verdienen. Vervolgens kende men eene eervolle vermelding toe aan
het vroegere handschrift. Toen men de verzegelde naambriefjes opende, bleek het
dat de schrijver van de bekroonde memorie Adolphe Thiers heette, en dat de schrijver
van de eervol vermelde studie ook Adolphe Thiers heette. Het publiek maakte zich
zeer vroolijk over het geval; men lachte de professoren uit en de jonge Thiers stak
het geld op. Dit was zijne eerste schrede op den weg der vermaardheid.
Een jong mensch van dit gehalte, die meer talent dan klinkende munt, en meer
eerzucht dan eerlijkheid heeft, wordt onweerstaanbaar door de journalistiek
aangetrokken en maakt zich weldra een naam, hetzij in de liberale, betzi in de
reactionnaire partij. Door eene aanbeveling van den afgevaardigde Manuel verkreeg
Thiers de plaatsing van zijn stuk over Vauvenargues in l e C o n s t i t u t i o n n e l .
Dit blad was onlangs opgericht door M. Hortensius de Saint Albin, een zonderling
mensch, die de vriend van Lodewijk Philips werd, na de boezemvriend van Danton,
dien hij nooit verloochende, geweest te zijn. Thans is de oude Constitutionnel het
blad der oude burgerij; hij zit in zijn armstoel gedoken, heeft een groene kap voor
de oogen, en draagt een lange bruine kamerjapon; zijn kin duikt in zijn witte das,
die in hare breede plooien al de puisten en gezwellen van den vermaarden doctor
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Veron verbergen kan. Maar toen was de Constitutionnel jong, schitterend en
stoutmoedig, en maakte het dagelijksch geluk uit van de burgerij, die slechts zwoer
bij Voltaire en Béranger en die in die dagen ten strijde trok tegen de aanmatigingen
en voorrechten welke de aristocratie trachtte te doen herleven. Het waren de schoone
dagen van den veldtocht tegen de Jezuïeten: hoe meer spotternijen en
schimpscheuten men op de monnikken, Redemtoristen en andere broeders wist af
te richten, hoe meer gruweldaden men van hen te verhalen had, hoe beter. Thiers
onderscheidde zich in deze schermutselingen, hij telde onder de onverschrokkenste
fourrageurs, en weldra werd hij het hoofd eener bende lichte ruiterij, daar hij zich
als vrijwilliger bij gevoegd had.
In den vrijen tijd, dien zijn dagbladgeschrijf hem liet, legde Thiers zich toe op
historische studiën, waarvan hij de nog al oppervlakkige vruchten aan het publiek
leverde onder den titel van: L a M o n a r c h i e f r a n ç a i s e (1821).
Spoedig daarna waagde hij zich aan de kunstkritiek, en verzamelde zijne
dagbladartikels daarover in: l e S a l o n d e 1822. Hij was de eerste die het
ontluikend talent van Delacroix toejuichte, en dit heeft de overtuiging bij hem
vastgeworteld, dat hij een eerste kunstkenner is. M. Thiers heeft verscheidene
maanden in Italië gereisd, het eene Museum na het andere bezoekende, hij heeft
vele bronzen ornamenten, en vele oude schilderijen gekocht, en hij is altijd een
trouw bezoeker van het Hôtel des Ventes geweest.
Over den smaak valt niet te twisten. M. Thiers heeft zeer zeker het recht om zijn
geld te plaatsen in antieke vazen en vlaamsche schilderijen, en zich daarom een
kunstkenner te wanen zoo als er weinig zijn. Wij geven gaarne toe dat M. Thiers
fortuin had kunnen maken als koopman van oudheden en rariteiten, even goed als
hij fortuin gemaakt heeft in de politiek, maar met dat al is hij geen kunstkenner. Zijn
gemoed is te dor, hij is te kleingeestig, wat hij smaak noemt is regelmatigheid en
gemakkelijkheid in de uitvoering, sierlijkheid in de alledaagsheid. Ga zijne
schrijfwerken na, bestudeer hem in zijne dertig of veertig boekdeelen, gij zult er
eene overmaat van kleine hoedanigheden, tot den hoogsten trap opgevoerd, in
vinden, maar nooit een zweem van adelaarsvlucht, nooit een droppel van den
Hippocreen, de fontein der Musen, van dat goddelijke verfrisschende
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water, dat uit dezelfde rots welde, vaar Pegasus uit sprong, nooit eene dier heilige
opwellingen, uit de sombere diepten der aarde voortgekomen, die na de ziel en het
lichaam der Pythonisse doorstroomd te hebben, zich als orakeltaal deden kennen.
M. Thiers is kunstkenner, zoo als Scribe dichter en Horace Vernet schilder is.
Toen zijn beroemde woning op de plaats Saint George - die hij zich met een
millioen drie en vijftig duizend franken heeft doen vergoeden en die er waarschijnlijk
geen tweemaal honderd duizend waard was - door de Parijsche Communards
veroordeeld was afgebroken te worden, zijn vele menschen die woning gaan zien.
De goede kennissen van den heer Thiers hadden aan zijn hôtel eén artistieken roep
gegeven, die de algemeene nieuwsgierigheid opwekte, maar men vond zich
teleurgesteld. De meeste bezoekers erkenden dat de inrichting zeer c o m f o r t a b l e
was, bewonderden de uitstekende orde die in alle bizonderheden heerschte: eene
afgeschoten bergplaats voor elke soort van schoenen, van kleedingstukken, van
confituren; eene collectie van de tanden der familie, geklassificeerd, geannoteerd
en geanalyseerd; bons voor suiker, steenkolen, kaas enz.; maar overigens vond
men dat het geheel een bekrompen en kleingeestig aanzien had en dat er honderden
m a i s o n s m e u b l é e s te Parijs zijn, waar meubels en inwendige versiering van
veel meer smaak getuigen. Er is niets in de gewoonten, in de hebbelijkheden van
den Heer Thiers dat hem onderscheidt van een' rijk geworden kruidenier; zonder
de ondeugende scherpzinnigheid die uit zijne oogen straalt, zou zijn gelaat geheel
passen achter eene toonbank. Al heeft hij schilderijen van Mieris en van Teniers,
florentijnsche cameeën en byzantijnsche koperwerken, M. Thiers is een burgerman,
mogelijk de volkomenste belichaming van het burgerlijk genie, een burgerman die
graag voor eenen Maecenas doorgaat. Hij heeft het aangenaam gevonden die rol
te spelen ten koste van den staat, en de begunstigde kunstenaars hebben hem een
naam van kunstkenner gegeven in verhouding met zijne bestellingen, en niemand
beschouwt dien als zoo wel verdiend als hij zelf. Hij meent ter goedertrouw dat hij
een onwedersprekelijk gezag in kunstzaken heeft.
De schrijver van een levensbericht van den heer Thiers, M. Loménie, verhaalt,
dat het hoofd der oppositie, toegelaten in de salons van den beroemden bankier
Laffitte, er zich deed opmer-
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ken door zijne aangename kout en de levendigheid zijner zuidelijke verbeelding.
Zijne bizonder kleine gestalte, de alledaagsche uitdrukking van zijn gelaatstrekken,
half onder groote brilleglazen verborgen, de vreemde dreun van zijn stem, het
onophoudelijke gehuppel en de zoo vreemde schouderschommeling die hem eigen
waren, gevoegd bij een volslagen gebrek aan manieren, alles onderscheidde hem
van de gewone jongere gasten.
Hij wist zich spoedig door zijne vroolijkheid, zijne zuidelijke welbespraaktheid, zijn
altoos opgewekten geest, zijne onvermoeide lichamelijke en verstandelijke
bedrijvigheid in te dringen bij den bankier Laffitte, een' edelmoedigen en
goedvertrouwenden man, die hem eene kamer in zijn huis aanbood. Thiers werd
zijn vraagbaak, zijn eerste secretaris, zijn jeugdige vriend, weldra zijn vertrouweling
en somwijlen zelfs zijn raadgever. Door Laffitte werd hij aan iedereen voorgesteld,
bij iedereen genoodigd, hij wist zich alle deuren te doen openen, vleide den een,
streelde de zwakheden van den ander, wist vermakelijk kwaad te spreken van de
afwezenden, bood zijne diensten of zijne vriendschap aan, deed zich in genade
aannemen of zocht bescherming, al naar dat zijne menschenkennis het hem
raadzaam deed oordeelen. Laffitte beval hem dringend bij Lafayette, den veteraan
der republiek, aan, later ook bij den hertog van Orleans, die reeds overal te vinden
was met zijn witten hoed, zijne vermaarde parapluie en zijn democratischen
handdruk. Thiers vond aanmoediging bij den baron Louis, en zelfs bij Talleyrand
die, na hem slechts eenige malen gezien te hebben, zich deze orakelspraak ontvallen
liet: ‘C e j e u n e h o m m e n ' e s t p a s p a r v e n u , i l e s t a r r i v é ’, en sedert
zich vervaardigde belang te stellen in het vooruitkomen van Thiers en hem
raadgevingen en inlichtingen gaf. M. Thiers kan zich dus met volle recht beroemen,
zoo als hij meermalen gedaan heeft, een leerling van dien ouden schavuit te zijn.
Bij iedereen goed ontvangen, kwam Thiers meer of minder vaak terug, naarmate
hij voordeel van iemand meende te kunnen trekken. Hij speelde zoo goed en zoo
lang de rol van een gewichtig persoon, totdat hij een gewichtig persoon werd, hij
matigde zich gemeenzaamheden aan bij de voornaamste lieden, kwam met zijn
hoed op het hoofd in de eetzaal van den heer Laffitte, en deed na den eten, wie er
ook in het salon ware, een slaapje van een half uur in een fauteuil bij het vuur, eene
gewoonte, die hij altijd behouden heeft.
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Zoozeer als eenige vrouw van zijn land is M. Thiers begaafd met hetgeen Michelet
ergens noemt: ‘l e d o n t e r r i b l e d e l a f a m i l i a r i t é ’ der Provençaalsche
vrouwen. Om zich van alle geheimen meester te maken, is er geen uitstekender
middel, dan aanvallende onhescheidenheid, die onbeschaamd uitvraagt en die partij
trekt van onwaarheden zoowel als van de oprechtste ontboezemingen. Er zijn
kinderen die altijd hun zin weten te krijgen, zij durven alles vragen en alles doen,
zij maken misbruik van ieders goedheid, en, men vergeeft hun alles omdat zij, ja
alles breken en vernielen en plunderen, maar....zij zijn zoo aardig en zoo vroolijk.
Die aardigheid is niet altijd verzeld van goedhartigheid en voorkomendheid,
integendeel, die aardige kinderen zijn meestal wreed, die vroolijke snaakjes zijn
dikwijls valsch en ondeugend.
Het is omdat M. Thiers zoo heel klein is, en aan een kind deed denken, dat de
gemeenzaamheid hem zoo goed gelukt is. Men ziet aan hem dat de familiariteit een
uitstekend middel is om vooruit te komen, maar zijn er ook andere. Daar zijn bijv.:
eene strenge houding, ingetogenheid in doen en spreken, ten dienste vooral van
hen die tragische rollen willen vervullen. Het is opmerkelijk dat de twee mededingers
Thiers en Guizot, - zij leerden elkander kennen in het salon Laffitte - door geheel
tegenovergestelde middelen geslaagd zijn. De een door familiariteit, de ander door
terughouding, de een door de rol van b o n h o m m e te spelen, de ander den grooten
man uithangende. De regeering van Lodewijk Philips zal altijd gekenmerkt blijven
als het schoonste tijdperk van het classieke burgerschap. Thiers vertegenwoordigde
de thesis, Guizot de antithesis en de Burger-Koning, beiden onder zijn groote
parapluie beschermende, stelde de synthesis voor. Maar laat ons de gebeurtenissen
niet vooruitloopen.
Even als de omwenteling van 1848 krachtig voorbereid werd door L ' h i s t o i r e
d e s G i r o n d i n s van Lamartine, zoo werd de omwenteling van 1830 zeer verhaasd
door de G e s c h i e d e n i s d e r F r a n s c h e o m w e n t e l i n g van M. Thiers.
Toen de jonge Thiers nog beschermers noodig had, bood hij den heer Felix Bodin,
een der meest geziene redacteurs van l e C o n s t i t u t i o n n e l , aan hem
behulpzaam te zijn in een groot werk, dat deze over de Fransche omwenteling
aangevangen had. Om spoediger te gaan zou men gezamenlijk arbeiden en roem
en geld deelen. M. Bodin, dien de jonge man toen zeer geviel,
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nam met graagte een aanbod aan, dat hem in alle opzichten voordeelig toescheen.
Alles ging naar wensch van M. Felix Bodin, zoolang als M. Thiers de bescherming
van M. Felix Bodin noodig had; maar naarmate M. Thiers grooter figuur in de wereld
maakte, nam hij eene grootere plaats in het boek. Het eerste deel was het
gezamenlijke werk van de H.H. Felix Bodin en Thiers, het tweede was dat van de
H.H. Thiers en Felix Bodin, en eindelijk het derde pronkte reeds alleen met den
naam van M. Thiers. Dit geval is zeer karakteristiek Zoo als M. Thiers handelde bij
zijne eerste schrede, zoo deed hij gedurende zijne lange politieke loopbaan, in het
salon van Laffitte, in de kamer, en in de ministerraden van Lodewijk Philips, in de
kamer onder het keizerrijk, in de vergaderingen der beide Republieken, Klein Duimpje
kroop in ieders bed en men liet hem begaan, omdat hij zoo klein was, en omdat hij
beloofde zoo weinig plaats in te nemen; maar ziet! daar trekt hij de deken naar zich
toe, nog wat, nog wat, en eindelijk heeft hij haar heelemaal, en is er geheel in
gewikkeld. Lodewijk Philips, die niet wist hoe M. Felix Bodin er mede gevaren was,
deed op zijne beurt de onaangename ondervinding op.
‘Ik mag doen wat ik wil,’ vertelde de koning, ‘M. Thiers ziet altijd kans zich op
mijne plaats te dringen. Ik zeg hem: M. Thiers, ik wil een bed voor mij alleen, hier
zijn er twee, kies er vrij een, ik zal het andere nemen. - Heel wel! dat is zoo
afgesproken; ik vlei mij het eindelijk rustig te zullen hebben, ik kleed mij uit, en....ik
vind het verdekselde mannetje in het bed, dat hij mij zoude overlaten!....’
De beide eerste deelen van l ' H i s t o i r e d e l a R é v o l u t i o n , die hij tot het
einde van het keizerrijk vervolgde, zijn niet veel meer dan eene verkorting van den
Moniteur en van eenige pamfletten, maar zoodra Bodin ter zijde was gezet, gaf
Thiers veel breeder omvang aan zijn werk. De onderneming werd terstond gunstig
opgenomen door het publiek, maar dit heeft ook zijne gevaarlijke zijde. Op het
titelblad der eerste uitgaven ziet men eene vrouwen-buste, de Republiek
voorstellende, getooid met de vermaarde Phrygische muts. Later deed M. Thiers
zelf zulk eene buste uit de schouwburgzaal te Bordeaux, waarin de Nationale
Vergadering in Februari 1871 bijeenkwam, wegnemen. In zijne hoedanigheid van
President der Republiek gaf hij bevel de busten der republiek uit alle Mairieën weg
te nemen. Hoe-
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veel moediger was M. Thiers vijf en veertig jaren vroeger, toen hij zijn werk, in den
bloeitijd van de Restauratie der Bourbons, onder de bescherming der Roode
Republiek stelde, toen hij de beginselen en de daden der Revolutie durfde verdedigen
tegenover het koningschap dat door de republiek onthoofd was, tegenover den adel
dien zij van zijne privilegiën beroofd, verbannen, ja zelfs geguillotineerd had,
tegenover eene geestelijkheid, die zij vernietigd had, in een woord tegenover drie
1)
altijd dreigende machten in Frankrijk, en die toen nachtiger dan ooit waren. Is het
te verwonderen dat dit werk begroet werd door de luide toejuichingen van al wat
jong was en liberaal? Thans, nu wij er overal de ontelbare dwalingen, de zoo geheel
valsche voorstellingen, l e p a r t i p r i s , en den zoo duidelijk sprekenden
reactionnairen geest in zien, zijn wij er meer dan koud voor. Het is waar, dat er van
uitgave tot uitgave zooveel in veranderd, verbeterd, gezuiverd is, dat alleen het
oorspronkelijke plan is overgebleven; het is nog altijd hetzelfde vat en hetzelfde
vocht, maar de wijn van het burgerlijk liberalismus is verzuurd tot den azijn van het
burgerlijk doctrinarismus. Overigens, men vindt tot in het eerste ontwerp van het
werk de sporen terug van hetgeen ons zoozeer in de latere omwerkingen tegenstaat,
de slaafsche verheerlijking van al wat slaagt, van al wat zegeviert, het stuitend
historisch fatalismus van Hegel: al wat is, moest zijn, al wat is, is billijk en met de
rede strookend. Men wordt gekwetst door die wreede onverschilligheid voor den
rechtvaardige die bezwijkt, door die buitensporige toegevendheid voor ondeugden
en zelfs voor misdaden, mits zij den dader gelukken en doen zegepralen. Aldus,
zoo de schrijver achtereenvolgens aan Mirabeau, Danton, Robespierre, de Gironde
en Saint-Just lof toezwaait, is het slechts omdat en in zooverre zij geslaagd zijn,
niet meer en niet minder. Dat zijn de aanmerkingen van den moralist. Wat den
kunstenaar, wat den letterkundige betreft, dezen zijn niet minder geërgerd door
eene slofheid in de keuze der uitdrukkingen, door eene zorgeloosheid in den stijl,
die onvereenigbaar zijn met de waardigbeid der geschiedenis van een groot tijdperk.
Het is gedacht, het is geschreven door een letter-

1)

Men moet ook zeggen, dat M. Thiers, die geen Phrygische muts duldde op de busten der
Republiek, toeliet dat men er zijn eigen hoofd mede tooide op de volksprenten van Epinal.
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lievenden kruidenier. Men meent den jongen Thiers te zien met zijn alledaagsch
gezicht, met zijne manieren van een C o m m i s -V o y a g e u r die het zich gemakkelijk
maakt, onverhoeds verschijnende bij het Banket der Girondijnen, zoo als hij in de
eetzaal van den bankier Laffitte binnenstormde met de handen in de zakken en den
hoed op het hoofd.
Maar in de letterkunde blijft niets bestaan, dan hetgeen tot in de diepten der ziel
gevoeld is, of wat tot uitstekende volmaaktheid is uitgewerkt. Van de dertig
boekdeelen van M. Thiers (tien over de revolutie), waarvan tien uitgaven verschenen
zijn, zonder de nadrukken te tellen, van dit enorme boekverkoopers-succes zal niets
overblijven dan eene minachtende herinnering der boekengeleerden; deze
opeengestapelde boekdeelen zullen nog lang de planken der boekenkasten doen
zuchten, maar zullen langzamerhand bedolven raken onder eene steeds dikker
wordende laag stof. Ten hoogste zullen eenige geleerden in het werk zelf de
wapenen zoeken om er de strekking van te bestrijden, en bovenal om te velde te
trekken tegen de Fransche burgerij, die in geestdrift heeft kunnen ontvlammen voor
zulk eene Iliade, die in Mijnheer Adolphe Thiers een Homerus, en in Napoleon
Bonaparte een Achilles heeft kunnen zien.
Wij verwonderen ons ook te recht dat er in de tien deelen van M. Thiers om zoo
te zeggen, geene sprake is van het volk, dat het volk afwezig is in die omwenteling,
welke het bewerkt heeft, en die, meende men, in zijn belang tot stand was gebracht.
Dat komt omdat het volk, gebannen uit het legale rijk der censitairen, nooit voor M.
Thiers bestaan heeft, dan als eene onbeduidende massa, die alleen in aanmerking
komt om belasting te betalen en c h a i r -à-c a n o n te leveren.
‘M. Thiers is een verstandige kop, maar hij heeft geen hart!’ zeide M. Alton Shee
die zich tegenover hem kandidaat stelde voor de Parijsche verkiezingen van 1869.
‘Dergelijke geesten blijven altijd laag bij den grond, onmachtig om tot de verheven
begrippen van algemeene rechtvaardigheid op te klimmen, die de volkeren heden
ten dage in de politiek gehuldigd willen zien. De democratie is eene kreet van smart;
iemand kan redenaar, schrijver, zelfs lid der academie zijn, en niet éénmaal in
zeventig jaren, die kreet hooren, die rondom hem weergalmt.’
Evenwel wij willen niet vergeten dat wij bijna eene halve eeuw na de verschijning
van het eerste deel van dit lange en
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belangrijke werk schrijven, en dat het in dien tijd nog onmogelijk was de
geschiedkundige waarheid van de vele valsche voorstellingen te zuiveren. Het werk
was met lofwaardigen ijver en uitstekende zorg ondernomen. De jeugdige schrijver
zocht overal inlichtingen, teekende de verhalen van ooggetuigen op, en daaronder
die van Talleyrand, den doortrapten leugenaar; hij liet zich het finantiewezen uitleggen
door den baron Louis, de strategie door de generalen Foy en Jomini, de
belegeringsen verdedigingskunst der vestingen door artillerie-officieren te Vincennes.
Hij ondernam onverdroten de studie van al de onderwerpen, die hij onder de pen
kreeg: kwesties over assignaten, krediet, belastingen, fermiers généraux. enz. enz.
hij wilde eerst alles volkomen begrijpen, wat hij aan anderen moest leeren en
uitleggen. Al deze studiën in de geschiedenis van vijfentwintig jaren samengevat,
van de opening der Staten-Generaal tot Waterloo, vormen eene stevige
Encyclopaedie ten dienste van staatslieden, en ook van menschen die in de groote
wereld schitteren willen; zij zoude tot handboek kunnen dienen voor
aspirant-ministers en voor kandidaten voor prefecturen. Wat hij eens geleerd had,
vergat hij nooit meer, hij had het altijd in zijn geheugen tegenwoordig, en bracht het
soms op de gelukkigste manier te pas. Men moet ook zeggen dat hij niet leerde zoo
als gewone menschen; hij ontdekte om zoo te zeggen wat hij voor de eerste maal
hoorde; al wat hij wist, scheen werkelijk zijn eigendom door veroveringsrecht.
Lafontaine hield de voorbijgangers op straat aan, om hen te vragen of zij Habakuk
gelezen hadden; Thiers ging niet geheel zoo ver, maar hij vatte b.v. eensklaps eene
vurige bewondering op voor Diogenes Laertius ‘dien men tot nu toe niet schijnt
gekend te hebben,’ en hij verzon nog eens Dyonysius van Halicarnassus. Indien
M. Thiers zijne groote reisplannen ten uitvoer gebracht en ooit in de straten van
New-York gewandeld had, zou hij terug gekomen zijn als de roemrijke mededinger
van Christoffel Columbus, en hij zoude ons bewezen hebben dat Amerika niet geheel
ontdekt was geweest, voor dat hij, Adolphe Thiers, er zich mede bemoeid had.
De schrijver van L a R é v o l u t i o n F r a n ç a i s e was slechts dertig jaren oud,
toen hij zijn groote werk ten einde had gebracht. Met minder eerzucht zoude hij zich
met den ingeoogsten lof hebben kunnen tevreden stellen. Langzamerhand steeg
zijne reputatie tot roem. Thiers onttrok zich niet aan de toejuichingen
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der menigte, integendeel hij werd geheel een man van de wereld. Op den
1)
b o u l e v a r d d e G a n d , het r e n d e z v o u s van de Parijsche b e a u m o n d e ,
wees men elkander het kleine mannetje boven op een groot paard; groote
rokspanden huppelden om hem heen, en hij nam zooveel plaats mogelijk in door
middel van eene allersierlijkste karwats, een hoed nog hooger dan men toen
algemeen droeg, en verbazend groote sporen.
Volgens zeggen van Victor Hugo, had Bouanardi, Sultan der Europesche Franken,
een man van kleine gestalte, tot devies genomen: Groot als de wereld. ‘Deze
Bouanardi Bonaparte was de held en het model van M. Thiers, die er ook op zon
de wereld te veroveren, maar in geographischen zin, door groote reizen.
Ondernemende speculanten stelden den H. Thiers voor eene Algemeene
Wereldgeschiedenis te schrijven, en eene zoo omvattende taak schrikte hem niet
af. Hij wilde er zich op voorbereiden door eene rondreis in de verschillende
werelddeelen, en hij had zelfs reeds zijne plaats betaald bij wij weten niet welke
den

expeditie, toen hij den 5 Augustus 1829 de samenstelling van het ministerie
Polignac vernam. Dit was: het koningschap van het goddelijk recht in zijne laatste
verschansing teruggedreven, zich dreigend tegen het volk omkeerende, en zich
gereedmakende het Charter te verscheuren. De hoofden werden warm, iedereen
koos partij, men gevoelde dat de ontknooping van het groote drama naderde. Het
moest weldra tot een treffen komen tusschen de twee doodvijanden. Dit was geen
oogenblik om Indië te bezoeken, of om in het paradijs van Bougainville te gaan
wandelen, vooral niet voor Thiers, die steeds een der heftigste bestrijders der
legitimiteit geweest was. Thiers bleef dus op zijn post.
Hij had reeds genoeg beteekenis verworven in de politieke wereld om de leiding
van een dagblad op zich te nemen. Hij richtte dus met zijn vriend Mignet en den
republikein Armand Carrel L e N a t i o n a l op, welks strekking was het koningschap
te bestrijden. Dit blad is terecht beroemd geworden in de gedenkschriften van de
journalistiek. Het oefende een merkbaren invloed uit op de binnenlandsche politiek.
Het deed wonderen tegen Karel X, en bijkans wonderen tegen Lodewijk Philips, om
weldra na de overwinning van 1848 in den vuilen modderpoel der officialiteit te
verzinken, en de geschiedenis van het

1)

Tegenwoordig: boulevard des Italiens.
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orgaan der blauwe republikeinen is tevens die hunner partij.
Het was in L e N a t i o n a l dat M. Thiers het beroemde artikel schreef: ‘De koning
regeert, en bestuurt niet.’ Deze formule, die historisch geworden is, vat met
wondervolle klaarheid en juistheid de geheele tegenstrijdige en ingewikkelde theorie
der constitutioneele fietie samen!
In Februari, een ander voorval van de grootste beteekenis: het dagblad stelde
stoutweg de kandidatuur tot den troon van den hertog van Orleans voor. De gevolgen
waren: een groot proces, veroordeeling, gevangenis, boete, en geestdrift der liberale
burgerij, die weltevreden de kosten van het proces betaalde. Wel te verstaan bewees
de Hertog dat hij geheel vreemd was aan dien uitval, die hem zelfs, dus zwoer hij
bij alle goden, zeer onaangenaam was.
In Juli sloeg l e N a t i o n a l een hoogeren toon aan en sprak voor het minst even
stout als de regeering; elken dag daagde het blad deze uit, een Coup d'Etat te
ondernemen, als zij durfde. M. Thiers, de hoofdstrategist der oppositie, ging niettemin
voort met te herhalen, dat het verzet wettig moest blijven, zuiver wettig, streng wettig.
o

Toen evenwel de beruchte O r d o n n a n c e s van Polignac, Peyronnet en C ,
gecontrasigneerd door den koning, verschenen, stelde M. Thiers het groote protest
op. Men wilde er eene gemeenschappelijke en anonyme daad van maken en het
aan de dagbladen ter plaatsing zenden. - ‘Neen, neen,’ zeide de H. Thiers, ‘zet uwe
namer en uwe hoofden op dit papier.’ Zoo heeft deze man ook één heldheftigen
dag in zijn leven gehad.
Gedurende de drie roemrijke dagen hield M. Thiers zich te Montmorency op,
waardoor hij aan een bevel van in hechtenisneming ontsnapte, dat tegen hem
sten

uitgevaardigd was, maar den 29
des avonds kwam hij weder te voorschijn met
eene proclamatie, om de aandacht der strijders van de barricaden op de verdiensten
van den Hertog van Orlears te vestigen, die in hetzelfde oogenblik boodschap op
boodschap aan Karel X zond om zijne onschuld te betuigen.
sten

sten

In den nacht van den 30
tot den 31
Juli improviseerden de heeren Thiers
en Laffitte, de maarschalken Gérard en Sebastiani zich tot eene deputatie, om het
dictatorschap aantebieden aan den man die ‘l a m e i l l e u r e d e s r é p u b l i q u e s
sten

was, en den 1

Augustus des morgens vernam Frankrijk dat Lodewijk
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Philips van Orleans, hoewel een Bourbon, of omdat hij een Bourbon was, tot
den

Luitenant-Generaal van het koninkrijk benoemd was. Den 9 Augustus, toen de
omwenteling overal werd toegejuicht en zegevierde, gaf de hertog van Orleans
eindelijk toe aan de smeekstem van het volk, vertegenwoordigd door al de heeren
van zijne omgeving, en hij bewilligde er in voortaan zich te noemen: Lodewijk Philips
I, koning der Franschen. Thiers was een der eersten, die hem met het woordje: Sire!
toesprak en hij werd er onmiddelijk voor beloond door de benoemingen tot Staatsraad
en tot Secretaris-generaal bij het ministerie van Finantiën. De regeering der liberale
burgerij was aangevangen: gedenkwaardig tijdperk in de geschiedboeken der
moderne beschaving.

II.
M. Thiers was te slim om zich voor goed in de administratie vast te nestelen; hij
begreep veel te goed, dat onder het rijk van het parlementarisme de hoogste posten
zijn voor hen die zich in gedurige verstandhouding met het volk houden. Daarom
stelde hij zich kandidaat te Aix, en werd met geestdrift benoemd door dit stadje, dat
trotsch was op de vele letterkundige en staatkundige successen van zijn voedsterling.
In de kamer nam Thiers plaats onder het jongere geslacht. Vervuld van de edelste
geestdrift en met de vlam van het heilige vuur der revolutie boven zijn hoofd, riep
hij Frankrijk toe zich in groote onbekende avonturen te begeven, de heldendaden
van de Conventie te hernieuwen, ten einde de dynastie van den Burger-koning op
een troon van glorie te vestigen. M. Thiers wilde dat de fransche legers terstond
zouden oprukken onder het weergalmen der Parisienne, dat zij den Rhijn zouden
overtrekken, de Alpen zouden overtrekken, België zouden gaan bevrijden, Polen
zouden gaan bevrijden, Italië zouden gaan bevrijden en op de slachtvelden van
Duitschland door de donderende kanonnen het Evangelie van het burgerlijke
liberalisme zouden doen verkondigen.
Lodewijk Philips, die in zijne jeugd met de wisselkansen van den oorlog kennis
had gemaakt, liet zich niet medeslepen door de waaghalzen; hij wilde liever
bevestigen dan veroveren, hij
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verkoos het duurzame boven het schitterende, zijne staatkunde was voorzichtig en
weloverlegd, op een breeden grondslag gevestigd, zooals de beroemde peer, die
men hem tot symbool gegeven heeft. Lodewijk Philips bleef doof voor alle
oorlogzuchtige ophitsingen, hij stelde eene behendige en voortdurende f o r c e
d ' i n e r t i e tegen over de romaneske inblazingen die hem van alle kanten gedaan
werden, en slaagde er in aan de Fransche burgerij, die eerst onzeker was en nog
behagen schepte in zekere herinneringen van hersenschimmen en van
zelfinbeelding, te doen begrijpen, dat de tijd van heldhaftige dwaasheden en kostbare
onvoorzichtigheden voorbij en voorgoed voorbij was, en dat het beter was zich een
comfortable huis te bouwen, dan op de groote heirwegen van Europa rond te loopen.
Men heeft Lodewijk Philips zeer gelaakt om deze staatkunde. Het is hier de plaats
niet om ze te bepleiten, of er de overdrijvingen van aan te toonen, het zij genoeg
g r o s s o m o d o te constateeren, dat de Fransche burgerij zich liet overtuigen door
de redeneering van Lodewijk Philips, omdat die redeneering in den grond juist was.
Indien de liberale burgerij werkelijk geestdrift voor grootsche ondernemingen gehad
had, zou zij met een schaterlach op de voorzichtige redeneeringen van haar eerster
magistraat geantwoord hebben, die haar in dat geval gevolgd zou zijn, hinkeldepink,
tegen zijn zin, maar die haar toch gevolge zou zijn.
Met dit tijdperk van Jacobijnsche geestdrift valt bij den heer Thiers eene eerste
manier van welsprekendheid samen, waarbij hij zich de groote redenaars der
Conventie tot voorbeeld stelde. Balzac doet dit in zijne Revue de Paris opmerken.
Balzac hield niet van Thiers, maar hij bewonderde hem zeer, en hij heeft mogelijk
aan hem verscheidene trekken ontleend, waarmede hij zijn historisch type van
Rastignac samenstelde: Een nietswaardige ellendeling, die zonder een duit op zak
te Parijs aanlandt, het overziet, zich zelven belooft er meester van te worden en
hierin slaagt, omdat hij geleerd, geestig, innemend is, omdat hij een sterken wil
heeft, en volstrekt geen spoor van geweten.
Bij zijn eerste optreden als redenaar nam Thiers de houding en den toon aan van
een revolutionnair; als een echte Zuiderling debuteerde hij in het genre der
Dantoniaansche welsprekendheid; maar hij zag spoedig in, dat die groote phrasen
en die groote bewegelijkheid niet pasten bij zijn schrale stemmetje noch bij zijn
kleine gestalte. Waarschijnlijk hierin door M. de
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Talleyrand geraden, heeft hij zijn eersten redenaarstrant verwisseld met den gewonen
conversatietoon. Zijne rede is rijk aan woorden, duidelijk, net, koud, en schijnt
daardoor te warmer, als hij tot het pathetische opklimt. Hij is zoo geheel op zijn
gemak...hij lacht, hij valt zijn vijand aan of wacht hem af, zonder trots en zonder
schaamte. Het is bij M. Thiers met die verachting der menschen, die Napoleon zoo
sterk maakte, noch de Engelsche huichelarij van Cromwell, noch de onder
verdorvenheid verscholen diepzinnigheid van Walpole, het is een uitwerksel van
het provençaalsche karakter, onbeschaamd, veerkrachtig, door niets van zijn stuk
te brengen en zorgeloos, alles te gelijk.
M. Thiers is niet een meester, maar de meester bij uitnemendheid in deze soort
van welsprekendheid geworden. Roqueplan, die den man veel bestudeerd heeft,
spreekt zeer onderhoudend over den aard der Thiersistische welsprekendheid.
‘Ik doe, verklaarde M. Thiers eens, zooals de chirurgen, die zich eerst in de
hospitalen kosteloos oefenen in operaties, welke later hunne clienten bewonderen
en duur betalen. Ik laat iedereen spreken, ik zamel dikwijls vernuftige uitdrukkingen
op, ik ontmoet onverwachte moeielijkheden, ik praat, men wederlegt mij, dat alles
in éénen morgen, en te een uur is mijne redevoering klaar. Ik scherm, zooals iemand
die zich met een vriend oefent alvorens te gaan duelleeren.’
‘Dat is, omdat M. Thiers eigenlijk niet veel weet, vervolgt Roqueplan, hetgeen
eerst vreemd kan schijnen; dat is, omdat hij niets leert en niets voorbereidt dan op
het laatste oogenblik, hetgeen wel voldoende is om voor onze vergaderingen te
redekavelen. Men wordt op die manier niet gehinderd door den last der herinneringen
en der geleerdheid. Het schip loopt te sneller naarmate het minder geladen is. Hij
past op de welsprekendheid, op de geschiedkunde, de manier van Scribe, van
Horace Vernet en anderen toe, namelijk de gemakkelijkheid, en hij dient het publiek
maar juist zooveel toe, als het gemakkelijk verteert.’
M. Thiers veranderde zijn stijl, zijne voordracht, maar daar bleef het niet bij, hij
veranderde ook den inhoud en de strekking zijner redevoeringen. De populaire en
hartstochtelijke trant, die tot het hart spreekt, vaarwel zeggende, om de familiare
redeneer- en betoogtrant aantenemen, die zich tot het verstand richt, meende hij
dat het raadzaam was ook van standpunt te wisselen. Hij hield op volkstribuun te
zijn om de redenaar der pat-
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riciërs te worden. Met het bewonderenswaardig s a n s -g ê n e , dat hem altijd
gekenmerkt heeft, ging de ex-Dantoniaan, de ex-Robespierrist Adolphe Thiers over
tot de Thermidoristen, van den dag aan dat de plebejers de sterksten niet meer
waren.
De zaak droeg zich zoo toe: Laffitte was langen tijd de algemeene agent der
liberale burgerij, de afgod van het volk geweest; hij was in Januari 1830 de zedelijke
dictator van het land. Indien hij gewild had, zou Frankrijk in het beslissende oogenblik
het met volle zeilen varende schip der Republiek bestegen hebben. De fransche
burgerij zou toen gemakkelijk genoegen genomen hebben met eene constitutie als
die van sommige Zwitsersche cantons, b.v. als die van Bern of Genève. Maar Laffitte
en zijne vrienden durfden niet. Geheel ter goeder trouw, dit hebben zijne latere
zelfverwijtingen wel bewezen, meende hij de oplossing te moeten kiezen, die de
minste schokken scheen te zullen veroorzaken, dacht hij dat men de overgang
verzachten, en tusschen eene democratische republiek en het koningschap volgens
goddelijk recht, een constitationneel koningschap doorgaan moest, dat de
republikeinen zou kunnen tevreden stellen door republikeinsche instellingen in het
binnenlandsch bestuur, en de monarchisten door het instandhouden van het
koningschap tegenover het buitenland. En om deze teedere proef te bewerkstelligen,
meende hij een man gevonden te hebben, geheel daarvoor geschapen: Lodewijk
Philips van Orleans, dien men aan de monarchisten voorstelde o m d a t hij een
Bourbon was, en aan de republikeinen h o e w e l hij een Bourbon was. Het was het
verloochenen van een grondbeginsel dat de brave Laffitte aan beide partijen
voorstelde, het was eene schacherij die de uitslag alleen kon rechtvaardigen, en
die bewonderenswaardig of noodlottig kon worden, naar gelang van het karakter
van den toekomstigen koning. Laffitte, die de kracht der tegenwerpingen wel
gevoelde, nam zijn kandidaat bij de hand, en hem aan het volk der barricaden
voorstellende, riep hij uit: ‘Ik zweer u dat Lodewijk Philips van Orleans een eerlijk
man is; ik zweer u dat deze koning het Charter tot waarheid zal maken, ik zweer u,
dat deze koning de beste republiek zal zijn!’
De arme Laffitte nam veel, nam te veel op zijne verantwoording toen hij dezen
eed aflegde. Door deze goedgemeende, doch inderdaad laakbare daad zette de
bankier Laffitte hier zijne handteekening als borg op een wissel, dien hij niet zou
kun-
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nen honoreeren als er protest tegen aangeteekend werd. En dit bleef niet uit.
Lodewijk Philips, die den wissel afgegeven had, wachtte zich wel hem op den
vervaltijd te betalen, hij had het geld opgestoken. Laffitte werd zedelijk geruineerd,
en wat erger is, geheel Frankrijk leed onder het noodlottig bankroet van Jacques
o

Laffitte en C .
Eens in de Tuileriën gezeteld, zou het burgerlijke koningschap van den eersten
dag af, van aanzien beroofd zijn geweest, ja zou zich moeielijk feitelijk gevestigd
hebben, indien Laffitte en zijne partij het niet met hunne onvermoeibare zorg
beschermd hadden. Laffitte begon alzoo met president van den ministerraad te zijn,
hij was de vriend, de Mentor, de beschermer en eenigermate de politieke voogd
van dien ouden vos Lodewijk Philips, die geene gelegenheid voorbij liet gaan, om
hem, in het publiek, en zoolang dat noodig was, een treffend vertrouwen te betoonen.
Maar het is mogelijk nog gevaarlijker te groote diensten aan de machtigen der aarde
te bewijzen, dan tof hun val samen te spannen. De hertog van Orleans, die door
zijne geboorte, na de koningen en keizers, de grootste heer van Europa was, moest
wel eenigzins geraakt zijn, dat zijn grootste fortuin hem aangebracht was door den
zoon van een handwerker; hij, een prins van den bloede, was beschaamd zijne
kroon aan een kantoorschrijver van Bayonne verschuldigd te zijn, aan een' man die
zijne opkomst te danken had aan eene speld, in eene binnenplaats opgeraapt, en
op den omslag van zijn vest gestoken.
De arglistige koning bereidde den val van zijn eersten minister lang vooruit; hij
broeide altijd op de eene of andere kleine snoodheld, en was er op uit den armstoel
van zijn waarden president steeds met spelden op te vullen. Door al deze plagerijen
verbitterd, ten einde van zijn geduld, diende de arme Laffitte zijn ontslag in, juist op
het oogenblik waarop de looze, oude snaak hem niet meer noodig had. Thiers, ook
een slimme vos, was Laffitte in zijne regeeringsbetrekkingen gevolgd; officieel de
Secretaris-generaal van den minister, was hij steeds zijn vertrouweling en raadsman
gebleven. Maar toen het ministerie Laffitte viel, was Thiers zoo gek niet, zich in dien
val te laten medeslepen; hij richtte zich integendeel op zoo hoog hij kon, en voor
het verwonderde Frankrijk overlaadde hij zijn gevallen vriend met verwijtingen, en
spaarde geene strenge terechtwijzing aan zijn meester en patroon, die ter aarde
lag. Totaal van systeem verande-
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rend, brak Thiers het plan van Laffitte af, ten gunste van het plan van Lodewijk
Philips; hij wilde met langer dat men het land groote vrijheden en radikale
hervormingen zou geven, hij wilde niet langer dat men des noods een
propaganda-oorlog met het buitenland zou ondernemen. Integendeel, hij bepleitte
de noodzakelijkheid van buitenaf eene vredelievende en verdraagzame polietiek
aan te nemen, en binnenslands dwangmiddelen te gebruiken. Hij verklaarde dat
men genoeg liberalisme geoefend had, dat de orde bedreigd werd, dat men de
maatschappelijke grondslagen moest bevestigen, en daartoe de erffijkheid van het
pairschap weder moest instellen, een ontwerp dat de liberalen zeer in het harnas
joeg. Hij verhief zich heftig tegen het aannemen van het aanbod der Belgen om zich
met Frankrijk te vereenigen, vergetende dat hij zelf, zes maanden vroeger, het hardst
geroepen had dat men België moest veroveren. Maar de eigenaren van
steenkolenmijnen en ijzersmelterijen wilden niet meer van deze vereeniging hooren,
omdat zij vreesden, dat de invoer van Belgisch ijzer en Belgische kolen den afzet
van hunne waren zou kunnen belemmeren, en hunne winsten een weinig
verminderen. - Indien wij ons wel herinneren, had M. Thiers zich zeer duidelijk
uitgesproken ten gunste van vrijen handel, in eene brochure: V o y a g e a u x
P y r e n é e s . Maar hij werd eensklaps tot het beschermingsstelsel bekeerd, toen
de eigenaars van Anzin den inval hadden hem een aandeel in hunne exploitatie ten
geschenke te geven.
Deze plotselinge bekeering was wel eere plaats in het ministerie Périer waard.
M. Thiers had gelijk gehad zijn vriend Laffitte overboord te werpen, die niet weer
aan de regeering kwam, die het overige van zijn leven droefgeestig en diep gekwetst
bleef van zoo snood bedrogen te zijn geworden en die stervende aan God en
menschen vergiffenis vroeg, zich aan Frankrijk als borg gesteld te hebben voor de
goede trouw van Lodewijk Philips. Indien M. Thiers getrouw ware gebleven aan zijn
weldoener, was hij niet de schitterence minister geworden, die iedereen gekend
heeft. Overigens was het niet eens de eerste maal dat hij zich door eene daad van
ondaakbaarheid deed kennen. Zoodra hij in zijn eigen naam had kunnen spreken,
was eene zijner persoonlijke daden, zich te verzetten tegen de herkiezing van den
afgevaardigde Manuel. Manuel had Thiers in l e C o n s t i t u t i o n n e l gebracht, en
het was in l e C o n s t i t u -
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t i o n n e l dat Thiers partij koos tegen den man, die zijn eerste politieke pleegvader
was geweest.
Toen M. Thiers tot de regeeringspartij overging, was de Julimonarchie alles
behalve in een voorspoedigen toestand, en de moeielijkheden van het oogenblik in
aanmerking genomen, was de overgang van dezen jeugdigen en stouten strijder in
de gelederen van de burgerlijke reactie een hoogen prijs waard. De jaren 1831-1834
waren een zeer moeielijk tijdperk voor het uit de barricaden voortgekomen
koningschap. Republikeinen en legitimisten, woedend bedrogen en om den tuin
geleid te zijn, kwamen, ieder van hun kant en herhaalde malen, in opstand, de
eersten te Parijs en te Lyon, de anderen in de Vendée.
Ieder herinnert zich nog den veldtocht dien M. Thiers tegen de legitimisten voerde.
Hij begon met te Parijs, met behulp van den prefect van politie en van Odilon Barrot,
toen prefect van het departement van de Seine, een oproertje te doen ontstaan
tegen de door den ouden aartsbisschop de Quélen bestuurde priesters, die van
hunne preekgestoelten het volk ophilsten, hunne biechtstoelten tot het smeden van
komplotten bezigden, en die reeds verontrustend werden voor de nieuwe dynastie.
Eensklaps, als een donderslag bij helderen middag-hemel, voordat de talrijke
spionnen van den minister van Binnenlandsche zaken, van den prefect van Politie
en van M. Odilon Barrot er kennis van hadden, verzamelden zich eene menigte
oproermakers, ‘witte kielen’ die een vreesselijk spektakel maakten in de kerk van
Netre Dame, het aartsbisschoppelijk paleis plunderden, en overal den hinderlijken
aartsbisschop zochten, om hem in de Seine te werpen. Toen het standje afgeloopen
was, toen de haastig en verward opgeroepen soldaten op het tooneel kwamen,
verdwenen de plunderaars onder den grond, en noch de minister van Binnenlandsche
zaken, noch de prefect van Politie, noch de prefect van de Seine slaagde er in, een
der belhamels van dit vreemdsoortige oproer in handen te krijgen. De hertogin van
Berry, eene romaneske dame met dezelfde neigingen als deex-koningin van Napels,
de hertogin van Berry was eensklaps in Bretagne en in Anjou verschenen, een klein
wit vaandel zwaaiende, en de boeren tot zich roepende met de woorden: ‘Zonen
der Chouans, volgt mij, ik ben de moeder van uwen koning!’ Maar de kleine Thiers
hield uit de verte zijne ronde en schitterende brilleglazen op haar gevestigd. Voor
vijf honderdduizend franken leverde
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de jood Deutz de prinses aan den heer Thiers uit, die met een spotachtigen lach
het geld uittelde, en de heldin van het goddelijk recht door vier gendarmen liet
oppakken. die haar in de gevangenis van Blaye brachten. Vernomen hebbende dat
de ongelukkige vrouw liefdesbetrekkingen had met een rijknecht, en zwanger was,
deed Thiers hare bevalling door drie commissarissen van politie constateeren, en
toen hij haar aldus publiek ten toon had gesteld, liet hij haar gaan, zeker dat zij en
hare partij vooreerst ten minste niets meer konden uitrichten. - Onder de stemmen
dergenen, die M. Thiers den 24 Mei 1873 van zijn presidentieelen zetel geworpen
hebben, zou men, goed luisterende, sommige hebben kunnen onderscheiden, die
van Franclieu, Dahirel, Belcastel en anderen die riepen: ‘herinner u de hertogin van
Berry!’
Om nu ook de republikeinsche partij te onteeren, dat was niet gemakkelijk. M.
Thiers wist dit van nabij, daar hij in die gelederen gestaan had, en bij l e N a t i o n a l
de kameraad van den fieren Amand Carrel geweest was, die, wat hem betrof, niet
in den staatsraad noch zelfs in een ministerie wilde geplaatst worden, en die den
strijd volhield tot zijn laatsten ademtocht. M. Thiers, die de helden der Fransche
revolutie bestudeerd had, die al de geheimen van zijn oude vrienden wist en in het
vijandelijk kamp had aangebracht, kende ook het geheim van hun ontembaren
moed, wist ook dat, om de republikeinen onschadelijk te maken, geldboeten,
gevangenis en verbanning niet voldoende waren, dat men ze met geweld moest
overwinnen, en ze overwonnen hebbende, er zooveel mogelijk van moest dooden;
M. Thiers, een waardig navolger van den maarschalk Sebastiani, die uitriep: ‘de
orde is hersteld te Warschau’, toen Warschau opgevuld was met bloedige gekwetsten
en verstomde lijken, M. Thiers was ook de waardige collega van den minister Périer,
die vernemende dat eene republikeinsche beweging in Grenoble, zijne geboortestad,
uitgebarsten was, niets dan het laconische bevel zond: ‘Doodt, doodt.’ In bloedige
letters staat de naam van den heer Thiers in de straat Franmonain geschreven; het
fusilleeren in massa in Juni 1848 geschiedde onder den machtigen invloed van den
H. Thiers, en in Mei 1871 gaf M Thiers bevel tot die vreesselijke moordtooneelen,
die zelfs aan Bismarck een kreet van ontzetting en afgrijzen ontlokten. Als hoofd
der liberale burgerij formuleerde M. Thiers reeds in 1830 de theorie van die
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partij aldus: ‘De burgerij moet zich liberaal noemen, en zich liberaal gelooven als
zij kan. Hare leuze is: Orde en Vrijheid. Deze twee tooverwoorden zullen haar altijd
de overwinning verzekeren tegenover hare eeuwige vijanden, de aristocratie der
hoogere klassen en het volk of het grauw der lagere klassen. Met een harer vijanden,
met het volk waruit zij voortgesproten is, zal de burgerij zich nooit verzoenen; met
de aristocratie, die zij ter zijde wil streven, zal zij altijd trachten zich te verzoenen.
Tegen het volk zal de burgerij zich verdedigen onder het aanroepen der Orde, tegen
de aristocratie onder het aanroepen der Vrijheid. I n h o e s i g n o v i n c e s , dit is
het cabalistische devies dat men op de gevels der gendarmerie-kazernen beitelt.
Wanneer de te machtig geworden aristocratie de stoffelijke en zedelijke belangen
der burgerij in den weg staat, dan bepaalt de burgerij zich tot wettigen tegenstand,
puur wettigen tegenstand, en in deze onneembare vesting teruggetrokken, roept
zij: Vrijheid, vrijheid, laten wij de vrijheid verdedigen! tot dat het volk, het domme
volk, dronken wordt door deze heilige klanken, en op de verschansingen der
aristocratie aanvalt. Als het volk geslagen wordt is er geen groot kwaad bij, men
behoeft slechts iets later het weder den strijd te laten hervatten. Als het de
overwinning behaalt, is het nog beter. Dan roepen wij het toe: Dank, goed volk!
dank, braaf volk! gij hebt eene eeuwige overwinning behaald, en van nu af is de
vrijheid voor goed gevestigd. Nu komt het er nog slechts op aan de Orde te
handhaven! En om genoemde Orde te handhaven verbindt de burgerij zich nu met
de vernederde aristocratie tegen het volk, het altijd blinde volk, dat men steeds
gemakkelijk tegen zichzelf verdeelen kan: men doet het gepeupel vermoorden, en
naarmate de aderlating meer of minder sterk geweest is, kan men voor tien, twintig
of dertig jaren van die zijde gerust zijn. De volksgezondheidsregel in Spanje is zich
door den barbier elk voorjaar te doen aderlaten. Evenzoo wil de politieke
gezondheidsregel dat het volk worde adergelaten bij den aanvang van elke liberale
regeering.’
M. Thiers is een aardige kwant, maar tusschen zijne grappen door, tusschen zijne
pasquinaden en harlekinaden, heeft hij zijne handen met meer bloed bezoedeld
dan menige booswicht, die de afschrik der menschheid is geworden.
De geschiedenis der eerste ministerschappen van den heer Thiers
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van al de keeringen en wendigen van den jongen staatsman op politiek en
administratief terrein zou eerst wel vermakelijk, maar door al te groote bontheid op
den dunr vermoeiend worden. Wij zien hem den oorlog aan Holland verklaren, en
van uit zijn kabinet de belegering van Antwerpen besturen; hij heeft een waakzaam
oog in Algerië over de expedities tegen de Arabieren; te Parijs vernietigt hij de
barricades. Hij schaft het recht van bijeenkomst en het recht van associatie af; hij
zint op strategische linien en opent wegen voor den handel en de nijverheid. Vóór
Guizot huldigt hij de politiek van den arbeid, die een breidel voor het volk is, en de
politiek van het: ‘Verrijkt u, Mijneheeren de burgers!’ Hij bouwt naar hetzelfde model
de beurs voor de wisselhandelaren en de kerk de la Madele ne voor de geestelijkheid,
maar hij streelt ook het nationale Chauvinisme door op de Colonne Vendôme den
kleinen man met de grijze jas te hijschen en door den triomfboog, plâce de l'Etoile,
te volenden. Hij speelt eene poets aan de legitimisten door hun ‘monument expiatoire’
voor den moord van den hertog van Berry in eene lontein te herscheppen. Wat hij
omhaalt in een dag van vijf uur 's morgens tot half twaalf 's nachts is vermoeiend
om aan te hooren. Hij doorsnuffelt menigte van paperassen, brengt gelukkige
oogenblikken door met de politieagenten, die hem hunne rapporten komen brengen
over de gesprekken in de werkplaatsen, in de koffijhuizen, in de salons der
gezantschappen en van den adel, hij ploetert met genot in de vuilste zaken van de
rue de Jérusalem (hoofdbureau der politie), hij dicteert dépèches aan vijf of zes
prefecten, aan drie of vier diplomaten, woont den ministerraad bij, hakt een of twee
finantieele kwesties door, harrewart met den koning, maakt op bescheidene wijze
het hof aan Mademoiselle Adelaïde, de zuster en raadgeefster van Lodewijk Philips,
snelt naar de kamer, waar hij opgewacht wordt door eene menigte vleiers en slaven
en ook door vijanden, en vindt nog tijd om in de Salle des Pas perdus met leegloopers
te babbelen, die hij exploiteert of die hem exploiteeren. Hij is het brandpunt van aller
blikken, zoowel van de menigte in de tribunes als van de afgevaardigden, hij
improviseert gedurende de zitting eene allernetste redevoering, hetzij om tot het
bouwen van nieuwe gevangenissen te doen besluiten, hetzij om de stokken der
tamboer-majoors te doen verlengen. Of wel, hij bewijst met veel welsprekendheid
dat de spoorwegen onmogelijk zijn in
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Frankrijk, dat het publiek nooit zoo goedzielig zou zijn om veertig milioen aan eene
compagnie voor te schieten om zulke wegen aan te leggen, en dat locomotieven,
die in Engeland van Londen tot Birmingham liepen, in Frankrijk niet van Asnières
tot Parijs zouden kunnen komen. Of ook nog, om het gouvernement te wreken over
den aanslag van Fieschi, stelde hij de beruchte zoogenaamde Septemberwetten
voor, tegen de jury en tegen de pers. Hij stond er op, die tegen de pers, sedert 1825
nog altijd geldend in Frankrijk, zelf op te stellen, omdat hij als exdagbladschrijver in
l e N a t i o n a l en in l e C o n s t i t u t i o n n e l beter dan de procureurs en advokaten
al de listen, de omwegen, de slimheden van den schrijver kende, wien het er om te
doen is, het koste wat het wille, zijn denkbeelden uit te drukken. Het is diezelfde
Septemberwet, die M. Thiers later eene schandelijke wet noemde, vergetende, dat
hijzelf er de opsteller van was.
Vervolgens, om zich van de staatszaken te verstrooien, stijgt de minister in een
rijtuig, en bezoekt eenige artisten in hunne werkplaatsen. Hij doet zich vergezellen
door M. Vitet om over archeologie te praten, of door den architect M. Viollet Leduc,
hij gaat de beelden van Rudde of van Etex zien, de gevechten van Vernet, de
leeuwen van Delaroche. Mogelijk houdt hij nog tijd over om zijn neus nog even in
de zaal der Académie française te steken.
Na den eten begint eene andere reeks bezigheden. Men moet de nieuwe
vaudeville van Scribe zien, en in de entre-actes, heeft hij een paar ingenieurs
bescheiden om over eene hangende brug te spreken.
Met-een-woord, deze factotum van Lodewijk Philips was een universeel genie.
Even als Pic de la Mirandolle weet hij alles en nog iets meer en, wat nog
verwonderlijker is, hij vindt tijd om alles te doen, wat hem aangaat en wat hem niet
aangaat. Hij geeft hier bevelen, daar tegenbevelen, hij babbelt, hij maakt talrijke
kantteekeningen op Descartes, hij wisselt kwinkslagen met zijn kamerdienaar, hij
beslist of eene oude schilderij van Mantegna of van Orcagna, van Murillo of van
Canisso is.
Nieuwsgierig naar alles, ziet hij alles, onderzoekt hij alles, speelt hij met alles, hij
trekt aan alle touwtjes, beproeft alle pistolen en alle veeren, op gevaar af van ze te
bederven. Het is de minister Touche-â-tout. Het moge soms vermakelijk zijn hem
te volgen, op den duur wordt men er wrevelig van. Hij doet den-
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ken aan een aap, die een inktkoker emgooit, het tapijt bemorst, én door het venster
ontvlucht met allerlei kluchtige sprongen en potsen. Men bewondert zijne vlugheid,
zijne olijke slimheid....maar men zoude hem wel willen karwatsen als men hem beet
kon krijgen.
Van 1832 tot 1840 volgde de eene ministerieele crisis op de andere. Thiers sprong
van het eene ministerie naar het andere over, hij ging de deur uit, en klom het venster
weer in. Zijne onophoudelijke schermutselingen met zijne collega's om den
voorzitterstoel waren wezenlijke kluchten. De arme koning Lodewijk Philips had het
kwader dan men meent, om al deze kibbelarijen te vereffenen en de strijders tevreden
te stellen, door nu eens het presidentschap van den raad aan den hertog de Broglie,
dan eens aan Molé, dan weer aan Odilon Barrot of aan den ouden Soult te geven.
De koning, de kamers en het land werden op den langen duur die bittere
schermutselingen moede, die niets dan kleingeestige personenkwesties betroffen.
De geschiedenis van Lodewijk Philips zou grootendeels samengevat kunnen
worden in het verslag van den strijd om den voorrang tusschen zijne beide eerste
ministers Thiers en Guizot, tusschen het linkercentrum Thiers en het rechtercentrum
Guizot. Van 1832 tot 1840 was M. Thiers meestal op het hooge einde van de
wipplank, van 1840 tot 1848 was hij meestal aan het lager einde. De hoogmoed
van G rizot zegepraalde over de ijdelheid van Thiers, omdat Thiers met zijne drukke
persoonlijkheid, met zijne alles aanroerende bedrijvigheid niet ophield den koning
te plagen, en al zijne collega's het leven moeielijk te maken, terwijl de kalme, stroeve
trots van Guizot hem bij wijlen zijne eigenliefde deed opofferen en wist te bukken
om later te heerschen, als men een nijdigen, trotschen en in den grond even
middelmatigen mededinger als hijzelf, den graaf Molé, gelooven moet, die hem eens
van het spreekgestoelte in de kamer deze beleediging in het aangezicht wierp:
Omnia serviliter pro dominatione.
Het politieke glanspunt van M. Thiers, gedurende de lange regeering van Lodewijk
sten

Philips, is ontegenzeggelijk zijn voorzitterschap in het kabinet van den 1
Maart
1840. Lodewijk Philips had zeker gelijk gehad eene vredelievende politiek boven
eene oorlogzuchtige te verkiezen; maar hij had ongelijk tevens de politiek der
dwangmiddelen op het volk te willen toepassen. De
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Franschen, die binnenslands stikten, konden het hoofd niet eens even over de
grenzen steken om adem te scheppen. Ieder jaar voelde men zich minder op zijn
gemak, ieder jaar werd de ontevredenheid bitterder en schreeuwender van al wie
niet door rust en rijkdom oververzadigd en bedorven was, en ieder jaar verlaagde
het standpunt van Frankrijk in Europa. Toen ten tijde heerschte in Engeland Lord
Palmerston, een snoever, die de eigenliefde der Britten streelde door de andere
landen te vernederen en in het bizonder Frankrijk. Overal waar de engelsche
diplomatie de fransche ontmoette, trapte zij op hare eksteroogen, bij name in de
zaak der spaansche huwelijken van de onschuldige Isabella en van den deugdzamen
Montpensier, en vorderde dan op den koop toe, dat men zich verontschuldigen zou,
omdat men zich op haren weg geplaatst had. Op hevel van Lodewijk Philips
parlementeerde de fransche diplomatie in zulke gevallen en eindigde met zich zeer
onwillig te verontschuldigen. En dan begon de comedie op nieuw. Dat duurde zoo
eenigen tijd, de fransche vaderlandsliefde werd hoe langer hoe kittelooriger, en
Lodewijk Philips begon te gelooven dat het ongenoegen van zijne onderdanen
gevaarlijker voor hem kon worden dan een buitenlandsche oorlog. Hij besloot
buitenslands eene fermere taal te spreken, hetgeen hem tevens zou veroorloven
binnenslands eene nog fermere houding aan te nemen. En M. Thiers werd dien ten
gevolge gelast de Septemberwetten te handhaven, elke hervorming van het
kiesstelsel onbepaald uit te stellen, en des noodig Lord Palmerston terecht te zetten,
wat niet gemakkelijk was.
Aller aandacht was in dat oogenblik gevestigd op het verzet van den Khedive van
Egypte, Mehemet-Ali, tegen zijn suzerein, den Sultan van Turkije. De fransche
diplomatie meende toen, men weet niet recht waarom, dat de Roomsch-katholieke
godsdienst belang had bij de verbrokkeling van Turkije, maar de engelsche diplomatie
achtte de instandhouding van het Turksche rijk onontbeerlijk voor het Europeesche
evenwicht. Frankrijk koos dus partij voor Egypte, Groot-Brittanje voor Turkije. M.
Thiers gaf met veel ophef bevel tot mobiliseering van drie klassen van het staande
leger en van de nationale garde, hij deed met koortsachtigen ijver arbeiden op de
werven en in de arsenalen der vloot, hij stelde eene c a s u s -b e l l i ; het kleine
mannetje was geheel in zijn element. De toeschouwers wisten niet wat te zeg-
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gen, de een noemde hem heldhaftig en de ander onbeschaamd. Iedereen in Frankrijk
hield zich op oorlog bereid, men besprak plannen voor een veldtocht in de lente en
de kansen van eene landing in Italië.
En om aan de wereld te toonen lat de regeering besloten had tot het uiterste te
gaan, stelde de heer Thiers in naam des konings een wetsontwerp voor om Parijs
te versterken, zooals het ministerie zeide; om Parijs te embastilleeren, zooals de
oppositie het noemde. Parijs tot eene versterkte stad makende, had men eene altijd
gereede aanleiding om er op den duur een legercorps te houden, en al den tijd da
dit legercorps geen buitenlandschen vijand afteweren zou hebben, kon het den
binnenlandschen vijand, de partij der wanorde, in bedwang houden. Men kon immers
de kanonnen op de wallen, naar de stad zoowel als naar buiten keeren! Deze
vestingwerken van Parijs waren de triomf eener dubbelzinnige politiek. Zij verschaften
M. Thiers eene tweezijdige reden tot verhoovaardiging, de eerste, ze - volgens zijn
zeggen - onneembaar gemaakt te hebben, de tweede er zich zelf meester van te
hebben gemaakt.
In dezen stand van zaken vernam men eensklaps dat te Londen, onder de oogen
van den gezant Guizot, die niets gemerkt had, het verdrag tusschen de vier groote
mogendheden gesloten was geworden, die Frankrijk buiten het Europeesche concert
sloten. Sterk door dit viervoudig verdrag, trotseerde Engeland den casus-belli,
bombardeerde Beyreuth, en stelde op zijne beurt een ultimatum. Moest Frankrijk
zich nu laten verpletteren, om Mehemet Ali, een weinig belangwekkend persoon,
van dienst te zijn, om Lord Palmerston deze voldoening te geven? Lodewijk Philips
oordeelde met reden dat men niet vol moest houden, hij onderwierp zich aan het
ultimatum, en riep zijne vloot terug. Voor eenmaal dat hij eene waardige houding
tegen over den vijand had willen aannemen, moet men bekennen dat de kans hem
niet gunstig geweest was. En daar hij zijne binnenlandsche politiek van compressie
terstond weder met kracht opvatte, begrepen zij, die eenig inzicht in politieke
toestanden hadden, van toen af, dat de Julimonarchie onvermijdelijk haren val te
gemoet ging.
Nadat Thiers zoo weinig roem op zijn veldtocht had ingeoogst, moest hij
noodwendig zijn ontslag nemen, het veld vrijlatende voor zijn mededinger Guizot.
In zijne afscheidsrede had de voorzitter van den ministerraad de ongepastheid, den
koning al de
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schuld te geven van deze zware nederlaag, en maakte zich aldus schuldig aan eene
ware misdaad tegen de constitutionneele theorie. Lodewijk Philips vergaf Thiers
nooit dezen Parthers-pijl, dien deze op hem afgeschoten had, en daar buitendien
zijn geduld ten einde was, van zich zoo telkens ter zijde geschoven te zien door het
kleine mannetje, dat hem bijna als een minderen behandelde, wierp hij zich voor
goed in de armen van Guizot. Cousin, die meer waardigheid bezat dan Thiers, trok
zich terug zonder verwijtingen. ‘Het is tijd, zeide hij, ‘dat men ons naar onze boeken
terugzende; als het langer geduurd had, zouden wij het boek der Monarchie hebben
kunnen sluiten.’
M. Thiers keerde tot zijne boeken terug, maar naarmate zijne verbanning van het
gezag duurde, zag hij met klimmende koelbloedigheid de mogelijkheid in dat het
boek der Monarchie gesloten zou kunnen worden. In afwachting van wat komen
zou, nam hij de letterkunde en de geschiedenis weêr bij de hand, en schreef
l ' H i s t o i r e d u C o n s u l a t e t d e l ' E m p i r e . Hij reisde in Duitschland, Italië,
Spanje en Engeland om de slachtvelden op te nemen die hij beschrijven moest, en
om in de kanselarijen onuitgegeven documenten en inlichtingen op te sporen. In
Maart 1845 verschenen de beide eerste deelen. Nooit, heeft men ons gezegd, had
een schrijver rijker schat van origineele stukken, van authentieke papieren ter zijner
beschikking; de verschijning van het werk werd te gemoet gezien als eene litteraire
gebeurtenis van het grootste gewicht. Toch was het succes minder groot dan dat
van l a R é v o l u t i o n f r a n ç a i s e , hoewel het werk meer samenhangend en
beter geschreven was. De reden hiervan is, dat de schrijver van Le C o n s u l a t
e t l ' E m p i r e , zich voordoende als een groot administrateur en als een diepzinnig
staatsman, zich slechts tot een beperkten kring der burgerij richtte, terwijl de schrijver
van la R é v o l u t i o n f r a n ç a i s e zich als volkstribuun opwierp en tot de
volkshartstochten sprak. De stijl is altijd duidelijk en helder, maar even achteloos
en ongepolijst als in de vroegere deelen; deze twintig deelen zijn vol en overvol van
bizonderheden; te midden van eene menigte nog onverwerkte materialen komen
van tijd tot tijd zeer goed geslaagde verhandelingen voor. Te veel veldslagen, te
veel kanongebulder, te veel militair gekletter en geschitter. De dwalingen en de
valsche opvattingen zijn ontelbaar, zooals wij reeds gezegd hebben.
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Als wij die lijvige geschiedenis door den heer Thiers bestudeeren, ontdekken wij
het geheim van zijne welsprekendheid, het kunstje waardoor hij zooveel bijval
verworven heeft. Hij weet een bizonder schitterend vernis te brengen op de
alledaagsche denkbeelden, zijne duidelijkheid komt voort uit gemis van diepte, hij
verwijdert, hij vermijdt al wat hem hindert; dat noemt hij vereenvoudigen. Hij wil niets
weten van geheime en teedere snaren in de menschelijke natuur, die zich overal
zoo verscheiden en veranderlijk toont, hij wil niets zien van verschillende drijfveeren
in een karakter, hij neemt de menschen geheel van de buitenzijde, en de
gebeurtenissen uit een geheel administratief oogpunt. Wat hem hindert in de
gebeurtenissen, in de gevoelens, in de beweegredenen, ontkent hij en werpt hij
over boord. Uit dat alles is een boek voortgekomen, dat niet onnauwkeurig is - o
neen! - maar onwaar tot in den grond; onwaar, maar bewonderenswaardig duidelijk,
eenvoudig, zeker duidelijker en eenvoudiger dan de waarheid zou kunnen zijn.
Onnoozele menschen zeggen dat de waarheid eenvoudig is, dat er niets eenvoudiger
is....Hoe weinig kennen zij haar! Elke waarheid, de kleinste waarheid is eene wereld
vol geheimnissen.
Ziedaar dus het geheim van den grooten invloed van M. Thiers. Hij is altijd
eenvoudiger dan de waarheid, waarschijnlijker dan de werkelijkheid, begrijpelijker
dan het gebeurde. Dit is altijd zijne manier van redeneeren. Toehoorders en lezers
zijn opgetogen zoo gemakkelijk zaken te begrijpen, die tot nu toe voor zoo
ingewikkeld doorgingen. ‘Niets is gemakkelijker,’ legt hier de goochelaar in de
redeneerkunst uit,’ ik doe alle onnoodige en lastige complicaties op zijde, en ik
vertoon u de feiten in al hare naaktheid.’ En de goede sukkels, die met open mond
en oogen al de toeren van dezen Robert Houdin der zedelijkheid en der rede volgen,
eindigen met zich zelven te bewonderen, omdat er niets meer voor hun klein
verstandje verborgen is, en weldra meenen zij met de beste trouw ter wereld,
wonderen van doorzicht te zijn.
Het is dus niet te verwonderen dat die afschuwelijke geschiedenis honderd vijftig
duizend lezers gevonden, en twee of drie geslachten van fransche burgers verpest
heeft.
De zoo verschillende studiën waar M. Thiers zich voor zijn groote werk op toelegde,
hadden de natuurlijke hulpbronnen van zijn geest zeer vermeerderd en dien goeden
dunk van zich
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zelven doen toenemen, die eene kracht is, totdat hij een gevaar wordt. Bij hem ging
het onwrikbare zelfvertrouwen licht tot onbeschaamdheid over. ‘M. Thiers weet alles,
zeide Sainte Beuve reeds in 1841, hij spreekt over alles, hij beslist in alles. Hij zal
u even goed zeggen aan welke zijde van den Rhijn de eerstvolgende groote man
zal geboren worden als hoeveel spijkers er in een kanon zijn. Een straatjongen is
niet meer op zijn gemak als M. Thiers tegen over wien ook.’ Wij weten niet of hij
ooit de snaakschheid heeft gehad, Lodewijk Philips op zijn buik te slaan, maar in
alle geval duidde hij hem in zijne vertrouwelijke briefwisseling met zijn collega
Rémusat aan door de spottende benaming van P è r e B i l b o q u e t . Hij bracht ook
den bijnaam van M è r e l'O i e voor de oude koningin in omloop. In den ministerraad
noemde hij zijn president, den maarschalk Soult: S a b r e d e b o i s , en nog mooier,
in de volle kamer, toen de oude maarschalk, om er een impopulairen maatregel
door te krijgen, herinnerde dat hij in den slag bij Toulouse aan het linkerbeen
gekwetst was: ‘dat is niet waar!’ valt het schetterende stemmetje van Adolphe Thiers
hem in de rede, die hem reeds meermalen gehinderd had door zijne uitroepen, ‘dat
is niet waar, het was aan het rechterbeen!’ - ‘Ik zeg u dat het aan het linkerbeen
was!’ schreeuwde de oude generaal, purperrood van toorn wordende. - ‘En ik herhaal
u dat het aan het rechterbeen was, hervatte de plaaggeest; ik verwijs u naar de
officieele bescheiden.’ En de geheele kamer barstte in een schaterend gelach uit
over dezen kwâjongensstreek. Geheel van de wijs gebracht, versuft door het
onophoudelijk gegons van den Mirabeaumouche, stotterde de ongelukkige generaal
eenige verontschuldigingen uit. ‘Mijn geheugen begeeft mij...ik durf niet meer
verzekeren of het het linker of het rechterbeen was’, en, eensklaps een krachtig
woordje gebruikende, dat de stenografen deden of zij niet geboord hadden: ‘Sapristi,
ge zult het mij betalen, a f f r e u x f o u t r i q u e t !’
In 1845 heeft M. Thiers alle hoop verloren om door den ouden koning weder aan
het gezag geroepen te worden; hij hekelt de regeering dagelijks sterker, en na
regeeringspersoon geweest te zijn, steekt hij de revolutionnaire trompet, hij voert
zulke brillante variaties uit op de thema's die de oppositie hem opgeeft, dat hij weder
populair wordt. Hij verguist de onmacht en de kinderachtige koppigheid van M.
Guizot, hij brengt luidruchtig de
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vorderingen der Jezuïeten aan het licht, en verdedigt de Universiteit tegen hen. Hij
eischt de verlaging van den census, het recht van kiezen volgens bekwaamheid,
bij overlaadt de Septemberwetten tegen de pers en de jury met smaadredenen, hij
wil in de wet geschreven zien dat het mandaat van afgevaardigde onvereenigbaar
is met gesalarieerde staatsbetrekkingen. - ‘Zou ons dan slechts de schim van de
vertegenwoordigende regeering overblijven? Ha! dat had men ons in 1830 moeten
zeggen!’ zoo sprak in Maart 1846 M. Thiers, die in het publiek verklaarde door
Lodewijk Philips bedrogen te zijn geworden, en dat zijn goed vertrouwen hem
berouwde, even als vroeger aan Laffitte..
M. Thiers werd weder dagbladschrijver in l e C o n s t i t u t i o n n e l , waarin hij het
gouvernement met toenemende heftigheid bestreed. Zijne artikels brachten het land
in gisting, zij gingen van hand tot hand. Het volk stroomde de koffijhuizen en de
kroegen binnen om ze te hooren voorlezen. In Juli 1830, was het niet anders
toegegaan. Te slim om zijn persoon in gevaar te brengen in de zaak der
volksbanketten, wist hij het volk aan te hitsen, terwijl hij even behendig als vroeger
de theorie van het wettige verzet weder verdedigde. Door de onschendbaarheid
sten

van zijn mandaat van afgevaardigde gedekt, richtte hij den 1
Februari 1848 een
zijner vreesselijke aanvallen tegen het gouvernement. Nooit, zegt men, was hij
welsprekender, bijtender. Hij viel het gouvernement op alle punten te gelijk aan,
over de finanties, over de buitenlandsche en de birmenlandsche politiek, hij verweet
het zijne onverschilligheid jegens Italie, zijne schuldige toegevendheid jegens
Oostenrijk, zijne kwade trouw tegenover Zwitserland, en daagde het uit aan Frankrijk
één man en één vijf-francsstuk te vragen voor die nietswaardige zaak van den
Sonderbund, en hij, die later het bombardement en de bloedige executies van Parijs
zou besturen, verweet aan het gouvernement van Lodewijk Philips als eene misdaad,
dat het niet alle diplomatieke betrekkingen afgebroken had met Metternich, die de
moordtooneelen in Gallicie bevolen had en met den koning der beide Sicilien, die
Palermo had gebombardeerd. Hij was prachtig, hij was bewonderenswaardig in
zijne verontwaardiging, en hij eindigde zijne redevoering met de eene hand op het
hart en met de andere den hemel tot getuige nemende: ‘Ik behoor tot de partij der
omwenteling in Europa, en ik zweer het, nooit zal ik die verloochenen!’
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sten

sten

In den nacht van den 23
tot den 24
Februari riep de reeds ter neder gevelde
Lodewijk Philips hem eindelijk terug, met Odilon Barrot, om de crisis af te wenden.
Thiers ging de straat op, roepende en het volk aansporende om te roepen: ‘Vrijheid,
orde, unie, hervorming, vertrouwen!’ De voorbijgangers bleven een oogenblik staan,
hoorden hem aan, en antwoordden: ‘Leve de Republiek!’ M. Thiers keerde naar het
kasteel der Tuilerieën terug en zeide ‘Sire, het is te laat.’
(Wordt vervolgd.)
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Emma.
Door Bato van de Maas.
Zij was de vierde in een gezin van twaalf dochters en een zoon. Zij was de schoonste.
Haar lief, bescheiden kleed sloot om haar volle gestalte zoo ernstig en bevallig. Van
haar fraai gelaat en uit haar zachte, sprekende oogen stroomde een glans over
haar geheele wezen. Allen, die om haar waren, deelden daarin. Want het was niet
de glans die van elke schoone vrouw op haar omgeving neêrdaalt en vaak zoo koud
kan zijn - maar 't was als zonneglans, die warmte, gloed, geluk en leven schenkt.
Hoe kon het anders, daar zij elks vreugd en toevlucht was. Zij had, gelijk haar drie
oudste zusters, gestudeerd voor onderwijzeres en was, als deze, geslaagd. Terwijl
de ouders nog leefden, de vader nog in zijn kracht was, bleven zij allen te huis. Hier
was genoeg te doen. Vreemde hulp kon niet betaald worden. Dan overkwam 't aan
de oudste zuster wel eens, dat zij liever lazen om zich verder te oefenen, maar ook,
als het druk in 't huishouden was, en de bedrijvige moeder overal moest zijn. Emma
was dan haar moeder steeds trouw ter zijde en maakte door haar groote vlijt en
handigheid de hulp der oudere zusters minder noodig. De kleintjes hingen aan haar
hals. 't Was een aantrekkelijk gezin. Liefde en vroolijkheid bezielden de woning. De
vader gevoelde het juk der zorgen niet dat hij droeg voor zulk een zwaar huis-
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houden zonder andere middelen dan die het werk zijner handen opleverde. Zijn
veerkrachtige vrouw hielp blijmoedig hem alles dragen en geen kind was er, dat in
eenig opzigt werd verwaarloosd; integendeel daalde de zegen der liefdevolle
samenwerking in dubbele mate op elk kind neder. Waar moeder niet zijn kon, daar
was Emma met een hart vol liefde. En altijd vond zij aan den woeligsten dag nog
een stil uurtje voor eigen oefening. Want dit bleef altijd levensvraag. Vader en moeder
hadden in de eerste plaats voor onderwijs gezorgd, opdat de nood hun kinderen
niet mocht overvallen als een dief in den nacht. Dit onderricht moest op den leeftijd,
dien de oudsten nu bereikt hadden, door haarzelve worden voortgezet. Zoo klommen
al de volgende meisjes reeds op om óók dit gulden tijdperk te bereiken, toen de
groote slag viel. De werkzame moeder die in de eerste plaats de ziel was van 't
geheel, bezweek in haar veertiende bevalling. Met al de veerkracht, die het hart
eener dochter kan aangrijpen na zulk een vreeselijk ongeval, trad Emma in de ledige
plaats. Het vroolijke, levendige huis was als uitgestorven. Elk kind treurde. Geen
rouwkleed kon uitdrukken, wat in deze gebroken harten omging. Het gejubel van
gezond, vroolijk bloed had plaats gemaakt voor het zwaarmoedig ruischen van
treurwilgen, aangewaaid door den killen adem des doods. Noch de oudsten, noch
de jongsten, noch Emma weerhield haar tranen. Allen schreiden lang en innig op
het graf eener zoo weldadige moeder. Slechts langzaam liet zich de veerkracht der
jengd bemerken. Slechts langzaam kwam er weder leven in het huis. Schreiend,
maar moedig trachtte Emma haar te vervangen die onvervangbaar was; zij trachtte
de kinderen op te beuren en in de vorige orde het gezin zijn loop te doen volgen.
Viel dit hij de jeugd lichter, niet alzoo bij den vader, die weinig geschreid maar des
te meer geleden had en bleef lijden. Bij hem geen veerkracht der jeugd. Bij hem
baatten geen troostredenen. Wat Emma ook mocht aanwenden om hem het verlies
zooveel mogelijk te vergoeden door de trouwe bestiering van het huishouden, de
kleine te verzorgen, met de grootere samen te werken om hem zijn dagtaak te
verlichten, - niets mocht baten. De sterke hoom had zijn steun verloren. - Hij kwijnde
weg na den ontzettenden slag; andermaal sloeg de storm des levens het geheele
herrijzende gezin ter aarde.....
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Emma was toen twintig jaar, haar jongste zus zeven. De zorgelooze onder haar
oudere zusters had zij door haar liefderijk, trouw hart aan zich verplicht. Zij volgden
haar wenken. Allen gingen naar de stad en bleven daar samen wonen, inkrimpende
wat de eer gedoogde. De grootere kwamen op goede scholen of in flinke families
terecht en als de dag om was, waren zij eendrachtig bijeen. Zij bleven in 't zelfde
huis en de liefde was, wel verre van met de ouders ten grave gedaald, als verdubbeld
in dit verblijf der weezen. Wat velen onmogelijk schijnt, werd hier verwezenlijkt.
Onafhankelijk van familie en vrienden, voedden deze kinderen elkander op en
erlangden een eervolle plaats in de samenleving. Maar niet zonder zorg en leed.
Niet zonder opoffering van eigen bijzondere inzichten en wenschen. Toen Emma
even twee en twintig jaar was, kwam de vriend van haar eenigen broeder tot haar
met een huwelijksaanzoek. De jongeling was de eenige zoon van zeer bemiddelde
ouders, een rond, beminnelijk karakter, dat zij al jaren had gekend en leeren schatten.
't Was een ontzettend oogenblik voor haar. Zij waren alleen. Zij wist dat zij in haar
hart hem lief had en hij betuigde eenvoudig maar onverzettelijk dat zij elkander voor
hun geluk niet konden missen. Het schoone meisje beefde. Voor baar verbeelding
trok een gansch Arkadië voorbij. Zij gevoelde al het heilige van haar geluk; o, liefelijke
toekomst! o, onbeschrijfelijke weelde!....Doch slechts een oogenblik sleepten die
beelden haar mede. Trillend maar besloten sprak zij: ik kan niet - ik mag niet....Zij
had nog meer willen zeggen, maar zij hijgde naar lucht. Hoe hij smeekte of
opheldering vraagde, hoe hij bad haar zwarigheden te mogen weten - vergeefs. Dien avond op haar kamer gekomen, waar ook haar jongste zuster sliep, viel zij op
haar knieën en slaakte, diep zuchtend, de hartverscheurende woorden: ‘o God, dat
was de wensch mijns levens!....’ Maar reeds op het zelfde oogenblik kuste zij het
meisje wakker, dat zich verwonderde toen Emma haar op eens vraagde: ‘niet waar,
zus! gij zijt nog geen tien?’....
Haar blinkende, bezielende verschijning bleef de vreugde van het huis nog twee
jaar. Toen zegepraalde 's jongelings liefde over haar bekommernissen. Hoe was
dat gekomen?
De jongste had niet nagelaten haar wedervaren van dien avond aan haar oudste
zusters te vertellen. Dezen hadden niet veel bemerkt van alles wat er was omgegaan
met en in Emma.
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Zij waren altoos zoo gewoon, haar maar voor alles te laten zorgen, en Emma deelde
wel altijd haar vreugd met haar, maar haar strijd hield zij voor zich alleen. De oudste
echter hield te innig veel van Emma om na het gehoorde niet krachtiger in haar
rechten en plichten te treden. Zij deed het voorzichtig. De liefde is bescheiden. Zeer
langzamerhand en ongemerkt nam zij de zorgen op zich voor de kinderen, die nog
opleiding noodig hadden. Van lieverlede deed zij Emma opmerken, dat zij niet meer
zoo hard tobben moest, daar nu immers 't ergste geleden en wat rust noodig voor
haar was. Eindelijk, eindelijk, in een vertrouwelijk oogenblik, wees zij Emma op den
jongeling, op zijn ouders die zich gekrenkt hadden gevoeld door haar weigering. En
hiervoor althans ook zorgde deze oudste zuster, dat Emma zich niet zou mogen
beroepen op haar plicht jegens de onverzorgde kinderen. Het geschiedde weinig
tijd daarna, dat Emma weder door den jongeling werd verrast te midden van haar
bezigheden. Zij beefde niet meer. Haar schoone mond glimlachte tot den
overgelukkige, die met haar beide handen in de zijne haar toefluisterde: ‘gij zegt
niet meer neen, Emma! Er is voor alles gezorgd en zoo gij nog iets te doen vindt,
gij weet, dat ik u helpen zal....’
Dien avond op haar kamer gekomen, viel zij op haar knieën en dankte God. Zij
dacht daarbij aan haar onvergetelijke ouders; tranen biggelden langs haar edel
gelaat. Welgemoed stond zij op van haar gebed en peinste een wijle. 't Arkadië van
toen keerde weder met al zijn zonlicht en zijn blijdschap en poëzie. Haar gelaat was
het verheerlijkt gelaat der bruid, naar de toekomst gericht in al den glans der
maagdelijke reinheid en der zusterwaarde; het gezang der dankharen ruischte om
haar heen als haar bruiloftslied: liefdetoonen, ter eere van een liefdevol leven.
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Pleitbezorgers van het spiritisme.
*)
Door Dr. W.C. van Manen.
III.
Twee richtingen, de rechterzijde en de middenpartij van het spiritisme, hebben wij
leeren kennen. De eerste verlustigt zich uitsluitend in het memoriseeren, verkondigen,
bewonderen van en commentaren schrijven op de ‘leer’ - de ‘nieuwe leer,’ de ‘nieuwe
godsdienst’! - door geesten geopenbaard en den menschen, door mediums, tot
hunnen tijdelijken en eeuwigen vrede, medegedeeld. Zij is de dogmatische, de
confessioneele richting, die zich weinig bekommert om de historie en naar de
grondslagen van het gebouw des geloofs geen onderzoek doet, om de eenvoudige
reden, dat zij de ‘leer’ sterk genoeg acht hare eigene zaak te bepleiten voor de
rechtbank van waarheid en rede.
De andere richting heeft meer eerbied voor het gezond verstand, is spaarzamer
in het overnemen en belijden van spiritische stellingen, erkent met ingenomenheid,
dat zij geen door mediums pasklaar gemaakte dogmatiek bezit, en beroemt zich,
de bij uitstek geschiedkundige te zijn. Zij schept weinig of geen behagen in
bespiegelingen, en houdt zich schier uitsluitend bezig met

*)

Vervolg en slot van blz. 31.
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‘het onderzoek en de studie’ van ‘daadzaken en feiten.’ Zij meent op dien grond
zich volkomen onpartijdig, voor misverstand beveiligd, en op den onbedriegelijken
bodem der meest stellige wetenschap geplaatst te mogen achten. Gelijk hare
rechtzinnige zuster de ‘leer’, zoo neemt zij de ‘daadzaken en feiten’ aan, als verheven
boven de kritiek, en alles afdoende ter rechtvaardiging van het spiritisme.
Daar bestaat nog een derde richting. Zij geeft aan den twijfel, door de middenpartij
geëerbiedigd ten opzichte van de ‘leer’, ook recht van bestaan tegenover de
‘daadzaken en feiten.’ Zij eischt geen blind geloof aan dezen, zoo min als aan gene,
als vruchten van ‘de inwerking der geesten.’ Haar laatste woord is niet: ‘de leer is
er’, noch: ‘de feiten zijn er’, maar: het spiritisme bestaat, het geloof aan een optreden
en zich openbaren van geesten laat zich wetenschappelijk rechtvaardigen.
Deze richting is gevaarlijk voor wie haar zijn toegedaan, want mocht te eeniger
tijd het wetenschappelijk betoog gewogen en te licht bevonden worden, dan dreigt
het geloof verloren te gaan, de geheele spiritische tempel in puin te storten. Maar
voor wie buiten staan, belooft geen partij zegenrijker te zullen zijn dan deze. Immers,
hier is toenadering, hier is discussie mogelijk.
Met de ultra's der rechterzijde valt niet te redeneeren, dan over de meerdere of
mindere schoonheid der ‘leer’. Dat deze van geesten afkomstig is, moet eenvoudig
worden aangenomen of verworpen. Daaromtrent mag in het kamp der geloovigen
geen woord worden verloren.
De middenpartij is, op de keper beschouwd, even onhandelbaar, hoezeer zij zich
ook een air van het tegendeel zoekt te geven. Haar ‘onderzoek en studie’ gaan over
de ‘daadzaken en feiten’, maar laten geen onderzoek toe naar het kritiekste: den
o o r s p r o n g der vermeende of werkelijke ‘daadzaken en feiten.’ Het is reeds veel,
wanneer men nu en dan, doch vooral niet te dikwijls, van bedrog, zelfmisleiding of
onjuiste mededeeling mag spreken; overeenkomstig de bekende methode van
sommige ‘evangelische’ christenen, die enkele wonderen laten glippen, om de
anderen te nadrukkelijker te kunnen vasthouden. De massa ‘daadzaken en feiten’
blijft onaangeroerd staan. Men mag er mede sollen en stoeien, zooveel men slechts
wil; dat heet ze onderzoeken en bestudeeren; men trekke ze slechts niet in twijfel
en zoeke nog minder naar een natuurlijke ver-
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klaring. Want dat ze openbaringen van geesten zijn, moet eenvoudig worden
aangenomen of verworpen.
Alleen de derde partij heeft het wachtwoord van den tijdgeest beter verstaan. Zij
wil de ongeloovigen niet overrompelen, maar overtuigen. Zij deinst niet terug voor
den eisch, dat zij haar geloof rechtvaardige voor de rechtbank der wetenschap. Zij
is bereid het bewijs te leveren voor de waarheid der grondslagen, waarop het
spiritisme rust. Stellen we ons ook haar streven en werken zoo objectief mogelijk
voor oogen, door wederom kennis te maken met een type.
Dezelfde dienst, die de heeren S.F.W. Roorda van Eysinga en A.J. Riko ons
hebben bewezen, als pleitbezorgers van het ‘echte’ en het minder zuivere spiritisme,
zal Dr. M.S. Polak ons kunnen verleenen, als een toonbeeld van de linkerzijde van
het spiritisme. Ik bedoel: Dr. M.S. Polak, auteur van H e t m a l e r i a l i s m u s , h e t
spiritismus en de strenge wetenschap. Ter beantwoording
van le vraag: is het spiritismus werkelijk een schakel in de
k e t e n d e r n a t u u r w e t . Die bijvoeging is onmisbaar, want op de oudere werken
van den twee of drie en zeventigjarigen grijsaard slaan wij thans geen acht, terwijl
wij voorloopig evenmin denken aan de studiën die hij nog voornemens is te schrijven,
of wellicht reeds geschreven heeft, ter publiceering van de resultaten zijner
twaalfjarige trouw aan het spiritisme.
Het genoemde boekje, in 1872 te Amsterdam bij F.C. Bührmann uitgegeven, is
1)
volgens den heer Riko , een ‘belangrijk geschrift’; weshalve wij van de middenpartij
wel geen berisping zullen ontvangen, omdat wij juist aan dezen auteur, als een der
typen van het hedendaagsche spiritisme, het oor leenden, gelijk de vriendschap
tusschen de heeren Itoorda en Riko ons vrijwaarde tegen een soortgelijke
beschuldiging van de zijde der rechtzinnigen. Een heilige band omstrengelt onze
pleitbezorgers

1)

Regelen v o o r h e t o n d e r z o e k , bl. 96, waar wel geen ander werkje van Dr. Polak zal
zijn bedoeld met H e t m a g n e t i s m u s enz. Trouwens de groote onderzoeker Riko, die
niets g e l o o f t en alles weet, verschrijft zich wel eens meer, hetgeen hij bij een volgende
e

e

gelegenheid gaarne erkent. Getuige zijn gebod in de 4 brochure, om ergens in de 3 te lezen
d e z o o n v a n vóór ‘Johaan Gottlieb Fichte, Kants tijdgenoot,’ terwijl bedoeld was Immanuel
Hermann Fichte, geb. in 1797 en dus gedurende 6 à 7 jaren ‘Kants tijdgenoot.’
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van het spiritisme, ondanks hun verschillend standpunt en uiteen loopende methoden.
Van liefde voor het spiritisme zijn zij allen ten zeerste vervuld. Zij weten dit van
elkander en zijn zich daarvan, ieder voor zich, ten volle bewust. Overigens is de
verscheidenheid groot genoeg, ook voor het uitwendige.
Hoe verder wij ons van het ‘echte’ spiritisme verwijderen, des te prozaïscher en
platter worden de woordvoerders. Wij gevoelen dat we eenige mijlen lager staan,
als we ons met het ‘positief spiritualisme’ bezighouden, nadat wij pas waren
aangegrepen door den profetischen gloed eener hoogere geestenwereld, waarin
de redacteur van het ‘spiritisch tijdschrift’ ons had rondgeleid. Maar prachtig is het
alledaagsche, en soms minder dan alledaagsche, proza van den apostel der
middenpartij, vergeleken bij de onbeholpen taal van den wetenschappelijken strijder,
die de ongeloovigen zal dwingen in te gaan. Zijn stijl is soms onleesbaar, de keus
der woorden niet zelden op de grens van het belachelijke. ‘Volgerijpte vruchten’
kunnen wellicht gevoegelijk naast ‘grond-valsche definities’ staan. Maar wie kan
zich een voorstelling maken van een ‘geïncarneerde materialist;’ wie nalaten aan
verduurzaamde melk te denken, als hij van een ‘vereeuwigden ontdekker,’ zij het
ook een ‘vereeuwigde Keppler’ hoort gewagen? Maar laat ons tegenover Dr. Polak
doen, wat de heer Riko ergens voor zich heeft gevraagd, en ‘nu eens minder letten
op den vorm,’ waarin de ideën zijn gegoten. Het pleidooi trekke al onze aandacht.
Dr. Polak is de man, die ons waarschijnlijk meer dan de rechtzinnigste zijner
spiritische broeders zal kunnen helpen. Hij begrijpt, dat men niet met den bovenbouw
moet beginnen, noch met het afbreken, voegen en bekijken der steenen, maar met
de fondamenten, zal de tempel werkelijk voor het oog der helderzienden rijzen en
ten slotte iets meer dan een kolossale fictie blijken. Hij zwijgt van de ‘leer,’ en behelpt
zich niet met ‘feiten en daadzaken.’ Hij volgt den heer Roorda niet op de hooge
vlucht van diens bespiegelingen; en hij legt zich niet neder bij de volstrekt onbewezen
stelling van den heer Riko, dat eenig ‘fluide’ in het menschelijk individu den band
tusschen geest en stof ‘daarstelt,’ en ‘hoogstwaarschijnlijk’ van zoogenaamde
mediums gemakkelijker dan van anderen uitstroomt, en ‘dat die uitstrooming bij de
voortbrenging der Manifestatiën een vereischte is, waarvan de geesten zich
bedienen,’ Wel vermeit zich zijn geest, bij tijd en
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wijle, in de stille bewondering dier een Wel staat zijne overtuiging omtrent ‘feiten en
daadzaken’ niet minder vast dan bij den besten kampioen der middenpartij. Maar
de heer Polak is omzichtig, onpartijdig, vertegenwoordiger van een ander standpunt,
type eener richting die op de grens staat van gelooven en niet gelooven. Hij zal zich
bedwingen, den spiritischen mantel afleggen en in de eenvoudige voor allen
verstaanbare taal der wetenschap pleiten. Het geloof zal hem geen parten spelen.
Onbevooroordeeld zal hij redeneeren, de dingen noemen bij haar waren naam. ‘Het
abstracte gebied der denkbeelden, het veld der bespiegelende, strenge wijsbegeerte’
zal hij ditmaal niet betreden.
Niet omdat hij zich dáár niet sterk genoeg acht. Integendeel, hij leeft in de zalige
overtuiging, op dat gebied sedert jaren zijne sporen verdiend en b.v. het vraagstuk
van de onsterfelijkheid, reeds in 1857, ‘met de meest mathematische evidentie’ te
hebben opgelost. Maar de heer Polak kent zijne tegenstanders en wenscht rekening
te houden met hunnen afkeer van alle speculatie. Zij moeten hem niets kunnen
verwijten en gedwongen worden, zich op hun eigen terrein overwonnen te verklaren.
Daarom zal hij nu meer ‘bepaaldelijk op het gebied der empirie, der ervaring, over
stappen.’ Die concessie acht hij met reden noodig, zal hij inderdaad, wat hij wenscht,
een einde maken aan den ‘ernstigen strijd,’ dien men voert over het bestaan of niet
bestaan van het spiritisme. ‘Aan de hand der leidende Natuur, het empirische gebied
der ervaring,’ zal hij ‘gemoedelijke denkers op hunne hoogste aangelegenheden
opmerkzaam,’ en, naar hij ongetwijfeld vertrouwt, tot oprechte belijders van het
spiritisme maken. Niet meer of minder neemt hij zich voor dan ‘het feitelijk bestaan
van het spiritismus als schakel der Natuurwet, langs streng-wetenschappelijken
weg, te bewijzen.’ Niet meer, want ‘de eigenlijke strekking van het ontdekte goddelijke
Natuurgeheim, zoovele eeuwen voor het menschdom verborgen, en in de onze
toevallig ontdekt,’ behoeft niet onmiddellijk te worden verklaard aan hen, die pas
met de ‘ontdekking’ zelve hebben kennis gemaakt. Niet minder, want men kan over
de waarde dier ‘ontdekking’ niet oordeelen, zoo lang haar bestaan een probleem
is. Heeft de openbare meening, behoorlijk ontwikkeld en op wetenschappelijke
gronden gevestigd, eenmaal beslist vóór het ‘natuurwettige’ van het spiritisme; d.w.z.
heeft zij eenmaal, geleid door de lessen der ervaring, er-
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kend dat de samenhang in de natuur, de éénheid in het heelal verbroken zouden
zijn, indien het spiritisme er niet ware, dat dit spiritisme mitsdien een volkomen
natuurlijk, een volledig aan te wijzen verschijnsel is, een onomstootelijk feit, een
teeken dat niet kan weersproken worden, dan door hen die ziende blind en hoorende
doof zijn, dan, ja dan is de tijd aangebroken, dat men recht heeft belangstelling te
vragen voor ‘feiten en daadzaken’, voor ‘leerstellingen’ en ‘openbaringen’ van allerlei
aard, die tot heden zonder redelijken grond aan de ‘inwerking van geesten’ werden
toegeschreven.
Laat ons zien, hoe Dr. Polak, getrouw aan zijn uitnemend programma, de
belangrijke taak, die hij op zich had genomen, heeft vervuld.
Zijn boekje begint met een ontwikkeling der stelling, waartegen niemand eenige
bedenking zal wenschen in te brengen, dat nieuwe waarheden op elk gebied
gewoonlijk bij de ontdekking verworpen, bespot en eerst geruimen tijd later meer
algemeen worden erkend en toegepast. Doch wanneer deze inleiding moet dienen,
om ons bij voorbaat gunstig te stemmen voor het ‘in den jare 1846 te Hydesville in
Amerika, toevallig ontdekte’ spiritisme, dan zijn wij geneigd een andere stelling
daartegenover te plaatsen, waardoor de eerste van hare kracht wordt beroofd. De
geschiedenis van het bijgeloof toch leert ons overtuigend, hoe grooten bijval de
schromelijkste afdwalingen van den menschelijken geest soms jaren lang allerwege
hebben gevonden, voordat zij in haar nietswaardig karakter werden erkend en
verworpen. Het is even gemakkelijk, uit deze omstandigheid den grooten opgang
van het spiritisme, waarmede de vrienden zoo gaarne pronken, als den tegenstand,
waarover zij klagen, te verklaren met een beroep op 's menschen afkeer van het
nieuwe. Bij het ‘streng wetenschappelijke’ betoog moeten dergelijke argumenten,
als niets bewijzende, liefst buiten de discussie blijven.
Intusschen heeft de schrijver zich den weg gebaand voor de mededeeling der
‘ontdekking,’ die als ‘tafeldans’ in Europa kwam, en voor een beknopte uiteenzetting
van het onthaal, dat zij bij vriend en vijand vond. Hier toegejuicht als een ‘vermakelijk
spel’ en straks, om ongeveer dezelfde reden, als onbeduidend en kinderachtig
verworpen, trok zij elders de aandacht van ‘denkende wezens,’ die zich rekenschap
zochten te geven van de waargenomen vreemde en onverklaarbare verschijnselen.
Zij to-
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gen aan het onderzoek en ‘verkregen weldra de zekerheid, dat men hier met motoren
of bewegende krachten, b u i t e n den kring der mede-aangezetenen, te doen had;
krachten, die zich slechts met het zinnelijk-onwaarneembare electro-magnetische
fluidum, of het uitvloeisel van eenen of meer der aanzittenden vereenigden, zich
daarvan bedienden, en zóó de mechanische werkingen, bewegingen en
verschijnselen voortbragten, wier gezigt zoo veel verbazing verwekte.’
Hoe die zekerheid verkregen werd, wordt ons evenmin gezegd, als langs welken
weg men ‘zich vergewiste hier met intellectualiteiten te doen te hebben, die men
dan ook later, afgaande op de verklaringen van velen dezer intelligentiën zelven,
voor geesten van afgestorvenen hield.’
Zeg nu niet, dat de gewaande ‘zekerheid’ een uit de lucht gegrepen hypothese
is en dat men zich, door gebruik te maken van een cirkelbewijs, heeft diets gemaakt,
dat men openbaringen van geesten had ontvangen. Meen niet, dat de heer Polak
zich hier vergaloppeerd, en in zijne eerlijke confidentie de naïeve bekentenis aflegt,
dat de spiritist zich, gelijk elke openbaringsgeloovige, ten slotte beroept op de niet
te controleeren verklaring, die de geest hem heeft gegeven, dat hij, de geest, het
inderdaad is geweest, die de ‘openbaring’ heeft geschonken. De auteur weet zeer
goed wat hij doet. Hij plaatst als de ridder, die de regelen der kunst uitnemend weet
toe te passen, de oorzaak van den onbloedigen krijg in het helderste licht. Om de
aangewezen zekerheid en gewisheid is het te doen. De eene partij maakt zich sterk
haar recht van bestaan ‘langs streng wetenschappelijken weg’ te bewijzen; terwijl
de andere er den spot mede drijft, en - wellicht in haren overmoed - de ‘leer’ ‘feiten
en daadzaken’, de geheele ‘ontdekking’ met al hare gevolgen, als beuzelingen
verwerpt.
De spotters zijn talrijk; maar grooter nog is het heirleger der onverschilligen onder
de ongeloovigen. Zij vormen te zamen de bende die nu, op empirisch gebied
verslagen, overtuigd moet worden. Dr. Polak heeft opgemerkt, dat zich in de voorste
gelederen zeer vele materialisten bevinden, waarom hij den strijd tegen dezen het
eerst zal aanbinden. De materialist ontkent de zelfstandigheid van den geest en
beschouwt alle zoogenaamde verschijnselen van het zieleleven als eigenschappen
van de stof. Het denken is, naar zijne meening, eene functie der hersenen.
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Verstand, gevoel, bewustzijn, - zij pleiten bij hem in geen enkel opzicht voor het
bestaan van iets buiten of naast het stoffelijke in den mensch. Wat men gewoonlijk
geest noemt, is, in zijne schatting, een bepaalde zijde van de stof, uit wier ontleding
en verbinding alle dingen, zoogenaamd stoffelijke en zoogenaamd geestelijke, zijn
ontstaan, bestaan, en zullen worden.
Op materialistisch standpunt is het derhalve onmogelijk, aan een openbaring van
of door geesten te gelooven, aangezien daar reeds het eenvoudig bestaan van den
geest wordt geloochend. Dr. Polak heeft daarom terecht begrepen, dat zijn
‘wetenschappelijk’ betoog met de handhaving van de zelfstandigheid des geestes
moest beginnen. In een voorloopig gevecht, zet hij een ‘alleszins bekenden,
achtenswaardigen vaderlandschen schrijver’ aan het werk. De heer H.G. Becht,
geneesheer te 's Gravenhage, moet ‘den bezadigden, denkenden Lezer’, een diepen
indruk schenken van de roerende verschijnselen door het magnetisme verkregen.
Of de bekende magnetiseur en volbloed spiritist inderdaad zeer hoog staat
aangeschreven bij zijne denkende landgenooten, wil ik liefst in het midden laten;
maar dat zijne verhalen over de pracht van het magnetisme voor de rechtbank der
strenge wetenschap allerminst onvoorwaardelijk zijn, of ooit zullen worden
aangenomen, is ontwijfelbaar zeker. Trouwens, de heer Becht treedt hier meer op
als een autoriteit om indruk te maken, dan wel om iets bewijzen. Dr. Polak begrijpt,
dat hij daartoe andere strijdkrachten in het veld moet brengen. Vol goeden moed
gaat hij dan ook voort en plundert ‘de natuur, in hare ahnormale werkingen.’ Uit dit
tuighuis roept hij de voorbeelden op, die, in spijt van de theorie der materialisten,
bewijzen dat het verstand niet altijd met den ouderdom afneemt, dat de denkkracht
niet zelden ‘juist in hevige, vaak levens bedreigende ziekte-toestanden en geweldig
ligchaamslijden, eenen graad van helderheid, klaarheid en diep gevoel vermag aan
den dag te leggen, die zich in den normalen toestand der lijders nooit bij hen had
betoond.’ De grootste dwaasheden worden daarbij, in vollen ernst, als goede waar
ter markt gebracht, b.v. het verhaal van een Italiaan, ‘die in zijne koortsvlagen Duitsch
sprak, zonder echter ooit deze taal geleerd te hebben, gelijk hij die dan ook,
onmiddelijk na zijne herstelling, weder ten eenemale had vergeten.’ Maar inderdaad
treffende getuigen, waaronder wijlen de hoogleeraar Schroeder van der Kolk een
eereplaats bekleedt, worden insgelijks gehoord.
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De materialist zal niet alles wat hem hier voor de voeten wordt geworpen, van groote
beteekenis, of zelfs der overweging waardig achten, maar evenmin alle hier gevonden
opmerkingen en herinneringen met een glimlach kunnen voorbijgaan. Dat hij zich
ten slotte gewonnen zal geven, durf ik niet verwachten. Het pleidooi is daartoe een
te wonderlijk mengsel van waarheid en verdichting, zonder eenige kritiek oververteld
en overgeschreven uit bronnen, die men allerminst zonder controle onder de
geloofwaardige kan rangschikken.
Erger wordt dit nog, wanneer vervolgens ‘de verborgen krachten der natuur’ ter
sprake komen. Dan onthaalt Dr. Polak zijne lezers op mededeelingen aangaande
visioenen, slaapwandelaars, de theoriën der oude magiërs en die van het nieuwere
magnetisme of Mesmerisme, alles ten betooge, hoe de natuur ons wenken geeft,
‘waardoor wij tot iets meer dan een bloot stoffelijk element in den mensch kunnen
besluiten.’ Verder wil hij niet gaan, voor zoo ver met name het bewijs uit de visioenen
afgeleid betreft. Hoewel hij de juistheid der daarop gebouwde voorspellingen geen
oogenblik in twijfel trekt, hij beschouwt die ‘gezichten’, als behoorende tot het ‘gebied
der ondoorvorschbare of liever onbegrijpelijke natuur-verschijnselen,’ waarop hij
zijne lezers niet te lang wil rondleiden ‘omdat het nog te weinig doorzocht, en zijn
feitelijk bestaan dus ook niet algemeen genoeg erkend is.’
Iets anders is het b.v. met de slaapwandelaars, wier bestaan door niemand wordt
betwijfeld. Hunne handelingen, die vaak van overleg getuigen, hoewel de zintuigen
blijkbaar hunne gewone diensten terughouden, zouden bewijzen, hoe de geest,
onder zekere omstandigheden, vrij van het lichaam werken kan, en mitsdien een
zelfstandig bestaan heeft, zij het ook dat hij tijdelijk met het lichaam, in den regel
althaas, ten nauwste is verhonden, zoodat men van een ‘inkerkering der ziel’ mag
spreken. De heer Polak vergeet intusschen, dat de slaapwandelaar niets doet buiten
het lichaam, zoodat de materialist, op zijn standpunt, geen bezwaar kan zien in de
verklaring der daden van den slaapwandelaar uit dezelfde beginselen, waaraan hij
gelijke handelingen van den gezonden, wakenden mensch toeschrijft, onder
inachtneming evenwel van de gevolgen eener ziekelijke overspanning der zenuwen.
Wanneer de heer Polak den nadruk hierop legt, dat de slaapwandelaar gewoonlijk
geen ‘herinnering
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draagt’ van hetgeen hij in den slaap heeft verricht, dan bewijst dit voor de
zelfstandigheid des geestes even veel, of even weinig, als dat b.v. de dronken man
den huissleutel uit den zak haalt, de deur opent, sluit, licht ontsteekt, zich ontkleedt,
zijn horologie opwindt en gaat slapen om zich den anderen morgen te verbazen
over al deze feiten, ‘met intelligentie’ volbracht, doch waarvan hij zich niets herinnert.
Onze schrijver loopt hoogweg met het magnetisme en ziet daarin een krachtig
wapen ter bestrijding van het materialisme, doch wederom zonder ernstig na te
denken over hetgeen hij zegt. Nemen wij toch voor een oogenblik aan, dat alle
wonderen van het magnetisme, door hem medegedeeld, niets minder dan de volle
waarheid bevatten; de materialist zal, in dat geval, in het machtige ‘fluide’ een zuiver
stoffelijk element blijven zien, gelijk hij verklaart, nergens de werking van eenig
geestelijk beginsel te bespeuren.
Hoeveel moeite Dr. Polak zich ook geeft om het materialisme te ontwapenen;
hoeveel hij ook moge hebben aangestipt wat uitnemend geschikt is, om leemten,
gebreken, fouten in het stelsel der materialisten aan te wijzen; hij heeft zijn doel niet
bereikt. Dat doel toch kon en mocht geen ander zijn, dan, in de eerste plaats, de
zelfstandigheid van den geest aan te wijzen. Hij brengt het intusschen niet verder
dan een uiterst gebrekkige rechtvaardiging van het geloof aan die zelfstandigheid.
Doch al ware dit deel van zijn pleidooi onberispelijk, dan had hij zich daarmede
nog niet tevreden mogen stellen, gelijk hij inderdaad doet. Wie een
‘wetenschappelijken bodem’ aan het spiritisme wil schenken, moet niet enkel de
zelfstandigheid, maar ook de onsterfelijkheid van den geest weten te handhaven.
Onder degenen die, met Dr. Polak, naast de stof, een geestelijk element in de natuur
en in den mensch erkennen, zijn er velen, dualisten en monisten - de laatsten worden
niet eenmaal met name genoemd en hunne denkbeelden blijven onvermeld - die
meenen, dat de geest met het lichaam sterft. Dezen willen en kunnen natuurlijk niets
hooren van geesten, die zich na den dood, afgescheiden van het lichaam, openbaren.
Dr. Polak heeft eenvoudig niet aan hen gedacht en dientengevolge ook niet de
minste poging gewaagd, om hunne bezwaren op te heffen en hen te brengen tot
het geloof aan de onsterfelijkheid der ziel. Hij noemt als zijne tegenstanders slechts
materialisten en ‘dege-
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lijke, wetenschappelijke mannen, tot de dualistische school behoorende, en welke
d u s (!!) doordrongen waren van het beginsel van den persoonlijken voortduur der
menschelijke ziel, ook na het afsterven van het ligchaam.’
Voor de bondigheid, maar vooral voor de praktische waarde van het toegezegde
streng ‘wetenschappelijk’ betoog, is dit verzuim zeer betreurenswaardig. Gij moet
vooreerst geen materialist, of door de zonderlinge en gebrekkige argumentatie van
den heer Polak bekeerd zijn van uwe dwaling; maar bovendien den geest boven
de wet der vergankelijkheid verheven achten, om u op het standpunt te bevinden,
vanwaar deze pleitbezorger van het spiritisme zal beproeven, u voor zijne zaak te
winnen. Intusschen heeft hij het grootste gedeelte van zijn kruit reeds verschoten;
en het verdere gedeelte zijner bewijsvoering laat zich in weinige woorden
samenvatten, gelijk daaraan ook niet vele bladzijden zijn besteed.
Wij leggen ons nu neer bij de stelling: daar is een geestelijk element in den
mensch, en willen daarbij denken aan een onsterfelijken geest. De vraag doet zich
dan voor: ‘bestaat er werkelijk een verband tusschen de stoffelijke en de
geesten-wereld?’
Ja, antwoordt de heer Polak, en hij verwijst naar de éénheid der Natuurwet, door
het ‘aloude Magismus’ reeds erkend en door de ontdekkingen van lateren tijd
bevestigd. Inderdaad, daar is samenhang, éénheid in het heelal. Aan vaste wetten
zijn alle dingen onderworpen. Van die waarheden waren natuurkundigen en
astronomen overtuigd, voordat zij hunne ontdekkingen deden; en wat men tot heden
heeft gevonden, nooit wanorde, altijd regel, wet, harmonie, ‘getal en maat,’ als
waarop ‘gansch het Universum berustte.’ Dat vaste wetten, orde, samenhang ook
in het nog niet verklaarde en niet bekende, heerschen; niemand, die en aan twijfelt,
tenzij deze of gene zwakke dualist, die vreest dat zijn wondergeloof tegen de
openbaring dier ‘éénheid in de Natuurwet’ niet bestand zal zijn.
Die éénheid in de natuurwet geldt voor ‘materie en geest.’ Lichaam en ziel zijn
door een bepaalden band aan elkander gehecht, ‘zóó rein, zoo volkomen harmonisch,
dat er, op de geringste modificatie - wijziging of verandering - in de ziel, eene
geëvenredigde beweging, of verandering in het ligchaam, even als op de geringste
emotie of aandoening van het ligchaam,
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eene daarmede overeenkomstige beweging in het in ons denkende wezen, de ziel,
ontstond.’
Wederom niemand, die tegen den zakelijken inhoud dezer redeneering eenig
bezwaar zal hebben, zelfs de materialist en de monist niet, die slechts hier en daar
een andere uitdrukking ter omschrijving van dezelfde hoofdgedachte zouden kiezen.
De groote vraag blijft intusschen: hoe hangen ‘ziel en lichaam’ samen; wat is ‘het
m e d i n m , of de b a n d , waarmede de Almacht de ziel aan het ligchaam heeft
gebonden?’
Wijsgeeren, zegt Dr. Polak, hebben eeuwen na eeuwen het antwoord gezocht
en niet gevonden. Een Leibnitz heeft den knoop doorgehakt, met zijne h a r m o n i a
p r a e s t a b i l i t a , maar niet ontward. De oude magie had wel reeds gesproken van
een ‘fluidum’ als band tusschen ziel en lichaam; maar zij had het niet verder kunnen
brengen dan tot een logische ontwikkeling der wijsgeerige theorie. Mesmer bracht
in 1766 de wetenschap een aanzienlijke schrede verder, door ‘voor allen f e i t e l i j k ’
aan te wijzen, ‘dat het ons doorstroomende electro-magnetische Fluidum wel van
het eene menschelijke ligchaam in het andere kon worden overgebragt;’ maar
daarmede was nog niet aangetoond, dat de ziel zich van ‘dit fluidum’ als werktuig
bedient, om zich aan het lichaam te doen verstaan en nog minder dat de ziel ‘dit
geestige fluidum naar buiten leiden’ en daardoor zelfs op ‘de verste afstanden,
gelijke of althans gelijkvormige werkingen (kan) voortbrengen; als het die in het
ligchaam, waaruit het uitstroomde, had voortgebragt.’
Doch ziet, wat de magie vermoed en wat Mesmer tot waarschijnlijkheid verheven
had, heeft Dubois Reymond bewezen. Deze beroemde physioloog, hoogleeraar te
Berlijn, heeft sedert 1841 een bijzondere studie gemaakt van de zoogenaamde
dierlijke electriciteit. Hij kwam tot de ontdekking dat ‘elke prikkelbare zenuw-buis
door electrische stroomen wordt omvloeid.’ Die stroomen ‘vloeijen altijd van uit het
middelpunt, maar steeds in een t e g e n o v e r g e s t e l d e rigting, uit elkander en
naar de polen toe, en wel, niet binnen in de zenuw-buis. maar langs de oppervlakte,
of liever, den omtrek. Eerst bij de polen aangekomen doorstroomen zij van daar het
inwendige van de zenuw-buis tot aan het middelpunt, vanwaar zij uitgingen, om
andermaal den gewonen loop te hervatten.’ Dat heeft plaats bij de ongeschonden
zenuw en bij elk harer deelen ‘zoo lang trouwens zijne
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(hare) prikkelbaarheid nog voortduurt’, nadat men ze in stukken heeft gesneden.
Het is aldus ‘bij dieren zoo wel als menschen.’ Wordt de zenuw geprikkeld, ‘door
uiterlijke of inwendige oorzaken,’ dan houden de stroomingen op, om hare ‘normale
rigtingen weder te hernemen,’ zoodra ‘de prikkels gebeellijk ophouden.’ ‘Gevoel’ en
‘wil’ zijn zulke prikkels. ‘Men ziet het dus dat, bij bevinding - aandoening - en wil, de
electrische stroom niet meer uiterlijk vloeit, maar naar binnen trekt, om de werking
van den wil te volbrengen.’
‘Het middel waardoor de o n s t o f f e l i j k e ziel met het s t o f f e l i j k e ligchaam
in aanraking en harmonisch verband kon komen,’ gaat Dr Polak voort, is daarmede
gevonden en de groote vraag naar den band tusschen ziel en lichaam
‘proefondervindelijk door de exacte, de strenge wetenschap opgelost.’
Houdt men nu vast aan de waarheid, dat de natuurwet één is ‘in het gantsche
Universum,’ dan ligt de gevolgtrekking voor de hand: ‘de band, waarmede de
Eeuwige ziel en ligchaam heeft verbonden, is dus de s c h a k e l in de Natuurwet,
waardoor de stoffelijke wereld met de geestenwereld is in verband gebragt, en
waardoor zij met haar - de geestenwereld - dus o o k i n r a p p o r t k a n t r e d e n .’
Dat dit werkelijk geschiedt, leert de ‘onlogenbare ondervinding zelve, door duizenden,
sedert 1846, opgedaan’, dat er werkelijk individuën, mediums zijn die het
‘electromagnetische fluide, de c o p u l a of band tusschen de stoffelijke en de
geestelijke wereld’ uitzenden en aldus met de ‘geesten’ in betrekking treden.
Daarmede, roept Dr. Polak zegevierend uit, is ‘het feitelijk bestaan van het spiritismus
als schakel der Natuurwet voldoende bewezen,’ want het spiritisme leert niet anders
dan dat de mensch zich met de geestenwereld in betrekking stellen en met geesten
omgaan kan.
Het zal mij niet verwonderen, wanneer het den niet spiritischen lezer een weinig
duizelt, nadat hij heeft kennis genomen van het ‘streng wetenschappelijk’ betoog
des heeren Polak. Er ligt een indrukwekkende schijn van geleerdheid over 's mans
redeneeringen, terwijl het vermoeden zich aan ons tracht op te dringen, dat wij de
orakellaal hooren van een ernstig denker. Bij nadere overweging verdwijnt die illusie
evenwel vrij spoedig, en ten slotte rest ons weinig meer dan de verbazing over de
gemakkelijkheid, waarmede Dr. Polak zich waagt aan de eene salto mortale voor
en de andere na, terwijl hij hypothese op hy-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

84
pothcse stapelt, in den waan, dat hij op ‘streng wetenschappelijken bodem’ staat
en zijne lezers uitsluitend rondleidt op het gebied der ervaring.
Dat deze beschuldiging niet te streng is, zal spoedig blijken. Nemen wij eens aan,
dat Dr. Polak ons volledig en goed heeft bekend gemaakt met de ‘ontdekking’ van
Dubois Reymond, én dat deze ontdekking voor de rechtbank der wetenschap
gehandhaafd kan worden, zoodat wij recht hebben daarop voort te bouwen; twee
stellingen, die ik deels niet kan en deels niet wil beoordeeleen, omdat ik noch te
wijdloopig worden, noch mij begeven mag op een terrein, waar ik tot spreken
onbevoegd ben. Wij hebben dan een eleetrischen stroom langs de wanden en in
de zenuwen van menschen en dieren gevonden, waarop o.a. gevoel en wil invloed
uitoefenen. Maar waar ligt nu het bewijs, dat deze stroom den band vormt tusschen
ziel en lichaam, want juist naar dien band werd gezocht? Toch niet in de
omstandigheid, dat de doorgesneden zenuw dezelfde verschijnselen laat zien,
zoolang nl. hare prikkelbaarheid voortduurt. Ook zeker niet in het feit, dat de
ontdekking geldt voor mensch en dier. Stellig evenmin daarin, dat gevoel en wil in
staat zijn, den electrischen stroom te vertragen of geheel te doen ophouden. De
ziel, de geest, zal toch, in de schatting van Dr. Polak, nog wel iets anders zijn, dan
gevoel en wil, ‘gevoel en wil’ hovendien die wij menschen met de dieren gemeen
hebben. Dit heeft de auteur eenvoudig over het hoofd gezien, en verheugd over het
feit, dat een zoo beroemd physioloog als Dubois Reymond den weg heeft gevonden,
o

waarlangs gevoel en wil op het lichaam kunnen werken, heeft hij 1 ‘gevoel en wil’
gelijk gesteld met den in het lichaam ‘ingekerkerden’ geest, welks bestaan hij vroeger,
o

hoewel zonder reden, meent bewezen te hebben: en heeft hij 2 als bewezen
aangenomen, dat gevoel en wil (= de geest) uitsluitend, althans bij voorkeur, langs
dezen weg op het lichaam werken, zoodat bij ontstentenis van den bedoelden
electrischen stroom, alle samenhang tusschen lichaam en ziel verbroken zou zijn.
De sprongen, door onzen pleitbezorger van het spiritisme hier gewaagd, zijn
echter nog slechts kinderspel bij hetgeen volgt. Laat het waar zijn, dat de stroom,
die elke zenuwbuis ‘omvloeit’, den band vormt tusschen ziel en lichaam, dan is
daarmede toch allerminst bewezen, dat er een band bestaat tusschen de stoffelijke
en de geestenwereld en dat wij dien band kennen in den
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meergenoemden stroom. Toch beweert Dr. Polak zoowel het een als het ander. Hij
steunt daarbij op de door vriend en vijand erkende éénheid der natuurwet. Maar
deze leert ons niet, dat er een geestenwereld, afgescheiden van de stoffelijke wereld
bestaat, noch dat die werelden in gelijken zin zich tot elkander verhouden, als ziel
en lichaam. Dr. Polak neemt maar weer aan, zonder schijn of schaduw van bewijs
o

o

te leveren, 1 dat er werkelijk een geestenwereld naast de stoffelijke is, 2 dat die
werelden in dezelfde betrekking tot elkander staan, als de ziel tot het lichaam. Of
hij dan meent dat de ‘geestenwereld’ in de ‘stoffelijke wereld’ is ‘ingekerkerd?’ Hij
zou dat op zijn standpunt moeten meenen, maar hij zegt het niet en ik durf ook wel
verzekeren, hij bedoelt dat niet. Maar dan heeft hij daarmede ook zijn recht verbeurd,
om zich op de eenheid der naluurwet te beroepen, en uit dien hoofde den
vermeenden band tusschen ziel en lichaam te verplaatsen naar de ruimte die de
stoffelijke wereld van de geestenwereld scheidt. Heeft die stoffelijke wereld soms
ook zenuwen, waarlangs en waardoor een electrische stroom gaat, die in zijne vaart
kan worden gestuit door de aanraking van geesten? Zoolang men het antwoord op
deze vraag moet schuldig blijven, kan men niet zeggen, dat het verband tusschen
de stoffelijke en de geestenwereld - aangenomen dat beide werelden bestaan door dezelfde wet beheerscht en verklaard wordt, die wij tusschen stof en geest bij
den mensch, m.a.w. tusschen ziel en lichaam hebben gevonden, of meenen
gevonden te hebben.
Dr. Polak heeft voor een gevolgtrekking aangezien wat geen gevolgtrekking is
en niet meer mag heeten dan een stoute sprong, een grillige conjectuur. Hij heeft
hoegenaamd niets aangevoerd, waaruit blijkt, dat de stoffelijke wereld met de
geestenwereld ‘in rapport kan treden’. Hij heeft niet eenmaal aangetoond, dat de
ziel, vrij van het lichaam, in staat is, op datzelfde lichaam eenigen invloed uit te
oefenen. Zijn electrische stroom is niets meer dan de band tusschen ziel en lichaam,
zoolang de eerste in het laatste is ‘ingekerkerd.’ Zijn de poorten der gevangenis
geopend en is de in boeien gekluisterde ontvlucht, dan is de oude weg, die van
binnen uit den kerker naar diens hoeken en wanden liep, niet langer een begaanbaar
pad voor den in vrijheid levende. Wil hij naar het oude verblijf terugkeeren, dan moet
hij een anderen weg volgen. De electrische stroom behoort niet
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aan de ziel, maar aan de zenuw en de zenuw is een deel van het lichaam.
Wij kunnen derhalve Dubois Reymond en zijne ‘ontdekking’ in hunne volle waarde
laten. Dr. Polak heeft van beiden een wapen gesmeed, waarmede hij intusschen
geen duimbreed gronds voor zijn geliefd spiritisme kon winnen. Door luchtsprongen
alleen is het hem gelukt, van den electrischen stroom der physiologen naar het
‘fluide’ der spiritisten over te wippen. De laatsten spraken, sedert jaar en dag, van
een vloeibare stof, waardoor de gemeenschap met geesten werd aangeknoopt en
onderhouden; maar zij konden het bestaan van dit ‘fluide’ niet bewijzen. Nu valt de
aandacht op een ontdekking op physiologisch gebied, die met het spiritisme niets
gemeen heeft, doch waarbij ook sprake is van iets vloeibaars, van een electrischen
stroom in en door de zenuwen van menschen en dieren, welks voortgang en stilstand
niet enkel door ‘uiterlijke’, maar ook door ‘inwendige oorzaken’, b. v, door gevoel
en wil, worden beheerscht. Van die ontdekking maakt fluks een ‘streng
wetenschappelijke’ spiritist zich meester, om zichzelf en den volke te beduiden, dat
zijn ‘fluide’ niet uit de lucht is gegrepen, maar werkelijk bestaat. Hij pakt den
‘electrischen stroom’ met beide handen aan en werpt er, zonder bedenken, alle
theoriën in, waarmede tot heden het hypothetische fluide was versierd. Wellicht laat
zich deze of gene verschalken, en droomt menige weifelaar op den drempel, reeds
van een ‘wetenschappelijken bodem,’ thans onder den spiritischen tempel gelegd.
Maar allen, die iets scherper hebben toegezien, verwijderen zich met de hetuiging,
dat de eerste poging tot een wetenschappelijke handhaving van het spiritisme nog
moet worden beproefd.
Dr. Polak wenschte, bij zijne bewijsvoering, zoo wetenschappelijk mogelijk te
handelen, door zijn geloof aan het spiritisme buiten spel te laten. Maar op het laatst
kwam toch de aap uit de mouw. De lezers dezer bladzijden hebben het reeds
bemerkt. Een sprong van de verhouding tusschen ziel en lichaam, maar die tusschen
de stoffelijke en geestenwereld, heeft den heer Polak, in verband met Dubois
Reymond's ontdekking, doen verklaren, dat de genoemde werelden met elkander
in rapport ‘kunnen treden.’ Maar z u l l e n zij dat ook? Doen zij dat ook? Wie zal het
‘streng wetenschappelijke’ antwoord geven?
Niemand anders dan....‘de onlogenbare ondervinding zelve,
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door duizenden sedert 1846 opgedaan.’ M.a.w. Er zijn mediums, sedert 1846 of iets
later, die hun ‘fluide uitzenden’ en zoo met geesten in aanraking komen; duizenden
kunnen het bevestigen, als getuigen van ‘feiten en daadzaken,’ die op geen andere
wijze verklaard kunnen worden.
Maar dat is niet de kwestie, waarover het geschil met de tegenstanders, loopt.
Zijn die zoogenaamde mediums werkelijk tusschenpersonen, door wier optreden
of bemiddeling, geesten zich openbaren? Is het waar, dat die mediums een ‘fluide
uitzenden’, en dat die uitzending van het fluide den omgang met geesten ten gevolge
heeft? Kunnen we ons verlaten op de verklaringen dienaangaande van de duizenden
getuigen sedert 1846? Of zijn deze ‘getuigen’ deels bedriegers, deels bedrogenen,
en in het laatste geval de slachtoffers van opzettelijke misleiding, of van eigen
inbeelding en overhaaste gevolgtrekkingen uit gebrekkig waargenomen ‘feiten en
daadzaken?’
Op die vragen moest geantwoord worden, zonder parti pris, met een ‘streng
wetenschappelijk’ betoog. Maar de heer Polak maakt ten slotte van de kwestie een
wapen om de kwestie op te lossen. Hij beroept zich op ‘feiten’, wier bestaan juist
hij onderzoeken en bewijzen zou. Dat dit een cirkelredeneering is en niets meer,
behoeft zeker geen nadere aanwijzing.
De heer Polak gelooft, dat ‘het fluide’ van mediums uitstroomt en dezen in
verbinding brengt met geesten. Dat geloof heeft voor hem eigenlijk geen bewijs
noodig en dit doet hem, met luchtigen tred, over de bezwaren der tegenstanders
heen stappen. Het helpt hem vermeende bruggen slaan over de ondempbare kloven,
die zich gedurig in het zoogenaamde wetenschappelijke betoog voordoen; doch hij
zelf bespeurt daarvan niets. Hij staat vast in de overtuiging - vrucht van het spiritisch
geloof - dat het ‘aloude Magismus’ niet heeft misgetast, toen het een geheele theorie
ontwikkelde over de ‘algemeene Wereldziel, het allerfijnste, geestige Fluide, dat alle
in het Universum plaats hebbende werkingen en veranderingen bevordert,’ den
band vormt tusschen ziel en lichaam en den geest buiten het lichaam handelend
laat optreden. Hij weet, hoe voorbarig de wereld, ‘duizende jaren’ lang, heeft
geoordeeld, door de stellingen der magie als ‘holle theoriën’ te beschouwen. Dit
weet hij, nu Mesmer ‘blijkbaar’ daarop ‘zijn systeem heeft gevestigd;’ want Mesmer
heeft zich niet vergist, toen hij aannam en pre-
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dikte, dat zeker ‘fluide’ van den eenen mensch in den anderen overstroomen en
dezen aldus ‘magnetiseeren’ kan. Zijne theorie, die van het d i e r l i j k
m a g n e t i s m e of ook wel m e s m e r i s m e geheeten, is de hoeksteen van het
spiritisme. Zij had voor Dr. Polak ‘praktisch bevestigd’, wat de oude magie ‘theoretisch
had vastgesteld’ en waaraan Dubois Reymond nog slechts een ‘nieuw onschokbaar
fondament’ kon toevoegen.
Ook zonder diens ‘ontdekking’ zou onze advokaat, op grond van de door Mesmer
verkregen resultaten, niet hebben geaarzeld, het spiritisch geloof voldoende
gerechtvaardigd te achten. Alle spiritisten, van welke richting ook, stemmen hierin
samen, dat er een nauw verband is tusschen spiritisme en magnetisme. Dat laatste
heeft immers bewezen, dat een geheimzinnige kracht, een fluide, onder zekere
omstandigheden van den eenen mensch op den anderen kan overgaan!
Heeft men dat ‘fluide’ dan getast, aanschouwd? Neen, maar men heeft de vruchten
van het magnetisme gadegeslagen en die proef op de som heeft ongeloovigen
overtuigd. Men heeft gezien, hoe zekere bewegingen met de hand, op korten afstand
van iemands aangezicht, tengevolge hadden, dat de gestreken persoon
gemagnetiseerd werd, d.i. dat hij b.v. koud of warm werd, in een lichten of vasten
slaap viel. Dat kon niet anders dan een gevolg zijn van het fluide, dat uit den
magnetiseur en in den gemagnetiseerde was gevloeid. Zoo meenden velen, zoo
gelooven nog duizenden. Maar anderen schudden het hoofd en hielden niet op, te
twijfelen aan de waarheid der wonderen van het magnetisme. Niet dat zij altijd alle
verschijnselen wilden ‘wegredeneeren’, of toeschrijven aan bedrog; maar de
manipulatie was en bleef in hun oog kwakzalverij; het uit- en instroomen van het
fluide een hypothese, die stellig nooit haar recht van bestaan zou kunnen bewijzen.
Proefnemingen, in tegenwoordigheid van deskundigen, lieten de zaak onbeslist.
Zoo dikwerf de magnetiseur zegepraalde, versterkte dit zijn krediet bij de vrienden;
en zoo dikwerf zijne pogingen of voorspellingen faalden, juichten de tegenstanders;
zij geloofden er niets van.
Tot de laatstgenoemden behoorde, met de meerderheid onzer binnen- en
buitenlandsche wetenschappelijk gevormde mannen, de hoogleeraar Joh. Czermak
te Leipzig. Niet gering was dan ook diens verbazing, toen hij, in het najaar van 1872,
op een uitstapje in Bohemen, iemand ontmoette, die hem in vollen ernst
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verzekerde, dat hij meermalen kreeften had ‘gemagnetiseerd.’ Hij hield dan het dier
met de eene hand vast en streek met de andere over den rug, van den staart naar
den kop, doch zoo dat de toppen der vingers den rug niet raakten en daarvan
ongeveer een kwart duim afbleven. Wanneer de hand terugging, van den kop naar
den staart, moest zij een grooten boog beschrijven. De kreeft kwam onder deze
behandeling binnen korten tijd tot rust en liet zich dan loodrecht op den kop zetten.
Onbewegelijk bleef het dier in deze onnatuurlijke houding staan, totdat het door een
tegenovergesteld strijken, van den kop naar den staart, uit den magnetischen
toestand werd gebracht, zich wederom begon te bewegen, zijn evenwicht verloor,
omviel en wegkroop.
Professor Czermak had zijn zegsman als een ‘intelligent’ - de geliefkoosde
uitdrukking der spiritisten - en ten volle geloofwaardig persoon leeren kennen, zoodat
hij aan de juistheid zijner mededeelingen noch kon, noch wilde twijfelen. Toch
waagde hij de opmerking, dat zijns inziens de omschreven feiten met het
zoogenaamde magnetiseeren niets hadden uit te staan. Intusschen liet men kreeften
halen en de ongeloovige natuuronderzoeker zag weldra met eigen oogen wat zijn
nieuwe vriend hem had verhaald; ja zelf heeft hij later meermalen, ten genoege van
anderen, kreeften ‘gemagnetiseerd.’ Doch op hetzelfde oogenblik, dat men bezig
was, zijn ongeloof te beschamen, had hij de onbeleefdheid, of de welwillendheid,
zijn vriendelijken zegsman van diens geloof aan het magnetisme te berooven. Hij
nam nl. een kreeft, hield dien eenigen tijd stevig vast, doch zonder hem te
‘magnetiseeren’, en kon er alles mede doen, wat men met den gemagnetiseerde
had verricht. Op dezelfde wijze als zijn ‘gemagnetiseerde’ broeder, kwam het dier
weder bij, doch geheel uit zichzelf en zonder eenige hulp van de zijde des
‘magnetiseurs.’
Hoe dikwerf ook herhaald, de proef gelukte altijd. Het ‘magnetiseeren en uit den
magnetischen toestand terugbrengen’ deed tot de zaak niets af. De verschijnselen
bleven dezelfde. Het bleek dus overtuigend, dat men ten onrechte aan het
‘magnetisme’ had toegeschreven, wat inderdaad geen gevolg was van het
uitstroomen en overvloeien van zeker fluide’ uit den magnetiseur in den kreeft, maar
van het stevig vasthouden van het dier gedurende eenigen tijd. Daardoor verliezen
zijne zenuwen, voor een
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poos, hare prikkelbaarheid en haar vermogen om zich te bewegen.
Of zal men wellicht gissen, dat het ‘magnetische fluide,’ ondanks het ongeloof
van den proefnemer, uit diens hand in den kreeft is overgegaan, terwijl hij hem rustig
vasthield? Prof. Czermak heeft die uitvlucht voorzien, doch haar bij voorbaat
ontzenuwd, door met tal van voorbeelden te bewijzen, dat men dezelfde resultaten
verkrijgt, wanneer men den kreeft met de hand niet aanraakt en hem op een andere
wijze dwingt, in een bepaalde houding te blijven, b.v. door hem te binden, tusschen
klosjes hout te zetten, of een strik om den staart te werpen en het dier daaraan op
te hangen. Ja zelfs is het gebleken, dat kreeften soms midden in hunnen loop een
tijdlang onbeweeglijk blijven staan of liggen, zonder dat men daarvoor eenige
waarneembare aanleiding vond, iets waarvan Dr. Polak waarschijnlijk, gelijk van
den ‘gewonen slaapwandelaar,’ zou verklaren: ‘het is de Natuur zelve, welke hier
magnetiseert, onverschillig of het werkelijk de maan, of eenige bijzondere dispositie
van den dampkring is, die hier de rol van magnetiseur vervult.’ Mannen als Czermak
denken veeleer aan bepaalden onwil om zich te bewegen, of aan het onvermogen
daartoe, ten gevolge van afmatting. Bij de gedwongen rust in bedoelde
proefnemingen kan van onwil om zich te bewegen geen sprake zijn, aangezien b.v.
de hangende kreeft spartelt zoo lang hij kan om vrij te komen, doch eindelijk afgemat,
het vermogen om zich te bewegen voor een wijle verliest en naar goedvinden met
zich laat sollen.
De kreeftenhistorie deed Prof. Czermak denken aan oude verhalen, die hij
meermalen had gehoord over het betooveren van kippen door zekere geheimzinnige
bewegingen met de hand. Hij herinnerde zich o.a. hoe Athanasius Kircher, ‘de
beroemde veelweter en Jezuïet uit Fulda,’ in zijn A r s m a g n a l u c i s e t
u m b r a e , ten jare 1646 te Rome verschenen, het volgende mededeelt, als een
wondervolle proef van de verbeeldingskracht der hennen. Hij had de pooten van
een kip met een dun touwtje vastgebonden en het dier op den grond gelegd, waar
het na eenig schreeuwen en heftig spartelen, eindelijk stil bleef liggen, ‘alsof het bij
de vruchteloosheid zijner pogingen, wanhoopte aan de vlucht, en zich aan de
willekeur van den overwinnaar overgaf.’ Daarop trok Kircher met krijt, dwars voor
ieder oog, een rechte streep, maakte het touw los en zag, hoe het dier onbeweeglijk
bleef liggen, zelfs terwijl hij het poogde op te jagen.
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Kircher hield het er voor, dat de kip zich inbeeldde, dat de krijtstreep een touw was,
waarmede zij, gelijk aan de pooten, was gebonden, zoodat zij toch niet zou kunnen
opstaan.
Czermak nam nu op zijne beurt een kip en wel eene, die bijzonder wild en schuw
was, liet haar door een bediende met beide handen stevig vasthouden, hetgeen
slechts onder heftigen tegenstand en geschreeuw van het dier gelukte, drukte met
de linkerhand den hals en den kop op het blad der tafel, waarop de kip lag, en trok,
met de rechter hand, met krijt een rechte streep over de tafel, van het uiteinde van
den bek af. Losgelaten, bleef het dier, onder sterk ademhalen, geruimen tijd geheel
onbeweeglijk op de tafel liggen en liet zich op den rug werpen zonder te ontwaken,
of eenige poging te doen om uit deze onnatuurlijke houding te geraken.
De hoogleeraar stond verbaasd over den uitslag van zijn tooverstukje, maar
besloot toch, zich niet, met Kircher, bij ‘de verbeeldingskracht’ der kip neer te leggen.
Hij wischte de krijtstreep uit, en de hen bleef liggen. Een nieuwe proef bewees, dat
men het krijt volstrekt niet behoefde te gebruiken, zoo min als de touwtjes van
Kircher. Het eenvoudig vasthouden der kip en het neerdrukken van hals en kop in
een rechte lijn, hadden hetzelfde gevolg: het dier bleef onbeweeglijk liggen. De
vermeende ‘inbeelding’ der kippen was daarmede verdwenen. De proefneming werd
uitgestrekt tot eenden, ganzen, kalkoenen en eenmaal ook tot een schuwen, zeer
wilden zwaan, altijd met hetzelfde gevolg: de dieren bleven eenigen tijd onbeweeglijk
liggen, hoe lastig en gedwongen hunne houding ook mocht wezen. Doch altijd
gelukte zij niet met de kippen, waarvan Czermak het veelvuldigst gebruik maakte,
vooral niet wanneer hij de proef dikwijls met dezelfde hennen herhaalde. Nieuwe,
wilde kippen bleken de meest geschikte. Bij duiven mislukte de proef geheel, waarom
Czermak zijne eerste hypothese liet varen, dat het eenvoudig vasthouden en in een
rechte lijn neerdrukken van hals en kop een zekere spanning of scheuring in sommige
deelen van de hersenen van het ruggemerg zouden veroorzaken, waarop een
tijdelijke verslapping van de zenuwen zou moeten volgen. Ware deze gissing juist,
dan mocht hij redelijkerwijs dezelfde verschijnselen bij duiven verwachten.
Intusschen was het wel gebleken, dat het binden der pooten en het trekken dor
krijtstrepen overbodig was, maar niet dat een
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en ander volstrekt geen beteekenis had. Met het oog daarop, zette Czermak zijn
o

onderzoek voort en nu werd het hem duidelijk, dat 1 het zachte maar
onwederstaanbare geweld, der spieren aangedaan bij het vasthouden van het
o

weerspannige, angstige dier, 2 de drukking van de zenuwen der huid, die
o

onvermijdelijk is bij het aanraken, vasthouden of binden der dieren, en 3 het
oogenschijnlijk onzinnig trekken van krijtstrepen, samenwerken tot verkrijging van
het omschreven resultaat.
Dikwijls kan men een kip, die even te voren ‘betooverd’, daarna ontwaakt en
weggevlogen, doch op nieuw gevangen is, in een oogwenk tot den aangeduiden
staat van gevoelloosheid terugbrengen, alleen door haar, terwijl zij op de pooten
staat, plat neer te drukken, en met de hand op haar rug, zachten doch geregelden
weerstand te bieden aan de opgezette spieren. Gewoonlijk blijft zij dan, losgelaten,
eenige minuten onbeweeglijk liggen, met uitgerekten hals, opgeheven kop en
geopende oogen. Kleinere vogels, als zijsjes, putters, kanaries, behoeft men in den
regel slechts korten tijd op den rug gelegd vast te houden, om ze als in slaap gevallen
te kunnen loslaten. Een kikvorsch is nog gevoeliger en kan het geen oogenblik op
den rug uithouden. Dwingt men hem te blijven liggen en bindt men daarna een
touwtje om ieder der beide voorpooten, dan is deze lichte drukking van de zenuwen
der huid voldoende, om hem gevoelloos te maken. Dit voorbeeld verklaart den
invloed, dien het binden der pooten van Kircher's kip kan hebben gehad. Het geheim
ligt minder in de omstandigheid, dat het dier daardoor belet werd weg te loopen,
dan in de drukking, die de zenuwen der huid daardoor aan de pooten ondergingen.
De weerspannige duiven gaven Czermak licht over de beteekenis van het krijt.
Hij had nl. opgemerkt, dat de duiven, als zijsjes behandeld en op den rug gelegd,
spoedig konden worden losgelaten, zonder dat zij wegvlogen, indien hij zijne hand
slechts dicht bij den kop van het dier hield. Het oog der duif was dan onafgebroken
op de hand gevestigd. Een nienwe proef gaf dit verrassende resultaat, dat de duif
volkomen onbeweeglijk bleef liggen, nadat zij eenige oogenblikken met de linkerhand
in een gemakkelijke houding tot rust gebracht en de rechter wijsvinger gebonden
was dicht bij de plaats waar het voorhoofd en de bek samen komen (Czermak
spreekt van de Stirnschnabelwurzelgegend). Men kon het dier naar verhazing
opnemen, recht, schuin

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

93
of op den rug leggen; het ontwaakte niet, zoolang de vinger op de bedoelde plaats
bleef. Hoe dikwerf ook gelukt, moet nochtans bij elke herhaling van dergelijke
proefnemingen, ruimte worden gelaten voor nevenomstandigheden, die een
storenden invloed kunnen uitoefenen. Een tammen papegaai behoefde Czermak
niet eens aan te raken; hij viel in slaap, alleen door het voorhouden van den vinger.
Dat men bij deze verschijnselen volstrekt niet behoeft te denken aan eenig
magnetisch fluide, van den vinger des magnetiseurs uitstroomende, blijkt hier uit,
dat men, in plaats van den vinger even goed een glazen knikker, een kurk, een
waskaars of eenig ander levenloos voorwerp kan gebruiken, indien men het dier
slechts weet te hewegen of te dwingen, dat het daarop onverdeeld zijne
opmerkzaamheid vestigt. Een lucifer of waskaarsje dwars achter op den snavel
geplakt, is b.v. voldoende om duiven in den aangewezen zin te betooveren. Men
behoeft ze dan niet eens vast te houden. Het laat zich nu gemakkelijk begrijpen,
hoe een streep met krijt, vlak voor de oogen van een kip getrokken, dezelfde
uitwerking kan hebben. Die streep trekt dan de aandacht en wordt een rustpunt voor
het starende oog.
Bij menschen had men reeds sedert lang dezelfde verschijnselen waargenomen,
die Czermak nu bij onderscheidene dieren vond als gevolgen van een ingespannen
staren op eenig voorwerp, waardoor de wil op één punt gevestigd en de aandacht
van alle andere indrukken der buitenwereld wordt afgeleid. De schotsche geneesheer
Braid had reeds in 1841 dit zoogenaamde hypnotisme - afgeleid van het grieksche
hupnos, slaap - aangegrepen, ter verklaring van de verschijnselen, die men in het
mesmerisme aan de werking van een ‘magnetisch fluide’ toeschreef.
Eens liet hij b.v. in een gezelschap van 800 personen, 14 volwassen mannen op
bepaalde voorwerpen turen. Tien dezer 14 mannen hadden reeds na tien minuten
de oogen gesloten. Eenigen behielden hun bewustzijn; anderen verloren het, lieten
met zich sollen en voelden niets van speldeprikken; zij waren geheel in een toestand
van katalepsie vervallen; nog anderen wisten bij hun ontwaken niets van hetgeen
er intusschen met hen was voorgevallen. Bovendien waren drie personen onder de
hoorders ingedommeld, terwijl zij onwillekeurig hadden voldaan aan het verzoek,
door Braid tot de 14 gericht, en hun oog op eenig voorwerp in het lokaal hadden
gevestigd.
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Ongelukkig toonde het publiek weinig ingenomenheid met de ontdekking van Braid
en schijnt deze spoedig hare toepassing te hebben laten varen, terwijl de biologie
en het spiritisme het hypnotisme bij de vrienden der wetenschap in diskrediet
brachten. Czermak wenscht die fout te herstellen en zal zijne proefnemingen met
zoogdieren voortzetten. Zijne tot op dien tijd verkregen resultaten heeft hij den 24
en 25 Januari dezes jaars in het amphitheater van het physiologisch
privatlaboratorium te Leipzig medegedeeld en deze voordrachten vervolgens onder
dentitelU e b e r H y p n o t i s m u s b e i T h i e r e n ,geplaatstindeG a r t e n l a u b e
o

1873, N . 7-11.
Intusschen moet ik opmerken, dat de veronachtzaming van Braid's ontdekking
toch niet zóó algemeen is als de Leipziger hoogleeraar vermoedt. De heer R. Brouwer
heeft reeds in den V o l k s a l m a n a k voor 1864, uitgegeven door de Maatschappij
tot nut van 't algemeen, op het voetspoor van den Engelschman Carpenter, den
tafeldans en het geheele spiritisme, voor zoover het geen bedrog is, zoeken te
verklaren uit den zenuwslaap of het hypnotisme. Het schijnt echter dat onze
vaderlandsche spiritisten van deze beantwoording der vraag: ‘dansen de tafels?’
even weinig kennis hebben genomen, als b.v. Czermak van Carpenter's studiën.
Laat ons hopen, dat nu ten minste onze hedendaagsche pleitbezorgers van het
spiritisme, die zich zoo gaarne achter de wonderen van het magnetisme verschuilen,
hun voordeel doen met de resultaten en opmerkingen van den Leipziger
natuuronderzoeker. Het ‘fluide,’ waarop zij zich plegen te verlaten, dreigt hun op
dien weg wel te ontvloeien; maar wat nood; het is hun immers om ‘onderzoek’ en
‘studie’, om ‘waarheid’ en ‘kennis’ te doen!
Dr. Polak en zijne geestverwanten zullen zich dit verlies ongetwijfeld gaarne
getroosten, tenzij het geloof mocht weigeren voor de wetenschap te wijken. Het
geloof toch is sterk bij de aanhangers van het spiritisme. Het helpt den heer Roorda
van Eysinga, een ‘leer’ omhelzen en verdedigen, wier herkomst hij niet kent en wier
oorsprong hij waarschijnlijk slechts ten deele behoefde te doorgronden, om haar
geheel, als der overweging geen enkel oogenblik waardig, te verwerpen. Het brengt
den heer Riko in ekstase over ‘feiten en daadzaken’, waarvan misschien geen enkel
behoorlijk gecontroleerd en hoogstwaarschijnlijk

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

95
niet één nauwkeurig waargenomen is, in dezen zin dat men op samenhang, oorzaak
en gevolg volledig acht geslagen heeft. Het gespt den heer Polak het zwaard der
wetenschap aan de zijde en doet den grijzen strijder struikelen over een reeks
vermeende argumenten, wier volstrekte onwaarde en onjuistheid den niet geloovige
aanstonds in het oog springen.
Het spiritisch geloof doet inderdaad wonderen. Het houdt al zijne pleitbezorgers
staande op de duizeling wekkende hoogten, door hen ingenomen. Die eer mag niet
worden betwist aan deze overtuiging, ook waar zij optreedt in haar eenvoudigsten
vorm, met voorbijgang van de ‘leer’, met veronachtzaming van de ‘daadzaken en
feiten’, ter handhaving van haar ‘wetenschappelijk’ karakter.
Wat overigens van die pretensie waar is, hebben wij uit het betoog van Dr. Polak
kunnen leeren. Voor de rechtbank der ‘strenge wetenschap’ en zoo lang men zich
houdt binnen de perken van het gebied der ervaring, kan men de waarheid van het
spiritisme niet bewijzen. Men droomt van een natuurkracht, vóór 1846 onbekend,
en sedert ontdekt, doch men is het bewijs voor haar bestaan schuldig gebleven.
Inderdaad is men op dit gebied nog geen stap gevorderd, sedert de dagen der oude
magie. Het verdient opmerking, hoe Dr. Polak, pleitbezorger van het spiritisme,
ongeroepen verklaart, dat Mesmer, de groote steunpilaar der ‘wetenschappelijke’
spiritisten, zijn systeem van het dierlijk magnetisme aan de ‘holle theoriën’ dier
magie ontleende. Wat hij er aan toevoegde, heeft den toets van het nauwkeurig
onderzoek niet kunnen doorstaan. Het fluide van het mesmerisme heeft geen
anderen grond van bestaan, dan dat der oude magie, en die grond is de doodgeboren
vrucht eener onwetenschappelijke speculatie.
Voor de vrienden van het spiritisme is het jammer, dat Dr. Polak ons dezen blik
achter de coulisses heeft gegund. De heer Riko heeft den vinger gelegd op de
kwetsbare plek van zijn rechtzinnigen broeder Roorda, en de heer Polak heeft de
naaktheid geopenbaard van zijn bewonderaar Riko. Dat ieder tegelijkertijd zijn eigen
graf heeft gedolven, is duidelijk, tenzij het geloof hen allen behoude en sterker blijke
dan de twijfel van geestverwanten en de zwakheid van eigen argumenten.
Misschien echter blijft dit de slotsom, dat de heer Roorda voortgaat, zijn hart op
te halen aan de ‘leer’, terwijl hij de bron-
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nen en grondslagen dier leer te degelijk acht om naar hunne geloofsbrieven eenig
onderzoek te doen; dat de heer Riko niet ophoudt ‘feiten en daadzaken’ te
bestudeeren, zonder zich om hunne herkomst te bekommeren, aangezien hij ‘weet’
dat ze door geesten zijn gewrocht; dat de heer Polak zich bij voortduring wijdt aan
de poging om het goed recht van het spiritisme te handhaven voor de rechtbank
der wetenschap, overtuigd dat een mislukking dier poging wel kan liggen aan hem,
maar nooit aan het wanhopige der zaak, die hij wenscht te verdedigen.
Ieder zal op die wijze getrouw blijven aan zijne richting; doch één band zal hen
allen omstrengelen, de band van het spiritisch geloof, dat meer of minder elastisch,
meer of minder rechtzinnig opgevat en bewaard, het zwaartepunt vormt, waarin
hunne kracht ligt. Dat geloof staat boven de kritiek, maar daarom ook moet elke
poging om het spiritisme met de wetenschap te verzoenen, noodwendig schipbreuk
lijden. Want de wetenschap kan niet gedoogen, dat men het gebied harer
nasporingen willekeurig beperkt. Zij mag geen onbewezen stellingen als gangbare
munt beschouwen. Van eerlijken huize, blijft zij liever arm, dan zich in schijn te
verrijken met valsche penningen en klatergoud. M.a.w. zij neemt geen verklaring
aan. die inderdaad geen verklaring is; en zulk een verklaring is die van het spiritisch
geloof, toegepast op meer of minder nauwkeurig waargenomen en beschreven
verschijnselen, waarin men goed heeft gevonden de ‘inwerking van geesten’ te zien.
Hoe die verschijnselen, tot heden niet of niet volledig verklaard, ook eenmaal
opgehelderd mogen worden, als vruchten van opzettelijk bedrog, van onwillekeurige
zelfmisleiding, van een kranke verbeelding, van den zenuwslaap en wie weet welke
vooralsnog onbekende werkingen van spieren, zenuwen enz.; dit lijdt geen twijfel
voor allen die buiten staan, dat het spiritisch geloof, gelijk het thans allerwege wordt
beleden, hetzij ter rechter-, hetzij ter linkerzijde, of wel bij de middenpartij, ten slotte
zal blijken niets anders te zijn geweest, dan wat Strauss onlangs van een vrij wat
eerbiedwaardiger wondergeloof verklaarde: een wereldhistorische humbug.
W i n k e l , Juli 1873.
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Mijnheer Adolphe Thiers.
*)
Door Elie Reclus.
III.
Na deze door verachting veroorzaakte omwenteling verklaarde Thiers, meenende
dat het nu voor goed gedaan was met het koningschap, zich ronduit voor de
voorloopige regeering. Zoo M. Thiers de laatste jaren al het koningschap gediend
had, kon hij toch overvloedig bewijzen dat hij vroeger de republikeinsche beginselen
had voorgestaan. Hij stelde zich dus te Marseille kandidaat voor de Nationale
Vergadering; zijne grootste eerzucht was toen, betuigde hij in zijne geloofsbelijdenis,
‘de nieuwe orde van zaken op hechte en duurzame grondslagen te vestigen.’ Hij
leed schipbreuk door de tegenwerking der geavanceerden, die de moordenarijen
in de straat Transnonain en de Septemberwetten niet vergeten hadden. M. Thiers
verduwde deze nederlaag nooit. Hij zou zich in 1848 zoowel als in 1871 zeer goed
geschikt hebben in eene republiek, waarvan hij levenslang de voorzitter, de
oppermachtige dictator zou geweest zijn, waar hij zijne bascule van twee kamers,
mogelijk met een erfelijk pairschap en het geheele kostelijke parlementaire stelsel,
waarvoor hij een uitvinders-brevet genomen had, had kunnen invoeren, eene
aristocratico-burgerlijke republiek, met een wettig vertegenwoordigd volk en een
volk dat niet vertegenwoordigd

*)

Vervolg en slot van bladz. 66.
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wordt, eene republiek wier menners en stichters Voltairiaansch kunnen zijn, maar
waarin het gemeen gepeupel clericaal moet blijven. Maar de geavanceerden te
Marseille hadden de onvoorzichtigheid de zoo opgevatte republiek, in den persoon
van haar stichter en bestuurder, af te wijzen. Dit was het bewijs geven dat zij geen
republiek waardig waren, en zij werd hun dus ontzegd. Van het oogenblik af, dat
men M. Thiers niet aannam als architect van het nieuwe gebouw, had hij geen ander
doel meer voor oogen dan de grondslagen te ondermijnen, die men hem niet
toevertrouwd had te leggen.
den

Den 4 Juni stelde hij zich als kandidaat der reactie, en werd door vier
departementen verkozen. Hij nam zitting voor het reactionnairste der vier, voor
Rouaan, dat juist eene treurige vermaardheid verkregen had door de bloedige
onderdrukking van eenige arbeidersonlusten.
Niemand vergiste er zich in; de verkiezing van M. Thiers werd door iedereen
beschouwd als een groot gevaar voor de republiek, die nog zoo wankel was, en
tegen het gezond verstand in bestuurd werd door den dichter Lamartine, den
sterrekundige Arago en den redenaar Ledru-Rollin, politieke fantaisisten, die niets
begrepen van de omwenteling waardoor zij aan het gezag gekomen waren; eene
omwenteling door henzelven voorbereid, en desniettemin ook door hen tegengewerkt
zoodra zij tot stand was gekomen. De geschiedenis zal met schouderophalend
medelijden van hen getuigen, dat zij eerlijke lieden en goedgezinde burgers waren.
Thiers nam terstond zitting in het midden van het rechtercentrum. Te behendig
om terstond de republiek in haar bestaan aan te vallen, wendde hij voor alleen de
belangen van de orde te behartigen; hij verlangde slechts de diensten zijner
langdurige ondervinding aan te bieden aan de mannen van orde, die de republiek
beschermden tegen de razende gekken, die haar in gevaar brachten. Men zegt dat
hij het was, die den goedgeloovigen Garnier-Pagès de beruchte belasting van
vijfenveertig centimes, d.i. eene vermeerdering van 45% op alle mogelijke
belastingen, aanraadde, welke onherroepelijk al de landbezitters en eenige millioenen
boeren, drie vierden der kiezers, van de republiek vervreemdde. Hij hitste Lamartine
en Cavaignac tegen Ledru Rollin, Arago tegen Louis Blanc, Armand Marrast tegen
Caussidière op. Met Falloux, Montalembert en Léon Faucher
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drong hij aan op het spoedig bijeenbrengen van meer soldaten en kanonnen in
Parijs en op de plotselinge opheffing der nationale werkplaatsen. Om de blauwe
republikeinen gerust te stellen omtrent den verslindenden ijver dien hij tegen over
de roode republikeinen betoonde, zeide hij hun dit beroemd geworden woord: ‘De
republiek is de regeeringsvorm die ons het minst verdeelt.’ En daarop voerde hij
hen aan om storm te loopen tegen de republiek. Na de gevechten van Juni, was de
republiek nog niet dood, maar toch zieltogend. Zij sleepte zich nog lang voort, altijd
hopende den stoot te boven te komen die haar in het hart getroffen had. Maar M.
Thiers was een harer voornaamste geneesheeren en diende haar de geneesmiddelen
toe.
Door de Constitueerende Vergadering tot rapporteur benoemd voor het vermaarde
voorstel van Proud'hon omtrent de likwideering van den eigendom, schiep hij zooveel
behagen in de gemakkelijke taak die hem opgedragen was: het socialisme in de
kamer aan de kaak te stellen, dat hij het groote publiek op de hoogte van zijne
talenten wilde brengen, en de kleine brochure: D u d r o i t d e l a p r o p r i é t é , in
de wereld zond. Men bazuinde overal den lof dezer brochure uit, de club van de
straat de Poitiers verspreidde haar bij honderdduizendtallen, en het scheelde weinig
of M. Thiers werd tot Vader des Vaderlands geproclameerd, omdat hij deze brochure
geschreven had. Maar nu hoort men niet meer van deze pennevrucht spreken, en
de economisten van dezelfde school, haar nog den verplichten lof toebrengende,
doen het op eene wijze, die u doet begrijpen dat het onnoodig is haar te lezen.
M. Thiers had eenvoudig om zich de taak gemakkelijk te maken uitsluitend den
eigendom verdedigd die door persoonlijken arbeid verkregen is; hij deed als of hij
niet wist dat er andere eigendommen bestaan, als die welke voortkomen uit het
ontginnen van woesten grond, of welke de opbrengst zijn van letterkundigen arbeid.
Hij scheen b.v. niet te weten dat M. Dosne, de schoonvader van M. Thiers, in het
publiek doorging voor een à twee millioenen op de beurs gewonnen te hebben, met
behulp der inlichtingen, die M. Thiers, minister van binnenlandsche zaken, hem wel
had willen verschaffen. Hij scheen niet te weten dat gezegde schoonvader half
openbaar handel dreef met den invloed van zijn schoonzoon, en aan de liefhebbers
publieke ambten en betrekkingen voor geld verkocht. In de Revue des deux
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Mondes van 15 December 1835 doelt M. Loeve Ditmars op ‘dien schuldige, die te
na aan M. Thiers verwant was, dan dat diens rechtmatige toorn hem konde treffen.’
- Dit willekeurig of onwillekeurig vergeten van verschillende belangrijke bronnen van
eigendom, gaf den Socialisten gelegenheid tot het omkeeren der bewijsvoering: ‘M.
Thiers heeft alleen den eigendom willen verdedigen die de opbrengst is van den
persoonlijken arbeid des eigenaars, omdat die alleen verdedigbaar is.’ - In-een-woord,
iedereen is het er over eens, de eens zoo geprezen brochure van M. Thiers is niet
op de hoogte der kwestie. In het jaar 1848 was M. Thiers reeds over de vijftig; hij
trad dat tijdperk in, waarin men niet meer aanleert, eerste ongeluk, en waarin men
niet veel meer afleert, tweede ongeluk. Hij was een oud gediende, in zijne meeningen
vastgegroeid. Hij had niet meer zijne vroolijke opgewektheid om alles te onderzoeken,
omdat hij meende sedert lang alles te weten. Nog altijd scherpzinnig, nog altijd
geestig, gebruikte hij de kennis die hij had, maar verwierf er geene meer. En sedert
speelt hij nog altijd hetzelfde repertorium. Sedert twintig jaren en langer heeft hij
niets veranderd in zijne historische, staathuishoudkundige en philosophische bagage.
Hij is een schim uit het doodenrijk. Vreemd voorwaar, dat niemand gemerkt heeft
dat hij dood is. Hij gaat en redeneert nog wel, hij babbelt en huppelt nog altijd, maar
hij is dood, hij is dood, zeg ik u, en reeds sedert lang. Hij is dood en weet het niet.
Hij is in 1853 gestorven, hij is te Twickenham in den grafkelder van Lodewijk Philips
bijgezet, met zijn vriend Guizot, met den ouden hertog de Broglie, en met Odillon
Barrot. Men heeft ze vroom begraven, den koning in het midden, en de vier patroons
in de vier hoeken. Ze zijn dood, en merken het niet, en willen het zelfs niet gelooven.
Dit is geen exceptionneel geval, het schijnt eerder regel te zijn. De moeielijkste zaak
ter wereld is zich bewust te zijn van zijn verscheiden.
Maar keeren wij tot het tijdstip terug, toen M. Thiers in zijn comité van de straat
Poitiers troonde, die vermaarde vereeniging, bloemlezing der reactie, waarvan hij
voornamelijk de beraadslagingen leidde, en waarvan wij den invloed op al de politieke
gebeurtenissen van dit treurige tijdperk kunnen nasporen. M. Thiers, zeiden wij
reeds, leerde sedert lang niets meer, maar nooit toonde hij zich vernuftiger en
vindingrijker in fijn gesponnen intrigues, in slimme streken; hij overtrof zich zelven,
hij
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had in zijn goocheltas meer kunstjes dan Mascarille, meer hulpmiddeltjes dan
Quinola. Uit zijn club vervolgde hij de republiek met schimpschoten, zooals M. de
Lamartine hem verweet, maar hij deed meer, en van al de samenzweerders was
hij de gevaarlijkste.
Toen de president Cavaignac, de held der burger-republiek, met alle macht had
doen fusilleeren, deporteeren en gevangen zetten, meende hij aanspraak te hebben
op de dankbaarheid van de partij der orde, en stelde zich kandidaat om herkozen
te worden. Maar het comité van de straat Poitiers, dat nog niet tevreden was,
verklaarde dat hij onvoldoende en niet waardig was ondersteund te worden.
Wien moest men tot president benoemen?
....M. Thiers zou zeker de geschikste man voor dien post van vertrouwen geweest
zijn, in afwachting van de meerderjarigheid van den graaf van Parijs - maar
ongelukkig was de peer nog niet rijp. De stemmen van het comité van de straat
Poitiers vereenigden zich vervolgens op den generaal Changarnier; men had zeker
uitnemende redenen daarvoor, maar die redenen waren niet van dien aard, dat het
onwetende volk ze kon begrijpen.
Het is niet de geschiedenis van 1870 en volgende jaren, die wij daar vertellen,
maar de vergelijkingen doen zich in menigte voor tusschen de hedendaagsche
gebeurtenissen en die van het tijdperk 1848-1851.
M. Thiers, die de kandidatuur van Lodewijk Napoleon Bonaparte bestreden had,
zoolang hij meende dat zijne eigene kandidatuur mogelijk was, M. Thiers, die gezegd
had, dat de kandidatuur eene schande voor Frankrijk zou zijn, eindigde met er zich
mede te verzoenen; hij stemde voor Lodewijk Napoleon, ofschoon of omdat deze
de erfgenaam was der Napoleontische denkbeelden en der overleveringen van den
Coup d'état van Brumaire.
Zes weken na de verkiezing van Lodewijk Napoleon was men besloten een Coup
d'état te doen, zoowel in het palais de l'Elysée als in de straat Poitiers, zoowel de
prins als de generaal Changarnier, met dit onderscheid alleen dat Thiers en
Changarnier ten gunste der Orleansen, en dat Bonaparte voor zich zelven wilde
werken. Van weerszijden stelde men het waagstuk tot later uit.
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Altijd om de grondslagen der maatschappij te bevestigen, stemden de lui van de
straat Poitiers en die van het Elysée geheel eensgezind, onder ingeving van den
heer Thiers, voor de Italiaansche expeditie, om den paus op zijn troon te herstellen,
daar zijn wereldlijk gezag, naar men zeide, de hoeksteen van de maatschappelijke
orde is. - Hoe jammer dat Bismarck niet meer van die meening is! - In dien tijd waren
alle eerlijke en gematigde lieden het over dit grondbeginsel eens; de H.H. Jules
Fâvre en Cavaignac en Odillon Barrot, de calvinist Guizot zoowel als de Voltairiaan
Thiers, de predikant Coquerel zoowel als Montalembert, de liberale jesuiet. Na de
Romeinsche republiek gesmoord te hebben, zoude men eene Romeinsche expeditie
in het binnenland ondernemen. M. de Falloux, de verzinner van dit geniale plan,
zijne voornaamste aanspraak op roem bij het nageslacht, beloofde dit aan al de
ingewijden.
Stippen wij op de dienststaten van M. Thiers gedurende de tweede republiek
onder anderen de wetten aan, die hij hielp smeden en aannemen tegen het
volksonderwijs (15 Maart 1850), tegen het recht van associatie en tegen de slechte
clubs, waaronder te verstaan waren alle andere clubs dan het Comité of de
vertakkingen van het Comité van de straat Poitiers. Maar het meest kenmerkend
zijn de uit niemands geheugen gewischte medewerking van M. Thiers tot de wet
van 31 Mei, die het algemeen kiesrecht beperkt, en zijne beroemde rede tegen het
gemeene grauw.
De beperking van het algemeene kiesrecht, die op dit oogenblik weder het
onderwerp uitmaakt der diepzinnige overleggingen van de Broglie, Batbie, Beulé
en consorten, is de opheffing van het algemeene kiesrecht, de in-plaats-stelling van
eene wettelijke overheersching van zekere bevoorrechte casten; het is de afschaffing
der volksregeering. Na de opheffing van het algemeene kiesrecht eischte de logika
der reactie, dat men overging tot de opheffing der republiek zelve. M. Thiers had
dit zeer goed ingezien. Reeds den 13 Juni 1849, lezen wij in l e s M é m o i r e s
d ' u n b o u r g e o i s d e P a r i s , door M. V é r o n , had hij een Coup d'état
voorbereid. M. Thiers hield samenkomsten in de voornaamste salons, terwijl zijn
generaal Changarnier de kazernen afliep. Het plan was uitnemend beraamd, de
uitslag kon niet falen. In den nacht van 1 op 2 December 1851 droomde M. Thiers
er met verrukking van, toen hij onzacht gewekt werd
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door politieagenten, die hem uit zijn bed trokken, hem hielpen zich aankleeden, hem
zijn bril opzetten en hem in de gevangenis Mazas achter de tralies brachten, van
waar zij hem naar Straatsburg vervoerden en aan de grenzen afscheid van hem
namen, na hem de groeten van den prins-president overgebracht te hebben.

IV.
M. Thiers, dien men weldra geamnestieerd had, omdat men hem niet gevaarlijk
achtte, hield zich stil gedurende het eerste tijdperk van het keizerrijk. Hij vatte de
‘Geschiedenis van het Consulaat en het Keizerrijk’ weder op, maakte weder reizen
in het belang van zijn boek, vermeerderde zijne collectie van artistieke snuisterijen,
en troonde in zijn salon op de plaats St. Georges, troonde bij Mignet, troonde bij
Remusat, troonde in het Instituut, in de fransche Akademie, en in de Akademie van
zedekundige en staathuishoudkundige wetenschappen. Het mannetje was meer
dan ooit over zich zelven tevreden, hij alleen had alles voorzien, alles voorspeld,
hij alleen zou alles ten goede geleid hebben, indien men hem had willen volgen.
‘M. Thiers is zoo met zich zelven ingenomen, zeide iemand die hem goed kende,
hij is zoo zeker alles ten goede te leiden, dat zoo men hem ophing, hij zich nog
verbeelden zou, dat hij van ouderdom stierf.’
Overigens, daargelaten de onbeleefde handelwijze omtrent zijn eigen persoon,
was M. Thiers tamelijk weltevreden met het keizerrijk.
‘De kok bevalt mij niet, zeide hij eens, maar de keuken is vrij goed.’ De keizer
bedankte hem door hem de eer aan te doen hem in eene zijner z o o veel
ophefmakende boodschappen aanteduiden met den naam van: ‘onze nationale
geschiedschrijver.’
Indien er een man is, aan wien het tweede keizerrijk eene onbeperkte
dankbaarheid verschuldigd was, is het zeker M. Thiers, die de Bonapartische legende
op schijnbaar historische grondslagen gevestigd had. Hij toch heeft de vijfentwintig
beste jaren van zijn leven besteed, om in twintig boekdeelen te bewijzen, dat de
kleine korporaal de grootste man van den nieuwen tijd is, een
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beweren dat over vijfentwintig jaren door iedereen belachelijk zal gevonden worden.
Thiers had den overwinnaar van Austerlitz op zijne kolom van de plaats Vendôme
hersteld, hij had de Arc de Triomphe doen voltooien opdat de schim des Veldheers
een oogenblik onder die grootsche, met zijne overwinningen bezaaide gewelven
zoude kunnen uitrusten, als zij op het middernachtelijk uur de revue ging passeeren
der schimmen zijner Vieille Garde, bij de groote parade der Champs-Elysées, die
de duitsche dichter Zedlitz en de fransche teekenaar Raffet gezien hebben. Thiers
had de asch van den grooten man door den zoon van zijn koning van het vergelegen
St. Helena terug doen voeren, hij had het stoffelijk overblijfsel van den halfgod onder
den majestueusen dom der Invaliden geplaatst, in den diepen grafkelder waar de
godinnen der overwinning treuren en waken. M. Thiers kan zeggen: ‘Napoleon is
Napoleon, en ik ben zijn profeet.’
Béranger, Thiers en Victor Hugo hebben, zonder het te willen wel is waar, meer
toegebracht tot de vestiging van het tweede keizerrijk, door de vereering van
Napoleon I te herstellen, dan de H.H. Fialin, Leroy en de Morny uit berekening
gedaan hebben, en toch zijn deze eerste drie mannen buiten het tweede keizerrijk
gebleven.
Wat M. Thiers aangaat, ligt de reden voor de hand. Hij was te groot, te gewichtig
om zelfs den troon met Lodewijk Napoleon te deelen. Deze toch was slechts de
neef, maar M. Thiers was de ware wettige zoon, deze was slechts de derde van
den naam, maar M. Thiers had de tweede moeten zijn. Indien men alles goed op
den keper beschouwd had, zou men ontdekt hebben, dat het genie van Napoleon
weder eene vleeschelijke gestalte had aangenomen in den persoon van M. Adolphe
Thiers.
Niettegenstaande deze innige banden tusschen M. Thiers en het keizerrijk, viel
M. Fialin de Persigny hem met ongemeene heftigheid aan, toen het hem in 1863 in
den zin kwam, weder op het staatkundig terrein te verschijnen.
De meesten onzer lezers zullen nog wel niet de rol vergeten hebben, die M. Thiers
in het wetgevend lichaam gespeeld heeft. Wij zullen daarom slechts herinneren,
dat hij alle jaar eene kleine kritiek leverde op het budget en over de buitenlandsche
staatkunde, zich meestal nog minder liberaal dan het keizerlijk bewind betoonende.
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M. Thiers kon aan het keizerrijk zijn vrij-handelstelsel niet vergeven, noch van na
Sadowa de eenheid van Duitschland niet te hebben belet, noch van te Magenta en
te Solferino tot de eenheid en grootheid van Italie te hebben meêgewerkt. Hij was
zeer gelukkig toen hij, door zijne rede ten gunste van het wereldlijk gezag des
pausen, het bekende: ‘N o o i t !’ van den heer Rouher uitgelokt had...‘Nooit zullen
de Italianen Rome bezitten.’ Welke verouderde en kleingeestige politiek is dat alles!
Van tijd tot tijd, het is waar, maakte M. Thiers die armzaligheden goed door de
eene of andere fraaie redevoering tegen de Mexikaansche expeditie, ten gunste
der ministerieele verantwoordelijkheid, of wel ten gunste van die ‘volstrekt noodige,
volstrekt onontbeerlijke vrijheden, zonder welke het land niet kan bestaan’ - gelijk
hij zeide -: vrijheid van drukpers, vrijheid van bijeenkomsten, vrijheid van associatie,
enz., van alle welke vrijheden het land verstoken is gebleven, toen M. Thiers aan
het gezag was, zeker om uitnemend goede redenen, maar die toevallig precies
dezelfde waren, als de door M. Rouher aangevoerde.

V.
den

Laten wij nu overgaan tot de ongelukkige Republiek van den 4 September, die
in den nacht van Sedan in bloed en in tranen van schaamte en toorn geboren werd.
M. Thiers had de slimheid Parijs te verlaten vóór de insluiting, en ging aan de
Europeesche hoven rond om de aalmoes van medelijden en beklag voor het
zieltogende Frankrijk te vragen. Hij verkreeg hierdoor eene benijdenswaardige
stelling, die van buiten alle verantwoordelijkheid te blijven. Het is twijfelachtig of
zelfs met tien maal meer genie en zaakkennis M. Thiers iets meer had kunnen
verkrijgen dan hij verworven heeft, namelijk: niets. M. Trochu, die nooit uittrok, en
M. Thiers die altijd op straten en wegen was, bebben even veel voor Frankrijk
gedaan. Maar toen het er op aankwam om eene Vergadering te benoemen ten
einde het door Pruissen opgedrongen vredesverdrag te bekrachtigen, bleek het dat
van alle publieke mannen van Frankrijk M. Thiers de eenige was, die geene vrees-
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selijke verantwoordelijkheid op zich geladen had, de eenige van wien men zeide:
‘Het is zijne schuld niet!’, de eenige aan wien alle partijen eerbied en dankbaarheid
bewezen. Het viel hem dus gemakkelijk te Bordeaux tegen Gambetta te intrigeeren,
en den dictator te doen vallen, wiens gezag reeds door de nederlagen van Aurelles
de Paladines, van Trochu en van Chanzy ondermijnd was. Uit alle niet bezette
streken van Frankrijk kwamen deputaties om den raad van M. Thiers te vragen, die,
zich tot Groot-Kiezer herscheppende, kandidatenlijsten opstelde, uitsluitend
samengesteld uit Orleanisten, legitimisten en Bonapartisten. Elke naam was goed,
als het slechts niet die van een republikein was. Deze Vergadering van den 8
Februari 1871, ‘op een ongeluksdag verkozen’, zooals M. Beulé zoo met recht
gezegd heeft, waardige zuster van de Vergadering der Introuvables van 1815, had
tot vader M. Thiers, die twee jaren later onder de slagen zijner eigene kinderen
bezweek.
De ‘Groot-Kiezer’ werd zelf in zes-en-twintig departementen door meer dan
anderhalf millioen stemmen gekozen; bijkans evenveel als Lamartine er in 1848
gehad had. Gambetta verkreeg slechts vijf honderd duizend stemmen. Deze
opeenstapeling van stemmen op één hoofd maakte van M. Thiers den man van het
oogenblik, den aangewezen dictator. Toen hij het bestuur van Frankrijk aanvaardde,
was hij alvermogend voor het goede; na zoovele tegenspoeden, straf van zooveel
zedebederf, dorstte het land naar rechtvaardigheid, naar waarheid en naar
oprechtheid. De hardnekkigste reactionnairen erkenden de doelmatigheid en zelfs
de noodzakelijkheid van ernstige en ingrijpende hervormingen, zij stelden ze zelven
voor, om bij de toepassing niet ter zijde gesteld te worden. Iedereen verwachtte de
hervorming van het leger van het despotisme in een nationaal leger, geschoeid op
de leest van de Zwitsersche militie; iedereen verwachtte het kostelooze en verplichte
onderwijs, de scheiding van kerk en staat, hervorming der rechterlijke organisatie,
van het belastingstelsel, in de bevoegdheid der gemeentebesturen, in de verdeeling
der maatschappelijke opbrengsten. Weinig helden der vooruitgang hebben over
zulke machtige middelen kunnen beschikken, weinig hervormers hebben de deur
der toekomst zoo wijd voor zich geopend gevonden. M. Thiers heeft zich gehaast
die deur weder te sluiten. Ik herinner mij de belangrijke zitting in welke M. Thiers
aan de partijen voorstelde ten zijnen gunste
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te abdiceeren door de overeenkomst die men l e P a c t e d e B o r d e a u x genoemd
heeft.
Ik zie nog het kleine dikke mannetje op een bankje staande en met zijne kleine
armen werkende als Polichinel in de poppenkast. Een gesmoord en toch schel
stemmetje doet zich hooren: ‘Mijne heeren!’ Toen eene pauze. Bovenuit eene zwarte,
tot den hals toegeknoopte jas stak een rond hoofd met een zilveren kuifje, en verder
witte kort geknipte haren. De oogen waren verborgen achter groote schitterende
brilleglazen, die den blik der toeschouwers trotseerden. Er ontstond eene
indrukwekkende stilte. Zijne stem, die eerst langzaam, zwak en bijkans wegstervend
was, werd gaandeweg sterker, er kwam meer uitdrukking, klank en afwisseling in.
Te midden der gespannen aandacht vielen de woorden in de gemoederen, zooals
de steenen, in een vijver geworpen, opvolgende kringen maken over de geheele
oppervlakte. Het was geene redevoering, maar een regen van korte zinsneden, die
scherp en goedgemikt, als pijlen op een doel, op de vergadering neerkwamen. Op
zijn hulpbankje voor de tribune geheschen, overzag hij zijne hoorders en bewaakte
ze zorgvuldig; geene beweging ontging hem; hij vergastte zijn publiek op
verrassingen, deed tegenwerpingen in de hoofden ontstaan, om ze later te
ontzenuwen. Ieder meende dat de brilleglazen uitsluitend op hem gericht waren,
dat die lange redeneeringen ten doel had hem persoonlijk te overtuigen. Gedurende
twee uren ontging zijn gehoor hem geen oogenblik; het dronk zijne woorden, die
nu eens grappig, dan weder toornig en straks spottend klonken, maar altijd
gestempeld waren door dat alledaagsch gezond verstand, dat de grondslag is zijner
welsprekendheid. Vlug en bewegelijk trippelde het mannetje van het eene
gezichtspunt naar het andere, en altijd tot zijn uitgangspunt terugkeerende, scheen
hij eene wereld van denkbeelden om te zetten, en toch waren het slechts drie of
vier hoofdgedachten, zich in bevallige en onverwachte vormen voordoende. Men
kon meenen Mevrouw Saqui te zien, de koorddanseres, die de eerste generatie,
waartoe M. Thiers behoord had, in verrukking bracht. Vijftig voet boven den grond
huppelde en trippelde het vlugge schepsel, nam tragische, wellustige en vleiende
poses aan, sprong, boog zich neder, hief zich op, speelde en goochelde met ringen,
met hoepels, met oranjeappels, deed blauwe, roode, vergulde, verzilverde ballen
onophoudelijk als

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

108
flikkerende sterren om zich heen opstijgen en nederdalen. Één mispas zou haar ter
aarde gestort hebben, in elk onderdeel eener seconde moest zij of omkomen, of
een wonder van evenwicht uitvoeren. Evenzoo M. Thiers. Men zou gezegd hebben,
dat ook hij, de bevallige danseres nabootsend, met kunstig gerythmeerde en
gecadenceerde bewegingen op de koord danste. Niet minder buigzaam, niet minder
behendig als la Saqui, tooverde hij met bloemruikers, goochelde hij met vergiftigde
dolken; het gevaar scheen hem meer levendigheid, meer hulpmiddelen, meer
tegenwoordigheid van geest te verleenen. Geen enkele duistere zinsnede, geen
enkel beweren dat niet volkomen duidelijk was; al die klaarheid, die helderheid van
voorstelling was een feest voor het verstand. Zooveel duidelijkheid deed aan veel
oprechtheid gelooven; door eene bijkans onvermijdelijke begoocheling, schreef men
aan zijn hart de hoedanigheden van zijn geest toe, men zoude zich gaarne borg
gesteld hebben voor zijne deugd, en men zou hebben willen uitroepen: ‘Het
zonnelicht is niet zuiverder dan de grond van zijn hart!’
Helaas! Deze rede was een der doorwrochtste trouweloosheden die men ooit
begaan heeft. Het was een meesterstuk van huichelarij, en toch geschiedde alles
bij helder daglicht. Even als de goochelaars riep M. Thiers: ‘Er is niets in mijne
zakken, Mijneheeren, niets in mijne mouwen! Een Mijnheer van de rechterzijde van
het geëerde gezelschap zij wel zoo goed mij zijne snuifdoos te leenen!’....En voor
de verblufte toeschouwers haalde hij uit de snuifdoos den troon dien zijne helpers
aan Karel X ontfutseld hadden, de waskaarsen die bij de processies der jesuïeten
door Dupin, minister van justitie en grootzegelbewaarder, en door de maarschalken
Soult en Marmont gedragen waren, haalde hij, om bij een kruistocht ten gunste van
het wereldlijk gezag van den H. Vader te dienen, een bedevaartgangersstaf, en het
te Sedan zeer beschadigde en verstompte zwaard van Frankrijk. Bij deze uitstalling
waren de Henriquinquisten hunne vreugde niet meester.
Zich vervolgens tot het centrum der Vergadering wendende; ‘zou een van die
beste heeren zoo goed willen zijn mij voor een oogenblik een vijffrankstuk te leenen,
met de beeltenis van den zoo vereerden Lodewijk Philips, wiens dood zoo terecht
is betreurd geworden?’....En uit dat enkele vijffrankstuk goo-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

109
chelde hij eene civiele lijst van dertig millioen franken, een stadhoudersrok voor den
hertog van Aumale, het systeem der Gisquet-geweren, een bundel koopcontracten
met Ouvrard, Teste, Pellaprat, Despans-Cubières. mandaten op de geheime fondsen
met de parafen van Guizot en Tanneguy-Duchâtel.
Eindelijk wendde hij zich nog een weinig meer links: ‘Mijne heeren van de
linkerzijde, zoudt gij mij wel een zakdoek met roode ruiten willen toevertrouwen?’
En onder zijne behendige vingers verlengde zich de zakdoek tot eene vermillioen
roode vlag met gouden franje, en hij haalde er a.b. boekjes voor het kosteloos en
verplicht onderwijs uit, hij tooverde er wonder na wonder uit.
....Wat mij betreft, sedert vijfentwintig jaren houd ik mijn individu in het oog,
bijgevolg weet ik wat hij waard is. Welnu, hoezeer ik hem wantrouwde, in die
gedenkwaardige zitting was ik geheel oog en oor. Er was niets in mij, dat niet riep:
‘hij liegt, de oude schacheraar, hij liegt!’ Toch was ik gevangen, ook ik vond hetgeen
hij zeide zoo duidelijk, zoo onwederlegbaar duidelijk. Het was alsof duizend kleine
stemmetjes mij in het oor fluisterden: ‘En toch, als hij eens oprecht was!’
Deze overeenkomst van Bordeaux, die sedert meer dan twee jaren de Constitutie
van Frankrijk is, komt hierop neder: ‘Wij sluiten een wapenstilstand, die zoo lang
zal duren als geen der contracteerende partijen zich sterk genoeg zal gevoelen om
dien te verbreken. Wij hebben de republiek gevonden, wij behouden haar voorloopig.
Gij, Monarchisten, hebt er belang bij haar te behouden, totdat uwe maatregelen tot
eene dynastieke restauratie voltooid zijn, en totdat gij eene keuze zult gedaan
hebben, wie - Hendrik V, de hertog van Aumale, de graaf van Parijs, of de kleine
Bonaparte - belast zal worden met de taak het geluk van Frankrijk te verzekeren.
Mijneheeren de Monarchisten, laat de ongelukkige republiek hare handteekening
zetten onder het verdrag dat den Elzas en Lotharingen aan de Pruissen afstaat,
laat haar zich afsloven, zich doodzweeten, het volk met belastingen overladen om
de vijf milliarden te vinden, en als de vijf milliarden betaald zullen zijn, zult gij op uw
gemak, welgedaan, vriendelijk glimlachend, het tijdperk van herstelling en welvaart
komen inwijden. Gij Republikeinen, gij zult de voldoening hebben, wat den uiterlijken
schijn betreft onder eene Republiek te blijven: de staatsstukken, de acten van den
burger-
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lijken stand, de munten zullen het getuigen; gij zult het onschatbare voorrecht
hebben, den naam te bezitten, wat het zekerste middel is de zaak ook te krijgen.
Maar tot zoolang moet gij u met het platonische genot tevreden stellen, terwijl de
monarchisten in werkelijkheid het gezag in handen zullen hebben. Voor idealisten,
voor mannen van beginselen zooals gij zijt, moet het beginsel genoeg zijn; maar
om de monarchisten, die positieve lui zijn, tevreden te stellen, zijn er betrekkingen
en hooge posten noodig. Wij zullen dus eene Republiek hebben zonder
republikeinsche instellingen, en wij zullen eene monarchie hebben, waaraan niets
ontbreken zal dan de Monarch. Alles op voorwaarde dat ik, Adolphe Thiers, de
voorloopige president dezer voorloopige republiek zij, op voorwaarde dat ik de
luitenant-generaal zij van dit koningrijk in wording!’
Niets duurt zoo lang als het voorloopige, vooral als men bij iedere gelegenheid
uitbazuint dat het slechts voorloopig is...Niemand wil zich de moeite geven het
voorloopige te bestrijden; het is nooit roemrijk geweest open deuren te bestormen.
En dan, M. Thiers, de voorloopige koning van het voorloopige bewind, was al bejaard,
vier en zeventig jaren oud, zonder kinderen, zonder neven, zonder familie,
uitgenomen zijne vrouw en eene oude jufvrouw, zijne schoonzuster. Dit alles sprak
in zijn voordeel. En zoo werd tot wet verheven het zinneloosste stelsel dat men
uitdenken kan, een stelsel dat niets anders is dan een samenraapsel van
onzinnigheden, die zich onderling machteloos maken ten voordeele van een
persoonlijk belang! Het is wel veroorloofd te zeggen, dat de overeenkomst van
Bordeaux alleen daarom zoolang geduurd heeft, omdat zij volgens ieders meening
slechts korten tijd kon duren. Men heeft den bedriegelijken koop gesloten, omdat
iedereen er het bedriegelijke van had doorzien, vooral voor den buurman. Eene
paradoxale politiek brengt paradoxale toestanden te weeg. Zoolang M. Thiers dictator
geweest is, is zijne binnenlandsche politiek niets dan eene lange weddenschap
tegen het gezond verstand geweest, die hij volgehouden heeft met behulp van veel
vernuft en veel onbeschaamdheid en ook van veel wreedheid en veel trouweloosheid.
Om het plan van M. Thiers te doen slagen, moest hij eerst de democratie
ontzenuwen, haar in de groote steden machteloos maken. M. Thiers heeft het oproer
te Parijs gewild, hij heeft gedaan wat noodig was om het te doen losbarsten, door
des nachts
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de kanonnen der nationale garde te willen doen wegvoeren, hetgeen alles te gelijk
eene onwettige berooving, een verraad, en eene lafhartige en gewelddadige uittarting
was. Toen deze oplichting niet gelukt was, trok M. Thiers zich onverhoeds met zijn
geheele bestuur terug, hetgeen Parijs in staat van oproer stelde, zonder dat het
zulks wilde. Alles kon nog gered worden, door gemeenteraadsverkiezingen, waartoe
M. Thiers zijne toestemming gaf, meenende dat de overwinning aan de hoogere
burgerij zou blijven. Deze verkiezingen hadden zonder eenige wanorde plaats, met
inachtneming van alle wettelijke vormen, wat alles behalve het geval was geweest
met die der Nationale Vergadering. M. Thiers antwoordde door kanonschoten, en
door een onverhoedschen aanval op de brug van Neuilly. Nadat de strijd eens
aangevangen was, wilde M. Thiers volstrekt van geen conciliatie meer hooren
spreken, hij weerstond alle redenen, alle pogingen, alle voorspraak.
En toen eindelijk het leger van Versailles de muren van Parijs binnenstormde,
was het een moorden van mannen, kinderen, grijsaards, en zelfs van gekwetsten
in de hospitalen, zoo als de tartaarsche horden der Timours en der Djengis er nooit
wreeder begingen. Twaalf dagen duurde het bloedbad, en M. Thiers liet het begaan,
ja moedigde de troepen ‘het schoonste leger der wereld’, aan en wenschte hen
geluk. Daarna volgden de gevangennemingen, de pontons, de deportaties, de
executies voor de palen van Satory, en toen M. Thiers, juist twee jaren na zijne
bloedige zegepraal, viel, zetelden de krijgsraden nog, de staat van beleg heerschte
in drie en veertig departementen, de overwonnelingen der Commune werden nog
altijd in hechtenis genomen en veroordeeld. M. Thiers was gedurende die twee
jaren alvermogend dictator geweest, maar hij had zich wel gewacht de van bloed
en lafhartige woede dronken Vergadering in hare wraakoefeningen tegen te gaan.
M. Thiers had zich menige ongepaste, onzinnige fantaisie veroorloofd; maar toen
hij viel, had hij nog niet de vreesselijke wonde, door den burgeroorlog aan het hart
van Frankrijk geslagen, genezen; de wonde was nog altijd gapend, nog altijd
bloedend.
Wij weten zeer goed dat dit niet de algemeen aangenomen opvatting is, en dat
het de groote menige mishaagt als men de officieele verhalen der gepatenteerde
journalisten en redenaars en schrijvers niet napraat. Maar de waarheid zal eens
aan het licht
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komen. Het zal eene belangwekkende geschiedenis zijn om te lezen, als de generaal
Vinoy, en M. Ernest Picard er toe overgegaan zullen zijn hunne aanteekeningen en
hunne vertrouwelijke briefwisseling met het hoofd van den staat uittegeven.
Evenwel had het hardnekkig verzet van Parijs en de steeds dreigender wordende
houding der groote steden aan M. Thiers doen inzien, dat de republikeinsche partij
in Frankrijk veel machtiger was, dan de houding harer officieele vertegenwoordigers
in de kamer en de uitslag der onzalige verkiezingen van 1871 het hadden kunnen
doen veronderstellen. M. Thiers begreep dat men iets toegeven moest en minstens
een minimum van burgerlijke republiek moest toelaten, om de sociale revolutie te
verpletteren; zoo hij op geen enkel punt had willen toegeven zou hij alles verloren
hebben. Hij heeft meer dan eens doen drukken, hij heeft, zoo dikwijls als hij meende
er belang bij te hebben, herhaald: ‘Gedurende het oproer in Parijs, hebben wij
menige deputatie ontvangen, die ons kwam vragen: Zijt gij voor eene Monarchie of
voor de Republiek? - Ik heb geantwoord: ‘Ik zal de Republiek eerlijk in stand houden,
ik verbind er mij toe.’ Als ik die belofte niet gedaan had, als ik slechts 20,000 man
van het belegeringsleger had moeten nemen, om ze in de provincie te zenden,
hadden wij Parijs niet overwonnen. Ik ben dus gebonden.
Een legitimistisch blad had recht om te zeggen: ‘Alzoo, M. Thiers! zijt gij gebonden?
En wat hebt gij te Bordeaux gezegd? Dat gij tot geene der partijen behoordet; dat
het eene wapenstilstand was, die moest duren tot de ontruiming van het land door
de Pruissen; dat gij u plechtig voor God verbondt noch de rechter noch de linkerzijde
te bedroeven, en niet ééne partij ten koste van de andere in de hand te werken.
Wat volgt hier uit? Dat gij twee engagementen hebt aangegaan, die geheel strijdig
zijn, en dat uwe positie onhoudbaar is geworden.’
Ja! maar als de positie onhoudbaar is, neemt men zijne toevlucht tot kwade trouw.
M. Thiers had zich verbonden tot eene loyale proefneming van de Republiek; maar
er is republiek en republiek, en de republiek die hij bedoelde was: de republiek
zonder republikeinen, de republiek met behoud der monarchale instellingen, de
republiek der groote grondeigenaars en der groote industrieelen zooals onder
Lodewijk Philips, de republiek door Bonapartische prefecten en onderprefecten
bestuurd, de republiek
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in een Capucijner klooster, ochtend en avond geëxorciseerd door de eerwaarde
vaders Jezuïeten, die haar kastijden en geeselen, haar met heilige olie insmeren
en haar met water van la Salette afwasschen. Deze vreemdsoortige loyale
proefneming heeft de vreugde uitgemaakt van Falloux en van Veuillot, van den
Figaro en van Monseigneur Freppel van Angers. Zij gaf stof tot caricaturen aan
Cham en aan Berthall. Het blad van M. Villemessant (le Figaro) verhaalt: Lasouche
treedt in een winkel waar men lucifers verkoopt, hij beschouwt nauwkeurig
verschillende soorten, grijpt een doosje en strijkt een lucifer af, nog een en nog een
tot dat de doos leeg en de grond met lucifers bezaaid is. - ‘Wat voert gij daar uit?’
vraagt hem de verbolgen winkelier. - ‘Ik doe eene loyale proefneming!’ antwoordt
Lasouche en stapt deftig den winkel uit.
Het moet ieder mensch, die zijn gezond verstand heeft en in eenen normalen
toestand leeft, geheel onwaarschijnlijk voorkomen, dat men, aan welke partij ook,
heeft durven voorstellen met open oogen de bedriegelijke overeenkomst van
Bordeaux te onderteekenen; het moet nog onwaarschijnlijker voorkomen dat de zoo
algemeen van overdrijving, van gewelddadigheid en van onverzadelijkheid betichte
fransche republikeinen berust hebben in de mystificatie van de loyale proefneming.
Maar het onwaarschijnlijkst van alles is, dat de republikeinsche partij, verre van
onder de loyale proefneming bezweken te zijn, er door versterkt is. Dit herinnert ons
eene anecdote van een schurftigen hond, wiens geblaf een buurman verveelde. De
buurman wierp hem balletjes met rattenkruid toe, maar ziet, in plaats van den hond
te doen sterven, genas hem dit middel van de schurft. - M. Thiers heeft in naam der
republiek zijne kanonnen op Parijs gericht, gedurende het tweede beleg dertigduizend
Parijzenaars, de voorhoede der revolutionnaire partij, doen sterven, na den intocht
der Versaillisten er dertig duizend andere op de pontons en in de gevangenis
gezonden, en de republikeinen in de Vergadering bedankten hem uit naam der
republiek!
M. Thiers hief de dagbladen der republikeinen op, zette de republikeinsche
ambtenaren, sedert 4 September benoemd, af, zoo zij geene duchtige bewijzen van
laaghartigheid en volgzaamheid gaven, en zond al de onderwijzers weg, die, zich
niet voor Mijnheer den pastoor bogen. M. Thiers verving overal waar hij kon de
leeken-schoolmeesters door afzichtelijke ignorantijnen,
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en de republikeinsche afgevaardigden stemden voor den heer Thiers, en overlaadden
hem met loftuitingen! M. Thiers herstelde de geheele verachtelijke magistratuur van
Bonaparte op hare zetels. M. Thiers weigerde elke hervorming in het middelbaar
en lager onderwijs. M. Thiers stond er stijf en sterk op dat de boerenzoon vijf jaren
lang onder het vaandel gedrild en verdierlijkt zou worden, terwijl hij voor de
rijkeluiskinderen de vrijstelling van dienst weder invoerde, onder den naam van
eenjarig voluntariaat. M. Thiers wilde niets hooren van eene opklimmende belasting
naar verhouding van het vermogen, maar hij schafte de vrijheid van den handel af
en keerde tot de onzinnige belastingen op de grondstoffen terug, en - de
republikeinsche afgevaardigden stemden altijd door voor M. Thiers en snelden hem
twee of drie maal ter hulpe, om eene dreigende nederlaag in eene overwinning te
doen verkeeren! Om hen te bedanken had M. Thiers slechts voorkomendheden
voor de monarchisten, en voor hen slechts minachting en beleedigingen, en de
brave republikeinsche afgevaardigden stemden altijd voor M. Thiers! M. Thiers
noemde zijn collega M. Gambetta in het publiek een razenden gek, en M. Gambetta,
doende als of hij het niet gehoord had, bedankte hem voor de diensten die hij aan
het Vaderland bewezen had: ‘Gij zijt een groot man!’ voegde hij hem toe. De
linkerzijde deed den republikeinschen magistraat veel meer in M. Thiers uitkomen
dan hij zelf verlangd zou hebben. Het vermakelijke van het geval was, dat de
monarchisten deze kunstgreep zeer wel doorgrondden, hunne ergernis niet konden
verkroppen, en M. Thiers niet konden vergeven, dat hij zich door die afschuwelijke
republikeinen liet verdedigen. ‘Ik kan het niet helpen, weest verzekerd dat ik het
heusch niet helpen kan!’ antwoordde M. Thiers geheel beteuterd.
Zoodat de republikeinsche linkerzijde, door zich streng te houden aan de letter
van de Overeenkomst van Bordeaux, en er ondanks alles en allen getrouw aan te
blijven, zich langzamerhand het aanzien gaf van eene conservatieve, vast beraden
en goed aaneengesloten partij. Gambetta en zijne aanhangers zeiden de houding
van revolutionnairen vaarwel, om zich als gouvernementsmannen voor te doen. De
burgerij kon niet anders dan hulde brengen aan hunne gelijkmatigheid en aan hun
diepzinnig overleg, en gewende zich langzamerhand om de rechterzijde als een
troep avonturiers aan te zien. De bedriegers waren bedrogen.
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M. Thiers verloor langzamerhand zijn prestige, en zag van dag tot dag zijn glorie
van Man der Voorzienigheid verbleeken. Hij begon te verslijten. Men moest tot een
besluit komen en M. Thiers kwam op den heerlijken inval om het land nog eens
dezelfde overeenkomt van Bordeaux voor te dienen, maar onder een ander opschrift:
wat tot nu toe voorloopige regeling geheeten had zou nu definitieve instelling worden.
Men gelooft algemeen dat M. Thiers in zijne Scapin's zak eene onuitputtelijke
voorraad van kunstgrepen heeft. Kunstgrepen, dat is mogelijk, kleine kunstgreepjes,
wij willen het toegeven, maar wij vinden hem droevig arm in groote en stoute
den

overleggingen. Als men koelbloedig de veelbesproken boodschap van den 19
November ontleedt, waaraan de latere geschiedenis mogelijk eene minachtende
herinnering zal schenken, maar die zeker niet al de woede en al de geestdrift
verdiende, die zij heeft opgewekt, wat ziet men? De overeenkomst van Bordeaux,
steeds en altijd de overeenkomst van Bordeaux, niets dan de overeenkomst van
Bordeaux. Het was in hare soort eene herhaling van de welbekende kinderdeun,
van l e p e t i t N a v i r e , q u i n ' a v a i t j a -j a -j a m a i s n a v i g u é :
....O n l e c o u p a e n t r e n t e -d e u x
E t c h a c u n e n e u t s a -s a p e t i t e m o i t i é .
......................
Et si l'histoire vous embéte,
N o u s a l l o n s l a -l a -l a r e c o m m e n c e r .
N o u s a l l o n s l a -l a -l a r e c o m m e n c e r !
In twee woorden was het fijne van de zaak van de Boodschap dit: ‘Wij maken een
einde aan het voorloopige door het definitief te verklaren, en wij bevrijden ons voor
goed van de republiek door haar aftekondigen!’
Dit heeft den schijn van eene mislukte aardigheid, en toch was het inderdaad
zoo. Altijd kleingeestig en paradoxaal, onbekwaam om eerlijk en ferm eene
overtuiging vasttehouden, had M. Thiers, die ontzettende dwaasheden begaan zal
om zich den schijn te geven van een doortrapten bedrieger, verzonnen de
machtspreuk van zijn meester Lodewijk Philips om te keeren. De vriend van Laffitte
was op de barricaden geklommen om te zeggen: ‘Als koning ben ik de beste der
republieken!’ M. Thiers klom op zijne beurt op de rookende overblijfsels van de
Commune, om te zeggen: ‘Als president der republiek ben ik de
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beste der monarchieën. Dientengevolge heb ik de eer u het volgende ontwerp van
Constitutie voor te leggen:
‘Voor God, voor de wereld en voor het fransche volk verklaren wij:
Art. I.
Frankrijk zal voortaan eene republiek zijn.
Art. II.
Deze republiek zal conservatief zijn.
Art. III.
Of zij zal ophouden te bestaan. En onder eene conservatieve republiek, verstaan wij, dat bevroedt gij wel, een
duchtig en hecht Mazas, eene reusachtige model-gevangenis voor 36 millioen
menschen, met drie- vier dubbele bezetting van soldaten, mouchards, policieagenten,
administrateurs en ambtenaren, zorgvuldig door u, Mijneheeren de afgevaardigden
gekozen, met een garnizoen van ultramontaansche infaillibilistische priesters, allen
geknipt volgens het patroon, dat men ons uit Rome zal zenden, en eindelijk met
eene magistratuur, die M. Bismarck ons benijdt. - En ik, Mijneheeren, ik zal mij in
het centraalpunt van gezegd Mazas bevinden, waar de telegrafische draden van al
de galerijen zullen uitkomen, en van mijn observatorium, met mijn adelaarsoog, en
met den kijker van den overwinnaar van Austerlitz, al de werkzaamheden en
uitspanningen der veroordeelden - pardon - van het volk nagaan, dat aan onze zorg
is toevertrouwd. Ik zal de hoofddirecteur zijn, met eene onbeperkte macht, zoo als
noch Lodewijk XIV, die bij onze beraadslagingen presideert, noch Napoleon I, in
wiens plaats ik had moeten geboren worden, ooit bezeten hebben. En gij,
Mijneheeren, gij zult mijne ministers zijn, mijne helpers, mijne raadgevers, agenten,
cipiers en ondercipiers. Gij zult al de plaatsen, bij gevolg al de voordeelen hebben.
Daartoe moet gij mij helpen de organieke wetten van die republiek Mazas te
fabriceeren. Vooreerst zult gij verklaren dat in onze republiek het algemeen kiesrecht
de heilige bron van alle gezag is, maar gij zult zóó gepast hier eene hervorming,
daar eene reglementeering weten aan te brengen, dat er eindelijk niets meer van
het algemeen kiesrecht overblijft. Dan moe-
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ten wij eene eerste Kamer bebben, waarin wij alle hooge incapaciteiten, alle
voorname nulliteiten zullen plaatsen; want de hevige ruzies in uwe Vergadering
tusschen de zes of zeven partijen, die zich dagelijksch bij de hairen krijgen en Europa
ergeren door al hun geraas, voldoen mij nog niet; ik moet ook nog eene kamer door
eene andere kamer kunnen doen in evenwicht houden, en altijd een beroep op het
land in mijne macht hebben om een tegenwicht van de beide kamers te hebben.
D i v i d e e t i m p e r a , dat is, Mijneheeren, de hoogste machtspreuk van elk
gouvernement. U zal de roem behooren dit model Koningschap te stichten, op
voorwaarde alleen, dat gij toegeeft het den naam van Republiek te geven. De
populariteit en de onverantwoordelijkheid van gezag zijn slechts tegen dien prijs te
verkrijgen. Stel de goedgeloovige menigte tevreden met woorden, met den naam
der zaak: aan ons het wezen. Neemt gij het geld, ik zal mij met de macht
vergenoegen. M u n d u s v u l t d e c i p i . Om de menschen te vreden te stellen,
moet men hun de zakken ledigen en ze vleien.’
Dit was alles zeer slim, maar te fijn gesponnen. De stompzinnige lui van de
centrums, de al te romaneske Don Quichotten van de rechterzijde (deze zijn stil
blijven staan bij Amadis des Gaules) weigerden te begrijpen dat men, om de ware
monarchie te hebben, eerst de republiek moest uitroepen. Zij antwoordden op de
arglistige voorstellen van den President door beleedigingen en smaad, en noemden
hem een verrader en een loozen vos.
De linkerzijde, die bepaald zeer geslepen is, maar die men wat minder slimheid
en wat meer burgermoed zou toewenschen, wendde, getrouw aan hare tactiek,
voor, de boodschap voor klinkende munt aan te nemen. Zich doof houdende voor
de schimpscheuten en zelfs voor de bedreigingen die M. Thiers haar niet bespaarde,
juichte zij met luidruchtige geestdrift al de zinsneden toe, waarin M. Thiers de
noodzakelijkheid betoogde van de republiek uit te roepen, zij nam den schijn aan
van te gelooven dat de overeenkomst van Bordeaux eindelijk ten haren gunste
verbroken was. De republikeinsche dagbladen behelsden lofredenen ter eere van
den grooten burger Thiers, onzen Washington - maar vlochten er toch hier en daar
eenige zeer verstandige beperkingen in omtrent de theorie der republiek zonder
republikeinen.
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Alzoo werd M. Thiers in zijne eigene netten gevangen; hij had verklaard dat hij de
behoudende republiek wilde grondvesten, vertrouwende dat men hem met een half
woord zou verstaan, maar vriend en vijand wilden niet anders begrijpen dan dat M.
Thiers ter goeder trouw bedoelde de republiek te bevestigen. Terwijl de linkerzijde
M. Thiers met loftuigingen overstelpte, die zwaar als molensteenen op hem
neêrkwamen, hitste de woedende rechterzijde vinnige kefhonden en bijtende
bulhonden op hem aan; zij wierp hem het voorstel Kerdrel en de commissie der
dertigen voor de voeten. De onthutste M. Thiers deed stap op stap terug, en
verklaarde zoo goed hij kon wat onverklaarbaar was. Welstaanshalve kon hij niet
zeggen: ‘Mijneheeren, ik heb het land voorgelogen, ik dacht dat gij mijne confrères
waart, ik dacht dat gij ook zoudt liegen.’ Maar hij zond zijn minister Goulard, en
Dufaure, zijn groote toevlucht, om de boodschap toe te lichten, op eene manier die
er niets van over liet blijven. L e R a p p e l kenschetste den toestand aldus:
‘Het gouvernement stelt Janus voor. Het heeft twee aangezichten. Men meent
de tooneelspelers der oudheid weder te zien, die twee maskers hadden, een van
voren en een achter het hoofd, een lachend en een weenend masker, een dat voor
de vroolijke, het ander dat voor de tragische tooneelen bestemd was. In de
republikeinsche toestanden neemt het gouvernement het gelaat van M. Thiers aan,
in de reactionnaire dat van M. Dufaure. De een zegt wit, de ander zwart....“Wij
hebben een wettig gezag!”...zegt M. Thiers. - “Voorloopig!” valt M. Dufaure in. - “Wij
zijn eene republiek!” vervolgt M. Thiers. - “Wij zijn geene republiek!” schettert de
Groot-Zegelbewaarder. Men zou met recht kunnen vragen, zoo als Bazile: “Wie
bedriegt men hier?”
In de zitting van den 1 Maart 1873 werd de dubbelzinnigheid van den toestand
waarlijk tot het bespottelijke opgevoerd. M. Dufaure kwam aan de kamer, die het
gouvernement sommeerde zijne ware meening blootteleggen, verklaren: “Ik, de
republikein Dufaure, ik kom u uit naam van M. Thiers zeggen, dat wij de republikeinen
verraden.” Toen hij uitgesproken had, stond M. Ricard, een andere vertrouweling
van M. Thiers op. “Ik, de conservatief Ricard, ik kom u uit naam van M. Thiers
zeggen: Wees gerust, wij verraden de conservatieven”....En daarop zeide M.
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Dufaure tot slot: “Laten wij tot het voorloopige terugkeeren, mijne vrienden, houden
wij ons aan de overeenkomst van Bordeaux.”
Maar terugkeeren was onmogelijk. Het gouvernement zelf had door de veel
geruchtmakende boodschap van M. Thiers de vraag gesteld tusschen koningschap
en republiek, had verklaard dat het hoog tijd was, een einde te maken aan het
voorloopige. Het land was geraadpleegd geworden en had door de verkiezingen te
Parijs, Lyon, Marseille en in verscheidene departementen geantwoord.
De president der republiek was zeer bevreesd geweest, dat het land zou
antwoorden: “Ja, ik wil de republiek, ik wil eene republikeinsche republiek.” Hij had
daarom de zoo duidelijke en beslissende vraag: wilt gij, ja of neen, voor goed de
republiek?’ trachten te ontwijken door deze uitlegging aan de verkiezingen te geven:
‘Zijt gij tevreden dat de Duitschers weldra het grondgebied moeten verlaten?’ Het
was eene kunstgreep, geschoeid op de leest van die groote mystificatie, het door
M. Emile Olivier, l'h o m m e a u c o e u r l e g e r , uitgedachte plebisciet. M. Thiers
vond de officieele en officieuse kandidatuur uit van M. den graaf de Remusat, den
burger Remusat, den eerlijken republikein, den gedistingueerdsten onzer aristocraten,
den persoonlijken vriend van M. Thiers en minister van buitenlandsche zaken. Onder
deze verschillende benamingen werd deze kandidaat der Nationale dankbaarheid
aan M. Thiers den volke van Parijs aangeprezen. Op deze, eene plaats in de komedie
L e s p r o p o s i n t e r r o m p u s waardige kandidatuur, antwoordde Parijs door die
van den burger Barodet te improviseeren, een ex-onderwijzer, ex-maire van de stad
Lyon, dien de clericalen en de monarchisten een veertien dagen vroeger door M.
Thiers hadden doen afzetten. Deze kandidatuur was ontegenzeggelijk radikaal. Zij
beduidde niet de omverwerping van M. Thiers, zooals zijne dagbladen den dag voor
de verkiezingen beweerden, maar zij beduidde eene scherpe afkeuring van de
onhandige talmerijen, de weinig eerlijke uitvluchten van het gouvernement van M.
Thiers, zij beduidde de spoedige en oprechte aanneming der republiek, en de
onverwijlde ontbinding van de Vergadering. En wij begrijpen niet, waarom men het
Parijs als eene staatkundige fout aanrekent, zijne meening aldus kenbaar gemaakt
te hebben.
Men kent de uitkomst. Nooit vonden er verkiezingen plaats, die uiterlijk kalmer
en in den grond hartstochtelijker waren,
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nooit kwamen er zoo veel kiezers op. Op de honderd stemmen verkreeg M. de
Remusat, voor wien al de ‘gematigde’ republikeinen gestemd hadden er slechts 38;
al de zuivere en onzuivere monarchisten, beschaamde Orleanisten en schaamtelooze
Bonapartisten verwierven nauwelijks 12/0 der stemmen. M. Barodet vereenigde op
zijn naam meer dan de helft.
Te Lyon, Marseille, Bordeaux waren de uitkomsten van denzelfden aard. Op
dertien afgevaardigden waren er elf radikalen, één clericaal, één Bonapartist. Men
had de kandidaten der uiterste richtingen verkozen en, niettegenstaande al de
officieele en administratieve inmenging, kon er geen enkele pseudo-liberale kandidaat
doorgehaald worden. Het land deed duidelijk verstaan dat het uit moest zijn met de
dubbelzinnigheid.
M. Thiers was door het land gelaakt, maar de Vergadering was streng veroordeeld.
Al de elf radikale verkiezingen waren geschied onder den kreet van: ‘Ontbinding!
ontbinding!’ En ziehier de slotsom tot welke de monarchisten kwamen: ‘Daar wij de
minderheid hebben, moeten wij ons van de meerderheid ontslaan; wij moeten, het
koste wat het wil, het algemeen kiesrecht afschaffen, zelfs ten koste van een
burgeroorlog. Wij hebben eene groote dwaasheid begaan, toen wij M. Thiers zich
in het gezag hebben laten nestelen. Wij hadden hem, terstond nadat hij Parijs
bedwongen had, moeten afzetten, en hem in een Communarden-proces moeten
wikkelen. Door de verkiezingen te Parijs, te Lyon, in de departementen, bereidt de
Commune zich voor, het gezag weder in handen te krijgen. Dat is de schuld van M.
Thiers, die te weekelijk, te zachtzinnig in de bestraffing geweest is. Wij hadden
gehoopt dat hij ons van dit gespuis zou verlost hebben, en dat de sociale kwestie,
zoolang wij leven ten minste, begraven zou zijn, en zie, daar begint het reeds weder.
Ditmaal zullen wij M. Thiers omverwerpen als hij niet een flinken Coup d'état in ons
belang doet. En zoo ja....dan zullen wij hem toch omverwerpen.
Daar zat de arme M. Thiers zeer verlegen! ‘Een Coup d' état, maar ten gunste
van wien? Van Hendrik V, daar het land niet van gediend wil zijn? Van de
Bonapartisten, die mij zouden doen vermoorden? Van de prinsen van Orleans,
onhandige schelmen, die niet eens weten te wachten, die mij ieder oogenblik stokken
in de wielen steken, en die niet begrijpen dat ik voor hen werkte? En als ik een Coup
d'état ten gunste van eene van
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die drie partijen waag, verbinden de beide andere zich om hem te doen mislukken!
En tegen wien die Coup d'état? Tegen het land? Maar waarom? hoe? onder welk
voorwendsel? terwijl de Pruissen nog daar zijn? terwijl de vijf milliarden nog niet
betaald zijn? De boeren verlangen dat men hen met rust late, zij zijn
republikeinschgezind omdat zij conservatief zijn, en zij willen het algemeen kiesrecht
behouden omdat zij het hebben. De kleine burgers denken er ook zoo over, en als
het maar eene burgerlijke republiek is, mishaagt het hun niet, in eene republiek te
leven, integendeel. Al de groote steden zijn radikaal, en de radikalen zijn zoo bedaard
als wassen poppen. Wat de socialisten betreft, men speurt gewis nog altijd hunne
nabijheid. Maar sedert ik hun de ooren gewasschen heb, verbergen zij zich onder
den grond. Wat vragen mij die zotskappen der coalitie dan toch eigenlijk? Dat ik
een Coup d'état tegen mij zelven onderneme? Dat ik mij met de linkerhand bij mijn
zilverwit kuifje neme, en met de rechterhand mij den hals afsnijde? Wel bedankt!’
Met al zijne lastigheid en geslepenheid was M. Thiers in een toestand geraakt,
die met boosaardig genoegen aldus door een Orleanistisch blad, l e J o u r n a l d e
P a r i s , wordt voorgesteld. Zijne Excellentie M. Thiers, president der fransche
republiek, kan noch een ministerie uit de rechterzijde, noch een ministerie uit de
linkerzijde, noch een gemengd ministerie nemen, noch het ministerie behouden dat
hij heeft; hij kan de kamer niet ontbinden, en haar evenmin behouden; hij kan nog
de republiek stichten, noch het koningschap terugroepen, noch blijven op het punt
waar hij is; hij kan niet voortgaan ons in de tegenwoordige condities te besturen,
zonder den ondergang van Frankrijk voor te bereiden, noch in andere condities
regeeren, zonder jammerlijk omvergeworpen te worden, noch zijn ontslag nemen
en zich plotseling terugtrekken, zonder aan zich zelven en aan zijne roeping van
Man der Voorzienigheid te mankeeren. Hij kan geen Coup d'état doen, noch er geen
doen. - In een woord hij kan n i e t s , zelfs niet n i e t s d o e n .
Dit laatste beweren is eene dwaling. M. Thiers had zeer goed niets kunnen doen,
en dat ware het verstandigst en het behendigst geweest. Toen de Vergadering te
Bordeaux vreesde, dat M. Thiers haar niet het constitueerende gezag zou willen
toekennen, toen zij vreesde dat M. Thiers, aan het verlangen des lands toegevende,
haar aan de deur zou zetten, had zij,
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om de belangen van M. Thiers met de hare te verbinden, eene wet gemaakt,
luidende: Het gezag van M. Thiers zal zoo lang duren als deze Vergadering bijeen
blijft.
M. Thiers had dus op de aanvallen van de Bonapartische, Orleanistische en
legitimistische samenzwering slechts te antwoorden: ‘Mijneheeren, ik zal de
dwaasheid niet begaan u mijn ontslag aan te bieden, want gij zoudt het aannemen.
Daar gij mij door een wettig huwelijk met de Vergadering verbonden hebt, zal er
slechts scheiding ontstaan door den dood van een der echtgenooten, en niet eerder.
Wacht mijn overlijden met geduld af, ik zal mij met de volmaakste kalmte van geest
op het uwe voorbereiden. Tot zoo lang kunt gij net zoo veel plagerijen en booze
zetten tegen mijne ministers begaan als gij wilt, het is mij voldoende te weten, dat
ik naar den zin van de meerderheid des volks bestuur.’
Maar dit plan was te eenvoudig, die taal was te duidelijk voor M. Thiers die altijd
knoeien en kwanselen moet. Na zijn plan wel te hebben genegocieerd en
gecombineerd, zijne marschen en contre-marschen bepaald en zich eene
meerderheid van veertien stemmen verzekerd te hebben, waagde hij den veldslag
en verloor hem. De veertien parlementaire c o n d o t t i e r e , die hij door dure beloften
gewonnen had, lieten hem op het beslissende oogenblik in den steek en gingen tot
den vijand over, die hun meer bood. M. Thiers was met zekere plechtigheid voor
de vergadering verschenen, zijn ontwerp van Constitutie medebrengende: ‘Mijne
heeren de monarchisten, sticht de republiek, of ik geef mijn ontslag!’
‘Uw ontslag, mijn lieve Mijnheer! wij nemen het aan, wij nemen het aan!’
Nog voor dat de zitting afgeloopen was, telegrapheerden de ultramontanen der
Vergadering aan den paus, om hem de gelukkige tijding mede te deelen. Den vorigen
dag hadden de vrome dames, op bevel van hare biechtvaders, bidstonden beloofd
aan onze lieve Vrouw der Verlossing, opdat zij God mocht willen verzoeken Frankrijk
van M. Thiers, de grootste van alle kwalen, te verlossen. En den volgenden dag
begaf zich de geheele vrouwelijke groote wereld, royalisten, imperialisten en deftige
burgeressen, naar onze lieve Vrouw der Overwinning, om God en den heiligen Jozef
te danken voor de schitterende zegepraal op den kleinen burgerman behaald. M.
Louis Veuillot zong in l'U n i -
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v e r s eene hymne aan de lieve Maagd der Ontferming, en stelde eene plechtige
dankmis voor, onder aanroeping van den H. Gregorius III.
Welverdiende vergelding! M. Thiers blufte vroeger steeds: Ik ben het, ik ben het
die de Commune heb vermorzeld, ik ben het, ik alleen die de Communarden
verpletterd heb. Op den dag van zijn val zeide M. Thiers nog als laatste rede: ‘Ik
ben het toch die de Commune vernietigd heb!’ M. Thiers heeft zich niet ontzien,
Frankrijk angst aan te jagen en Europa afgrijzen in te boezemen, door eene menigte
valsche berichten over de afschuwelijke gruweldaden, die de opstandelingen van
den

den 18 Maart zouden bedreven hebben. Welnu, diezelfde M. Thiers wordt thans
door de onzinnigste lasteringen vervolgd, dezelfde kefhonden der reactie, die tegen
de Commune blaften, dezelfde bulhonden die hunne tanden sloegen in de lijken
der gefusilleerden, keffen nu tegen M. Thiers, en bijten hem naar zijne kuiten. De
dagbladen der ‘fatsoenlijke en gematigde’ pers braken hunne beleedigingen tegen
l e s i n i s t r e V i e i l l a r d uit: Zij beschuldigen hem de handlanger van Jules Simon
(het nommer 606 der Internationale) geweest te zijn, zij maken van M. Thiers den
peetoom van Courbet en Rochefort, de helper van Ranc en Barodet, een handlanger
en zaakgelastigde der Commune mannen. L e P a i j s beweert dat de publieke
meening voor het minst de verbanning vraagt van Mijnheer en Mevrouw Thiers en
van de oude jufvrouw Félicité Dosne. En l a P a t r i e vergast hare lezers op dit
allerliefste ‘Nieuws van den dag’: ‘Dezen ochtend reeds begonnen eenige concierges,
die sedert de Commune de luchtgaten hunner kelders toegestopt gelaten hadden,
ze open te maken. Een voorbijganger vroeg aan een hunner, die zich met behulp
van een' reusachtigen hamer vroolijk van die taak kweet: ‘He! wat doet gij daar?’ ‘Wel kijk, ik maak alles weer open. Wij zijn nu niet meer bang levend verbrand te
worden!’
M. Thiers was van zeer hoog naar beneden gestort. Gedurende eenige dagen
gedurende eenige weken was de ontsteltenis groot in het kamp der fransche burgerij;
zelfs de burgerij buiten de fransche grenzen werd door den schrik aangestoken;
boven en beneden de burgerklasse bleef men er niet vrij van. De liberale partij in
Europa had zich gevleid dat haar held, na de Commune ten onder gebracht te
hebben, het clericalisme en het monarchisme van het goddelijk recht zou onmachtig
maken,
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wier buitensporigheden op den langen duur eene tweede Commune zouden kunnen
te weeg brengen, die op nieuw en ernstiger dan de eerste het burgerdom zou
bedreigen.
In het vooruitzicht van de groote daden, die men van M. Thiers verwachtte, gaf
het wettelijke Frankrijk vooruit zijne handteekening in blanco aan zijn held, om alle
mogelijke onwettigheden te kunnen begaan; alles was hem geoorloofd, even als
den

vóór den 18 Maart, alles werd vooruit goedgekeurd. Reeds hadden de inwoners
van Argenteuil een regiment toegejuicht, dat, naar zij meenden, gezonden was om
de Vergadering uit een te jagen. Reeds ridder van St. Jacques, van Alcantara, van
Calatrava, had M. Thiers onlangs van de Spaansche regeering de bijna souvereine
orde van het Gulden Vlies ontvangen, en de koning van Portugal zond hem het
grootkruis der Algarven. De doorluchtige Jules Simon, minister van M. Thiers,
bewierookte zijn patroon voor talrijke vergaderingen en opende hoopvolle uitzichten
in de toekomst. Er ging in de kringen van den Parijschen groothandel eene
inteekeningslijst rond, om een standbeeld voor M. Thiers opterichten, de beeldhouwer
bestudeerde reeds de buste van Washington om daar maat op te nemen.
Elke partij verlangde niet beter dan dat M. Thiers zich aan haar hoofd zoude
plaatsen; zelfs de radikalen, de Gambetta's en de Louis Blanc's hadden eene coalitie
met de burgers gevormd, waarbij de kleine grondeigenaars zich reeds in massa
aansloten; deze coalitie zou alvermogend geweest zijn, en zie.....daar tuimelt M.
Thiers eensklaps naar beneden! Hij had al de troeven in zijn spel die men op eene
eerlijke wijze krijgen kan, en zelfs nog eenige meer, en die oude oolijkert, wiens
vernuft en slimheid men onuitputtelijk waande, had zich kapot laten maken door
zulke middelmatige spelers als ds Batbie's en de Broglie's. Tegenover de
verguizingen en de scheldwoorden van de clericalen zijn de burgers voortgegaan
M. Thiers te loven en te prijzen, maar in hun binnenste nemen zij het eigenlijk hunnen
voorvechter wel wat kwalijk dat hij zoo onhandig geweest is. Maar wat er aan te
doen? Men moet er zich nu wel in schikken.
Dat heeft zelfs de Shah van Perzië, de Koning der koningen, moeten doen. Hij
was te Parijs gekomen, denkende aan den kleinen burgerman een plechtig bezoek
te brengen, waarvan men tot in het verre Oosten gesproken zou hebben, zooals
van de ontmoeting van de koningin van Scheba met den groo-
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ten Salomo. Hij bracht als geschenk een zilveren tafelservies mede, waarop de
naamletters A.T. gegraveerd waren. En al die schotels, soepterrinen, lepels en
vorken moesten met de letters van den maarschalk Mac-Mahon overgemerkt worden.
Dit kan een slecht voorteeken zijn voor den roem van M. Thiers en doen vreezen
dat zijn naam en merk niet op den schouder van de nieuwe republiek gebrand zal
worden. De ontruiming van het grondgebied werd evenmin onder het zegel van M.
Thiers voltooid. Het zou waarlijk toch billijker geweest zijn, als de laatste kwitantie
door de Pruissen aan hem ware ter hand gesteld, die zoo gewerkt had om het
losgeld te betalen, eerder dan aan den maarschalk Mac-Mahon, die voor een goed
deel verantwoordelijk is voor de bezetting van het land, door de nederlagen van
Weissembourg en Sedan.
Ongetwijfeld hebben de lieden, die de publieke opinie vormen, de verdiensten
van M. Thiers ten opzichte van de ontruiming der bezette landstreken op eene
bespottelijke manier opgeschroefd. De meeste eer kwam aan de stiptheid der
inteekenaars op de leening toe. M. Thiers heeft veel lof ingeoogst voor de inteekening
der drie en veertig milliarden, maar ook daar is veel overdrijving bij. De operatie is
behendig bestuurd, volgens de gewoonten van de beursmannen, die een hoog
commissieloon aan de groote bankiers weten te doen toekennen. Wij erkennen met
genoegen dat het fransche volk bij die gelegenheid meer vaderlandsliefde, en het
vreemde kapitaal meer welwillendheid getoond hebben, dan men had durven hopen.
Het blijft daarna nog te bezien of de glorie van zich drie en veertig milliarden te doen
aanbieden, als men er slechts drie noodig had, de drie honderd millioen franken
waard was, waarmede Frankrijk, meer ten bate van M. Thiers dan tot zijn eigen
voordeel, zijn monsterachtig budget heeft moeten verzwaren.
Hoe het ook zij, zoo de bewoners van Reims, Nancy, Belfort en andere plaatsen
de verschuldigde dankbaarheid verre te boven gingen, toen zij M. Thiers, ‘den
Bevrijder van den vaderlandschen grond’, met telegrammen bombardeerden, was
het toch laaghartig van M. de Broglie en zijne collega's alle vreugdebedrijven te dier
zake te verbieden, uit vreeze voor de ovaties aan M. Thiers die er zeker mede
gepaard zouden zijn gegaan. Het gouvernement de l'Ordre moral ging zóó ver, dat
het verbod toasten ter eere van M. Thiers uit te spreken. Het was laag-
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hartig elke manifestatie te Lyon te verbieden, bij gelegenheid dat M. Thiers door die
stad zou komen, maar het was nog veel ongerijmder adressen van gelukwensching
aan den graaf van Chambord te zenden, alsof M. Thiers in de onderhandelingen
met de Pruissen slechts de zaakgelastigde van Henri V geweest ware.
De middelklasse deed wat zij kon, om M. Thiers deze speldeprikken voor zijne
ijdelheid te vergoeden, zij zou gaarne eene kleine volksbeweging te zijner eere in
het leven geroepen hebben, om pressie op de Nationale Vergadering uit te oefenen.
Maar de altijd voorzichtige M. Thiers leende er zich pas toe, toen hij in Zwitserland
was, waar hij niets te vreezen had, en waar hij de tot geestdrift opgedreven
ingenomenheid der burgers van Lausanne en van Lucerne verwierf, omdat hij zoo
kalm en eenvoudig door hunne straten wandelde en voor de winkels bleef staan
met eene parapluie onder een, en Mejufvrouw Félicité onder den anderen arm,
terwijl Mevrouw Thiers, Mevrouw Thiers zelve! haar reiszak droeg. Men vertelde dit
aan elkander, men weidde er over uit, als of het een trek van antieke
deugdsbetrachting ware, en men sprak van M. Thiers als van een modernen
Cincinnatus.
Te heerschzuchtig en te plaagachtig, te vitterig en te meesterachtig om langen
tijd aan de regeering geduld te worden, is M. Thiers geheel op zijne plaats in de
oppositie; daar speelt hij zijn rol met goedgeveinsde waardigheid, met waarlijk
bewonderenswaardig geduld en slimheid. In de zes maanden na zijn val zon hij op
de middelen om zijn terugkeer voor te bereiden, hij bezocht slechts zelden de
Vergadering toen zij nog zitting hield, hij nam den schijn aan zich slechts weinig met
de politiek bezig te houden. Niet dat die zesenzeventigjarige grijsaard er in het minst
aan denkt zich in kalmte en rust tot den onvermijdelijken dood voor te bereiden.
Zijne onvermoeibare werkzaamheid, zijne altoos opgewekte levendigheid van geest
laten hem niet toe, de mogelijkheid van sterven aan te nemen, en hij richt zich in
alsof hij altoos moest blijven leven.
Neen, het mannetje heeft een onbetaalbaren inval, hij wil de lauweren der
wetenschap bij de palmen der welsprekendheid voegen; hij heeft Descartes gelezen,
en vele aanteekeningen op zijne werken gemaakt, en wil ons dit door een schitterend
werk over wijsbegeerte doen weten. Zijne vrienden vertellen, de een
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met veel geheimzinnigheid, de ander met een kleinen glimlach, dat de oude man
samenkomsten heeft met den mineralogist M. Daubrée, dat hij de zoölogische en
anthropologische verzamelingen van den Jardin des Plantes bestudeert, of schijnt
te bestudeeren. Men verzekert zelfs dat hij zich een observatorium laat bouwen op
zijn hôtel om den loop der sterren te volgen, midden ouder het gerammel en geraas
van zijne plaats St. George. In de vrije oogenblikken, die de politiek hem tijdelijk
laat, schrijft hij, zegt men ons, een werk over spiritualistische wijsbegeerte, in hetwelk
hij met zijne herinneringen van Descartes en van den Père Malebranche, de
theorieën van Lamarck zal ontzenuwen en, bijgestaan door den goeden raad van
Jules Favre, zal hij Darwin geduchte slagen toebrengen. Altijd het systeem van het
juiste midden betrachtend, waaraan hij zoovele schitterende overwinningen te
danken heeft in zijn loopbaan als staatsman, zal hij zich op gelijken afstand houden
van het theïsme en van het atheïsme, hij zal zich zoowel voor het mysticisme als
voor het positivisme, dat niets ontziet, wachten; hij zal zich op geestige wijze van
de bewijsredenen van M. Littré tegen den bisschop Dupanloup, en van de
bewijsredenen van den bisschop tegen M. Littré bedienen. Het zal alleraardigst zijn.
Er ontbrak nog slechts aan M. Thiers, om een universeel mensch te zijn, lauweren
in te oogsten op de velden der wijsbegeerte, van den godsdienst, der psychologie,
der ethnologie, der zoölogie, der sterrekunde.
Moed gevat, kleine man, moed gevat!
Men vertelt in Parijs dat hij zich onlangs eene kamerjapon liet aanmeten. ‘Vooral,’
zeide hij tot den kleermaker, ‘maak haar ordentelijk lang. Ik weet niet waarom mijne
kleermakers altijd op hunne stof willen uitwinnen en mij te enge en te korte kleeren
maken, die mij minder groot doen schijnen dan ik ben.’ De kleermaker belooft dat
hij de gegeven recommandaties zal in acht nemen. Twee dagen later komt hij met
eene kamerjapon, die M. Thiers aantrekt. Zij was minstens tien duim te lang. Hij
richt zich op zooveel hij kan, steekt zijn kleine buikje vooruit, doet deftig eenige
schreden in de kamer, maar verwart in de ruime plooien van het kleedingstuk, en
struikelt bijna. - ‘Het is niets, zegt hij, er was eene plooi in het tapijt. Ik geloof dat
het wel gaan zal.’ En de kleermaker gaat heen met verscheidene diepe buigingen.
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M. Thiers is zoo geregeld als een klok, hij gaat altijd precies halftwaalf naar bed.
Vijf minuten later slaapt hij reeds. Twintig minuten voor twaalven sluipt Mejufvrouw
Félicité Dosne stilletjes in de slaapkamer en pakt de kamerjapon weg. ‘Zij is ruim
tien duim te lang, maar ik zou het dien goeden Adolphe niet willen zeggen, hij zou
het kwalijk nemen.’ En met hare vlugge schaar verkort zij de japon acht duim en
brengt ze terug. M. Thiers mankeert nooit klokke vijf op te staan. Kwart over vieren,
terwijl hij nog slaapt, staat Mevrouw Thiers op, ziet haar slapenden echtvriend aan,
grijpt de kamerjapon en verkort haar vijf à zes duim. ‘Wat is die arme Thiers raar,
met zijne manie voor lange kleeren!’ zegt Mevrouw bij zich zelve.
Aan het ontbijt verschijnt M. Thiers met eene kamerjapon, die bijna te kort is:
‘Daar! ik had het wel gezegd: zij hebben mij mijne douillette weer veel te bekrompen
gemaakt. Die domoors moesten toch weten, dat de kleeren korter worden, als zij
zich naar het lichaam voegen!’
Mejufvrouw Félicité ziet Mevrouw Thiers aan, Mevrouw Thiers ziet Mejufvrouw
Félicité aan, geene van beiden schijnen van iets te weten. ‘Ik zou niet gedacht
hebben dat zij zoo gauw korter zou zijn geworden’ zegt Mejufvrouw Félicité.
En Mevrouw Thiers laat er zeer oordeelkundig op volgen: ‘De stof is mogelijk
gekrompen omdat het warmer bij ons is dan bij den kleermaker.’
‘Die botteriken!’ bromt M. Thiers, ‘ik zal zelfs aan den kleermaker zijn ambacht
nog moeten leeren!’
Tot heden, 25 November 1873, heeft M. Thiers zijne revanche nog niet genomen.
Na het mislukken der monarchale kuiperijen dacht men voorzeker, dat de zege zou
verblijven aan den doorluchtigen parlementairen strategist, aan het hoofd eener
verwonderlijke coalitie van republikeinen en socialisten, van Bonapartisten en oude
Orleanisten, te gelijkertijd gehoorzaamd door de H.H. Louis Blanc en Wolowski,
Naquet en Gambetta, Scherer en Raoul Duval. De nieuw gewonnen bondgenooten
deden dapper hun plicht; maar het linkercentrum, dat geduchte linkercentrum, het
steunpunt van al de combinaties van M. Thiers, de kern van zijn leger, door
hemzelven aangevoerd, liet hem op het beslissende oogenblik schandelijk in den
steek.
Men valt altijd naar den kant naar welken men overhelt. M.
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Thiers helde naar de monarchalen over, terwijl hij het land zijne zoogenaamde
republikeinsche boodschap aanbood; ook is hij gevallen omdat hij niet ronduit steun
had gezocht bij de republikeinen. - Evenzoo vreest het linkercentrum, de keurbende
van M. Thiers, zijne v i e i l l e g a r d e , altijd te overwinnen als zijne zegepraal den
republikeinen ten goede zou kunnen komen. Die lui worden nog liever geslagen,
en dat ontgaat hun niet.
Bij de stemming over de zevenjarige verlenging van het presidentschap van den
Maarschalk Mac Mahon waren vierentwintig afgevaardigden van het linkercentrum
niet in de Vergadering aanwezig, zestien hebben ronduit verraden, en zijn tot den
vijand overgegaan, acht heeft den moed daartoe ontbroken, zij zijn tusschen de
beide kampen onzijdig gebleven. Het is eene groep van het linkercentrum, die de
onverwachte meerderheid aan den maarschalk gegeven heeft. Zes maanden vroeger
was het evenzeer eene groep van het linkercentrum die de nederlaag van M. Thiers
beslist heeft. De bedrieger is door de zijnen bedrogen. Toen de overwinning reeds
zeker scheen is M. Casimir Périer, de tweede persoon na M. Thiers in het
linkercentrum, onverwachts blijven stilstaan om met den vijand te onderhandelen.
sten

Den 25
Mei was het Target, een der hoofden van de republiek zonder
republikeinen, die op het laatste oogenblik tot den vijand overliep en op zijne
vriendenvuurde. M. Thiers is niet gelukkig in de keuze zijner vrienden.
Target was zijn vertrouweling, zijn boezemvriend, hij kon hem niets weigeren. Hij
had M. de Goulard, zoo onbeduidend een man als er ooit een was, uit de rechterzijde
uitgepikt, om hem het ministerie van buitenlandsche zaken en later het ministerie
van finantiën toe te vertrouwen, en zijn minister stemde tegen hem. Hij had M. de
Dompierre d'Hornoy tot vice-admiraal bij keuze benoemd, en M. de Dompierre
d'Hornoy verraadde zijn beschermer om minister van marine te worden. Op dringende
aanbeveling van den ouden heer Guizot had M. Thiers juist de fortuin gemaakt van
M. Cornelis de Witt door hem tot een der acht directeuren van de mijnen van Anzin
te benoemen, waarvan M. Thiers voorzitter en Casimir Périer de voornaamste
actiehouder is, en veertien dagen later werkten de H.H. Guizot en Cornelis de Witt
ijverig om M. Thiers ten val te brengen.
M. Thiers had den hertog de Broglie tot gezant te Londen benoemd en hem een
buitengewonen invloed gegeven. De her-
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tog betoonde M. Thiers zijne dankbaarheid door de hoofdaanlegger der
samenspanning tegen hem te worden. In plaats van den maarschalk Mac Mahon
voor een krijgsraad te roepen nevens zijn collega Bazaine, nam M. Thiers de
gewezen aide-decamp van den keizer zelf bij de hand, om hem het gewichtigste
commandement in het leger te geven en hem Parijs te doen bombardeeren.
Het is een voormalig tegenstander van M. Thiers in 1848 M. Barthélemy de St.
Hilaire, die zijn getrouwste dienaar is geworden. In de Nationale Vergadering is het
de in Februari 1871 ondanks M. Thiers verkozen minderheid, die zijn hechtste steun
is geworden, terwijl de door hemzelven gezifte meerderheid hem omvergeworpen
en hem een onverzoenlijken haat gezworen heeft.
Men kan zich niet voorstellen dat een eerlijk man zoo ongelukkig zou kunnen zijn
in de keuze zijner vrienden, en verre van M. Thiers om al zijne misrekeningen te
beklagen, herinneren wij hem het welbekende spreekwoord: Soort zoekt soort.
De maarschalk Mac Mahon is nu president en heeft zich een briefje laten teekenen
door de meerderheid van de Vergadering, dat, eer zeven jaren verloopen zullen
zijn, hij niet op zijn presidentszetel gestoord zal worden. Zeven jaren! dat is lang.
Zou zijn voorganger niet wat eerder zijn opvolger kunnen worden?
Dat is vrij waarschijnlijk. M. Thiers is nog altijd krachtig en frisch, vlug naar lichaam
en geest, hij kan nog veel kwaad aan zijn land doen, en nog de laatste hand leggen
aan den intellectueelen en zedelijken ondergang van het fransche liberalisme.

VI.
Wij moeten eindigen.
M. Thiers die zichzelven den bijnaam van den kleinen burgerman gegeven heeft,
is het volmaakste en best geslaagde staaltje der fransche burgerklasse, die den
advokaat Patelin en Gil Blas en Figaro tot voorvaders heeft.
Deze verwonderlijke man is een der best gekarakteriseerde
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tijpen van de XIX eeuw. Hij is gedurende twee geslachten een der hoofden en gidsen
van de middelklasse geweest, hij was en is nog altijd haar redenaar, haar gelief
koosde schrijver, haar voornaamste gouvernementsman. Sedert bijna vijftig jaren
heeft hij niet opgehouden staatssecretaris, minister, voorzitter van den ministerraad
of van de republiek, dictator, generaal-en-chef te zijn. Hij zou uithoofde van dit alles
wel recht hebben, op de plaats Vendôme op eene kolom geplaatst te worden, even
hoog als die van den Corsikaan met de grijze jas. Onzens erachtens is de verheffing
van M. Thiers tot het hoogste gezag even verwonderlijk als die van den eersten
Napoleon. Het komt ons voor dat de vereeniging van eigenschappen, die van den
smidszoon van Aix M. Thiers gemaakt heeft, minstens even zeldzaam is als die,
welke van den kleinen Corsikaanschen edelman een keizer der Franschen, en den
meester van een groot deel van Europa heeft gemaakt.
Beiden hebben nooit andere dan middelmatige personen bij zich kunnen dulden,
beiden hebben hersenschimmen nagejaagd. De een noemde zich Robespierre te
paard, en bracht de revolutie bij de despoten en het despotisme bij de
revolutionnairen. De ander droomde een verbond van het koningschap met de
vrijheid; hij heeft twee monarchiën ten val gebracht door dat hij ze op republikeinsche
grondslagen wilde vestigen, hij heeft twee republieken ondermijnd door dat hij haar
monarchale instellingen wilde geven.
De grootheid van den een is even valsch als de grootheid van den ander; de
eerlijke man die hunne daden nagaat, fronst de wenkbrauwen met een glimlach van
minachting. Eene ontzettende, eene verslindende eigenliefde vervulde deze beide
mannen met ijdelheid. Geen van beiden heeft ooit de oprechtheid gekend. Altijd
bedriegende, zijn zij ten laatste zelven bedrogen. Napoleon was een reusachtige
Thiers, Thiers een kleine Napoleon; de een, met de proporties van een dwerg, was
tot een kolos opgeschoten, de ander met de proporties van een kolos, was tot een
dwerg vergroeid. De Chineezen, bekwaam in het fabriceeren van monsters toonen
u ook oude eiken op salon-étagères, zij maken u honden zoo klein als ratten, en
ratten zoo groot als honden.
De grootheid van den een zoowel als die van den ander is slechts alledaagsheid
en vulgariteit; hun zelfvertrouwen is in den grond niets dan minachting van anderen.
Aan hunne schijn-
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bare grootheid kan men het gebrek van verstandelijk inzicht en van zedelijk gevoel
hunner tijdgenooten afmeten; eigenlijk waren beiden klein, zeer klein, maar zij
hadden de zon achter zich, en hunne kleine gestalte wierp eene onmetelijke schaduw
af. Van de overwinningen van den een is niets overgebleven dan de ontzachelijke
onheilen van den terugtocht uit Rusland, van Leipzig, van Waterloo, al zijne
veroveringen hebben Frankrijk verzwakt en ontredderd nagelaten.
En wat zal er van M. Thiers overblijven, van zijne geheele politiek, van al de
kabinetten waarvan hij het hoofd is geweest, van zijne geschiedkundige werken,
van zijne handelsbeschermings theorieën, van zijn R e c h t v a n e i g e n d o m ,
van al de wetten, charters en constituties die hij opgesteld heeft, wat zal er overblijven
van het kanon dat hij heeft uitgevonden, van zijn systeem van militaire kampeeringen,
wat zal er overblijven van zijne psychologische en astronomische pennevruchten,
als hij ze ooit het licht doet zien? Hij is een onnut mensch die zich voor onontbeerlijk
heeft weten te doen doorgaan, hij was een pannelikker, dien men verward heeft en
nog verwart met een redder van de orde, van den godsdienst, van de familie en van
den eigendom. Al de ongelukken van Frankrijk zijn noodig geweest om aan M.
Thiers zijn hoog standpunt te verschaffen; hij werd gewichtig naarmate de publieke
ongelegenheden stegen, hij heeft Frankrijk in al de gruwelen van den burgeroolog
gestort, om zich vervolgens redder des Vaderlands te doen noemen. Er zijn minnaars
geweest, die de beheerscheressen van hun hart door valsche roovers deden
aanvallen, om dan in het nijpendste oogenblik als reddende held en edele ridder te
verschijnen.
Hoe menigeen heeft niet uitgeroepen: ‘hoe jammer dat Thiers de revolutie van
1830 niet bekrachtigd heeft, in plaats van haar op de barricaden van het klooster
St. Merry en van de straat Transnonain te verworgen; dat hij de revolutie van 1848
den

niet bevestigd heeft, in plaats van haar verraderlijk tot in de hinderlaag van den 2
December te voeren. Hoe jammer dat M. Thiers in plaats van met de legitimisten,
met de Orleanisten, met de rechterzijde, met de linkerzijde te coquetteeren en al
de Bonapartisten betrekkingen terug te geven, niet sedert Februari 1871 ernstig en
oprecht de repubhek heeft willen grondvesten met republikeinsche instellingen!
Hoeveel ongelukken, hoeveel tegenspoeden, hoevel droefheid, hoe-
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veel sombere angst zou hij ons dan gespaard hebben!’ Zeker, zeker. Men zegt ook:
‘hoe jammer dat Napoleon niet liever de getrouwe dienaar dan de moordenaar der
revolutie geweest is!’ Maar men vergeet dit voorname punt: als Napoleon
belangeloos, als M. Thiers eerlijk ware geweest, zouden zij noch Thiers noch
Napoleon geweest zijn, en de namen van Napoleon en van M. Adolphe Thiers
zouden ons onbekend zijn gebleven.
25 November 1873.
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‘Mijn jongen niet naar de hoogere burgerschool!’
Door M.W. Scheltema Ez.
- ‘'t Kan me niks schelen!’ - zei Gustaaf Paesens, een heer van vijftien jaar, met een
gezicht wit van kwaadheid. Met een harden ruk gooide hij de kamerdeur achter zich
dicht, zoodat het huis er van dreunde. Hij nam een paar stoelen, strekte zijn beenen
over de eene uit; sloeg zijn elleboog over de leuning der andere; wierp zijn hoofd
achterover en grasduinde met zijn hand in zijn weelderigen haarbos. - ‘'t Kan me
niks schelen!’ - zei hij tot zijn broeder Gerard, een jongen van dertien jaar, die met
hem in de zelfde kamer gekomen, zich op een stoel bij de tafel had neergezet, tegen
alle regelen der wellevendheid in, zijn beide ellebogen daarop liet rusten en zijn
hoofd met de handpalmen ondersteunde. - ‘'t Kan me niks schelen - en jij bent mal
dat je daarom gaat grienen!’
- ‘Ik grien niet!’ zei Gerard, die zich groot wou houden, ‘zoo laf ben ik niet!’
- ‘Nou, de dijk staat toch op doorbreken!’ verzekerde zijn broer, ‘maar hoe kan je
't je zoo aantrekken, dat gecommandeerd wordt: opgemarcheerd; ik geef er net
zooveel om als dàt....’ met de vingers knippende, en daarop begon hij te fluiten en
op de leuning te trommelen.
- ‘Ik ook niet’ - beweerde de jongste - ‘maar het speet
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me om de n o g a en ik ben blijde dat ik d e z e n binnen had!’ betuigde hij, een
keurigen dessert-appel te voorschijn halende.
- ‘Eerlijk deelen, kereltje! hoor, lief en leed! - 't Was ook gek, dat de piepa zoo
boos werd.’
- ‘Maar waarom sprak je ook zoo lang tegen?’
- ‘Wel waarom begon jij zoo mal te lachen.....as je dat niet gedaan had, was er
niets gebeurd!’
- ‘Kerel, je hadt dat dwaze gezicht eens moeten zien van Dorbeck, toen je dat
zei: ik dacht dat zen oogen uit zijn hoofd op het bord zouën vallen.’
- ‘O, die stommerik! Hij zal zich wel verknuffelen dat we weggejaagd zijn. Maar 't
is niet uit te houên as ze der niks van weten en toch gelijk willen hebben. Ik kan niet
zwijgen as ik stommiteiten hoor!’
De jeugdige held, die zijn broeder verzekerde dat hij niet zwijgen kan als hij
stommiteiten hoorde, is de oudste zoon van den heer Paesens. Met zijn broer had
hij deelgenomen aan het diné, dat meneer en mevrouw Paesens eenigen familiaren
vrienden en hun echtgenooten gaven. Het gezelschap is op de zaal gezeten en
bestaat uit vier heeren en vier dames. - De heer Paesens, de gastheer, is een man
in de kracht van het leven, en zijn vrouw is een jaar of vier jonger dan hij. Zijn
vrienden, op dit oogenblik zijn dischgenooten, beschrijf ik u niet, evenmin als de
dames, hunne echtgenooten. 't Kan u immers weinig schelen of de eene in zwarte
zijde, de andere in bruin satijn gekleed is; of de haren van des heeren Paesens' kuif
nog zwart of reeds peper en zout, of de oogen zijner gade donker- of licht-blauw
zijn? Zij is - en dat heeft meer waarde dan haar toilet - eene goede gastvrouw; geen
verlegen stumpertje, dat, als ze eens menschen moet zien, reeds o p is van agitatie
vóór dat de gasten gezeten zijn, en beginnen: ‘het eenvoudige voor lief te nemen’,
en dat u het genot der schildpadsoep of entre-mets vergalt door den angst, waarmede
zij, met opengespalkte oogen de hooggekleurde linnenmeid, die ‘voor het eerst
dienen moet’, daarbij volgt: zij is eene even kalme gastvrouw als degelijke
huismoeder. De heer Paesens is een fiksch man. Hij heeft eene handelszaak, maar
geen drukke; hij houdt ze meer aan voor bezigheid, dan als middel van bestaan.
Van ouwer tot ouwer is zijn familie in de stad zijner inwoning gevestigd en van daar
dat hij, ook door zijn gemakkelijkheid in
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den omgang, tot die betrekkingen in het stadsbestuur geroepen is, die geen
honorarium, maar veel beslommeringen en bezigheden geven. Zijn kinder- en
jongelingsjaren vielen in het roemrijke tijdvak van 30-48, een tijdvak dat in de
geschiedenis der intellectueele ontwikkeling van ons volk een eigenaardige plaats
inneemt. Waar Sterne, geloof ik, van iemand gezegd heeft dat de wijdste kring,
waarin hij zich bewogen had gedurende zijn leven, zijn borstrok was geweest, zoo
was de kring, waarin Paesens verkeerd had in het tijdvak zijner jeugd en vorming
veel wijder, maar toch niet buiten de bolwerken zijner geboorteplaats - onlangs in
aangename wandelplaatsen herschapen - geweest. Hij was alzoo tot den mannelijken
leeftijd gerijpt, zonder iets van de buiten-wereld gezien te hebben. Toen echter het
onderlinge verkeer levendiger, het reizen gemakkelijker en de lust daartoe grooter
werd, begon hij ook, om het zoo eens te noemen, de neus buiten de deur te steken;
'tgeen te weeg had gebracht - tot zijn ongeluk, volgens de meening van sommigen
- dat hij begon te behooren tot die partij zijner medeburgers, die erkende: dat er
veel was in hun kring dat er liever niet moest zijn, dat er veel ontbrak, dat men er
niet te vergeefs moest zoeken, en die besloot, wilde men niet geheel ten achter
blijven en nog meer ten achteren komen, sommige zaken fiks aan te vatten en in
den grond te hervormen.
Zoo was het dan reeds eenige jaren geleden dat door de vrienden van den
vooruitgang te Oudkerk, zooals wij de stad maar zullen noemen, bij den raad een
rekwest werd ingediend, behelzende het verzoek: dat men het geheele onderwijs
zou hervormen en op de hoogte van den tegenwoordigen tijd brengen: dat men
Fröbel-bewaarscholen zou oprichten, een hoogere burgerschool stichten, enz. Dat
rekwest bracht in Oudkerk een storm te weeg; het verdeelde den raad in twee
partijen, de stad in twee kampen en gaf aan de twee weekblaadjes tal van
ingezonden stukken en namelooze insinuatiën, men ziet, 't ging hier als van ouds.
Zoo deelt Macaulay o.a. in zijn History of England mede: dat in 1660 een groote en
gewaagde nieuwigheid werd beproefd. Er werd verkondigd dat een rijtuig, d e
v l i e g e n d e w a g e n genaamd, den weg tusschen London en Oxford, waartoe
twee dagen werden vereischt, in één dag zou afleggen. De proef gelukte en de
onderneming slaagde. Lofspraken galmden, maar ook klaagstemmen deden zich
hooren. Hef-
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tig betoogde men, in een brochure van John Groslet: ‘dat deze wijze van vervoer,
noodlottig zou worden voor de veredeling van het paarden-ras en voor de edele
rijkunst: dat de Theems, die sedert lang een voorname kweekschool voor zeelieden
geweest was ophouden zou het eerste verbindingsmiddel van London,
stroomopwaarts naar Windsor en stroomafwaarts naar Gravesend te zijn: dat tallooze
herbergen, waar reizigers te paard gewoon geweest waren af te stijgen, z o n d e r
g a s t e n zouden blijven, en niets meer zouden opbrengen: d a t de nieuwe rijtuigen
des zomers te warm en des winters te koud waren: dat zieken en scheeuwende
kinderen den passagiers deerlijken overlast berokkenden; dat de wagen somwijlen
de herberg zoo laat bereikte, dat 't onmogelijk was 's avonds te eten en somtijds
zoo vroeg vertrok, dat het onmogelijk was een ontbijt te verkrijgen. Op deze gronden
werd ten ernstigste aangeraden geen openbaren wagen te veroorloven met meer
dan vier paarden te rijden, meer dan eenmaal 's weeks te vertrekken of meer dan
30 mijlen daags af te leggen. Werden zulke regels ingevoerd dan hoopte men,
zouden allen, met uitzondering slechts van zieken en gebrekkigen, tot de vroegere
wijze van rijden terug keeren. Verzoekschriften, waarin gevoelens als deze vervat
waren, werden door verscheiden gilden der City van London, door een tal
provinciesteden en door de rechterlijke overheden van verscheidene graafschappen
den koning in de geheime raad-zittingen aangeboden. - Wij glimlachen over deze
bijzonderheden. Het is niet onwaarschijnlijk - zegt Macaulay - dat onze nakomelingen
op hun beurt zullen glimlachen, als zij de geschiedenis van den tegenstand lezen,
de

die door hebzucht en vooroordeel tegen de verbeteringen der 19 eeuw gericht
werd’.
Of de nakomelingschap der hedendaagsche Oudkerkers eenmaal zullen
glimlachen over de bezwaren der vaderen, behoort tot de vraagstukken van de
toekomst....maar zeker is het, dat de bezwaren der celibatairen, der kinderloozen,
der mannen die op de kleintjes, dat wil zeggen, die op de dubbeltjes willen gepast
hebben, helder werden uiteengezet, en nauwkeurig in de verbalen van den
gemeente-raad werden opgeteekend:
Die meer dan alledaagsch onderwijs voor hun kinderen begeerden,
moesten het maar uit eigen middelen betalen; hen, die geen kinderen
hebben, kan men toch niet met de zorg van andermans kinderen belasten;
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Men kon den franschen schoolmeester toch zijn brood niet ontnemen; al
was zijn onderwijs ook niet alles, hij was toch ook een mensch;
Men maakte de geringe standen en de burgerklasse niet gelukkiger door
ze meer te ontwikkelen;
Zij die nu groot waren, waren er met het gebrekkig onderwijs in hun jeugd
toch ook gekomen: waarom zou, voor 't opkomend geslacht niet kunnen
volstaan, 't geen voor hen toch ook voldoende was geweest: of waren zij
zoo min? zoo dom?
Men zou zien, dat men met al dat leeren het opkomend geslacht òf stomp
zou maken of hun hersenontsteking zou bezorgen - en wanneer die
plannen doorgingen, dan moest men maar metéén de gekkenhuizen
vergrooten - enz. enz.
Niettegenstaande die verstandige bezwaren, was de meerderheid - een
meerderheid echter van ééne stem, niet genegen geweest het plan prijs te geven,
en zij had weinig lust gevoeld de stad een plaats te doen innemen tusschen die
steden in ons vaderland waar men zelfs voor een hoogere burgerschool met
rijks-toelage bedankt had. - Men had gereorganiseerd, nieuwe scholen geopend,
een hoogere burgerschool gesticht, enz....Dat alles echter is al een jaar of wat
geleden en thans in vollen gang.
Men houde mij deze uitwijding ten goede: zij was noodig voor mijn verhaal.......
Mijnheer en mevrouw Paesens hadden hun intimi voor dien dag bij zich ten eten
gevraagd. Het maal was smakelijk: men zat comfortable: het gesprek vlotte: bij een
klein personeel heeft men aan een maaltijd meer aan elkaer, en wordt het gesprek
licht algemeen. Zoo ook nu. De heeren wisselden van gedachten; de dames waren
(hoewel nog niet geëmancipeerd) in de gelegenheid haar opinie te uiten; en menige
opmerking van het zwakke geslacht deed een nieuw onderwerp van gesprek ter
tafel brengen. Aangenaam dodijnde men op de breede wateren van het algemeen
discours, en het scheen dat niets het prettige spelevaren zou storen. Echter....daar
verscheen aan den hemel dier feestzaal een klein wolkje. Gustaaf en Gerard zaten
aan het lager einde der tafel. Dat zij het maal eer aan deden spreekt van zelf.
Mijnheer van Dorbeck zat in hun nabijheid,
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naast mevrouw Paesens en tegen over den gastheer. Van Dorbeck was een
vreemdeling in de moderne talen: geen heksenmeester in zijn moedertaal, en
volslagen onbekend met de vaderlandsche letterkunde. Niettegenstaande dat, had
hij de ploertige gewoonte veel vreemde woorden te gebruiken, die erg geradbraakt
en meest onjuist gebezigd werden. Telkens wanneer zoo'n geradbraakt woord het
levenslicht ontving, trapte Gustaaf Gerard tegen den voet, waardoor deze,
goedlachsch als hij was, 't hoe langer hoe meer te kwaad kreeg.
Toen de heer van Dorbeck weer een tiental woorden van dien aard had opgedischt
in een verhaal over een spoorwegongeluk, veroorzaakt door dat de ‘rijls,’ zoo als
hij zei, niet deugden, keek Gustaaf zijn broer aan, en had hij de onbeschaamdheid
te zeggen, hard genoeg om verstaan te worden:
- R i j l s zeit men niet, jongetje, wel r e e l s .
Mijnheer van Dorbeck voelde de kneep; zette vreeselijke oogen op; kreeg een
kleur van verontwaardiging en Gustaaf schoot in een lachbui, waarin hij zich verslikte.
Dat verslikken was in zeker opzicht een geluk. Het gevolg toch maakte dat de
oorzaak vergeten werd, en de kersversche opmerking van een der aanwezigen: dat
het zeer gevaarlijk is te lachen als men iets in den mond heeft, gaf papa Paesens
de vrijheid de ongepaste schoolmeesterij van den 15jarigen onopgemerkt te laten
voorbijgaan.
De opgeruimdheid van den heer Dorbeck had wel een schokje gekregen, maar
was niet gederailleerd, en de genoegelijkheid van het samenzijn had er nog niet
onder geleden. Echter een jong mensch die goed zijn weetje heeft, is op 15 jarigen
leeftijd allicht, en na het gebruik van e e n d r i e t a l glazen wijn zeker ietwat driest
en vrijpostig. Toen dan ook bij den overgang van het diné tot het dessert een sigaar
werd rondgedeeld, en een der heeren een wolkje uitblazende van een van Hajenius'
gerenomeerden, zijn genot illustreerde met de opmerking - ‘hoe aardig als zoo'n
sigaar vernietigd wordt,’ - veroorloofde Gustaaf zich de vrijheid op te merken:
- ‘De chemie leert ons, meneer, dat er niets vernietigd wordt.’
- ‘Ei, zoo,’ riep de aangesprokene en stuurde een nieuw wolkje de wereld in, ik
zou toch zeggen dat wanneer iets opgaat in rook en asch 't vrij wel vernietigd wordt!’
- ‘'t Wordt slechts ontbonden en verandert van vorm, maar vernietigd wordt het
niet.’
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- ‘Kom, kom,’ viel een der anderen gasten uit, ‘de jonge heeren willen ons
tegenwoordig wat wijs te maken.’
- ‘Wijs maken? neen! maar 't is zoo!’
- ‘Kom jongens!’ zei mama om een afleider te zoeken, ‘jelui moest nu aan je werk
gaan.’
-‘Weggestuurd worden als je gelijk hebt!’ zei de oudste, ‘da's!...’
- ‘Neen niet omdat je gelijk hebt...maar omdat je aan je werk moet en bovendien
omdat je spreekt op een toon die niet te pas komt,’ zei Papa.
- ‘Hè,’ zei Gustaaf, ‘ik heb geen werk.....en as je onzin hoort mag je dan niet....’
De heer Dorbeck zette zulke oogen op, dat ze weer op de lachspieren van Gerard
werkten, die dan ook op nieuw uitbarstte.
- ‘Jelui bent onbeschaamd,’ zei Paesens bedaard maar ernstig ‘geen praatjes
langer; opgemarcheerd!...’
Toen de delinquent langer talmde dan voegzaam was, werd hij eenvoudig door
zijn vader een handje geholpen en in den gang gebracht terwijl de jongste goedschiks
volgde. Wij weten hoe zij hun kwartier betrokken.
- ‘'t Is onaangenaam zulke scènes. Ik vraag mijn gasten wel excuus voor mijn
jongens!’
- ‘O, wij allen hebben kinderen’ - zei een der dames, ‘dus wij weten zoo wel ten
naasten bij, 't geen er in de kinder- en jongens wereld te koop is!’
- ‘Wanneer het niet erger loopt dan nu, verzekerde de heer Dixon dan gaat het.
Met mijn bazen heb ik meer te stellen, en sedert ze op de Burgerschool gaan, slaan
ze in huis, en tegenover ons, ouders een toon aan, die alles behalve aangenaam
is. 't Is vaak niet om uit te houden en ik weet niet hoe ik er mee aan moet. - H a d
ik dat kunnen voorzien, Paesens, dan zou ik mij in der tijd niet zoo veel moeite met
je gegeven hebben om die plannen er door te krijgen en mij niet getroost hebben
dat ik er zoo veel vijanden mee maakte. Soms zelfs bekruipt mij de lust ze er af te
nemen; want het is stuitend van die broekmannetjes telkens naar je hoofd te krijgen:
Och daar weet u niet van: - dat hebt u nooit geleerd: 't is akelig dat u dat niet weet!’
enz.
- ‘Ja ontzachelijk onaangenaam is die meerderheid die zij willen laten gevoelen
- dat air dat zij soms aannemen; ergerlijk vooral
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wanneer zij laatdunkend tegen over hun moeder zijn, zei Paesens, maar.....’
- ‘Maar,’ onderschepte van Dorbeck, ‘da's alle maal koren op mijn molen. Ik ben
in der tijd, zoo als je weet, sterk tegen die plannen geweest, en ik ben er nog tegen.
Mijn jongens krijg je ook niet op die nieuwerwetsche scholen met al die fratsen en
tirelanteinen. En je zelf ondervindt er nu de kwade gevolgen van. Ik heb er niets
anders dan misérie en ellende van gezien. De jongens worden trotsch, ijdel, pocherig,
groote hansen, waar niet mee te eggen noch te ploegen valt, en zij vallen om van
verwaandheid.’
- ‘Aangenomen eens dat het met onze blagen zoo is, - hoewel ik betwijfel dat het
thans erger is dan vroeger; och wij, die langzamerhand ouwer worden, vergeten
zoo licht hoe het was in onzen jongen tijd, en meenen, - zou 't ook een bewijs zijn
dat wij de ijdelheid nog niet geheel en al hebben overwonnen? dat het geslacht dat
ons opvolgt er niet beter op wordt - maar aangenomen dat het met onze jongens
zoo is, als van Dorbeck beweert - merkte de Heer Jansen op - geloof ik toch dat het
onbillijk is de verwaandheid, de ijdelheid, de pocherij die dan de jeugd zou kenmerken
op rekening te schrijven van het verbeterd onderwijs. Laten wij bekennen dat de
ijdelheid bij het kind, door ons ouders wordt gewekt. Het: “wat een schrandere oogen
heeft het ventje in zijn hoofd!” “laat nu eens hooren hoe mooi Jantje bidden kan!” “laat nu de teekening eens zien die je zelf gemaakt hebt!” - “zeg nu dat versje ereis
net zoo lief op voor oom als je het doet voor mij!” - en die duizend andere zaken
waardoor wij met onze kinderen pronken....zij brengen te weeg dat ze later wel
ietwat pedant zijn. Mogen wij dat aan het onderwijs, aan de meesters wijten?’
- ‘Nu vriend, ik kan zeggen, dat ik me jongens klein houd en dat ik waarlijk hun
ijdelheid niet kittel. En daarom houd ik staande, dat het zoogenaamd verbeterd
onderwijs het opkomend geslacht bederft. Dat is in de geringe standen zoowel als
in onze fatsoenlijke kringen de chose’, verzekerde van Dorbeck. ‘Daar heb je - om
maar een voorbeeld te noemen - de jongens van Kloris, den kleinen bakker op den
hoek der Breestraat, sinds die kereltjes van het, hoe noem jelui het ook weer? meer
gedistingueerd onderwijs.....’
- ‘Meer uitgebreid onderwijs zal u meenen.’
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- ‘Accoord, sinds ze daar gebruik van maken, zijn ze te trotsch om met hun vader
en moeder voor den dag te komen. 't Trof me laatst, toen het troepje in het plantsoen
spatsierde, hoe die melkmuilen van jongens, telkens als ze een schoolmakker
tegenkwamen, zóó liepen als of ze niet tot het gezelschap behoorden, en een
vreeselijke kleur kregen, als de een of andere guit naar de lange jas van den bleeken
bakker en de kadollige hoed van de dikke bakkerin keek. - Ja, weet u wat met
Bruinings, den zoon van den metselaarsknecht, gebeurd is? Eenige heeren laten
hem, omdat hij zoo vlug is, op hun kosten leeren. Lief, niet waar? Welnu, toen hij
door zijn vader in zijn werkpak, naar school werd gebracht, vroeg een der
jongeheeren: “wie is toch die man, met wien ik je telkens zie loopen?” en de rekel
antwoordde: “een oppasser!” - Dat komt er van, als je 't volk in die standen meer
leert dan ze noodig hebben. Maak de kinderen in de lagere school zoowel als uit
onzen stand knapper dan de ouders, en al wil ik niet ontkennen dat het eenig succes
afwerpt, het voordeel weegt echter tegen het nadeel niet op dat er door te weeg
wordt gebracht; je ondermijnt het ouderlijk gezag en je ontbindt er het huisgezin
mee.’
- ‘Hei, hei,’ riep een der andere dames, ‘je beschouwing is al te zwartgallig en je
gevolgtrekking uit enkele voorbeelden al te eenzijdig. - Wat de geringe standen
betreft, ik heb onderscheidene voorbeelden, dat het zeer goed werkt, wanneer
kinderen beter onderwezen worden dan hunne ouders. Dat heb ik buiten gezien. Ik
herinner me nog de ruwe en weinig ontwikkelde menschen in den omtrek van ons
buitentje. Maar toen er een goede buurtschool kwam, welk een verandering is allengs
zichtbaar geworden! De groezelige, plompe kinderen, die in de hoogste mate
éénkennig waren, die je met open mond als wilde dieren stonden aan te gapen en
die als ze spraken, zich van de onhebbelijkste woorden bedienden, zijn veel beleefder
en beschaafder geworden! 't Is nu aardig om te zien hoe de ruwe daggelder en zijn
vrouw soms met de grootste bewondering en met den glans van vergenoegen op
't gelaat, zitten te luisteren naar de kleine deern of dreumis, die, in hun oog een “een
prefester”, hun iets voorleest. De kennis, die de kinderen op school opdoen, deelen
zij mee; zij vertellen 'tgeen zij geleerd en onthouden hebben: waarlijk de ouders
profiteren er in de eerste plaats van wanneer de kinderen iets meer leeren.’
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- ‘Dat hebben wij ook gezien, is het niet Clarens, met de ouders onzer dienstbode.
Ik kreeg haar op recommandatie als loopmeisje. Het gezin, waaruit ze kwam, was
in-haveloos; maar met eenig geduld en volharding kreeg ik er wat netheid, wat
beleefdheid in. Ik heb haar nu zes jaar en ze is een kantige deern geworden. Maar
wil je nu wel gelooven, dat hare betere manieren en beschaafder toon gunstig
terugwerken op het ouderlijk gezin. Ja, verzwijgen mag ik het niet, Clarens heeft
zich dat gezin wat aangetrokken. Hij heeft gemaakt, dat de ouders in staat waren,
de jongere kinderen fiks te laten leeren. Want het is waarlijk gemakkelijk voor ons
om te zeggen: de geringe man moet zijn kinderen naar school zenden; maar wanneer
de geringe werkman door onbedrevenheid en onkunde - en is de opleiding voor het
ambacht in ons land voor die klasse zoo goed? - niet in staat is goed wat te
verdienen, dan komen zij er zoo licht toe hun kinderen te gebruiken voor een instrooi
in het huisgezin, eer ze voldoende geleerd hebben. Daarom moeten wij hen niet
alleen catechiseeren over hetgeen zij aan hun kinderen verplicht zijn, maar ook in
de gelegenheid stellen dat te kunnen doen zonder materiële schade voor het gezin.
En nu, nu die kinderen fiks onderwezen en kundiger zijn dan de ouders, is er bij de
ouders zelven ook een betere toon gekomen. Immers ruwe ouders houden zich
merkbaar in tegenover meer ontwikkelde kinderen. De meerdere ontwikkeling van
het opkomend geslacht, doet minder beschaafde ouders juist belang stellen in die
zaken, die de kinderen geleerd hebben en waardoor ze meer ontwikkeld zijn. De
vader onzer dienstbode is veel huiselijker geworden en heeft me zelf verklaard, toen
ik hem eens knutselende aantrof: ‘dat heb ik van mijn jongen geleerd. U kunt niet
begrijpen, mevrouw! nu o n z e Gerrit ons zoo nu en dan uit mooie boeken voorleest,
en ons weet te verhalen van die wonderbaarlijke dingen, die hij geleerd heeft, hoeveel
meer plesier ik nu in huis heb dan vroeger!’
- ‘Treffend,’ zei een der heeren, ‘en tegen die voorbeelden gaat het geval van
Dorbeck op. Maar voorbeelden bewijzen, mijns inziens, in de kwestie die ons
bezighoudt, niet veel. Men zal door de kinderen der geringere standen beter te
onderwijzen, dan de ouders zelven, in sommige gezinnen door hen een beteren
toon brengen; maar men zal ook de meer ontwikkelde kinderen van hun ouders
vervreemden, en veroorzaken dat zij zich minder te huis gevoelen onder het nederig
ouderlijk dak. Men
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zal kunnen aanwijzen b.v. dat de meer ontwikkelde zoon, de beschermer werd van
zijn moeder tegen de ruwheid van den vader; maar ook zal men niet te vergeefs
zoeken naar voorbeelden van kinderen, die beter onderwezen en meer ontwikkeld
dan hunne ouders, walgden van de plompheid, de onkunde, de vooroordeelen
hunner naaste betrekkingen en dezen hoe langer hoe meer ontliepen. - Men moet,
zie ik juist, niet stilstaan bij enkele voorbeelden, maar de vraag in het algemeen
stellen:
Lijdt het huisgezin, lijdt de onderlinge verhouding van ouders en kinderen onder
het verbeterd onderwijs? Zoo ja; zou men daarom het verbeterd onderricht moeten
wraken?
- ‘Volkomen juist geformuleerd’ - zei Paesens, ‘daar komt de advocaat met glans
weer voor den dag.’
- ‘En hoe denkt je er dan zelf over?’ vroeg de gastvrouw.
- ‘O wat het eerste betreft: dat het huisgezin, dat de verhouding van ouders en
kinderen er aanvankelijk bepaald onder lijden moet. Op 12-13 jarigen leeftijd leeren
onze jongens - van hen alleen spreek ik, - over het meisjesonderricht in ons land
bewaar ik liever het stilzwijgen, - leeren onze jongens dingen waarvan de
meerderheid der hoofden van huisgezinnen, zelfs in onzen stand, nooit iets geleerd
hebben. Hoeveel maal zijn we niet genoodzaakt hun vraag met een schouderophalen
te beantwoorden en ze naar hun autoriteiten of boeken te verwijzen; hoe dikwerf
betrappen zij ons niet, in onze uitdrukkingen, in onze meeningen en voorstellingen
op onjuistheden, onnauwkeurigheden, op bepaalde onwaarheden. Wij hebben 't
zoo even nog beleefd. 't Kan niet anders of het ouderlijk gezag moet daaronder
lijden: te meer omdat de lieve jeugd in die jaren nog al ijdel is, en bovendien omdat
wij in onzen omgang met onze kinderen licht van het eene uiterste in het andere
vervallen. De zonde die het meeste onheil sticht, en het verachtelijkste is, die alles
in den weg staat en waartegen niets bestand is, die het vruchtbaarste is in
ondankbaarheid en kleingeestigheid is de ijdelheid. - Jansen heeft het zoo even
opgemerkt, hoe door de ouders in de vroege kindschheid die ijdelheid wordt gewekt.
Welnu, zie daar juist, wat door het verbeterd onderwijs - waardoor ongelijkheid
tusschen ouders en kinderen wordt te weeg gebracht, - het eerst gewekt of gestreeld,
de

de

in ieder geval overprikkeld wordt. - Tot het 13 -14 jaar hebben onze kinderen van
de mindere ontwikkeling hunner ouders minder weet
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en lijden zij er ook minder onder, omdat het kind er minder gevoelig voor is en het
ook minder gewaar wordt. Maar de 14-15 jarige leeftijd is een leeftijd van crisis, voor
het lichaam zoo wel als voor den geest. Wanneer de baard in de keel komt dan
botten tevens de zwakheden der jeugd sterk uit: praalzucht, vertooning,
laatdunkendheid. Zij passeert de linie der ijdelheid en het gevoel van
onafhankelijkheid ontwaakt krachtig: En ligt het dan niet voor de hand, dat wij ouders,
door onze flaters en bokken, onttroond, dat wij van monarchen, in het oog onzer
republikeinsche kinderen eenvoudig burgers worden, en dat onze verhouding treurig
gewijzigd wordt, wanneer wij dan met een zeker geweld ons op den troon willen
handhaven? Nu pronken wij met de kunde, de onderscheiding van onzen jongen
en roemen hem overdreven, “dat hij zooveel weet en 't zooveel beter weet dan
onderen en dan men 't vroeger wist”; en terwijl het kroost zich opblaast door trots,
abdiqueert de vader door zwakheid, verlaagt de moeder zich door afgoderij. Ja, de
moederlijke vergoding brengt te weeg, dat zij de dienstbode harer “heeren zoons”
wordt. - Maar dan, als die heeren ons vaderlijk gezag te na komen, als zij ons,
bescheiden of onbescheiden, gevoelen doen, dat wij ons van iets een verkeerde
voorstelling maken en zij 't bij 't rechte einde hebben; dan maken wij zelf onze
betrekking losser en onttroonen ons door ons: “vergeet je tegen wie je spreekt” of
“meen je 't heter te weten dan ik, die al zoo oud ben”, of onder welke formule onze
gekrenkte ouderlijke ijdelheid zich ook uiten moge. - Kan het dus wel anders dan
dat het onderricht ten koste der huisselijke deugden komt, en dat het verschil van
kennis den eerbied vermindert, het vertrouwen verbreekt; de kinderen van de ouders
vervreemdt: den grondslag van het huisgezin 't onderst boven werpt, doordat het 't
hoofd des gezins beneden de leden plaatst?’
- ‘Bravo!’ riep van Dorbeck. ‘Dankje wel! Ik ben blijde dat ik met mijn jongens niet
meêgedaan heb aan die schoolrelletjes, en ik mag lijden, dat al die scholen, die ons
land enorm veel geld kosten, hoe eerder hoe liever opgeredderd worden. 't Is beter
ten halve gekeerd dan geheel gedwaald.’
- ‘Tut, tut, vriend! verre van daar! Al wil ik den aanvankelijk nadeeligen invloed
der meerdere ontwikkeling onzer kinderen op het huisgezin niet ontkennen; de
hemel bewaar me, dat ik tot uw wensch zou komen. Vergeet niet, dat in een tijdperk
van crisis alles crisis is. Kunt gij mij een ontwikkeling, een
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vooruitgang aanwijzen, die niet op verwarring en smarte is te staan gekomen? Heeft
ooit een hervorming in het huisgezin en den staat plaats gegrepen, zonder den staat
dien zij vernieuwt en het gezin dat zij veredelt tijdelijk te schokken? Is het niet hier
op aarde een wet, dat het kleinste knopje zich niet openen kan, zonder het omhulsel
te verscheuren? En zouden wij dan onze scholen of laat ik liever zeggen ons meer
ontwikkelend onderwijs der jeugd, willen opgeven, om de gevaren er aan verbonden?
Zal men een academie opheffen, omdat een enkel student sjeest? Nooit. Evenmin
als ik ontkennen wil het bestaan van hetgeen ik zou willen noemen: het kwaad van
het goede, evenmin wil ik het mij getroosten; ik wil er noch de oogen voor shuiten,
noch er gelaten onder zijn.’
- ‘Maar wat wil je dan in 's hemels naam?’ vroeg van Dorbeck, met oogen die hoe
langer hoe grooter werden.
- ‘Eenvoudig aan 't besef der moeielijkheden en bezwaren die ons omringen, den
moed ontleenen om de middelen ter bestrijding te zoeken voor hetgeen men vreest,
en te overwinnen 't geen men bestrijden moet.
- “Ja,” zei Paesens,’ al ben ik ook overtuigd dat, wanneer eenige jaren ons
onderwijs heeft gewerkt, en het geslacht dat thans op de leerbanken zit, tot zijn
vollen wasdom gekomen en in de maatschappij opgetreden is, het door zijn meerdere
ontwikkeling in een gunstiger verhouding tot zijn plaatsvervanger zal staan....zoo
wensch ik toch dat voor ons, die in die overgangs-periode leven, het verbroken
evenwicht, om het zoo eens te noemen kon worden hersteld of althans eenigermate
het pijnlijke der verhouding kon worden getemperd; dat om met de Genestet te
spreken ‘de tijd van overgang - overging’. Natuurlijk kunnen de onderwijzers en
ouders zelven daar veel toe bijdragen.’
- ‘De onderwijzers? door het aantal leervakken in te krimpen, door de kennis niet
in zulke groote doses toe te dienen?’ - ‘Wel neen! met de ééne hand afbreken wat met de andere wordt opgebouwd!
't Zou wat moois zijn! Neen, wanneer de onderwijzers nimmer met minachting over
de minder ontwikkelden spreken; wanneer zij hun leerlingen doen opmerken dat zij
thans onderricht ontvangen in zaken, waaraan vroeger niet werd gedacht, en leeren
begrijpen 't geen vroeger voor onbegrijpelijk werd gehouden; maar hun ook telkens
doen gevoelen dat, al breidt
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de kring hunner kennis en wetenschap zich uit, er buiten die grens zooveel, zoo
ontzachelijk veel nog is, dat zij niet weten, dan zullen zij den eigenwaan niet
versterken, maar de nederigheid en bescheidenheid aankweeken. Ik zal nooit
vergeten hoe onze conrector, zoo dikwerf hij uit ons spreken en antwoorden merkte,
dat we ons zelven voor heele geleerden hielden er ons aardig liet inloopen en deed
gevoelen, dat er nog veel aan haperde vóór wij de wijsheid in pacht hadden. Zoo
kunnen zij er ook veel toe bijbrengen het gevoel van dankbaarheid en verplichting,
bij den leerling, die zich bewust wordt meer te weten dan zijne ouders en anderen,
op te wekken of levendig te houden. Zij moeten hem doen opmerken dat, zoo er
verschil van ontwikkeling bestaat, zij 't verschuldigd zijn aan de ouders, die zich
vaak de grootste opofferingen en privaties getroosten, om hun kinderen te laten
genieten van die verbeteringen, waaraan in hunne jeugd niet werd gedacht. Ik zeg,
daarop moeten de onderwijzers - niet de ouders zelven wijzen. Vader en moeder
moeten nooit laten merken hoeveel 't hun kost, hoeveel zij zich misschien ontzeggen
moeten, hoe ze soms van den ochtend tot den avond werken moeten om aan hun
kinderen datgene te doen geworden, wat tot hunne ontwikkeling en onderricht wordt
vereischt. Men moet voor zijn kinderen den loftrompet zijner ouderlijke liefde niet
opsteken; dan heeft men zijn loon weg. Maar de onderwijzers moeten de leerlingen
daarop opmerkzaam en gretig gebruik maken van die voorbeelden van ouderlijke
toewijding en kinderliefde, waaraan Goddank de geschiedenis niet arm is. Laplace,
met zijn vader den boer, gearmd wandelende in de Tuileriën, mij dunkt, daar kunnen
zij partij van trekken, en al wat van dien aard is, moeten zij bijeen garen, om de
kinderen te doen gevoelen de waarde der genegenheid, waarvan zij het voorwerp
zijn, en te doen beseffen, dat niets den ontwikkelden mensch meer vereert, dan de
vervulling der plicht van dankbaarheid tegenover hen, door wier zorg en toewijding
hij geworden is, 'tgeen hij is.
Moge al het besef van wat meer te leeren dan de ouders geleerd hebben en
bekend te zijn met zaken, waarvan men vroeger niets afwist, de jeugd voor een tijd
opgeblazen maken en vol eigenwaan, het gaat voorbij. Aangenomen eens, dat al
de grieven, die men thans tegen de jongenswereld heeft, waar zijn....zij zullen
verminderen juist door kracht van dezelfde zaak die
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men nu aanwijst als de bron hunner verwaandheid. Halve kennis, halve beschaving,
maakt ondragelijk; maar door voort te gaan op den weg van degelijk onderricht,
komt men tot het volle licht der wetenschap, wordt de mensch veredeld...Zeker het
aantal onzer wijsneuzen, onzer doenieten, onzer babbelaars, onzer ondragelijke
heertjes, die schandaal maken in de cafés chantants, en die alleen bedreven zijn
in het maken van beeren, zou niet zoo groot zijn, indien we een tiental jaren vroeger
in ons land begonnen waren het onderwijs op de hoogte van den tijd te brengen! Ik
zou wel ieder man van fortuin willen toeroepen: laat gij vooral uw zoon er van
profiteren, opdat hij tot studie, tot onderricht, tot den arbeid gebracht worde. 't Is de
eenige weg om hem te bewaren voor die misbruiken, waartoe de jeunesse dorée
zoo licht vervalt. Och, menigeen zou niet zoo liederlijk, vergeef mij het woord, zijn,
indien zijn hersenkas beter gevuld ware.
- “Maar ik heb toch hooren beweren,” merkte een der dames op, dat onder al die
kennis, die men het opkomend geslacht wil toedienen, de vroomheid lijden zal.’
- ‘Och mevrouw, zou dat waar kunnen zijn! Kerkelijke dogma's mogen er onder
lijden en de godgeleerdheid er door geplukhaard worden; maar een kerkelijk dogma
is nog geen vroomheid en godgeleerdheid geen godsvrucht. Zou men dom en
onkundig moeten zijn om waarlijk vroom en godsdienstig te wezen? Waar
wetenschap is, is God: het is slechts in een ledige hoek van het brein dat de ondeugd
hare woning opslaat.’
- ‘Maar we dwalen eenigzins van ons chapitre af: je zoudt ons mededeelen, wat
de ouders bij de kwestie, die je geposeerd hebt, moeten doen.’
- ‘Wel, allereerst belang stellen in de dingen, die de kinderen leeren. Wanneer
wij op den keper beschouwen, waarmede hun kennis wordt verrijkt, dan is het de
verklaring dier verschijnselen, die dagelijks voor ons oog plaats grijpen, de
wetenschap dier zaken, waarin wij waarlijk niet onkundig moesten zijn. Wij rooken,
en het proces der verbranding is ons een geheim; het vríest, en op de vraag: hoe
komt het ijs en de sneeuw? staan velen tegenover het opkomend geslacht met een
mond vol tahden. Zoo zijn er duizende dingen, waarmee wij onbekend zijn, en onze
onkunde is een fout...en nog erger. Zou het niet goed zijn voor ons gezin, zou het
niet goed zijn voor ons
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zelven, zou een verkeerde verhouding er niet door voorkomen, en groote verwijdering
er niet door hersteld worden, indien wij ons zelven wat meer op de hoogte brachten?
Zou het niet een bron van genot voor ons zelven zijn, dat wij, die in het schoone
boek der schepping, het leerzaam boek der geschiedenis, ter nauwernood kunnen
spellen, er ons met de borst op toe legden om er wat vlotter en vlugger in te kunnen
lezen?
- Zou je ons naar de schoolbanken terug willen hebben?’ - vroeg van Dorbeck,
ietwat spottend en bits.
- ‘Dat juist niet. Ik weet ook dat wij de leerjaren in een zekeren zin voorbij zijn; dat
wij 't ten minste op een andere wijze moeten aanleggen. Maar mij dunkt, wanneer
zij die het kunnen, en wier dagelijksche bezigheden geen onoverkomelijk bezwaar
zijn, wanneer de huisvaders een deel van hun quadrilleavondijes en societeits-uurtjes
er aan wilden opofferen, om dien uitgezuinigden tijd dienstbaar te maken aan eigen
ontwikkeling, dat velen hunner dan hun jongens zullen benijden dat zij in betere
scholen gezeten, ook beter onderwezen worden; maar dat ze er waarlijk niet toe
zullen komen ze er af te nemen of besluiten ze er niet heen te zenden.’
- ‘Die kunnen we in onzen zak steken...’ zei een, pijnlijk lachend.
- ‘'t Is mijn opzet niet iemand te kwetsen; vergeef mij indien ik het onwillekeurig
gedaan heb; maar ik vind het vraagstuk ernstig; en ik geloof, dat wij in dezen critieken
tijd onze betrekking tegenover onze kinderen niet te ernstig ter harte kunnen nemen.
Daarom, waar ik innig overtuigd ben, dat wij in het belang van ons huiselijk geluk,
zelven ook de rijke gelegenheid van onze kennis te vermeerderen met beide handen
moeten aangrijpen, daar geloof ik ook dat wij, waar het opkomend geslacht meer
w e e t dan wij, ook nauwlettend moeten zorgen, dat wij meer z i j n . Is het verschil
van kennis moeielijk geheel weg te nemen, wij moeten in geen geval om den
zoogenaamden eerbied voor onzen persoon te bewaren, een beroep doen op onze
vaderlijke macht, noch door haar aan te wenden onze positie trachten te redden.
“Je moet niet vergeten dat ik je vader ben!” zei een Amerikaan tot zijn jongen, die
zich aan 's vaders onkunde ergerde, en het wat onbescheiden uitte, hij kreeg ten
antwoord: “dat kan ik waarachtig niet helpen!” - Een monarch die zich tegenover
zijn volk wil handhaven door
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bajonetten, graaft zich zelven een kuil. Wil men geëerbiedigd worden, in zijn waarde
erkend, men zij eerbiedwaardig. Niet p a r d r o i t d e n a i s s a n c e , niet door
vaderlijk gezag moeten wij heerschen, - maar door onze persoonlijkheid. Al leeren
onze kinderen ook meer dan wij ooit geleerd hebben en al groeien zij ons in kennis
en wetenschap ook boven het hoofd, daar zal op den duur de verhouding niet onder
lijden. Als zij in hunne ouders geen pruttelende, klagende, bedilzieke mijntijders,
maar ijverige, energieke, oprechte menschen bezitten, in wie zij trouw aan beginselen
en geestdrift voor het edele aanschouwen, dan blijft, al wijzigen zich ook de
verhoudingen, het ouderlijk gezag bestaan p a r d r o i t d e c o n q u ê t e . Het kind
dat in den overmoed zijner jeugd een oogenblik zorg baart door driestheid en
vermetelheid, wordt voor en door zulke ouders een kroon en steun hunner grijsheid.’
Aangezien ik niet met nauwkeurigheid weet te zeggen, door wie of wat het gesprek
werd afgebroken en in eene andere richting werd gestuurd, zoo heeft de vriendelijke
lezer volkomen vrijheid te veronderstellen, dat het misschien de gastvrouw is
geweest, die haar gasten voorstelde in de zijkamer een kop thee te gaan drinken,
terwijl zij even van de gelegenheid gebruik maakte om haar jongens in de kamer
van detentie op te zoeken.
D o c k u m , 71.
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Volksgezondheid en volksbeschaving
Door Dr. S. Sr. Coronel.
‘L'hygiène publique, qui est l'auxiliaire du progrès, en est aussi la
vérification.
MICHEL LÈVY.
De zucht naar zelfbehoud is de eerste openbaring en tevens de onmisbare grondslag
van dat streven naar hoogere volmaking, dat zoo terecht het groote doel wordt
genoemd van het menschelijk leven. Zij is de groote drijfveer, die het saamgesteld
organisme van het individu en van de maatschappij aan den gang houdt. Zij is 't,
die ons rusteloos doet jagen naar het bezit van de meest mogelijke welvaart, van
het hoogste geluk. Van de wijze, waarop zij hare macht in den strijd des levens weet
te gebruiken, hangt het wel of wee van het individu, zoowel als van de maatschappij
af. Zij heeft van onze geboorte tot aan ons verscheiden een hardnekkigen strijd te
voeren tegen de vernietigende invloeden, die zich op onzen levensweg voordoen.
Zij doet menschen en volken samenwerken, om den hoogsten trap van volmaking
te bereiken. Al wat op stoffelijk gebied wordt voortgebracht of op zedelijk gebied
zich openbaart, is slechts het gevolg van den strijd, dien de zucht naar zelfbehoud
tegen de vernietiging heeft gevoerd, een strijd, waarin geslachten en volken
ondergaan en elkander vervangen, en waarvan de altijd betwiste en altijd weder
verworven prijs is het leven in al zijne vormen,
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het leven door alle eeuwen heen trachtende naar meer schoonheid, meer
volmaaktheid, meer geluk.
Zoo ligt dan in de zucht naar zelfbehoud het groote beginsel van vooruitgang
opgesloten. En vooruitgang is het gevolg van toenemende ontwikkeling. Die
ontwikkeling berust bij den mensch en de menschelijke maatschappij op den breeden
grondslag van gezondheid naar lichaam en geest. Zij is de grondzuil van hetgeen
wij in onze samenleving beschaving noemen. Onmiskenbaar is derhalve het verband
tusschen gezondheid en beschaving, een verband, dat bij het menschdom nog
duidelijker aan den dag treedt, dan bij het individu.
Dat verband wensch ik, in enkele trekken aan de geschiedenis der beschaving
ontleend, te verduidelijken. Ik wensch tot dat einde een blik te werpen in het zieke
leven der maatschappij. Door deze van dien kant te beschouwen zal het blijken, dat
elke gewichtige gebeurtenis in de natuur of in het sociale leven eene verandering
in de stemming van 's menschen leven te weeg brengt, die zich volgens vaste wetten
ontwikkelt. Het bestaan van eene eeuwige wet, die het lot van menschen en volken
beheerscht en die als eene hoogere macht door dood en vernietiging heen tot een
vernieuwd en schooner leven leidt, zal daarbij niet te miskennen vallen. Die wet
beheerscht den strijd, dien de menschheid in haar streven naar zelfbehoud door
alle eeuwen heen gevoerd heeft en altijd voeren zal.
Het veld van beschouwing is onafzienbaar, de rijkdom der feiten, die mijne stelling
kunnen staven, onuitputtelijk. Ik moet daarom mijn terrein beperken en heb mijne
keuze gevestigd op die periode uit de geschiedenis der beschaving, waarin die
feiten het krachtigst aan den dag treden. Die periode maakt juist een deel uit van
hetgeen de geschiedvorscher gewoon is te noemen de nacht der middeleeuwen.
Door de nevelen, waarin dit tijdvak der geschiedenis is gehuld, zullen wij moeten
trachten heen te dringen, om de feiten in al hun kracht en veel omvattende beteekenis
aan het licht te brengen, feiten wel is waar van negatieven aard, maar die toch
duidelijk genoeg zullen aantoonen, dat het verkrachten van de wetten, die het
maatschappelijk leven, de beschaving regeeren, na korteren of langeren tijd eene
stoornis in de gezondheid van het menschdom te weeg brengt.
Ik heb mijn stof ontleend aan die gewichtige wereldgebeurte-
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nissen, welke onder den naam van volksziekten bekend staan. Zij toch moeten als
ontwikkelingstoestanden beschouwd worden, waarin het verband tusschen het
physische en psychische leven der menschheid en de betrekking van dit tot het
universum in de meest duidelijke trekken aan den dag treedt. Daarvan legt de
geheele wereldgeschiedenis het getuigenis af. De stemming der gemoederen, de
denkwijze van geheele volken, ja, van geheel het menschdom gedurende gansche
tijdvakken waren dikwijls voor een niet gering deel het gevolg van heerschende
ziekten. Want niets is meer in staat den mensch tot verootmoediging en liefderijke
gezindheid te stemmen of in hem woeste hartstochten te doen ontbranden, dan het
bedreigen van zijn physisch bestaan. Alles toch wat in den mensch ligt, zoowel goed
als kwaad, wordt door de aanwezigheid van een groot gevaar vermeerderd. Zijn
gemoed wordt van ontzetting vervuld, als bij den aanblik eener peillooze diepte. De
gedachte aan zelfbehoud beheerscht de gemoederen, de zelfverloochening wordt
op eene harde proef gesteld, en waar ruwheid en bekrompenheid aanwezig zijn,
daar vlieden de beangstigde stervelingen tot de afgoden van hun bijgeloof en
goddelijke en menschelijke wetten worden schromelijk met voeten getreden. Zulk
een geweldige toestand brengt, volgens een algemeene natuurwet, verandering te
weeg, heilzaam of noodlottig, naar gelang van omstandigheden, zoodat de volken
of eene hoogere zedelijkheid deelachtig worden of tot een lager peil dalen.
Een gedenkwaardig voorbeeld daarvan levert de wereldplaag, die Azië, Europa
de

en Afrika in de 14 eeuw heeft bezocht. Ik bedoel de vreeslijke pestziekte, die,
onder den naam van den Zwarten Dood, van 1344 tot 1351 heeft gewoed. Zij
kenmerkte zich door zulk een omvang en hevigheid, dat de geschiedenis geene
gebeurtenis weet aan te wijzen, die haar in beleekenis voor geheel het menschdom
evenaart. Zij zwaaide hare geeselroede van China tot IJsland en Groenland, van
den aequator tot aan de beide polen. Zij bracht nederlagen te weeg, die zich nog
in verre nageslachten deden gevoelen. Zij leidde tot een staat van vertwijfeling en
deed daemonische hartstochten ontbranden, die doen ijzen en gruwen. Zij deed
eene wetteloosheid geboren worden, die de maatschappelijke orde aan den rand
van een afgrond voerde.
Ik wil trachten een aanschouwelijk beeld van die ziekte te leveren. Ik zal haar
trachten te schetsen in haar ontstaan, haar
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voortgang en gevolgen. Ik wensch daarbij meer op hare sociale beteekenis dan op
haar ziektekundig karakter de aandacht te vestigen. Alvorens daartoe echter over
te gaan acht ik het noodig een vluchtigen blik te werpen op den staat van land en
volk in de eeuw, waarin die gewichtige gebeurtenis plaats had.

I.
De laatste kruistocht was ten einde gespoed, eene beweging, die gedurende meer
dan twee eeuwen de volken van het westen naar het oosten gedreven en daarmede
het aanzien van Europa en een groot deel van Azië geheel veranderd had. De
kruistochten moeten eenerzijds beschouwd worden als eene uiting van het fanatiek
geloof, waartoe de hierarchie de volken van het westen had gebracht, anderzijds
als het eerste teeken, dat getuigde van het ontwakende zelfbewustzijn der
Christenvolken. Zij waren de reacte van het leekendom tegenover den clerus, van
het zinnelijke tegenover het geestelijke, van de daad tegenover het woord, van het
zelfstandig denken tegenover het blind autoriteitsgeloof.
De hierarchie had haar toppunt van bloei bereikt. De schatten die de Kerk van
alle kanten waren toegevloeid of die zij zich door allerlei middelen had weten te
verschaffen, hadden hare heerschzucht en macht in niet geringe mate doen
toenemen. Geene middelen achtte zij daartoe te heilig, geene schatten te groot. Zij
voedde het fanatisme, om haar aanzien te vermeerderen, maar bracht zich in hare
verblinding aan den rand van een afgrond. In prachtlievendheid en verkwisting wilde
zij voor de wereldlijke vorsten niet onderdoen, in heerschappij en geweld hen voorbij
streven. Zwaaide zij gedurig hare banbliksems over de zondaren en afvalligen, zij
gaf zelve het voorbeeld van zedeloosheid en ontheiliging van wat zij de menschheid
als haar dierste plichten voorhield. Preekte zij matigheid en onthouding, zij vierde
zelve aan onmatigheid den vollen teugel en gaf zich aan de grofste zinnelijkheid
over. De rijke kloosters rezen als paddestoelen allerwege uit den grond. Zij werden
bevolkt met allerlei slag van menschen die, azende op de schatten daar op-
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gehoopt, in luiheid en ongebondenheid onder de bescherming der ontaarde Kerk
wilden leven. De kloosters werden de brandpunten van zedelijke en lichamelijke
besmetting. De snoodste bedrijven van dierlijken hartstocht werden daar gepleegd.
De smetstof verbreidde zich onder de bevolking daar buiten. De eerzame burgers
waren in hun huiselijken kring niet meer veilig voor de uitspattingen door de
geestelijkheid begaan. De wetten der wereldlijke gerechtigheid schenen op haar
niet toepasselijk, want ongestraft werden die schanddaden door hooge en lage
geestelijkheid bedreven. De onveiligheid was zoo groot, dat de gemeenten geen
herder verlangden, of de Kerk moest dezen het bezit van eene koe (concubine)
vergunnen, opdat de kudde zou gespaard blijven. Dronkenschap, dobbelspel,
echtbreuk, meineed en doodslag waren dagelijksche misdrijven, waaraan de
geestelijkheid zich schuldig maakte. Een onzalige handel in reliquien en aflaten
werd gedreven; het wemelde van heiligenbeelden, die mirakelen konden verrichten.
Het geldopbrengend bijgeloof werd op de menigvuldigste wijze aangekweekt en
bijna overal trad de vuilaardigste eigenbaat onder den dekmantel van den godsdienst
op den voorgrond.
Ook in het statenstelsel heerschte de schromelijkste anarchie. Overal verdeeldheid
tusschen de heeren en hunne vasallen. Zij betwistten aan de keizers en vorsten de
heerschappij en het grondbezit, dat zij door geweld en sluwheid waren machtig
geworden en sleepten de nijvere burgers in hunne veeten, deden de vruchten van
hun noesten vlijt in hunne rampzalige twisten te loor gaan. Aan den grond gekluisterd
stonden de dorpelingen steeds aan den willekeur en de lusten van de heeren en
baronnen bloot, die hun naar goedvinden van hun goed en have beroofden en hen
aan de diepste ellende, aan de grootste vernederingen prijs gaven.
Tegen dien toenemenden priesterdwang en vorstenheerschappij wierp de
ontluikende burgerstand een machtigen dam op. In de vrije steden gezeteld
aanvaardde de derde stand met frissche, jeugdige kracht den strijd tegen den
vervallen adel en de zedelooze geestelijkheid, die niet opgewassen waren tegen
dien ontwakenden geest van vooruitgang. Tegenover het devies der geestelijkheid:
geloof en onderwerp u! en dat der ridderschap: geloof en min! stelde de derde stand
het: bid en werk. Deze trachtte op de grondslagen van matigheid, werkzaamheid
en kinderlijk geloof den arbeid in eer te brengen, het reine familieleven te
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bevestigen, de toekomstige welvaart der volken te verzekeren.
De toenemende bloei der steden en de beschavende invloed, dien het
volkenverkeer teweegbracht, deden voor kunsten en wetenschappen een nieuwen
dageraad opgaan, trots de veroordeeling en den tegenstand der Kerk, die daarin
terecht hare vijanden, en haar val te gemoet zag. Het baatte weinig, of de Kerk haar
banbliksems slingerde tegen die edele en onbaatzuchtige mannen, welke als heldere
starren in dien langen nacht flikkerden, de zoolang onderdrukte geest der menschheid
kon niet langer gebreideld worden.
De bewoners van het platte land, tot het uiterste gebracht door den euvelmoed
hunner verdrukkers, kwamen overal in opstand. De communistische woelingen
onzer dagen zijn slechts kinderspel bij de vreeslijke tooneelen van verwoesting,
waarvan genoegzaam alle landen destijds getuigen waren. De edelen bleven niet
uit wraak te nemen. Er ontstond als het ware een kruistocht van de edelen tegen
het volk. Zij verwoestten en verbrandden op hunne beurt het eigendom van vrijen
en hoorigen en brachten alom schrik en verderf te weeg.
Bij zulk een staat van anarchie konden zelfs de meer gelouterde begrippen van
recht en veiligheid nauwelijks toepassing vinden; overal heerschten te dien opzichte
de schromelijkste misbruiken. De wijze van rechtspleging gaf zelfs aanleiding tot
het ontstaan van veeten, die van het eene geslacht op het andere overgingen en
de meest schuldigen aan de hand der gerechtigheid onttrokken.
Is het te verwonderen, dat bij zulk een toestand van het volk en bij zulk eene
maatschappelijke inrichting de cultuur van den bodem hoogst gebrekkig bleef? De
bodem was in de nabijheid van bewoonde plaatsen gewoonlijk over eene
uitgestrektheid van uren gaans met dichte bosschen bezet, afgewisseld door eene
menigte poelen en moerassen, waar geen zonnestraal kon doordringen en dikke,
verpestende nevels den dampkring vervulden. Zij waren de schuilplaatsen van het
wild gedierte, dat, zelf aan den honger ter prooi, bij talrijke scharen uit die
onherbergzame oorden naar de steden en dorpen vluchtte, om zich een buit aan
mensch en vee te verschaffen en de bevolking met schrik te vervullen. In strenge
winters moesten de landlieden er dan ook altijd op gewapend zijn, om die getrouwe
maar geduchte gasten van hun lijf en have af te weren. Gansche gemeenten ver-
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eenigden zich, om op gezette tijden zoodanige drijfjachten te houden.
Waren het niet de wilde dieren, die hun rust kwamen storen, dan hadden ze nog
ernstiger tegenstand te bieden aan de woeste lieden, die door het land zwierven
en onder den naam van huisbrakers, brandstichters, heidens en melaatschen bekend
stonden. Wat van zulk een volkje in die tijden te wachten was, als zij uitgehongerd,
half naakt, met allerlei afzichtelijke huidziekten behebt uit de steden en plaatsen
werden gedreven, laat zich licht begrijpen. Moord, roof, brandstichting waren de
gewone middelen waarvan zij zich bedienden, om hunne eischen bevredigd te zien.
Nog erger, kon het zijn, hielden de adelijke woestelingen daar huis, als zij hunne
ongetemde hartstochten botvierden, hetzij louter uit begeerte naar het bezit van de
door noeste vlijt verkregen goederen der vrije lieden, of om aan de onzalige veeten
gevolg te geven, die tusschen de adelijken heerschten en die dan hun bloed koelden
aan de bezittingen van hun erfvijand. De roofridders en baronnen van dien tijd
spaarden in zulke vreeslijke worstelingen goed noch have, mensch noch dier, de
eerbaarheid der vrouw noch de zwakheid van het kind en den grijsaard: alles en
allen werden aan hunne wilde driften opgeofferd en der vernietiging prijs gegeven
of als buit naar hunne roofburchten gevoerd. Aan zoodanige invallen stonden vrijen
en onvrijen bloot. De hofhoorigen waren dienstbaar aan den heer des lands,
gebonden aan den akker, dien zij bebouwden, verstoken van alle rechten, zelfs op
het uithuwelijken hunner kinderen of om tijdens of na hun leven over hunne goederen
te beschikken. Niets, zelfs niet de leemen hut en het strooleger, mochten zij als hun
eigendom beschouwen. Altijd moesten zij zich strijdvaardig houden, om voor de
veeten hunner heeren goed en bloed op te offeren. De vrijen waren in zooverre vrij,
dat zij in het zweet huns aanschijns hun eigen schralen grond mochten bebouwen,
en als die iets opleverde, daarvan de vruchtten genieten, nadat zij een groot deel
daarvan in de kassen der koningen en keizers hadden gestort, om tot bloed vergieten,
vaak tot hun eigen ondergang te dienen. Voeg daarbij de geringe kennis van den
landbouw, de slechte bedijking, het gemis van afwatering, de herhaalde veepesten,
de gedurige overstroomingen, en het zal niemand verwonderen, dat misgewas en
hongersnood
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gewone gebeurtenissen in die tijden waren. Dan volgden in den regel de vreselijkste
volksziekten, die gansche landstreken ontvolkten. Het volgende tafereel hangt een
chroniekschrijver van Drenthe op. ‘In 1315 heeft sich alhier en elders laten sien een
vervaarlijcke ende flikkerende komeet. Daarop is gevolght een extremen dueren
tijdt, dat ontallijke menschen van honger en kommer zijn gestorven. Men heeft de
menschen, die swart van honger waren, als honden sien ligghen op doode krengen,
vullende hare buycken met het rottende vleesch van doode dieren. Op den
hongersnoodt is gevolght haer suster de pest, die voorts wegh genomen heeft 't
geene den honger verschoond hadde. De honger en pest hebben de landen bloot
en beroyt gemaakt van menschen en vee.’ En wat in Drenthe toen plaats had, werd
elders in en buiten ons vaderland soms nog in veel heviger mate waargenomen.
Men verhaalt zelfs, dat de nood in onderscheidene plaatsen zoo hoog was gestegen,
dat de eene mensch den anderen te lijf kwam, om met het vleesch van zijn slachtoffer
den honger te stillen, ja, dat moeders hare eigene kinderen verworgden, om aan
hunne lijken te gast te gaan!
En hoe was het in de steden, die middelpunten van volksvlijt en welvaart, die
bolwerken van middeleeuwsche vrijheid, die krachtige dammen tegen willekeur en
verdrukking van vorsten en edelen, gelegen? Hoor hoe een hedendaagsche schrijver
het Parijs van die dagen schetst. ‘Paris, lui-même, n'était alors qu'une cloaque de
souillure et de mal-propreté, où le désordre matériel le disputait au scandale des
moeurs. Les rues étroites, tortueuses et obscures, étaient remplies d'une boue
infecte d'où s'élevaient des exhalations d'une telle puanteur, que la résidence de
1)
nos rois en était devenue presque inhabitable. Une innombrable quantité de porcs,
d'oies et de pigeons se vautraient dans les immondices repandues sur la voie
publique et y entravaient la circulation.’ En zulk een beeld leverden de voornaam-

1)

Nog in het laatst der 17de eeuw werd in. Amsterdam het verbod uitgevaardigd, dat de
‘verckens’ niet langer mochten ‘stadelic bij de straeten gaan, uytgeseyt de geringhede.’ Tot
die bevoorrechten van hun geslacht werden gerekend ‘twee Sinte Anthonies en de twee Sinte
Cornelys verckens, gaende wail geringhet met bellen ende elck vercken een oir afgesneden,’
namelijk de St. Ant. het rechter, de St. Corn. het linker oor.
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ste steden van dien tijd. Antwerpen, destijds een der grootste en welvarendste
koopsteden, wordt aldus beschreven: ‘Aan den eenen kant bochtige en donkere
stegen, slechte of in het geheel niet geplaveide straten, veelal onzindelijke ruijen,
hier en daar houten bruggen, overblijfselen van oude vesten, en bouwvallige poorten;
aan den anderen kant wijduitgestrekte beemden en weiden, ledige erven,
onhetimmerde opstallen, hovingen met hagen en grachten, zelfs welige rietheddden
en kleine moerassen, eindelijk eenige openbare monumenten, die ontzachelijk
voorkwamen te midden der menigvuldige kleine huizen, loodsen en kameren, welke
van hout en tienwerk gemaakt, met stroo en riet gedekt en met kalk of klei dicht
gestopt waren.’ De hooge muren en bolwerken beletten een behoorlijken toegang
van de luchtstroomen. In die afgesloten ruimte verdrong zich gewoonlijk eene nijvere
maar onzindelijke bevolking, die onbewust en ongestoord tegen alle regels der
gezondheidsleer zondigde en bodem, lucht en water bedierf. De meeste huizen,
nog van hout, bestonden uit een of twee vertrekken, laag van verdieping, waar het
licht spaarzaam toegang vond, wegens het zeldzaam gebruik van vensterglas. In
die ruimte, veelal zonder steenen bevloering, sliepen jong en oud, mannen en
vrouwen bij en door elkaar in benauwde hokken of op den leemen vloer, waarover
stroo was gespreid, dat zelden ververscht werd en waarin over dag varkens, honden
en ratten en al wat destijds tot het huisgedierte werd gerekend, naar hartelust
omwoelden. De mestvaalt, onmiddellijk naast de woning gelegen, was de
verzamelplaats van alles wat niet langer in huis kon geduld worden. Haar inhoud
verspreidde uitwasemingen, die overal de omgeving verpestten. Goten,
waterafleidingen, riolen, schoorsteenen behoorden tot de uitzonderingen en werden
alleen in de huizen der voornamen en aan openbare gebouwen aangetroffen. De
kerken, meer dan thans de toevluchtsoorden der geloovigen, waren bronnen van
geestelijke en lichamelijke besmetting. Terwijl de verbeelding door een onzinnig
ritualisme geprikkeld en het gemoed door verdoemende boetsermoenen ter
neergedrukt werd, ademde de daar verzamelde menigte de verpestende lucht in,
die uit de graven onder hunne voeten opsteeg of van de uitgestrekte kerkhoven in
de kerkgewelven stroomde. In zoogenaamde pesttijden konden de kerkhoven de
lijken nauwelijks bevatten en werden deze of half met aarde bedekt of bij hoopen
in het water geworpen, dat
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door mensch en dier werd gedronken, welke uitwasemingen de lucht in en buiten
de woningen onadembaar maakten.
Met de kleeding was het niet veel beter gesteld. Het linnen was een curiositeit
dier dagen en alleen voor vorsten bereikbaar. Algemeen werd wol op het bloote lijf
gedragen; kousen kende men niet. De welgestelden hadden overdaad van kostbare
kleederen. Het volk daarentegen ging zeer schamel gekleed. De onzindelijkheid op
lijf en kleeren evenaarde die op woning en wegen. De destijds algemeen in gebruik
zijnde badstoven waren verzamelplaatsen van de beide seksen, waar de zeden
meer werden bedorven, dan het lichaam gereinigd werd. Vandaar dat tal van
afzichtelijke huidziekten, waarvan onze tijd zelfs bij de heffe des volks geen voorbeeld
kent. Zeep werd als een ongekende weelde beschouwd.
Na het medegedeelde omtrent de slechte cultuur van den bodem en de daaruit
telkens ontstane misgewassen zal het geen breed betoog behoeven, om den
gebrekkigen staat der volksvoeding aan te toonen. Het volk voedde zich, zelfs in
de gunstigste tijden en in de landen waar de cultuur van den bodem de meeste
vorderingen had gemaakt, met ongegist, halfgaar gerstenof haverbrood; van het
overig plantaardig voedsel werden harde boonen en niet gecultiveerde kruiden soms
rauw, meestal slecht toebereid genuttigd. Vleesch en visch waren weelde-artikelen
en werden meestal gezouten, gedroogd of gerookt gegeten. Bruinvisschen,
meerzwijnen, walvisschen en bevers behoorden tot de uitgezochtste lekkernijen
aan den disch der meer gegoeden. De dranken waren daarentegen beter: bier en
mede voor de minder, wijn voor de meer gegoeden werden in zulk een overdaad
gebruikt, dat dronkenschap en hare gevolgen eene heerschende kwaal dier tijden
was.
Met de armverzorging was het allertreurigst gesteld. Deze was aan de kloosters
overgelaten, en werd door deze op eene wijze uitgeoefend, dat zij de armoede
aankweekte en tot luiheid en ongebondenheid aanleiding gaf. Zonder aanzien des
persoons en zonder op de werkelijke behoefte te letten, werden de aahnoezen in
geld en levensmiddelen aan de kloosterpoorten uitgereikt. Het bedelen werd door
de instelling der bedelorden tot een godgeheiligde handeling verheven en daardoor
aan den overmoed en de schaamteloosheid der vagebonden voedsel gegeven. De
volksoproeren, die van tijd tot tijd ontstonden, waren vaak het gevolg

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

161
van die onoordeelkundige armenzorg. Als de driestheid der bedelende en
plunderende menigte wat te ver ging, werd deze uit de steden verjaagd en over het
e

platteland verspreid. In het laatst der 13 eeuw zag men hier en daar wel gestichten
ter opvoeding van verlaten kinderen en gevallen vrouwen ontstaan, maar zij waren,
even als de weinige gestichten, die ter verzorging van arme zieken in 't leven werden
geroepen, kweekplaatsen van zedelijke en lichamelijke ellende op groote schaal.
De menigte leprozenhuizen, bestemd om de afzichtelijke melaatschen van de
gezonde maatschappij af te zonderen en die ongelukkigen door een matige leefwijze
het lijden dragelijker te maken, ontaardden van lieverlede in verzamelplaatsen,
waaraan de dierlijkste hartstochten door het ellendigste deel der bevolking werd bot
gevierd. De smetstof deelde zich dan ook aan de gezonde maatschappij daar buiten
mede en deed allerlei zedelijke en lichamelijke kwalen daar binnen sluipen. Ook de
overige verplegingsgestichten moesten meer als bronnen van ziekten beschouwd
worden dan als verblijfplaatsen, waar de kranke en behoeftige natuurgenoot op hulp
en genezing mocht hopen. De slechte inrichting van en het gemis van orde en
toezicht, ja zelfs het gemis van eene eigenlijke geneeskundige verpleging in die
gestichten maakten deze tot stapelhuizen voor het kerkhof. Die er den voet zette
was bijna zeker, dat hij niet levend de deuren weder zou uitkomen. Buiten die
gestichten was van eene geneeskundige armenzorg volstrekt geen sprake. Het volk
wendde zich ook in zijn lichamelijken nood tot de kloosterlingen, die een groot deel
der geneeskundige praktijk uitoefenden, maar die slechts met bovennatuurlijke
hulpmiddelen de straffe Gods trachtten te leenigen. Naast dezen speelden de
baardscheerders, badstoof houders, varkenhoeders, ketellappers en andere
kwakzalvers een gewichtige rol, die echter door hunne ingrijpende kuren meer
kwaad stichtten dan de eerstgenoemden met hunne geestelijke geneesmiddelen.
Niet betere hulp kon van de wetenschappelijke geneeskundigen dier tijden verwacht
worden. Zij waren al te zeer in de enge kluisters van het gearabiseerde galenisme
geklonken en in scholastisch-dialectische haarkloverijen verdiept, om zich aan eene
vrije, onbevangene en zelfstandige waarneming te wagen. Zij waren niet bij machte
hunne zienswijze boven den beperkten gezichtskring der vastgestelde en
conventioneele symptomengroepen te verheffen of zelfs den door Hippocrates zoo
glansrijk be-
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streden weg van epidemiologisch of katastaseologisch onderzoek in te slaan. Slechts
enkele bevoorrechte geesten waagden het onafhankelijk van de stellingen van een
Galenus en Avicenna te denken en te handelen. De massa zag in de ziekte eene
bezoeking Gods, waartegen slechts met tooverformulen of met afschuwelijke likpotten
en helsche dranken te velde getrokken moest worden, en die, zonder op den aard
der ziekte te letten, aan jong en oud, man en vrouw met kwistige hand, naar gelang
van de gegoedheid der lijders, werden toegediend.
Kan het, bij zulk een stand van zaken, nog verwondering wekken, dat die vreeslijke
ziekte uit het Oosten in het Westen een welbereiden bodem vond, dat zij zich in
hare schrikwekkendste verschijnselen aan het menschdom voordeed, dat zij hare
offers overal bij tien- en honderdduizenden maakte? Waarlijk, wij behoeven geen
samenloop van bovennatuurlijke invloeden als de aanleiding van die verschrikkelijke
plaag te beschouwen, de oorzaak niet buiten den mensch te zoeken. De
geschiedenis van het feit, waartoe we thans overgaan, zal, hoop ik, dit nader duidelijk
maken.

II.
Ik zal allereerst het beeld der ziekte in breede trekken trachten te schetsen.
Zij trad in verschillende vormen op. In den eersten, hevigsten vorm trof de ziekte
hare slachtoffers als een bliksemstraal. Zij stortten te midden hunner bezigheden
ineen en bleven op de plaats dood. Hunne edelste organen waren door eene beroerte
verlamd, die hun leven plotseling had uitgedoofd. De tweede vorm vernietigde minder
snel en zeker het leven, maar deed de lijders spoedig in een staat van
bewusteloosheid vallen, die of binnen weinige dagen in den dood eindigde of, als
er herstelling intrad, hun langen tijd van het gebruik hunner edelste organen beroofde.
De derde, meest voorkomende vorm kenmerkte zich door eene reeks van
verschijnselen zoo hevig en huiveringwekkend, dat de beschrijving daarvan, zelfs
vijf eeuwen na het gebeurde, den lezer met ontzetting vervult. Een brandende
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koorts overviel de lijders, waarbij de longen de hoofdzetel der ziekte werden. Deze
werden door ontsteking aangedaan, die de felste pijnen veroorzaakte, den hevigsten
stikkingsnood verwekte en den gloeienden adem, die aan de beklemde borst
ontsnapte, verpestte. Eene algemeene ontbinding maakte zich daarop van het
lichaam meester, die de lijders aan de hevigste folteringen prijs gaf en hunne
omgeving met medelijden, maar tevens met afschuw voor hen vervulde. Hadden
de ongelukkigen de eerste crisis doorgestaan, dan was het tijdperk tusschen de
herstelling en de volkomene genezing een periode zoo vol van lijden en jammer,
dat velen in dit vooruitzicht verlangend naar den dood uitzagen, ja, niet zelden in
hunne vertwijfeling den dood te gemoet snelden, zich vrijwillig in zijne armen wierpen
door zelfmoord of dat ze als een weldaad smeekten hun het leven te benemen.
Ziedaar enkele trekken van het afschuwelijk beeld van den Zwarten Dood, een
naam dien die pest ontleende aan de kleur der lijken, als gevolg van den staat van
ontbinding, waarin het lichaam tijdens de ziekte verkeerde. Doch genoeg voor den
leek, om er van te ijzen.
Werpen we thans een vluchtigen blik op haar ontstaan en haren vernielenden
tocht over het aardrijk.
Haar bakermat wordt, evenals andere zegeningen en rampen voor de beschaving,
het Oosten genoemd. In haar toenmaligen vorm zou zij in 't jaar 1344 in Indië te
1)
voorschijn zijn getreden. China wordt als het tooneel van haar optreden beschouwd .
Een vreeslijke worstelstrijd van de natuurkrachten ging haar vooraf. Van China tot
aan den atlantischen Oceaan werd de aardbodem in zijne grondvesten geschud.
In gansch Azië en Europa was het uitspansel in oproer. Kometen en meteoren
werden alom waargenomen. De sluizen des hemels werden geopend, waardoor
gansche landstreken in zeeën werden herschapen. Ontzettende berggevaarten
stortten ineen, de aarde werd mijlen ver vaneen gespleten en braakte uit hare
peillooze diepten vuur en verstikkende sulpherdampen. De onmetelijke zee

1)

Omtrent de plaats waar de ziekte haar oorsprong nam en den juisten tijd van haar optreden
loopen de gevoelens nog uiteen. (Zie: de historische aanteekeningen van Dr. G. Groshans,
de

Ned. Tijdsch. v. Geneesk., 2

afd. 1869, blz. 209 vv.
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stapelde hare schuimende golven hemelhoog op en zweepte die kokend over het
drooge, waardoor uitgestrekte landen met al wat leefde en ademde verzwolgen
werd. Dit tooneel van verwoesting werd afgewisseld nu eens door een
verschroeiende droogte en een aschregen, die de vruchtbare akkers in woestijnen
herschiepen, die mensch, dier en plant van voedsel beroofden; dan weer door dikke,
verpestende nevels, die zwermen sprinkhanen met zich voerden, zoo dicht, dat de
zon er door verduisterd werd.
Onder dat woeden der elementen gedurende meer dan tien jaren, ten koste van
ontelbare offers, voltooide de mensch dat beeld van ellende door een hevigen strijd
met zijne natuurgenooten.
Door dien strijd werd het Mongoolsche rijk in China bevestigd. Ook werd onder
die omstandigheden oostelijk Europa door de strooptochten van woeste horden van
Mongolen en Tartaren bijna onophoudelijk onveilig gemaakt.
In het jaar 1344 brak de pest allerhevigst onder het leger der Mongolen en Tartaren
uit, die de stad Caffa, in de Krim belegerden. Zij deelde zich ook weldra aan de
belegerden mede, doordien de Tartaren de lijken van aan de pest overledenen in
de stad wierpen. Zij schijnt daar twee of drie jaren in meerdere of mindere mate
geheerscht te hebben. Eens aan het woeden verbreidde de ziekte zich zeer snel
door het handelsverkeer, dat in deze eeuw tusschen de volken van het oosten en
die van het westen in ongekende mate toenam. De groote heirwegen en de havens
van de middellandsche zee waren de brandpunten van besmetting voor alle deelen
der aarde. Van China uit ging de trein van karavanen door midden-Azië ten noorden
en de Caspische zee tot aan Taurië. Hier bevonden zich schepen, die de goederen
uit het oosten naar Constantinopel, den hoofdzetel van den handel en het middenpunt
van verbinding van Azië, Europa en Afrika overbrachten. Andere treinen gingen uit
Indië naar Klein-Azië en deden de steden in het zuiden der Caspische zee aan, om
eindelijk van Bagdad over Arabië naar Egypte te stevenen. Ook was de scheepvaart
op de Roode zee van Indië naar Arabië en Egypte niet van belang ontbloot. In al
deze richtingen baande de besmetting zich een weg, en ongetwijfeld zijn
Constantinopel en de havens van Klein-Azië als de brandpunten der besmetting te
beschouwen, vanwaar deze naar verwijderde havensteden en eilanden uitstraalde.
Van de noordkust der
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Zwarte zee werd de pest naar Constantinopel gebracht, nadat ze reeds de landen
tusschen deze handelswegen had ontvolkt, om in 1347 in Italië op te treden. De
eilanden in en de havensteden van de Middellandsche zee werden nu
achtereenvolgens aangetast. Langs de geheele zuidkust van Europa woedde de
ziekte reeds, toen zij in 1348 in Avignon en in andere steden van het zuiden van
Frankrijk en het noorden van Italië, alsmede in Spanje optrad. Zoo zette zij geregeld
haren loop voort door geheel Boven-Italië, overal haar bloedig spoor achterlatende.
Het volgend jaar kregen het overige deel van Frankrijk, geheel Duitschland,
Nederland, Engeland en de Noordsche Staten hun beurt. Opmerkelijk werd Rusland
eerst in 1351, het laatst van alle landen in Europa, haar geesel gewaar, zoodat de
ziekte in plaats van door Taurië en de Caspische zee noordwestelijk voort te gaan,
den grooten omweg van de Zwarte Zee over Constantinopel, het zuiden en midden
van Europa, Engeland, de Noordsche Staten en Polen heeft gemaakt, voor dat zij
de moskovische landen bereikte, een verschijnsel, dat bij latere, uit Azië stammende,
volksziekten niet weder is waargenomen.
Maar dit is niet het eenige raadselachtige, dat zij nog na vijf eeuwen aanbiedt;
niet daardoor alleen onderscheidde zij zich van andere wereldplagen, zij was het
ook door hare naaste en verwijderde gevolgen. Tot de eersten moeten de ontzettende
menschenoffers gebracht worden. De ziekte spaarde leeftijd, sekse, rang noch
stand. De matigen zoowel als de onmatigen werden aangetast. De blijmoedigen
zoowel als de neergedrukten vielen haar ten deel. Zij bekommerde zich noch om
de angstvalligen noch om de zorgeloozen. De vrome zoowel als de ongeloovige,
de verstokte booswicht zoowel als de deugdzame werd weggemaaid. Zij die het
gevaar trachtten te ontvlieden en zij die er zich niet aan konden onttrekken, - onder
allen van dezen koos zij hare offers.
Laat ons nagaan hoevele en waar? IJdele poging: de offers laten zich niet tellen,
de plaatsen niet opsommen, waar die gemaakt zijn, zóo aanzienlijk, zóo algemeen
was de sterfte. En toch heeft de geschiedenis eene menigte cijfers en namen
overgeleverd. Wilt gij ze vernemen? Zoo ja, schudt dan niet ongeloovig het hoofd
omtrent hunne juistheid. Ik kan er niet voor instaan. Ik ontleen ze aan de meest
geloofwaardige bronnen. Dat is al wat ik er van zeggen kan. Misschien zijn ze
overdre-
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ven, misschien te laag geschat. Zeker hebben ze geen statistische waarde, maar
ze zijn voldoende, om den lezer een flauw denkbeeld te geven van de woede
waarmede de doodsengel zijn vlammend zwaard heeft gezwaaid. Ziet hier slechts
enkele. Caïro verloor in den ergsten tijd dagelijks 10-15000 menschen. Uit Azië zou
China alleen 13 millioen offers hebben geleverd, Indië werd ontvolkt, de Tartaarsche
steden waren met lijken bedekt. Zelfs de Middellandsche Zee was niet veilig voor
de ziekte; gedurig dreven van daar schepen naar het strand overvuld met lijken en
zonder dat een besturende hand was overgebleven. Van de steden van zuid- en
midden-Europa kwamen in Venetië en Londen 100000, in Florence en Avignon
60000, in Parijs 50000 menschen om. In Nederland werd door de ziekte in 5
maanden tijds ⅗ der bevolking weggerukt. In Gelderland bezweek ⅓ der inwoners;
Nijmegen werd hevig geteisterd; Overijssel en vooral Zwolle werden letterlijk ontvolkt;
in Brabant en Vlaanderen werd de helft der menschen weggesleept. Meer nog dan
eenige provincie schijnt Friesland te hebben geleden. De twisten der Schieringers
en Vetkoopers hadden de gemoederen daar hevig in beweging gebracht. De hevigste
vormen der ziekte werden daar waargenomen. Groote slachting richtte zij overal
aan onder de kloosterbroeders. Zoo stierven in Duitschland omstreeks 124000
Barrevoeter monniken, in Italië 30000 Minoriten, in Friesland, Groningen en andere
plaatsen van ons land, die rijk aan kloosters waren, deelde hunne bevolking in
hetzelfde lot. Het menschenverlies, dat de ziekte alleen in Europa veroorzaakte,
wordt op 25 millioen geschat, en dat enkel in de 3 à 4 jaren, 1347-51, dat zij zich in
dien hevigen vorm voordeed, welke met den naam van Zwarten Dood wordt
bestempeld.
Zij volbracht haar tocht met ongelijken tred. Nu eens vertoefde zij in eene plaats
enkele dagen, dan weder weinige weken of maanden. Nergens hield zij zich langer
dan een halfjaar op. Maar, hoe kortstondig haar verblijf ook was, altijd liet zij diepe
bloedige sporen na en bracht zij de bevolking in vertwijfeling. Het scheen of een
algemeene waanzin de gemoederen had aangegrepen. De burgers namen van
elkander afscheid, als of de dag des oordeels ware aangebroken. Kooplieden,
anders zoo gehecht aan hunne bezittingen, legden thans omtrent het bezit van
tijdelijke goederen de grootste onverschilligheid aan den dag. Zij brachten hunne
schatten naar de kloosters en kerken, om ze op
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de treden der altaren neer te leggen. Maar zelfs voor de kloosterlingen was het
goud geen begeerte meer, want het bracht hun den dood. Zij sloten daarom de
kloosterpoorten, opdat de geloovigen door hunne vrome werken daar binnen niet
meer verderf zouden zaaien, dan reeds aanwezig was. Maar het baatte niets: men
wierp hun het goud over de muren toe. Zoo luidden de berichten uit Lubeck, destijds
het noordsch Venetië genaamd.
Niet beter ging het in Florence. Toen de hevigheid der ziekte haar toppunt had
bereikt, zegt een geloofwaardig schrijver dier dagen, ontvloot de naastenliefde de
harten der menschen. De gezonden sloten zich met hunne gezinnen in hunne huizen
op. Zij dronken en aten wat het gehemelte kon bevredigen, maar met matigheid.
Gezang, muziek en vroolijke gesprekken strekten tot afleiding en verpozing. Voor
alle onaangename berichten sloten zij de ooren. Anderen, minder bezorgd, gaven
zich aan allerlei genot en onmatigheid over. Zij bezochten dag en nacht de wijnhuizen
en vierden hunnen lusten bot; onbekommerd omtrent have en goed, omtrent lichaam
en ziel, holden zij voort, totdat de doodsengel ook bij hen aanklopte. In die algemeene
vertwijfeling werden de goddelijke en menschelijke wetten met voeten getreden. De
meeste beambten waren aan de pest bezweken of lagen te zieltogen, anderen
waren zoo verslagen door het leed, dat hunne gezinnen had getroffen, dat zij niet
in staat waren hun plicht te vervullen. De angstvalligen meenden zich te kunnen
beveiligen door gedurig van welriekende kruiden omgeven te zijn, die te ruiken en
te kauwen. Nog anderen zagen slechts in de vlucht het eenig redmiddel tegen den
dood. Maar op hunne vlucht werden ze door de ziekte overvallen of werden ze haar
offer, zoodra ze in het toevluchtsoord waren aangeland. Zoo zag men den eenen
burger den anderen ontvlieden, verwanten hunne heiligste plichten verzaken,
broeders hunne zusters, mannen hunne vrouwen, moeders hare kinderen in het
dreigendst gevaar verlaten en aan een wissen dood prijs geven. Zij bleven in de
ontvelkte steden ten buit van hebzuchtige dienstboden en onverlaten, wie het slechts
om hunne bezittingen, niet om hulp te bieden te doen was. Het schaamtegevoel
der ongelukkigen werd bij al hunne ellende door die schaamtelooze helpers op een
harde proef gesteld. Zij moesten zich vaak tot de schandelijkste daden van hun
ruwen hartstocht leenen. Velen stierven, van hun eer en van hunne bezitting beroofd,
een-
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zaam op een handvol stroo, zonder dat een liefderijke hand hun de oogen durfde
toedrukken. Ja, gelukkig mochten zij zich nog rekenen, als hun stoffelijk overschot
een veilige rustplaats in de kerken of op de kerkhoven mocht vinden. Nog ellendiger
was het gesteld met de ongelukkige slachtoffers, die geen aanspraak op tijdelijke
bezittingen konden maken. Bij duizenden werden die armen in of voor hunne woning
zieltogende aangetroffen, zonder een teug waters te kunnen bekomen om de hitte,
die hun binnenste verschroeide, eenigszins te kunnen bekoelen. Zij stierven bij
duizenden en tienduizenden en alleen de geweldige stank, die hunne lijken
verspreidden, bracht de buren op het denkbeeld, dat daar een nieuwe bron van
besmetting aanwezig was. De lijken werden dan door huurlingen uit de woningen
gehaald en vóór de huisdeur gelegd, waar ze elken morgen in rijen opeengestapeld
werden, om op groote lijkbaren in massa op de kerkhoven in vervaarlijk groote kuilen
bijgezet te worden. Moet het verwondering wekken, dat, bij zulk een algemeene
ontsteltenis, de geestelijkheid vaak haar plichten verzuimde? Nochtans heeft de
geschiedenis treffende voorbeelden bewaard van zelfverloochening, moed en trouwe
hulp van vele liefdadige orden, in die gevallen waar de naastbestaanden hunne
plichten hadden verzaakt.
In vele plaatsen van Frankrijk bleven van de 20 menschen slechts 2 in het leven
en in de hoofdstad werd de woning van den arme noch het paleis van den vorst
gespaard. Twee koninginnen, een bisschop en een groot aantal edelen vielen als
hare offers. In het hôtel-Dieu stierven dagelijks over de 500 lijders aan die ziekte.
Spoedig konden de doodenakkers de slachtoffers niet meer bevatten, zoodat de
paus in Avignon zich genoodzaakt zag de Rhône te wijden, om daar de massa
onbestelde lijken een rustplaats in de golven te verschaffen.
In Weenen, waar dagelijks 1500 offers werden gemaakt, groef men ontzettend
groote kuilen buiten de stad, waarin de lijken bij duizenden werden geworpen. In
onderscheidene plaatsen werd de ontzetting nog vermeerderd door het gerucht,
dat zelfs levenden grafwaarts waren gedragen. En die geruchten steunden vaak op
goede gronden.
De indruk, dien de plaag op de bevolking van Engeland maakte, was even
ontzettend als elders. Ook hier werden de lijken, bij duizendtallen opgehoopt, onder
den grond bedolven.
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Ook vandaar wordt gemeld, dat de zeden en de godsdienst hevig werden geschokt.
De dienst kon bijna nergens naar behooren worden vervuld bij gemis van predikers.
Door het groote menschenverlies was er overal gebrek aan arbeidskrachten. Dit
leidde tot een algemeene loonsverhooging. De priesters wilden niet meer tegen de
gewone prijzen missen lezen en aflaten geven. De kooplieden en nijveren, die geene
handen voor de vervaardiging en het vervoer hunner waren konden vinden, sloegen
den prijs daarvan op. De arbeiders op hunne beurt drongen bij die algemeene duurte
op verhooging van loon aan. Dit had ten gevolge de beruchte s t a t u t e s o f
l a b o u r e r s , waarbij voor de arbeiders in 't algemeen en inzonderheid door die bij
den land- en huizenbouw werd bepaald, dat de arbeiders geen hooger loon vragen,
en de patroon geen hooger loon geven zal, dan vóór de pest gebruikelijk was. Dit
nam evenwel niet weg, dat de prijzen van alle zaken ontzachelijk stegen en ieder
zijn voordeel in den algemeenen nood trachtte te vinden. Nochtans waren de
verliezen hier en daar aanzienlijk. Zoo verging de oogst van uitgestrekte bouwlanden,
omdat men geen handen kon vinden, om dien te verzamelen en binnen te halen;
geheele kudden schapen kwamen om, bij gebrek aan hoeders. Daarbij doodde een
vreeselijke veepest duizenden stuks vee, die op het land bleven liggen, der roofvogels
en insectenwereld ten buit. Door een en ander ontstonden hongersnood en duurte.
Die stoffelijke ellende werd vermeerderd door het zedelijk verval waaraan de
bevolking ter prooi was, want het volksonderwijs, hoe weinig beteekenend in dien
tijd, werd nu geheel verwaarloosd. In weerwil dat het aantal misdrijven als met den
dag toenam en de onveiligheid tot een ongekende hoogte was gestegen, werd de
rechtspraak geschorst. De Kings-Bench en de meeste andere gerechtshoven werden
gesloten zoolang de pest woedde. De wetten van den vrede golden niet gedurende
de heerschappij van den dood. De bloedige twisten tusschen Eduard III en Philips
VI werden door tusschenkomst van den paus gedurende het heerschen der ziekte
gestaakt, om een jaar later met vernieuwde hevigheid hervat te worden. De Schotten
rekenden de gelegenheid schoon om in Engeland een inval te doen en dachten,
dat de pest hun zou te gemoet komen, waar zij in macht te kort schoten. Maar de
pest keerde zich tegen de aanvallers zelven en raapte weg, wat het zwaard van
den vijand had gespaard. De
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weinigen, die naar hun land terugkeerden, brachten daar de ziekte met hare gevolgen
mede. De geestelijke orden, die al vóór het heerschen der pest tot een laag peil van
zedelijkheid waren gedaald, zonken nog dieper, daar de kloosters nu bevolkt werden
met allerlei slag van menschen, die aan een lui en ongebonden leven gewoon, nu
op den rijkdom en overdaad dier rijke stichtingen teerden.
Hetzelfde schrikwekkend beeld als elders bood de ziekte aan in het hooge Noorden
en aan de oostelijke grenzen van Europa. In Groenland en Rusland had dezelfde
oorzaak dezelfde gevolgen. De koude van die onherbergzame oorden was geen
beschutting tegen den zuidelijken vijand.
Ziedaar in korte trekken de verwoestingen geschetst, die deze wereldplaag heeft
aangericht.

III.
Maar, hoor ik vragen, werden geene pogingen aangewend, om het kwaad in zijn
voortgang te stuiten, om zooveel smart te lenigen, grooter onheil af te wenden? Wat
deed de wetenschap, wat de Staat, wat de Kerk!
Weinig of niets. En verwonderen moet ons dit niet, als wij ons in het geheugen
terugroepen den gebrekkigen staat van cultuur van mensch en bodem, de onkunde
en het bijgeloof, die allerwege heerschten.
De wetenschap stond geheel machteloos tegenover zulk een geduchten en
geheimzinnigen vijand. Artsen en geleerden waren algemeen overtuigd, dat de pest
afhankelijk was van astralische invloeden. Zij namen genoegzaam allen als de
hoofdoorzaak van den Zwarten Dood de groote conjunctie van de planeten Saturnus,
Jupiter en Mars, in het teeken van den waterman, aan. De astrologie werd altijd tot
verklaring van een groote en duistere gebeurtenis te hulp geroepen. De
geneeskundigen, met de vooroordeelen van hunnen tijd behebt en vasthoudende
aan de bovennatuurlijke opvatting van het ontstaan der ziekte, onthielden zich van
alle werkdadige hulp. Als bewijs van het lage standpunt, waarop de geneeskunst
van dien tijd zich bevond,
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strekke het gevoelen van een der beroemste autoriteiten dier dagen, de
geneeskundige faculteit te Parijs, die de opdracht ontving de oorzaak der ziekte op
te sporen en eene doelmatige levensregeling gedurende haar woeden voor te
schrijven. Volgens dit College moet de oorzaak van den Zwarten Dood in den strijd
der elementen gezocht worden. De nevels, die daardoor ontstaan, werken
verpestend. Ieder, die zich daarin bevindt, moet sterven, tenzij hij de volgende
voorschriften in acht neemt of de genade Christi hem het leven wil doen behouden.
Zij hield zich overtuigd, dat de sterren met behulp van de natuur het hare zouden
toebrengen, om door de goddelijke macht het menschdom te beschermen en te
genezen, om dan met de zonnestralen de nevels te doorboren, door de kracht van
het vuur werkende. Zij voorspelde, dat binnen 10 dagen een stinkende, schadelijke
regen, verzeld door donder en hagel, zou vallen, waardoor de lucht weder gereinigd
zou worden. Ieder moet dan binnen blijven en groote vuren van wijngaard en groen
laurierhout branden. Men gebruike dan weinig spijs en hoede zich voor de morgenen avondkoelte. Men ete geen zwemmend of vliegend gevogelte, noch oud en vet
rundvleesch, in 't algemeen geen vleesch van heete of drooge natuur; men kruide
de spijzen niet met verschillende specerijen en drinke geen jonge wijnen. Olijfolie
bij de spijzen is doodelijk. Men drinke 's morgens weinig; tot drank is water met wijn
geschikt; vruchten zonder wijn zijn doodelijk. Die trek naar visch heeft gebruike
slechts kleine. Men koke niet met regenwater en hoede zich voor den regen. Indien
het regent gebruike men na den maaltijd wat fijn gestooten theriak. Die vet is plaatse
zich niet in de zon. Men slape niet bij dag. Vasten, gemoedsaandoeningen, onmatig
drinken, baden, uitspattingen in de liefde zijn schadelijk. Deze wenken dienen vooral
in acht genomen te worden door de bewoners van kuststreken en eilanden, waar
de verpesnde wind heen waait.
Mocht dit advies van zulk een geleerd lichaam ons een glimlach op het gelaat
de

brengen, laat ons echter die mannen der 14

eeuw om hun naïve
de

zelfgenoegzaamheid niet te hard vallen. Wij, kinderen der verlichte 19 eeuw,
hebben het bij al de vorderingen die de geneeskundige wetenschap heeft gemaakt,
ten opzichte van de kennis van het wezen, het ontstaan, de verspreiding en de
beteugeling onzer hedendaagsche volksziekten nog niet zoo heel veel verder
gebracht. Die vereeniging van achtbare
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mannen moest haar roem handhaven en meende daarom het best haar onkunde
met wat machtspreuken te moeten bedekken, en zich met wat algemeenheden en
groote woorden van de zaak te kunnen afmaken. Wij zien zoo iets nog wel vijf
eeuwen later plaats hebben.
De onpartijdigheid gebiedt echter, dat wij ook het oordeel van andere mannen uit
dien tijd in de schaal leggen. Vooral in Italië, waar wetenschap en kunst in grooten
bloei verkeerden, werden geneeskundigen gevonden, wier oordeel meer op gronden
van het gezond verstand steunde en van beter inzicht in het wereldverband getuigde.
Zij namen reeds een smetstof aan, die in de lucht gezeteld het bloed vergiftigde en
tot een algemeen bederf van het lichaam aanleiding gaf. Zij rieden daarom aan, de
lucht door groote vuren van welriekend hout te zuiveren. Zij schreven aan de
gezonden eene doelmatige levensregeling voor, om het bloedbederf te voorkomen.
Volgens de heerschende begrippen dier dagen bevolen zij veelvuldige aderlatingen
en laxeringen aan, het schuren der woningen en het wasschen van het lichaam met
azijn, het dikwijls ruiken aan kamfer. Was de ziekte eens uitgebroken, dan trokken
zij weer als hunne collega's in het overige deel der wereld met een reeks van
samengestelde geneesmiddelen en tooverformules er op los.
Het spreekt van zelf, dat men, bij zulke bekrompen begrippen zelfs bij die hoogste
geneeskundige autoriteiten, van doeltreffende maatregelen door het Staatsgezag
tot beteugeling der ziekte weinig of niets kon verwachten. Van geneeskundige politie
waren hier en daar slechts sporen aanwezig. De geneeskundige armenzorg was
aan de Kerk overgelaten. Maar ook deze was hoogst gebrekkig, in elk geval ten
eenenmale ontoereikend bij het uitbreken van eene hevige epidemie. Toen de
Zwarte Dood de wereld doortrok en allerwege de bevolking in vertwijfeling bracht,
voelde de Kerk al spoedig haar machteloosheid in het verstrekken van stoffelijke
hulp. De geestelijke orden, die zich aanvankelijk zeer verdienstelijk hadden gemaakt
met het verplegen van zieken, vielen weldra als offers van hare hulpvaardigheid.
Van de kerkvorsten, die zich bijzonder bij die wereldplaag onderscheiden hebben,
moet paus Clemens VI worden genoemd, die voor de bevolking van Avignon een
ware zegen was en veel heeft toegebracht, om de verschrikkelijke ellende daar
geleden eenigszins te leenigen. Overigens bepaalde de Kerk zich tot het uit-
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vaardigen van herderlijke brieven, het voorschrijven van gebeden, het aansporen
tot heilige werken en openbare boetedoening. Zij versterkte het volk daardoor in
het geloof, dat de pest een bezoeking van de vertoornde Godheid was, waartegen
slechts de door haar aanbevolen geestelijke middelen iets vermochten. In plaats
van de geschokte gemoederen daardoor tot kalmte te stemmen, bracht zij ze nog
meer in beroering. De gevolgen daarvan bleven dan ook niet uit. Wij zullen op enkele
later terugkomen. Ofschoon sommige wereldlijke en kerkvorsten zich met goed
gevolg van het volk afzonderden, hunne paleizen lieten bewaken en den toegang
tot hun persoon streng verboden, werd de maatregel van afzondering als algemeen
voorschrift niet in toepassing gebracht. In Milaan sloot men in 1348 drie huizen,
waarin de ziekte was uitgebroken en liet ze zorgvuldig bewaken; de ongelukkige
lijders die zich daarin bevonden, liet men echter aan hun lot over. Zoo handelde
men ook elders met de eerste gevallen, om verspreiding te voorkomen. Het spreekt
van zelf, dat het menschelijk gevoel tegen zulk een wijze van afzondering in verzet
kwam en die maatregel geen algemeene toepassing vond. Toen het begrip van
besmetting van lieverlede tot algemeene overtuiging was geworden, vond het
beginsel van afsluiting, om zoodoende de pest uit de steden te houden, meer ingang.
De eerste pestverordening tot dit doel in het leven geroepen, werd door den
marktgraaf Barnaho den 17 Januari 1374 uitgevaardigd. Zij kenmerkt geheel de
ruwheid dier tijden en bepaalde, dat iedere pestlijder buiten de stad op een open
veld moest worden gebracht, om daar te sterven of te genezen. Zij, die een pestlijder
hadden bijgestaan, moesten zich 10 dagen afzonderen. De geestelijken moesten
de zieken onderzoeken en aan den magistraat van hunne bevinding kennis geven;
bij gebreke van dien werden hunne goederen verbeurd verklaard en zij zelven ten
brandstapel gedoemd. Ook hij, die de pest aanbracht, verbeurde zijne goederen.
Niemand dan daartoe aangestelde personen mochten pestlijders bijstaan op
verbeurte van lijf en goed. Men ziet de zaak werd door dien magistraatpersoon nog
de

al ernstig opgevat, en werkelijk, toen in in 1383 de pest in Italië - voor de 15 maal
- terugkeerde, verbood Barnabo op straffe van den dood aan ieder, die uit besmette
plaatsen kwam, den toegang tot zijn grondgebied. Zijn voorbeeld vond navolging.
Van dit tijdstip werden overal verordeningen en andere maat-
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regelen tot afwending of beteugeling der pest in het leven geroepen. Met welk gevolg
heeft de geschiedenis voldoende aangetoond.
‘De pest - zegt Hirsch terecht - ging in Europa niet onder dewijl de bodem, waarop
ze vroeger zoo welig tierde, haar door afsluitende maatregelen ontroofd werd of
omdat de oorzaken die haar voortbrachten, geheel hadden opgehouden te bestaan,
- zij leefde nog wel voort, maar op een nieuwen bodem en onder nieuwe vormen,
waarin de trekken der moeder nog duidelijk waren te herkennen. Wel is waar zijn
die trekken in den loop der eeuwen grootelijks veranderd, maar de physische
ontwikkeling van het menschelijk geslacht is een ander tijdperk ingetreden en de
ziekte zelve is onder steeds nieuwe verschijnselen opgestaan.’ En ziedaar hare
groote beteekenis als cultuurziekte.
Volle duizend jaren heeft zij zoo haar invloed op het menschdom uitgeoefend.
Haar optreden als volksziekte stond altijd met gewichtige gebeurtenissen in de
geschiedenis der beschaving in verband, het ging altijd gepaard met hevige
beroeringen in de natuur en in het maatschappelijk leven. Maar nooit was de schok,
dien zij der menschheid toebracht, zoo hevig als toen zij onder den naam van den
Zwarten Dood optrad. Dat de volken echter zulk een geduchten schok hebben
doorgestaan, ja, dat de ontwikkeling in alle phasen van het menschelijk leven en
streven er nieuwe krachten door verwierf, is wel een bewijs van de onvergankelijkheid
van het menschelijk geslacht, van het streven in de natuur naar evenwicht, van het
bestaan van een eeuwige wet van vooruitgang, die door de vernietiging heen, tot
een vernieuwd leven leidt.
Na het uitwoeden van den Zwarten Dood zag men allerwege onder mensch en
dier een groote vruchtbaarheid ontstaan. De ledige plaatsen werden aangevuld
door een verjongd geslacht, dat gelouterd en gehard was voor de gewichtige taak,
die het wachtte: het heldere licht der vrijheid na een langen nacht van slavernij te
doen aanbreken.
Maar eer het zoover kwam, had de menschheid nog een hevigen strijd te voeren,
een strijd, waarin zijn psychisch bestaan tot in zijn grondvesten werd aangetast,
een strijd, waarin het bijgeloof tot daden van het gruwelijkst fanatisme, van den
onzinnigsten hartstocht leidde. Een paar voorbeelden daarvan zullen wij thans
aanvoeren.
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IV.
Het zal mijne lezers uit het medegedeelde omtrent den tocht, dien de Zwarte Dood
door de wereld heeft gemaakt, voldoende zijn gebleken, hoe diep de gemoederen
van alle volken door dien geesel werden geschokt. Ik heb u een flauw denkbeeld
trachten te geven van de angst en vertwijfeling, waarin het menschdom verkeerde,
hoe alle zedelijke banden verbroken werden, hoe alle hoop op het tijdelijk bestaan
vervlogen was en alle aardsche geluk zijn waarde en beteekenis had verloren. Men
koessterde de vaste overtuiging, dat de vertoornde Godheid in deze plaag den engel
des verderfs had gezonden, om de zondige menschheid naar verdienste te straffen.
Zij, die tot nu toe gemeend hadden den weg der rechtvaardigheid bewandeld te
hebben - en hun getal was niet groot - sloten voor goed met de wereld af; zij richtten
den blik naar de eeuwigheid en verlangden slechts de zegeningen van den
godsdienst. De dood had voor hen zijne verschrikking verloren. Zij, die zich van
schuld bewust waren - en hun aantal was niet gering - werden door wroeging
overmeesterd en wenschten de oogenblikken, die hun nog restten, aan de betrachting
van christelijke deugden te wijden. Aller gemoederen waren dus vervuld met één
hoop, één verlangen: door een oprecht berouw, een zware boetedoening de
hemelsche straffen te ontgaan, de folteringen der helle, waardoor men in den Zwarten
Dood den voorbode zag, door zelfkastijding te ontkomen.
In die algemeene vertwijfeling trad het eerst in Hongarije en vervolgens in
Duitschland het Genootschap der geeselaars op. Zijne leden gaven zich den naam
van kruisbroeders, ten einde het berouw der volken wegens hunne begane zonden
op zich te nemen en gebeden tot afwending der pest uit te spreken. De vereeniging
bestond grootendeels uit menschen van de lagere volksklasse, van welke sommigen
door oprecht berouw gedreven, anderen om aan de zucht naar luiheid en
liederlijkheid te voldoen, zich aan de onzinnigste handelingen overgaven.
Weldra echter trok die woeste hoop de algemeene aandacht en kwamen die
lieden in zulk een aanzien, dat zelfs edelen en geestelijken zich hij hen aansloten,
ja, dat de optochten door eerzame vrouwen, nonnen en kinderen gevolgd werden.
De ge-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

176
moederen schenen machtig door den aanblik den geeselaars aangegrepen te
worden. In goed geordende optochten, onder aanvoering van voorzangers, trokken
zij door de steden, het gelaat tot de oogen bedekt, den blik ter aarde gewend, met
de trekken van het diepste berouw in hun wezen. In zwarte kleederen gehuld droegen
zij roode kruisen op de borst, den rug en den hoed; in de hand hielden zij een
geeselroede, die uit 3 riemen bestond, waarin even zoovele knoopen gewapend
met puntige ijzeren kruisen. Vervaarlijk groote waskaarsen en reusachtige vaandels
van fluweel en goudstof werden voor den stoet uitgedragen. Bij hunne aankomst in
de steden en dorpen werden alle klokken geluid en het volk stroomde hen te gemoet,
om hun gezang te vernemen, hunne boetedoeningen met vrome aandacht, onder
gejammer en geween bij te wonen.
In Straatsburg deden 200 geeselaars in 1349 op die wijze hun intocht, waar ze
met open armen werden ontvangen en bij de burgers in hunne woningen een gastvrij
onthaal erlangden. Zoo groot was de bijval, dien ze ondervonden, dat de kleine
hoop tot een getal van 1000 aangroeide, welke schare zich in tweeën verdeelde,
waarop de eene helft naar het noorden, de andere naar het zuiden trok. Daardoor
aangemoedigd werd de goede stad elke week door zoodanige nieuwe gasten
bezocht, die na een even gastvrij onthaal als de vorigen hadden genoten door tal
van vrouwen, kinderen en andere bezetenen werden gevolgd, om den wandeltocht
door andere geteisterde streken voort te zetten. Een half jaar lang werd zoo de
gastvrije stad bestormd door zulke werkelijke of huichelende boetedoeneden, totdat
hun het mom van het aangezicht werd gerukt en het verbijsterde volk bemerkte hoe
schandelijk het misleid was. De deuren der huizen en kerken werden toen voor hen
gesloten en de stad bleef verschoond van de eer dier schijnheiligen.
Waar de pest zich vertoond had vonden de geeselaars een grooten aanhang.
Even als door de pest worden alle bewoners ook door deze geestelijke besmetting
aangetast. In Duitschland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Polen, Bohemen, Silezië en
Vlaanderen kreeg de geeselwoede de meeste uitbreiding en vertoonde de ziekte
een ernstig en onrustbarend karakter. Zij deed zich daar onder dezelfde
verschijnselen van fanatisme en demonische opgewektheid voor als 200 jaren
vroeger de volken van Europa in de woestenijen van Syrie en Egypte ten toon
hadden ge-
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spreid. Edelen en jonkvrouwen deden afstand van hunne kasteelen en
geslachtswapens en verlieten hunne gezinnen, om zich in de rijen der dweepers
en bandeloozen te scharen en met hen de landen in verzuchting en boetedoening
door te trekken.
Ziehier hoe het bij zulk eene boetedoening toeging. Verplaatsen we ons tot dat
einde in het destijds beruchte Spiers. 200 geeselaars, waaronder edelen,
jonkvrouwen, geestelijken, geleerden, ouden van dagen en kinderen, kwamen in
Junij 1349 aldaar uit Zwaben, aangevoerd door twee meesters. Onder een grooten
toeloop des volks trokken zij voor de hoofdkerk aldaar een grooten kring, ontdeden
zich van hunne bovenkleederen en schoenen en deden lange voorschoten aan.
Daarop knielden zij allen neder en zongen:
Jesus der wart gelabet mit gallen
Dafür sollen wir kreuzweis nieder fallen.

Waarna ze zich zoo hevig kruiselings neerwierpen, dat de grond er van dreunde.
Ieder nam nu eene houding aan, waaruit men den aard zijner zonde kon herkennen.
Zoo ging de meineedige op zij liggen en stak de vingers in de hoogte, de echtbreker
legde zich op den buik, de dronkaard maakte eene beweging als of hij dronk, de
vrek lei de handen op zijne zakken. Vervolgens stapte de meester over ieder heen,
raakte hem met de geeselroede aan en riep:
Stant uf durch der reinen martel ere
Und hüte dich vor den sünden mere.

De aangesprokene stond dan op en volgde den meester. Had ieder eene beurt
gehad, dan bogen allen de knieën kruisgewijs, strekten de handen hemelwaarts en
zongen:
Nu hebent uf uwer Hende,
Das Got des grosze Sterben wende;
Nu hebent uf uwere armen
Das sich Got über uns erbarme.

Hierna begon de geeseling. Na hiermede een geruimen tijd te hebben voortgegaan
las een der voorzangers met luider stemme een brief voor, die naar den inhoud te
oordeelen, door een engel in de St. Pieterskerk te Jerusalem zou geschreven zijn
en die luidde: dat Christus vertoornd was over de zondigheid
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der wereld en met name over de ontheiliging van den Zondag, verwaarlozing van
de vrijdagvasten, woekerwinst en echtbreuk. Dat hij op de bede der heilige maagd
en der engelen geantwoord had, dat de menschen zich 33 dagen van huis begeven
en zich geeselen moesten, om de barmhartigheid van God te verwerven. Het
geeselen werd hierop met vernieuwden hartstocht aangevangen. Men meene niet
dat dit geeselen eene bloote vertooning was. De berichten uit alle landen getuigen
van eene geestvervoering, die ongelooflijk is. Men geeselde elkaar of zich zelf in
den regel zoo lang en zoo fel, dat de huid groen en blauw werd, en sommigen rustten
niet voordat ze bloed zagen en blikten als verheven martelaars bij het aanschouwen
van de wonden die de kruispunten in hun vleesch hadden veroorzaakt. Deze
boetedoeningen hadden tweemaal daags, gedurende 3 uren, plaats. Sommige
fanatieken, daarmede niet tevreden, hielden nog bovendien stille geeseloefeningen
des nachts. ‘On devine - zegt een fransch geschiedschrijver - les odieuses
conséquences de ces réunions nocturnes d'hommes et de femmes à demi nus,
animés par le spectacle de cette indécente pantomime, dans laquelle chacun
devenait acteur à son tour et arrivait graduellement au dernier paroxysme de l'extase
libidineuse.’
Opmerkelijk is de verklaring van een der tijdgenooten, dat de ijverigste geeselaars
de ergste zondaars waren, die na zich door eene boetedoening van 33 dagen van
zonden gezuiverd te hebben, met frisschen moed er op losbraken en zich aan de
snoodste daden van geweld en zedeloosheid overgaven.
De leden van het gezelschap moesten aan de meesters onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid beloven en bij hunne tochten de verzekering kunnen geven, dat
zij gedurende 33 dagen over 4 penningen konden beschikken. Niemand mocht
bedelen, om huisvesting vragen of met een vrouw spreken.
De invloed en aanhang die de geeselbroeders van lieverlede hadden verkregen,
brachten de Kerk niet weinig in gevaar, want men geloofde de aanvoerders dier
fanatieken meer dan de priesters, aan wier heerschappij zich het volk van lieverlede
begon te onttrekken. De geeselaars maakten den argwaan en den haat tegen de
priesters gaande, dewijl zij een eigen boete invoerden, de priesters met opzicht tot
hun lichtzinnig leven en hunne eigene gestrengheid verachtten, door visioenen en
wonderen hunne boete verdedigden en op de vraag: waarom zij predikten, terwijl
zij
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niet gezonden waren en niet verstonden wat zij leerden, antwoordden: wie heeft u
gezonden en van waar weet gij, dat gij het lichaam van Christus heiligt en dat gij
het ware evangelie predikt? Zij namen in alle plaatsen de kerken in beslag en hunne
gezangen, die van mond tot mond gingen, spraken duidelijk de meening van het
volk uit. Bezieling en vrome gezindheid kenmerken de liederen van ouderen
oorsprong, maar in die van lateren tijd zijn wrevel en haat tegen de verouderde en
vervallen Kerk niet te miskennen, woorden die zich maar al te vaak in daden lucht
gaven, want niet zelden stonden de priesters, die zich tegen hunne handelingen
verklaarden, aan de snoodste bejegeningen bloot.
De kruisbroeders verkondigden, dat de geeseltochten jaren zouden duren, en
zeker waren verscheidene meesters voornemens, om duurzame verbintenissen
tegen de Kerk aan te gaan. hadden zij niet hunnen ijver te ver gedreven. Het volk
keerde zich van lieverlede van hen af. De geestelijkheid, die aanvankelijk de lont
in het kruit had gestoken, deed nu alle moeite, om het vuur te stuiten, waarin zij
zelve dreigde om te komen. Overal werden zij door de bisschoppen en de overheid
vervolgd. Eindelijk sprak paus Clemens VI, daartoe door de Parijssche theologen
en keizer Karel IV uitgenoodigd, den 20 October 1349 den banvloek voor hen uit,
waarbij hun uitspattingen, afwijkingen van de orde en de leer der Kerk, het verleiden
der priesters, de wreedheid jegens de joden en het vergieten van bloed verweten
werd. Philips VI verbood daarop de opname van de kruisbroeders in Frankrijk.
Koning Manfred van Sicilie bedreigde hen met doodstraffen. In sommigen plaatsen
van Duitschland werden de geeselmeesters, vroegere geestelijken, levend verbrand.
In Wesphalen werd een drijfjacht op hen gehouden. Het spreekt van zelf, dat, door
een en ander de pest gedurig nieuw voedsel kreeg en zich heinde en verre
verspreidde.
Maar dit was niet het eenig kwaad, dat zij veroorzaakt hebben, dit niet de eenige
schaduwzijde van hun dol bedrijf. De gruwelijke snoodheid die zij aan den dag
legden in de jodenvervolging kenschetst geheel de ruwheid dier tijden, het fanatisme
en het bijgeloof waaraan het volk was overgegeven.
Ziehier eenige staaltjes van die menschonteerende gebeurtenis.
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V.
Bij iedere moorddadige besmettelijke ziekte dacht het onwetende volk in de eerste
plaats aan vergiftiging, en eischte gebiedend de offers zijner wraak. En wien kon
deze wraak destijds wel anders treffen, dan die parias der middeleeuwen: de joden,
schepselen die God nog alleen op de aarde had gelaten, om als werktuigen van de
snoodste handelingen van de kerkelijke en wereldlijke vorsten te dienen, en die dan
ten laatste gebezigd werden als voorwerpen waaraan men zonder blikken of blozen,
ja zelfs pro amore Dei, zijn wildste hartstochten kon koelen. Overal had men het
gerucht verspreid, dat zij de bronnen vergiftigd of de lucht verpest en zoodoende
den afgrijselijken dood over de christenheid gebracht hadden. Op dit bloot vermoeden
werden ze overal met onverschoonbare wreedheid vervolgd, en of onmiddelijk aan
de woede des volks prijs gegeven of door bloedgerichten veroordeeld, die volgens
alle vormen der wet, de brandstapels lieten oprichten. In zoodanige tijden spreekt
men veel van schuld of onschuld, doch haat en wraakzucht misleiden het oordeel,
en de geringste schijn doet de verdenking tot overtuiging klimmen. De
de

bloedtooneelen, die Europa in de 14 eeuw te aanschouwen gaf, waren even
menschonteerend, maar nog schrikwekkender dan de razernij die zich kenbaar
maakte in de vervolging der heksen en toovenaars en zij bewijzen evenzeer als
deze, dat de waanzin, die zich met haat verbroedert en met de laagste hartstochten
verbonden is, machtiger op geheele volken kan werken, dan godsdienst en wettelijke
orde, ja, zelfs van beide den schijn weet aan te nemen, om het zwaard der lang
verkropte wraak des te zekerder met bloed te drenken.
Reeds in den herfst van 1348 verspreidde zich een panische schrik wegens de
vermeende vergiftiging onder alle volken. Vooral in Duitschland bedekte en bewaakte
men zorgvuldig alle bronnen en putten, opdat niemand er uit drinken of de spijzen
met het water hieruit bereiden zou. De inwoners van steden en dorpen bedienden
zich een geruimen tijd uitsluitend van regenen rivierwater. Tevens bewaakte men
met groote gestrengheid de stadspoorten en liet men slechts vertrouwde personen
binnen. Vond men bij vreemdelingen artsenijen of andere dingen, die men als
vergiften beschouwde, dan werden de eigenaars gedwon-
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gen er iets van in te nemen. Deze pijnlijke toestand van ontbering, wantrouwen en
argwaan was de natuurlijke oorzaak van den steeds klimmenden haat tegen de
vermeende giftmengers en ontaardde meermalen in groote volksbewegingen, waarm
de wilde hartstochten nog meer gelegenheid vonden aan de razernij den vrijen
teugel te vieren. Aanzienlijken en geringen verbonden zich openlijk, om de joden
te vuur en te zwaard te verdelgen en ze aan hunne beschermers te onttrekken, die
nochtans zoo weinigen waren, dat in geheel Duitschland slechts enkele plaatsen
kunnen genoemd worden, waar ze tijdelijk een toevluchtsoord konden vinden.
Te Chillon, aan het meer van Genève, werd het crimineele onderzoek tegen hen
ingesteld in October 1348. Daarop volgden Freiburg en Bern. Door de smart der
folteringen van de pijnbank werden ze tot de bekentenis gedreven van eene misdaad,
waaraan noch zij noch iemand ter wereld schuldig waren. Te Zofingen verklaarde
men werkelijk vergif in eene bron te hebben gevonden. En nu was het genoeg om
daarvan een aanklacht tegen de joden in geheel Europa te maken. Als een loopend
vuur verbreidde zich dat gerucht van het oosten naar het westen, naar alle landen
en volken, waar de gemoederen door de vreeslijke gebeurtenissen van den dag
geschokt waren. Van Bern gingen plechtige bevelschriften uit aan de steden Bazel,
Freiburg en Straatsburg om de joden als giftmengers te vervolgen. De burgemeester
en de raadsheeren verzetteden zich wel tegen dien eisch, maar in Bazel werden zij
genoodzaakt onder eede te beloven, dat zij de joden zouden verbranden en aan
1)
hunne geloofsgenooten gedurende 200 jaren de stad zouden ontzeggen . Hierop
werden te Bazel alle joden - en hun aantal was niet gering - in een houten hiertoe
ingericht gebouw opgesloten en te gelijk hiermede verbrand, en dat bloot op het
volksvermoe-

1)

In Mei 1349 schrijft de landgraaf Friedrich van Thuriiigen aan den Raad der vrije rijksstad
Nordhausen: ‘Ihr Rathesmeister und Rath der Stadt zu Nordhousen, wisset, dass wir alle
unsere Juden haben lassen brennen, so weit unsere Landen sein, um die grosse Bosheit,
die sie an die Christenheit haben gethan, wenn sie die Christenheit getödtet wollten haben
mit Gift, die sie in alle Brunnen geworfen haben: Das wir gänzlich erkundet und erfahren
haben, dass das wahr ist. Darum rathen wir euch, dass ihr eure Juden lasset tödten Gott zu
Lobe und zu ehren und der Christenheit zur Seligkeit.’
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den afgaande, zonder dat een gerechterlijk onderzoek had plaats gehad. Freiburg
volgde spoedig dit voorbeeld na. Te Bennefeld in den Elzas, werd een vormelijke
landdag gehouden, waarop de bisschoppen, heeren en baronnen en de
afgevaardigden van alle steden en dorpen uit den omtrek bijeen kwamen, om te
beraadslagen hoe men in het vervolg met de joden handelen zou. Toen zich de
afgevaardigden van Straatsburg, met uitzondering van den Bisschop, ten gunste
der vervolgden uitlieten, dewijl zij niets ten hunnen nadeele wisten aan te voeren,
wekten zij een luid misnoegen op en vroeg men hen: waarom zij dan hunne bronnen
gesloten en er de emmers afgenomen hadden? Op deze wijze werd door de
meerderheid het bloedbesluit genomen om de joden te vernietigen. Door de hooge
geestelijkheid daartoe aangespoord koelde het gepeupel nu naar hartelust zijn
ruwen hartstocht aan de ongelukkigen. Waar men de joden niet verbrandde, daar
werden ze als wild gedierte verjaagd en vielen ze in handen der landlieden, die ze
te vuur en te zwaard, zonder eenig menschelijk gevoel, tot op den laatsten man
vernietigden. In Spiers sloten zich de joden in hunne vertwijfeling in hunne woningen
op en staken deze bij de nadering der vervolgers in brand. De weinigen, die in hunne
handen vielen, werden tot den doop genoodzaakt. De lijken der vermoorden werden
in wijnvaten in den Rhijn geworpen, opdat zij de lucht niet zouden verpesten. De
raad der stad belette aan het volk het jodenkwartier binnen te dringen, omdat hij de
schatten die in de woningen der vermoorden aanwezig waren, voor zich zelven
wilden behouden. In Straatsburg werden 2000 joden op hunne begraafplaats
verbrand in een daartoe opzettelijk gebouwde loods. Men plaatste de kinderen in
het bijzijn der ouders op den brandstapel en alleen op de belofte, dat deze zich
zouden laten doopen werden de kinderen aan hen teruggegeven. Alle panden en
schuldbrieven liet de raad aan de schuldenaars teruggeven, terwijl het gevonden
geld onder de handwerkslieden werd verdeeld. Velen wilden echter het snoode
hloedgeld niet aannemen, maar schonken het op aanraden van hunne biechtvaders
aan de kloosters. In alle aan den Rhijn gelegen steden herhaalden zich in de hierop
volgende maanden dezelfde wreedheden en nadat de rust eenigszins hersteld was
meende men een Gode welgevallig werk te doen door met de steenen der verbrande
huizen van de joden vervallen kerken en klokkentorens te laten
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herstellen. De kronieken van dien tijd illustreeren deze schrikgeschiedenissen met
tal van cijfers betrekkelijk de hier en daar verbrande joden. Ik zal uwe aandacht er
niet mede vermoeien.
Alleen in Mainz zouden 12000 joden een smartelijken dood gevonden hebben.
Aldaar ontstond een hevige strijd tusschen hen en de christenen, en toen zij voor
de overmacht moesten bukken, togen zij naar hunne woningen, waarin zij een prooi
van het vuur werden, dat zij zelven hadden aangelegd. Zoo gaven dan ook op
andere plaatsen de fanatieke geeselvaarten tot bloedige tooneelen aanleiding, en
dewijl men overal aan de moordlust een verwoeden hekeeringsijver verbond, zoo
werd ook onder joden een fanatisme opgewekt, om als martelaars voor het oude
geloof te sterven. Hoe zouden zij zich ook met overtuiging in de armen van het
Christendom hebben kunnen werpen, welks geboden nooit misdadiger werden
overtreden? In Eslingen verbrandde zich de geheele joodsche gemeente in hare
synagoge en meermalen zag men, dat moeders hare eigene kinderen, opdat zij niet
gedoopt zouden worden, op den brandstapel wierpen en er daarna zelven
opsprongen. Ook in Nederland maakten zich de geeselbroeders aan de snoodste
handelingen schuldig. Een kroniekschrijver zegt daaromtrent: ‘De geeselbroeders
sloegen de joden doodt, waar dat si se vonden, die niet kersten wesen wouden,
ende meenden dair Gode lieve mede te doen, dat nogtans in onzer wet verboden
is.’ Te Zwolle werden door hun toedoen in 1348 al de joden verbrand. Hetzelfde
herhaalde zich in andere plaatsen, altijd, zooals men zeide, pro amore Deil In één
woord, alles waartoe geestdrijverij, roofzucht en vertwijfeling op eene noodlottige
wijze met elkander verbonden, den mensch immer kunnen brengen, dat geschiedde
in de jaren 1348 en 49 in geheel Duitschland, Italie, Spanje, Frankrijk en Nederland
ongestraft voor het oog der geheele wereld. Het scheen dat de pest slechts door
schandalen en waanzinnige bedwelming en niet door rouw en droefenis gevolgd
werd. De meesten van hen wier stand en opvoeding er toe leidden om de stem der
rede te doen hooren, voerden zelven den ruwen hoop tot moord en plundering aan.
Meest alle joden, die in den doop hun redmiddel gevonden hadden, werden later
voor en na verbrand, want men hield niet op hen van vergiftiging des waters of der
lucht te beschuldigen. Met hen werden tevens eenige christenen terecht gesteld,
die hun hetzij uit menschlievendheid
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hetzij uit eigenbelang bescherming verleend hadden. Anderen, die tot het
christendom waren overgaan, hadden berouw over hunne afvalligheid en sloegen,
getrouw aan hun geloof, de handen aan hun eigen leven.
Aan de menschlievendheid en het verstand van Clemens VI moet men ook in dit
opzicht eene eerbiedige herinnering wijden. Doch zelfs het hoogste kerkelijk gezag
was buiten machte, om de teugellooze woede tot bedaren te brengen. Hij
beschermde niet alleen de joden in Avignon, zooveel in zijn vermogen was, maar
vaardigde ook twee bullen uit, waarin hij hen voor onschuldig verklaarde en de
christenvolken, hoewel ook zonder gevolg, vermaande van eene zoo ongegronde
vervolging af te zien. Ook keizer Karel IV was den joden genegen en zocht, zooveel
hij kon, het verderf van hen af te wenden. Hij durfde nochtans het zwaard der
gerechtigheid niet uit de schede trekken en zag zich zelf genoodzaakt aan het
eigenbelang der Boheemsche edelen toe te geven, die eene zoo gunstige
gelegenheid niet voorbij wilden laten gaan, om zich met behulp van een keizerlijk
mandaat van hunne joodsche schuldeischers te ontslaan. Hertog Albrecht van
Oostenrijk plunderde de steden en stelde haar op brandschatting, die zich aan
vervolgingen der joden hadden schuldig gemaakt, doch kon zelfs niet verhoeden,
dat eenige honderden joden, die in zijne eigene vesting Kyburg waren opgesloten,
door de inwoners zonder erbarming werden verbrand. Verscheidene andere duitsche
vorsten hebben hunne besle pogingen, echter niet met veel beter gevolg, ten gunste
der vervolgden aangewend.
Maar genoeg van al die gruwelen!

VI.
Uit de medegedeelde feiten zal het u, naar ik vertrouw, duidelijk genoeg zijn gebleken
hoe nauw een verband er bestaat tusschen gezondheid en beschaving, hoe innig
's menschen gezondheid in hare uitgebreide beteekenis met den staat van cultuur
van den bodem waarop hij leeft, met de samenstelling van de lucht waarin hij ademt,
met de godsdienstige, politieke en
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sociale gesteldheid van zijn tijd samenhangt. Voorwaar, het zou vermetel zijn om
den invloed van den kosmos op het gezond bestaan van den mensch te miskennen,
maar even gewaagd zou het wezen om de beroeringen, die destijds in en op de
aarde en in het plantenstelsel zich voor en tijdens het uitbreken van den Zwarten
Dood voordeden, als de hoofdaanleidingen van die wereldplaag te beschouwen.
Noch astralische, noch tellurische omwentelingen kunnen in aanmerking komen als
rechtstreeksche oorzaken van zulke vreeslijke wereldziekten. Veeleer moet de
gebrekkige cultuur van mensch en bodem als haar naaste oorzaak worden
aangenomen. Onze tijd houdt zich ernstig met dit gewichtige vraagstuk bezig, en
hoe verre wij ook nog van eene oplossing verwijderd mogen zijn, hoe raadselachtig
ons nog het wezen en het ontstaan van de epidemiën onzer dagen mogen
toeschijnen, zooveel staat niettemin vast, dat zij niet als gevolgen van
bovennatuurlijke werkingen, maar als uitvloeisels van zeer natuurlijke - ofschoon
niet altijd aan te wijzen en te verklaren - oorzaken zijn te beschouwen, die
gehoorzamen aan de gewone wetten van het physische leven. De geschiedenis
van de pest heeft dat meer dan eenige andere volksziekte bewezen.
Een sprekend bewijs daarvan leveren de omstandigheden, waaronder de pest
van deze aarde is verdwenen. De hoofdzetel van de ziekte was de zuidelijke
deltahoek, de plaats waar Caïro is gelegen. Zij vormde een deltaketel, zooals er
onder het tropisch klimaat en onder dergelijke omstandigheden van bewoonde
streken nergens op de aarde een werd aangetroffen. Met de toenemende bevolking
van dezen dalketel, die aan eene zijde geheel in een moeras was herschapen, kreeg
de pest daar gedurig uitbreiding. Men denke zich eene onzindelijke bevolking, die
het balseinen en wegvoeren der lijken had nagelaten. De lijken werden in de huizen
in zittende houding begraven. Met het jaarlijks wassen van den Nijl en met zijne
overstrooming werden deze lijken in een staat van ontbinding gebracht. Het slijk,
dat de Nijl achterliet bevatte plantaardige en dierlijke in ontbinding verkeerende
massa's. Daarbij voegden zich al de onreinheden van menschen, dieren en
huishoudelijken afval, die in een kanaal werden geworpen en daar aan zijn blind
uiteinde zich ophoopten tot een verpestende moeras, waarop de tropische zon
maanden achtereen inwerkte en de lucht met dikke nevels vervulde, die geen uitweg
konden vinden, doordien het dal rondom met heuvels was

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

186
omringd. Mehemed-Ali, op dien toestand opmerkzaam gemaakt, zag de
noodzakelijkheid in van verbetering. Zonder aan de uitroeibaarheid der pest te
gelooven, ja zelfs zonder er aan te denken, begon hij echter eenige sanitaire
verbeteringen in te voeren. Vooral wijdde hij zijne aandacht aan de verbetering van
den bodem. Duizenden en duizenden Fellahs werden aan het werk gezet, om de
heuvels af te graven en met den inhoud daarvan de poelen te dempen. Hij vaardigde
strenge voorschriften uit omtrent het begraven en de openbare reinheid. Door het
afgraven der heuvels drong de frissche, gezonde woestijnlucht in de stad. De vroeger
stinkende poelen veranderden in geurige tuinen en welige akkers. En ziet, nauwelijks
is dat alles tot stand gebracht, of de duizendjarige vijand treedt van jaar tot jaar
zeldzamer te voorschijn, om voor het laatst in 1845 zich te vertoonen en toen van
dit aardrijk te verdwijnen!
Zoo vestigt zich al meer en meer de overtuiging, dat volksziekten de uitwerkingen
van vele en velerlei invloeden zijn, die langzaam en aanhoudend samenwerken,
om onder gunstige omstandigheden van tijd en plaats voor den dag te treden en
dan met min of meer hevigheid en uitgebreidheid voort te woeden. Dat de volken
van het hedendaagsch beschaafd Europa niet zoo veelvuldig en zoo hevig door die
volksziekten worden bezocht, is waarlijk niet te danken aan de vorderingen der
geneeskunst, noch van de quarantaine-cordons. Beiden staan in hunne oudere
vormen nog even machteloos tegenover zulk een vijand als vroeger. Maar alleen
de toenemende beschaving, die de wetenschap ten algemeenen nutte heeft
dienstbaar gemaakt, de betere cultuur van mensch en bodem, waardoor meer
welvaart, meer zedelijkheid, meer levensenergie worden voortgebracht, was in staat
het schrikwekkend beeld van de volksziekten in een gunstiger licht te stellen.
Voorwaar! de tijden zijn nog niet daar, om ons geheel aan haren invloed te kunnen
onttrekken, maar de staat van cultuur, waarin mensch en bodem verkeeren, is dan
ook nog verre van volmaakt. Hoe aanmerkelijk de omstandigheden van onze dagen
van die van vroeger mogen verschillen, die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan
van volksziekten, niet minder groot is het onderscheid tusschen den feitelijken
toestand en den staat van cultuur zoo als die behoorde te zijn, om meer gezondheid,
meer welvaart, meer geluk te kunnen smaken. De inrichting van de hedendaagsche
maatschappij is van
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dien aard, dat zij eene menigte invloeden in het leven roept, die gunstig medewerken
tot het ontstaan en de verbreiding van epidemiën. Hier opeenhooping van bevolking,
daar bederf van lucht, water en bodem, ginds zedelijke en physische ellende, overal
verhoudingen, die slechts wachten op het gunstige oogenblik, om als een algemeen.
verschijnsel te voorschijn te brengen, wat sinds geruimen tijd in stilte voortwoekert.
En zeker zouden de gevolgen even ernstig als vroeger zijn, ware het niet, dat de
beschavende invloed van onzen tijd meer tot alle standen is doorgedrongen, dat
eene meer verlichte staatkunde, een meer gelouterde godsdienst, eene meer
algemeene verspreiding van kennis vele van die schadelijke invloeden krachteloos
zouden maken. Onder dien vereenigden invloed is de staat der volksgezondheid
dan ook aanmerkelijk gunstiger geworden, dan hij in vroegere eeuwen is geweest.
De betere begrippen van opvoeding hebben tengevolge, dat de kindersterfte
aanmerkelijk is verminderd en dat een krachtiger geslacht opwast, dat aan de
menigte schadelijke invloeden van ons meer dan vroeger samengesteld
maatschappelijk leven, beter dan toen weerstand kan geboden worden. Van daar,
dat de wisseling der bevolking thans overal meer geregeld dan voorheen plaats
heeft, dat de geboorten in betere verhouding tot de sterfte staan, dat de gemiddelde
levensduur aanzienlijk is verhoogd en het verschil in de sterfte tusschen het arme
en rijke deel der bevolking niet meer zoo aanzienlijk als voorheen is. Veroorlooft mij
dit met een paar cijfers toe te lichten. Wij zullen tot dat einde de statistiek van de
bevolking van Genève bezigen, die uit een historisch oogpunt het meeste vertrouwen
verdient. In de 16e eeuw stierven daar van de 1000 kinderen, die levend geboren
werden, voor ze hun eerste levensjaar hadden bereikt 260, in de eerste helft dezer
eeuw bezweken van een gelijk aantal slechts 123. Van de 1000 menschen bleven
de

in de laatste helft der 17 eeuw beneden de 10 jaren 480 in het leven, in de eerste
helft dezer eeuw 744. Van de 40jarigen bleven destijds 204 over, in deze eeuw 529;
terwijl slechts 41 van de 1000 den 70jarigen leeftijd bereikten, is dit aantal in onze
de

eeuw niet minder dan 238. In de 16 eeuw stierven derhalve meer kinderen beneden
de

't jaar dan in de 19

eeuw in de eerste 10 levensjaren tezamen, en terwijl toenmaals
ste

slechts ⅕ der levenden het 40 jaar bereikte, gelukt dit thans aan meer dan de
helft der menschen. De levenskans is dus
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veel grooter geworden en de gemiddelde levensduur aanmerkelijk verlengd. Nemen
we weder de sterftelijsten van Genève ter hand, dan blijkt, dat de gemiddelde
de

levensduur der gestorvenen aldaar op het eind der 16
de

de eerste helft der 19

eeuw bedroeg 21 jaren, in

42 jaren: juist eens zoo veel. De gemiddelde levensduur
de

bedroeg in Frankrijk op het laatst der 18 eeuw 28 jaren, in 1867 37 jaren. Uit de
onderzoekingen van den bekenden statisticus Farr in Engeland bleek, dat aldaar
van 1660-79 van de 100000 menschen jaarlijks 7000 stierven, terwijl van 1840-59
de

de

van een gelijk getal slechts 2439 bezweken. In de 16 en 17 eeuw stierf in Europa
1 van de 20-25 inwoners, thans 1 van de 40-45, de gemiddelde levensduur, die
destijds 20-25 jaren bedroeg, is thans tot 35 jaren en meer gestegen.
Maar genoeg cijfers reeds om te staven, wat de ervaring ons trouwens dagelijks
meer en meer leert, dat overal waar de mensch naar ware beschaving streeft, de
welvaart die daarvan het gevolg is, op den noodzakelijken grondslag van gezondheid
moet steunen, dat de eene zonder de andere niet bestaan kan, niet denkbaar is.
De aanzienlijke verschillen in sterfte en levensduur tusschen vroegere en de
tegenwoordige tijden zijn dan ook hoofdzakelijk aan het verminderen of verdwijnen
van die geduchte volksziekten te danken. Wij hebben in den Zwarten Dood een
treffend voorbeeld aangevoerd uit de vele geesels, die het menschdom van vroegere
eeuwen bij voortduring geteisterd hebben, die steeds aan de welvaart der volken
hebben geknaagd, haar belette die ontwikkeling te erlangen, welke zij in onze dagen
heeft verkregen. Men moge al verbaasd staan over de aanzienlijke offers, die thans
oorlogen, aardbevingen, overstroomingen, hongersnood en andere groote
gebeurtenissen in het leven der volken veroorzaken, men moge hoog opgeven van
de noodlottige gevolgen, die zij tijdelijk na zich slepen, geen van allen is te vergelijken
met de verwoestingen, die volksziekten over eenige uitgebreidheid en gedurende
min of meer langen tijd heerschende vroeger hebben aangericht. Wij, kinderen der
de

19 eeuw, kunnen ons daarvan geene voorstelling maken bij eene vergelijking zelfs
van de hevigste epidemiën van pokken, cholera of typhus, die in onze eeuw zijn
waargenomen. De geschiedenis der volksziekten stelt de waarheid in het helderst
licht, dat het niet de natuur,
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maar alleen de mensch is, die op deze wijze zijne welvaart en leven verwoest.
Die geschiedenis heeft ook eene andere waarheid aan den dag gebracht, namelijk
dat volksziekten even goed kunnen voorkomen worden als oorlogen en
overstrooming, hongersnood en andere rampen, die uitvloeisels zijn van een
onvolkomen staat van zaken in het leven der volken.
De erkenning van die waarheid is reeds de hoogste triomf van den mensch.
Zoodra hij tot de erkenning is gekomen, dat het voor een goed deel van hem zelven
afhangt, of hij gezond en lang zal leven, zal hem dit ten spoorslag strekken, door
de zucht naar zelfbehoud daartoe gedreven, om alle schadelijke invloeden te leeren
kennen en te vermijden, die zijn gezondheid en zijn leven in gevaar kunnen brengen.
Naarmate men heeft leeren inzien, hoe het met deze zaken gesteld is, zijn ook
ons standpunt en de geheele richting van ons streven en de middclen die wij
aanwenden, anders geworden. De wetgevers, de volksvertegenwoordigingen en
de besturen worden genoodzaakt die nieuwe krachtige richting van den stroom
steeds meer en meer te volgen, nu de openbare meening zich voor deze gewichtige
aangelegenheid gunstig gestemd toont.
Het is de plicht en de roeping van den Staat, om de physische welvaart zijner
burgers te bevorderen en te verzekeren. De burgers hebben aanspraak op zijne
bemiddeling en bescherming, daar waar hunne physische persoonlijkheid staat
bedreigd te worden, daar waar het individu met de hem ten dienste staande
geoorloofde middelen niet meer hij machte is, voor schade door anderen hem
aangedaan zich te vrijwaren; zij hebben de bevoegdheid om de hulp van de regeering
in te roepen waar schadelijke invloeden door het maatschappelijk leven de
algemeene gezondheid bedreigen.
De geschiedenis heeft geleerd, dat hoe meer de rechtstoestand van een volk is
ontwikkeld, hoe meer de cultuur de sociale toestanden beheerscht, de waarde eener
goede medische politie des te meer wordt op prijs gesteld en de behoefte aan wetten
in het algemeen gezondheidsbelang gevoeld en erkend wordt. In zoo verre de
eigene krachten der burgers toereikend zijn, is het de taak en de plicht van ieder,
om voor het welzijn van zijn eigen lichaam en van dat zijner onderhoorigen te zorgen.
Eerst als die eigene krachten te kort schieten treedt de noodzakelijkheid
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van staatszorg in deze materie op den voorgrond, in welks welbegrepen belang het
overigens is, dat de burgers een gezond en krachtvol leven tot de grenzen van den
natuurlijken dood deelachtig worden. Zwakke burgers toch zijn den Staat tot last;
met krachtvolle alleen kan een Staat bloeijen.
Dit heeft ook de Nederlandsche regeering begrepen en een aanvang gemaakt
met de regeling van het geneeskundig staatstoezicht, een tak van wetgeving waarvan
het Nederlandsche volk in de toekomst onschatbare voordeelen zal trekken. Maar
dit zal eerst dan het geval zijn als het volkbewustzijn de verhevene strekking van
die Staatszorg beter zal begrijpen; als allen zullen medewerken om de wenken en
voorschriften van hen die met de uitvoering zijn belast, op te volgen en toe te passen
tot eigen en het algemeene welzijn. Zoo lang dit besef van de noodzakelijkheid om
de goede bedoelingen van den Staat te helpen bevorderen niet tot alle rangen en
standen is doorgedrongen, zoolang zullen de beste wetten door de strengste
strafbepalingen gesteund, weinig tot verbetering van de volksgezondheid kunnen
toebrengen, zoolang zullen volksziekten van tijd tot tijd haar vernielenden invloed
doen gevoelen.
Laat ons daarom geen offer te groot zijn, om mede te werken tot bevordering van
dat groot algemeen belang. Want men bedenke, dat het hierbij niets meer of niets
minder dan het behoud van ons leven geldt.
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Een Waalsche sabbaths-vierder te Amsterdam in 1641.
Door Prof. J. Tideman.
Het volgende curieuse verhaal werd in 1821, waarschijnlijk door A. Stolker, uit een
Hollandsch HS., bij hetwelk hij ook een Latijnsch voor zich had, in het Mengelwerk
van dit Tijdschrift II. blz. 97 volg. medegedeeld. Hij vermeldde daarbij tevens, dat
het verhaal in 1653 door Phil. v. Limborch (toen nog student, later Hoogleeraar aan
het Seminarium der Remonstranten) was opgeteekend uit den mond van den
Burgemeester F. Banning Kok, die in 1642 als schepen in de zaak was gemoeid
geweest, en dat v. Limb. den man wien zij gegolden had nog meermalen in
Amsterdam op straat had gezien.
Op de Bibliotheek van de Amsterdamsche kerk der Remonstranten trof ik het
Holl. HS. aan. Mij drong dit tot een onderzoek naar de zaak die het vermeldt. En dit
leverde in éen opzicht genoeg stelligen uitslag om, met de mededeeling hiervan,
het verhaal na 53 jaar hier nog eens onder de aandacht te brengen, als een
merkwaardige proeve van de hardheid en willekeur, aan welke men, zelfs in den
laatsten tijd van den vrijheidsstrijd tegen Spanje, in de stad die de beroemde toevlucht
van vervolgden was, vooral door de toenmalige verhouding van kerk en staat bloot
stond.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

192
‘Het is gebeurt te Amsterdam in 't Jaer 1641 dat een man, synde lidtmaet van de
Walsche Gemeynte, een opinie kreegh dat den Jootschen Sabbath onder 't N.
Testament niet afgeschaft was, en dat derhalven die als noch behoorde onderhouden
te werden: overdenckende oock dat de Sondach altyd van de Christenen geviert is
geweest, wilde die meede onderhouden; en verstont alsoo dat men twee heylige
dagen in een weeck behoorde te hebben. Dit gekomen sijnde voor de Walsche
Kerckeraet, wert hy ontboden, en gevraeght synde of sulckx syn gevoelen was,
antwoort rondelyck jae: waer op die van den kerckenraet hem heftigh beginnen te
bestraffen en te seghen dat het een heel schaedelijck, jae godtloos gevoelen was,
en soo hij daerin volherde, dreychden sy hem te excommuniceeren. De man, over
sulck een harde bejegeningh verwondert, antwoort, dat hy niet sien konde dat syn
gevoelen valsch, veel min godloos was, en indien de kerckenraet hem konde
onderrichten dat den Jootschen Sabbath afgeschaft waer, hy wilde gaern sijn
doolingh verlaeten, maer indien de kerckenraet sulckx niet en dee, datse hem dan
niet qualyck af moest nemen dat hij twee heylige dagen in een weeck hield. Hier op
eenige dispuyten tusschen den man en den kerckenraet gevallen synde, verstondt
de man dat de redenen van de kerckenraet hem voorgestelt niet gewichtich genoegh
waeren, om hem van syn gevoelen af te doen staen, verklaerde derhalven 't selfde
niet te kunnen verlaeten, of hy moest noch beter onderricht worden: daerop de
kerckenraet hem dreychde met de excommunicatie voort te sullen gaen en, soo hy
ondertusschen syn doolingh niet wederriep, hem t' eenemael af te snyden. De
Sondach daer aen wert het formulier van den ban van de Predickstoel afgelesen,
en de man daerin genoemt met verklaringh syner gevoelen, en hoe hy, van den
1)
kerckenraet vermaent synde, hartneckigh gebleven was. 't Gebeurde dat op die
dach een schepen in de Walsche Kerck was, en sulckx aenhoorde: die hier over
verwondert, den kerckenraet nae desen persoon vraeght, en wat eygentlyck syn
gevoelen was: waer op de kerckenraet hem heel leelyck voor den schepen
afschildert, seggende dat hy een halve Joodt waer, die den Jootschen Sabbath
wilde onderhouden hebben, en begon alles op het alder-

1)

Naar de mededeeling van 1821 sprak het Lat. H.S. slechts van bedreiging met afsnijding,
niet van hare uitvoering.
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breetste uyt te meten. De schepen, 's daeghs daer aan op 't Stadthuys komende,
verhaelt aan syn mede-schepenen wat hij 's daeghs te voren gehoort hadt; en hier
1)
op, nae dat men Franck van der Meer, (Ruytenburgh was juist uyt de stadt een
schepen die een moderaet man was, en die men wist dat den handel niet voor goet
soude kennen, had af laten gaen, laet men den man voor schepenen ontbieden:
de welcke komende, wert van den President (die een harde contra Remonstrant
was) gevraeght, of hy gevoelde dat den Jootschen Sabbath niet afgeschaft was: hy
antwoord jae: gevraeght of hy van syn gevoelen wel met den kerckenraet
gesproocken hadt, antwoort wederom jae: ten laatsten gevraeght synde of hy noch
by dat syn gevoelen bleef, antwoorde, dat hem van de kerckenraet geen redenen
voorgestelt en waeren die krachtigh genoegh waeren om hem van gevoelen te doen
veranderen, dat hij derhalven syn gevoelen noch niet verlaeten kon: maer wist
iemant hem beter te onderrichten, hy wilde hem gaern laten onderwysen, en indien
hy bevondt dat hy doolde, syn doolingh verlaeten. Hierop werd van de schepenen
heftigh op hem uytgevaeren, en geseyt dat syn gevoelen goddeloos was, ja wiert
met veel harde scheltwoorden bejegent, ende op 't laetste geseyt, dat hij die sulck
een gevoelen hadt niet waerdich was meer in 't geselschap van menschen te komen.
Hier op is belast, dat men hem soude wech leyden tot dat besloten was wat men
met hem doen soude. De schepenen ondertusschen dit met malkanderen
overleggende, wert goet gevonden dat men hem in eene eeuwige gevankenisse
soude opsluyten. Daerop wert de man weder binnen ontboden; inkomende spreeckt
hem de President aldus aen: Alhoewel gy onwaerdich waert langer het aertrijck te
betreden, soo is 't dat wy, barmherticheyt tegens u gebruikende, ons laeten
vernoegen met een eeuwige gevanckenis; verklaeren dierhalven, dat gy onwaerdich
syt in 't geselschap van menschen te mogen komen en bannen u om eeuwigh
gevangen te sitten, sonder ooit van uw leven losgelaten te werden. Dit gedaen
synde, moest men een heymelycke plaetse vinden om daer den man intesetten,
want, soo men hem in de gewoonlycke gevanckenis gestelt had, soude sulckx
lichtelyck den Burgemeesteren ter ooren gekomen hebben. Men besluyt eindt-

1)

Beiden staan als schepenen in 1641 vermeld in de Naaml. bij Wagenaar, III 342.
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lyck hem te brengen in 't tuchthuys. Wanneer men voor het tuchthuys komt, soo
siet men een poort, daerop twee beelden staen die hout raspen. Bij die poort schuins
onder die beelden wiert dese man geset in een heel kleyn kamertjen en daar een
klein venstertjen in was, door 't welck de man de luyden die in 't tuchthuys quamen
konde sien inkomen. De schepenen dit merckende, om hem toch alle gesigcht van
menschen te benemen, laeten dat venstertjen met plancken beschieten, soo dat
de man altyt nacht en dach in 't duyster sate, en hier bleef hy wel de tyt van seven
maanden. Dese tyt verstreecken synde, vreesden sy, indien sy de man daer lieten
sitten, dat sulckx ter ooren van de andere schepenen mochte komen, die het jaer
daeraen souden regeeren, die den man ontslaen en dit altemael voor de
Burgemeesteren brengen souden, dat haer dan heel qualyck afgenomen soude
werden; soo laten sy den man voor haer komen, waer op sy hem aldus
aenspreecken: Al is 't dat gy onwaerdich waert meer het gesicht van menschen te
genieten, soo willen wy nochtans barmherticheyt over u gebruycken en laten u nu
kiesen, of gy liever wederom wilt in uw gevangenhuys opgesloten, of voor al uw
leven uyt Amsterdam gebannen werden, doch onder conditie dat gy van dit ons
vonnis noyt sult appelleeren, of aen Burgemeesteren versoecken om weder in de
stadt te mogen wonen. De man, die liever buyten lant gewoont soude willen hebben
als wederom daer te sitten, seyde liever gebannen te willen sijn en is daer op van
syn banden ontslaegen, en voort nae Rotterdam gereyst, daer hy gingh woonen.
Ondertusschen, terwyl de man gevangen sat, hadden de schepenen over de
bediening syner goederen gestelt een grooten lichtmis, Salomon de la Voys genaemt,
van den welcken desen man, nu in vryheyt herstelt synde, rekenschap eyschte van
syn bedieninghe; maer alsoo desen la Voys daer niet toe te crygen was, vont de
man hem genootsaeckt aan de schepenen van Amsterdam te schryven. Hy schryft
dan een brief aan de H.H. schepenen, waer in hy de gantsche handel verhaelt, hoe
hy om syn gevoelen gevangen sat, en daer na uyt de stadt gebannen is, dat hy
oock belooft had noyt sonder consent der schepenen wederom in de stadt te komen:
versocht alleen maer, dat, nademaal Salomon de la Voys, die over de bedieningh
syner goederen ondertusschen gestelt was, aen hem geen rekenschap wilde geven,
de H.H. schepenen geliefden te belasten dat hy aen haer rekenschap van syn
bedieninge
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soude doen. Dese brief aen de schepenen behandigt ende gelesen synde, docht
hen altemael heel vreemt te lesen dat sulckx t' Amsterdam geschiet soude syn: Sy
vraegen haer President, (die een van de alderhartste Contra-Remonstanten was)
wat daer van was, en wat voor een dese man waer: de President, siende datter nu
andere schepenen waeren als 't jaer te voren, seyde dat het een overgeven guyt
waer. De andere eyschten eenige openingh van de saeck, waer op de President
seyde, Myn Heeren spreeckt daer niet af, ick altereer als ick om den boef denck.
1)
De andere Schepener, des wachtende tot dat President P. Hasselaer naer huys
gegaen was, wilde desen handel weten: ontboden derhalven den Secretaris en
lieten hem de Stadtboecken brengen; die doorsoeckende vinden sy een sententie
die ock naderhant doorgehaelt was, soo dat sy daer niet af kosten lesen, maer de
tyt wanneer se gestelt en wederom deur gedaen was, quam heel wel overeen met
de tyt die de man in syn brief schreve: Eyndelyck verstonden sy uyt den Secretaris,
dat het de sententie waer die sy sochten, en van den selven inhout als den man
geschreven had. De schepenen, siende dat de schepenen van 't voorgaende jaer
haer eygen sententie te niete gedaen hadden, verstonden dat het haer vrystont in
dese saeck nae haer believen te handelen. Sonden derhalven een brief nae
Rotterdam aen den selven man, waer in sy schreven, dat sy niet begeerden dat
Salomon de la Voys aen haer rekenschap soude doen, maer wilden, dat hy weder
t' Amsterdam souden komen woonen, en dat se Salomon souden belasten dat hy
aen hem self rekenschap sou doen. Hier op komt de man weder t' Amsterstam, en
la Voys wert belast hem rekenschap synder bedieninge te doen; die gedaen synde,
sco was hy in den tyt van seven maenden, die hy over de goederen van desen man
geweest had, (en die omtrent 15000 gulden besat) 3000 gulden ten achteren
geraeckt, soo dat de man een vyfde wel van syn goet quyt was, dewelcke, hier off
niet wel te vreden synde en dit aen de schepenen seggende, seyden hem de
schepenen indien hy la Voys voor recht wilde roepen, dat sy 't hem soude toewysen,
en la Voys die 3000 gulden op doen brengen: doch hij most voor

1)

Bij Wagenaar komt deze in 1641 als Burgemeester, in 1642 als President Burgem. voor III.
302.
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haer ontbooden werden: maer de man, de moeyte schuwende, heeft het laten rusten,
en is nae die tyt gerechtelijck voortaen binnen Amsterdam blijven woonen.’
o

Het verhaal is vervat in N . 85 van de verzameling van HSS. der Amst. Remonstr.
o

Kerk die als N . 158 in den catal. voorkomt. - Op mijn verzoek had de Heer emerit.
Pred. Dr. Mounier de goedheid in de akten-boeken van den W. Kerkeraad te
onderzoeken, of daar iets van de zaak was aangeteekend. Maar hij vond niets
(misschien om de naar het Lat. HS. niet volvoerde bedreiging), en wel andere
disciplinaire handelingen van dien tijd, die van een méér billijken en zachten geest
getuigen.
Maar in het Amsterdamsche Justitieboek van Juni 1639 - Sept. 1644, thans in 't
archief van het Prov. Hof. van N. Holland bewaard, vond ik op blz. 144 werkelijk
een vonnis, tusschen 19 Dec. 1641 en 9 Jan 1642 geveld, van pl. min 25 regels
d o o r g e h a a l d , en wel zoo zwaar doorgehaald dat geen enkele letter van het
oorspronkelijke schrift meer leesbaar is. Op de kant is dit roijement aldus
gelegaliseerd: Alhier geroijeerd met kennisse van Heeren schepenen, allen behalve
Dr. Frank van der Meer, op den 1 febr. 1642 (en dus vóór de magistraats
v e r w i s s e l i n g ) bij mij Secretaris, P. Hasselaar. Bruyningh 1642 (onderteekenaar
van het vonnis).
Maar noch vroeger in het Justitiebock, noch in het Confessieboek op dit gansche
jaar vond ik iets dat op de zaak betrekking heeft. En wilde Prof. Gunning op mijn
verzoek gaarne beproeven het onleesbaar gemaakte vonnis van het roijement te
ontdoen, hiertoe mocht ik het van hoogerhand gevraagd verlof niet erlangen. Thans
maakt het geroijeerde vonnis den hoofdinhoud van het verhaal meer dan
waarschijnlijk. En schijnt dan het ontbreken van elk ander vroeger of later vonnis of
verhoor in de Justitie en Confessie boeken te getuigen, dat men zulke zaken maar
onder de hand afdeed, zoo geeft het een en het ander des te meer eene proeve
van 't willekeurig geweld, waaraan men hij de toen bestaande betrekking tusschen
kerk en staat, door den gelooofs-ijver van enkelen die de macht in handen hadden,
was bloot gesteld.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

197

De eerste hollandsche vertaling van Molière's Etourdi.
Door Aart Admiraal.
In aflevering II van den derden jaargang ‘Nederlandsch Tooneel’ spreekt de heer
Rössing, in zijn b i j d r a g e n t o t d e k e n n i s v a n h e t a m s t e r d a m s c h
t o o n e e l , van de slechte vertalingen die er in den regel werden geleverd in vroeger
tijd. ‘Quinault en Molière’ zegt hij op bl. 117, ‘om geen andere te noemen, zijn door
onhandigen vaak onkenbaar gemaakt.’
Ik ontken dit niet en waardeer de klacht van van Effen over het gebrek aan
taalkennis, dat de meeste vertalingen voor het tooneel dier dagen verraden. Vertalen
is een moeilijk werk. Er is ook een eigenaardig bezwaar aan verbonden, kritiek uit
te oefenen op vertaalwerk, inzonderheid voor het tooneel. Zelfs in onze taalkundige
en taalkunstige dagen heeft een vertaler te v e e l te lijden. Ik wijs o.a. op het feit,
dat van Zeggelen zijn vertolking van den M i s a n t h r o p e heeft moeten omwerken;
1)
dat sneltolken als Burlage , Peypers en Lamot er maar niet in slagen, om vol-

1)

Sedert overleden.
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doende tooneelvertalingen te leveren en eindelijk op het vermakelijk verschijnsel,
dat de tooneelrecensent in de nieuwe rotterdamsche koerant en die in ‘het
Nederlandsch Tooneel’ (bl. 144) beiden een hevigen aanval wagen op de vertolking
van L a j o i e f a i t p e u r en geen van beiden zeggen hoe het wezen moet. De
1)
titel is vertaald met: V r e u g d b a a r t a n g s t . Zeven uitroepteekens vliegen uit
de pen van den dagbladrecensent. ‘Zóó bedorven, dat....’ jammert het tijdschrift en
de hoofdredakteur voegt er nog een paar hartversterkingen bij - maar vergeefs zoekt
de lezer naar het antwoord op een paar zeer natuurlijke vragen: is de fransche titel
gezond? Welken hollandschen zoudt gij dan geven?....
Maar waar is 't helaas! dat ongeletterde lieden veel te spoedig aan vertalingen
van tooneelstukken zich wagen, waardoor 't soms schijnt, alsof wij sints 1672 en
Pels nog niets zijn vooruitgegaan. Die schijn dreigt waarheid te worden voor elk die
onbevooroordeeld de vertaling leest, waarop ik in dit opstel wilde wijzen. Zij komt
mij niet alleen voor, een gunstige uitzondering te maken op de vertalingen uit den
tijd van Pels en Meijer, door Rössing en ook door Jonckbloet zoo teregt gehekeld,
maar zij is tevens waard gelezen te worden door dezulken, die nog heden
tooneelstukken van Molière wenschten te vertalen. Ik bedoel: ‘O r a t y n e n
M a s k a r i l j a s of den ontijdigen loskop, Blijspel. In Nederduytsche vaarzen gestelt
door J. Dullaart. Vertoont op d' Amsterdamsche schouwburg. Tot Amsterdam, bij
de weduwe van Gysbert de Groot, Boeckverkoopster op de Nieuwen-Dijck, tusschen
de twee Haarlemmer-Sluysen.’ Dat ook Dullaart een der slachtoffers was van de
meijer-pelserij, blijkt zoowel uit zijn tamelijk flauwe opdracht als zijn uitvoerige
verwarde inleiding, die ik hier beide laat volgen voor zulke lezers, die de vertaling
niet bezitten en minder bekend zijn met de spanning, die er door de Akademie van
Coster aan de eene zijde en N i l v o l e n t i b u s a r d u u m ter andere, onder de
letterbeoefenaars dier dagen bestond. 't Was in den tijd dat de Vondelzon ter kimme
neigde. En als de zon ondergaat, worden de sterren zigtbaar. Maar 't was niet het
bescheiden stergeflonker. Stel u veeleer voor een

1)

Ajax optrekkende tegen Hektor heeft op 't gelaat: ‘een lach, die siddring baart.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

199
door de goden verlaten Olympus, waarop Saters vechten om de kruimels van den
hemelschen disch en de achtergelaten kleedingstukken, waarmede dit kleine geslacht
zich poogt te voeden en op te sieren. Slechts hier en daar op een verlaten top zit
nog een echte zoon der goden - en ziet het apenspel met aangeboren hoogheid
aan.
‘Den Edelen, Erntfesten en Bescheyden Heer, Lodewijk de Bas, Heere van de
Horstermeer, Ossenburgh en Heineoort, etc. Oud Hoogheimraat van den Landen,
en groot Waterschap van Woerden, etc.
Mijn Heer,
Eyndelijk verstout ik mij mede, om in dese beroerde en oorlogziekke pennestrijdt,
met dit scheepje, dat over seven of acht jaaren al op stapel gestaan heeft, en al
voor eenige jaaren afgeloopen is, nu onder Uw Ed. geleyde, zee te kiezen, en t'
zeyl te gaan, na die haven, die zeer zelden, zonder groote stormen en onweersbuyen,
of vijanden t' ontmoeten, bestevent wort.
Krijg ik ondertusschen wat op mijn muts en moet ik wat van mijn veeren laten, ik
mag denken; 't zijn verbode goederen, van onse oogenschijnelijke vijanden; en dat
dese Pochenelle niet met de alderbeste waaren: die de statige en stóische behagen,
geladen is.
Evenwel mijn Heer, zoude ik wel durven zeggen, dat er weinig slach van
Blij-speelen in Frankrijk, sedert eenige jaaren, zijn uitgekomen, die dezen
o n t i j d i g e n L o s k o p hebben overtroffen, ende zijn maker, M o l l i è r e meer
roem van 't France Hof toegebracht.
De wijze van spreeken die den Dichter, door yder Persoon die hij invoert, na 't
Landswijze en eygenschap der Personaadjen gebruykt, hebbe ik op onze
Nederduytsche en hedendaagse manier zoo veel als mij moogelijk was, nageaapt,
en dat ik daar door zomtijds van de Fransche stelling wat ben afgeweken, is niet
uyt onkunde der taal, maar om dat ik oordeelde, dat het in 't lezen voor onze
Landslieden zoo gevoeglijker was.
Ondertusschen heb ik 't werk niet willen verkorten, verlangen, of veranderen; als
oordeelende (boven dien dat de maker, die noch leeft, zoo ik vertrouw, zoo er eenige
misstellingen in mochten gevonden worden, zich zelve wel zal verantwoorden), dat
ik daar niet toe bevoegt, veel minder bequaam ben, latende het-
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selve daarin voor anderen, die daar bezegelde gunst-brieven van Apollo toe hebben.
Terwijl dat den geenen dan, die door den regen wil gaan, zich de drupplen moet
getroosten, zoo wil ik hoopen, dat Uw Ed. de goetheyt hebben zult, van mij een slip
van Uw Ed. dikke regenmantel, voor die tijdt, te leenen, op dat ik niet heel doorregent,
en van koude verstijft, mach t'huys geraaken: en op die hoop zal ik blijven.
Mijnheer
Uw Ed. Ootmoedige Dienaar,
JOAN DULLAART.
Aan alle begunstigers der Tooneelpoezije.
Naulijks hebbe ik dit Blijspel, dat over eenige jaaren eens op een winter, om
tijdkorting van mij vertaald is, in 't licht durven geven, om niet onderhevig te zijn, de
bittere berispinge van dese tegenwoordige eeuw; niet omdat ik voor het geswets,
snorken, en blasen van een deel vermetele vervaart ben, maar omdat ik mij niet
geeren soude willen inlaten, met een deel scherpe en ijdele twistredenen te
verdedigen, het geene dat ik om mijn vermaak, en den ledigen tijdt deur te brengen,
gemaakt hebbe.
Ik heb nu eenige tijd herwaarts gesien, dat dese luyden, vol van nijdigheyt en gal,
alles wat er bijna ten Schouburg vertoont is, hebben aangevallen, ende 't geen bijna
nooit gehoort is, geheele spellen verstelt, versmeet en verandert; hekelende zo wel,
met een ongemeene heevigheyt, de makers daar van, die dikmaals al lang overlede
zijn, als de oversetters; die mogelijk, of om te leeren, of uyt liefde tot den Armen,
hier in haren uytgevonden tyt hebben besteet.
Voor mij, ik wil niet verachten het geselschap, dat nu onlangs, tot ophouwinge
der Nederduytse taal, en oeffening der poësye, en dichtkunste, van eenige is
opgerecht, na 't voorbeelt der doorluchte Italiaanen en leersiekke Franssen, zoo
lange als zy in de palen der zedigheyt blijven; in tegendeel zegge ik, dat het een
loffelijke zaak en het rechte middel is, om de Nederduytsche dichtkunste op den
hoogste eeretrap te brengen, en brave vernuften aan te queeken, maar dat wederom,
door de blinde driften en bitse nijdigheyt, daar mede zij alle andere bejegenen en
verachten, (terwijlse met ijdel stoffen en opsnijen, hun eijgen lof bij de werelt, tot
walgens toe soekken te verheffen) alle haare
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roem en luyster benevelt en verdonkkert wort, zoo dat veele, die tot hun soude
hebben overgekomen, daar door sijn afgeschrikt.
Dat z er hevigheden zoekken te verschoonen, met de c r i t i q u e , of het
S e n t i m e n t d e l ' A c a d e m i e F r a n ç o i s e s u r l e C i d . Dat ís: d'
aanwijsinge van de feylen, of het gevoelen dat de Fransse Hooge konstschool over
de Cid geschreven heeft, is heel mis, en verscheelt zeer veel van haare wijse van
doen, wantbehalven, die Heeren van dat geselschap, door de vermogende Kardinaal
van Richelieu, als beschermer van haare Hoogeschool, daar toe, tegens dank,
genoegsaam gedwongen wierden, zoo hebben zij 't zelve niet eerder willen
ondernemen, voor dat mijn Heer Corneille, de maker van de Cid, (na dat hij door
veele uytvluchten getracht hadt sich met dese antwoort daar van te verschoonen:
que cette occupation n'estoit pas digne de l'Academie, qu'
un libelle qui ne méritoit point de réponce,ne meritoit point
s o n j u g e m e n t ,q u e l a c o n s e q u e n c e e n s e r a d a n g e r e u s e p a r e e
qu' elle authoriseroit l'envie à importuner les Messieurs et
qu' aussitot qu'il aura paru quelque chose de beau sur le
théatre, les moindres poêtes se croyroient bien fondés à
f a i r e u n p r o c e s a s o n a u t h e u r , d e v a n t l e u r c o m p a g n i e . Dat is:
dat dese besigheyt onwaardig voor de hoogeschool was, dat een kladde, geen
antwoord waardig, haar oordeel niet waardig was, dat het gevaarlijk soude zijn, door
diense d'Afgunst ophitsen zou om deze Heeren moeijelijk te vallen. En dat zoo haast
als er iets fraai's op het Tooneel vertoont was, d' allerminste poëet gelooven zou,
wel gegront te sijn, om sijn oordeel over de maker te vellen voor hun geselschap
sijn verlof, sijnde gedurig door ordere van den kardinaal, door den apt van Boisrobert,
daartoe geperst, gegeven hadt; gelijk hij hem, in een brief van den 13 van
Somermaant, des jaars 1637 met dese woorden schrijft: Messieurs de l' A c a d e m i e
peuvant faire qu'il leur plaira, puisque vous m'escrivez, que
Monseigneur seroit bien aise d'en voir le jugement et que
c e l a d o i t d i v e r t i r s o n E m i n e n c e , j e n ' a y r i e n à d i r e . Dat is: Mijn
Heeren van de Hoogeschool konnen doen wat haar belieft, terwijl ge mij schrijft, dat
mijn Heer wel vernoegt zoude zijn het oordeel daar van te sien, en om dat dit zijn
doorluchtigheid zou, vermaken, heb ik niet te zeggen.
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Dese antwoort van den Heer Corneille, vernoegden den Kardinaal wel, maar niet
de Heeren van de Hoogeschool, die haar tegen zijn gedurige aansporingen altijt te
weer stelden, tot dat hij hem rondelijk, tegens een van sijn huysgenooten, met dese
woorden verklaarde: f a i t e s s ç a v o i r à M e s s i e u r s q u e j e l e d é s i r e
e t q u e j e l e s a i m e r a i c o m m e i l s m ' a i m e n t ; dat is: doet aan de Heeren
weten dat ik het begeere, en dat ik haar beminnen sal gelijkse mij beminnen.
Soo is dan de France Hoogekunstschool (welker instellingen ik nu met een woort
vijf zes zal aanvoeren) maar alleen opgerecht, om die taale, door achthaare en wijse
mannen, te verbeteren, op te bouwen en op den hoogsten trap van volmaaktheyt
en luyster te verheffen die hun mogelijk zoude zijn; nemende tot dien eynde een
Woordenboek onderhanden, 't geene van alle bastertwoorden gesuyvert, met de
netste en cierlijkste woorden zou vervult worden, die bij hun zoude konnen werden
uytgevonden; en daarse zedert den sevenden van Sprokkelmaant 1639 tot heden
toe, mede besich zijn geweest, en tot de letter I eerst gekomen zijn; geen moéyten
noch arbeyt ontsiende, om allen tot uyterste volmaaktheyt te brengen die sy zouden
konnen bereyken. Hier in navolgende het voorbeeld van 't kunstgenootschap der
Hooge schoole van d e l l a c r u s c a in Italiën; die, nadat zij omtrent de 40 jaren in
het maken van haar Woordenboek besteet hadden, daar eyndelijk groote lof en
eere, en d' Italiaansche taal veel voordeel, heeft door verkregen.
Op andere tijden van haar Vergaderingen, wanneer het Woordenboek, van andere
uitspanningen, stil leyt, lesen ze de geschriften, die hun van eenige uyt hun
geselschap, of andere geleerde persoonen, worden aangebooden, en die daarop
hun oordeel versoeken. 't Welk bij haar zoo zedig, met de grootste omsichtigheyt
en zoo veel vriendelijke bejegeningen gegeven wort, dat d' alleronvergenoegste
mensch geen reden heeft van hem over haare onpartijdigheyt en heussche zedigheyt
te beklagen.
De regel, of de weth van de instelling van haar Kunstgenootschap, bragt ook
mede, en verbiet wel scherpelijk, dat niemandt van haar geselschap in 't bijzonder
zich zal vervorderen, een anders schriften te berispen, te verachten, of daar tegen
te schrijven. Sonder uytgedrukle last en de bevel van de geheele vergadering, en
tot een teeken van haare lijtzaamheyt en wijsheyt, heeft dat hoog beroemde
geselschap niet willen schrijven,
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tegen drie schimpschriften, die in de gront-legginge van baaren aanvank tegen hun,
op deze namen, waren uytgegeven. Blijspel van de Hoogeschool: Rolle der
aanbiedinge van de Fransse welsprekentheyt op de groote dagen gemaakt: Versoek
van de Woorden-boekmakers. Waar in se 't voorbeelt van 't Kunstgenootschap van
de hooge oeffenschool, d e g l ' I n t r o n a t i , te Siena in Italien, gevolgt hebben,
dewelke in haar geboorte, zes seer korte grontwetten gestelt hadt; als te bidden;
naarstige oeffeningen aan te wenden; sich te verlustigen; niemandt ongelijk aan te
doen; niet licht te gelooven; sich aan de werelt niet te stooren. Zeker goude lessen,
en wel waardig om van ijder liefhebber der wereltwetenschappen nagevolgt te
worden.
Dit zijn de besigheden van het geselschap der Fransse Hoogeschool, en hoe veel
deselve nu van 't nieuwe opgerigt kunstgenootschap verscheelt, laat ik alle
onpartijdige oordeelen. De eerste weygeren aan haaren beschermer, de magtigste
naast den Koning, met alle heusheyt zijn versoek, om een liefhebber der dichtkunst
syn feilen aan te wijzen; d'andere vallen zonder onderscheijt, als een partij razende
leeuwen, ongenoodigt yder een op het lijf, en willen, tegen dank van levende en
doode, alles verbeteren, en haar verlapte, verstelde en opgesmukte werken, voor
d' aldernieuwste klederen aan de werelt uijtventen.
Voor mij ik zoude wel mogen lijden, dat alles wat ten Schouburg vertoont wiert,
beter was als 't geene ik ooit gemaakt heb, of maken zal (hoewel ik het maar voor
beuzelen acht) ik zal daar niemant om benijden of als 't slechter is verachten; en
zoo 't ooit van mij geschiet is, 't is door een blinde drift en eijgeliefde gebeurt, die
de geest schadelik, en den persoon hatelik voor de werelt maakt.
Ik ken er, die mogelijk van d' eerste onder het nieuwe opgerigte kuntsgenootschap
sijn, die soo stout en onbeschaamt zijn geweest, datze twee geheele vaarzen in
een van mijn uijtgegeve Spellen hebben durven veranderen, buyten mijn kennis;
alleen omdat ik zeeker vliegwerk daarin gevoert badt, 't geen vier of vijf jaaren van
te vooren, eer zij het hunne uijtgaven, daar het selfde mede in vertoont wiert, was
opgesteld; en dat noch in een tijdt, dat men van dese ongehoorde partijschap, en
bitze nijdigheyt, niet geweten heeft; doch ik hebbe dese hoon, nevens andere, mij
voor die tijt van hem geschiet, geduldig verdragen, en zijn ijdele vermetelheijt, die
toenmaals voor eeuwig op de reg-
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terstoel der tooneelpoëzije zat, zoo hij waanden, bij mijselve bespot, gelijk al de
werelt sijn opgeblaase hooverdij in 't openbaar doet.
En wat belangt de Regenten van de Schouwburg wetten te willen voorschrijven,
die met kragt te dringen, om hunne spellen (die zij bij al de wereld voor de beste
willen doen doorgaan) voor anderen te vertoonen, dat 's yder een in sijn
huishoudelijke zaken maat en regel te wille stellen, en een tyrannige heerschappij
voor vrije lieden t' oeffenen. Zeker een groote en verwarde onbeschijdenheijt, daarse
in burgerlijke, hooge en gemeene staat-regering, noch dagelijks wel anders
bespeuren.
Ik zoude dan van gevoelen sijn, dat niemandt een ander, daar hij niet van beledigt
wort, behoorden met spot en lasterschriften te hoonen, veel minder, met opgeblase
boogmoet iemants feijlen aan te wijsen, daarse menigmaal selfs niet vrij van zijn;
en wierden mijn werken ten eersten op den Schouburg niet vertoont, ik zoude (indien
de ijdele glorie, die ik daarmede meende in te leggen, mij zoo zeer niet prikkelden,
en dach noch nacht liet rusten) een andere tijdt afwagten, tot mij gelegenheijt wiert
aangebooden, anders die aanstonts, na' et voorbeelt van Vondel en andere, in 't
licht uytgeven, sonder belachelijke opschriften voor te stellen, die de merkteekens
van een ingedrukte spijt op hun voorhooft dragen.
Ik oordeel dan, dat het van wyse en geleerde lieden, wier Vaarsen loffelijk en
onberispelijk zijn, te ver van 't spoor gedwaalt is, en wensch dat hun haat en heete
driften soo seer in hun mogen verkouwen, als ik de liefde ter dichtkunste, om veel
reeden, in mij voel versterven.
Ziedaar de franje in haar geheel. Ik hoop dat de lezer mijn zelfopoffering zal
beloonen, door de verzuchtingen van onzen goeden Johannes Dullaart te ontwarren
en er in op te merken, hoe hevig de vitzucht in die dagen was en van welken
onzedelijken invloed die lage hartstocht werkte op den bloei der letteren. Maar van
den anderen kant is er uit te leeren hoe kleine poëten als Dullaart tegen Nil volentibus
arduum opspeelden om zich zoodoende met Vondel op één lijn te stellen. 't Was
dikwijls
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ijdelheid tegen ijdelheid: zie daarover o.a. in Jonckbloels N e d e r l . L e t t e r k u n d e
het hoofdstuk: ‘Nil volentibus arduum.’
De rolverdeeling door Dullaart in zijn vertaling aangenomen, komt niet overeen met
die van Molière in de uitgaaf van Sainte Beuve.
Bij Dullaart:
O r a t i j n , Zoon van Pandolfus.

Bij Molière:
L é l i e , fils de Pandolfe.

S o f y e , Slavinne van Trufaldyn.

C é l i e , esclave de Trufaldin.

M a s k a r i l j a s , Dienaar van Oratyn.

M a s c a r i l l e , valet de Lélie.

H i p o l i t i e , Dochter van Anselmus.

H i p p o l y t e , fille d' Anselme.

A n s e l m u s , Een grysert.

A n s e l m e , père d' Hippolyte.

T r u f a l d y n , id.

T r u f a l d i n , vieillard.

P a n d o l f u s , id.

P a n d o l f e , père de Lélie.

L e a n d e r , zoon van goeden huyse.

L é a n d r e , fils de familie.

C a r d e n i o . Een gewaant Egyptenaar. A n d r è s , un Egyptien.
B o m b o r i o , Een huys-knecht.

E r g a s t e , ami de Mascarille.

Boode.

Un Courrier.

Z w i j g e n d e , Twee benden vermomde Deux troupes de Masques.
Juffers en Heeren.
Het tooneel is in de stadt Messina.

La scène est à Messine.

Wanneer Dullaart enkele namen gewyzigd had ‘om 't rijm’, dan zou hij dit wel
gezegd hebben in zijn Inleiding, waar hem de gelegenheid daartoe niet ontbrak. Ik
neem dus liever aan, dat de eerste uitgaaf van L ' E t o u r d i dien Italiaanschen
stempel droeg waarvan Dullaarts personen getuigen en die de afkomst der meeste
kluchten van Molière verraadt. Mij is die uitgaaf niet bekend, maar tot rechtvaardiging
van hetgene hier door mij wordt aangevoerd, neem ik kortelijk op, wat Saint Beuve
aangaande de geschiedenis van l ' E t o u r d i schreef: ‘L ' E t o u r d i was Molière's
eerste geregelde tooneelstuk; hij voerde 't op te Lyon in 1653, toen hij nog het land
afreisde met zijn gezelschap, genaamd l ' i l l u s t r e t h é a t r e , dat reeds naam had
gemaakt door kluchten “à l'Italienne.” Zoo waren ook le M é d e c i n m a l g r é l u i
e n G e o r g e D a n d i n later niets anders dan de
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keuriger bewerkingen van le M é d e c i n v o l a n t e n l a J a l o u s i e d u
B a r b o u i l l é . Boileau o.a. betreurde zeer, dat le D o c t e u r a m o u r e u x , ook
een gewrocht van Molière als reizend tooneeldirekteur, verloren gegaan is. Hij
maakte er geen werk van, zijn stukken te bewaren of voor de pers te bewerken; het
toeval heeft de meesten gered.
Toen Molière's tooneelgezelschap in 1665 T r o u p e d u r o i was geworden,
voerde hij l ' E t o u r d i voor 't eerst in Parijs op en had er groote voldoening van.
Hoewel l ' E t o u r d i nog slechts was “une comedie d'intrigue tout imitée des
imbroglies Italiens.” - welk een gloed nochtans, welk een geest en leven! Welk een
dwaze drukte in dien Maskariljas, dien men tot heden nog niet op de planken had
vernomen! Maskariljas is buiten allen twijfel, niets anders dan een onmiddelijke
natuurlijke zoon van de knechts uit de italiaansche klucht en het ouderwetsche
blijspel; een der duizenden vóór Figaro. In 1663 werd l ' E t o u r d i voor 't eerst
gedrukt.’
Ik meen dat dit voldoende is om 't er voor te houden, dat de hollandsche vertaler
de personaadjes zoo heeft a a n g e t r o f f e n , als hij ze ons vertolkt, waardoor het
verschil ontstond tusschen hem en Molière, waarop ik wees.
De vertaling, om tot de hoofdzaak te komen, is op den voet gevolgd. Er is niets
bijgevoegd. De maat is zuiver. Het rijm is ongezocht en in de meeste situatien is
ook de geest van Molière gebleven: een deugd, die men in nieuwere vertalingen uit
dezen franschen meester gaarne zou prijzen als zij aanwezig was. Ik vestig ter
e

e

waardeering van deze oude vertaling de aandacht op het 7 tooneel van het II
bedrijf, den lezers van Molière wel bekend als dat waarin Maskariljas zijn heer
ontmoet, wien hij door list een beurs met goud bezorgd had en die zich deze weer
heeft laten aftronen door den geldschieter onder voorwendsel, dat er valsche dukaten
onder waren; zoodat zij 't meisje nu toch niet kunnen koopen:
Mask.
Hoe gij zijt uit! en ik heb lang na u gezocht.
Wat dunkt uw, is ons werck nu niet ten eynd gebrocht?
Ik geef de beste dit in zessen zoo te maken.
Kom geef mij 't gelt, om aen 't slavinnetje te raken.
Soo wort het snorken van Leander hem verleert.
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Oratijn.
Mijn arme jongen, ach de kans is wel verkeert.
Kunt gij mijn lot niet raan, zoo vol veranderingen?
Mask.
Wat is 't?
Orat.
Anselmus die van alle dese dingen
Verkontschapt is, heeft mij in schijn van eenig geldt,
Dat valsch was, te vergoên, mij all het toegeteld'
Weerom ontnomen.
Mask.
Wat voor praetjes?
Orat.
Bij mijn trouwe.
Mask.
Is 't ernst?
Orat.
't Is ernst en 'k gevoel daarvan de rouwe:
Gij wort al toormg, want ik zie 't aen u gelaet.
Mask.
Ik toornig? Neen, dat 's mis; de gramschap leelijk staet,
't Scheelt mij voortaan niet meer, ik kander niet bij winnen,
Of u Sofye is vrij, of dat ze is een slavinne;
Of haar Leander koopt, of Trufaldijn behout,
't Is mij gelijk en 't nieuwe is mij zoo goet als 't out.
Orat.
Wilt u aan mij zoo vreemt, afkeerig, niet betoonen,
En laet de strafheyt niet zoo zeer u hart bewoonen,
Behalve dese ramp, moet gij het met mijn staen
Dat ik een wonder in de schijndoot heb gedaen.
Want ik door ware schijn van droefheyt, heb bedroogen
Zelfs d' alderwijsste en diep deursienigste van oogen.
Mask.
Gij hebt wel reden, dat gij dus uzelven roemt.
Orat.
Wel ben ik schuldig, en 't wordt niet van mij verbloemt.
Maer zoo mijn welvaert u ooit heeft gegaen ter harten,
Herstel dit ongeluk en helpt mij uit mijn smarten.
Mask.
Ik kus u handen, 'k heb geen tydt, want ik moet gaen,
Orat.
Zoon Maskariljas!
Mask.
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Niet.
Orat.
Vang dit voor mij nog aan.
Mask.
Neen, ik sal niets meer doen.
Orat.
Kan ik dit niet verwerven.
Zoo zal ik mij gaan doôn.
Mask.
't Is goet, gij moogt wel sterven.
Orat.
Blijft gij dan even hart?
Mask.
Ja.
Orat.
Zie dit staal bereit.
Mask.
Wel.
Orat.
Stoot ik hier dan door?
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Mask.
Doet zoo gij hebt gezeijt.
Orat.
Zult gij dan zonder smart mijn leven zien verdwijnen?
Mask.
Ja.
Orat.
Maskaril, vaar wel.
Mask.
Vaar wel, Heer Oratyne:
Orat.
Hoe?
Mask.
Steekt u haastig doot, waartoe soo lang gekout?
Orat.
Gij wenscht het, omdat gij mijn kleeren hebben sout......

Zoo is ook deze knecht goed weergegeven in die alleenspraak, waarin hij de
gramschap om zijn meesters domme streken aflegt en warm wordt als hij denkt aan
den roem, dien- hij zal verwerven als hij zijn naam handhaaft, den naam: de slimste,
geslependste knecht te wezen op het wereldrond:
‘Taisez vous, ma bonté, cessez votre entretien,
Vous êtes une sotte, et je n'en ferai rien.’

zegt hij eerst, om al spoedig terug te keeren tot den ouden Maskariljas en de domme
streken van den étourdi, zijn meester, te verdragen, want:
‘On dira que je cède à la difficulté;
Que je me trouve à bout de ma subtilité.
“Zal ik” - zegt het oude hollandsch,
Zal ik die hooge lof zoo los dan laten glyen,
Die mij als meester roemt in alle fielteryen!
Zal ik die braave naam dan geven sulk een knak,
Daar het mij nimmermeer aan loose list ontbrak!
O, Maskariljas! d'eer wordt hoogh bij elk verheven;
Wilt dan uw edel werk zoo lichtlijk niet begeven.’

En hiermede gaat hij mede lustig aan 't werk om het doel te bereiken, n. 1. Célia
(Sofia) in te pakken voor zijn heer en meester, hoewel deze 't niet verdient, daar hij
telkens zijn beste ontwerpen en listen door onbezonnenheid verijdelt.
In het tweede tooneel van het derde bedrijf tracht Maskariljas den medeminnaar
zijns meesters te misleiden door kwaad te spreken van het meisje, nadat hij zich bij
dien medeminnaar als knecht verhuurd heeft, kwansuis.
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Mask.
Haar deugden zegt gij?
Leand.
Hoe! grimlacht g' er om? t' is teer.
Vaar voort, verklaar u met ter haast, op 't woort van eer.
Mask.
Mijn Heer, uw aanschijn schijnt een andere verf te krijgen,
Ik zal veel beter doen met hiervan stil te zwijgen.
Leand.
Nee, nee, spreek.
Mask.
Wel ik zal dan, volgens schult en pligt
De vliezen ligten van uw duijster, blint gesigt.
Dees dochter is....
Leand.
Ga voort.
Mask.
Niets minder als een wreede;
Want in 't bijsonder volgt zij ligt een minnaars beede.
Haar hart, geloof mij, is niet stevig als een rots
En die zijn tijd wel treft, vint nimmermeer haar trots;
Zij wil voorsichtig zijn en heeft veel soete streken;
Ik kon met sekerheijt. mijn Heer, van alles spreken.
Gij weet, dat een die zulk een kunst als ik betragt,
Hem grondelijk verstaat op dese vogeljagt.
Leand.
Sofye....
Mask.
Ja, haar eer zijn maar gemaakte mouwen.
Een schaduw schijnt de plaats van hare deugt te houên,
En die terstont, gelijk een damp, verdwijnt tot niet
Op zonnestraalen die een beurs met gout uitschiet.

't Spreekt van zelf, dat wij ons niet zouden tevreden stellen met Dullaarts vertaling,
gelijk zij daar ligt. Ook beweer ik niet dat Vondels lof der Mnechmen er op toepasselijk
is. Ik heb enkel willen doen opmerken, en door aanhalingen gepoogd te bewijzen,
dat sommige oude vertalingen goed zijn. Ik hoop nog in de gelegenheid te komen
op hetzelfde gunstige verschijnsel te wijzen in de P o l y e u c t e van Corneille, door
Frans Rijk vertaald en in de p r é c i e u s e s r i d i c u l e s door ‘Yver in liefd’
bloeiende.’
Door een onvoorwaardelijke terzijdestelling van oude, van de oudste vertalingen,
zouden wij gevaar loopen, zeer ondankbaar te worden jegens onze vaderen. Velen
van hen mogen zoo ijdel zijn geweest als wij, nog meerderen toch waren in een
hooge mate vlijtig en zoo met hun geheele hart bij den bloei onzer jonge taal. Zij
koesterden, kweekten, veredelden haar en verblijdden zich als kinderen in de vrucht.
Zoo was het met het enten. Waarom vertaalden zij zoo veel, zoo vlijtig? Verreweg
de meesten deden het
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om van den vreemdeling, vooral van de Franschen te leeren, hun taal te versterken
door de studie der vormen, gelijk de tuinman een teederen jongen boom poogt te
versterken en te veredelen door enting. Onze taal is nu twee honderd jaar ouder
en nog niet op haar kracht. Laat ons voortkweeken en enten ieders arbeid
waardeerende.
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Herinneringen aan het noorden.
Door Mr. W.R. Boer.
‘Mot Norden! mot Norden!’
E. TEGNÈR.

I.
Het zijn fraaije zomerdagen; de vogels zingen - verstaat gij hun lied? Zie hier anders
de vrije vertaling.
‘Zet u op mijn rug!’ zegt de ooijevaar, de heilige vogel van Denemarkens eilanden,
‘en ik draag u over Belt en Sond. Zweden heeft ook zijne frisch geurende
beukenwouden, zijn groene beemden en graanakkers, zijn bloeijende appelboomen
achter het boerenhuis!’
‘Vlieg met mij,’ zegt de zwaluw, ‘ik vlieg nog verder naar het Noorden, waar de
bebouwde grond door klip en rotssteen wordt verdrongen, over vriendelijke stedekes,
oude kerken en landhuizen!’
‘Kom mede,’ schreeuwt de onrustige meeuw, die in weide kringen rondzwiert,
‘kom mede naar de rotseilanden, die met pijnboomen getooid, als bloemperken de
kusten van 't Noorden omzoomen!’
‘Rust op onze uitgebreide vleugelen,’ zingen de wilde zwanen, ‘en laten wij u
dragen naar de groote meeren, de pijlsnel voort-
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schietende stroomen, waar de eik plaats maakt voor den weemoedigen berk!’
Dat sprak der vogelen lied tot A n d e r s e n en het voerde hem naar Zweden, al
was het dan ook door de meer alledaagsche middelen van spoorweg, wagen of
stoomboot.
En ook ons trok de zucht in dat geheimzinnig vogelenlied als weerklinkende aan,
en het voerde ons naar het Noorden, naar A n d e r s e n ' s vaderland en vaderstad,
naar T h o r w a l d s e n ' s geboorte- en begraafplaats; naar het land, welks natuur
en geschiedenis door een G e i j e r beschreven, door een T e g n è r bezongen en
verheerlijkt werden; naar de bergstreken en fjorden van dat g r i j z e n o o r d e n bij
uitnemendheid, welks eenvoud en eigenaardigheid ook nu nog een eigenaardige
tint aan B j ö r n s o n ' s en I b s e n ' s schriften heeft gegeven.
Maar de togt uit Hamburg's veste ving niet ijlend en zwevend als vogelvlucht aan,
maar hortend en stootend over het ruwe plaveisel van Altona's straten. Het was een
vroege, donkere morgen, en de huizen en half- of nog niet geopende winkels,
restauraties en cafés gaven aan het anders zoo levendige Altona een slaperig en
graauw aanzien. Maar de drukte aan het Sleeswijk-Holsteiner-Station verplaatste
ons weder op eens in het woelige, praktische leven van onzen tijd. Sleeswijk-Holstein!
namen, die in de geschiedenis der laatste vijf en twintig jaren zekere treurige
1)
vermaardheid hebben gekregen. Zij herinneren aan strijd en kamp, aan verspilde
schatten en menschenlevens, aan onrecht en geweld, aan de eerste stappen op
den heilloozen weg eener oplossing van het Europeesch volkenrecht en het daarvoor
in de plaats treden van het beginsel, dat m a g t r e c h t v o r m t . De hiervan
onbewuste vertegenwoordigers vonden wij, gedekt met de bekende P i c k e l h a u b e ,
hier en elders en tot aan het noordelijkste station van Sleeswijk, Sommerstet. Maar
eer men zoover is, spoort men door het hertogdom Holstein, een zeer vlak land,
over 't geheel wel bebouwd, ofschoon ook hier en daar moeras- en veenachtig.
Enkele verstrooide boomen, die zich soms in reijen tot lanen vereenigen, soms
kleine boschjes vormen, braken de eentoonigheid. De verspreide woningen of

1)

Over de eerste aanleidingen tot deze verwikkelingen en over het regt der verschillende partijen
zie men een hoogst belangrijk opstel in d e G i d s van 1847 ‘de Nationaliteits-strijd in
Sleeswijk;’ door Mr. G. d e C l e r c q .
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plaatsjes hebben een net en huisselijk aanzien en geven met de talrijke windmolens,
die hunne armen in de graauwe ochtendlucht bewegen, aan alles een hollandsch
karakter. Bij het vrij aanzienlijk station Neumünster verdeelt zich de baan. Een tak
gaat noordoostwaarts naar Duitschlands nieuwe oorlogshaven, Kiel. Wij volgen die,
welke noordwestwaarts voert, en komen langs het station N o r t o r f , waar in den
zomer van 1846 de groote volksvergaderingen ter bespreking van den bekenden
brief van den koning van Denemarken, Christiaan VIII, ‘het begin der
Sleeswijk-Holsteinsche gebeurtenissen, en dus in waarheid het begin van het einde,’
vormden. Spoedig volgt nu de laatste stad van Holstein, R e n d e s b u r g , en komt
men over de Eider in het hertogdom Sleeswijk. Het vormt de smalste streek tusschen
de Oost- en Noordzee, of zooals de Deenen zeggen, tusschen Oost- en Westzee
(Oster- och Wester Haven) en is als het ware de landengte, waarmede het eigenlijk
Jutland aan het noordelijkste deel van Duitschland, Holstein, is verbonden. Van
Rendsburg tot het eerste Deensche tolstation, het aan de nieuwe, bij het
vredes-tractaat van 1864 aangenomen grenslijn, gelegen plaatsje V a m d r u p ,
doorloopt de spoorweg het hertogdom in zijne geheele lengte. Opmerkelijk is het,
dat deze groote weg van verkeer, handel en beschaving vele der meer beduidende
plaatsen niet d i r e c t bereikt. Zoo gaat men te Tinglef op een zijbaan westwaarts
naar Tondern, te Rothenkrug, en Woyens oostwaarts naar Apenrade en Hadersleben,
havens aan de f j o r d e n of inhammen der Oostzee. Eigenlijk lokaal personen- of
goederen-vervoer zagen we ook niet. De stations en neven-ge-bouwen zijn klein,
onaanzienlijk en onbeduidend. Het vlakke landschap laat de blikken ook naar het
westen in een uitgestrekt verschiet ronddwalen; overal heerscht de treurigste
eentoonigheid; hier en daar is het veld slecht en armelijk bebouwd, grootendeels
door uitgestrekte heidevelden en moerassige veenstreeken ingenomen. De
verspreide woningen en zelfs de kleine plaatsen getuigen van dunne bevolking en
armoede. Aan de Oostkust is het iets beter en een blik op Schleeswig aan de Schlei
en op de meer heuvelachtige en beter bebouwde streek rondom Flensburg, dat aan
de door vaartuigen eenigszins verlevendigde f j o r d zich niet onbevallig voordeed,
schonken eene kleine afwisseling. Het waren oasen in deze noordsche woestenij,
die nog treuriger werd door den dikken graauwen hemel, die zich daarover uit-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

214
strekte, of liever, die daarop loodzwaar scheen te drukken, en aan de rookwolken
onzer lokomotief niet eens vergunde zich boven den wagentrein te verheffen. Ons
kwamen beide hertogdommen, naar taal, uiterlijk en leven der bevolking, inderdaad
geheel Duitsch voor, daar de Deensche taal slechts onder de laagste klassen, in
enkele der meest noordelijke plaatsen van Sleeswijk wordt gesproken. Het land,
met name Sleeswijk, schijnt het bloed en de schatten niet waard, die daarvoor van
Deensche en Duitsche zijde werden ten offer gebragt.
Merkwaardig en aangenaam is de verandering, die, spoedig na het overgaan der
grenzen, zich in het geheele karakter van het landschap voordoet. Het wordt
heuvelachtig, goed bebouwd, door boomgroepen versierd. Men bereikt K o l d i n g ,
een niet onbelangrijk stadje (ruim 5000 inw.) aan den voet der heuvelen, waarop
e

zich de fraaije bouwvallen van K o l d i n g h u u s , een slot uit de 13 eeuw, verheffen,
terwijl de K o l d i n g a a zijne stille wateren wat verder beneden de stad met die der
f j o r d vereenigt. Scheepstimmerwerven en handelsvaartuigen geven leven aan dit
tooneel. Minder schilderachtig ligt F r e d e r i c i a aan de kleine Belt. Bekend is het
en

door de overwinning, die de Deenen hier den 6 Juli 1849 op het Sleeswijk
Holsteinsche leger behaalden, en door het beleg en het bombardement der
Oostenrijksche troepen in 1864. Sedert neemt de stad weder in bevolking en welvaart
toe, waaraan hare ligging, als uitgangspunt der Jutlandsche- en Sleeswijksche
spoorwegen en hare geregelde verbinding met de Deensche, niet weinig bevordelijk
is. Het station is behoorlijk ingerigt, overdekt en nabij de haven. De overtogt over
de Belt geschiedt met opzettelijk hiervoor gebouwde, groote stoombooten of ponten
met sporen, waarop de goederenwagens en briefpost direct worden overgebragt.
De reizigers verlaten echter hunne wagens en vinden te S t r i b , schuins over
Fredericia op de kust van het eiland Fünen, een anderen trein gereed staan, waaraan
de goederenwagens en briefpost worden toegevoegd. De kleine Belt is ongeveer
zoo breed als de Moerdijk, en men wordt in 20 minuten overgezet. Alleen naar het
Noordoosten, in de richting van het Kattegat, smelten zee en lucht voor het starend
oog inéén. De verdere omgeving is overal door land, en wel door heuvelachtige
kusten bepaald, wier bebouwde of met hout getooide glooijingen zich tot het water
uitrekten. Niet onbevallig toonen zich de kleine huizen en roode
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daken van M i d d e l f a h r t . Het geheel geeft geen indruk van de zee, van zijn
eigenaardigheid, kracht of grootheid; en het schenkt daarmede de overtuiging, dat
1)
deze eerste der drie blaauwe gordels, die de Deensche eilanden omgeven , een
zeer zwakke zijn zoude ter verdediging van het Deensche rijk tegen een magtigen
vijand! De spoorweg van Middelfahrt naar O d e n s e , de hoofdstad van het eiland Fünen
en de tweede stad des rijks, is een ware landweg. Niet breeder dan volstrekt noodig,
daar de grond hier kostbaar en duur is, met hoogst eenvoudige afsluitingen, loopt
de baan door korenakkers, waarop heerlijke en rijke oogsten prijken; langs weilanden,
waarin men het niet zware, maar sterke, meest bruinroode vee ziet grazen; door
boschjes en lanen, langs nabij of verder gelegen dorpjes en landgoederen, naar
het vrij aanzienlijk station van Odense. De dorpen zijn ook hier kenbaar aan eene
kerk, maar deze niet aan haar spitse toren met het haantje er op, maar aan een
meest witgepleisterde vierkante toren, met gewoon pannendak. Onze dorpstorentjes
zijn veel schilderachtiger. De landgoederen (Herregaarden) bestaan meest uit een
2)
groot, eenvoudig gebouw, met meerdere nevengebouwen. A n d e r s e n heeft ze,
in het landverblijf van den ‘k a m m e r j u n k e r ’, naar het leven geteekend.
Wij bevinden ons dan ook in de schoonste en rijkste streek van het kleine
koningrijk. Na den jongsten vrede van 30 Octbr. 1864 heeft het geheele rijk slechts
eene uitgestrektheid van 693 vierk. mijlen, waarvan er 458 op Jutland en 235 op
de eilanden komen. De ongelijke verdeeling der bevolking leert echter (met uitsluiting
van Koppenhagen), welk dier beide gedeelten van de meeste beteekenis is. De
volkstelling van 1 febr. 1870 gaf voor het koningrijk 1,780,000 zielen, waarvan
ongeveer 780,000 voor Jutland, en één millioen voor de eilanden komen. Terwijl
dus Jutland 1689 inwoners per vierkante mijl telde, had men er op de eilanden
(zonder Koppenhagen) 3460 per vierk. mijl. Onder

1)

2)

Men verhaalde mij - maar het is mij nergens elders gebleken - dat het Deensche Rijkswapen
drie blaauwe streepen zoude toonen, zinnebeeldige voorstelling van S o n t , G r o o t e - en
K l e i n e - B e l t ; terwijl het woord B e l t in het Deensch evenals in het E n g e l s c h , g o r d e l ,
c e i n t u r e beteekent.
Zie zijn O.F. Original roman i to Dele, af H.C. Andersen. Kjöbenhavn. 1836. I. p. 73
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de eilanden is nu F ü n e n (Deensch Fyen) het meest bevolkte, het vruchtbaarste
en schoonste. Men noemt het gaarne ‘D a n m a r k s H a v e ,’ de tuin van
Denemarken, of, zooals een rijmpje zegt:
‘See Navnet F y e n betyder fiin,
Og vil saa meget sige:
At Fyen det er en Have fiin
For hele Danmarks rige!’

Het land is even als op S e e l a n d niet eentoonig vlak, maar meer of min golvend
(u n d u l a t i n g ) en naar de Zuidkust heuvelachtig. De vruchtbaarheid van den
bodem, waarop men rijke oogsten van tarwe, zomerzaad, erwten, boonen, rogge,
aardappelen, enz. ziet, wordt door vele kleine beeken vermeerderd. Men merkt ook
goede, gemakadamiseerde landwegen op, waaraan men met Andersen zeggen
kan, dat men slechts ‘knappe boerenhuizen’ ziet, met goed geschilderde ramen en
deuren; vóór het huis, of ook wel in het huis vóór de ramen, bijna altijd bloemen;
dikwerf ook langs de wegen seringen of struiken wilde rozen. Vooral treft u op de
Deensche eilanden het fraaije, frissche en digt gebladerde houtgewas. De groepen
van beuken, eiken, linden, esschen en iepen, die in het landschap verspreid zijn,
die zich vooral bij den avondglans soms wonderbaar helder en klaar afspiegelen in
het watervlak der groote meeren of binnenzeeën, geven eene eigenaardige
bekoorlijkheid aan het landschap en het karakter van een groot park. Buiten de
zuidelijke vesten van N y b o r g wandelen we door een bekoorlijk beukenwoud,
welks hooge en slanke stammen zich tot digt aan den boord der zee verhieven, en
van onder wier schaduwen men een regt vriendelijk uitzigt had op de nu
donker-grijsblaauwe wateren van de Groote Belt. Het landvolk reed hier en elders
naar de markt in goede wagens, waarvan de banken op riemen hingen, meestal
getrokken door een tweetal kleine, maar vlugge paarden. Het zag er goed gekleed
en welvarend uit, maar behoorde zeker ook niet tot de laagste klasse der
landbewoners, of tot die der daglooners, wier toestand in het geheel niet gunstig
1)
moet zijn . Denemarken behoort blijkbaar tot de

1)

Zie hierover. A. S t r o d t m a n n . Das geistige Leben in Dänemark. Streifzüge auf den
Gebieten der Kunst, Literatur, Politik und Journalistik des Skandinavischen Nordens. Berlin
1873.
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landbouwende staten, tot die, waar de landbouw de voornaamste bron van bestaan
en welstand oplevert. Zeker is scheepvaart en visscherij hier mede van belang.
Toch kwam ons de scheepvaartbeweging, ook naar den aard der vaartuigen, vooral
als binnen- en kustvaart voor. Groote stoom- en zeilschepen onder Deensche vlag
zagen wij, zelfs in de haven van Koppenhagen, niet veel. De Engelsche vlag was
daar het meest vertegenwoordigd. De bogtige kusten met hare diepe inhammen of
f j o r d e n toonen dikwerf verrassende en schilderachtige zamenstemmingen van
dat landelijk- en zeeleven. Wij spraken reeds van het beukenwoud en den
korenakker, die zich als tot in de zee uitstrekten. Vergezel ons op eene
avondwandeling te O d e n s e , en gij vindt even buiten de stad de haven, waar de
masten van vrij groote zeevaartuigen, zich als tusschen beukenstammen en groen
plantsoen verheffen. Die haven verbindt de stad met het Kattegat en maakt haar
handel niet onbelangrijk. Een Deensch reisboek verzekert, dat hier, een paar jaar
geleden, 400 schepen uit buitenlandsche, 369 uit binnenlandsche havens
aankwamen en 418 geladen vaartuigen van daar uitliepen. Er zijn hier ook een
tweetal scheepstimmerwerven en enkele fabrieken.
De stad Odense behoort blijkbaar onder de vooruitgaande plaatsen en telt met
eene kleine voorstad St. Hans, ruim 17000 inwoners. Maar wij hebben ons hier,
evenals te N y b o r g opgehouden, om ook eenige algemeene indrukken te erlangen
van kleiner plaatsen in Denemarken. Deze zijn in 't algemeen gunstig,
niettegenstaande de eigenaardige eenvoudigheid die hier heerschte. Een
dusgenaamde Omnibus voerde ons van het station, dat aan de noordzijde eenigszins
buiten de stad gelegen is, naar P o s t g a a r d e n , het eerste hotel van Odense,
waar we terstond met een mond vol Deensch moesten te voorschijn komen, om
door iemand begrepen te worden. 't Is waar, later kregen wij een jeugdig genie, in
den 14 jarigen zoon des huizes, als gids mede. Hij leerde en verstond Engelsch.
Die kennis strekte zich echter niet veel verder uit dan tot het in die taal herhalen
van het in de landtaal zeer geliefd stopwoord ‘Jo.’ Op de vaak meest tegenstrijdige
vragen was hij steeds met zijn ‘Yes!’ gereed. Toch heeft hij ons op geen kwade
wegen geleid, want, dat het plaveisel der straten met veldkeijen vreeselijk, en zelfs
dat der verhoogde voetpaden (t r o t t o i r s ) met eene dito kleinere soort jammerlijk
was, is zijne schuld niet. Het schijnt reeds veel, dat

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

218
men in bijna alle steden van het noorden t r o t t o i r s heeft. De water- en vuil-afvoer
geschiedt echter door open goten, waarvan huis en fabriek mede gebruik maken
tot afvoer van het overtollige, en waardoor die kanalen te Nyborg zelfs schitterende
kleurschakeringen van blaauw en rood vertoonden. Het vermoeden schijnt niet
ongegrond, dat in deze steden nog geene gezondheidscommissiën bestaan.
Gaslantaarns versieren de straten, namelijk alléén de ijzeren kandelaars, daar de
eigenlijke lantaarns overal ontbraken. Het was zeker eene zuinigheid van den
Odenseschen gemeenteraad, want zulk een ligchaam bestaat hier onder den naam
van B ü r g e r r e p r ä s e n t a n t e n , die door belasting betalende ingezetenen
worden gekozen, terwijl de leiding der zaken aan een Collegie, onder den titel van
M a g i s t r a t , is opgedragen; bestaande uit een B o r g m e s t e r en
1)
R a a d s m a e n d . Er is dan ook in dezen tijd des jaars in het noorden geen
straatverlichting noodig. Te tien uren kon men hier bij den glans van den avondhemel
nog fijn drukwerk op straat lezen. Hooger noordelijk was dit nog veel sterker. De
straten van Odense maken geene aanspraak op eenige regelmatigheid. Zij schijnen
zelfs in achterbuurten vrij breed, waartoe de lage woningen veel bijdragen. Zij zijn
meestal, met uitzondering van de meer deftige buurten, als O v e r g a d e en
B r e d g a d e , van ééne en dat nog lage verdieping. Een lang man zoude al ligt met
zijn hand in de goot kunnen reiken. De woningen zien er meestal knap uit, de kozijnen
en deuren welgeschilderd, de ramen van binnen bijna altijd met bloempotten bezet,
tusschen welke vriendelijke gordijn wel eens een aardig en nieuwsgierig bloempje
naar buiten blikt. Het had iets hofjes- of vrijwoningenachtigs, zooals men deze laatste
nog in den ouden stijl bijv. te Utrecht aan het einde der Lange Nieuwstraat ziet. Een
dezer woningen, en thans geen der vriendelijkste, was een hoofddoel onzer
wandeling. Daarin zag Denemarkens groote dichter A n d e r s e n het levenslicht.
Men schijnt er nu weinig op te letten. Zal het later anders zijn? Zal mogelijk ná 's
mans dood, evenals bij zoo menig vervallen huis in Italie's steden, een marmersteen
met vergulde letters aan landzaat en vreemdeling een groot burger voor den geest
roepen, en tevens getuigen van de dankbaarheid

1)

Staugen'sches Reise und Skizzenbuch für Dänemark von Emil. S. Jonas. Königlich.
Dänischem. Wirkl. Kammerrath. Leipzig. p. 79.
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zijner landgenooten? Van het Deensche volk verwachten wij het laatste, want wij
zullen te Koppenhagen in Thorwaldens Museum zien, dat het zijne groote
landgenooten op vorstelijke wijze weet te herdenken.
Andersen heeft zelf, met de liefde die elk voor zijn land en dus ook wel voor zijn
stad aangeboren is, in zijn roman O.F. voor die geboortestad een blijvend
gedenkteeken gesticht. Met levendige getrouwheid heeft hij er alle bijzonderheden
van vermeld en wij hebben de St. Knudskerk als aan zijne hand doorwandeld. De
bewondering, die hij zijne personen voor dat alles toedicht, kan de onze niet zijn.
Wij bezochten het Slot, dat er vervallen, ja, armoedig uitziet; het park, dat, buiten
heerlijk geboomte, niets bijzonders aanbiedt; de markt, waar een groot standbeeld
van Frederik VII, die aan zijn volk de gaven der vrijheid reikt, ons geene bijzonder
hooge denkbeelden gaf van het kunstgenie van B i s s e n , een eersten leerling van
Thorwaldsen. Het heeft daarbij een gebrek, dat bijna alle dergelijke standbeelden
in het noorden ontsiert. Zij staan op te kleine en zwakke voetstukken. De laatste
strekken niet om het daarop geplaatste beeld als te verhoogen en te verheffen,
maar worden er door gedrukt en als verpletterd. Het eerste is zeker geen gevolg
van minder dankbaarheid bij een nakroost, dat zijn koning of held niet hoog genoeg
wenscht te stellen, evenmin als het laatste een beeld van het te groote gewigt der
verdiensten van hen, die hier verheerlijkt worden; maar een gemis aan goeden
smaak en opvatting, dat zeer onaangenaam werkt op elk eenigszins geoefend oog.

II.
Te Nyborg, waar de Fyensche spoorbaan in een station aan de haven eindigt, en
men slechts weinige schreden heeft te doen om zich op de stoomboot te bevinden,
verlieten wij Denemarkens t u i n . In 5 kwartier waren wij de Groote Belt over en in
de haven van Korsör. Noordwaarts passeerden wij het kleine eiland S p r o g ö , met
een paar huizen en vuurtoren. Bij betrokken lucht was de kleur der zee eentoonig
graauw, terwijl een vrij sterke wind hier en daar de golven met wit schuim kroonde
en eenige beweging in onze boot deed komen. De kust van
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S e e l a n d , die uit de golven opdook, naarmate die van F y e n daarin wegzonk, is
laag en minder aanvallig dan die van het laatste eiland.
Korsör is, niettegenstaande de gunstige ligging, vrij aanzienlijke
scheepvaartbeweging en nog al belangrijke stoomvaart op Lubeck en andere
Duitsche havens, een dier vele, onbeduidende plaatsjes waaraan Denemarken rijk
schijnt. De in de laatste 25 jaren sterk toegenomen bevolking bedraagt nog slechts
3700 zielen. Het station van de Seelandsche spoorweg is nabij de haven, overdekt
en goed ingerigt. Men kan ook met lof van het dienstpersoneel spreken, dat uit zeer
geschikte en beleefde lieden bestaat, goed, schoon eenvoudig gekleed. De trein
bragt ons in ongeveer drie uren over S l a g e l s e , S o r ö , R i n g s t e d , R o e s k i l d e
en T a a s t r u p naar K o p p e n h a g e n . Wij spoorden dus het geheele eiland
S e e l a n d , van het Westen naar het Noordoosten door. Later deden wij het van
Koppenhagen uit noordwaarts naar H e l s i n g ö r . De algemeene indruk ook van
dit eiland was die van groote vruchtbaarheid en welbebouwdheid. Overal
korenvelden, weiden en houtgewas, verlevendigd door kleine plaatsen of
alleenstaande woningen en landhuizen. Seeland kwam ons echter, met uitzondering
van de kuststreek bij Koppenhagen en aan de Sond, minder golvend en dus vlakker
en eentooniger voor dan F y e n . S l a g e l s e ziet men met de vrij aanzienlijke St.
Michels-kerk zuidwaarts op eenigen afstand van het station niet onbevallig liggen.
B a g g e s e n en I n g e m a n n hebben hier eens op de Latijnsche school geleerd.
S o r ö ligt aan een dier binnenmeeren of uitgestrekte ‘vijverplassen,’ die als zachte
diepzinnige oogen, in wier diepte gij allerlei afspiegelingen en schaduwbeelden
meent te ontdekken, u uit de noordsche landschappen tegenblikken. Prachtige
beukenbosschen omgeven zijne boorden en maken dit oord tot een geliefkoosd
plekje voor vele bewoners der hoofdstad.
Ringsted is een oud, weinig beduidend plaatsje. Roeskilde daarentegen
belangrijker; niet door het cijfer harer inwoners, dat slechts 5000 bedraagt; ook niet
door bouw of uiterlijk van huizen en straten, die ons, in de verte, aan Odense deden
denken. De stad is vermaard door de Domkerk en de zich daarin bevindende graven
der Deensche koningen en tevens door de landelijke schoonheden van L e t h a b o r g
en het H e r t a t h a l , alsmede van de nabij gelegen I s e f j o r d , aan een van wier
armen
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zij gelegen is. Het is eene der oudste steden van Denemarken, want H a r a l d
B l a a t a n d vestigde er reeds in 790 zijn koninklijk verblijf. Haar naam ontleende
zij aan de beroemdheid (R o e s ) van eene zich hier bevindende bron (k i l d e ). Hier
leefden en heerschten K n u d d e G r o o t e , de W a l d e m a r s en M a r g a r e t h a ,
en de pracht van het hof, de eigenaardige luister van den riddertijd zijn hier
gedurende eeuwen vereenigd geweest met den glans en de magt der katholieke
kerk en van hare eeredienst: want die Dom was de Metropolitaan-kerk van het
Deensche rijk. En gaan wij nog verder dan Harald in den nacht der tijden terug, zoo
opent zich in het op een uur afstands van Roeskilde gelegen Leira- of Lethra-dal
een veld van nog geheel andere herinneringen en voorstellingen.
Hier, zoo ruischt ons de Sage tegen, was de zetel van het oude heidendom en
van de lange reeks heidensche vorsten, die aan H a r a l d voorafgingen. Hier was
de heilige zee, waaruit de Godin H e r t h a van tijd tot tijd verrees, om op de met
witte ossen bespannen wagen zegenend door het land rond te trekken. In dat meer
werd haar beeld afgewasschen, eene plechtigheid, waarbij helaas! ook
menschenoffers niet gespaard werden. Hier toefde O d i n , vóór hij O d e n s e stichtte
en er zijn naam aan gaf. Hier leefde R o l f K r a k e met zijne 12 reuzen en zoovele
andere vreemde gestalten, die men bij de eerste morgenschemering der
geschiedenis niet weet te onderscheiden, van wie men niet weet te zeggen of zij
tot haar gebied, of tot dat der fictie behooren. En, wat is er van dat alles
overgebleven? Mogelijk eenige stammen in het statig beukenwoud; een enkele
grafheuvel bij het dorpje OEm; het stof der vorstelijke lijken, die in de praalgraven
der Domkerk rusten! Die kerk is reeds in 1084 begonnen, in gothisch-byzantijnsche
stijl, maar later door bijvoegingen en restauratiën toch veel veranderd. Zij is nu
uitwendig een groot gebouw van roode baksteen, met twee fraaije torens met slanke,
hoog opwaarts strevende spitsen, die aan het geheel een schilderachtig aanzien
geven. - Van hier voort de spoorbaan door een vlakker en eentooniger streek, tot
waar buitenhuizen, afwisselende boomgroepen en beginselen van straten, meerdere
drukte op de wegen, en weldra hooge gebouwen en torens ons doen zien, dat wij
eene groote stad naderen. Over een brug, die de St. Jörgens en Peblinge Sö van
elkaar scheidt - twee zeer breede grachten of vijvers die met de Sörtedams Sö
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de stad en hare onmiddelijke omgeving eenigermate van het omliggende land
afscheiden - rolt de trein het eigenlijke station's plein en het ruime met houten
kapwerk overdekte station's gebouw binnen. Deze B a a n e g a a r d , ofschoon
uitwendig niet zoo grootsch en prachtig als menig dergelijk gebouw in groote steden
van ons werelddeel, is inwendig zeer doelmatig ingericht. Ook heerschte er goede
orde, waardoor wij spoedig in een rijtuig (Droschke) en daarmede aan het Hotel
Royal kwamen, dat èn door zijne ligging over het koninklijke slot Christiaansborg
en het Museum Thorwaldsen, èn door comfort zich gunstig aanbeveelt.
Koppenhagen, in het Deensch K j ö b e n h a v n , in het Zweedsch
K o p p e n h a m m , is inderdaad, met hare 180.000 zielen, eene groote stad en geeft
daarvan op sommige plaatsen den indruk, door de vele tramway's en daarover
gestadig voortrollende reusachtige, altijd overvolle omnibussen, door de vele rijtuigen,
door de vaak talrijke menigte, die zich langs de straten beweegt. Dit is echter vooral
in het zuidelijk deel der stad het geval, van de groote markt of K o n g e n s N u t o r v ,
door de bekende O s t e r g a d e , K j o b m a g e r g a d e , H ö b r o p l a d s naar
V e s t e r p o r t en zoo naar de V e s t e r - en F r e d e r i k s b e r g e r a l l e e . Het
noordoostelijk gedeelte der stad, naar Amalienborg-slot, en ook de westelijke deelen
zijn zeer stil. Ons kwamen ook de havenen scheepvaartbuurten en de geheele
voorstad C h r i s t i a n s h a v n zeer weinig levendig voor. Er lag dan ook geen groote
koopvaardijvloot in de haven, en daaronder telden we slechts weinige groote en
aanzienlijke vaartuigen en stoomschepen. In de binnengrachten van
C h r i s t i a n s h a v n , waaraan zich de groote pakhuizen verheffen, waar de eigenlijke
arbeiders- en matrozenbevolking vooral te huis behoort, waar de laatste hare kelders,
eethuizen, slaapsteden en winkels schijnt te hebben, zooals menig uithangbord
daarvan getuigde, heerschte zekere doodsche rust; men had er niets van die
beweging en dat gewoel, 't welk ons voor weinige dagen te Bremerhafen, en vooral
aan de haven te H a m b u r g zoo getroffen had. Onze indruk was dat wij ons hier
in eene uitmuntend gelegen handelshaven bevonden, maar waar handel en
scheepvaart in een minder bloeijenden toestand verkeerden. Die zelfde indruk
kregen wij van Denemarken als zeemogendheid, bij den aanblik der marinewerven
en établissementen op F r e d e r i k s h o l m en N i j h o l m en van enkele daarvoor
gelegen, onttakelde oorlogschepen.
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De voorstad C h r i s t i a n s h a v n ligt over Koppenhagen aan de andere zijde der
koopvaardijhaven en wordt door een kring van vervallen vestingwerken of
r e d o u t e n met breede gracht van het eiland Amager gescheiden. Het was een
zwoele regenachtige dag, toen ik dit gedeelte der stad in alle rigtingen doorkruiste
en mij ten slotte door de Amager poort ook een eindweegs met de landelijke
1)
schoonheid van dit eiland trachtte bekend te maken. B e r g s ö e had in zijn treffende
beschrijving van het heerschen der cholera in Kopenhagen, en van Dr. Aaby's
nachtelijk bezoek in het verlaten, armoedige huis in Christianshavn een beeld van
ellende en verwaarloozing van deze wijk der stad geleverd, waarbij de werkelijkheid
zich nu toch gunstig vertoonde. De straten zijn hier vrij breed en regelmatig; de
huizen van 3 en 4 verdiepingen hoog, meest met een kelder er onder, die een paar
treden lager dan het voetpad ligt, en waarin eenig bedrijf van winkel of
B e v a e r t n i n g wordt uitgeoefend. Ook voor de armoedigste en hoogste ramen
ziet men nog dikwerf een bloempot prijken, vriendelijke gewoonte, die ons aan een
2)
van Andersen's treffende sprookjes herinnert . Toch doen de wijdsche namen van
D r o n n i n g e n - en P r i n d s e s s e n g a d e hier waarlijk aan niets voortreffelijks
denken. Het zijn gevoegde of gepleisterde huismuren, maar die er vuil, graauw en
somber uitzien. Hier en daar openen zich ook binnenplaatsen en steegjes of sloppen,
waarin armoede en vuilheid schijnen te zetelen en wier jeugdige bewoners zich
vaak op bloote voeten en in lompen aan ons vertoonden. Het eilandje A m a g e r is
zeer vlak, maar vruchtbaar. Rijke koornvelden wisselen af met weiland en enkele
boomen. Eigenlijk is het ook de groentetuin der hoofdstad. En dit laatste, meer nog
dan de windmolens, herinneren aan den hollandschen oorsprong der bevolking.
Voor omtrent 350 jaar, liet Christiaan III, op raad van koningin Elisabeth, zuster van
keizer Karel V, eenige familien uit Nd. Holland overkomen, om aan zijne
landgenooten de hovenierskunst te leeren. Zij werden hier in een klein oord
gevestigd, dat H o l l ä n d e r b y heette, en waar in de kerk nog lang in het

1)
2)

V o n d e r P i a z z u d e l P o p o l o . N o v e l l e n C y k l u s a u s R o m . von W i l h e l m
B e r g s o e . Deutsch. von F r a n z B u s c h . Bremen. 1871. Th. I. p. 116.
E n g e l e n . (de Engel), in A n d e r s e n ' s E v e n t y r .
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dusgenaamd platduitsch werd gepreekt, terwijl oude meubelen, sieraden en
houtwerken nog van hun vreemde afkomst getuigden. Thans zijn de sporen van dat
alles uitgewischt en telt Amager eene bevolking van 7000 zielen, die, gelijk wij
zeiden, in tuinbouw, landbouw, zeevaart en fabriekwezen, een vrij goed bestaan
schijnt te vinden. Maar het is tijd om naar de eigenlijke stad terug te keeren. Wij
begeven ons eenigermate naar haar middelpunt, de reeds genoemde markt,
K o n g e n s N u t o r v . Zij is inderdaad een fraai en eenigszins eigenaardig
marktplein. Er gaan van hier in verschillende richtingen, als stralen uit een
middenpunt, een 13tal straten uit, waarvan 8 der voornaamste, als Ostergade,
Gothersgade, Store Kongensgade, Norgesgade en Niels Juelgade. - Vroeger heette
dit plein H a l l a n d s a a s , omdat de boeren uit Halland en Schonen er hunne visch
verkochten. Het plein is eigenaardig, omdat het, in tegenstelling met de meeste
groote marktpleinen in hoofdsteden, geheel onregelmatig van vorm is. Naar
verhouding der uitgestrektheid schijnen de omgevende gebouwen, niet hoog. In het
midden is een kleine door een hek ingesloten ruimte, waar zich het groen van
heesters en struiken met de kleuren van bloemen vereenigt om een krans te vormen
rond om het voetstuk, waarop zich een ruiterstandbeeld van C h r i s t i a a n V verheft.
Onder de hoeven van het paard kampt een vreemde figuur met een slang, 't geen
eene voorstelling van ‘de Nijd’ zoude zijn. Evenzoo beweert men, dat de vier rond
het voetstuk zittende beelden Alexander met den Gordiaanschen knoop als
zinnebeeld der ‘Edelmoedigheid’, Minerva, als dat der ‘Wijsheid’, Herkules als dat
der ‘Kracht’, en Artemisia als dat der ‘Eer’ voorstellen. Ons kwam het monument
smaakloos en zeer slecht uitgevoerd voor. Maar het vriendelijke groen, dat gelukkig
een deel van dit monument bedekt, de uitgestrektheid en onregelmatigheid van het
plein, het gemis aan overheerschend groote gebouwen, gaven ons een indruk van
landelijkheid, die men op stadsmarktpleinen anders geheel mist. Mogelijk dat dit
buitenachtige een reden is, dat dit plein de gewone ontmoetingsplaats schijnt van
minnende harten in Denemarkens hoofdstad, een bijzonderheid, die ons althans
verzekerd wordt door den Koninklijk Deenschen Kamerraad Emil Jonas. Mogelijk
is het nog een overblijfsel van den vroegeren toestand: want tot 1747 lag het buiten
de stad, die zich eerst later zooveel verder heeft uitgebreid. In die nieuwe gedeelten
is dat,
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hetwelk tusschen Norgesgade en de haven gelegen is, eene zeer aristocratische
buurt. Men vindt daar de St. Anna plaats, waarop een standbeeld van
O e h l e n s c h l ä g e r staat. Op het granieten voetstuk prijkt zijn naam. Daarop
verheft zich veel meer dan levensgroot het beeld des dichters, in een leunstoel
gezeten, met pen en papier in de hand, zooals hij gewoon was zich in zijn
studeervertrek te toonen. Dit denkbeeld van B i s s e n kwam ons wat al te realistisch
en huisselijk voor en geeft aan dit kunstwerk iets zeer alledaagsch en nuchters. Wat
verder heeft men het F r e d e r i k s p l e i n eigenlijk door vier paleizen omgeven, die
door de adelijke familiën M o l t k e , S c h a c k , B r o c k d o r f en L e v e t z a u gebouwd
zijn. In het midden verheft zich een ruiterstandbeeld van Frederik V, op wit marmeren
voetstuk. Het is een arbeid van den schilder beeldhouwer S a l y , franschman van
geboorte. Het fraaije, maar doodstille plein, herinnert aan een der meest tragische
voorvallen, die de geschiedenis der hoofdstad heeft te vermelden. In het midden
de

der 17 eeuw bouwde Frederik III hier een prachtig slot voor zijne gemalin Sophia
Amalia, dat ter harer eere Amaliënborg genoemd werd. Nog eer het voltooid was
werd het in 1689 door een vreesselijken brand vernield, die in een nabijgelegen
houten theater uitbrak, en waarbij 250 personen uit de aanzienlijkste familiën des
lands omkwamen. - Van hier bereikt men spoedig de E s p l a n a d e voor de Citadel.
Deze sterkte, wier wallen als verborgen zijn onder het groen van linden- en andere
hoomen, beheerscht niet slechts de stad, maar vooral het inkomen der haven en
het daarvoor gelegen deel van de Sond. Tusschen hare grachten en de wateren
der Sond loopt eene smalle streek lands, eigenlijk het g l a c i s der vesting, die met
fraaije boomen beplant, een goeden rijweg en een daarnevens loopend hooger
voetpad vormt, een der geliefdste wandelingen voor de bewoners der hoofdstad.
Het is de dusgenaamde L a n g e L i n i e . Voor u verheft zich uit het donkere-grijze
of soms blauwe water der Sond, de L y n e t en nog wat verder het fort T r e
K r o n e r , vrij uitgestrekt en met gschut bewapend, waardoor het 't geheele
omgevende watervlak beheerscht. Noordwaarts strekt zich de heuvelachtige en
woudrijke kust van S e e l a n d uit, en ziet ge aan den gezigteinder uit de golven der
Sond die van Zweden te voorschijn komen. Naar het Oosten smelt lucht en water
ineen. Tallooze schepen drijven, op hunne uitgebreide witte vleugelen,
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schitterend in den zonneglans, langs uwe blikken: zwarte rookwimpels van
stoombooten zweven als duistere schaduwen langs den hemel, tot zij al dunner en
dunner zich oplossen in den morgennevel. Het is inderdaad een geheel eenige
wandeling en hetzij men dit tooneel gadeslaat bij het licht van een glansrijken en
helderen zomermorgen, hetzij bij de nog schooner belichting van die ‘heldere
1)
zomernachten’, waarvan een Deensch schrijver zegt, ‘dat zij als zwemmen in een
zee van zamensmeltend avond en morgenrood’, het laat zeker een onuitwischbaren
indruk bij den beschouwer na!
Van K o n g e n s N y t o r v loopt ook een kleinere gracht naar de groote
Scheepshaven, N y h a v n genaamd die, buiten dien naam, veel had wat aan mijn
vaderstad Rotterdam herinnerde: de belendende huizen met pakhuizen, bergplaatsen
of winkels er onder, de tallooze kleinere vaartuigen, die er als op elkaâr gedrongen
lagen, ladende en lossende, ook op dezen Zondag-morgen. Deze rustdag schijnt
hier namelijk zeer weinig te worden in acht genomen. Vele winkels waren geopend
en voor kerktijd met koopers uit de geringere standen gevuld. Men zag zelfs
stratenmakers aan de openbare straten werken. Daarenboven scheen een groot
deel van den dag aan algemeene uitspanning en vreugde gewijd, want alles stroomde
te voet, met rijtuigen en met allerlei gelegenheden naar buiten. Maar, keeren wij tot
de N y t o r v terug, van waar nog twee nieuwe straten, met de namen van
Denemarkens grootste zeehelden gedoopt, de T o r d e n s k i o l d ' s en N i e l s
J u l e -g a d e een geheel anderen indruk geven. Hier heeft men den
Parijschen-Boulevard stijl, hooge paleisachtige of monumentale gebouwen van 5
of 6 verdiepingen, met spiegelruiten, en onder gelijke gevels, breede trottoirs en
gemakadamiseerde rijwegen. Geheel anders is het in de door Andersen's schriften
bekende O s t e r g a d e , de Kalverstraat van Koppchagen. Hier heeft men oudere
huizen, beneden meestal met winkelkelders, waar de waren met meer rijkdom en
smaak zijn uitgestald dan in duitsche steden, maar waar even als overal het
uitsluitend drukken der aanonses, uithangborden, enz. de aandacht trekt. Ook
O r t e r g a d e heeft evenals alle andere, trotoirs

1)

C a r l . B e r n h a r d . N o v e l l e r . L u c k e n s Y n d l i n g . Kjobenhavn 1844. Bind VI. p.
301.
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maar waaronder hier en daar nog met houten vlonders de straatriolen loopen. Het
plaveisel, dikwerf met langwerpig vierkante keijen is overal vrij goed, en de
gasverlichting algemeen.

III.
En toch moeten wij na deze door alle deelen der stad voortgezette wandelingen en
het vele aangename, belangrijke en bevredigende, dat zij bieden, ons met het
oordeel van een engelschman vereenigen, die haar mede voor de eerste maal
bezocht, dat zij eigenlijk geen bijzonder karakter draagt. Hier en daar, gelijk wij reeds
zeiden, is er een Hollandsche type, maar niet algemeen; ook is de huizenbouw meer
duitsch. Toch mist men hierbij weder dat geheel eigenaardige, dat schilderachtige,
dat over oude Duitsche steden, of over sommige gedeelten daarvan (men denke
slechts aan Nurenberg, Regensburg, Lübeck, de oudere buurten van Hamburg,
enz.) zulk een waas van bekoorlijkheid en historische kunstontwikkeling spreidt.
Ook het grootsche, eenvormige, monumentale, rechthoekige en rechtlijnige van
den nieuwen tijd in groote hoofd- en wereldsteden, vooral in Parijs te vinden, is hier
slechts eene te kleine uitzondering, te zeer in strijd met het overige, om eenig bepaald
karakter te geven.
En toch vergelijken de Deenen gaarne hun hoofdstad met Parijs; hooren wij hun
dichter H e i b e r g als in geestdrift uitroepen:
‘Hurra for Kjöbenhavn och Paris!
De blomstre begge to!’

Zij hooren gaarne van hunne hoofdstad spreken als van het Noordsche Athene. Zij
zijn ingenomen met de groote stad aan de Sond en hare heerlijkheid, en zullen
zeker niet instemmen met Madame La Flêche, in Holbergs J e a n d e F r a n c e :
‘dat Koppenhagen te klein is, om een groote stad te heeten, en te groot om een
kleine te wezen.’ Zij zien er de groote stad bij uitnemendheid, de koninklijke stad,
de zetel van regering, van
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kunsten en wetenschappen, van ware verlichting en beschaving in.
Het is volkomen natuurlijk, dat in al die onbeduidende plaatsjes op de eilanden
en in Jutland, waar, bij gemis aan verkeer en hulpmiddelen, het eenzijdige en
klein-steedsche wel overheerschend moet wezen, met ingenomenheid, als met
zekeren eerbied naar de groote hoofdstad wordt opgezien, waar dat alles zoo geheel
anders is. A n d e r s e n teekent ook hier naar het leven, wanneer hij den jongen
Koppenhagenschen Student Otto in zijn geboortestreek in Jutland doet terugkeeren.
Wat was dáár alles eenvoudig! Hoe zag men met zekeren eerbied tegen hem op,
die van ‘d e r o v r e ’, van de andere zijde van het water kwam; die zoo
‘K j ö b e n h a v e n s k ’, zoo Koppenhaagsch was geworden! En dan de familie van
den handelaar te L e m v i g en de dochter des huizes, de goede M a r e n ! Zij was
daar het muzikaal talent, maar in Koppenhagen hoorde men wel wat anders! Haar
toilet was daar zeker onder de fraaiste te tellen, maar toen haar vurige wensch
vervuld werd en zij bij de familie te Koppenhagen kwam, was het eerste wat haar
bejegende. dat men haar naam, haar kapsel en hare kleeding veranderde, ‘maar
niettegenstaande al deze finesses bleef zij toch de dame van Lemvig, want van
2)
haar spraak (dialect) kon men de strikken niet inkorten’ . Er is gewis een onmetelijke
afstand tusschen die kleine provinciestadjes en de hoofdstad. En wij gelooven met
S t r o d t t m a n n , dat in denzelfden zin, waarin men Parijs Frankrijk pleegde te
noemen, men Koppenhagen ook Denemarken noemen mag. Bijna alle
staatkundig-leven, alle wetenschap en kunst is hier vereenigd en dikwerf uitmuntend
vertegenwoordigd geweest. Een andere trek, die deze hoofdstad en hare bevolking
met die van Parijs gemeen heeft, is de zucht naar publieke vermaken en allerlei
verstrooijingen. Zeker is dit tegenwoordig een algemeene zucht, die, naar onze
meening, meer en meer een maatschappelijke ziekte wordt, welke in hare gevolgen
van uithuizigheid, geldverteeren en tijdverlies zeer noodlottige vruchten moet dragen.
Toch is er iets verrassends in bij die volken van het noorden (want wat wij te
Koppenhagen opmerkten namen wij ook in Stokholm en Kristiania waar), wier
huisselijkheid, eenvoud en kalmte vaak hoog geroemd wor-

2)

Andersen's. O.T. dl. II. p. 22.
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den, zulk een algemeene zucht naar openbare uitspanningen en genot te vinden.
Zij vertoont zich in het onnoemelijk aantal gelegenheden om met stoombooten,
spoorwegen, omnibussen en andere voertuigen zich, vooral naar buiten, te
verplaatsen, en van het ongeloofbaar groot gebruik, dat daarvan wordt gemaakt.
Wij nemen slechts het vervoer langs den paarden-spoorweg, die de voornaamste
deelen der stad door de Westerpoort met T i v o l i , de aan allerlei uitspanningsoorden
rijke Frederiksberger allee en Frederiksberg vereenigt. In 1869 werden door deze
dienst 4,284,033 personen verplaatst. In de maand Juli worden langs deze
paardenbaan, dagelijks gemiddeld, bijna 15,000 personen, op zon- en feestdagen
18 à 20,000 vervoerd. Men rekene hierbij de beweging met de vele stoombooten
en rijtuigen! De openbare of huurrijtuigen zijn in 't algemeen zeer goed: dikwerf
groote open wagens (eene soort Char à bancs) waarin een negental personen hun
plaats nemen. Zij schijnen een doorloopend nommer te voeren, waarbij ik des
Zondags tot over N. 400 telde.
Begeven wij ons echter naar de beroemdste Openbare Inrichting van
Koppenhagen, T i v o l i , dat, in omvang, sierlijkheid, goeden smaak en
verscheidenheid van aangeboden vermaken en genietingen, zeker meer geeft dan
eenige zijner vele naamgenoten elders, meer zelfs dan een K r o l s c h e g a r t e n
te Berlijn of eene N e u e W e l t nabij Weenen. Zekere G e o r g C a r s t e n s e n
kwam in 1843 op het denkbeeld, om door middel van eene Aktien Vereeniging deze
inrichting te stichten, daarmede aan het deensche publiek eene goedkoope
gelegenheid te openen, om iets goeds of aardigs te zien en te hooren, en dit te
kunnen doen in het gezelschap van vrouw en kinderen. Hij hoopte hiermede de
deensche huisvaders van hunne gewoonte, om alleen naar de tapperijen (k n e i p e n )
te gaan, aftebrengen, ze aan een beter genot te gewennen, verschillende klassen
der maatschappij meer zamen te doen komen. Het was dus eene zeer schoone
poging tot veredeling van volksvermaken en verbroedering. Zonder vruchten is zij
niet gebleven, want T i v o l i heeft zich in toenemenden bloei mogen verheugen. In
1869 bedroeg de ontvangst 123,465 D. Rigsdaler (f 165,443. -) waarvan alleen aan
entreegelden 103,149 D. Rigsd. De Maatschappij had een zuivere winst van 23,480
RD. en het dividend der aktionarissen beliep 19 pCt. In de laatste jaren werd Tivoli
door ongeveer 400,000 menschen
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jaarlijks bezocht, en in Juli 1869, de drukste maand in die jaren, door 110,801
personen. De e n t r é e is dan ook zeer matig, 4 shilling of omtrent 32 cents per
persoon. Men kan echter Abonnementskaarten bekomen voor het geheele saizoen,
tegen 6 RD. voor één heer en 4 voor ééne dame. Maar wat geniet men hier voor?
Wij hebben een T i v o l i -P r o g r a m van Maandag 30 Juni voor ons liggen, waarop,
bij het uur, van 6¼ tot 11 uren des avonds, des bezoekers tijd is ingedeeld en zijn
gehoor of gezigt wordt bezig gehouden. Vokaal- en instrumentaalmuziek,
akrobatische kunsten, dans, gleibaanen, koorddansers, pantomimen, verlichting
door tallooze gasvlammen en 20,000 lampions, vuurwerk enz. wisselen geregeld
af. Gedeeltelijk geniet men dit in de open lucht, gedeeltelijk in overdekte theaters,
gedeeltelijk in eene keurig, in turkschen stijl versierden tempel of kiosk met zaal.
Wij hoorden hier een uitmuntend concert, door de kapel van den bekenden
L u m b y e , onder zijne directie, uitgevoerd. Men zat hier aan tafeltjes onder het
genot van allerlei ververschingen, die uitmuntend van kwaliteit en niet duur waren.
De noordlander toch vergeet nergens het meer materieele levensgenot, en wenscht
dit goed en deugdelijk. - Overigens heerschte in deze uitgestrekte tuin, onder de
talrijke menigte, die zeker uit zeer verschillende, maar grootendeels toch kleinere
burgerstanden was zamengesteld, de grootste orde en betamelijkheid. Bij de
uitvoering van vele muziekstukken was er blijkbaar oplettendheid en gevoel voor
het schoone. Aan L u m b y e komt dan ook niet minder dan aan C a r s t e n s e n de
eer toe van de genoegens des volks in Koppenhagen te hebben veredeld. Zijne
polka's en galloppaden hebben op het gebied der toonkunst iets van Andersen's
sprookjes op dat der poezie. Zij zijn algemeen geliefd en populair in de hoogste
mate. De tuinen en gebouwen van T i v o l i liggen even buiten de V e s t e r p o r t ,
op een gedeelte van het vroegere glacis.
Wij zullen ons van hier door de V e s t e r - en F r e d e r i k s b e r g e r a l l e e naar
het slot en park F r e d e r i k s b e r g begeven. Eerst bereiken wij een rond plein,
waarop zich de zoogenaamde F r i h e d s -s t ö t t e n of Vrijheidszuil verheft. Het is
een gedenkteeken ter herinnering aan de afschaffing van de lijfeigenschap en de
vrijheid van den landelijken stand in Denemarken. Het is toegewijd aan Christiaan
VII door eenige dankbare burgers, ofschoon de afschaffing der lijfeigenschap eigenlijk
meer het werk was van
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den geliefden mede-regent (Frederik VI) en van de ministers B e r n s t o r f f en
R e v e n t l o v , en werd uit vrijwillige bijdragen bekostigd. Het gedenkteeken is
ontworpen door den schilder A b i l g a a r d , is 48 v. hoog en op een voetstuk van
Noorweegsch marmer geplaatst. Aan de vierhoeken heeft men beelden van cararisch
marmer, die de trouw, de dapperbeid, de vaderlandsliefde en de akkerbouw
voorstellen. De Frederiksberger allee, door dubbele rijen prachtige boomen
beschaduwd, is aan weerszijden getooid met nieuwe huizen, of die nog in aanbouw
zijn, en vooral met allerlei plaatsen aan openbare genoegens gewijd: de eene al
fraaijer dan de andere, als het Walhalla Colosseum, de Alambra, enz. ook heerscht
hier gestadig de levendigste beweging van rijtuigen en voetgangers en men begrijpt
eigenlijk niet, hoe een stad als Koppenhagen zooveel menschen kan opleveren,
die dagelijks, althans elken namiddag, als het ware alleen voor hun genoegen leven.
Het slot Frederiksberg, ongeveer een groot half uur van de stad verwijderd, ligt op
eene zacht stijgende hoogte, ongeveer 50 v. boven de zee. Het werd door Frederik
IV in 1703 gebouwd, en heeft achtereenvolgens voor zeer verschillende oogmerken
gediend: als voor vorstelijk verblijf, voor lazareth en verblijf van krijgslieden, voor
diakonessen en vrijmetselaars, voor verblijfplaats van verdienstelijke staatslieden
of geletterden, en nu weder voor een kadettenschool. Het groote gebouw ziet er,
met zijne vuile witte muren en verwelooze houtwerken, verwaarloosd en niet vorstelijk
uit.
Zooveel schooner echter is het park met zijne heerlijke beukenlanen, met zijne
groepen van majestueuze eiken en ander geboomte. Hier zijn plekken, waar, in het
dommelig schemerdonker van ineengestrengelde takken, de woudduif haar nest
bouwt, de vogelen zich laten hooren, de varen in rijke weelderigheid groeijen, en
het hart die stille weelde, dat onbeschrijflijk genot van rust, kalmte en vrede geniet,
dat slechts in woud-eenzaamheid te smaken is. Vergeet ook niet in een ander
gedeelte van het park de nieuw aangelegde zoölogische tuin te bezoeken. Het is
slechts een begin en het aantal en de verscheidenheid der dieren is nog klein. Toch
waren er vele nieuwsgierigen, die zich vooral met de sprongen en spelen van een
vrij talrijk apenheer verlustigden. Een zeer fraai uitzicht, laat het tevens ons laatste
van hier zijn, genieten we van een heuvel of hoogte aan de oostzijde van het slot,
de dusgenaamde P e r -
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s p e c t i v b a k k e . De voorgrond wordt door het vriendelijk landschap rond
Frederiksberg, met landhuizen, torentjes en boomgroepen gevormd: daarachter ligt
de uitgestrekte hoofdstad met hare hooge gebouwen en torens; links blaauwende
wateren van de Sond met talrijke witte zijlen getooid, regts schijnen aan den horizont
nevelen of grijze vormen uit de wateren op te doemen; enkele hoogere punten der
Zweedsche kust!
De schoonste uitstap, die men echter in den omtrek van Koppenhagen maken
kan, is voorzeker naar Diergaarde (D y r h a v e n ) en K l a m p e n b o r g eene waterbron- en zeebadinrichting (V a n k h u u r - B r ô n d - o c h S e e b a d e a n s t a l t ).
Naar de laatstgenoemde plaats voert een spoorweg, wier treinen des winters slechts
4, maar des zomers van 10 tot 15 maal daags heen en weer loopen. Men heeft
daarenboven stoomboot-gelegenheden, maar het aangenaamste is een rid met
open rijtuig, waardoor men eerst regt de schoonheid en uitgestrektheid van
D y r h a v e n leert kennen. Wij verlaten de stad langs de O s t e r b r o g a d e , waar
aan de regterzijde de Garnizoensbegraafplaats, aan de linker de Marinebegraafplaats
de aandacht trekt. De 20 v. hooge Obelisk van Noorweegsch graniet, op de eerste
is een gedenkteeken voor de krijgslieden, die in de beide Sleeswijksche oorlogen
zijn gevallen. De grafheuvel op de laatste is eene herinnering aan de zeehelden,
en

die den 2 April 1801, in de verdediging der hoofdstad tegen den schandelijken
aanval der Britten, het leven lieten. Een weinig verder ziet men links van
S t r a n d v e i e n op het O o s t e r v e l d lange en ruime straten met nieuwe
arbeiderswoningen. Het veld heeft in de Deensche geschiedenis eene treurige
vermaardheid, want daarop werden den 28 April 1762, de beide, door eene hofkabaal
1)
in ongenade geraakte graven S t r u e n s e e en B r a n d t , ter dood gebragt . De
arbeiderswoningen spreken van betere tijden. Zij zijn een gevolg van de
choleraepidemie, die de hoofdstad in 1853 zoo vreeselijk teisterde en den
jammerlijken toestand der arbeiderswoningen en van

1)

Zie over S t r u e n s e e en zijne vermeende zamenzwering, alsook over de daarmede in zoo
naauw verband staande onwaardige bejegening en verbanning van de koningin Caroline
Mathilde, de belangrijke verhandeling van Mr. J.I.D. N e p v e u . R e c e n s e n t a l g e m e e n
l e t t e r l i e v e n d M a a n d s c h r i f t . 1855. p. 373. sqq. De schrijver heeft daarbij enkele
nog weinig bekende Deensche bronnen geraadpleegd.
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den openbaren geneeskundigen dienst op eene wijze aan het licht bragt, die de
1)
vreeselijke maar meesterlijke schildering van B e r g s o e volkomen rechtvaardigde.
Er werden toen reeds vele schrikkelijke buurten opgeruimd, en voor de bewoners,
op het genoemde veld in tenten en barakken gelegerd, later betere woningen
gesticht. Spoedig wordt de weg schilderachtiger door het prachtig geboomte, door
tal van vriendelijke villa's en landhuizen, die bij volkomen gemis aan eenigen
werkelijken bouwstijl, toch overvloed van fraaije bloemen en schitterende grasperken
toonen, en waarvan meestal de nationale vlag of D a n n e b r o g wappert (een rood
veld met wit kruis) en door kijkjes op de donker blaauwe golven der Sond. Wij slaan
weldra links af en doorzwerven langs goede binnenwegen eerst C h a r l o t t e n l u n d ,
een kleiner woud, waarin zich een door Christiaan VI gebouwd slot bevindt, alsook
de zeer bezochte rustplaats O v e r S t a l d e n ; daarna de eigenlijke Diergaarde. In
den heidenschen voortijd was dit woud aan de Godin F r e i a gewijd; thans aan
vreugde en vrolijkheid. Overal heeft men uitspanningen, waar de rijtuigen in lange
reijen onder de boomen staan, waar de paarden, die in de stallen op verre na geen
plaats kunnen vinden, onder het groen of de open hemel worden gevoederd. Overal
klinken de toonen van zang of muziek; overal ziet men groepen van mannen,
vrouwen en kinderen in het gras gelegerd, en genietende van de op de plaats
erlangde of van huis medegevoerde goede gaven. Minstens eenmaal 's jaars toch
moet elk Koppenhagenaar de Diergaarde bezoeken, en onze Deensche gids
verzekert, dat vele armen zich in het pandjeshuis nog iets weten te verschaffen,
eene Diergaardepenning (D y r h a v n s p e n g e ), om hier een vrolijken Zondag te
vieren. - Maar niet slechts menschen-gewoel en vrolijkheid, hooger en reiner
natuurgenot valt hier te smaken en wij zeggen met den Britschen bard:
‘We love not man the lefs; but nature more!’

Het landschap is hoog en heuvelachtig. 't Heeft eenige overeenkomst met de
schoonste gedeelten der Veluwe; of van Nij-

1)

In zijn reeds vermelde roman: V o n d e r P i a z z a d e l P o p o l o I p. 27. enz.
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megen en Kleef. Maar het geboomte ziet in zijn slanken groei, in den zilverachtigen
glans der beukenstammen, in de kernachtige knoken der eiken, in de digtheid en
frischheid van zijn gebladerte niet zonder medelijden neer op boom en groen onzer
schoonste bosschen en dreeven. De doorgaande vochtigheid van de lucht, de
warmte en zonnekracht van den korten zomertijd, maar van de lange zomerdagen,
geven bier aan de loofhouten eene eenigermate tropische ontwikkeling en
weelderigheid.
Zoo komen wij uit het heerlijke F r e i a -woud eindelijk aan het bad-etablissement
K l a m p e n b o r g . Het is een uitgestrekt gebouw, in den vorm van een zwitsersch
Châlet, nieuw en smaakvol ingericht. Het ligt op den hier vrij hoogen oever, in welks
glooijing, meer benedenwaarts, de s t r a n d w e g loopt, tusschen welken en het
strand nog weder kleine optrekjes en vriendelijk groen zich tot aan het water
uitstrekken, waar de tentjes en badkoetsen geschaard staan. Op deze hellingen
slingeren zich wandelwegen door het mollige grastapijt en tusschen de bedden van
bloemen en heesters, onder den lommer der enkele of tot groepen vereenigde
beuken en linden boomen, terwijl men overal kleine en grootere zomerverblijven
ontwaart, soms niet veel meer dan een of twee kamers groot, soms ruimer en
weelderiger ingerigt, dusgenaamde C o t t a g e r n e , waar de badgasten in wonen.
Men ziet ze in hunne zeer luchtige en open verblijven of daarbuiten in het gras
gelegerd, of iets verder rond de fraaije muziektent gezeten, luisterende naar de
nummers, die eene inderdaad goede kapel, ten gehoore brengt, en onder het genot
van hun k a l t m a d (avondeten). Intusschen breiden zich aan den voet der heuvelen
de thans donker blaauwe wateren der Sond uit. Die kleur en die tinten doen ons
aan enkele zeestukken van onzen verdienstelijken M e i j e r denken. Tallooze zeilen
bewegen zich daarop. De Zweedsche kust, hier en daar vrij hoog en door scherpe
lijnen geteekend is duidelijk zigtbaar. Over alles giet een prachtige avondhemel zijn
gulden en rooden tinten in eindelooze schakeringen. Waarlijk, K l a m p e n b o r g is
de bekoorlijkste zeebadplaats, die wij nog ergens zagen, en die een toenemend
bezoek van Zweden en Duitschers volkomen begrijpelijk maakt.
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IV.
Maar het wordt meer dan tijd om naar de hoofdstad terug te keeren en eens aan
sommige personen en zaken te herinneren, die ons spoedig overtuigen zullen, dat
ook de naam van Noordsch Athene, als zetel van kunsten en wetenschappen, niet
geheel ten onregte aan Koppenhagen is toegevoegd.
De enkele naam van T h o r w a l d s e n is hiertoe reeds genoeg. Hij is in
Koppenhagen geboren (19 Nov. 1770), heeft er zijn jeugd doorleefd, is er in zijn
ouderdom teruggekeerd, om daar zijn laatste rustplaats te vinden (1844). De
Deensche natie heeft de nagedachtenis van dezen haren beroemdsten zoon op
eene wijze vereerd, zóó kiesch en tevens zóó heerlijk, als wel nooit of nergens
dergelijke hulde gebragt is. Het Mausoleum boven zijne grafstede opgerigt is tevens
een tempel, welks inhoud van zijn genie en werkzaamheid getuigt. Hier toch heeft
men alles vereenigd, wat van 's kunstenaars arbeid en zelfs huiselijk leven ergens
te vinden is: eene menigte zijner oorspronkelijke stukken in marmer uitgevoerd,
afgietsels of gipsmodellen van alles, wat elders door hem werd geleverd; eindelijk
zijne eigene, door hem zelf verzamelde collecties van schilderijen, boeken, oudheden,
zijne huismeubelen en kleedingstukken. Het denkbeeld is uitstekend schoon, al laat
ook de uitvoering, naar onze meening, nog al te wenschen over. De plaats, waar
het Mausoleum gesticht is, schijnt ongelukkig gekoozen. Het staat op eene ruimte
(plein kan men het eigenlijk niet noemen) tusschen eene gracht en het koninklijke
slot Christiansborg. Dit laatste is een dier ontzagchelijke steenklompen, die het oog
niets aanbiedt dan eene eenvormige opeenhooping van verdiepingen en rijen
vensters. Het is althans uitwendig een reusachtig groot, maar geheel nuchter uitziend
woonhuis, waarnevens nu een gebouw staat, welks grootte tot het paleis ongeveer
in de verhouding is, van een Amsterdamsch burgerhuis tot het paleis op den Dam.
En dit kleine gebouw, volgens Baedeker in ‘P o m p e j a n i s c h e r -E t r u s k i s c h e r
G r a b s t i l ’ opgetrokken, heeft zeker een zoo volkomen ander karakter dan al het
omgevende, dat het meer door het vreemde dan door wezenlijke schoonheid de
aandacht trekt. Het is een langwerpig vierkant, twee verdiepingen hoog,
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dat inwendig eene opene ruimte of plaats bevat, in welker midden zich de grafkelder
bevindt, waarin het stof van den meester rust. De voorgevel is een frontispies door
zuilen gedragen, en waarboven zich eene victoria met vierspan (quadrigae) van
metaal verheft. De zij- en achtermuren zijn ter halver hoogte in zwarte vakken
verdeeld, waarin met roodachtig cement voorstellingen uit het leven van Thorwaldsen
zijn geschetst; de bovenste helft is in donkergeele vakken afgezet. Dit stuc- of
cementwerk heeft reeds veel van het vochtige klimaat geleden, zigtbaar aan uitkalken
en vlekken. Het geheel heeft daardoor een somber, morsig en vervallen aanzien.
Uit een bouwkundig oogpunt vonden wij ook den betrekkelijk kleinen en weinig
sierlijken ingang in den zijgevel niet goed te keuren, daar men bij zulk een
Mausoleum de toegang juist in de façade zou verwachten. Inwendig wordt de
langwerpig vierkante binnenplaats door een corridor of zuilengang omgeven, waaruit
men, aan de voorzijde, in een voorhalle of area komt; aan de achterzijde in de
dusgenaamde Christuszaal; aan den regter- en linkerkant in de lengte van het
gebouw in 23 kleinere vertrekken. De binnenmuren zijn weder in etruskischen stijl,
met palm- laurier- en eikenboomen, met arabesken en zinnebeeldige voorstellingen
in stuc beschilderd en versierd. Maar ook dit heeft geleden; de zindelijkheid liet te
wenschen over; en vele der gipsmodellen waren met een dikke laag stof bedekt,
die daarvan echter bezwaarlijk te dikwerf kan verwijderd worden, zonder aan de
afgietsels te schaden. Vreemd kwam het ons ook voor, dat dit bij uitnemendheid
n a t i o n a a l museum zelfs in den zomer, slechts viermaal 's weeks, gedurende
enkele uren voor het publiek geopend is. Men is hiermede in het Zuiden vrijgeviger.
Wij bezochten het de eerste maal op een zondag en vonden er toen een vrij groot
aantal belangstellenden, blijkbaar uit de minder gegoede standen en vele
buitenlieden.
De voorhal, Corridor en zalen der benedenverdieping bevatten 's meesters grootere
werken: de Christuszaal de modellen der heerlijke beeldwerken in de Vrouwe Kerk,
waar we ons later zullen heen begeven. Natuurlijk, dat we hier geen Catalogus
afschrijven of eene opsomming leveren van wat elk vertrek schoons of uitstekends
heeft aantewijzen. Genoeg is het te vermelden, dat men hier 648 oorspronkelijke
stukken en 550 handteekeningen van Thorwaldsen vindt, nevens 460, onder zijne
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leiding of naar zijne werken vervaardigd! Hoevele oude bekenden aanschouwen
wij hier! Wat lang vervlogen dagen, wat verre oorden, wat vriendelijke tooneelen
roepen vele dier modellen en afgietsels ons voor den geest! - Zoete herinnering,
vriendelijke toovermagt, die ons het lang voorbijgegane nog eens weder doet
doorleven, maar veelal ontdaan van die kleine vlekken, die onze gelukkigste
oogenblikken besmetten, als getooid in den smetteloozen lichtgloed van een
avondhemel in 't noorden! - Reeds in de Voorhal roept het model van het meer dan
levensgroot standbeeld van Maximiliaan van Beijeren ons naar de groote
marktpleinen, de door zonnegloed geblakerde straten van het vorstelijke München.
In den Corridor links spreekt de stervende leeuw aan den graauwen rotswand, die
uit de stille waterkom oprijst, van het statig en hoog geboomte, dat rust en koelte
biedt aan den wandelaar in Lucerns heerlijke omgeving. Daar herinnert ons die
levendige en prachtige voorstelling van den zegevierenden intogt van Alexander
den Groote in Babylon, aan het in marmer uitgevoerde kunstwerk in de Villa Somma
Riva, en omlijst zich in onze verbeelding met het groen van citroen-oranje en
laurierboomen, alles weerspiegelende in de blaauwe diepten van Como's meer.
Met meer dan gewone belangstelling betrachten wij den J a s o n m e t h e t
g o u d e n v l i e s , want het was des kunstenaars eerste grootere arbeid, in 1802
te Rome ontworpen, welks uitvoering in marmer, voor Sir Thomas Hope, een dier
keerpunten in zijn leven vormde, waardoor hij voor de kunst en voor zichzelven
gered werd. Het was de jongstgeborene van zijne antieken, een werk waarvan
Canova getuigde: ‘q u e s t o p e r a d i q u e l g i o v a n e D a n e s e è f a t t o i n
1)
u n s t i l o n u o v o e g r a n d i o s o ’ . Onder de beelden en groepen, waarvan,
met wijze soberheid voor het genot des beschouwers, elk klein vertrek er doorgaans
slechts één of enkelen bevat, trekken de aandacht, eene H e b e , godin der jeugd,
ste

die den Goden nektar plengt: een M a r s e n A m o r naar Anacreon's 45 ode;
eene Godin der Hope, met eene vruchtdragende bloem in de hand, een zinrijk en
vriendelijk beeld, terwijl zij met de linker, bij het langzaam voortgaan, het lange,
plooijenrijke Grieksche kleed (chiton) opheft. Eene uitdrukking van rustige kracht

1)

T h i e l e , Thorwaldsens Leben. Leipzig. 1852. Th. I. p. 76. ‘Dit werk van dien jongen Deen
is in een nieuwen en grootschen trant uitgevoerd.’
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toont den god der smeden, V u l k a a n , waar hij met de regterhand op het aanbeeld
rust, terwijl de linker hamer en nijptang omvat. Ook de bode der goden, de jeugdige
schoone G a n i m e d e s , die den arend, de vogel en het zinnebeeld van Jupiter, uit
een schaal laat drinken, is een uitstekend werk vol uitdrukking. Maar wij noemen
verder geene kunststukken, noch ook namen van vorstelijke personen, van dichters,
kunstenaars en geleerden, wier trekken wij hier in borstbeeld of relief voor de
nakomelingschap bewaard vinden, en die allen, in opvatting, in ordonnantie of uit
voering eenig kenmerk dragen van den grooten geest, die aan al de werken van
dezen kunsstempel het aanzijn heeft geschonken. Wij voelden ons bijna nog het
meest aangetrokken door vele r e l i e f s . Er zijn hieronder wezenlijke meesterstukken.
Naïveteit, schalksheid, keurigheid van vinding en uitwerking zijn vaak
bewonderenswaardig en herinnerden ons aan vele dergelijke antieke voorstellingen
in de verzamelingen van het Vatikaan. Wie kent niet de op allerlei wijzen
vermenigvuldigde voorstellingen der beide beroemde r e l i e f s , de Nacht en de
Morgen? Zij zijn ook hier te vinden. Maar niet minder schoon is de A u r o r a , als
godin van het morgenrood, met den Genius van het licht, en daartegen de N a c h t
met hare kinderen, Slaap en Dood. Vol fijn gevoel zijn de vier reliefs, voorstellende
de Jaargetijden in verband met de vier hoofdtijdperken van het menschelijk leven.
Het jonge meisje en de beide dartelende kindergestalten, die slechts leven in
bloemen en wier arbeid en vreugde het vlechten van kransen in het ontluikend
jaargetijde is, verzinnelijking van 's dichters woord:
‘o Primavera gioventu del anno;
o Gioventu, primavera della vita!’

De aanvallige jonkvrouw en de krachtige jongeling in het rijpende korenveld, waarin
zij de sikkels zullen slaan, maar tot elkander gekeerd met die zielvolle houding en
blik, waaruit spreekt:
- ‘Zarte sehnsucht, süszes Hoffen,
Der erste Liebe galdne Zeit.’

De jonge moeder met haar zuigeling onder het vruchtdragend geboomte aan den
ingang der woning gezeten, terwijl de krachtige man, met de buit van de jagt beladen,
vergezeld van den trouwen hond, tot haar huiswaarts keert. Eindelijk de eerwaardige
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grijsaard, met gerimpeld gelaat en langen baard, die de handen aan den gloed van
het vuur warmt, terwijl de oude vrouw, in wier vriendelijk-ernstige trekken slechts
een naglans der jeugd speelt, maar in wier blik altijd de uitdrukking van vroeger
spreekt - want Andersen heeft in zijn sprookje van B e d s t e m o d e r wel te regt
gezegd, ‘dat oogen nooit sterven’ -, een lampje aan den luchter tracht te ontsteken.
Weemoedig en toch vriendelijk zijn die als uit de natuur gegrepen beelden, maar
zóó konden zij slechts worden opgevat en voorgesteld door een rein en kinderlijk
gemoed. En dat de Deensche kunstenaar het kind als in zijn innigste
gewaarwordingen wist te vatten ziet ge bijvoorbeeld in r e l i e f s als dat, waar de
herdersgod Pan een kleine Sater op de rietfluit leert blazen; of dat, waarop eene
Bachante een druiventros omhoog houdt, waarnaar een kleine Sater met al de
begeerlijkheid eens kinds grijpt. Hoogst aanvallig en zinrijk is ook het relief,
voorstellende eene h e r d e r i n met een nest vol kleine liefdegoden (A m o r i n e n )
die de verschillende trappen en overgangen in dezen hartstogt, ‘dien beheerscher
van goden en menschen’, aanschouwelijk maken. De zich nog onbewuste liefde
wordt aangeduid door het sluimerend kind; hopende liefde door hem, die het kopje
vertrouwend op den arm der herderin laat rusten; de getrouwe, door de
kindergestalte, die zich door den hond laat liefkozen; de vurige, door hen, die
elkander kussen; de wufte, door de kleine, die wegvliegt en waarnaar de herderin
te vergeefs de armen uitstrekt. Er is iets onbeschrijfelijk natuurlijks en aanvalligs in
al deze gestalten. Toch wordt dit r e l i e f nog overtroffen door dat, waarboven men
het opschrift zoude kunnen stellen van ‘de tijdperken der Liefde’. Psyche zit met
een kooi vol kleine minnegoden, die zij onder de menschen verdeelt. Een kind, nog
geheel in de jaren der onschuld, ligt den doek op, die gedeeltelijk over de kooi
gespreid is, blijkbaar nieuwsgierig en vol verlangen om met die kleine wezentjes te
spelen. Zijn oudere zuster tracht, blijkbaar reeds onder den invloed van den magtigen
hartstogt, een van die kleinen te liefkozen. Een meisje, dat met uitgebreide armen
voor een liefdegod, haar door Psyche aangeboden, ligt nedergeknield, schildert de
liefde overgegaan in zielsverlangen en aanbidding. De beide zich omhelzende
liefdegoden duiden op de volle ontwikkeling van den hartstogt; de vrouw, die een
tragen Amor bij de vleugels houdt, de man, die gebogen nederzit onder den
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last van een Amor, die zich als zegevierend op zijn rug heeft gezet, en de grijsaard,
die de armen nog uitstrekt naar een Amor, die hem spottend ontvliegt, geven een
waar, een geestig, ofschoon dan ook geen vleijend beeld van de magt, die deze
hartstogt over de kinderen der menschen in verschillende leeftijden uitoefent.
Maar de kunstenaar weet ook ernstige onderwerpen niet minder geniaal en met
verheven waardigheid te behandelen. Zie slechts de talrijke grafmonumenten en
gedenkteekenen voor afgestorvenen. Van welke diepe en troostrijke gedachten
getuigen ze vaak! Zeer trok ons het r e l i e f aan, voorstellende de
S c h i k g o d i n n e n , die zich met den menschelijken levensdraad bezig houden.
Ter regterzijde trekt L a c h e s i s dien draad uit het spinrokken; K l o t h o ter linker
laat hem door hare vingers slippen en draait het wiel; in het midden staat A t r o p o s ,
om, naarmate het uurglas in hare hand aanwijst, die draad af te knippen. Aan hare
zijde houdt de Genius van het leven een brandenden fakkel omhoog; boven het
wiel zweeft een uil. Het is in het marmer eene herhaling van wat de groote
Italiaansche beeldhouwer Michel Angelo eens zoo treffend op het doek wist voor
te stellen, ofschoon er nog verscheidenheid genoeg in de opvatting en uitvoering
der beide kunstenaars is.
In de vertrekken der tweede verdieping heeft men nog eenige kleinere werken
van den meester, maar vooral zijne modellen, zijne verzamelingen van oudheden,
waaronder Etruskische, Grieksche en Romeinsche, zijne gemmen, munten,
teekeningen en schilderijen. Mogen hieronder ook enkele zaken van anderen zijn
opgenomen, iets wat wij zeer te bejammeren achten, toch blijft genoeg van den
meester, om te doen zien, dat ook dit scheppend genie, het geenszins op z i j n
genie alleen heeft laten aankomen, maar dat het in velerlei richtingen met ernst
heeft gezocht en gearbeid om tot steeds hooger ontwikkeling te geraken. Onder de
schilderijen, die een tiental zalen innemen, heeft men zeer fraaije stukken met name
van Overbeck, W. Schadow, Richter en Horace Vernet. Het geheel vormt eene
belangrijke verzameling, waarbij wij echter niet stilstaan, daar wij liever nog een blik
willen werpen in Thorwaldsen's huisselijk leven. In vertrek 24 heeft men de meubelen,
het huisraad, de versierselen en kleedingstukken, waarvan de meester dagelijks
gebruik maakte, te zamen gebragt; ziet men den kunstenaar in zijn woon- en stu-
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deervertrek leven en arbeiden. Veel van wat wij hier aanschouwen noemen wij
ouderwetsch: alles is hoogst eenvoudig. Met genoegen rust het oog op het borstbeeld
van Thorwaldsen, door zijn leerling B i s s e n met zorg en blijkbaar gevoel uitgevoerd.
Aan de muur zijn eenige schilderijen en teekeningen, die aan belangrijke momenten
in het leven des kunstenaars herinneren, zooals dat van Richard, ‘Thorwaldsen in
zijn atelier te Koppenhagen:’ van Küchler, de familie van den overste Paulsen, die
met de dochter van den kunstenaar huwde? Ons trof zeer eene overigens slechte
plaat, voorstellende Thorwaldsens feestelijke ontvangst te Koppenhagen bij zijn
terugkeer uit Italie in 1839: een tooneel, dat Andersen in verband met een ander uit
zijn eerste kinderjaren ons zoo behoorlijk heeft geteekend in zijn schetsen ‘Wat de
1)
Maan al zoo zag!’
Wij willen ons thans naar eene andere plaats begeven, waar de heerlijkste en
meest verheven scheppingen ons nog wachten van hem, aan wiens nagedachtenis
dit Mausoleum gewijd is. Wij zijn daarin de Christus-zaal met stilzwijgen voorbij
gegaan, omdat wij hare in marmer uitgevoerde modellen op de plaats zelve wilden
bewonderen, waarvoor zij bestemd waren. Deze is de Lieve Vrouwe Kerk (V o r
F r u e K i r k e ), de Metropolitaan Kerk van de Hoofdstad en van het land. Zij verheft
zich aan een langwerpig vierkant, niet uitgebreid plein, ten noorden begrensd door
het vrij aanzienlijk Universiteits-gebouw, aan de vier andere zijden door duistere en
onbevallig uitziende huizen. Er heerscht hier groote stilte, daar het plein tusschen
de Kerk en de Universiteit door kettingen voor alle rijtuigverkeer is afgesloten. Het
schijnt een poging der Koppenhaagsche politie om de voordrachten der hoogleeraren
beter door hunne hoorders te doen verstaan en alzoo vruchtbaarder te maken. Men
wenscht dat plein ook met de Busten van beroemde hoogleeraren te versieren en
heeft daartoe een aanvang gemaakt met die van den bekenden natuurkundige en
botanist I.F. S c h o u w en van den Componist C. W e y s e . Op dezelfde plek, waar
de

zich thans het tempelgebouw verheft, stond reeds in het begin der 12

eeuw eene
dèn

prachtige kerk. Deze brandde in 1728 geheel af. Hare opvolgster werd den 5
September 1807 door Engelsche bommen en brandkogels vernield. Frederik VI
heeft, bij gelegenheid van

1)

Andersen.Billedbog uden Billeder.
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het 3 eeuwfeest der Hervorming, 1 . November 1816, den eersten steen gelegd
voor den tegenwoordigen bouw, die eerst in 1829 voltooid werd. De bouwmeester
H a n s e n heeft er eene eenvoudige zuilenbasiliek van gemaakt in de vroegere of
eerste renaissance stijl. Indien deze bouwkundige kwalifikatien van ons reisboek
goed zijn, durven wij toch betwijfelen of de hoofdingang, het fronton van een
Griekschen tempel door zes dorische zuilen gedragen, hiermede in eenige harmonie
kan worden geacht. Eigenlijk wordt die schoone Grieksche tempel-façade geheel
ge-e f f a c e e r d of liever verpletterd door de zware, duistere muren van het
kerkgebouw en vooral door de steenmassa van den breeden en hoogen toren. Wij
erkennen gaarne, dat het inwendige der kerk veel beter en smaakvoller is, in 't
algemeen wel geschikt om de hier geplaatste kunstwerken goed te doen uitkomen.
Wenden wij ons echter eerst nog eenmaal naar den Griekschen tempelingang. Ter
regter zijde daarvan aanschouwt men een beeld van M o z e s , met de tafelen der
Wet, een indrukwekkende arbeid van B i s s e n ; links heeft men een D a v i d van
J e r i c h a u . In het vlakke veld des gevels of van het fronton heeft men de prediking
van Johannes den Dooper in de woestijn, naar de ontwerpen van T h o r w a l d s e n
in gebrand leem. De vorm van dergelijk gevelvlak, die altijd een zeer gestrekte
driehoek uitmaakt, welks lengte van basis de aanliggende hoeken bijzonder scherp
doet uitloopen, stelt den kunstenaar, die daarin eenig tafreel zal malen, eene hoogst
moeijelijke taak. Thorwaldsen heeft zich hiervan verwonderlijk gekweten. In het
midden, de volle hoogte van het fronton, staat Johannes op een rotsstuk predikend,
nu volgen ter regter- en linkerzijde mannen- vrouwen- en kindergestalten, die,
naarmate van den indruk die de woorden des boetgezants op hen maken, houdingen
aannemen in de natuurlijkste overeenstemming met die indrukken, maar tevens
overeenkomende met de minder hooge ruimte, waarover de kunstenaar te
beschikken had. Eerst het gebogen hoofd van den diep nadenkende; dan het op
de knieën nederzinken der kleine aan den schoot der moeder; dan het gebogen
neerzitten van den oude van dagen; eindelijk de bijna uitgestrekt liggende houding
van den herder, met den arm op een steen rustende, of van den jongeling, die de
aandachtige blikken op den prediker gevestigd houdt. Voeg bij dit alles een tal van
bijzonderheden, die geheel geschikt zijn de teerheid, de
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liefelijkheid en ernst van het geheele tafreel te verhoogen, en gij begrijpt, dat men
hier inderdaad met eene heerlijke kunstschepping te doen heeft. De kerk
binnentredende heeft men aan het einde van het 66 el lange middenschip, in het
koor en achter het altaar, in eene groote nis het Christus beeld; vóór het altaar een
geknielden engel, die op de beide armen een schaal, in den vorm eener schelp,
draagt, die voor doopvont bestemd is; over het altaar in het halfrond, dat het achterste
gedeelte van het koor vormt, en als band onder den halven koepel, die zich daarover
welft, heeft men een groot r e l i e f (72 v. lang en 8 v. breed), Christus' gang naar
Golgotha voorstellende; in de vertrekken ter weerszijden van het koor, voor
aanneming van lidmaten, en andere kerkelijke plechtigheden bestemd, heeft men
mede twee fraaie R e l i e f s voorstellingen van Christus' doop en van de instelling
van het Avondmaal; aan weerszijden van het middenschip ziet men 6 apostelen op
voetstukken geplaatst in den doorgang en digt bij de pilaren, die de zijschepen van
het middenste scheiden, en de galerijen schragen. Ongeveer in het midden, ter
linkerzijde, heeft men de preekstoel, waarop men de woorden leest: ‘s a l i g e e r e
d e , s o m h ö r e G u d s o r d o g b e v a r e d e t .’ Luc. 11: 28; eindelijk heeft men
digt bij den ingang twee armbussen geplaatst onder de hoede van een C a r i t a s ,
en een B e s c h e r m e n g e l v a n h e t k i n d . Laat ons deze verschillende
kunstwerken thans nader betrachten. Beginnen wij met de beide laatstgenoemde.
De C a r i t a s of Barmhartigheid aan de linkerzijde is een der schoonste en
vriendelijkste B a s r e l i e f s van Thorwaldsens schepping. Zij stelt eene moeder
met twee kleinen voor, die de Christelijke en moederlijke liefde als in één tafreel
moeten vereenigen. In 1825 gaf de kunstenaar uit Italie dezen arbeid, in bijzonder
fraai Cararisch-marmer gebeiteld, ten geschenke aan een ambtenaar, die wegens
1)
geldschulden in Noorwegen gevangen zat, in de hoop van hem daardoor aan zijn
talrijk gezin te kunnen terug geven. Later werd het voor de Vrouwen Kerk aangekocht.
Aan de regterzijde vindt ge eenigermate als pendant den beschermengel van het
kind. De kleine, die met zaamgevouwen handen en peinzenden blik voortschrijdt
op den onbekenden weg, wordt gevolgd en als het ware onzigtbaar geleid en
gesteund door den hemelgeest. Het geheel

1)

Zie T h i e l e , T h o r w a l d s e n s L e b e n . Th. II. 81.
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is onbegrijpelijk liefelijk gedacht en keurig uitgevoerd en rechtvaardigt het vermoeden,
dat de meester bij de schepping van de kleine aan zichzelven, en bij die van den
hemelbode aan die godsgave van het genie heeft gedacht, die hem zijn geheele
leven door tot het schoonste en heerlijkste voerde! - De 12 apostelen zijn meer dan
levensgroote prachtige gestalten. Paulus, die de eerste aan de linkerzijde is, mag
hierdoor den voorrang hebben, dat hij meer dan de andere beelden door Thorwaldsen
zelf is gebeiteld. Welk een hoogere eenheid en toch welk een verscheidenheid
heerscht er in de gestalte van elk dezer jongeren des Heeren! - Die verscheidenheid
is gegrond op het karakter verschil, dat uit enkele trekken der Heilige Schrift reeds
blijkt, en op dat wat de overlevering ons meldt aangaande hun leven en sterven.
Zie Petrus, met de sleutels in de hand; Mattheus met het Evangelieboek, waarin hij
opteekent; Jacobus Major, de pelgrimstogt aanvaardende, met den staf in de hand
en den breedgeranden hoed op den rug; Thomas, met het peinzend gelaat, en de
winkelhaak in de linkerhand, als wil hij alles meten en berekenen; de grijze Philippus
met het kruis, Jacobus, de zoon van Alpheus, wien de traditie gelijkenis in
gelaatstrekken met Jezus toekent, welke traditie door den kunstenaar in de scheiding
der haarlokken is aangegeven: Simon Zelotes met de zaag, Barthelomeus met het
mes, Andreas met het liggende kruis, Thaddéus met den Hellebaard, dien hij met
de armen omvat, de werktuigen waarmede zij allen den marteldood ondergingen.
Vooral schoon is Johannes met het zachte en vrome gelaat, de kleine tafel, de
schrijfstift en de arend aan zijne voeten, zinnebeelden van zijn karakter als Evangelist
en profeet: en de ernstige Paulus, met het zwaard, en de opgeheven hand, als
leerende en vermanende.
De knielende Engel met het doopbekken, met een rozenkrans rondom het hoofd,
met een inderdaad bovenzinnelijke uitdrukking van vrede en onschuld op het gelaat,
wordt algemeen voor een der heerlijkste scheppingen zelfs van dezen kunstenaar
gehouden. Het is de reinste en lieffelijkste poezie, die ooit in marmer werd uitgedrukt.
Toch wordt alles overtroffen door het meer dan 10 voet hooge beeld van den
Zaligmaker. Het losse geplooide kleed, op den linker schouder bevestigd, bedekt
het lichaam maar laat den vorm toch genoegzaam uitkomen; de armen zijn uitgebreid,
het gelaat eenigszins voorover gebogen; het geheel geeft de uitdrukking van een
goddelijke zielsrust en vrede,
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van een verheven zijn boven alle aardsche moeiten en smarten, en tevens van een
liefdevol uitnoodigen, van een zacht dringen voor allen, die dat aanschouwen en
dien blik verstaan, voor allen die zich hier vermoeid en belast gevoelen, om tot hem
1)
te gaan, wiens juk zacht en wiens last ligt is .
Er is bij deze heerlijke voorstelling en schepping alleen te bejammeren, dat zij
niet evenals de beelden der Apostelen geheel vrij en open geplaatst is. Aanvankelijk
was het plan om ook de Apostelen in nissen te stellen. Deze bleken echter niet groot
genoeg te zijn, waarop men die geheel vrij en open op voetstukken stelde. Jammer,
dat men hetzelfde niet deed of konde doen met het beeld des Heeren. Men heeft
de nis eerst verguld, thans in donkerbruin-rood gepleisterd, en toch men heeft den
indruk van het kunstwerk verzwakt. Het zoude zich beter in harmonie met het overige,
vooral beter in eigen schoonheid en volkomenheid toonen, wanneer het geheel vrij
geplaatst was. Wij willen ons thans nog op den toren dezer kerk begeven, die,
nevens de zoogenaamde r o n d e t o r e n en die van de F r e l s e r s K i r k e in
Christianshavn, een zeer fraai en panoramisch uitzigt over stad en omstreken
verschaft. Men klimt langs 223 treden gemakkelijk naar boven. Het weder was ons
vrij gunstig om Koppenhagen en zijne verschillende straten, pleinen en gebouwen,
benevens de onmiddelijke omgeving van land en water in bijzonderheden na te
gaan. Verder echter naar de Sond, de K j ö g e b o g t en Zweedsche kust was alles
nevelachtig en grijs van tinten.

V.
Het koninklijk slot en park R o s e n b o r g verdient mede een bezoek. Het is een
dier vriendelijke verblijven, rijk aan koele

1)

De kunstenaar heeft dit beeld in Januari 1822 te Rome gemodelleerd. ‘Wie bekant ist es
Christi einladung: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid,’ welche hier in einem
der Hauptwerke der neuere Sculptur ausgesprochen ist. T h i e l e , Thorwaldsens Leben. Th.
II. p. 73. Deze herinnering is niet overbodig, daar sommigen later in dezen Christus den
kindervriend hebben meenen te zien, die de kinderkens tot zich wil laten komen.
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schaduwen en verkwikkenden bloemengeur, die men in het noorden zoo veelvuldig
aantreft, hier aan de grenzen der oude stad gelegen, maar door nieuwe straten en
gebouwen reeds gedeeltelijk ingesloten of begrensd. Het paleis, dat wij van de zijde
der N o r r e V o l d g a d e bereiken, is in Nederlandsche renaissancestijl gebouwd
door den Engelschen architect K i n g o J o n e s , die ook S o m m e r s e t -h o u s e
in Londen bouwde. Het maakt met zijne drie verdiepingen boven de kelderruimten,
met zijn grooten toren, met het omgevende geboomte, een zeer goeden indruk. Wij
doorwandelden met een talrijk gezelschap de verschillende zalen en vertrekken,
onder de leiding van een langen, mageren, nog al net gekleeden Cicerone, die
blijkbaar met zijn eigen persoon, maar vooral met de vele aardigheden, waarmede
hij zijne oudheidkundige- of historische explicatiën wist te kruiden, zeer ingenomen
was. Men heeft hier vele geschiedkundige zaken bijeengebragt, die echter duidelijk
doen uitkomen, hoezeer Denemarkens historie in de vroegere tijden eigenlijk opging
in die zijner vorsten en van hun privaat leven. Men schrijve hieraan toe de mindere
belangstelling, die zulke kabinetten aan velen inboezemen. Wat belang stelt gij toch
in den stok van Christiaan IV, in den toiletspiegel der gemalin van Frederik II, of in
den Oldenburgschen hoorn, die wel 400 jaar oud is, maar waaromtrent niemand
eigenlijk iets weet te zeggen? Een der meest boeijende vertrekken vonden wij de
R i d d e r z a a l , waar men langs de zijwanden 12 h a u t e l i s s e tapijtwerken ziet,
die in 1677 door de gebroeders van E i c h e n uit Holland te K j ö g e zijn vervaardigd.
Zij stellen voor Denemarken belangrijke gebeurtenissen voor uit de oorlogen van
Christiaan V. Aangenaam was het ook in eene der zalen, wier wanden met de
portretten van allerlei bekende en niet bekende vorstelijke personen prijkten, die
van Thorwaldsen, Oersted, Oehlenschläger en Ingemann, van zulke vorsten op het
gebied der geesten, aan te treffen. Men vindt hier mede eene aanzienlijke
verzameling van glaswerk en porcelein uit verschillende tijden en landen. Ook het
oude Amsterdamsche en Delftsche porcelein was luisterrijk vertegenwoordigd en
daaronder waren stukken met opschriften en gelegenheidsverzen, geenszins van
geest ontbloot, en die voor den geschiedvorscher zeker nog waarde hebben. Zeer
fraai en van de uitstekendste fijnheid en teerheid in bewerking en kleuren waren
enkele vazen, met bloemen van porcelein. Het kwam ons
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voor, dat dit Deensche fabrikaat, of liever deze oorspronkelijk Deensche kunststukken
in niets achterstonden bij de proeven, die Frankrijk daarvan op de Parijsche
1)
wereldtentoonstelling te aanschouwen gaf .
In den tuin van het slot bezochten wij de trekkasten, waarin we echter slechts
weinige tropische of vreemde planten aantroffen; daarentegen rijpe druiven, perziken
en ananassen, daar men ons verzekerde, dat hier hoofdzakelijk vruchten ten gebruike
van het slot worden gekweekt. Ook de bloemenrijkdom was hier niet groot en de
door den naam opgewekte verwachtingen werden geenszins bevredigd, daar het
hier volstrekt geene ‘gaarde van rozen bij Bendemir's stroom’ was, waarvan M o o r e
in zijn L a l l a h R o o k h zingt. In het park genoten wij rust onder de schaduw der
oude lindeboomen, die uit den tijd van Christiaan IV dagteekenen, en onder het
plassen der fontein, die zich in het midden van een ronde open plaats bevindt. Eens
waren de lanen van dit park de geliefde wandelplaatsen van de schoone jonkvrouwen
en edele kavalieren van het hof, waaraan nog de noordoostelijkste laan zijn naam
van k a v a l i e r g a n g , de zuidelijke die van D a m e n g a n g ontleend heeft. Later
bleef het een geliefkoosde plek van de b e a u m o n d e . Maar de tijd, of ook wel
Tivoli heeft hierin verandering gebragt. Het is nu vooral in de morgenuren eene zeer
gezochte wandelplaats geworden van bonnes en der aan hunne zorgen
toevertrouwde jeugd, die hier vrolijk en vrij ronddartelde, en ons aan dergelijke
tooneelen in den tuin der Tuilleriën herinnerde.
Wij wenschen thans nog een bezoek te brengen aan een der rijkste en
merkwaardigste verzamelingen van Koppenhagen, ja, van Europa. Wij bedoelen
het Museum van Noordsche oudheden (K o n g e l i g e m u s e u m f o r N o r d i s k e
2)
O l d s a g e r ) . Het eerste denkbeeld van dergelijk Museum is reeds in 1806 opge-

1)

2)

Dat echter deze geheele fabriekatie, vooral door koning Frederik V begunstigd en voorgestaan,
eene zeer kunstmatige was, wordt spottend door Bergsoe herinnerd in het inleidende hoofdstuk
van een zijner laatste geschriften. Men zie zijn roman ‘F r a d e n G a m l e f a b r i k .
Kjöbenhavn. 1873. (anden udgave).
Men zie vooral een klein, maar zeer bruikbaar boekje: M u s e è t f o r d e N o r d i s k e
O l d s a g e r . E n k o r t l e d e t r a a d f o r b e s ö g e n d e af C. E n g e l h a r d t . femte
udgave. Kjöbenhavn. 1872.
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komen bij den hoogleeraar R a s m u s N y e r u p . Spoedig vond hij een wakker en
kundig helper, later een opvolger in C.J. T h o m s e n , die van 1816 tot aan zijn
dood, in 1865, daaraan al zijn kennis en krachten heeft gewijd. Niet slechts heeft
hij de verzameling gestadig uitgebreid en met zeldzame stukken verrijkt, maar hij
heeft in dat alles orde en regel weten te scheppen en aan het museum een hoogst
wetenschappelijk karakter gegeven. Hij heeft door zijne opsporingen en pogingen
Denemarken en dit museum eene hooge plaats gegeven in de studie der
A r c h e o l o g i e , zooals ook blijkt uit het verhandelde op het in den zomer van 1869
te Koppenhagen gehouden Archeologisch Congres, waarop zich geleerden uit alle
landen van Europa vereenigden.
Wij vinden het museum thans gevestigd in zeer ruime goed ingerigte lokalen van
het dusgenaamde P r i n s e n -P a l e i s aan het Frederiksholm-kanaal. In de voorzaal
wordt ge begroet door de schrandere en vriendelijke trekken van Thomsen's
borstbeeld, dat, in wit marmer gebeiteld, als een geschenk van den Rijksdag, hier
recht goed op zijn plaats is.
De wetenschappelijke theorie, waarmede de indeeling van de geheele verzameling
samenhangt, is deze, dat de dusgenaamde vóórhistorische tijd, dat tijdperk in het
leven der menschheid, waarvan geenerlei schriftelijke bescheiden of geschiedkundige
overleveringen bestaan, zich in drie groote tijdruimten laat verdeelen, die men het
s t e e n - het b r o n z e n - en het i j z e r e n -tijdvak noemt. Elk kan nu weder in een
ouder en jonger verdeeld worden, terwijl het laatste, het jongere i j z e r -t i j d p e r k ,
den overgang of de verbinding vormt tusschen den vóórhistorischen- en historischen
tijd. Waar bij de twee eerste tijdperken geen sprake kan zijn van andere tijdrekening
dan die, welke zich mogelijk uit geologische bijzonderheden laat verklaren, rekent
de

de

men den o u d s t e n i j z e r -t i j d van de 3 tot de 5 eeuw; den middelsten van
450 n. Chr. tot ongeveer 700; den j o n g s t e n van 700 tot 1000. Dit laatste brengt
ons in de eerste christelijke en geschiedkundige herinneringen; in het o u d s t e
middeneeuwsche tijdvak van de rondboogstijl van 1000 tot ongeveer 1300, waaraan
de j o n g e r e middeleeuwen van de spitsbogenstijl sluiten, van 1300 tot 1536.
Eindelijk komt de nieuwe tijd, die der r e n a i s s a n c e , van de kerkhervorming
(1536) tot ongeveer 1660. - Zoo ontstaat er, zelfs voor den minkundige, eenige
helderheid van voorstelling
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in een chaos van voorwerpen van allerlei aard, die hier meer dan 40,000 nommers
vormen.
Wat biedt ons de eerste steentijd? De oudste herinneringen aan het bestaan van
den mensch in hoogst eenvoudige gereedschappen van steen en been, gevonden
op een zeventigtal plaatsen van Denemarken in mesthoopen en dergelijke
verzamelingen van afval. Men leert uit dezen keukenafval, dat de oorspronkelijke
bewoners zich aan de kusten ophielden, waar goede oesters gevonden werden,
waar vischvangst en jagt was. Zij hebben met hunne steenen wapenen wilde zwijnen,
kroonherten en zelfs urossen weten te dooden, en de beenderen te klooven om er
het merg uit te halen. Hontskoolstof op oesterschalen geeft de overtuiging, dat zij
vuur bij de bereiding hunner spijzen wisten aan te wenden. De hond was hun eenig
huisdier. Maar er is ook hier vooruitgang op te merken. De steenen voorwerpen
worden grooter, regelmatiger van vorm en bewerking, ook geslepen in den vorm
van bijlen en messen, met gaten er in om daaraan steelen te bevestigen. Alles duidt
op eenige meerdere ontwikkeling, ja mogelijk op het gebruik van sommige
gereedschappen voor akkerbouw. In den j o n g e r e n steentijd spreekt dit nog
sterker in versierselen, steenen kralen of paarlen, kettingen en oorsieraden. Men
vindt ze veel in de oude grafsteden of k a e m p e h ö i e , kamertjes 6 tot 9 el lang, 3
tot 4 el breed en manshoog van groote granietblokken gebouwd, met een of meer
zware steenen overdekt, en dikwerf van een ingang voorzien, en 't geheel bedekt
door een ronde aardhoogte, wier voet door een kring steenen is omgeven
(J a e t t e s t u e ).
Het tweede groote tijdvak van het b r o n s getuigt van grooten vooruitgang in de
langzame en trapsgewijze ontwikkeling des menschdoms. Wij zien hier bekende
wapens als het zwaard, de dolk, het schild, den helm, alles van b r o n s , een mengsel
van ongeveer 9 deelen koper en 1 deel tin. De voorwerpen uit dit tijdvak hebben
eigenaardige vormen en versierselen. Het zijn streepen, kringen en spiralen in
allerlei soorten, maar nabootsingen van planten of vooral van levende wezens treft
men bijna niet aan, en zij behooren dan zeker tot het einde van het tijdperk. De
laatstgenoemde versierselen schijnen van Oosterschen oorsprong en eerst enkele
eeuwen vóór of kort ná Christus in het noorden doorgedrongen, waarbij echter alles
in groote onzekerheid verkeert. Tot den ouden b r o n z e n t i j d behooren de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

250
lijken in eiken kisten. Het zijn stukken van eiken stammen van 8 tot 12 v. lengte,
gespleten en uitgehold. Het lijk werd geheel gekleed daarin gelegd, waarop de stam
weder werd gesloten. De kist werd dan op steenen of in een laag blaauwe leem
geplaatst en door een hoop steenen of eiken planken omgeven; terwijl daarover
weder een aardheuvel werd opgeworpen. Zulke graven vond men tot dusverre
alléén in Noord- en Zuid-Jutland. Men ziet hier nog de zeer goed bewaarde kleeding,
waarin een vrouwenlijk gevonden werd te A a r h u s . Het lag, in een dierenhuid, in
een soort van kamisool met mouwen, een onderrok en kapje, alles van grove wol
geweven. De kleuren van een en ander zijn in den loop der eeuwen vergaan, of
liever in een zwart bruine tint veranderd. Men vond in deze lijkkisten en andere
graven weder eene menigte voorwerpen, als armbanden, haarkammen, gordels,
oorringen, zwaarden, diademen, enz. van b r o n s ; ook enkele sieraden van goud.
de

Zoo komen wij in de i j z e r e n e e u w (6 zaal) of in de derde eeuw na Christus,
toen ijzer geheel de plaats van het brons, althans voor wapenen en gereedschappen,
had ingenomen. De oudste wapens zijn reeds zeer smaakvol en dragen de blijken
van groote technische kunstvaardigheid in de bewerking. Zij bebben andere vormen
en de versierselen zijn levendiger en van grooter verscheidenheid, waartoe het
aanwenden van nieuwe stoffen, als zilver, yvoor en glas niet weinig bijdroeg. Het
paard was blijkbaar rij- en trekdier geworden; men bezat goed gebouwde vaartuigen;
het schrift was uitgevonden in de oudste R u n e n . Deze vrij snel toenemende
ontwikkeling is gedeeltelijk zeker van zuidelijken oorsprong en de invloed der
Romeinsche volksplantingen aan den Rijn is daarbij waarschijnlijk. Uit den oudsten
ijzertijd heeft men Romeinsche munten (zilveren denariën van 217 n. Chr.) vazen
van brons en glas, ook beelden in Skaane, Bornholm en Sjaeland gevonden. Het
e

e

middenste i j z e r e n tijdvak (van de 5 tot de 8 eeuw), wordt meer gekenmerkt
door Bizantijnsche- of Oost-Romeinsche munten en gouden voorwerpen van minder
goeden smaak getuigende. In het jongste tijdvak wordt het noorden reeds
overstroomd met prachtige, maar fantastische versierselen van allerlei aard, waarbij
zich Arabische en ook enkele Duitsche munten voegden.
Merkwaardig is het model, op 1/18 der werkelijke grootte, van een roeiboot van
eikenhout van 70 v. lengte. Zij werd in 1863
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in een moeras bij Nydam gevonden en dagteekent uit de 3 eeuw na Christus. Men
vond daar ook paardentuig, als gebitten en versierselen; een houten kar en allerlei
soort van wapenen. Men heeft hier ook de Runesteenen, die in den aanvang opgerigt
werden op of nevens de grafheuvels, als herinneringen aan afgestorvenen. Zij
e

e

behooren in de 9 en 10 eeuw te huis. Zij herinneren echter niet alleen aan den
tijd der V i k i n g e n , maar vormen, in verband met andere Rune-inschriften, de
eenige bron voor de oude Deensche taal, in een tijdperk, vele eeuwen ouder dan
dat, waarin de geschreven en letterkundige taal haar aanvang heeft. De zuidelijkste
Runestenen treft men in Zd. Jutland aan. Met de uitbreiding van het Christendom,
na het jaar 1000, vermindert de beteekenis van dit schrift voor het volk, maar werden
nu en dan nog Rune-inschriften op Christelijke grafsteenen en voor kerkelijke zaken
gebezigd, zoodat het gebruik daarvan zich nog tot ver in de middeleeuwen staande
hield. Vele der hier verzamelde Rune-inschriften behooren tot het laatste tijdperk.
Zoo ziet men op een Runesteen, gevonden nabij Swendborg op Fünen, een leeuw
en daaronder een kruis: op een uit het ambt Randers, het figuur van een bischop
en Christus, voorgesteld als het lam Gods, en daarbij het opschrift in Runen, met
uitzondering van een enkel latijnsch woord. Men ziet hier ook dergelijke grafsteenen
uit de Faröer (eilanden), van IJsland en Groenland. Merkwaardig zijn de oude
overblijfsels en houtsneewerken uit hetzelfde tijdvak: zooals de houten deur van de
kerk te V a l t h i o f s t a d op IJsland, voorstellende den strijd van een ridder met een
draak, om een leeuw te redden; het deurkozijn van de oude kerk te Walders in
Noorwegen, waarop men niet alleen fantastische drakengestalten ziet uitgesneden,
maar twee in de volksdichten en sagen beroemde figuren van H o l g e r D a n s k e
en van het driehoofdige heidensche gedrogt B u r m a n d . Men merkt in de
voorwerpen van dit tijdvak intusschen al meer en meer de veranderde richting van
geloof en beschaving op. De Kerk met haar wijdschen eeredienst neemt een steeds
grooter plaats in. Nog vindt men wel vele zaken die aan huiselijke gebruiken, aan
den krijgshaftigen geest der Noordlanders herinneren, maar de schoonste en
merkwaardigste zijn aan den kerkdienst ontleend, die zich hierbij, gelijk wij reeds
opmerkten, dikwerf van het oude volksschrift bediende. Zoo ziet men hier
wierookvaten, met Runeopschriften; bekers en schotels
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voor het avondmaal; crucifiksen; misklokjes; rijk versierde altaren; zegels en
zegelringen van bisschoppen en andere geestelijke personen; kleedingstukken van
dikwerf zeer beroemde mannen, zooals van Denemarkens beschermheilige, koning
K n u d , in de Kerk te Odense gevonden. Onder de kerksieraden merkt men veel
op van Oosterschen of Bizantijnschen oorsprong of navolging, die aan een niet
onbelangrijken invloed van het oosten op de noordsche beschaving van dit tijdperk
moet doen denken. Onder de zaken, die ons nog bijzonder troffen waren de looden
e

e

e

plaatjes, die men in de 11 , 12 en eerste helft der 13 eeuw gewoon was in de
graven of lijkkisten neder te leggen met den naam, somtijds ook met een kort
levensberigt van den overledene. Zoo heeft men die van bisschop Absalom, van
Waldemar den Groote, van Bisschop Peter Vagnsen en van vele anderen. Voor
geschiedkundig onderzoek komen ons deze overblijfselen van veel belang voor.
Buiten menige r e l i k w i e , die hier uit kerken en kloosters is overgebragt, en waarvan
velen, in dit tijdperk, ook wel gestrekt hebben om bij kerkelijke feesten of plegtigheden
voor de menigte te worden ten toon gesteld, schijnt hetzelfde te hebben plaats
gehad met een beeld van den gestorven Zaligmaker. Er was hier namelijk eene
doodkist met openslaand bovenstuk, waarin het levensgroote lijk van Christus, met
de bekende teekenen der wonden, lag uitgestrekt, en dat naar men ons verzekerde,
in die dagen alzoo voor de geloovigen werd ten toongesteld.
Wij zijn nu genaderd tot de tijden, waarin de Katholieke Kerk in het noorden het
toppunt van luister en magt had bereikt. Men bespeurt dit in de toenemende rijkdom
en pracht van alle voorwerpen, die tot de eeredienst behooren; ook in den meerderen
kunstzin die zich daarbij openbaart: in de prachtig geschreven Pausselijke Bullen;
en in de nog fraaijer bewerkte en met allerlei afbeeldingen en kleuren versierde
gebedeboeken en bijbels, een arbeid, waarmede de kloosterlingen zich ook in het
noorden met goeden uitslag hebben bezig gehouden. Hiernevens vinden we
herinneringen aan de eerste schreden tot een nieuwen tijd; dien van den strijd
tusschen de oude kerk en de hervorming. Wij zien hier gedrukte a f l a a t b r i e v e n ,
en andere van de eerste en oudste voortbrengselen der n i e u w e - der
b o e k d r u k k u n s t van 1454 en loopende tot 1517, het jaar, waarin Luther te
Wittenberg openlijk tegen den aflaathandel optrad. Uit 1530
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vindt men hier de oudste gedrukte Deensche Almanak; en om ten slotte nog eens
weder te keeren naar den krijgshaftigen ouden tijd, men toont u een met goud
ingelegde staalen spies, die men beweert dat gezeten heeft op de uit den hemel
gevallen D a n n e b r o g 's v a a n ; en een van de alleroudste kanonnen, met ijzeren
banden op een eikenhouten balk bevestigd, en die dit met den allernieuwsten tijd
gemeen heeft, dat het van achteren werd geladen!
Wij doorloopen nog een viertal zalen aan dezen nieuwen tijd gewijd (1536 tot
1660). De voorwerpen getuigen van het toenemend gewigt van het koningschap,
van de aanzienlijke standen, van het hofleven met zijn eigenaardige weelde en
pracht. Zie de tapijten, de gewone muurbedekkingen der vorstelijke verblijven van
die dagen, tusschen 1581 en 96, te Helsingör en Slangerup vervaardigd, die van
vrij groote kunstvaardigheid getuigen. Zij werden gemaakt op last van koning Frederik
II en stellen Deensche koningen voor van Christoffel I tot Olaf, den zoon van
Margaretha: zie de ridder- en paardenbewapening uit het jaar 1545, en enkele
andere voorwerpen, die aan het huisselijk en kerkelijk leven van dien tijd herinneren.
- Toch is dit gedeelte blijkbaar weinig volledig, en wordt het hier gevondene in menige
verzameling door rijkdom en belangrijkheid van zaken verre overtroffen. - Wij verlaten
dit gebouw echter met een hoogst gunstigen indruk, want voor de geschiedenis van
het noorden, ja voor die der menschheid is hier ontzagchelijk veel te zamen gebragt,
en voor den opmerkzamen en eenigszins onderrigten beschouwer ontwikkelt zich
in deze zalen geleidelijk een beeld van de langzaam maar zeker voorwaarts
schrijdende ontwikkeling van ons geslacht. - Zie den mensch en het menschdom,
hoe zij zich hier in leven, streven en denken voordoen in de beide laatste perioden,
en in die van het ijzer, het brons en het steen, en gevoel u overtuigd, dat wij worden
opgevoed en geleid tot het betere, dat wij alzoo hopen mogen op wat nog niet is,
op schooner toekomst!

VI.
Wij willen ons nu met den spoortrein van Koppenhagen naar
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Helsingör begeven, èn om de ligging dezer plaats en vooral van het slot Kronenborg
te zien, als ook om bij Hilleröd het kasteel en park Frederiksborg te bezoeken. Wij
krijgen tevens al voortijlende een algemeenen indruk ook van dit gedeelte van 't
eiland S e e l a n d . Wij weten het, dat velen hiermede weinig ophebben en beweren,
dat men uit den voortsnellenden trein toch niets kan zien en opmerken. Velen zijn
hiervan zoo overtuigd, dat zij zich tot slapen zetten, of zich in een dagblad of in een
of ander belangrijk geschrift uit eene spoorwegbibliotheek verdiepen. Wij deelen
hun gevoelen niet en zijn het eens met Andersen. Wij willen met hem overal rondzien,
‘want vóór ons, en rondom ons volgt het eene beeld het andere in rijke afwisseling;
zij worden ons als bloemruikers toegeworpen, nu een bosch, dan een stadje, nu
1)
een berg, dan een dal’ . Zoo ging het ook hier. Te acht uren snelden wij uit
Koppenhagen, met retourbilletten waarvoor men echter weder iets meer betaalt,
wanneer men aan een tusschenstation zich wil ophouden, over Hillerup, Gjentofte,
Lyngby, Holte, Frederiksborg en Fredensborg naar Helsingör. In anderhalf uur zes
stations en even zoovele kleine plaatsjes, en nog vele andere op meerder of minder
afstand in het landschap verspreid! Wat verscheidenheid van heuvelen en vlakten,
van bosschen, van prachtige bouwlanden, van stille waterplassen en meertjes; van
blaauwe golven der Sond! - En dan die spelingen van licht en schaduw over het
landschap, daar de zon in den voormiddag nog dikwerf door de laag drijvende
nevelen en wolken blikte en eerst later geheel daardoor werd bedekt, toen het
landschap als in een reusachtigen graauwen en vochtigen mantel gehuld scheen.
Wij stappen intusschen aan het vrij groote station van H i l l e r ö d af en nemen
in een omnibus plaats, die ons in eenige minuten naar het op geringen afstand
gelegen stadje brengt. Het wordt gevormd door eenige onregelmatige slecht
geplaveide straten met lage huizen, die er overigens niet onvriendelijk uitzien. Maar
het even daar buiten gelegen en reeds van verre zigtbare slot is het doel onzer togt.
de

Het slot F r e d e r i k s b o r g werd in den aanvang der XVII eeuw door Christiaan
IV gesticht. Het geheele gebouw, van baksteen opgetrokken, is door een breede
gracht of vijver omgeven. Over eene brug komt men

1)

J. S p a n i e n . af H.C. Andersen. Kjöbenhavn. 1863.
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eerst in een voorbouw of hof met sierlijken toren voorzien; vervolgens over eene
tweede brug, op het eigenlijk slotplein, waar men zich bij den portier aanmeldt.
Alléén de kapel, den linkervleugel van het gebouw innemende, is voor bezoekers
toegankelijk, als het eenige gedeelte dat geheel gerestaureerd en afgewerkt is. Wij
moeten er namelijk aan herinneren, dat dit kasteel het lievelingsverblijf was van
Frederik VII, die hier met de gravin Danner hoogst eenvoudig en landelijk leefde.
Des konings tijd was verdeeld tusschen de genietingen van het buitenleven, waartoe
het park en de schoone omtrek de beste gelegenheid opleverde, en zijne
oudheidkundige opgravingen en studiën. Hij had vele en merkwaardige zaken op
dit gebied verzameld en in de zalen van het kasteel ten toon gesteld. In den nacht
van 17 December 1859 ontstond er echter - men weet niet hoe - brand in het slot,
die alles verwoestend rond zich greep, torens en dakwerken deed instorten en ten
laatste ook in de kerk groote verwoestingen aanrigtte, ofschoon toch hier veel
kostbaars kon gered worden. Er was echter niet veel meer dan de uitwendige vorm
overgebleven; de hoofdmuren en torens waren staande gebleven. Koning en natie
gevoelden het gewigt van dit verlies. Van hier gemeenschappelijke pogingen om
het te herstellen, door een herbouw zooveel mogelijk in den geest en in den smaak
van het verlorene. De vorst schonk daartoe terstond eene aanzienlijke som uit eigen
middelen. Er vormde zich een comité ter verzameling van vrijwillige bijdragen, die
in grooten getale inkwamen. De bezoeker brengt daaraan een klein offer in de
daarvoor hier geplaatste bus. En, wat men daaraan geeft is inderderdaad een
welbestede gave, want het tot dusverre herstelde, de kerk, is een waar juweel van
bouwkunde en kwistig rijke versiering in nieuweren renaissance stijl, die zich echter
steeds aan het vroegere blijft aansluiten, en waarbij vele geredde kunstwerken van
vroeger weder zijn aangebragt: zooals de prachtige kerkdeur, de rijk met zilveren
figuren versierde kansel en het altaar, de geschilderderde glazen met de afbeelding
en lijfspreuk van koning Frederik. - Professor Meldahl uit Koppenhagen is de
ontwerper en bestuurder van dit geheele werk. Aan het einde der linker galerij boven
heeft men de koninklijke bidkapel, een juweeltje van keurige versiering, maar waarin
vooral eenige schilderstukken van Block, Reed en anderen de aandacht verdienen.
Het zijn verschillende bijbelsche
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tafreelen, zooals de kruisiging door profr. Reed, waarvan enkele treffen door het
eenigszins nieuwe of vreemde der opvatting, vele door eene eigenaardige belichting,
die in overeenstemming schijnt met het halfduister van het bidvertrek. Vroeger
werden in deze kerk de Deensche Koningen gekroond. Christiaan VIII was de laatste,
voor wien deze plechtigheid hier plaats had. Zij is ook de zoogenaamde Ordes-kerk,
en men ziet op de galerij al de wapens en namen der Ridders van den Oliphant- en
van het Grootkruis der Dannebrogs-orde. Zooals wij reeds zeiden is het slot uitwendig
geheel in zijn vroegere pracht en gedaante hersteld, en levert het den beschouwer,
van waar hij zijn blik daarop ook rigt, een voortreffelijk geheel. Maar inwendig
weergalmde nog het geraas van hamer en zaag, als om aan te toonen, dat er nog
veel te herstellen was, maar dat men daarmede ook niet stil stond. Wij wandelden
nu in de Frederiksborg Dyrhave, de Diergaarde van het slot, voor een deel
ingerasterd (I n d e l u k k e t ), naar J a e g e r s b a k k e n (de Jagersheuvel):
vriendelijke slingerpaden onder prachtig geboomte, langs stille waterpartijen, waarop
de waterlelie in droomige rust zweefde en in overeenstemming was met het geheele
doodstille, door niets verlevendigde, wel wat melankolieke landschap.
Maar de trein wacht ons en brengt ons verder naar H i l s i n g ö r , een klein plaatsje,
dat, sedert de opheffing van de Sondtol, zeer veel van vroegere welwaart en
levendigheid heeft verloren. Toch zagen de huizen langs de hoofdstraat er nog vrij
goed uit, en getuigden de vele B e v a e r t n i n g e n en winkels, waar allerlei artikelen
van scheeps- en zeemansuitrusting lagen uitgestald, van een oord, waar zeevaart
en handel de hoofdtakken van bestaan blijven opleveren. Er waren vele schepen
en stoombooten in de haven, die wij ter regterzijde lieten liggen, om weldra over
brug en gracht, en door eene lange, onder de wallen heen voerende poort, op het
morsige binnenplein van het slot K r o n e n b o r g onzen open wagen te verlaten. Het slot is een groot en hecht vierkant gebouw, door Frederik II in 1547 aangelegd,
en door Christiaan IV voltooid. Het is door aardenwallen met bastions en grachten
omgeven. Aan de zijde der Sond waren deze werken met geschut voorzien, lagen
hopen kogels en ander krijgstuig, en wandelden Deensche schildwachten, in smerige
grijze montering, op en neer. Een gedeelte van het slot was dan ook voor kazerne
ingerigt en wij zagen op de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

257
slotplaats een 200 tal vrij morsig uitziende Deensche jongens in gelederen aantreden.
Eene portierster bragt ons in de vertrekken, waarin de koningin Caroline Mathilde,
zuster van George III van Engeland, verscheidene maanden werd opgesloten
gehouden, alvorens in ballingschap naar Celle in Hanover te vertrekken. Die
vertrekken bieden echter buiten de herinnering aan het treurig lot dezer vorstin niets
bijzonders, en de daar ten toon gestelde schilderijen, vooral ook van Deensche
meesters trekken het oog weinig aan. In 't algemeen zijn zij slecht geplaatst. Wij
begeven ons op de beroemde p l a t t e f o r m e , waar eens Hamlet en Horatio wacht
hielden om in het middernachtelijk uur den geest huns konings te ontmoeten! en
genieten van het vierkante en uitgestrekte torenvlak een prachtig uitzigt,
niettegenstaande dreigende regenluchten den hemel meer en meer bedekken. De
Sond is hier zeer smal, daar de overvaart naar de Zweedsche kust in 20 à 30 minuten
geschiedt en zij, bij harde winters, meermalen digtvriest. - Duidelijk ziet men dan
ook het kleine stadje Hilsingborg, met zijn roode daken en vuurtoren. Meer
noordwaarts wordt de kust hooger, en verandert weldra in de scherpe en steile
granietvormen van het Kullengebergte, dat zich in geelachtige tinten tot een hoogte
van 360 v. boven het zeevlak verheft. Naar het westen heeft men de nu grijs
gekleurde, met wit schuim getopte golven van het Kattegat. Links wijkt de kust van
S e e l a n d in woudrijke hoogten, waar gij duidelijk het nieuwe en druk bezochte
zeebad M a r i e n l y s t ziet liggen. Regts en naar het zuiden verbreeden zich weder
de wateren van de Sond, die hier tusschen Helsingör en Helsingborg het naauwste
is, en rijst het bekoorlijke eiland Hveën als uit hunne diepte op. Het is een grootsch
en wanneer het door zonneglans gekleurd wordt zeker een liefelijk tooneel. - Of de
Sond met hare boorden vooral hier groote overeenkomst heeft met den Bosporus,
weten wij niet, daar wij de laatste zeeëngte niet kennen. Maar als het waarheid is,
wat een Engelschman ons op de V i l l a P l i n i a n a verzekerde, dat het uitzigt van
die heerlijke plek op het meer van Como met zijne hooge bergachtige oevers hem
een duidelijk beeld van den Bosporus gaf, zoo moet de Sond er zeer weinig van
hebben, want het uitzigt dat wij t h a n s genieten, hoe schoon en grootsch, geeft
ons geen enkele trek weer van het beeld, dat op het terras der Pliniana in het diepste
onzer ziel werd opgenomen.
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Waar wij echter naar de tinne van Kroneborg's slot zijn opgeklommen, zullen wij
niet in zijne onderaardsche gewelven afdalen. Wij laten daar, in ‘de diepe, donkere
kelder, waar niemand komt,’ Denemarkens schutsgeest H o l g e r D a n s k e in rust
zitten. Hij zit daar, ‘gekleed in ijzer en staal, met zijn hoofd op zijn krachtige armen
geleund; zijn lange baard hangt over de marmeren tafel, waarin hij is vastgegroeid,
en hij slaapt en droomt, maar in zijn droomen ziet hij alles wat er hoven in
Denemarken gebeurt. Elken kerstavond komt er een engel om hem te zeggen, dat
het juist is wat hij droomde, en dat hij weer kan voortslapen, omdat Denemarken
nog in geen gevaar verkeert. Maar mogt dat gebeuren, ja, dan zal de grijze Holger
Danske opstaan en de tafel scheuren; wanneer hij zijn baard naar zich toetrekt, dan
1)
komt hij te voorschijn, en de geheele wereld zal er van gewagen ’ Nu, wij hopen,
dat hij nog lang zijn rust zal mogen genieten; en dat de Kerstengel hem daartoe
nog dikwerf tijdingen van vrede, van welvaart, van volksontwikkeling en volksgeluk
mag hebben mede te deelen uit het groene en vriendelijke landje daarboven, dat
wij nu moeten verlaten, om ‘met de zwaluw,’ over de Sond, nog verder naar het
noorden te gaan!

1)

H.C. Andersen's Eventyr, Holger Danske. Kjöbenhavn, 1850.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

259

Darwin en Leibnitz.
Door Leonidas.
In het Maartnommer van ‘de Gids’ beweert Dr. C.B. Spruijt, dat de verontwaardiging,
welke Darwin's stellingen bij de rechtzinnige theologen opwekken, zich niet rijmen
laat met de warme toejuiching, welke Leibnitz van de orthodoxen zijner dagen
oogsten mocht. Darwin erkent ‘slechts een verschil in graad tusschen mensch en
dier’ en gelooft ‘aan de afstamming van den mensch uit lagere diersoorten.’ Leibnitz
maakte het nog veel bonter. Hij stelde, zegt Dr. Spruijt, ‘de menschelijke ziel niet
alleen gelijk met de ziel van een aap, maar zelfs met het levensbeginsel van het
onaanzienlijkst gedierte en met de onwaarneembare substantie van het stofje op
het veld. Bij die allen was het blijvend bestanddeel volgens Leibnitz eene monade,
even onvergankelijk als de menschelijke ziel, en evenzeer voor hoogere ontwikkeling
vatbaar. Maar hij was slim genoeg noch den aap noch andere onaanzienlijke
diersoorten te noemen, en de theologen namen genoegen met zijne monaden, in
1)
den gelukkigen waan, dat hij eigenlijk hetzelfde zeide als hunne orakels.’ Dr. Spruijt
concludeert, dat de hartstocht der theologen,

1)

Zie Gids Maart 1874, bl. 402.
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welke heden Darwin smaadt en gister Leibnitz verheerlijkte, al zeer grillig in zijne
uitingen is.
Jammer, dat de beschrijving, welke Dr. Spruijt van Leibnitz' theorieën geeft,
volkomen valsch is.
Leibnitz heeft nooit de menschelijke ziel met de ziel van een aap gelijk gesteld.
Leibnitz heeft nooit geleerd, dat alle monaden voor dezelfde ontwikkeling vatbaar
zijn.
Het is waar, dat volgens Leibnitz het heelal enkel uit monaden bestaat, d.i. uit
ondeelbare, onvernietigbare, zelfstandige krachten.
Maar het is valsch, dat Leibnitz alle monaden over ééne kam zou geschoren
hebben.
Hij leert, integendeel, dat iedere monade een specifiek van alle overige monaden
verschillend wezen is; hij leert, dat wat de ééne monade is, de andere n o o i t worden
kan, dat de monaden voor elkander ondoordringbaar zijn, dat zij elkander
buitensluiten, dat zoo de schijn van een lichamelijke wereld geboren wordt.
Het is hier niet de vraag, of deze theorie rationeel moet heeten. Het is enkel de
vraag, of zij, naar orthodoxen maatstaf beoordeeld, eene ketterij verdiende genoemd
te worden. En die vraag zal ieder deskundige ontkennend beantwoorden.
Leibnitz heeft er nooit aan gedacht slechts ééne soort van wezens, slechts ééne
soort van monaden te erkennen.
Daarin, zegt hij, stemmen alle wezen, stemmen alle monaden overeen, dat zij
het heelal voorstellen. ‘Dans la moindre des substances des yeux aussi perçants
que ceux de Dieu pourraient lire toute la suite des choses de l'univers.’ ‘Chaque
monade est un miroir vivant, ou doué d'action interne représentatif de l'univers.’
Nogtans is er groot verschil. Want iedere monade stelt op haar eigen wijze het
heelal voor. Zoo stellen klauw en tand van een dier voor den kundigen natuurvorscher
het geheele organisme voor. Nogtans is er groot verschil tuschen klauw en tand.
Alle wezens zijn monaden volgens Leibnitz. Maar wel verre van alle wezens zoo
wat op ééne lijn te stellen, deelt hij de monaden in drie groote groepen af: die der
eenvoudige monaden, die der zielen, die der geesten.
De eenvoudige monade (of, zooals Dr. Spruijt zou zeggen: ‘de
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onwaarneembare substantie van het stofje op het veld’) stelt het heelal zonder
gevoel, zonder bewustzijn voor; zij is eene uitdrukking van den toestand des heelals,
meer niet.
Een ziel is een monade, die het heelal met gevoel, maar zonder bewustzijn
voorstelt; zij ontvangt een indruk van den toestand der wereld en gevoelt dien indruk,
maar denkt er niet over na.
Een geest is een monade, die zoodanigen indruk niet enkel in het gevoel opneemt,
maar hem tevens denkend verklaart.
Iedere ziel, iedere geest is bij Leibnitz een centraalmonade. Hij verstaat daaronder
een monade, welke gevoelt wat in een menigte er om henen gegroepeerde monaden
voorvalt. Die andere monaden, wier toestanden door de centraalmonade worden
gevoeld, vormen wat men het lichaam, het organisme der centraalmonade kan
noemen.
Iedere hoogere monade is een centraalmonade, heeft andere monaden onder
zich, wier toestanden zij gevoelt.
Maar er is groot verschil tusschen de centraalmonade van een dier en die van
een mensch.
In de ziel van een dier ontmoeten wij enkel gevoel en geheugen, in den geest
van een mensch tevens gedachte.
De dieren herinneren zich, maar denken niet. Ziehier de verklaring, die Leibnitz
van het geheugen der dieren geeft: wanneer twee indrukken dikwijls gepaard gaan,
zoo gewent zich de ziel van het dier aan hun verbinding; als de eerste indruk ontstaat,
dan roept deze de voorstelling van den tweeden indruk op. De hond, die dikwijls
den stok van zijn meester heeft gevoeld, verbindt met de aanschouwing van den
stok de voorstelling van pijn. Daarom is hij bang voor den stok. Maar die werking
van het geheugen is vrucht der gewoonte en niet van het verstand. De hond oordeelt
niet: de stok doet pijn. De stok wordt niet door hem als o o r z a a k , de pijn niet als
w e r k i n g gedacht. De combinaties der dieren zijn geen gedachten. Wat door den
werktuigelijken afloop der voorstellingen verbonden is, moet in den geest nogmaals,
op geheel andere manier, verbonden worden, zal er gedachte ontstaan. Maar tot
deze tweede verbinding is de ziel van den hond buiten staat, daar de anima brutorum
nooit en nimmer kan doen, wat enkel de geest des menschen vermag te doen.
Nog in een ander opzicht is er groot verschil volgens Leibnitz tusschen de ziel
van een dier en den geest van een mensch,
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Beiden zijn eeuwige, onvernietigbare wezens, die te midden van alle veranderingen
steeds met zich zelve identisch blijven. Maar de ziel van een dier is geen persoon,
want zij is zich harer identiteit niet bewust. De geest van een mensch is wel een
persoon, want hij is zich zijner identiteit wel bewust. De mensch beschouwt zich als
een en hetzelfde subject te midden zijner wisselende aandoeningen, voorstellingen,
begeerten. Hij kent zich als dezelfde trots alle veranderingen van tijd en plaats.
Vandaar dat, terwijl de zielen der dieren slechts o n v e r g a n k e l i j k zijn, de geest
des menschen tevens o n s t e r f e l i j k , als p e r s o o n in z e d e l i j k e n zin
o n s t e r f e l i j k , voor l o o n en s t r a f vatbaar is. ‘La conservation de la personnalité
n'a point lieu dans l'âme des bêtes; c'est pourquoi j'aime mieux dire qu'elles sont
impérissables, que de les appeler immortelles.’ ‘Brutorum animae personam non
habent, et proinde solus ex notis nobis animalibus homo habet personae
immortalitatem, quippe quae in conscientiae sui conservatione consistit, capacemque
poenae et praemii reddit.’
Op een derde manier wordt het radikale verschil tusschen mensch en dier door
Leibnitz aldus voorgesteld: de mensch is wel, het dier is niet een redelijk wezen.
Het dier kent hoogstens regels, het weet wat p l e e g t te geschieden. De mensch
is in staat wetten te kennen, hij kan weten wat m o e t geschieden. L e s v é r i t é s
n é c e s s a i r e s liggen enkel binnen het bereik der menschelijke rede. Het dier kan
ondervinden, dat de zon iederen morgen opgaat. De mensch kan de oorzaken
uitvorschen, waarom het dag wordt. Maar de kennis dier oorzaken is geen vaste
waarborg, dat in alle eeuwen de zon iederen morgen zal opgaan. In de waarheden
der logica en der mathesis daarentegen bezitten wij strikt noodzakelijke en
algemeene waarheden. Maar deze berusten ook niet op ondervinding, zij vloeien
uit aangeboren begrippen voort. Door de kennis dier waarheden onderscheidt zich
de geest des menschen van de ziel der dieren.
Ik beweer niet, dat die theorieën van Leibnitz waar zijn. Ik beweer alleen, dat zij
niet naar den mutsaard rieken. In de geheele monadologie van Leibnitz ontdek ik
niets, wat de verontwaardiging der rechtzinnige theologen kan gaande maken.
Overigens houde men in het oog, dat Leibnitz' roem onder de theologen niet op
zijne monadologie, maar op zijne bestrijding van Bayle's ongeloof, op zijne théodicée
berust.
De oorzaak van Dr. Spruyt's misverstand is wellicht Leibnitz'
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beroemde leer der continuiteit, de leer, volgens welke er geen gapingen in de
hierarchie der wezens zijn, volgens welke er geen creaturen bestaan, die uit den
wereldsamenhang zijn losgescheurd, als het ware déserteurs der wereldorde,
volgens welke de ruimten tusschen de verschillende soorten, tusschen het
anorganische en het organische, tusschen plant en dier, tusschen dier en mensch,
allerwege aangevuld, door tusschenvormen bevolkt zijn.
In deze leer, welke hemelsbreed van die der veranderlijkheid der soorten verschilt,
kan geen orthodoxe reden tot ergernis vinden.
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Langendijk en zijn Don Quixote.
Door Dr. L. Beins.
Reeds de ouden waren tot de ontdekking gekomen, dat over den smaak niet valt
te twisten en toch mag niemand zich van eenige rekenschap ontslagen rekenen,
wanneer hij met de eene of andere minder algemeen gedeelde meening voor den
dag komt. In dit geval verkeer ik in dit oogenblik. Bevoegde beoordeelaars hebben
- en zeer terecht - de lettervruchten van Langendijk steeds beneden die van Brederoo
gesteld, maar toch is men bij de beoordeeling van zijne werken in de fout vervallen,
dat men aan zijn Don Quixote onder dit getal geen recht heeft laten varen. Het
blijspel, dat hij zoo betitelde, is zijn eerste geweest. Toen hij het schreef, was hij
pas zestien jaar en bij eene oppervlakkige beschouwing moest men er gemakkelijk
toe komen een zeker wantrouwen te voeden tegen het eerste voortbrengsel van
een jeugdig talent, wanneer er latere bestaan van jongeren datum en bovenal met
een meer uitlokkenden titel, als die van ‘het gevluchte juffertje’ of ‘het oproer der
vrouwen te Rome.’ Het eerste geldt nog algemeen voor het beste werk van
Langendijk maar, zooals Jonckbloet opmerkt, het is niet heel duidelijk, waarmede
het dien lof verdiend heeft. Dit vonnis is vooral niet te hard. Zeer weinig tooneelen
dragen een echt komisch karakter; 't zou moeite kosten er ook maar één aan te
wijzen, dat aan de vereischten daarvan beantwoordt. Een andere vraag is of
toenmaals het publiek niet zeer gemakkelijk in dit opzicht te
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voldoen was. En dit is dan zeker ook de reden, waarom het op het tooneel zoolang
stand heeft gehouden.
Het gekijf tusschen de beide wiskunstenaars, Raasbollius en Urinaal (!) is alles
behalve vermakelijk, hoewel het op dit effect berekend is. De grappen van Filippijn,
den knecht van Eelhart, die naar het gevluchte juffertje vrijt, zijn soms nog al aardig,
maar gewoonlijk en ook natuurlijk - want dit schijnt het zwak van tooneelbedienden
uit alle tijden te zijn - plat en ongepast. Van weinig komisch gehalte is ook de
ontknooping, waarbij een weggemoffelde ham een groote rol speelt. Met den besten
wil van de wereld kan men niet opdiepen, wat Langendijks lezers of hoorders
bewogen heeft aan dit blijspel den voorrang boven zijne andere te gunnen, vooral
boven zijn Don Quixote. Van weinig beter allooi is zijn ‘Papirius’ of het ‘oproer der
vrouwen binnen Rome’ en mogen dan ook andere stukken van hem met meer recht
hooger gesteld kunnen worden, het neemt niet weg, dat zijn Don Quixote eenigszins
miskend is. Wat zou nu de reden voor deze stiefmoederlijke achteruitzetting zijn?
Aan velen is Don Quixote niet anders dan uit de kinderboeken bekend, opgesierd
met bonte afbeeldingen van zijne vreemde ontmoetingen. Aan dezen is zijn waar
karakter onbekend gebleven en het verheven beginsel, dat de ridder van de droevige
figuur vertegenwoordigt, wordt door de meesten niet begrepen, of ten minste niet
in het oog gehouden. Wie koestert bij eenig nadenken geen sympathie voor den
man, die overal en ten allen tijde vol zelfverloochening en met de grootste volharding
voor verdrukten en onschuldigen in het strijdperk treedt, en den kamp voor hetgeen
hij voor waarheid en recht houdt met telkens vernieuwde krachten tegen over de
gansche wereld aanvaardt. Hoe treffend komt dit edele karakter uit tegenover het
alledaagsche egoïstische element, dat door Sancho Panche wordt vertegenwoordigd!
Beide zijn door Cervantes als meesterlijke types geschilderd en heer en meester
zijn beide vereeuwigd. Toch heeft ons volk weinig met Don Quixote op. De praktische
zin, dien het heeft, doet het met hem den spot drijven en zijn hopelooze strijd tegen
de werkelijkheid perst het geen bewondering af, maar dwingt het hoogstens tot een
medelijdenden glimlach. Don Quixotten behooren bij ons en vooral in onzen tijd niet
te huis. Wij houden niet van den kreeftengang. Op elk gebied streven wij vooruit,
en wij wenschen niet tot het verle-
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den terug te keeren, maar wij bouwen er op voort, in het besef, dat vroegere
toestanden thans niet meer aan onze behoeften zouden voldoen. Iemand, als Don
Quixote, die zich daarentegen in het verleden vermeit, is en blijft in ons oog een
vleeschgeworden anachronisme; vandaar, dat deze onsterfelijke held bij onze natie
weinig belangstelling heeft opgewekt, hoezeer hij dit uit een wijsgeerig oogpunt ten
volle verdient. Het komt mij voor, dat Langendijks blijspel, dat met zijn naam prijkt,
ook om deze reden miskend geworden is, terwijl het toch in vele opzichten een
plaats onder diens beste stukken verdient. Eene korte ontleding zal waarschijnlijk
deze opvatting in het oog van den lezer rechtvaardigen. Ter zelfder tijd zullen wij
gelegenheid hebben na te gaan, in hoeverre Langendijk het karakter zijner beide
hoofdpersonen goed heeft opgevat en bewaard. Behalve Don Quixote en Sancho
zijn de hoofdpersonen in het stuk Camacho, de bruidegom van Quiteria, die in
liefdebetrekking staat met Bazilius, een jong edelman, en Leontinus, de vader van
de bruid, die geheel ongenegen is een gunstig oor te verleenen aan het aanzoek
van Bazilius. In het oorspronkelijke hoofdstuk van Cervantes, dat den grondslag
voor het blijspel vormt, komen meerendeels deze zelfde personen ook voor. Het
kluchtige is en blijft de tegenstelling van den ridderlijken Spanjaard tegenover de
denkwijze en het karakter der eenvoudige vertegenwoordigers van de landelijke
bevolking. In al zijne stukken munt Langendijk in karakterschildering uit, wanneer
hij tooneelen uit deze wereld tot zijn onderwerp kiest. Hij neemt als het ware types
uit die omgeving, om ze met frissche en levendige kleuren aanschouwelijk voor te
stellen.
Verder mist men ook hier niet den vreemden taalbederver, die meestal in
Langendijks blijspelen voorkomt en bij het publiek van dien tijd een zeer geliefd
personage schijnt geweest te zijn. Vetlasoepe, een Waal, komt hier in die rol voor.
Onder zijn opzicht hebben de toebereidselen voor de bruiloft plaats in een bosch,
nabij het boerendorp gelegen.
In het eerste bedrijf treedt Bazilius op. Hij wordt gekweld door de gedachte aan
het ophanden zijnde huwelijk en wacht met ongeduld op zijne geliefde, om met haar
te overleggen, wat er gedaan moet worden. Hij denkt haar voor te slaan met hem
te vluchten. In zijn gepeins wordt hij gestoord door zijn vriend Velasco, die er op uit
is, don Quixote op te zoeken, die in de
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buurt moet zijn. Ook Bazilius heeft wel eens van dezen zonderling gehoord, maar
hij kan die verhalen niet gelooven, evenmin als de groote daden van Roeland en
Amadis, die in zijn oog nooit bestaan hebben.
‘.....Gij hoeft hem niet te zoeken:
Want alzoo min als die ter waereld zijn geweest,
Is Don Quixote er nu. Ik zeg 't komt uit den geest
Van eenen dichter, die deez' boeken wil bespotten,
Gemaakt voor kinderen en zotten.’

Deze alledaagsche beschouwing bevalt Velasco echter niet. Langendijk legt hem
dit met de volgende woorden in den mond:
‘Maar ééne zaak gaat mijn gering verstand te boven;
't Welk is, dat Don Quixote zeer geestig redeneert
Van vele zaken; dat hij kloek is en geleerd,
Zoodat men hem somtijds zou voor verstandig achten,
En geen spoorloosheid in 't minst van hem verwachten;
Maar als hij redeneert van zijne ridderschap,
Klimt zijne zotheid tot den allerhoogsten trap.’

Bij het nederschrijven dezer regels had Langendijk blijkbaar het oog op eenige
pagina's van zijn origineel, waar Don Quixote zich in een gesprek met Don Diego
op zulk eene keurige wijze uitlaat over de poezie en haar welbegrepen waarde, om
zich eenige oogenblikken later met gevelde lans in een der zotste avonturen te
werpen, die van hem zijn opgeteekend. Met even weinig woorden schildert Don
Velasco den goeden Sancho, die ruim zijn deel ontvangt van de slagen, die zijn
meester bij zijne ondernemingen oploopt, maar zich steeds vleit met zijn toekomstig
gouverneurschap over een nog te veroveren eiland.
Intusschen treden een paar nieuwe personen op. Het zijn Leontinus, een
landedelman en de vader van Quiteria met zijn toekomstigen schoonzoon, den rijken
Camacho. De eerste is wel eenigszins verwonderd over het feestterrein in het bosch,
maar Camacho hielpt hem spoedig uit den droom.
‘Dat's op zijn edelmans, we weten van de knepen,
Ik ben nou rijk genoeg; het geldje van kezijn,
Die in West-Inje sturf, is allemael nou 't mijn.’
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En dan gaat de ruwe rijkaard voort;
‘Toen jonker Smalpens met de vrouw van Platbeurs trouwde,
'Etgien hem naederhangt zo euvelik berouwde,
Was 't hiele zelschap, als je weet, op deuze plek,
En 't ging er ondieft (bijzonder) wel. We binnen ook niet gek.
Waar zou ik al het volk, dat ik genooit heb, laten?
Men huis is veul te klein.’

Deze weinige woorden gunnen ons een blik op den spreker. Het is een rijk geworden
boer, die blijkbaar gedreven wordt door de zucht, om zich in zijn gevoel van
onafhankelijkheid met lieden van hoogeren rang te vergelijken en die zoo mogelijk
in de schaduw te stellen. Lezers, die niet gewoon zijn zich bij het lezen van Brederoo
Langendijk of Rotgans in het gezelschap van soortgelijke personen te verplaatsen,
hebben zonder twijfel een geheel verkeerde voorstelling van Camacho en het
meerendeel zijner feestgenooten. Men moet bij het oordeel over deze karakters niet
uit het oog verliezen, dat ze te huis behooren in een tijd van voor honderd vijftig
jaar, toen het algemeene peil van beschaving nog zeer laag stond. Men was toen
in de gelegenheid zelfs in hoogere kringen van de maatschappij uitdrukkingen en
aardigheden op te vangen, die ons nu walgen of op zijn minst hinderen. Wij zijn van
ouder tot ouder een burgerlijk volk, en die ruwe, spotzieke gasten, die in de vroegere
blijspelen voorkomen, dragen den stempel van hunnen tijd en vormden toen de kern
der natie. Uit hun midden kwamen dan ook de mannen voort, die als Teniers, Ostade
en Jan Steen uit hunne dagelijksche omgeving de sprekendste figuren op hunne
schilderstukken overbrachten en vereeuwigden. In hun doen en spreken stooten
diezelfde personen ons tegenwoordig af, die toenmaals voor aanschouwer en lezer
gewenschte en gewaardeerde verschijningen waren en tooneelen, die toenmalige
dichters met bewonderenswaardige trouw schilderden, bezitten thans voor ons
gevoel de waarde niet meer, die het talent er aan moest schenken.
Laat ons daarom in 's hemelsnaam niet zoo kieskeurig zijn en het plastische van
groepeering en schildering, waar wij het kunnen opmerken, niet over het hoofd zien,
omdat wij thans anders denken en spreken, dan in den ouden tijd. Wat wij lezen en
wat wij zien op het gebied van letterkunde of schilderkunst moet ons een blik doen
slaan in het verledene en als wij daarvan
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een getrouwe afspiegeling ontvangen, dan moeten wij pen en penseel daar dankbaar
voor zijn.
Merken wij dan iets onbehouwens op in den bruidegom, zijn karakter vormt des
te sprekender tegenstelling met de lieve figuur van Quiteria. Deze treedt bij
Langendijk veel meer op den voorgrond dan in het hoofdstuk van Cervantes en
haar geheele wezen getuigt van fijn vrouwelijk gevoel. Zij begeeft zich met haar
vriendin Laura naar de plaats van samenkomst met Bazilius en ontmoet toevallig
haar vader in gezelschap van Camacho. Met een mooi praatje weten de beide
meisjes weg te komen en het geheele gesprek, dat nu volgt, toont haar onrust en
gejaagdheid aan. ‘Heeft niemand u gezien?’ fluistert het meisje angstig, en zij heeft
haast geen tijd, om Bazilius aan te hooren, terwijl hij den tijd zijner afwezigheid aan
het hof schildert. Zijne woorden zijn even juist gedacht als schilderachtig.
‘Één dag scheen mij een maand, één uur een gansche dag;
Omdat ik daar mijn lief Quiteria niet zag.
Ik was afkeerig van 't vermaak der hovelingen,
En hoorde ik in 't salet een juffer konstig zingen,
Dacht ik aan uwe stem.’

Maar hem kwelt het zelfverwijt, dat hij niets van zich heeft laten hooren en hij smeekt
haar te vergeefs met hem te gaan vluchten. Het is hier Langendijk gelukt, den lezer
en vooral den hoorder sympathie in te boezemen voor de beïde jongelieden. De
strijd tusschen liefde en plicht in den maagdelijken boezem is goed opgevat en het
is een uitmuntende greep, om de belangstelling te verhoogen, wanneer het tooneeltje
plotseling wordt afgebroken en het aardig groepje verschrikt uiteenstuift, op het
verschijnen van Don Quixote en Sancho.
De eerste is dadelijk in zijn rol. Natuurlijk is Bazilius in zijn oog een roofridder, die
de onschuld belaagt en daarom de kracht van zijn ridderlijken arm zal gevoelen.
‘Sta ridder’! - maar hij heeft nog maar half uitgesproken, of het verraste viertal is
verdwenen, en Bazilius niet het laatst. Hierop doelt de nuchtere opmerking van
Sancho: ‘Ja, oele, hij gaat fluiten’! en dan volgt de alleenspraak tot zijn langoorige
reismakker, die Gustave Doré geinspireerd heeft en het onderwerp is van een van
diens schoonste teekeningen.
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In Sancho's bekrompen gemoed en in zijn eigenbelangzuchtig hart is ook nog voor
iets anders plaats dan voor win- en schraapzucht; daar leven ook neigingen, die
meer erkenning verdienen en ons bewegen veel, wat in hem afkeuring verdient,
over het hoofd te zien. Tot deze behoort eene roerende gehechtheid aan zijnen
ezel, den trouwen lotgenoot bij zooveel beproevingen. Langendijk heeft dit in weinig
regels onberispelijk weergegeven.
‘Mijn lieve graeuwtje, wat heb ik al deurgestaen;
Wat hebben jij en ik al menig droeve traen
Op dezen tocht 'estort, mijn hart, mijn lust, mijn leven!
Mijn zeun, mijn graeuwtje, jij bent in mijn hart 'eschreven.
Wat zijn we trouwe broêrs in lief, in leet, in nood!
'k Zal jou in goud beslaen, mijn keuning, nae jou dood.’

Na een kort gesprek, waarin Sancho's egoïsme weer even duidelijk uitkomt als Don
Quixote's edel karakter, treedt Camacho op, met een veder op de muts. Hij is
ongerust over het lang wegblijven van zijn bruid en staat nu plotseling voor ons edel
tweetal. Don Quixote spreekt hem dadelijk aan als Splandor, den held zijner droomen,
en hij vraagt zijn helm, om die als een dierbaar kleinood te bewaren en, of Camacho
hoog of laag springt, hij moet hem zijn boerenmuts wel geven.
Komisch is voorzeker de tegenstelling van de hoogdravendheid van Don Quixote
en de plompe boert, waartoe Camacho zijn toevlucht neemt, om hem van zijn dwaling
te overtuigen. Dringend vraagt Don Quixote hem naar ‘zijn moeder Angelika.’ En
verder
‘Leeft uw heer vader nog?
Het Moortje Medor, dat held Roeland met bedrog
De schoone Angelika uit minneliefde ontschaakte?’

Camacho mocht al bezweren:
‘Mijn vaertje was gien Moor;
Ik heb Jan Geeleslae mijn leven niet 'ekend,’
Don Quixote laat hem niet los, en Camacho rekent zich gelukkig, dat de aandacht
op iemand anders gevestigd wordt, namelijk op zijn kok Vetlasoepe, die ter goeder
ure verschijnt. Dit is een personage, die in der tijd zeer geliefd was bij het publiek,
dat groot behagen schiep in zijn geradbraakte, met vreemde woorden
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doorspekte taal, zooals wij boven reeds met een enkel woord hebben opgemerkt.
Geen wonder, dat Sancho na het hooren van diens koeterwaalsch uitroept:
‘Maar seldrement, gansch vijven!
Wat is dat veur een vent?’

En even spoedig is don Quixote met zijn antwoord klaar: ‘Dat is een Indiaen of
Hottentotsche Prins.’ Maar beter staat het Sancho aan, dat hij de kok is. Hij krijgt
dadelijk de geur van pasteien in de neus, maar, voordat hij naar hartelust aan het
bruiloftsfeest kan deel nemen, staat hem noch iets leelijks te wachten. Want, als
Camacho op de schoonheid van zijne bruid pocht en Dulcinea, Don Quixotes ideaal,
te na komt, staat deze met lans en schild gereed, de eer zijner beminde op te houden.
Op de jammerlijkste wijze geraken echter heer en schildknaap onder den voet, als
Camacho een hoop boerenkinkels te hulp roept. Eerst door de komst van Bazilius
en Velasco worden zij ontzet, en Sancho had goede reden, om te zeggen: ‘o vrinden!
'k zweer het jou, dat ik niet veul van zulk een tov'naars bruiloft hou.’ Zijn meester
blijft in de zinsbegoocheling verkeeren, die hem in zijnen redder koning Arsipanpan
doet zien.
Bazilius neemt nu don Quixote en Sancho gastvrij op, en het eerste bedrijf eindigt
met zijne vernieuwde samenkomst met Quiteria, waarbij zij ten laatste besluit met
hem te vluchten. Haar besluiteloosheid is ook hier goed weergegeven, en op het
oogenblik, dat haar liefde op haar maagdelijken schroom de zege behaalt, eindigt
zij me de verzuchting:
‘Helaas, wat doe ik al, om uit den dwang te raaken,
De min raadt, dat ik vlucht, en de eer raadt, dat ik blijf.’

Reeds in het eerste bedrijf hebben wij met de meeste hoofdpersonen kennis
gemaakt, nog niet echter met meester Jochem, een type van een bruilofspoëet van
die dagen. Terwijl Camacho voor den dag komt, om de bruilofsgasten bij elkaar te
roepen en zijne bruid op te zoeken, ziet hij met schrik Jochem op zich aan komen.
Hij hoopt hem nog te ontsnappen.
‘Zacht, daar komt Jochem, de Poëet, die lijkt te preeken,
De loeris ziet mij niet, zo leutert hem 't verstand.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

272
Maar hij heeft deerlijk misgerekend, en Jochem zal hem even tjes een bruilofsgedicht
voorlezen ‘van maar vijfthalf vel.’
Hoeveel overdrevens er ook in dit tooneel is, het valt niet te ontkennen, dat het
hier en daar zeer kluchtig is. Of Camacho wil of niet, hij moet alles aanhooren, totdat
Jochem zijn dichtvuur met een pak slaag bezuurt. Daar komt Don Quixote over toe,
die natuurlijk van oordeel is, dat de toovenaars weder in de weer zijn, die hij nu eens
voor goed zal terecht zetten, als hij maar eerst de noodige maatregelen heeft kunnen
nemen. ‘Heer Ridder!’ zegt hij tot Jochem, met het oog hierop:
‘Heer Ridder, zeg mij eens, hoedat we 't zullen maken.
Zijn hier ook drie van de allerbeste draaken,
Om met een snelligheid te vliegen door de lucht?’

Maar het wordt tijd, dat we afscheid nemen van Don Quixote, hoe verleidelijk het
ook zij, hem in de uiting van zijn karakter verder waar te nemen. Natuurlijk vinden
wij hem bij de ontknooping van het stuk gereed, met speer en zwaard voor ‘hunne
Majesteiten’ Bazilius en Quiteria op te treden. Langendijk heeft ook ten dezen
opzichte het verhaal van Cervantes op den voet gevolgd. Op het oogenblik, dat
Quiteria met Camacho zal worden verbonden, doorsteekt zich Bazilius, en de laatste
wensch van den stervende, dat hij vóór zijn dood Quiteria de zijne moge noemen,
vindt bij Camacho geen tegenwerking, maar nadat de pastoor hun huwelijk heeft
ingezegend, blijkt het, dat Bazilius ongedeerd is en de geheele vertooning slechts
een toeleg, om het huwelijk met Camacho te verhinderen. Het geheele blijspel
eindigt dan ook met eene moraal, door Bazilius uitgesproken:
‘Zoo ziet men, dat 't verstand het geld te boven gaat,
En die de wijsheid om 't genot van 't goud versmaadt,
Kan aan mijn trougeval zich spiegelen en leeren,
Hoe dat men schranderheid voor schatten moet waardeeren.’

De geheele inkleeding heeft Langendijk aan Cervantes ontleend, ook het slot, waarin
de pastoor als een Deus ex machina optreedt. Het onvoldoende en gebrekkige
hierin is dus niet aan hem te wijten. Hij was toen nog maar zestien jaren oud en
daarom was het niet vreemd, dat de jonge kunstenaar eenigszins angstvallig
vasthield aan zijn origineel.
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Maar, waar hij reeds nu stout genoeg is, op eigen wieken te willen drijven, daar
vertoont hij zich in zijn volle kracht. Het spreekt van zelf, dat zijn eerste werk enkele
gebreken heeft, die in het oog springen en het noodzakelijk gevolg zijn van
ongeoefendheid en jeugd.
Overigens is het ontegenzeggelijk, dat er menig schoone plaats in den Don Quixote
valt aan te wijzen en ten slotte kan ik niet nalaten hier op het keurig bruiloftsversje
de aandacht te vestigen, dat bij het begin van het feest gezongen wordt.
Kom, lieve Terése,
Hoe sta je daer en kijkt,
Dat mag niet wezen,
Mij dunkt 'et niet en lijkt.
Ik heb mijn moer en vaer
Gevraagd al ruim een jaer,
Of ik mogt gaan uit vrijen,
Nou is ons hijlik klaer,
Wil jij 't maer lijen.

Het aardige boerinnetje antwoordt dan:
Neen olijk langsje (jonkman),
Ik hou niet van de min,
Waeg hier gien kangsje,
Ik heb in jou gien zin
Ik zeg je zeper knecht,
Je bint hier niet terecht;
Ik mag zoo jong niet trouwen:
Mijn peetje heit 'ezegt,
'Et zou mij rouwen.

‘Weg met je peetje!’ zegt de jonkman, ‘dat is een oude vrouw, mijn lief, dat weetje,
die houdt niet van de trouw.’ Maar hij zal het oude mensch wel bepraten. En na
eenige tusschenverzen, klinkt het uit den mond van het meisje:
Wel, vriend, hoe praet je,
Ben jij dan zoo verliefd,
Mijn zoete maetje,
't Is zeker wel ondieft; (bijzonder)
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Daer langs, daer is mijn hangt,
Zoo jij het van de kangt,
Van peetje zoo kent brouwen,
Dat zij men (mij) aan jou langt,
We zellen trouwen.

Maar het wordt tijd, dat ik eindig. Heb ik deze en gene opgewekt, om met den Don
Quixote van Langendijk eens nader kennis te maken, dan zal het mij aangenaam
zijn.
In geen geval zal ik er spijt over gevoelen, mij enkele oogenblikken bezig gehouden
te hebben met een schrijver, die, sedert hij op het ‘vermaarde en vermakelijke hofje’
te Haarlem overleed, nog door niemand in zijn genre is geëvenaard, zonder dat hij
nu juist een ‘Moschus of Homeer’ was, zooals het een dichter van die dagen aan
zijne verrukte tijdgenooten verkondigde.
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Naar aanleiding van Potgieter's ‘Florence’
Door W.P. Wolters.
De Heer Potgieter heeft door de uitgave van zijn dichtstuk ‘Florence’ een
onbetwistbaar recht op mijne dankbaarheid verkregen. Dat moge voor hem van
luttel of geene waarde zijn, dat beteekent daarentegen voor mij zeer veel.
Wel kan ik niet zeggen, dat de lezing van zijn gedicht een onvermengd genot
was. Ik ben gestuit op volzinnen zoo gedrochtelijk gedraaid en samengevlochten,
dat ik een gevoel kreeg alsof ik in een spoorwagen zat die derailleerde, of door een
groot bosch liep en het rechte pad verloren had en voortstrompelde door
ineengegroeide takken en vinnige doornstruiken om eindelijk voor een onbeklimbaar
en goed gesloten hek te staan zonder rechts of links een uitweg te ontdekken.
Ook vond ik niet altijd eene bevestiging van mijne gedachten over zekere
tijdvakken en personen; Potgieter deed mij soms twijfelen aan hetgeen ik meende
goed te weten en ik heb geen karakter om er pleizier in te hebben als ik een oud
gediende op een fout of zelfs op argelooze onwetendheid betrappen kan.
Toch heb ik ruimschoots reden om hem dankbaar te zijn.
Toen ik namelijk ‘Florence’ las en herlas - om zijne deugden zoowel als om zijne
gebreken moet men de meeste stukken van Potgieter meermalen lezen - vroeg ik
natuurlijk naar den aard en den oorsprong van de ongewone versmaat door hem
gebruikt. Ik kwam al zoekende naar het antwoord op die ééne vraag tot verscheidene
andere, en zoo is dit opstel ontstaan, ter-
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wijl ik opteekende wat ik vond. Het is dus geene fatsoenlijke verhandeling, netjes
in deelen en onderdeelen gesplitst. Ik vertel eenvoudig slechts eene reeks van min
of meer belangrijke nasporingen. Daarbij gaat het wel eens wat van den hak op den
tak, maar ik hoop toch het verwijt te kunnen ontgaan, alsof ik mij bediende van die
orde, van welke Geel ergens spreekt, die van eene bijzondere soort is, omdat zij
met wanorde volkomen gelijk staat.
Wie genoegen vindt in mijn praatje naar aanleiding van Potgieter's gedicht zal
zeker mijn gevoel van dankbaarheid jegens hem eenigszins deelen. Wie er zich bij
verveelt, houde met lezen op en rekene de schuld der teleurstelling mij alleen toe.
Men begrijpt, dat ik uitzag naar een goed boek over Hollandsche Prosodie, toen de
vraag bij mij opkwam naar den aard en den oorsprong van de ongewone versmaat
door Potgieter in zijn ‘Florence’ gebezigd. Het was wel niet waarschijnlijk dat ik er
over eene blijkbaar aan het Italiaansch ontleende dichtsoort voldoende opheldering
in vinden zou; maar het kon mij misschien toch op weg helpen en mij aanwijzen of
reeds andere dichters Potgieter met het gebruik van deze maat en deze rijmschikking
waren voorgegaan. Ik zocht dus naar eene goede Hollandsche Prosodie, maar ik
vond niet wat ik zocht; ik deed eene nog al verrassende ontdekking.
Van de twaalfde eeuw der Christclijke jaartelling stellig af, dus ongeveer sedert
zeven eeuwen, worden er verzen geschreven in onze taal, de ‘Dietsche Sprake,’
als wij haar gebied uitbreiden naar het oudste recht dat voor haar gelden kan,
namelijk dat der middeleeuwen; de ‘Hollandsche’ naar den onloochenbaren voorrang
van één gewest boven de andere geünieerde provinciën; de ‘Nederlandsche’ als
wij bij die benaming ons richten naar geheel ons koningrijk. Ook is het geene
aanmatiging als wij in den rij der Zondagskinderen onder de menschen voor
sommigen onzer dichters eene plaats vragen.
Het is waar, de invloed door hen op den loop der algemeene beschaving
uitgeoefend was steeds van weinig of geene beteekenis. Daarentegen was van tijd
tot tijd aansluiting bij, en slaaf-
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sche navolging van hetgeen de poëzie elders te voorschijn bracht, zelfs bijna
volkomen gemis aan oorspronkelijkheid, het kenmerk onzer dichters. Het kon wel
niet anders gaan bij een klein volk, dat door de ligging van zijne woonplaats en door
den voornaamsten bron van zijn bestaan, den handel, genoodzaakt is om de talen
zijner machtige naburen te leeren spreken als het zich wil doen verstaan en dat
bovendien de gewoonte heeft om gastvrij en herbergzaam de talrijke vreemdelingen
op te nemen, die in verschillende tijden en om verschillende redenen onophoudelijk
zich in zijn midden voor korteren of langeren tijd komen vestigen.
Humbert de Superville placht te zeggen, dat in het zevengesternte der
schilderkunst naast drie Italiaansche, slechts één Duitsche en slechts één Fransche,
maar twee Hollandsche namen schitteren, namelijk die van Rubens en Rembrandt.
Onze dichters zijn zoo gelukkig niet. Toch hebben wij onze poëzie, want wij hebben
onze taal, zelfstandig en eigenaardig; wij zijn een volk. Men moge met een
minachtenden glimlach spreken van ‘gulden middelmatigheid,’ wij bedenken tot
onze troost dat een genie overal hoogst zeldzaam is en wij gelooven nog niet dat
wij, als alle omstandigheden, die hierbij te pas komen, naar billijkheid in aanmerking
genomen worden, ons tegenover andere volken te schamen hebben. Is het al niet
wel, dat wij ons kunnen beroemen op een dichter van zulk eene echt Hollandsche
oorspronkelijkheid als Bilderdijk? En hij is de eenige niet op wien wij trotsch mogen
zijn. Hollandsche poëzie is geen hersenschim van volksijdelheid.
Wie zou nu hierbij niet verwachten dat goede werken over de theorie der dichtkunst
uit vroeger en later tijd in overvloed voorhanden waren? Men rekent er op dat er
ten minste enkele boeken zullen zijn, waarin die theorie helder en volledig is
uiteengezet; waaruit de dichter leeren kan zich zelf te begrijpen en de heerlijke gave
hem geschonken, zijn talent of zijn genie te ontwikkelen, te beschaven, te veredelen;
waardoor onze kritische geest gescherpt en de mate van onze bewondering en van
onzen eerbied voor de kunst bepaald wordt. Inderdaad aan verhandelingen, aan
aesthetische vertogen over poëzie hebben wij geen gebrek. Vondel, Bilderdijk, Feith,
van Alphen hebben ze gegeven. Er staat ook veel moois in te lezen, evenals
bijvoorbeeld in de verhandeling van da Costa over Bilderdijk's epos. Wij zoe-
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ken echter nog iets anders. Wij willen nauwkeurig weten met welke middelen de
poëzie het schoonheidsgevoel opwekt en bevredigt.
Zeker, wien het hapert aan schoonheidszin, aan de vatbaarheid om op te merken
of aan het vermogen om tot stand te brengen wat waarlijk schoon heeten mag, hem
zullen theoriën niet leeren om het te waardeeren of te scheppen. De volmaakste
kennis van de theorie der muziek of der schilderkunst maakt iemand nog niet tot
een kunstenaar en zij is evenmin voldoende om iemand de kunst te doen genieten;
men moet er oogen en ooren voor hebben en daarbij komen de altijd nog zoo
geheimzinnige werkingen van het zenuw- en zielsleven te pas. Ook mag de theorie
eener kunst voor haar geen knellende band zijn; vrij beproeve het talent zijne
krachten en onbeschroomd moge het genie zijne wieken uitslaan. Maar zoo lang
vrijheid en losbandigheid nog niet woorden van dezelfde beteekenis zullen geworden
zijn, zoolang zal men ook de theorie eener kunst voor hare beoefenaars en
vereerders onmisbaar moeten achten. Dien regel zien wij ook in ons vaderland, bij
alle kunsten, ééne uitgezonderd, volgen, of zou het met de poëzie anders gesteld
zijn? Althans, eene goede Hollandsche Prosodie moet nog geschreven worden.
Dat ik mij met deze uitspraak noch aan onbescheidenheid noch aan miskenning
van onloochenbare verdiensten schuldig maak, zal blijken. Eerst echter wensch ik
hulde te doen aan den ijver, betoond in de samenstelling van de voornaamste
werken, welke wij over de Prosodie van onze taal bezitten. Ook erken ik, dat er niet
weinig in gevonden wordt, dat der kennismaking overwaardig is. Die boeken zijn
voorts niet zoo schaarsch als misschien menigeen wel denkt. Maar ik zocht naar
eene goede Hollandsche Prosodie en ik acht het ter rechtvaardiging van mijn
afkeurend oordeel noodig om de werken, die ik gezien en geraadpleegd heb, te
vermelden. Men zal dan bemerken, dat het onderwerp wel telkens de aandacht
getrokken heeft, maar dat men niet bij machte is geweest, om naar behooren in de
gevoelde behoefte te voorzien en dat elke poging, tot heden gewaagd, schipbreuk
heeft geleden.
Reeds in de veertiende eeuw beschreef Jan Boendale in zijn werk ‘Der leken
de

de

Spieghel’ in het 15 capittel van het 3
wat si hantieren sullen’

boek: ‘Hoe dichters dichten sullen ende

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

279
Daar hij aan het woord ‘dichters’ eene veel ruimere beteekenis geeft, dan wij nu
gewoon zijn en er onder anderen ook bijvoorbeeld historieschrijvers mede bedoelt,
kan men van hem geene Prosodie, zelfs geen prosodischen regel van eenige
beteekenis verwachten. Toch is opmerkelijk dat hij er op aandringt: ‘Hi (de dichter)
moet syn een gramaryn’.
Dan verder:
‘Gramarie is deerste sake;
Want si leert ons scone sprake;
Te rechte voeghen die woorde
Elc na sinen scoonsten accoorde,
Te rechte scriven ende spellen
Ende dat pointelyc voort vertellen.’

Eindelijk:
‘Hi moet een gramaryn wezen
Ende te minsten connen sine parten:
Dat is tbegin van allen arten;
Die des niet en weet, syts ghewes
Dat hi geen goet dichter en es
Noch dichter ooc en mach zyn,
Is hi Walsch, Dietsch of Latyn.’

Het was echter eerst in den bloeitijd der Rederijkers, dat eene poging gedaan werd
om een werkje te schrijven dat voor die dagen eene Hollandsche Prosodie zou
kunnen heeten. Het was van de hand van den hekenden ‘Matthijs Casteleyn, priester
en excellent poete moderne, facteur van den Paxvobianen en Kerssauwieren t'
Audenaarde’. Zijn boekje kwam te Gent in het licht in 1550. Het is niet van grooten
omvang, geheel in rijm opgesteld en wat de kunst der rederijkers aangaat, zeer
volledig. Al de zonderlinge verssoorten van dien tijd, tot de ‘Baladen metten steerte’
toe, worden er in vermeld, namelijk strofen van acht gelijke regels, door één korteren
besloten en de voorbeelden daarbij gevoegd. Overigens is zijn beginsel van versbouw
bekend; het zal wel door niemand meer zonder nauwkeurige omschrijving
gehandhaafd worden, namelijk:
‘Wij leeren nochtans uten Poeten
(Wiens compositie ik ooit vul weerde zagh)
Dat een reghel duert, onghetelt, onghemeten,
Also langhe alst eenen aesseme heerden magh.’

Bilderdijk vond er pleizier in om voor deze uitspraak partij
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te kiezen. Het ging, want hij gaf een anderen zin aan de woorden, dan Casteleyn
bedoeld had. Het is eene algemeene waarheid, dat de verschillende volken naar
hun verschillenden aard langere of kortere volzinnen en verzen spreken en dichten;
zelfs bij ieder mensch oefenen karakter en hartstocht daarop onmiskenbaren invloed
uit. Daarop had Casteleyn echter het oog niet; hij wist van maat noch melodie en
onthield aan de poëzie hare voornaamste kracht, terwijl hij haar in allerlei nietige
knutselarijën gelegen achtte.
Op het werkje van Casteleyn volgt naar tijdsorde het boekje door de
Amsterdamsche kamer ‘In liefde bloeijende’ te Leiden uitgegeven in 1584.
Waarschijnlijk werd het door Spieghel opgesteld en Coornhert schreef de voorrede.
De titel is ‘Twéspraack van de Nederduytsche Letterkunst.’ Daarin worden wij reeds
gewezen op het verschil tusschen korte en lange lettergrepen in onze taal en
opmerkzaam gemaakt op het groot aantal zoogenaamde ‘twijfelingen,’ die beurtelings
kort en lang kunnen zijn. Verder is het jammer dat de kamer door vergelijking van
het Hebreeuwsch en door de bepaling van het aantal lettergrepen voor elken
versregel, op een dwaalspoor geraakte. Ondertusschen gingen de dichters, een
Hooft, een Vondel, een Huygens, een Cats hun eigen weg, zonder zich om die
theorie te bekommeren en er kwam ook vooreerst geen afzonderlijk werk over
Prosodie meer uit; geene ‘Letterkunst’ waarin gelijk in de Amsterdamsche, dit
onderwerp naast andere behandeld werd. Wij zouden ons echter vergissen, indien
wij daaruit het besluit opmaakten, dat men zich om de zaak zelve ook niet meer
bekommerde. In de meeste steden verdwenen de Rederijkers; de eens zoo
beroemde en geliefde kamers werden ontbonden en de broeders van Rhetorica
waren voortaan nog slechts te vinden op sommige dorpen en onder dat soort van
menschen dat door van Effen in één zijner vermakelijkste opstellen, dat van 7 Nov.
1732, is afgeteekend, zoo als hij ze nog kende. Hunne plaats werd echter reeds
spoedig gedeeltelijk althans ingenomen door de zoogenaamde
‘Dichtgenootschappen.’ Zij ontstonden en bloeiden tot in het begin van onze eeuw
ongeveer, toen zij of op hunne beurt voor andere Maatschappijen hebben plaats
gemaakt of den teringdood gestorven zijn. De beroemste zijn geweest te Amsterdam:
‘Nil Volentibus arduum, (willen is kunnen)’; te 's Gravenhage: ‘Kunstliefde spaart
geen vlijt’; te Leiden: ‘Kunst wordt
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door arbeid verkregen,’ te Rotterdam: ‘Natura et Arte’. Dat mannen, die bijeen
kwamen met het opzettelijke doel om de poëzie te beoefenen, die zoogenaamde
prijsverzen met hunne eereteekenen bekroonden en bundels bij bundels uitgaven,
dat zij de theorie hunner geliefde kunst, de Prosodie, niet konden vergeten, dat is
te begrijpen. Toch kwamen er uit die kringen geene werken over Prosodie voort, en
dat was niet, omdat zij die theorie verwaarloosden en nog minder, omdat die heeren
hunne krachten voor die taak te licht rekenden, dat was vooral omdat in die
genootschappen de persoonlijke invloed van den een of den ander, of van meerderen
tegelijk, alles afdeed en de corypheën er de wet maakten.
Evenwel, de bekende D. van Hoogstraten, dezelfde over wiens Geslachtlijst van
zelfstandignaamwoorden Bilderdijk zich later zoo boos maakte, had een ‘kort begrip
der Rederijkkunst’ opgesteld, een boekje dat handelt over stijlleer, rhetorische
figuren, enz. Toen dit werkje, naar het schijnt uit zijne nalatenschap, door de drukpers
aan het publiek aangeboden werd, kon tevens vermeld worden dat in zijn bezit was
geweest eene proeve van Prosodie in handschrift. Die proeve was reeds omstreeks
1670 opgesteld, hoewel zij eerst in 1728 uitgegeven werd onder den titel van
‘Nauwkeurig Onderwijs in de Tooneelpoezij’ enz. De leden van het gezelschap ‘Nil
volentibus arduum’ te Amsterdam hadden er hunne zienswijze in ten beste gegeven
en de voornaamste opstellers schijnen geweest te zijn: Mr. Willem Blaauw, Mr.
Andries Pels en Dr. Lodewijk Meijer. Het boekje bevat drie verhandelingen: ‘over
de verwantschap der letteren’ - ‘over het gebruik der accentus of toonen’ - ‘over den
metaplasmus of woordvorming.’ Loffelijk moge de poging kunnen heeten als een
bewijs van hunnen ijver, de roem eene Prosodie te hebben opgesteld, waarin kennis
van onze taal en waardeering van hetgeen reeds door groote dichters met die taal
gedaan was doorstralen, komt dezen schrijvers niet toe. ‘De vloeiendste verzen,’
zeggen zij, ‘zijn in welke Accentus acuti of scherpe en Graves of zwaare Toonen
malkanderen volgen’; daaruit ‘kan men ligt afneemen, dat hoe minder daarvan
afgeweeken wordt, hoe gladder, en hoe meerder, hoe harder de vaerzen zullen
worden’. Wel erkennen zij vervolgens, dat er vele wijzigingen kunnen voorkomen;
maar zij geven ze niet aan; eigenlijk is het werkje niet af; een enkele prosodische
regel
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maar geen volledig samenstel; en zelfs valt er op meer dan één regel door hen
aangegeven, zooals den bovenstaanden, vrij wat af te dingen.
Omstreeks denzelfden tijd gaf de Haarlemsche schoolmeester Jan van Belle,
door van Vloten niet geheel ten onrechte ‘een vermakelijke hansworst’ genoemd
bij die taaloefeningen, waarvan Lambertus ten Cate ‘de held en heilige’ was, zijn
‘Korte Wegwijzer ter spel- spraak- en dichtkunde’ uit. ‘Tot gemak voor 't geheugen
van ouden en jongen’ was die wegwijzer ‘in Nederduitsche dichtmaate op 100
bladzijden gesteld’. Hij vervaardigde het werkje, zooals hij in de berijmde voorrede
zegt: ‘om langs dit snoer (zijn) lessen uit te geven;
Aan teêre jeugd of Heeren van fatsoen
Ten einde om daar hun voordeel meê te doen’.

Hoe onbeduidend en dwaas het werkje heeten moet als men het aan de vereischten
van eene eenigszins behoorlijke Prosodie toetst, het zou onbillijk zijn niet te erkennen,
dat er over klemtoon en maatslag wel eene enkele goede opmerking in voorkomt.
Ook werd het meermalen herdrukt en waarschijnlijk dus door de poëtasters van de
achttiende eeuw vlijtig gebruikt.
Dat althans werkjes over Prosodie ook koopers vonden, zelfs in het laatst der
vorige en het begin van deze eeuw, leert ons het voorbeeld van O.C.F. Hoffham.
Waarschijnlijk stellen wij zijn arbeid in het juiste licht door te zeggen, dat hij tegen
Feitama en consorten, die het voetspoor van Pels en zijne vrienden uit het
Genootschap: ‘Nil volentibus arduum’ volgden, zijne ‘Proeve eener Theorie der
Nederduitsche Poezy’ uitgaf, en hunne beginselen met vroolijke ironie tot de uiterste
consequentie doordreef, om de dwaasheid en ongerijmdheid er van ten volle duidelijk
ste

ste

ste

te maken. Althans dit zou men kunnen vermoeden uit de 25 , de 26 en de 67
van de paragrafen waarin het geheele werkje is vervat. In de eerstgenoemde heet
het: ‘het rijm is de ziel van een vaers’; vervolgens ‘de maat is de pols van een vaers’;
eindelijk: ‘door het rijmen wordt de geheele oefening der poezy uitgedrukt.’ Het is
moeielijk te bepalen of hij het ook ernstig kan gemeend hebben en zich met zijne
bepalingen wellicht bij eene bijzondere opvatting der Fransche Prosodie aansloot;
het kan wel zijn, want men vond in 1809, toen door een bekend genootschap eene
prijsvraag over Prosodie was
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uitgeschreven en de aandacht dus weder op deze zaak gevestigd was, goed om
het werkje van Hoffham op nieuw uit te geven. Het was ook in dezen tijd, in 1782
namelijk, dat Mr. H.v. Alphen, na Riedel's ‘Theorie der schoone kunsten’ vertaald
te hebben, zijne ‘Digtkundige Verhandelingen’ uitgaf. Daarbij was gevoegd, eene
‘inleidende verhandeling, over de middelen tot verbetering der Nederlandsche poëzy.’
Hij zegt daarin bl. 84: ‘Het is eene bijkans algemeen aangenomen stelling, dat de
Prosodie der nieuwe talen op verre na die bestemdheid niet heeft, als die der Grieken
en Romeinen, en dat alle de pogingen welke men heeft in 't werk gesteld om aan
dezelve eene bestemdheid te geven, in het geheel niet voldoende zijn; maar dat er
nog vrij wat vereischt wordt, eer dezelve kan gezegd worden eenen aanmerkelijken
trap van volkomenheid bereikt te hebben.’ Toch kon ook hij al weder slechts zijn
onvermogen om de goede zaak te bevorderen aantoonen en hij bracht, ondanks
zijn goeden wil en zijn ijver, geene verbetering aan. Met al onze schrijvers over
Hollandsche Prosodie verviel hij tot dezelfde dwaling, op welke ik ook in dit opstel
bijzonder de aandacht hoop te vestigen.
Toen nu Bilderdijk in 1798 de voorrede schreef van zijne ‘Mengelpoëzy’, had hij
aanleiding om over de theorie van die kunst, waarin hij zoo geniaal uitmuntte, iets
te zeggen. De ‘Rotterdamsche ketterij’ zooals hij zelf zegt, lokte hem daartoe uit.
Immers P. Leuter, lid van een Rotterdamsch dichtgenootschap, had zijne verzen
‘woest, wild, ordeloos en zonder verband’ genoemd. Maar Bilderdijk had in de
bedoelde voorrede niet veel meer te zeggen, dan dat hij verklaarde het niet eens
te zijn met hen, die onze verzen uit louter jamben wilden doen bestaan. Ook valt
het niet mede, als wij hem in de ‘Nieuwe Taal- en Dichtkundige verscheidenheden’
van het jaar 1824 over ‘toon en maat in verzen en proza’ of zelfs opzettelijk ‘over
versificatie’ hooren. Hij was zelf daarin een eerste meester, hij deed het
allervoortreffelijkst, maar ook zijne lessen over Prosodie hebben niet veel te
beteekenen. Het éénig ware beginsel stond hem wel in algemeene bewoordingen
helder voor den geest, maar in de toepassing stapte hij met eene zekere geniale
gemakkelijkheid over de nauwkeurigheid, die vereischt werd, heen.
Intusschen had reeds in 1806 de ‘Bataafsche Maatschappij van Taal- en
Dichtkunde’ tegelijk met hare wedergeboorte tot ‘Hollandsche Maatschappij van
Fraaie Kunsten en Wetenschap-
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pen’ de zaak ter harte genomen en het eerste deel van hare werken, in 1810
uitgegeven, bevat een antwoord over eene door haar uitgeschreven prijsvraag over
Prosodie. De ‘Proeve eener Hollandsche Prosodia, oordeelkundig gegrond op en
door het gehoor getoetst aan de uitspraak onzer taal door het beschaafde gedeelte
onzer natie, en toegepast op het Rythmus en Metrum der Ouden, in zooverre beiden
in onze Hollandsche Dichtkunde zouden kunnen worden ingevoerd’ is van Mr. J.
Kinker. Er is van dit boek veel goeds te zeggen; het is een uitgebreid werk; het is
een geleerd werk; het werk van een man, wien taalstudie niet vreemd was; van
iemand die niet alleen regels stelde, maar die ook toonde, hoe hij ze wilde toegepast
hebben, en toch het werk is geheel mislukt. Ik zal gelegenheid vinden om te doen
opmerken, dat hij zelfs niet het éénig ware beginsel, door Bilderdijk toch nog flink
uitgesproken, gevat heeft, en dat de wonderlijkste wanklanken zouden geboren zijn,
indien onze dichters zijne Prosodie als hun wetboek hadden geeerbiedigd. Dezelfde
prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij had ook nog een ander geleerde
uitgelokt om zijne denkbeelden over ‘Hollandsche Dichtmaat en Prosodie’ op het
papier te brengen. Zonder naar het eermetaal te hebben medegedongen, gaf G.
Hesselink, Hoogleeraar bij de Doopsgezinden te Amsterdam, in 1808 zijn werk uit.
Hoewel hij van Kinker in sommige bijzonderheden verschilt en door dezen in zijne
verhandeling, die later verscheen, hier en daar wordt terecht gewezen, komt hij
toch, wat de hoofdzaak betreft, met hem overeen, en terwijl hij velen onzer dichters,
ook de besten, over enkele slechte verzen berispt, kende hij zelf onze taal te weinig
en hoorde hij niet zuiver genoeg om het rechte beginsel te vinden.
Het duurde lang, eer iemand het weder waagde om voor deze zaak de handen
aan het werk te slaan; en het zou misschien nog langer geduurd hebben, indien
niet de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut in 1848 door het uitschrijven eener
prijsvraag Mr. Prudens van Duyse bewogen had tot het schrijven zijner verhandeling
over ‘den Nederlandschen Versbouw,’ die in 1854 te 's Gravenhage werd uitgegeven.
Toen deze verhandeling ‘voor rekening van het gouvernement der Nederlanden’
gedrukt werd, was het Koninklijk Instituut reeds overleden, en het zou aangenaam
zijn als over het laatste werk van een doode, met onverdeelden lof kon gesproken
worden, maar dat
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is hier niet het geval. Schatten van geleerdheid zijn in de beide deelen, waarin de
verhandeling is gesplitst, bijeengebracht; het historisch overzicht is vooral belangrijk;
wat daarin niet te vinden is en ik hier toch vermelden kan, het was vóór twintig jaar
ook zoo goed als onbekend; maar ook van Duyse heeft geen beginsel kunnen
vaststellen en ontwikkelen, dat met den aard van onze taal overeenkomt. Ik erken
dat ik met eenigen schroom aldus oordeel, niet alleen om hem zelf, maar ook en
vooral om de commissie op wier advies zijne verhandeling is bekroond. Er zijn
namen, die zwaar wegen en het zou moeielijk zijn om uit den kring onzer schrijvers
en dichters ten jare 1850 er drie bijeen te brengen, aan wie meer gewicht moet
toegekend worden, dan aan deze: 's Gravenweert, van Lennep, da Costa. Ik vermoed
echter dat door hen aan van Duyse de eereprijs is toegewezen, omdat zij
waardeerden wat door hem was bijeengebracht; misschien ook, omdat zij zelven
beter practici dan theoretici waren. Zeker is het dat in hun advies ook gewezen wordt
op enkele leemten en gebreken, die het werk van van Duyse ontsieren, maar de
misvatting die, wat de hoofdzaak aangaat, zijn werk zonder eenige waarde doet
zijn, schijnt door hen in meerdere of mindere mate te zijn gedeeld.
In dat zelfde jaar 1851 waarin van Duyse bekroond werd, en misschien ook wel
naar aanleiding van dezelfde prijsvraag, evenals dat bij Kinker en Hesselink had
plaats gehad, gaf J.M. Dautzenberg te Antwerpen zijne ‘Beknopte Prosodia der
Nederduitsche tael’ uit. De voorrede en de inleiding wekken de gunstigste
verwachtingen op, maar vervolgens worden wij ook door hem, evenals door al zijne
voorgangers, teleurgesteld. Want het is niet anders, als wij bij de schrijvers over
Prosodie licht zoeken over de theorie en de techniek der poëzie, dan kunnen wij
ons niet tevreden stellen met hetgeen zij ons aanbieden.
Dat is door niemand duidelijker en onbeschroomder uitgesproken dan door T.
Roorda in zijn geschrift dat den titel heeft: ‘Over Dichtmaat, versmaat en versbouw;
inzonderheid in de Hollandsche, Duitsche, Fransche, Grieksche en Romeinsche,
Arabische en Oud-Indische poëzie.’ Het boek kwam uit in 1863. Roorda zegt terstond
in het begin dat hij ‘ook door het lezen van dikke boekdeelen geen bevredigend
antwoord heeft kunnen vinden’ op vragen als: ‘Waarin bestaat, wat men dichtmaat,
versmaat en versbouw noemt. Wat is het wezentlijke van ca-
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dans en rythmus?’ En reeds op bladz: 1 worden in eene aanteekening de werken
van Kinker en van Duyse over Hollandsche Prosodie afgekeurd. Hij zelf wil nu eene
Prosodie geven en, al erkent men gaarne, dat hij inderdaad het ware beginsel heeft
aangewezen, wat moet men denken van de toepassing en uitwerking als hij reeds
op bladz: 18 verzekert, dat in een regel van Vondel, namelijk in het eerste vers van
den ‘Gijsbrecht van Amstel’ het accent en nog wel een euphonisch accent vallen
mag op den derden lettergreep van het woord ‘hemelsche’ en aldus scandeert:
Het

emels e gere t heeft z

ten

ge l te;

Reeds Hesselink heeft in zijne verhandeling bladz: 244 aangewezen, waarom dit
het geval niet wezen kan. Het komt mij toch voor dat Roorda, gelijk ik reeds zeide,
het ware beginsel genoemd heeft, en als nu, hetgeen hij verder geeft, evenwel
onvoldoende heeten moet, dan ligt dat alweder evenals bij vele anderen aan de
toepassing, of beter gezegd, het is omdat hij zijne eigene praemissen niet toepast.
Men ziet dat ik over onze Prosodisten niet voldaan ben. Ik geloof niet dat ik er
één heb overgeslagen, die verdiende genoemd te worden. Pro memorie kan ik hier
nog den naam van L. van Santen noemen, wiens ‘Ruwe Proef’ in 1796 uitgegeven,
ook niets meer dan eene ruwe proef is. Ik zal nu mijn best doen om uitvoeriger de
redenen van mijn afkeurend oordeel te ontvouwen.
Onder onze schrijvers over Prosodie zijn er, die van meet af aan hebben misgetast;
de beste sloegen eerst het rechte pad in, maar verlieten dat meestal zeer spoedig.
Bilderdijk zegt in zijne: ‘Nieuwe Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden’, Deel II,
bladz: 162: ‘Onze taal hangt geheel en al aan den accent, en deze bepaalt de lengte
der sylben in de uitspraak.’ Het voornaamste beginsel eener goede Hollandsche
Prosodie is in deze woorden uitgesproken. Ook in de ‘Twéspraeck van de
Nederduitsche Tael’ door de Amsterdamsche kamer ‘In liefde bloeijende’ uitgegeven,
zegt de schrijver: ‘mij dunckt, dat men meer naar den aard van onze spraeck als na
den voet der Latijnen moet te werk gaan’.
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Hij waarschuwt alzoo reeds tegen de dwaling, tot welke hij zelf verviel en aan welke
geen onzer prosodisten tot heden toe ontkomen is. Het is waar, met die weigering
om te werk te gaan ‘na den voet der Latijnen’ en der Grieken moet men voorzichtig
zijn. Vooreerst namelijk heeft een dichter in elke taal het onbetwistbaar recht om te
beproeven, of in hoeverre hetgeen in eene andere taal goed gelukt is, kan worden
overgebracht of nagevolgd. Voorts hebben wij misschien gelijk, als wij uit de bekende
verwantschap der Indo-Germaansche talen onderling, tot welke zoowel het
Hollandsch behoort als het Latijn en het Grieksch, veronderstellen dat ook in dit
opzicht tusschen haar geen principieel verschil bestaan kan. Zelfs zou het kunnen
zijn, gelijk naar ik geloof ook Roorda's gevoelen is, dat de poëzie overal, ondanks
de oneindige verscheidenheid van hare vormen, van hetzelfde beginsel uitgaat en
aan dezelfde grondwet overal gebonden is, omdat zij een noodzakelijk bestanddeel
uitmaakt van menschelijke beschaving en geestontwikkeling. Dat eindelijk in het
Latijn en in het Grieksch verzen voorkomen, die met onze accentverzen eene
treffende overeenkomst vertoonen, dat zal ik bij eene volgende opmerking opzettelijk
moeten herinneren.
Aanvankelijk evenwel hebben wij voor eene Hollandsche Prosodie met de regels
der Grieken en Romeinen niets te maken. Wij hebben ons te richten ‘na den aard
van onze spraeck,’ en het accent, ‘bepaalt de lengte der sylben in de uitspraak.’ Het
hier bedoelde accent is, gelijk ieder begrijpt, het accent, dat wij gewoonlijk ‘klemtoon’
noemen, waaraan dan ook, als aan een zeer belangrijk deel van de kennis onzer
taal in de Grammatica een afzonderlijk hoofdstuk wordt toegewijd. Het komt er nu
minder op aan, of misschien aan de leer van den klemtoon, zooals zij tot nu toe is
voorgedragen, nog wel iets te verbeteren valt; dat accent bepaalt bij ons de lengte
en de kortheid der syllaben. Positie oefent daarop geen invloed uit. In de woorden
b e z e m en b e v e l bij voorbeeld staat de letter e viermaal in dezelfde positie; de
klemtoon geeft haar echter in het zelfde woord telkens eene verschillende waarde
en in het tweede woord is die waarde zelfs van eene omgekeerde verhouding, met
het eerste vergeleken. De gewone regel der metriek, dat er korte en lange
lettergrepen zijn, van welke de laatsten het dubbele wegen van de eersten past ons
dus volstrekt niet. Wel
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hebben wij lettergrepen, die altijd lang en andere, die altijd kort zijn, maar die lange
zijn niet allen even lang en die korte niet allen even kort. Ook zijn er niet weinige,
die nu eens korter en dan weder langer gebruikt worden. Roorda heeft dit ook zeer
juist opgemerkt en daarin zoowel als in de verdeeling der woorden naar hun accent,
stemt hij bijna volkomen overeen met Dr: Ernst Kleinpaul, die in het Hoogduitsch
een bekend werkje schreef: ‘Poetik. Die Lehre von den Formen und Gattungen der
Deutschen Dichtkunst’. Hij zegt, dat hij met de grootste en beste dichters zich houdt
aan ‘dem von manchen Gelehrten verächtlich verworfenen Ausspruch eines Martin
Opitz: dass wir aus dem Accent und Ton erkennen, welche Silbe hoch und welche
niedrig gesetzt werden soll; oder eines Friedrich Spee: Was die Quantitet, Mensur
oder Mass an Kürze und Länge der Syllaben angeht, wird dieselbe am füglichsten
genommen auss gemeinem und bewehrtem Brauch der recht und wohlredenden
Teutschen’. Daarmede stemt overeen, dat hij van de lettergrepen die den vollen
klemtoon hebben tot die, welke wij ook toonlooze noemen zes trappen of graden
onderscheidt. Roorda zegt evenzoo: ‘om het werkelijke onderscheid in lengte te
beteekenen, dat er in de uitspraak tusschen de verschillende lettergrepen van een
vers bestaat, bedient men zich het best van de nu eenmaal in de notering van de
muziek gebruikelijke toonteekens
’. Kleinpaul brengt dan deze graden tot
twee hoofdklassen terug, namelijk tot korte en lange lettergrepen, namelijk 6 en 5
altijd lang; 1 en 2 altijd kort; 3 en 4 nu eens lang, dan eens kort. Roorda doet weder
ongeveer desgelijks: ‘van deze zes toonteekens beteekenen de drie eerste dan
altijd zulke lettergrepen, die in het algemeen en in het afgetrokkene als lange, en
de drie laatste zulke die daarentegen als korte beschouwd worden.’ Met deze laatste
bepalingen, waartegen overigens, zooals zij daar staan, nauwelijks eenig bezwaar
kan ingebracht worden, zijn toch juist beide schrijvers reeds op den dwaalweg
geraakt. Kleinpaul namelijk behandelt verder de Prosodie, alsof hij van de zes
trappen of graden niet gesproken, er zelfs nimmer aan gedacht had en het is
zonderling te zien, hoe hij, na zelf verklaard te hebben dat de benamingen k o r t
en l a n g voor de lettergrepen een verschil kunnen aanwijzen van 1 tot 6, te werk
gaat alsof, ouder gewoonte, daarbij
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slechts het verschil van 1 tot 2 in aanmerking kwam. Al de acht en twintig versvoeten
van den tweeledigen jambus af tot de vierledige paeonen toe, worden door hem
ook voor het Duitsch opgegeven en alzoo zijn wij met het door hem aangewezen
beginsel geen stap verder. Roorda maakt het niet beter; ‘zoo heeft men dus in onze
moedertaal,’ zegt hij, ‘lange en korte lettergrepen. Maar, hoe lang of hoe kort elke
lettergreep is, dat is niet door regels te bepalen. Men kan wel met de oude Grieken
in het algemeen en in het afgetrokkene stellen en aannemen dat een lange tweemaal
zoo lang is als een korte; maar in de werkelijkheid gaat deze stelling niet door’. Juist
omdat deze stelling in de werkelijkheid niet doorgaat, hebben wij aan haar ook niets,
als wij haar gebruiken willen, om werkelijk bestaande dingen, de door de dichters
geschreven verzen, te begrijpen; althans zij zou slechts voor behulp kunnen dienen,
als de volledige waarneming der werkelijkheid ons ontzegd was. Maar Roorda zelf
heeft die werkelijkheid aangewezen. Wat komt het er op aan of, zooals hij zegt, ‘de
lettergrepen uit zichzelf niet, de lange zoo min als de korte, een vaste bepaalde
maat hebben?’ In zekeren zin is die maat natuurlijk relatief even als in de muziek
een Adagio en een Allegro beide geschreven kunnen worden in driekwartsmaat en
de kwart dan in het Adagio een langeren duur heeft dan in het Allegro; maar is eens
bepaald dat het stuk Adagio of Allegro is, dan geldt weder de onverwrikbare regel
voor de verhouding van heelen, halven, kwarten, enz. Eigenlijk doet dat hierbij ook
niets af. De oratorische gang van een gedicht, waarop de declamator te letten heeft,
laat de verdeeling van de lettergrepen volgens den klemtoon van 1 tot 6 onaangetast.
Brill zegt ook met het volste recht in zijne verhandeling ‘Over de aesthetische waarde
der klassieke en moderne dichtvormen,’ bladz: 186 dat de toepassing van de namen
der antieke voeten op de voeten van onze verzen ongeschikt is. ‘Den voet, die uit
twee lettergrepen bestaat, van welke de laatste den klemtoon heeft (als in g e b e d )
zullen wij derhalve geenszins j a m b u s noemen, maar: t w e e l e t t e r g r e p i g e n
k l i m m e n d e n v o e t . Heeft de tweelettergrepige voet den klemtoon op de eerste
(als in gevel), wij noemen hem niet t r o c h a e u s , maar: t w e e l e t t e r g r e p i g e n
d a l e n d e n v o e t . Evenmin mag de d r i e l e t t e r g r e p i g e d a l e n d e v o e t
d a c t y l u s heeten,nochded r i e l e t t e r g r e p i g e k l i m m e n d e a n a p a e s t u s .’
Wij mo-
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gen aannemen dat bij de behandeling der Prosodie in onze taa eene geheel andere
methode, dan tot heden toe gevolgd werd, noodig is. Dat zich hierbij groote
moeielijkheden zullen voordoen en dat ook het vinden van eene geschikte
nomenclatuur geene gemakkelijke taak zal zijn, dat lijdt geen twijfel. Voor al onze
schrijvers over Prosodie geldt echter hetzelfde verwijt, namelijk dat hun ‘de oude
maten der Grieken en Romeinen nog te veel in het hoofd zaten.’ Misschien zal men
na een niet langdurig tijdsverloop kunnen zeggen, dat juist de studie der Metriek en
Prosodie van de Grieksche en Romeinsche dichters de beste voorbereiding voor
de ware voorstelling van die in onze taal is. De hervormende arbeid op dat gebied
van Westphall, Rossbach en anderen wekt dat vermoeden; maar ik meen dat de
klassische philologen het over hun werk nog niet genoeg eens zijn, om daarvan
voor onze Hollandsche Prosodie reeds onbeschroomd gebruik te kunnen maken.
Hoe dit zij, het bovenstaande verwijt kon door Jonckbloet in zijne verhandeling
over ‘Midden-Nederlandsch Epischen Versbouw’ met recht worden toegevoegd aan
Prof. Bormans. Al verdenkt hij dezen niet van in de Hollandsche Prosodie juist den
Latijnschen regel te willen volgen: ‘syllaba longa brevi subjecta vocatur jambus,’ hij
meent op het voetspoor van Lachmann en Mone de quantiteit der lettergrepen te
moeten bepalen naar: ‘den aard onzer spraak.’ Leendertz recenseerde Jonckbloet's
verhandeling in ‘de Gids’ 1850 en, ondanks zijne aanmerking op den vorm van het
stuk en zijne talrijke bedenkingen, zwaait hij aan dezen arbeid boogen lof toe. ‘Wij
beschouwen het,’ zegt hij, ‘als eene belangrijke aanwinst voor de wetenschap.
Meent iemand dat oordeel niet te kunnen vereenigen met de vele aanmerkingen
welke wij er op hebben gemaakt, bij houde in het oog dat dit werk het eerste is,
hetwelk over dit onderwerp het licht ziet en dat het de grootste onbillijkheid is in
zoodanig een werk die juistheid en volledigheid te vorderen, welke men vorderen
mag, waar het eene wetenschap geldt, die reeds vele bekwame en ijverige
beoefenaars gehad heeft. Bovendien, onze aanmerkingen betreffen voor het grootste
gedeelte zaken van minder belang, en ook indien zij alle waar bevonden worden,
blijft aan Jonckbloet de verdienste, de hoofdregels der Mnt: metriek met voldoende
zekerheid te hebben aangewezen en den weg te hebben gebaand tot de verdere
beoefening eener
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wetenschap die met de Mnl: taalkunde in veel nauwer verband staat, dan menigeen
vermoedt.’
Het is jammer dat Jonckbloet later niet meer opzettelijk over den versbouw onzer
oudste dichters heeft gehandeld. Daarbij zou hij zich de opmerkingen van Leendertz
zeker ten nutte hebben gemaakt en wij hadden dan wellicht tevens eene volledige
Nederlandsche Prosodie van zijne hand ontvangen, die voor oudere en nieuwere
tijden aan de eischen der wetenschap voldeed. Daarin zou zeker tevens zijn
behandeld die bijzonderheid, die bij de lezing van Potgieter's ‘Florence’ onze
aandacht trekt, namelijk de navolging van Fransche en Italiaansche voorbeelden,
ook wat versbouw aangaat.
De veronderstelling is toch zeker niet gewaagd, dat onze oude dichters, die den
inhoud hunner geschriften grootendeels aan uitheemsche voorgangers ontleenden,
ook wat den vorm aangaat die voorbeelden zullen nagevolgd hebben en dat alzoo
slechts gedeeltelijk de uitspraak van Karel van Mander in de voorrede van zijn
‘Schilderboeck’ ook door van Duyse vermeld, waarheid bevat, dat namelijk de
bekende Leidsche stadssecretaris Jan van Hout de eerste zou geweest zijn, die bij
ons ‘de fransoysche versmaat’ wist aan te wenden. Stellig zullen Prosodisten, die
onze poëzie sedert het einde der zestiende eeuw behandelen, op die navolging van
Fransche en Italiaansche voorbeelden moeten letten en het zal niet gemakkelijk
zijn om nauwkeurig te bepalen, op welke wijze zich de klemtoon nog gelden doet
bij versmaten, die oorspronkelijk, zonder dat men op den klemtoon acht gaf, ontstaan
zijn.
Bij voorbeeld, onze bekende en zoo veelvuldig gebruikte Alexandrijn, hoe dikwijls
ook voorgesteld als bestaande uit zes jamben, nu en dan door spondeën afgewisseld,
is noch jambisch noch spondeïsch. Evenmin richt dat vers zich naar den aard onzer
taal en is de oplossing door nauwkeurige waarneming van den klemtoon te vinden.
Volkomen past er op wat Théodore de Banville in zijn geestig geschreven: ‘Petit
Traité de poésie Francaise’, zegt, pag. 14: het is ‘le vers de douze syllabes, qui
répond à l'hexamètre des Latins.’ Dat blijkt, als men de Alexandrijnen
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leest, zoowel van Bilderdijk als van Vondel, zoowel van Helmers als van Tollens.
De lettergrepen moeten niet gewogen noch naar eigene quantiteit noch naar den
klemtoon, zij moeten geteld worden. Zoo beschouwd zijn die verzen meestal
onberispelijk, terwijl in een ander geval vele afschuwelijk slecht zouden zijn. Tollens
mag nu zijn ‘Tafereel der Overwintering op Nova Zembla’ beginnen met den regel,
die anders onmogelijk te rechtvaardigen is:
‘ og hield het schriklijk pleit van dwang en vrijheid aan’.

Helmers mag den Rijn laten stroomen (Holl: Natie):
‘ s een versmade beek, nauw waard een naam te ontvangen;’

en Vondel verdient niet door Hesselink berispt en behoeft niet door Roorda met een
beroep op een euphonisch accent verdedigd te worden voor den aanhef:
‘Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange leste.’

Het zijn alle, wel geteld, verzen van twaalf lettergrepen, als men tevens de natuurlijke
samensmelting van enkelen in aanmerking neemt, of van dertien, dat evenwel
slechts zoo schijnt, omdat de laatste geene waarde heeft daar het rijm sleepend is.
Ook onze Alexandrijn is ‘le vers de douze syllabes’ even zoo goed als van Victor
Hugo:
‘L' aurore apparaissait; quelle aurore? une abime
D'éblouissement, vaste, insondable, sublime;’ etc.

of van Voltaire
‘Je chante ce héros qui règna sur la France
Et par droit de conquète et par droit de naissance’ etc.

en ook bij ons: ‘il répond à l'hexamètre des Latins’. Wil men in het Hollandsch een
versmaat gebruiken, die het meest met den Hexameter van de Grieken en Romeinen
overeen komt, dan gebruike men den Alexandrijn.
Mag men dan in het Hollandsch geene hexameters dichten? Het heet immers,
dat men het in het Hoogduitsch zoo voortreffelijk gedaan heeft en zou ons Hollandsch
minder buigzaam en kneedbaar zijn? Het laatste mag zeker niet gezegd worden,
maar toch, hoezeer Nederlandsch en Hoogduitsch verschillen, komt wellicht juist
bij het gebruik maken van den hexameter krachtig uit. Althans, dat de proeven van
Hollandsche hexameters,
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door Kinker bij zijne prosodie gegeven, mislukt zijn, wordt algemeen erkend en het
mag verwondering wekken, dat een zoo fijn aestheticus als Vosmaer over zijne
eigene proeve in die versmaat genoegzaam voldaan was, om ze in zijn ‘Vogels van
diverse pluimage’ in het licht te geven. Hollandsche woorden zijn het zeker, maar
ik geloof niet dat het Hollandsche zinnen en Hollandsche verzen zijn. Men oordeele
de

naar deze vertaling uit het 3

boek van den Ilias:

‘Iris spoedt zich als bode, naar Helena, blanke van armen.

Deze nu vindt ze in het groote vertrek aan het weefgetouw bezig, Wevend in 't
dubbele en schittrend gekleurde gewaad al de strijden Die er de rossen bedwingende
Trojers en Grieken in 't ijzren Pantser, om harentwille van Ares hadden te lijden.’
Dan verder:
‘Toen zij (de grijsaards) er Helena zagen verschijnen, toen spraken ze zachtkens:
Niemand verbaas 't voorwaar, dat ter wille van zulk eene vrouw
Grieken en Trojers 't leed zich troosten van alle die rampspoên,
Machtig in schoonheid schijnt als dat der godinnen 't aanschijn,
Maar toch, hoe ze dan zij, dat ze huiswaarts keere op de schepen;
Dat onzen kindren en ons geen verdere rampen bedroeven’.

Of deze toespraak aan ‘de Grieksche Muze’:
‘U gaf Foibos, menschen er mede te zaligen, dichtvuur;
U hun te leeren 't in zachte of verhevene rythmen te vlechten;
Forsch het te grifflen in 't blad der historie, op hoogen tooneelschoen,
Duizenden boeiend te treffen in 't hartstocht reinigend schouwspel,
Zwevende maten te volgen met hupplenden voet, of gemoederen
Mede te voeren in lustige akkoorden of plechtiger toondicht,
De ijdele lucht tot een wereld bezielend door 't tooverend speeltuig,
Werklooze stoffen te reien in steenen gedichten der bouwkunst;
't Sluimerend beeld te onthullen ten leven uit marmeren doodslaap,
Geest en natuur te herscheppen in lijnen of kleuren en lichtgloed’.

Mij dunkt, het gaat niet, het is stijf, het is hard, het is in
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één woord, geene Hollandsche poëzie. Inderdaad, er wordt soms over 's Gravenweert
en zijne vertaling van den Ilias en den Odyssea met zekere voorname minachting
gesproken, alsof het onder ons wemelde van menschen, die voor hun pleizier
Homerus in het Grieksch lezen, maar ik meen, dat hij, den Alexandrijn voor zijne
vertaling kiezende, waarlijk niet mistastte, al willen wij nu ook niet bluffen met De
Klerk alsof hij ‘Homerus goddelijk lied in het Hollandsch deed weerklinken.’ 't Is
waar, er zijn wellicht geene betere hexameters in het Hollandsch geschreven, dan
die van Kinker of Vosmaer, zelfs niet door Da Costa, die het ook blijven liet bij dat
twaalftal, waarin hij de klacht van Helena bij Hectors lijk overbracht:
‘Hector, o myner zwaagren de liefste, de trouwste, de braafste,
Ja, tot mijn schand heeft mij Paris (o, waar ik veel vroeger gestorven)
Herwaart geschaakt en gevoerd reeds voor twintig rampvolle jaren enz.,’

‘Le vers de douze syllabes, l'Alexandryn, il répond à l'hexamètre’. Wij mogen meer
zeggen. De Alexandrijn is de hexameter der Ouden, gewijzigd en vergroeid naar
den aard onzer taal. Brill zegt op bladz: 85 van zijne reeds genoemde verhandeling,
dat hij daaraan niet twijfelt. Ik doe het evenmin na zijne aanwijzing; zij steunt op het
inderdaad merkwaardig historische overzicht, waardoor hij mij op weg bielp om de
versmaat, van welke Potgieter zich in zijn ‘Florence’ bedient, te leeren begrijpen.
Voor eene oppervlakkige kennis van die versmaat, om voor haar een naam te
vinden, zou ik het werk van Brill niet noodig gehad hebben. De Tersine wordt zelfs
uitvoerig vermeld door van Duyse, II, bladz: 226 enz. Ook Kleinpaul vergeet haar
niet en noemt als duitsche dichters, die haar gebezigd hebben: Freiligrath, Rückert,
vooral Chamisso. Er zijn er wel meer, denk ik, maar van den laatstgenoemde, die
boven de anderen uitmunt, geef ik hier eene proeve te lezen:

‘Francesco Francia 's Tod.
Francesco Francia war zu seiner Zeit.
Italiens Stolz, gerühmt von allen Zungen
Als Aurifex and Maler weit und breit.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

295
Zu ihm, den Alten ist der Ruf gedrungen
Vom jungen Römer, welcher sonder Gleichen
Sich früh gar hohen Künstlerruhm errungen.
Zwar konnt' er noch zu sehen nicht erreichen
Ein Werk von ihm, doch haben sie geehret
Einander und gewechselt Freundschaftszeichen.
Ihm wird die Freude jetzt, die er begehret;
Sieh!! jener schreibt: Mein Bitten werde mir
Von meinem väterlichen Freund gewähret,
Ich käme selbst, doch And'res hält mich hier.
Mein Bild für die San Giovanni Kapelle
Die heilige Cäcilie, send' ich dir.
Vertritt, mein lieber Meister, meine Stelle,
Sieh helfend nach, ob Schaden es bekommen,
Ein Riss, ein Fleck das zarte Werk entstelle;
Und hast den Pinsel du zur Hand genommen
Verbessre du zugleich auch liebevoll
Wo selber meine Kunst zu kurz gekommen.
Denn stell' es auf, das Bild, da wo es soll,
Mit Liebe sorgend für das beste Licht
Und nimm entgegen meines Dankes Zoll!
Dein Raphaël - Der Meister schnell erbricht
Die Kiste, zieht das Bild hervor und rückt
Es sich ins Licht und sieht, und glaubt es nicht.
Er steht davor erschrokken und entzückt,
Erfüllet ist was seine Träume waren
Er füllt sich selbst vernichtet und beglückt.
“Heil mir und Preis dem Herrn der offenbaren,
Du solches noch gewollt in meiner Tagen
Nun lass in Frieden deinen Diener fahren”.
Die Jünger hörten ihn die Worte sagen
Den letzten Laut aus seinem frommen Munde,
Nicht Antwort gab er mehr auf ihre Fragen:
Es war den alten Francia's Sterbestunde.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

296
Théodore de Banville spreekt in zijn Traité etc. pag: 152 van de Terza Rima. Geen
wonder waarlijk, dat hij haar noemt: ‘un rythme en dépit de son origine Italienne un
des plus Francais, noble, gracieux, rapide etc:’ Reeds lang geleden is deze versmaat
in het Fransch overgebracht, maar eigenlijk, ‘maitre et seigneur absolu de ce rythme’
is Théophile Gautier. Het volgende fragment uit de ‘Triomphe de Pétrarque’ kan het
bewijzen:
Sur l'autel idéal entretenez la flamme,
Guidez le peuple au bien par le chemin du beau,
Par l'admiration et l'amour de la femme.
Comme un vase d'albâtre où l'on cache un flambeau,
Mettez l'ideé au fond de la forme sculptée,
Et d'une lampe ardente éclairez le tombeau.
Que votre douce voix, de Dieu même écoutée,
Au milieu du combat jetant des mots de paix,
Fasse tomber les flots de la foule irritée.
Que votre poésie, aux vers calmes et frais,
Soit pour les coeurs souffrants comme ces cours d'eau vive,
Où vont boire les cerfs dans l'ombre des forêts.
Faites de la musique avec la voix plaintive
De la création et de l'humanité,
De l'homme dans la ville et du flot sur la rive.
Puis, comme un beau symbole, un grand peintre vanté
Vous représentera dans une immense toile,
Sur un char triomphal par le peuple exorté:
Et vous aurez au front la couronne et l'étoile’.

Dat Chamisso, wat getrouwheid aan den oorsprong dezer versmaat en haar eerste
gebruik aangaat, Théophile Gautier ver vooruit is, zal ons later blijken, maar
overigens komt in deze proeven de eigenaardigheid der Terza Rima reeds duidelijk
uit. Een onbepaald aantal strofen van drie regels worden door een regel, die op zich
zelf staat, besloten. Die slotregel kan echter ook wegblijven, maar dan moet het
geheele dichtstuk met een op zich zelf staanden regel beginnen. Die regel aan het
begin of aan het einde is noodzakelijk voor het rijm. Men ziet namelijk dat van de
eerste strofe de eerste regel en de derde met elkander rijmen; de tweede regel van
de eerste strofe rijmt met
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den eersten en derden van de tweede strofe, van welke de tweede weder rijmt met
den eersten en derden van de derde strofe enz, totdat eindelijk van de laatste strofe
het rijm zou verloren gaan indien niet een slotregel volgde. Gaat echter de op zich
zelf staande regel vooraf, dan rijmt die met den tweeden regel van de eerste strofe.
‘Het is dus een gesloten rijmreeks en de strofen zijn als schalmen van een ketting
ineengestrengeld, aldus aba - bcb - cdc - ded - e of ook a - bab - chc - dcd - ede.
Wat nu de versregels, op zichzelf beschouwd, betreft, het is zeker aan de Duitschers
niet verboden om te beproeven hen uit jamben en zelfs uit dactylen samen te stellen;
maar het is geheel onjuist als Kleinpaul den jambischen versvoet als noodzakelijk
voor de Terza Rima opgeeft. Wederom niet gewogen noch naar quantiteit, noch
naar klemtoon, geteld moeten de syllaben worden. Met zijne regels van twaalf
lettergrepen week Gautier van het model der door hem gekozen verssoort wel wat
ver af, al bracht hij er ook geen heterogeen bestanddeel in.
Chamisso bleef aan dat model getrouw met zijne regels van tien lettergrepen;
waar wij er elf tellen is dat weder voor den vorm van geene beteekenis, namelijk
door het sleepend rijm. Voor den Franschman beteekent die afwijking van Gautier
niet veel. Th. de Banville zegt, Traité pag. 41: la Rime est l'unique harmonie des
vers et elle est tout le vers’, even als onze Hoffhamm, daarom ook ‘de Hollandsche
Boileau’ genoemd, gelijk ik reeds vermeld heb, verklaart; ‘door het rijmen wordt de
geheele oefening der poëzie uitgedrukt.’ De Duitscher is nauwkeuriger; het moeten
regels zijn van tien lettergrepen; komt er een elfde bij dan is dat door het sleepend
rijm. Daarom is het slechts gedeeltelijk juist als Hacke van Mijnden in de voorrede
zijner vertaling van Dante's Hel zegt: ‘de terzine bestaat uit drie regels en deze
bevatten weder drie en dertig syllaben.’ Dat is wel zoo bij Dante, die deze verssoort
uitgevonden en in zijne Divina Comoedia gebruikt heeft, maar waarschijnlijk zou
Hacke van Mijnden zich juister hebben uitgedrukt, als hij er aan gedacht had, om
ook te vragen, hoe Dante tot de keuze van deze verssoort gekomen is, wat hij in
de poëzie van zijn tijd vond en wat hij zelf er heeft bijgebracht.
Inderdaad, bij een onderzoek naar de Terza Rima worden wij getrouw naar Dante
verwezen, maar over het algemeen gaan
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de prosodisten niet verder. Van Duyse vergenoegt zich met eene enkele korte
hoewel volkomen juiste aanwijzing, die ons echter onbevredigd laat. Zelfs is het
opmerkelijk, dat in het grootste en beroemdste werk, dat ik over Dante kon
raadplegen, van de Terza Rima nauwelijks gerept wordt.
Dat Latham in zijn boek ‘the English language’ bladz. 69 van de Terza Rima niets
meer vermeldt dan, ‘borrowed both in name and nature from the Italian, and scarcely
yet naturalized in England’ is, daar hij gelijk heeft met het laatste deel dezer bewering,
niet bevreemdend, maar dat G.G. Warren, Lord Vernon, er niet meer over spreekt
en over den oorsprong van Dante's versmaat niet schijnt te hebben nagedacht, dat
is zonderling; want zijn werk over Dante in drie folio deelen, ook te 's Gravenhage
op de koninklijke Bibliotheek voorhanden, is een kolossaal en eervol monument van
Engelschen adel en Engelschen rijkdom. Toch is die oorsprong wel te vinden. Brill
geeft in zijne reeds genoemde, door Teylers 's Genootschap bekroonde verhandeling,
den weg, dien wij daarbij volgen moeten, in enkele groote maar duidelijke trekken
aan.
De epische versmaat bij de Grieken en Romeinen is bekend, namelijk de
zoogenaamde Hexameter Heroicus, en bestaat uit vijf dactyli door een spondeus
gevolgd. Van die vijf dactyli kunnen de eerste, tweede, derde en vierde ook spondëi
zijn, de vijfde moet altijd een dactylus blijven en zoo is dan deze versmaat aldus:
Een Grieksch voorbeeld kan ik achterwege laten daar het toch bij dit onderzoek
niet verder te pas komt. Als Latijnsche voorbeelden kunnen een paar regels van
Virgilius dienen:
Arma virumque cano Trojae qui primus ab oris.
of
Conticu er' omnes in tenti qu' ora tenebant.

Deze dichtmaat nu verdween en vergroeide in een tijdvak van drie eeuwen tot eene
andere, waarbij op de quantiteit der lettergrepen geen acht meer geslagen werd;
ook de Latijnsche poëzie werd accentueerende poëzie en Latijnsche verzen te
schrijven in den ouden trant, werd, ofschoon niet geheel ongebruikelijk, toch hoe
langer hoe meer eene liefhebberij van enkele geleerden.
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Dat de invloed der Germaansche volken, die het Romeinsche rijk binnendrongen,
hierbij in aanmerking komt, lijdt geen twijfel; dat in dien tijd reeds zich uit het Latijn
als stamtaal die takken begonnen te ontwikkelen, die later, zelfstandig geworden,
de Romaansche talen heeten, mag men aannemen; en als wij nu tevens bedenken,
dat ook de oude Romeinen in hunne Versus Saturnini, evenals de Grieken in hunne
Versus Politici, accentueerende poëzie hadden, dan wordt onze aandacht gevestigd
op de volkstaal en wij bemerken, dat er een ontwikkelingsproces heeft plaats
gegrepen, waarvan de gang, door gebrek aan schriftelijke documenten, misschien
nooit geheel zal worden verklaard. Het staat echter vast, dat in de vierde eeuw het
karakter der Latijnsche poëzie reeds geheel veranderd was. Men schreef geen
zesvoetige verzen meer, sedert Gigantes, reuzen van z e v e n voeten, Bourgondiers
enz. den baas begonnen te spelen. Maar wat voor verzen schreef men dan?
In de Christelijke kerk begon de stroom der poëzie, elders verdroogd, op nieuw
te vloeien. Hilarius, bisschop van Poitiers van 350 tot 368, vervaardigde een hymne
die begint: ‘Lucis largitor splendide;’ maar vooral verdient genoemd te worden de
beroemde bisschop van Milaan, de man, die het kerkgezang verbeterde, die het
‘Te Deum Laudamus’ uit het Grieksch vertaalde, de heilige Ambrosius, 340-397.
Van de vele hymnen, die nog overig zijn uit dien tijd en aan hem toegekend worden,
schijnen er niet meer dan acht of tien werkelijk door hem te zijn opgesteld. Brill heeft
die over de opstanding van Christus geheel in zijne verhandeling opgenomen. Op
de quantiteit wordt niet meer gelet; lange en korte lettergrepen naar den ouden trant
missen of krijgen den klemtoon; er grijpt geene samensmelting van vocalen plaats;
het zijn Latijnsche verzen, maar opgesteld alsof de regelen van de oude Prosodie
dier taal niet bestonden. Bovendien, men ziet reeds uit de eerste strofe dat het
regels zijn van acht lettergrepen; het komt op tellen, niet op wegen aan:
‘Aurora lucis rutilat
coelum laudihus intonat
mundus exultans jubilat
gemens infernus ululat.’

Ik geloof dat Brill gelijk heeft, als hij in deze verssoort eene gedaanteverwisseling
van den Hexameter vindt, maar ik meen
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dat de zaak eenvoudiger is, dan hij haar voorstelt. Wij hebben hier, dunkt mij, niet
te spreken van het plaats maken der dactyli voor tweelettergrepige voeten. Wij
vinden bij Ambrosius alleen de beide hemistichen van één hexameter, zooals wij
hen bijv. zien in:
‘conticuere omnes in-/tentique ora tenebant’

verwaarloosd en naar eene nieuwe, den klemtoon volgende, verdeeling den éénen
regel gesplitst tot twee regels. Deze kregen natuurlijk ieder acht lettergrepen, daar
de hexameter nooit meer dan zeventien lettergrepen tellen kan, er zelden minder
heeft dan veertien en zeer dikwijls, meestal zelfs vijftien of zestien.
Zoo behoeven wij ook onze toevlucht niet te nemen tot de gissing dat bij elk
hemistich twee lettergrepen werden ingeschoven.
Dit voorbeeld van versregels, die acht lettergrepen telden, werd in de
middeleeuwen gevolgd ook toen in het oude Gallië het Latijn geheel als volkstaal
voor het oude Fransch had plaats gemaakt. Wellicht waren het vooral de
volksliederen, waarin men die in de Kerk steeds geeerde verssoort navolgde, terwijl
men alzoo tegelijk zich onafhankelijk kon betoonen van die weder veranderde en
meer uitgebreide, door de Troubadours in de Chansons de Geste gebezigd. Zeker
de

is het dat het Ambrosiaansche vers nog in de 13 eeuw weerklank vindt in de
achtlettergrepige verzen van Marie de France. Zij zijn de beroemdste der
zoogenaamde Lais of Leiche en door Roquefort in 1820 uitgegeven. Deze dichteres
gebruikt zoowel voor hare verhalen als voor hare fabelen regels van acht
lettergrepen, byv. Ed. Roquefort I. Lai de Gugemer:
‘Volentiers devreit hum oïr
Cose k'est bonne à retenir;
Ki de boine matère traite
Mult me peise se bien n'est faite.
Oiez, Segnurs, ke dit Marie
Ki en sun tens pas ne s'ublie.
Ce lui deivent la gent loer
Ki en bien fait de sei parler;
Mais quant oent en un païs
Humme u femme de grant pris,
Cil ki de sun bien unt envie,
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Suvent en dient vileinie;
Sun pris li volent abeisier,
Par ceo coumencent le mestier.’

En II, pag: 238
‘Uns Chevaus vit herbe qui' crut
Dedenz un pré; mais n'aparcut
La haie dunt ert enclos li prez;
Au saillir ens s'est eschiflez.
Ce funt Plusur, bien le savez;
Tant cunveitent lur vulentez
Ne voient pas qu 'ele aventure
En vient après pesans è dure’.

Waren misschien de Lais oorspronkelijk liederen, die wel degelijk gezongen werden,
zooals zij dan ook met ongelijkmatigen strofenbouw en afwisselende melodie
voorkomen? Jonckbloet zegt, Guillaume d'Orange, II, pag. 198: ‘dès 1150 l'usage
s' indroduisit en France d'écrire des poèmes en petit vers de huit sillabes, destinés
à être recités ou lus, et non pas chantés’,
en pag. 192 vermeldt hij:
‘Les vers de Guillaume au cort nez
A clère vois et à dous sons.’

Deze Chansons de Geste van Guillaume d'Orange, door Jonckbloet uitgegeven,
vertoonen ons eene andere verssoort, zoowel de oudere als de jongere redactie.
Jonckbloet zegt, II, pag. 195: ‘Toutes deux sont écrites en vers épiques de dix
sillabes.’ Bij de, ook door Brill aangevoerde regels:
‘Rois qui de France porte corone d'or
Preudoms doit estre et vaillans de zon cors;’ -

voeg ik er eenige uit een ander gedicht van dien zelfden tijd ongeveer, namelijk: ‘La
mort de Garin le Loherain.’ Het is uitgegeven door Édélestand du Méril en hij zegt,
Préface pag. 54: ‘la versification est grossière; Comme dans les veilles chansons
de geste les vers ont dix sillabes’. - Bij voorbeeld pag. 49:
‘Hues s'en torne, qui bien fu connéus,
Jusqu'a Cambrai ne s'est arestéus;
Rigaut trova qui estoit descendus:
‘Cosins’ dit il ‘bien soiez vos venus’!
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Ce dit Rigaus, li fils an duc Hervi;
‘En ceste terre, contre nos anemis
Vos vieng aidier conrées et garnis;
Sachiez de voir que je hai le marchis,
Car ses lignajes au mien n'est pas amis.’

Van den oorsprong van deze versregels van tien syllaben, geeft Brill, dunkt mij,
eene alleszins voldoende verklaring. ‘In de tijdsruimte namelijk tot de tiende eeuw
verloopen, was er uit het Latijn eene geheel andere taal ontstaan en deze taal was
van dien aard, dat het getal der zwak geaccentueerde lettergrepen in de woorden
steeds vermeerderde.’ Verder: ‘Dit moest ten gevolge hebben, dat of de verzen licht
het vereischte aantal lettergrepen niet bekwamen of toonlooze lettergrepen boven
het vereischte getal in het vers inslopen. - Wat dus te doen om het vers voor die
slordigheid te behoeden? De richting die de taal genomen had was niet te keeren.
Alzoo bleef er niets over dan aan het vers meer ruimte te geven en de licht
insluipende overtollige lettergrepen daarin een plaats toe te kennen. Daarom nu,
dunkt mij, zien wij.....iedere vershelft van den hymnus van Ambrosius met twee
syllaben vermeerderd.’ Als wij ons met deze gissing, waartegen zeker geen
vernietigende bezwaren zijn in te brengen, vereenigen, dan hebben wij tevens reeds
gedeeltelijk den oorsprong van de verssoort, waarin Dante zijne Divina Comoedia
schreef, gevonden. Hij gebruikte regels, zooals zij in de epische gedichten van zijn
tijd meestal voorkomen.
Maar Dante schreef strofen van drie regels door een op zich zelf staanden regel
voorafgegaan of daarmede besloten. De oudste vorm der Italiaansche volkspoëzie
schijnt die der Ritornel te zijn geweest: ‘eene drieregelige strofe’, verzekert van
Duyse, II bladz. 225. In zijne ‘Istoria della volgar poësia’, I, 69, zegt Crescimbeni: ‘il
ritornello vien dalle Ballate, le quali anticamente cantavanse.’ Vooral onder de
bergbewoners was deze verssoort in gebruik en bij het zoo echt Italiaansche
improviseeren verkoos men haar meestal. Van de Ritornel rijmen de eerste en derde
regel, terwijl de tweede op zich zelf staat, maar daarin komt zoowel alliteratie als
stafrijm voor. Liet nu een dichter in den tweeden regel alliteratie en stafrijm weg,
dan moest op eene andere wijze voor het rijm gezorgd worden. Juist ook in de
dertiende eeuw schreef Thomas de Celand (hij stierf omstreeks 1249), Italiaan als
Dante, in drieregelige strofen het zoo bekende:
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‘Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sybilla,’ etc:

Van dergelijke monorimes bediende zich echter de dichter der Divina Comoedia
niet. Hij schreef strofen van drie regels even als in de Ritornel; hij nam het epische
vers van tien lettergrepen, waarbij door het sleepend rijm een elfde kwam en knoopte
door het rijm van den middelsten regel de strofen aaneen, in den vorm zooals ik
reeds heb opgegeven. Men ziet dus dat in de Divina Comoedia het rijm geene
onverschillige zaak is, het behoort onafscheidelijk bij het werk, het hangt met geheel
de organisatie samen. Daarom komt het mij vreemd voor, dat A.S. Kok in zijne
vertaling het rijm kon weglaten en zou ik daarom reeds aan die van Hacke van
Mijnden de voorkeur geven.
In het algemeen betwijfel ik of rijmlooze verzen, al hebben sommige dichters er
gemaakt die niet onverdienstelijk zijn, wel in onze taal passen. Ik ben geneigd om
te zeggen, dat zij evenmin in het Hollandsch als in het Italiaansch te huis behooren,
al vinden wij hen ook in het Italiaansch, namelijk de zoogenaamde V e r s i s c i o l t i .
Evenals ik het met Bilderdijk eens ben als hij zegt: ‘Wat nu de zoogenoemde
Hexameters en Pentameters betreft, het is zeker dat zij in onze taal nu en dan voor
eene aartigheid gelden kunnen, maar inderdaad niet dan belachelijk zoowel als
vermoeiend zijn;’ (Taal- en Dichtk. Verscheidenheden II, bladz: 162.), zoo stem ik
ook in met zijne verklaring: ‘Ik houde het rijm in onze verzen noodzakelijk; het heeft
bij ons hetzelfde uitwerksel als de overschietende silbe na den tweeden en vierden
voet van den Pentameter der ouden.’ Het ‘geeft kracht en nadruk aan 't vers. Maar
spreekt het te sterk en steekt het overal te zeer door, zoo brengt het iets hinderlijks
voort, hetwelk aan de waardigheid van het vers te kort doet.’ (Mengelpoezy, voorrede,
bladz 22.) Over den oorsprong van het rijm is men het niet eens, maar dat het in
het Latijn ontstond tegelijk met de accentueerende poëzie, dat is zeker. De rijmen
der oudere dichters zijn als uitzonderingen te beschouwen. Zoo denkt er althans
ook over J.D. Fuss, in zijne ‘Dissertatio versuum homoeoteleutorum sive
consonantiae in poësi neolatina usum commendans, Leodii 1828.’ Het is waar, bij
Ovidius zelfs heeft men die verzen meenen te vinden, welke men in de Middeleeuwen
bijzonder hoogschatte, Leoninische, gelijk die Hexameters en Pentameters genoemd
wor-
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den, waarvan het middenwoord met het slotwoord rijmt; maar dat met de heerschappij
van het accent ook het gebruik van het rijm toeneemt, leert zeer duidelijk het werk
van Joseph Kehrein: Lateinische Sequenzen des Mittelalters aus Handschriften
u.s.w. Mainz 1873. Deze verzameling van kerkelijke Latijnsche liederen overtuigt
ons dat het rijm ontbreekt in die verzen, die naar de versmaat der ouden zijn
samengesteld, maar dat het altijd gebruikt werd, als men naar het zoogenaamde
accent te werk ging. Het reeds aangehaalde vers van Ambrosius rijmt dus ook.
Evenzoo het bekende lied van Robert, rex Franciae, die in 1031 stierf:
‘Veni sancte spiritus
Et emitte coelitus
Lucis tuae radium,
Veni, pater pauperum,
Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium.’

In een Sequens van Ekkehard II, Palatinus, uit de kloosterschool van St. Gallen,
die in de tiende eeuw leefde, vinden wij stafrijm en slotrijm vereenigd: ‘De Sancto
Petro.’
Plebs parentis pietatis
Plausu plaude pravitatis
Putando propaginem,
Petrum precare pastorem,
Peccatorum piscatorem,
Pacis plenitudinem.’

Het rijm was eerst onregelmatig, eenvoudig, dikwijls slordig. Monorimes zijn in de
middeleeuwen talrijk, maar het rijm blijft. Ook onze Middelnederlandsche dichters
rijmen. Later schreven Hooft, Huygens, Brandt en anderen ook soms rijmlooze
verzen; Hooft bijv: ‘Rijmelooze Veirzen uyt den Latijne van Heer C. Huygens,
Huwelijxhaeter;’ Huygens: ‘Yet overgesetts Del Pastor Fido,’ waartusschen echter
rijmen voorkomen, die hem waarschijnlijk ontsnapt zijn. De ‘Nieuwe Gedichten van
Conradus Coddaeus,’ die te Harderwijk in 1656 uitkwamen, zijn in dit opzicht
merkwaardig. Hij wilde de versmaat en de kunst der poëzie van de oude Grieken
en Romeinen geheel in onze taal toepassen, maar werd een karicatuur van het
stelsel. Het voorbeeld der Engelsche blanke verzen, zooals die van Milton ‘Paradise
Lost;’ het pleit door Lessing gevoerd voor rijmlooze jamben in
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Dramatische poëzie; meerdere oorzaken lokten weder in onze eeuw tot het schrijven
van rijmlooze verzen verschillende dichters uit. Van hen is zeker Staring in zijne
‘Ariadne,’ in zijne ‘Cantate voor Zutfen’ en in zijn gedicht ‘de Zee’ almede het
gelukkigst geslaagd, maar ik meen toch met Sifflé in zijne ‘Prijsverhandeling over
het Rym,’ dat het planten van vreemden bodem zijn. Of is het de invloed der
Fransche voorbeelden alleen, die aan het rijm de voorkeur doet geven? Ik eerbiedig
autoriteiten als den Engelschen dichter en den Duitschen aestheticus, door mij reeds
genoemd, maar ook tegenover Milton en Lessing beroep ik mij voor Hollandsche
poëzie op een paar mannen, die noch verduitscht, noch verengelscht, noch
verfranscht waren, op Vondel en Bilderdijk, en hoevele rijmlooze verzen hebben zij
geschreven?
Nooit zou ik dan ook iemand hebben aangeraden om, zooals Kok gedaan heeft,
de Divina Comoedia in rijmlooze verzen te vertalen; daarmede verbeurt hij zelfs
eenigszins zijn recht om die vertaling eene ‘metrische’ te noemen. Wij vinden er
door elkander regels in van tien en van elf lettergrepen, maar natuurlijk nooit is die
elfde syllabe door het sleepend rijm gerechtvaardigd. Hoe verdienstelijk het werk
overigens is, dit schijnt mij eene groote fout te zijn. Ik kan niet nalaten, nu ik over
de Hollandsche vertalingen van de Divina Comoedia spreek, woorden van Bilderdijk
in herinnering te brengen. ‘Voor mij,’ schreef hij in de Voorrede van zijne
Mengelpoezy ‘is eene recht goede vertaling de quadratuur van den cirkel.’ Hij meende
het zeker ernstig. Wij lezen in zijn Fingal II, bladz. 168: ‘Het (goed vertalen van een
dichter) is eene getrouwe, eene nauwkeurige, eene letterlijke vertolking, in den
waren zin van die uitdrukking, welke zelve geene eigenlijk letterlijke opvatting toelaat;
't is zeg ik, eene letterlijke vertolking, die als het taaleigen, als het belang van het
stuk het vordert, een woord door eene uitdrukking, eene uitdrukking door eene
andere van gelijke kracht en dichterlijke waarde verplaatst; eenen overgang invlecht,
een verzwegen tusschendenkbeeld uitdrukt, eene overtolligheid afsnijdt en zelfs
somwijlen de krachten en sieraadjen, aan hare eigene spraak eigen te hulp roept
om een stortenden of bezwijkenden volzin te ondersteunen en op te beuren. Dan
naamlijk, wanneer op die wijze de genie van het oorspronkelijk bewaard en de
werking, die de dichter heeft willen voortbrengen, bereikt wordt.
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Te weten, in zooverre zij bereikbaar is. Want waar deze twee verloren gaan en door
iets anders verplaatst worden, daar is 't geen vertolking meer, maar een ander
dichtstuk, slechts naar het eerste nagebootst.’ Bij dit proefje van Bilderdijk's theorie
voeg ik nog een voorbeeld van zijne eigene bekwaamheid in het vertalen. Het is te
vinden in zijne Nieuwe Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden II, bladz: 129. Op
tweeërlei wijze vertaalt hij een versje van den leerling van Malesherbe, den door
zijne ‘Bergeries’ bekenden Franschen dichter Marquis de Racan.
Het oorspronkelijke luidt aldus:
‘En l'orient de nos années
Tout le soin de nos destinées
Ne tend qu' à nous rendre contents.
Les délices en sont voisines
Et l'amour, ami du printemps
A plus de fleurs et moins d'épines
Lorsque ce bel âge s'écoule
Les soucis nous viennent en foule,
Venus se rétire autre part!
Conservons en toujours l'envie,
On ne pent trop tôt ni trop tard
Goûter les plaisirs de la vie’.

Eerst brengt Bilderdijk dit over in ‘onze gevestigde versificatie:’
‘In d' eersten opgang onzer dagen
Is alles louter welbehagen
Hetgeen ons 't lotgestarnte zendt;
't Is dartele weelde, minnekozen!
Geen dorens groeien aan de rozen
Bij 't bloeien van des levens Lent!
Maar ach! verdwijnt die schoone morgen,
Straks nadert ons de drom der zorgen,
En Min en Scherts en Lust vergaat.
Doch achterhaal' men haar in 't vluchten,
Het is voor 't smaken der genuchten
En nooit te vroeg en nooit te laat.’

‘Nu’, zegt de dichter, ‘nu geheel op de oude en Fransche wijze:’
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‘In den opgang van onze dagen
Is 't alles louter welbehagen,
Wat ons het lotgestarnte zendt;
Alles is weelde, minnekozen!
Dorens wassen niet aan de rozen
Bij den bloei van des levens Lent!
Maar ach, verdwijnt die schoone morgen,
Straks verdringen zich pijn en zorgen;
Liefde, wellust en vreugd vergaat.
Doch grijpen wij ze nog in 't vluchten;
Ach, men smaakt des Levens genuchten
Nimmer te vroeg, nimmer te laat.’

‘Ik vraag het thans aan den onbevooroordeelde, want niemand anders komt de
uitspraak hierover toe, en vooral niet dengene, die begrippen van systema heeft
ingezogen, welke hij niet afleggen wil, heeft niet, vraag ik, deze laatste overbrenging
haar zoet even zoowel als de eerste? En zal het daar zelfs de eerste niet in
overtreffen, wanneer men die eerste zonder ander accent leest dan de jambische
klepval medebrengt?’ Op deze vraag van Bilderdijk zal wel toestemmend moeten
geantwoord worden; de tweede vertaling verdient de voorkeur boven de eerste, in
den trant van Feitama gesteld, want hoewel echt Hollandsch in woordenkeus en
zinbouw, sluit de tweede zich veel nader bij het oorspronkelijke aan.
Eene vertaling van de Divina Comoedia in rijmlooze verzen, zooals die van Kok,
wijkt, dunkt mij, te veel van het oorspronkelijke af. Hacke van Mijnden heeft dat
zeker ook begrepen, maar zijn werk bewijst, hoe moeielijk het weder in dit opzicht
was om de rechte maat te vinden. Alleen sleepende rijmen te gebruiken, niets dan
sleepende rijmen een geheel dichtstuk door, het gaat in het Italiaansch uitmuntend,
het verhindert daar noch kracht, noch scherpte van uitdrukking, maar het maakt
Hollandsche verzen flauw, langdradig; het heeft iets eentoonigs en zwaks. Dat
bezwaar is Hacke ook niet ontgaan.
Hij zegt zelf: ‘onze taal heeft noch den rijkdom, noch de verscheidenheid van
sleepende uitgangen, die aan de Italiaansche eigen zijn’. Verder: ‘wellicht ware de
lezing aangenamer geworden, indien ik....de vrouwelijke (sleepende) door mannelijke
(staande) rijmen had afgewisseld.’ Ter vergelijking met
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deze twee vertalingen hebben wij niet veel. Slechts enkele episoden zijn sedert een
vijftig jaar in het Hollandsch overgebracht. In het Antwerpsche Kunst- en Letterblad
van 1825 gaf van Kerckhoven eene eerste proeve. Bilderdijk, Goeverneur, Potgieter
volgden hem; Ten Kate vertaalde de eerste zangen van ‘de Hel’; dat is alles.
Het is opmerkelijk, dat niet reeds lang geleden de Divina Comoedia of vertaald
of nagevolgd is. Zelfs in dien tijd, waarin aan onze dichters waarlijk geen
onbekendheid met het Italiaansch kon verweten worden, schijnt Dante zoo goed
als eene onbekende grootheid te zijn geweest. Hooft, Huygens, Cats, zij volgden
meermalen Italiaansche modellen; de eerstgenoemde schetste zelfs de lotgevallen
eener familie, uit dat Florence, waar hij met zooveel genoegen vertoefd had, maar
het is, zooals ook Potgieter opmerkt, alsof hij door den glans der Medici
aangetrokken, blind was voor alles wat in Florence met hen niet in betrekking stond.
In zijne: ‘Batavische Arcadia’ spreekt Heemskerck van eene ‘handige Petrarca’,
eene uitgave van de erotische sonnetten van dien dichter, welke men in den zak
droeg; van Dante wordt bij de schrijvers van dien tijd nauwelijks melding gemaakt.
Was hij voor sommigen te theologisch, voor de meesten te paapsch? Maar
Tesselschade dan, die hij de oude kerk bleef en aan ‘de geharnaste helden van
Torquato Tasso de hand reikte’; en Vondel, die tot de kerk terugkeerde en een
enkelen keer althans ook een Italiaansch voorbeeld niet versmaadde? Van Lennep
heeft in zijn ‘Vondel’ den naam van den dichter der Divina Comoedia zelfs niet
behoeven te noemen. Dante was ook geen dichter voor de menschen van dien tijd,
zij mochten dan Roomsch of Protestantsch zijn. De geschiedenis der middeleeuwen
met al wat zij groots, schoons, edels hadden opgeleverd, zonk voor een paar honderd
jaren in vergetelheid, zij werd niet meer herdacht, al had juist de geschiedenis der
Florentijnsche republiek voor het gemeenebest der vereenigde provinciën zoo
bijzonder leerzaam kunnen zijn; al zou wellicht juist de waardeering van de lessen
dier geschiedenis ons voor de onuitwischbare schande van 1618 en 1672 kunnen
bewaard hebben. Nog is Dante zeker voor vele Protestanten te goed Katholiek; nog
voor vele Roomschen te goed Italiaan en Florentijn. Hoe dit zij, wij merken op dat
de kunst van versificatie door de vertalingen uit de Divina Comoedia krachtig
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is bevorderd. Bilderdijk waagde zich in 1826 nog aan geene Tersinen. Wij vinden
de episode van ‘Ugolyn’ in het veertiende deel zijner Dichtwerken, bladz: 131, in
Alexandrijnen teruggegeven. Gouverneur, ‘Verstrooide Rijmen’, bladz: 114, bracht
dezelfde episode over in Tersinen met staande en sleepende rijmen. Potgieter ‘Gids’
de

1837, 2 deel, bladz: 123, vertaalde de ontmoeting van Dante met Francesca da
Rimini in Tersinen, maar gebruikte nog alleen sleepende rijmen. Gedurende drie
jaren van 1844 tot 1847 was ten Kate bij afwisseling met eene vertaling van de
Inferno bezig. Het werk kwam niet verder dan de eerste tien zangen; (Dichtwerken,
de

5 deel, bladz: 136-194.) Hij mengde ook weder staande en sleepende rijmen door
elkander en al is zijne vertaling wellicht, bij het Italiaansch vergeleken, niet zoo
getrouw als die van Hacke, hij heeft stellig even als Gouverneur voor Hollandsche
Tersinen den meest gepasten vorm gekozen. Ik meen althans, dat F(riedrich) v(on)
H(ellwald) te veel zegt, als hij van Hacke's vertaling verzekert: [Local-Anzeiger der
Presse. Wien 14 Aug. 1873; ein niederländischer Dante-Gelehrter] ‘dem Dichter ist
es gelungen, seine heimische Literatur um eine in jeder Beziehung dem Urtext völlig
getreue Nachbildung eines der grössten pöetischen Meisterwerke aller Zeiten zu
bereichern. Dass die Arbeit keine leichte gewesen, wird Jedermann zu ermessen
im Stande sein dem Dante's Terzinen mit ihrem dreimal wiederkehrenden, weiblichen
Endreimen bekannt sind; dass ausserdem die rauheren Laute des Holländischen
mit unter anscheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten verursacht haben mögen,
bedarf kaum einer weitern Erklärung; dennoch rastete der begeisterte Uebersetzer
nicht früher als bis er all die zalillosen Schönheiten des harmonischen nachgerade
musikalischen Originals in der zwar sinnreichen aber weniger wohllautenden Sprache
seiner Heimath zum Ausdruck gebracht hatte.’ Waarlijk, ons Hollandsch is welluidend
genoeg. Het moet echter als Hollandsch niet als Italiaansch behandeld worden.
Zonder aan de uitstekende verdiensten van Hacke's werk iets te kort te doen en
met oprechten eerbied voor het edel gebruik door hem van zijn rijkdom en zijn vrijen
lijd gemaakt, kan men het toch betreuren, dat hij voor de vertaling der Divina
Comoedia geene Tersinen met gemengd staand en sleepend rijm gekozen heeft.
Kende hij wellicht de proeve van Gouverneur niet?
Zij luidt aldus:
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‘Wij traden voort; - een weinig verder zag
Ik in één groeve een tweetal doemelingen,
Dat, hoofd op hoofd daar weerloos nederlag;
En, als om steenhard brood een beet te ontwringen,
Zoo knaagde de een, de sterkste, aan dien beneên
Dáár waar de hersens uit den nek ontspringen.
Gelijk eens Tydeus, razend, in de lêen
Van Menalip de tanden hield geslagen,
Sloeg dees de zijne in 's andren vleesch en been.
“o Gij, die zoo met dierlijk welbehagen
Uw haat vergast op dien gij wreed ontvleescht,
Van waar die wrok?” begon ik hem te vragen.
Meld wie gij zijt? wat snoodheid 't is geweest,
Die regt u geeft, u zóó aan hem te wreken?
Opdat, dort mijne tong niet, 'k onbevreesd,
Op aard hem schandvlekke en u vrij moog spreken.’
Den klammen mond hief van het walglijk aas
De zondaar; greep, om vuil en bloed te vegen,
Het haar dat kleefde om de afgevreten plaats
En ving toen aan: ‘Wat wilt ge mij bewegen,
Dat ik de onduldbre smart, die me als venijn
Het hart verscheurt, grijnst mij 't voorleden tegen,
Hernieuw? - Doch zoo mijn taal het zaad mag zijn,
Dat schande draagt als vrucht voor den verrader,
Wiens rif mij mest, dan, zeker, is die pijn,
Hoe foltrend mij een wellust. - Treed dus nader;
Want schoon 'k niet weet, wat hier uw treden stiert,
Noch wie gij zijt: een Florentijnschen vader
Verraadt uw spraak. - Graaf Ugolino wierd
Ik, bisschop Rutger hij op aard geheeten;
Hoor, hoe mijn wraak hier zulk een buurschap viert!
Dat ik door zijn arglistig eervergeten
Verraad in 't striknet viel, voor mij gespreid,
En 't met den dood bekocht, dit kunt gij weten;
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Doch welk een wreede dood mij werd bereid,
Dàt weet gij niet - dàt zal uw ziel doorboren
En ijzen doen voor 't vloekbaar gruwelfeit. - - Het nauwe kot in 't muurwerk van den toren
- 'k Gaf hem zijn naam, naar 's Hongers folterpijn Dat thans welligt nog menig zucht zal hooren,
Liet door een reet naauw d' eersten schemerschijn
Des morgens in, toen mij een droom deed beven
En spelde, wat mijn vreeslijk lot zou zijn.
'k Zag hem! - Een wolf, met menig jong omgeven,
Dreef hij, ter jagt, naar 't woest gebergte voort,
Dat Pisa scheidt van Luccaas vruchtbre dreven.
Met honden, mager, vratig, tuk op moord.
Gualand, Lanfrank en Sismond, dacht mij, weken
Niet van zijn zij, tot, rustloos aangespoord
Tot snelle vlugt, hun sterkte en kracht bezweken,
En 'k oud en jongen, worstlend met den dood,
Het bloed uit d' opgereten borst zag leken. - Toen ik ontwaakte in 't eerste morgenrood,
Hoorde ik, ontzet, mijne arme, lieve kleenen,
Die, half in slaap nog, jammerden om brood.
't Had u geijsd, hadt gij hen hooren stenen!
En denkt gij na, hoe 't mij door 't hart moest gaan,
En weent dan niet.....wat kan u dan doen weenen?
Geen onzer sliep meer. - 't Uur kwam eindlijk aan,
Dat m' ons gewoonlijk voedsel bragt; maar buiten
Bleef 't stil - Die droom deed bange vrees ontstaan. Daar hoorde ik eensklaps stroeve grendels sluiten
En mokerslag. - Ik staroogde één voor één
Mijn kindren aan, doch kon geen woord zelfs uiten.
Ik weende niet; - mijn binnenst werd tot steen,
Zij kermden; en....Anselm, mijn lieveling, zeide:
“Wat ziet ge ons aan zoo? Vader, wees tevrêen!”
Toch zweeg ik stil - Dien ganschen dag ook schreide
Ik niet - Ook niet dien nacht - Tot andermaal
De loome zon haar licht op de aard verspreidde.
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Toen in ons kerkerhol een flaauwe straal
Naar binnen drong en ik op vier gezigten
Den afdruk vond van eigen helsche kwaal,
Beet ik me uit smart de vuisten stuk. - Zij richtten
Zich op, in waan, dat ik 't uit honger deed,
En kermden:“Wilt ge ons aller leed verzachten
Eet ons dan, Vader! Gij hebt ons omkleed
Met dit rampzalig vleesch,....neem gij 't ons weder.”
'k Bedwong mij weêr, uit deernis met hun leed.
Die dag kroop om - De dag daarop veel wreeder
Door 't zwijgen nog, nam, eindloos, toch een end' En ach, geen bliksem plette ons zielloos neder!
En op den vierden dag van onze ellend
Hoorde ik mijn Gaddo aan mijn voeten stenen;
Help, Vader! kreet hij, 't oog naar mij gewend.
Zoo stierf hij, en zoo zag ik drie nog d' eenen
Na d' ander sterven, tot den zesden dag.
Toen tastte ik rond, mijn zienskracht was verdwenen Zocht naar de plaats, waar ieder lichaam lag
En riep de dooden nog drie lange dagen
Tot honger deed wat lijden niet vermag.’ Dus sprak hij 't oog niet van zijn prooi geslagen,
En viel op nieuw vol grim den schedel aan
Met tanden als des bulhonds, sterk tot knagen. Och, Pisa, schande en vloek hebt gij gelâan
Op 't schoone land waar 't si zich zacht doet hooren!
ô, Duldde uw nabuur traag uw gruweldaan,
Capraja zij het wraakambt dan beschoren,
Dat, aangevlot, den mond van de Arno sluit
En in haar vloed u ganschlijk doe versmoren!
Want werd ook Ugolino u geduid
Als die uw sterkte en sloten had verraden
Wat liet ge uw woede ook tegen kindren uit?!
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ô Ander Thebe! onwetend van die daden
Stierf de arme jeugd; - Brigerte of Hugo was
Toen gij hen worgdet, met geen schuld beladen.’

Wij lezen in Hacke's vertaling:
‘Op eens ontwaar ik, als wij verder trekken
Twee hoofden op elkaar in een der spleten.
Het eene zie 'k, als muts het andre dekken.
Als 't dier dat uitgehongerd op het eten
Zich werpt, zóó zag ik hier ook met de tanden
D'een bovenaan den nek des andren vreten.
Zoo zag men vroeger ook in Thebe's landen
Op Menalippus schedel woedend knagen
Door Tydeus, dien nog stervend haat deed branden.
“Gij, dien ik als een beest U zie gedragen
En met de tanden u zoo bloedig wreken,
Mag ik de reden van die woede vragen?
Wie waart gij beide eenmaal in hooger streken?
Wat heeft hij U misdaan? Zie, 'k zal dan pogen
Tot loon, op aarde van uw wraak te spreken,
Als voor dien tijd mijn tong niet moet verdrogen.”
De zondaar hief van 't aas waarop hij knaagde,
Zijn oogen op, terwijl hij met de haren
Van 't wreed mishandeld hoofd den mond zich vaagde.
Hij sprak: “Gij wilt dat 'k u zal openbaren
De bittre smart, die mij het hart doet breken,
Als ik 't herdenk, nog vóór ik 't kan verklaren.
Zoo slechts mijn woord het zaad hier moge kweeken
Van schande, en dien verrader doen verachten,
Zult gij mij weenen zien en tevens spreken.
Ik weet niet wie gij zijt, noch door wat machten
Gij hier komt; Florentijner moet gij wezen;
Dat doet in waarheid mij uw spraak verwachten.
Ik was graaf Ugolyn, gij ziet in dezen
D' Aartsbisschop Ruggiëri. - Open de ooren,
Waarom hij mij als buurman heeft te vreezen.
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Zijn schandlijk overleg waardoor te voren
Ik me in zijn handen stelde zonder schromen
En ook mijn dood - dat heb gij kunnen hooren.
Maar wat gij zeker nimmer hebt vernomen,
Is, wat ik door zijn toedoen moest verduren.
Verneem thans, hoe mij 't leven werd ontnomen.
Door 't kleine venster van mijns kerkers muren,
Die sedert hongertoren wordt geheeten,
Waardoor, helaas! nog menigeen zal turen,
Had ik de volle maan door de enge spleten
Reeds vaak bespeurd, toen 'k door een droom bewogen,
Den sluier van de toekomst zag gereten.
Deez' hier vervolgde als jager voor mijne oogen
Een wolf met welpen, die zich toen bevonden
Bij Pise en Lucca op 't gebergte. Daar vlogen
Hem na veel magere, woeste en gierige honden
Gualandi en Sismondi, deze beiden,
En ook Lanfranchi, hem ter zijde stonden.
Zij schenen mij vermoeid na weinig tijden,
Die wolf en welpen; - 'k zag de honden naken;
Hun scherpen tand verscheurde hun de zijden.
Lang voor het dag was moest ik reeds ontwaken,
Ik hoorde in hunnen slaap mijn zonen stenen
En vragen om wat brood en zuchten slaken.
Wreed zijt ge, gaat geen rilling door u henen,
Als gij bedenkt, wat angst mij 't hart deed bloeden,
En weent ge niet, wat doet u dan wel weenen?
Ze ontwaakten; 'k zag het uur reeds henen spoeden,
Waarop ons spijs gereikt werd alle dagen,
Elk door zijn droom verkeerde in bang vermoeden.
Daar wordt de deur beneden dicht geslagen
En vastgegrendeld van den gruwbren toren,
Ik zie mijn zoons aan zonder iets te vragen.
Ik weende niet, maar werd als steen bij 't hooren,
Zij weenden - mijn Anselmo sprak met beven:
“Wat staart gij, Vader! wat is ons beschoren?”
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Toch weende ik niet en kon geen antwoord geven,
Dien dag noch's nachts daarna, tot weer de stralen
Der zon op nieuw het aardrijk deden leven.
Als in ons krot een weinig licht kwam dalen
Zag ik die vier gezichten en vermoedde
Wat smart zich ook op mijn gelaat moest malen.
Ik bijt mij in de handen, dol van woede.
Zij denkend dat 'k door honger word gedreven
Staan aanstonds op, en zeggen: “Vader, goede!
Het zou ons minder smarten, naamt ge ons leven,
O, eet van ons! ons vleesch heeft geene waarde
't Is 't uwe. Neem 't, gij hebt het ons gegeven!”
'k Wou niet hun smart vergrooten, en bedaarde.
Die dag kroop voort, en de andere, zonder spreken.
Waarom verslondt ge ons niet, hardvochtige aarde?
Als ik den vierden dag nu aan zie breken
Is Gaddo aan mijn voeten neergevallen,
“Mijn vader! helpt gij niet?” hoorde ik hem smeeken.
Hij stierf; en, zooals gij mij ziet, zie 'k allen,
Als wij den vijfd' en zesden dag bereiken,
D' een na den andren stervend nedervallen.
Toen wierp ik als een blinde me op hun lijken
En riep hen bij hun naam twee lange dagen.
Niet smart; maar honger deed me in 't eind bezwijken.”
Zoo sprak hij en met rollende oogen zagen
Wij hem den schedel vatten met de handen,
En tot op 't been gelijk een hond dien knagen.
Ach Pisa, Pisa, schandvlek van de landen
Waar men de zoete taal van si hoort klinken,
Waar blijft uw straf? Gaat beiden tot die stranden,
Capreja en Gorgona - wilt dan zinken,
Waar ge Arno's wateren in de zee ziet glijden
Dat elk in Pisa's muren moog' verdrinken.
Want zoo graaf Ugolyn in vroeger tijden,
Gelijk men 't zei uw burgen had verraden,
Wreed was het, zóó zijn kroost te laten lijden.
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Nieuw Thebe! Onschuldig waren aan die daden
Brigate en Ugnecione - beî zoo teeder
Van leeftijd, - en die 'k vroeger in deez' bladen
Genoemd heb.’

Als men deze proeven vergelijkt, zal men wel niet twijfelen of de afwisseling van
staand en sleepend rijm in het Hollandsch de voorkeur verdient boven het uitsluitend
gebruik van het laatstgenoemde. Dat Hacke er zich toe bepaalde, ook ondanks het
voorbeeld van zijn vriend ten Kate, bejammert men te meer, als men, wat
getrouwheid aan den oorspronkelijken text betreft, aan zijn werk onbepaald den
hoogsten lof wil toekennen.
Het is een vijf en dertig jaar geleden dat, niet als vertaling, maar als oorspronkelijke
poëzie, Hollandsche Tersinen geschreven zijn. Prudens van Duyse vermeldt het in
de

zijne Prijsverhandeling, bladz: 229, II

deel. Zij zijn van hem zelf en te vinden in

de

zijne ‘Vaderlandsche Poëzie’ II deel, in den Derden Zang van ‘de Dood van
Egmont.’ Volgens zijn eigen oordeel echter zijn zij niet onberispelijk. Gelukkiger dan
hij was echter in die verssoort later ten Kate. Zijne ‘Schepping’ bevat in het vierde
tafereel die heerlijke hymne aan de zon:
‘Nu zal zich de Aard, met immer gretige oogen,
Verkwikken aan de stralen uwer eer,
Uw heldenloop toejuichende in den hoogen.
En als ze uw komst reeds millioenen keer
Gevierd heeft, toch elke' avond zult gij 't hooren:
“Nog ééns, o Zon! nog ééns, en - altijd weêr!”
En altijd weer ontsluit ge uw lichttrezoren,
Haar met uw warmte en levensovervloed
Verzadigend tot in de kleinste poren.
Gij kranst haar 't hoofd gelijk een minnaar doet,
En om heur schoudren plooit gij, lente aan lente,
Het bruiloftskleed, dat afhangt tot heur voet.
Des winters schuld betaalt uw zomerrente
Met woeker. En zoo hoog kunt ge niet staan,
Of door de reten uwer vlammen tente
Zult gij den gang der waereld gadeslaan,
Het Drama, dat de menschenkindren spelen,
Geslingerd immer tusschen lach en traan.
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Wat wisseling van groepen en tafreelen,
Van eeuwen en van levens en van lot,
Bespiedt gij hier in talloze tooneelen!
Gij ziet den mensch, Gods beeld eerst, van zijn God
Afvallig straks; en 't kroost uit hem geboren,
Steeds struiklend over 't ééne en éérst gebod!
Een Paradijs, geschonken en verloren,
Ontloken en verdord gelijk een roos,
Begraven onder distelstruik en doren,
Wel steeds teruggezocht, maar vruchteloos!
Een zondvloed, de aard nog eenmaal in zijn kolken,
Omhullend met den windeldoek des doods;
Maar de Ark gespaard, en 't zaad der Nieuwe Volken
Uit haar verspreid: - terwijl gij zelf omhoog
Als met een bloemfestoen, de waterwolken
Bijéénbindt met uw bonten regenboog!
Een Tweede Menschdom dan, in al zijn trachten
En streven zich ontwikklend voor uw oog;
De vroegste pelgrimaadjen der Geslachten,
De jeugd der Maatschappij; de wieg en 't graf
Van Naties; - Koninkrijken, Waereldmachten,
In opkomst, bloei, verval, verstrooid als kaf;
Den langen strijd van Waarheid met de logen,
Barbaarschheid met Beschaving, die den staf
In 't eind verheft, de wondren des Alhoogen
Nascheppende op 't gebied van Industrie
En Kunst eri Wetenschap - heel 't wilsvermogen
En de almacht van het Menschelijk Genie.....
Maar al de zwakheid ook van 't Menschlijk Harte,
Zijn tweespalt en gebroken harmonie,
Zijn dwaze vreugd, door schandelijke smarte,
Zijn schaamle deugd, door schittrend kwaad gestoord,
Dat álles zult ge aanschouwen uit de verte.
Gij zult den Dood in 't kleed van Broedermoord,
Geweldig in het leven in zien breken,
En zetten steeds de groote slachting voort,
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Door duizenden van kwalen en gebreken
Door Krijg en Pestilentie, Overdaad
En Armoe, door de giftige angelsteken
Der driften, Roem-en Gelddorst, Liefde en Haat,
Door lood en staal, door de elementen allen,
Zelfs door de lucht, die door de longen gaat!
Zoo zult gij rijp en groen voor hem zien vallen,
En bleeken op het wijde doodeveld
Het lijkgebeent' van millioenentallen.
Maar Hém ook zult ge zien, den Sterken Held,
Uw beeld, des warelds Licht, die dood en zonden
Vernietigt en het Paradijs herstelt,
Dat schooner nog dan 't eerste wordt bevonden!
Dáár drogen alle tranen hier geschreid;
En zelfs uw glans, o Zonne! wordt verslonden
In 't eeuwig licht van 's Heeren heerlijkheid.’

In het vijfde Tafereel vinden wij er nog eenigen bij de beschrijving van de grallae of
hoogpotige steltloopers:
‘Daar stappen ze op de hooge steltenpoten
Met veedren als een pels van harig pluis
En beendren als uit ijzererts gegoten.
De modder kuilt en wordt met steenrotsgruis
Doormetseld, waar zij hun drie teenen planten,
Bij d'ellenlangen tred. De kraan, de struis,
Wordt dwerg bij die gevleugelde giganten
Die toch van hun geslacht zijn. Menigeen
Had later naast Afrijkes elefanten
Gelijkhoofds in de renbaan kunnen treên.
Hun roepstem als ze krijschen, als ze tieren,
Snerpt als een veldgeschrei door alles heen.
En als ze met de breede wieken zwieren,
In dichte zwermen varend naar omhoog,
Ontroerd de lucht alsof er stormen gieren,
En dekt een zwarte wolk den hemelhoog.
Zij wandlen naar de meeren, naar de plasschen,
En of het schelpdier 't huis te sluiten poog,
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Het vischvolk op zijn schubbige kurassen,
De schildpad op zijn steenen dak vertrouwt,
Toch zal die monsterneb zijn prooi verrassen....
Niet lang nochtans: geen reuzen worden oud!’

Potgieter heeft dus ook naar mijne meening goed gedaan dat hij in de plaats van
zijne Tersinen van 1837, waarin alle regels sleepende rijmen hebben, anderen koos
voor zijn ‘Florence’, namelijk zulke, waarin sleepende en staande rijmen elkander
afwisselen. Dat gedicht werd door hem vervaardigd na eene Italiaansche reis, na
den

een bezoek aan Dante's geboorteplaats. Toen op den 14 Mei 1865 het standbeeld
van den grooten dichter op het plein voor Santa Croce werd onthuld, was hij daar.
Wat de Hollandsche dichter daar dacht en gevoelde, zijn gedicht, dat goed geteld
drie duizend twee en veertig regels bevat en waarbij tot opheldering een honderdtal
bladzijden dicht inéén gedrukt proza zijn gevoegd, zegt het ons. Wij mogen het in
hem waardeeren dat ook daar de liefde voor zijn vaderland niet verkoelde, dat hij
van geene aandoening kan getuigen door de herinnering der oude tijden of door de
aanschouwing van het verjongd Italie bij hem gewekt, zonder zijne warme trouw
aan het dierbare Holland uit te spreken. Hij is gekomen naar Florence om Dante te
huldigen:
‘Dier Holland! dat ik liefhebbe om de glorie,
Uws harten beê, terwijl op veld en vloed
De vrijheidszucht den weg wees ter victorie.
Gij met den roem der waapnen onvoldaan,
Gelauwerd uit de halle der historie
Het steile pad der kunsten opgegaan;
Dier Holland, dat een lente neer zag zijgen
Wier bloesempracht geen plaatse liet voor blaen,
Daar geur en gloed ontvloeide aan alle twijgen;
Gij even frisch, hetzij uw doek of dicht
Op nieuwe wijz' de hymne leerde stijgen,
Op eigen trant de groepen riep aan 't licht;
Diêr Holland dat, trots overwolkte transen,
't Oorspronklijk schoon een tempel heb gesticht
Dien's vreemdlings oog benijdend nog ziet glansen,
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Gij acht het geen vergrijp aan uw genie
Zoo 'k heden hij der dankbre wereld kransen
Den uwen ook deez' groote schimme biê!’

Hij huldigt Dante met geheel Italie, neen, nog niet met geheel Italië. Hij betreurt dat,
maar hij betreurt veel meer, dat wij geen vloot meer hebben om ons bij dit pleit te
doen gelden, dat wij als uit schaamte daarover het gedenkteeken voor onzen
grootsten vlootvoogd voor het grootste deel van ons volk verborgen houden.
‘Waar is paar van vernuft en van kraften zoo kloek
Als de leeuw met het zwaard en de leeuw met het boek’?

dichtte Hooft op 't verbondt van Hollandt en Venetie, in 1620, en Potgieter denkt er
aan:
‘Ach, waar van ons de drietand niet geweken,
Hoe zou de leeuw, wiens klaauw op 't zwaard nog boogt,
Den leeuw met 't Boek dezelfde zijn gebleken,
Die, hem ter hulp gedaagd op 't verre strand,
De wereld van 't Gemeenebest deed spreken
Dat glorie koos voor ruste van 't Bestand!
De Ruyters graf, voor 't oog des volks verborgen.
Leert niemand meer, dat liefde voor zijn land
Ook d' armsten knaap onsterfelijke eer blijft borgen;
Het leege koor noch 't leeg kapellental
Draagt heugnisblijk van Hollands vrijheidsmorgen
Wiens wederga geene eeuw aanschouwen zal.’

Ook kan het bij een dichter als Potgieter niet anders of, terwijl zijne Tersinen hem
even goed passen voor een statig verhaal als voor eene lyrische ontboezeming,
voor een bijtend epigram als voor een vluggen dialoog, geven zij tevens blijk van
zijne uitgebreide en nauwkeurige kennis van Dante's tijd en leven. Daarbij meen ik
echter dat eene gewichtige bijzonderheid hem ontgaan is, misschien omdat hij zich
te gemakkelijk door een poëtisch tooverbeeld heeft laten verblinden. Als hij namelijk
melding maakt van eene ontmoeting van Dante en Beatrice bij het Lentefeest, door
Dante zelf in zijn Vita Nuova beschreven, dan lezen wij deze overigens inderdaad
schoone regels:
‘Hij (Dante) bloost, hij slaat zijn blikken naar den grond
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En 't kind in 't wit, dat blij hem tegensnelde,
Zij ziet zoo bleek hem worden als een lijk!
Geen vrage of ooit die krankte meer hem kwelde,
Een lachje, als eens ons dat der eng'len blijk',
Verkondt hem haar verrukkend mededoogen,
Verplaatst hem in een lieflijk tooverrijk!
Zie, beurtlings spreekt er uit zijn donkere oogen
Een hartstogt als nog nooit hem heeft geblaakt,
Een eerbied of ter kerk hij lag gebogen;
Wat drift, wat schroom is in zijn harte ontwaakt.
Hij moog tot haar met open armen treden,
Niet eens de zoom haars kleeds wordt aangeraakt;
Al luistert zij, hij heeft geen kus gebeden;
Naauw antwoordt ze en voert toch den hemel in....
Gij, eerste Mei, die d' aarde maakt ten Eden,
Gij 't paradys bezielende eerste Min!
Hoe zal weldra de zang van Dante u loven,
Tot Beatrice er aller hart door win'!’

En als Potgieter denkt aan Beatrice's dood, dan zegt hij:
‘Als bliksemstraal uit wolkenlooze lucht
Blijft de eeuwen door de schrikbre mare dringen
De slervensmaar van al zijn aardsch genucht;
Daar de englen die tot Beatrice kwamen,
Hosannah zingend bij hun hemelvlugt
In stroomen lichts, de dierbre tot zich namen.
‘Hoe is die stad zoo eenzaam eens vol volk!’
Hem krimpt de borst als Jeremias zamen
En 't klaaglied wordt van zelf zijn wee ten tolk;
‘Hoe zit ze of ze weduw waar te treuren!’
Voor hem zal nooit uit dezer droefheid wolk
De zon zijns heils het aangezicht weer beuren!
‘In tranen is haar nachtwake omgegaan!
Hij voelt de smart hem 't ingewand verscheuren
Hij roept den dood, de doôn benijdende aan.
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Wat schaam'le troost, in eenzaamheid te schreiën,
Zijne oogen naar den hemel op te slaan,
Zich met de hoop dat zij hem hoort te vleijen!
En toch, haar naam te fluisteren wordt hem zoet,
Te vragen hoe van hem zij kon verscheien
Te wanen dat zij hem van veer nog groet!’

Wie zou bij deze regels niet meenen dat Dante en Beatrice als een verliefd paar
samen geleefd hebben, misschien wel gehuwd zijn en dat hunne gelukkige
verbintenis door den plotselingen dood van Beatrice is verbroken? Over 't algemeen
zijn dichters, ook als verliefde luî, geene gewone menschen, maar de betrekking
tusschen Dante en Bealrice is al zeer bijzonder geweest, voor zoover namelijk ooit
eenige liefdesbetrekking tusschen hen bestaan heeft. Het is bekend dat Fouques
de Sade, de voorvader van den beruchten romanschrijver, Marquis de Sade, uit
den tijd der Fransche revolutie, de echtgenoot was van Petrarca's Laura en Beatrice,
de dochter van Folco di Ricovero Portinari, was gehuwd met Simone de' Bardi.
Fauriël doet ons in zijne ‘Histoire de la poésie Provencale’ I pag: 52, opmerken:
‘Dans les républiques de la Toscane, les moeurs populaires étaient simples, graves,
austères et lagalanterie chevaleresque prit naturellement la teinte de ces moeurs.
L'amour y fut plus idéal, encore plus désintéressé, plus semblable à un culte que
dans les cours de Provence.
Des poètes s'élevèrent de tous cotés en Toscane, pour chanter cet amour
nouveau. On en connait un cinquantaine, qui fleurirent de 1220 à 1265, époque de
la naissance de Dante. On y trouve quelques beaux traits, mais encore beaucoup
de rudesse et de monotonie. Ce fut Dante, qui fit de cette première poésie toscane,
encore plus qu' a demi provencale, une poésie libre, toute italienne. Dante n'est
guère cité comme poète lyrique, c'est une preuve qu' il n'est pas encore suffisamment
connu. Il faut pour le bien juger, le considerer à la suite de tout ce qui le précède et
au milieu de ce qui l' entoure, comme le représen tant poétique d'Italie, à une des
plus belles et des plus singulières époques de cette contrée.’
Men ziet, dat wij ook nu weder even als bij de vraag naar den oorsprong der
verssoort van Dante, gewezen worden op zuidelijk Frankrijk. Inderdaad, althans wat
de poëzie aangaat, liep
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de stroom der beschaving van daar over Sicilië naar Italië, bijzonder naar Toscane.
De huwelijksverbindtenissen der edelen en der vorsten brachten daaraan niet weinig
toe. De Fransche koning Robert was gehuwd met Constance, eene dochter van
Guillaume Taillefer, graaf van Provence en in 1080 huwde Mathilde, de dochter van
Raymond Berenger een lateren graaf van Provence met Roger, graaf van Sicilië.
In 1186 huwde de zoon van Frederik Barbarossa, Hendrik met Constantia, de
erfgenaam van haren kinderloozen neef, Guillaume II van Napels en Sicilië en de
zoon uit dat huwelijk was de rijk begaafde Frederik II. Deze Frederik en zijn kanselier
Pierre des Vignes schreven gedichten in het Italiaansch. Misschien zijn zij wel niet
de eerste Italiaansche dichters geweest, want Dante verhaalt in zijn Vita Nuova van
1300 dat men sedert een anderhalve eeuw begonnen was in het Italiaansch te
schrijven en Sismonde de Sismondi teekent in zijne: ‘Histoire des républiques
Italiennes’ II pag: 405, daarbij ook aan: ‘L'an 1150 Roger I roi de Sicile régnait
encore. Il parait que c'est de son temps et dans ses états qu' on essaya pour la
première fois de faire des vers italiens. Son petit-fils Guillaume II accorda sa
protection aux poètes; c'est peut-être le seul mérite qui lui ait procuré le surnom de
b o n .’ Toch had het voorbeeld der Provençaalsche en Siciliaansche dichters de
Italiaansche opgewekt, maar hoewel de strekking der poëzie dezelfde bleef, zij
onderging tevens eene hoogst merkwaardige verandering. In waarheid, hetzelfde
onderwerp kon niet op dezelfde wijze behandeld worden onder den adel van zuidelijk
Frankrijk en Sicilië en onder Italiaansche burgers, zooals die van Florence, die in
de dertiende eeuw nog zoo fier op hunne vrijheid waren en die ook in de poëzie
hun eigen trant volgden. Sedert de tweede helft van de twaalfde eeuw ongeveer
was onder de troubadours van Provence eene lyriek beoefend, die in de geschiedenis
der litteratuur bekend staat als: la poésie amoureuse. Fauriel heeft in het tweede
deel van zijne ‘Ilistoire de la poésie Provençale’ aan haar een honderdtal bladzijden
toegewijd. Zij staat in het nauwste verband met de ridderlijke galanterie van dien
tijd, die tot een systeem met instellingen en wetten werd en die zoo weinig strookt
met onze denkwijze, met de zeden en gebruiken van onzen landaard en van onzen
tijd, dat wij dikwijls in de verzoeking komen om die troubadours vooral, maar ook
die ridders en edelvrouwen voor
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krankzinnigen te houden. Hoe anders te oordeelen over die Vorsten en Heeren, die
adelijke of niet adelijke minnezangers bij zich ontvingen, hen onderhielden en hen
toestonden om met hunne vrouwen eene verbindtenis aan te knoopen, ‘une de ces
liaisons chevaleresques’, zooals Fauriel zegt, ‘qui n'étaient au fond que des tentatives
scabreuses pour maintenir l'amour et le désir à leur plus hant degré de vivacité. Le
mystère et le secret étaient une des conditions de cet amour chevaleresque et l'une
de ses difflcultés. Autant un troubadour mettait de vanité à se faire croire aimé d'une
dame de haut rang, autant il mettait de soin à cacher le nom de cette dame.’ Deze
erotische poëzie werd als het schoonste en het heerlijkste, wat de lyriek voortbrengen
kon, beschouwd.
Ook ontstond daarnevens eene soort van didaktische poëzie over hetzelfde
onderwerp in een gedramatiseerden vorm; vragen werden gedaan en antwoorden
gezocht; dikwijls gaven de troubadours elkander vragen op; zoo ontstonden die
gedichten welke t e n s o n e n genoemd werden. Er werd bij voorbeeld gevraagd:
‘Lequel est préférable d'être aimé d'une dame, d'en recevoir la preuve la plus désirée
et de mourir aussitôt après ou de l'aimer longues années sans en être aimé.’ En
het antwoord was: ‘J'aime mieux servir ma dame sans récompense que de mourir
à la première récompense recue. Aimant ma dame, je ferai ce que commande bonne
amour; je serai vaillant et preux et me signalerai par maint beaux fait.’ Zelfs vinden
wij de vraag: ‘Deux hommes sont mariés; l'un à une femme aimable et belle, l'autre
à une femme laide et disgracieuse. Tous les deux sont jaioux, lequel est le plus
fou?’ Natuurlijk begonnen spoedig sommige troubadours dat alles vervelend te
vinden; zij konden zich niet tevreden stellen met: ‘un amour, qui voulait être une
sorte de moyen terme impossible entre le désir naturel et une pureté absolue.
Quelquesuns voulurent bannir de l'amour toute sensualité et le réduire à un pur
commerce de sentiments et de pensées. D'autres en plus grand nombre, prenant
le parti opposé, dépouillèrent l'amour d'enthousiasme et de moralité, pour le réduire
à ce qu' il a dans tous les temps et partout de plus réel et de plus vulgaire.’ Deze
lyriek nu, deze poésie amoureuse, ging ook naar Italië over.
Zij werd door Frederik II en zijn kanselier in het Italiaansch beoefend, maar zij
onderging daarbij eene zoo belangrijke wijziging, dat misverstand zeer licht mogelijk
is en volkomen op-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

325
lossing van alle raadselachtige uitdrukkingen ook aan het scherpzinnigste onderzoek
nog niet is gelukt. Utvoerig en smaakvol tevens is dit onderwerp behandeld door
C.J. Delécluse in een werk getiteld: ‘Dante ou la poésie amoureuse.’ Dat op Sicilie
en bijzonder aan het hof van Frederik te Palermo weelderig en wellustig werd geleefd,
lijdt geen twijfel, maar evenmin dat deze vorst nog aan andere literarische mannen
het oor leende dan aan de Provencaalsche troubadours en aan hunne Siciliaansche
navolgers. Al wat de wetenschap dier dagen uitstekends bezat was daar welkom,
Arabieren en Joden, zoowel als Franschen en Italianen, Duitschers en Grieken, en
Frederik duldde geene priesterheerschappij, maar evenmin bleef hij doof als de
kerk tegen het zedenbederf hare stem verhief. In de gedichten van deze mannen,
van Frederik en Pierre des Vignes, schemert reeds eene opvatting der liefde door,
die zich van de ‘gaie science’ der provencaalsche dichters onderscheidt door
toenadering tot de leer van Plato, waarschijnlijk door Arabische filosofen op Sicilie
verkondigd. Dat verschil gaf een paar eeuwen later Marcilio Ficino in zijne
redevoering over Plato's gastmaal aldus aan, naar de vertaling van Delécluse, pag:
277: ‘le premier amour réside dans la volupté, le second dans la contemplation; l'un
s'attache à la forme particuliere d'un corps, l'autre se porte à l'entour de la beauté
universelle de toute la génération humaine et ces deux amours se combattent
toujours dans l'homme. L'un vous plonge dans la vie voluptueuse et matérielle,
l'autre élève vers la vie angélique et contemplative. Le premier est plein de passion
et s'empare du plus grand nombre des hommes, l'autre toujours calme ne convient
qu' au petit nombre.’ Deze verandering in de poésie amoureuse werd nog sterker
toen zij in Italië, bijzonder in Toscane, beoefend werd door Dante en zijne jongere
en oudere tijdgenooten. Brunetto Latini mag een waardig voorganger van Marcilio
Ficino heeten en Dante Alighieri en Guido Cavalcanti waren zijne geliefdste
leerlingen. Bovendien de heilige Thomas en de heilige Franciscus hadden voor
Italië niet vergeefs geleefd; de stoute gedachtengang van den een en de ascetische
zelfverloochening van den ander toonen, al schijnen zij hemelsbreed van hem te
verschillen, verwantschap met Plato. Zoo werden dan tusschen 1280 en 1295
ongeveer Sonnetten, Canzonen, Tensonen gedicht. Van Dante en Guido beiden
zijn zij in het Italiaansch en Fransch bij Delécluse te vinden; die van Dante zijn
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ook door S. Rhéal Paris 1852 vertaald. Tegen 1300 schreef Dante zijn werk ‘Vita
Nuova’ en eindelijk in de Divina Comoedia is het Beatrice, die hem in de hoogste
sferen van het Paradijs rondleidt, terwijl ook zij weder in een door hem omstreeks
1310 vervaardigd geschrift, ‘il Convito’, de hoofdpersoon is. Delécluse spreekt terecht
van: ‘trois phases de la vie imaginaire de Béatrice’ en verzekert: ‘il résulte donc
évidemment des propres paroles de Dante, que la jeune Béatrice, fille de Folco
Portinari, de la Vie nouvelle, est déjà singulièrement modifiée dans la Divine
Comédie, puisque le plus grand nombre des commentateurs s'accordent pour en
faire la personification de la Théologie et qu' enfin, dans le Banquet, cette Dame
pour laquelle Dante éprouva son second amour, cette troisième Beatrice se trouve
être la Philosophie’. Ook Luigi Portirelli, in zijne uitgave der Divina Comoedia, Milano
1804, merkt op, dal Dante over zijne liefde steeds raadselachtig spreekt en dat men
hem alleen eenigszins begrijpen kan, als men in 't oog houdt, dat Beatrice is: ‘la
Sapienza o la Teologia.’ Het mag als historisch zeker aangenomen worden dat
Dante en Beatrice als jongelui reeds vroeg, gelijk jongelui dat gebeurt, op elkander
zijn verliefd geworden, even zeker, dunkt mij, dat Dante aan die liefde niet getrouw
is gebleven. Hij wijdde haar wel zijne verzen en noemde haar zijne uitverkorene,
maar hij begon Beatrice te ontwijken; hij ontvluchtte haar eindelijk als hij haar
ontmoette. Ondanks haar huwelijk met Simone de' Bardi vermoed ik dat zij Dante
innig genegen bleef en het bericht van haren vroegtijdigen dood wijst misschien op
één dier vreeselijke treurspelen, waaraan de geschiedenis van Italie ook in dien tijd
zoo rijk is. Vrijer dan ooit dichtte Dante van zijne geliefde. Toch huwt hij niet lang
daarna. Hij schaamt zich omdat hij, zooals Potgieter het uitdrukt:
‘Weer oogen heeft voor 't schoone van een vrouw.’

Maar 't is niet die aandoening, zoo natuurlijk, al laat men zich door haar niet
overheerschen, die gewekt wordt, als een man zich voorstelt, dat een gestorven
gade hem in de armen eener tweede vrouw verrast en verwijtend vraagt: hoe kunt
gij na mijn verlies ooit weer zoo gelukkig zijn? Zijn huwelijk is ontrouw aan Theologie
en Philosophie.
Uit Florence verbannen kan hij vrouw en kroost vergeten door de vlucht van zijn
genie gezaligd, door de eenzaamheid van

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

327
zijn genie gefolterd. Al wreekt zich van tijd tot tijd zijn gezond mannelijk gestel op
zijne mystiek en brengt hem tot eene afdwaling, hij blijft aan de Dame zijner keuze,
Theologie of Philosophie, getrouw. Dat hegrijpen en waardeeren zelfs zijne kinderen,
die aan zijn sterfbed staan en zijn eigen zoon bezorgt de eerste volledige uitgave
der Divina Comoedia.
Wat verder Potgieter's ‘Florence’ betreft, wie wil, moge zich ergeren aan
wonderlijken zinbouw, bijv: bij de schildering van den optocht van het Hof der Minne:
‘Was d' Amor straks aan 't hoofd dier edellieden
Den schalken stoet van deernen wellekom
Tot hij haar koos, die hem een kus moest bieden,
En, marde zij, de pijl vloog van de pees,
En 't bruine kind zijn hofnar onder 't vlieden
Toch niet ontgaan, geen vrede vond door vrees?’

Van dergelijk gehalte zijn meer strofen. Er zijn ook vele anderen, waarin, al
verloochent zich Potgieters 's eigenaardigheid nooit, edele gedachten in een
schoonen vorm zijn uitgedrukt. De laatste afdeeling van zijn gedicht is eene der
beste. Wie prent ze niet gaarne in het geheugen, deze zes regels:
‘Aan 't goede, aan 't schoone, aan 't heilige zich te wijden
Der baatzucht vremd, die wedloopt in 't gewoel
Van hoog en laag, - het levenslange strijden
Getroost, voor de idealen elke smart,
Den wreedsten hoon, verguizing zelfs te lijden,
Vermag alleen 't ontvanklijk, teeder hart.’
Leiden.
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Plinius de Jongere.
Door Dr. D. Burger.
Montaigne zegt van de brieven van Cicero en Plinius: ‘il se tire des escripts de Cicero
et de ce Pline, peu retirant à mon advis aux humeurs de son oncle, infinis
tesmoignages de nature oultre mesure ambitieuse; entre aultres, qu'ils sollicitent,
au sceu de tout le monde, les historiens de leur temps de ne les oublier en leurs
registres: et la fortune, comme par despit, a faict durer iusques à nous la vanité de
ces requestes, et dez longtemps faict perdre ces histoires. Mais ceci surpasse toute
bassesse de coeur, en personnes de tel reng, d'avoir voulu tirer quelque principale
gloire du caquet et de la parlerie, iusques à y employer les lettres privées escriptes
à leurs amis; en manière que aulcunes ayant failly leur saison pour être envoyées,
ils les font ce neantmoins publier, avecques cette digne excuse, qu'ils n'ont pas
voulu perdre leur travail et veillées. Sied-il pas bien à deux consuls romains,
souverains magistrats de la chose publicque emperiere du monde, d'employer leur
loisir à ordonner et fagotter gentiement une belle missive, pour en tirer la reputation
de bien entendre le langage de leur nourrice! que ferait pis un simple maistre
d'eschole qui en gaignast sa vie!’ (Essais. I. 39).
Dit oordeel van Montaigne heb ik, om de naieve uitdrukking, onvertaald
wedergegeven. Wel verre evenwel van het toetestemmen, zal het geheele volgende
opstel er eene wederlegging van
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bevatten. Wij zijn voor het bewaren en uitgeven der brieven van Cicero en Plinius
grooten dank verschuldigd. Wij kunnen daardoor in de tijdperken, welke zij beleefden,
een veel dieperen blik slaan, en ons veel duidelijker de toen heerschende gewoonte
en denkwijze voor den geest halen dan uit eigenlijk geschiedkundige boeken mogelijk
is. Veel van hetgeen ons belangstelling inboezemt, omdat wij de zeden en gebruiken,
ook van het dagelijksche leven, wenschen te kennen, werd door de
geschiedschrijvers niet waardig gekeurd, om opgeteekend te worden, doch komt
in die brieven ongezocht te voorschijn. En wie zal het een redenaar verwijten, dat
hij ook in zijne brieven een goeden stijl tracht te schrijven? Of wie zal het verkeerd
vinden, dat een hoog geplaatst persoon keurig is in de uitdrukking zijner gewone
correspondentie? Of wie zal het afkeuren, dat een staatsman gaarne door een
vriend, die geschiedenis schrijft, met lof vermeld wordt? In de officieele stukken zien
wij altijd meer of minder tooneelspelers, in de brieven zien wij menschen; en dat die
menschen, ook al zijn het romeinsche consuls, menschelijk denken en gevoelen,
doet ons aangenaam aan in plaats van onze ergernis op te wekken.
Over Cicero's brieven wil ik thans niet spreken, daar ik mij die van Plinius den
jongeren tot voorwerp van behandeling gekozen heb; omdat het mij voorkwam, dat
zijne geschriften niet minder, ja eigenlijk meer, dan die van zijn vroeger door mij
besproken oom verdienen weder onder de aandacht van het Nederlandsche publiek
gebracht te worden.
Het is onnoodig het leven van onzen Plinius afzonderlijk te behandelen. Het ligt
in zijne brieven voor ons.
Behalve zijne brieven heeft hij nog pleitredenen en gedichten geschreven, die
verloren zijn, en eene lofrede op keizer Trajanus, die bewaard is gebleven. Deze
laatste willen wij het eerst bespreken.
De lofrede op Trajanus is gehouden, toen Plinius door toedoen van Trajanus met
Cornutus Tertullus consul geworden was, en den keizer voor deze eer in eene
plechtige redevoering moest bedanken. Het is dus een officieel stuk, waarvan de
stijl hier en daar de blijken draagt, daar deze bloemrijk en wat veel met
tegenstellingen versierd is. Met dit al maakt zij bij de lezing een aangenamen indruk.
De inhoud is kortelijk deze.
Plinius begint met de verzekering, dat hij Trajanus als een
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uitstekend mensch, doch die zelf niet met de goden wil gelijkgesteld worden, zal
prijzen, en hierbij geen overdrijving zal bezigen. Hierop vermeldt hij, hoe Trajanus
om zijne deugd, zonder dat hij het wist, door Nerva tot zoon aangenomen en tot
opvolger benoemd was, en hoe dadelijk op het vernemen van deze keus de onrust,
die zich in het rijk begon te openbaren, was opgehouden. Verder verhaalt hij, hoe
Trajanus de eer der Romeinsche wapenen hersteld had door de Daciërs in een
winterveldtocht te overwinnen; hoe hij zich bij de soldaten geacht en bemind had
gemaakt door al hunne vermoeienissen te deelen; hoe hij goede krijgstucht wist te
houden en de verdiensten zijner enderbevelhebbers durfde erkennen.
Hierop vermeldt hij zijne terugkomst. Deze was niet, zooals dikwijls bij vroegere
keizers, voor de steden welke hij doortrok, drukkend en bezwaarlijk geweest. Hij
had daarbij zoo weinig verwaandheid getoond, dat hij den naam van v a d e r d e s
v a d e r l a n d s , dien de senaat hem aanbood, niet wilde aannemen, zeggende, dat
hij dien eerst moest verdienen. Ook hij zijn intocht in Rome vertoonde hij geene
trotschheid en was daarop zeer mild in zijne uitdeeling aan de soldaten en de
burgers.
Voorts zorgde hij voor overvloed van granen door den handel aan te wakkeren,
hetgeen zóó gunstig werkte, dat zelfs, toen Aegypte door misgewas bezocht werd,
dit land uit de overige provinciën toevoer kreeg.
Hierop volgden openbare spelen, waarbij alle plagerijen van de toeschouwers,
die de vorige kiezers zich veroorloofd hadden, vermeden werden, en geen
fatsoenlijke lieden genoodzaakt werden voor het volk op te treden.
Daarna deed Trajanus iets, dat aan de Romeinen zeer aangenaam was, daar hij
de verklikkers verbande, die onder de vorige regeering een ware ramp voor de stad
geweest waren.
Verder vermeed hij alle vroeger gebezigde onrechtvaardige middelen, om de
schatkist van den staat of zijne bijzondere schatkist te vullen. Hij schafte ook de
belasting op de erfenissen van ouders, kinderen, broeders en zusters, de
majesteitsprocessen en de gedwongen erffatingen aan den keizer af, en wist toch
geld genoeg voor de noodige uitgaven te bekomen. Hij toonde geen afgunst tegen
verdienstelijke burgers, maar hielp ze vooruit, verbeterde de zeden door zijn
voorbeeld, beschermde de studie en toonde zich toegankelijk voor alle menschen.
Hij versierde de stad met
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fraaie gebouwen en bewees aan de goden de eer, die hun toekwam, terwijl hij voor
zich zelven alle ijdele loftuitingen en kostbare eerbewijzen, zooals gouden
standbeelden, triomfbogen enz. verwierp.
Hij wilde niet voortdurend consul wezen, en toen de senaat hem had overgehaald,
om het voor de derde keer te worden, koos hij ambtgenooten, die het ook voor de
derde keer werden, zich vroeger verdienstelijk gemaakt hadden, en bij den senaat
gezien waren. Hij solliciteerde voor zijn consulaat op de gewone wijs, en deed den
gewonen eed, zoo bij het aanvaarden als bij het afleggen van dit ambt. Hij liet den
senaat vrij beraadslagen, en in het jaarlijksche plechtige gebed om zegen de woorden
inlasschen: m i t s h i j g o e d r e g e e r d e . Hij deed geene pogingen om geheime
gesprekken uit te vorschen; maar merkte toch telkens, dat hij bemind was. Hij
spoorde jongelingen uit aanzienlijke familiën aan, om naar eerambten te dingen,
en hielp ze voort; doch hij stond er op, dat zij op de gewone wijs bij den senaat
solliciteerden. Ook prees en beloonde hij verdiensten van stadhouders, die de
provinciën goed bestuurden, en beschouwde dit als eene aanbeveling voor stedelijke
eerambten. Hij feliciteerde de gekozen candidaten recht hartelijk, en maakte zich
door dit alles zóó bemind, dat hij eens door het geheele volk luide werd toegejuicht,
hetgeen hem de tranen uit de oogen perste. Dit heeft de senaat met recht in koper
laten graveeren.
Als consul raadpleegde hij den senaat geheel als een gewoon consul en ging ook
als zoodanig door de stad. Hij behandelde zijn consulaat niet als een blooten
eerepost, maar raadpleegde den senaat en sprak met grooten ijver recht. Ook was
hij zeer vlijtig in het aanhooren en beantwoorden van de verzoeken der provinciën,
ja der enkele steden, en hierbij betoonde hij zoowel rechtvaardigheid als
zachtzinnigheid.
Hij zocht mannelijke uitspanningen. De jacht was zijn voornaamste vermaak, en
hij deed daarbij met grooten ijver mede. Ook voer hij soms voor vermaak op zee en
stuurde of roeide dan zelf.
Zijn huisgezin was een voorbeeld van zedigheid en nederigheid.
Zijne vrienden hadden hem oprecht lief, en hij eischte van hen niets, dat op vleierij
geleek.
Zijne vrijgelatenen behandelde hij goed, maar zorgde, dat zij niet te veel invloed
kregen.
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Daarom heeft de senaat hem met recht den eernaam van d e n b e s t e n toegekend.
Hierop dankte Plinius voor de aan hem en aan zijn ambtgenoot bewezen eer,
bad Jupiter om zegen voor Trajanus en dankte ook den Senaat voor zijne
aanbeveling.
Dit is de korte inhoud van de lofrede op Trajanus. Misschien zal iemand zeggen,
dat dit stuk geen geloof verdient, omdat het eene officieele lofrede is. Wij antwoorden
hierop, dat niet alleen de geschiedenis al het hier gezegde bevestigt, maar dat dit
ook geheel wordt toegestemd door de bijzondere briefwisselimg van Plinius met
zijne vrienden en de officieele met den keizer, vooral toen Plinius door Trajanus tot
stadhouder van Bithynie was aangesteld. Dit willen wij thans met eenige voorbeelden
aantoonen.
In een zijner brieven (I. 17.) vermeldt Plinius, dat Titinius Capito beroemde mannen
van vroegere tijden bijzonder vereerde, er gedichten op maakte, en zijn huis versierde
met beeldtenissen van Brutus, Cassius, Cato enz. Zoo iets was onder Domitianus
eene doodmisdaad, maar onder Trajanus kon het vrij geschieden. En waarom?
Omdat de liberalen van zijn tijd tevreden waren, als de keizer volgens de wetten
regeerde en den senaat in eere hield. Daar nu Trajanus dit deed was ieder voldaan,
en er was geen spraak of gedachte van oproer.
Verder verhaalt Plinius (II. 11.), dat hij bij een rechtsgeding in den senaat een
stadhouder van Afrika moest beschuldigen, terwijl Trajanus, als consul, voorzitter
was. Hij had toen met groote inspanning vijf uren lang gesproken, en de keizer had
zich tusschen beide ongerust gemaakt, dat hij zich zou overspannen, en aan een
vrijgelatenene van Plinius, die achter hem stond, een paar keeren gezegd, dat hij
zijn meester tegen al te groote inspanning moest waarschuwen.
Elders verhaalt Plinius (V. 13) dat, toen in den senaat over omkoopbaarheid van
pleitbezorgers geklaagd werd, deze besloot den keizer te verzoeken, hierin te
voorzien, waaraan na weinige dagen door een besluit des keizers, dat zich door
gematigde strengheid onderscheidde, voldaan werd.
Op eene andere plaats (VI. 22.) verhaalt Plinius, hoe hij er als raadgever bij
geweest is, toen Trajanus als rechter uitspraak doen moest over een twist tusschen
twee personen, waarvan de één door den ander schandelijk bedrogen was, en
roemt zeer de rechtvaardigheid zijner uitspraak.
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Ook spreekt Plinius in een zijner brieven (VI. 27) over de lofrede, die hij houden
moest, en zegt daarin, dat hij zooveel goeds te zeggen heeft, dat de keus uit de
menigte der stof hem moeielijk valt; en dat hij zich van vleierij onthoudt, omdat
Trajanus geene onwaarheid wilde aanhooren.
In een anderen brief (VI. 31) verhaalt Plinius, dat hij met Trajanus te Centum
Cellae (tegenwoordig Civita Vecchia), de geboorteplaats des keizers, geweest was.
Trajanus had aldaar, bijgestaan door een raad uit zijne vrienden, waaronder Plinius,
over verscheidene rechtszaken uitspraak gedaan, en vervolgens met hen
alleraangenaamst, zonder bovenmatige weelde, maaltijd gehouden, waarbij soms
iets werd voorgelezen, soms tot laat in den nacht gemeenzame gesprekken
gehouden werden. Tevens had hij daar een kunstwerk gezien, dat Trajanus liet
vervaardigen, namelijk een steenen dam, die in de zee werd gelegd, om eene baai
tot eene veilige haven te maken.
In een brief aan den grootvader zijner vrouw (VIII. 10) spreekt Plinius van den
wensch om nakomelingen te krijgen, opdat die ook met den tijd tot eerambten
mochten opklimmen. Trajanus toch verhief niet bij voorkeur nieuwelingen, die van
hem geheel afhankelijk waren. Onder Nero en Domitianus wenschte niemand
nakomelingen wegens de ellende der tijden.
Elders (VIII. 17) bericht Plinius, dat Trajanus eene gracht had laten graven, om
het overtollige water van den Tiber af te leiden; ofschoon hij er bijvoegt, dat deze
gracht niet genoeg geholpen had.
Dit zijn geen merkwaardige dingen, zal men zeggen. Op zich zelve zijn zij zoo
heel bijzonder niet; maar dit is juist bijzonder, want wij zien uit deze in het voorbijgaan
medegedeelde zaken, dat Trajanus een keizer was, die als keizer mensch bleef,
zich werkelijk met de zaken des rijks bezig hield, zijne vrienden waardeerde en geen
ijdelen hoogmoed vertoonde.
De brieven van Plinius aan Trajanus en de antwoorden van dezen zijn echter
voor de kennis van de regeering van Trajanus veel gewichtiger. In het algemeen
moet men daarbij opmerken, dat die brieven dood eenvoudig zijn. De brieven van
Plinius beginnen allen met het opschrift: 1. P l i n i u s a a n k e i z e r T r a j a n u s .
Verder zegt hij ééns in elken brief: h e e r ! en bezigt meestal geen andere titels.
Trajanus zet boven zijne brieven eenvoudig: T r a j a n u s a a n P l i n i u s g r o e t e ,
en noemt hem in
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zijne brieven vaak: m i j n w a a r d e S e c u n d u s . Dit was de derde naam van
Plinius, die voluit Cajus Plinius Secundus heette, waarbij, om hem van zijn oom te
onderscheiden, vaak d e j o n g e r e gevoegd wordt. Ook heeft het mijne
opmerkzaamheid getrokken, dat de gewone uitdrukking v a a r w e l ! waarmede de
particuliere brieven sluiten, bij deze brieven, zoo van Plinius als van Trajanus,
ontbreekt. De brieven van Trajanus munten uit door kortheid, en door eene
bewonderenswaardige gaaf, om, gelijk men zegt, den spijker op den kop te slaan.
Verder is het merkwaardig, hoe Plinius over alles, wat zijn wingewest raakt, aan
Trajanus schrijft, en hoe deze onvermoeid is om alles te beantwoorden, ofschoon
hij eene enkele keer wel eens zegt, dat Plinius sommige dingen beter in loco kan
beoordeelen. Bedenkt men nu, dat het Romeinsch rijk alle landen rondom de
Middellandsche zee omvatte, dan kan men zich een denkbeeld maken van de
verbazende werkzaamheid van Trajanus.
Wij willen uit de briefwisseling van Plinius en Trajanus het een en ander
mededeelen.
Plinins vraagt aan Trajanus (8) vergunning, om de standbeelden der keizers en
ook dat van Trajanus zelven in een tempel te plaatsen, en verzoekt verder verlof,
om zich voor zijne bijzondere zaken gedurende dertig dagen te verwijderen. Trajanus
schrijft eerst over het verzoek van Plinius om verlof, dat hij dadelijk toestaat, en ten
opzichte van het standbeeld schrijft hij, dat hij dit om de hartelijke genegenheid van
Plinius wil toestaan, doch anders op zulke eerbewijzen niet bijzonder gesteld is.
In een anderen brief (79) raadpleegt Plinius Trajanus over eene vraag ten opzichte
van de senatoren van Bithynië, namelijk, of iemand, die jonger dan dertig jaar was,
senator kon worden, omdat Augustus bepaald had, dat iemand op zijn
tweeentwintigste jaar eene overheidsbetrekking kon bekomen; en de wet, die dertig
jaren voor een senator had bepaald, eene uitzondering had gemaakt voor hen, die
eene overheidsbetrekking bekleed hadden. Sommigen toch beweerden, dat dus
ieder, die voor eene overheidsbetrekking verkiesbaar was, ook senator kon worden.
Trajanus antwoordde kort en goed, dat de verkiesbaarheid niets baatte, maar alleen
het werkelijk bekleeden van een overheidsambt aan menschen onder de dertig
recht gaf, om senatoren te worden.
Plinius schrijft aan Trajanus (88) om hem met zijn ver-
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jaardag geluk te wenschen, en wenscht hem vermeerdering van roem door meerdere
werken toe. Trajanus antwoordt vriendelijk, dat hij de wenschen heeft ontvangen,
waarbij hem vele door den voorspoed van het gemeenebest gelukkige dagen worden
toegeheden. Men ziet hieruit, dat Trajanus het gemeenebest bij dergelijke wenschen
niet wilde vergeten hebben.
Plinius schrijft aan Trajanus (92), dat de Amiseners, die hunne eigene wetten
hebben, vergunning verzoeken, om eene maatschappij van onderlingen onderstand
op te richten.
Trajanus antwoordt dat, indien dit volgens hunne wetten geoorloofd is, en er geen
oproerig oogmerk achter zit, hij het niet kan beletten; doch dat hij het in steden,
waar de Romeinsche wetten gelden, niet vergunnen mag.
Hierbij moet ik doen opmerken, hoeveel eerbied Trajanus voor de bestaande
wetten aan den dag legt; daar anders de Romeinsche keizers dergelijke
maatschappijen liever niet toelieten, omdat er zoo licht staatkundige bedoelingen
onder verborgen werden.
Onder de brieven van Plinius aan Trajanus is die over de christenen het meest
bekend (96). Plinius schrijft aan Trajanus, dat hij zich vroeger nooit met
onderzoekingen aangaande de christenen bemoeid had, en nu, wanneer menschen
bij hem als christenen werden aangebracht, van ben verlangde, dat zij de beelden
der goden en dat des keizers zouden vereeren en kwaad van Christus spreken; en
dat hij degenen, die dit weigerden, liet straffen. Onlangs was hem een nameloos
geschrift gezonden, waarin vele namen van christenen gevonden werden. Hij had
onderzocht, wat de christenen eigenlijk uitvoerden, en had bevonden, dat zij op
bepaalde dagen 's morgens vroeg een lied ter eere van Christus, als van een god,
zongen en een eed zwoeren, dat zij geen diefstal, rooverij of overspel zouden
begaan, geen kwade trouw zouden bezigen, geen toevertrouwde gelden zouden
loochenen. Dat zij vervolgens heengingen en daarna samenkwamen tot eenen
eenvoudigen maaltijd; doch dat dit laatste had opgehouden, nadat Plinius bij
afkondiging verboden had, geheime samenkomsten te houden. Hij had nog twee
slavinnen, die daarbij bedienden, laten pijnigen, om de waarheid te vernemen; doch
niets ontdekt dan een verkeerd en bovenmatig bijgeloof. Hij wilde dus weten, wat
hij doen moest, daar het christendom zich steeds onder alle standen en leeftijden,
in de steden en op het platte land, uitbreidde, ofschoon het hem voor-
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kwam, dat de tempels, die reeds bijna verlaten waren, in den laatsten tijd meer
bezocht werden.
Trajanus antwoordt, dat hij goed gehandeld had. Dat hij de christenen niet moest
opzoeken, en alleen hen straffen, die bij hem aangebracht en overtuigd werden,
doch allen moest laten gaan, die aan de Romeinsche goden wilden offeren.
Namelooze geschriften moest hij in 't geheel niet in rekening brengen, noch in deze
zaak noch in eenige andere.
Hieruit blijkt, dat noch Plinius noch Trajanus de christenen uit dweepzucht
vervolgde, maar dat zij meenden, dat een onderdaan van het Romeinsche rijk niet
mocht weigeren de Romeinsche goden te vereeren, en dat zij vreesden, dat de
samenkomsten der christenen misschien een staatkundig doel hadden. Ook moet
hier opgemerkt worden, dat Plinius niet alleen van de beelden der goden maar ook
van dat des keizers spreekt, doch dat Trajanus alleen van de vereering der
Romeinsche goden melding maakt.
Plinius raadpleegt Trajanus (108), wat hij moet besluiten aangaande het voorrecht,
dat in sommige Bithynische en Pontische steden de gemeente als schuldeischeres
boven de andere schuldeischers deed gelden.
Trajanus antwoordt, dat, waar zulk een voorrecht door de wet bepaald was, dit
moest gehandhaafd worden, doch dat, waar dit niet bestond, hij het niet ten nadeele
van particulieren moest geven.
Dit zijn enkele staaltjes, waaruit de geest der regeering van Trajanus genoegzaam
blijken kan. Ik wil er nog één bijvoegen, om zijn helder praktisch verstand te doen
uitkomen.
Plinius schrijft aan Trajanus (41), dat bij de stad Nicomedië een meer is, dat goed
gelegen is, om koopwaren naar de stad te brengen, doch dat de weg van daar naar
de zee bijzonder bezwaarlijk is. Plinius wenscht dus eene gracht gegraven te hebben
van dit meer naar eene rivier, die in de zee uitloopt, en verzoekt Trajanus dit toe te
staan, en tevens een landmeter of bouwkundige te zenden, om te onderzoeken, of
het meer hooger of lager dan de zee is. Trajanus staat dit toe en belooft een
deskundige te zenden, maar voegt er bij, dat eerst moet onderzocht worden, of het
meer niet zal leegloopen, als het eene uitwatering bekomt.
Plinius schrijft later (61) over hetzelfde onderwerp, dat er,
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als het noodig is, een dam tusschen de gracht en de rivier kan gelaten worden, doch
dat hij dit voor onnoodig houdt, omdat het meer reeds eene uitwatering heeft, die
men kan toestoppen. Hij voegt er nog andere bijzonderheden bij, ten bewijze, dat
hij de zaak grondig onderzocht heeft.
Trajanus antwoordt, dat, daar hij ziet, dat Plinius de zaak vlijtig bestudeerd heeft,
hij hem volmacht geeft, om te handelen zooals hij best oordeelt.
Deze briefwisseling is zeer merkwaardig, zoo omdat men hieruit zien kan, hoe
sterk in het Romeinsche rijk de centralisatie was, alsook hoe de belangen der
provincien onder goede keizers behartigd werden.
Doch het wordt tijd, dat wij tot iets anders overgaan. Wij willen nu eens zien, hoe,
volgens de brieven van Plinius, de toestand van den senaat onder Trajanus was.
Wij lezen (II. 11), dat de senaat drie dagen achtereen, onder het voorzitterschap
van Trajanus, als consul, vergaderde, om de beschuldiging van een stadhouder
van Afrika aan te hooren, en dat de senatoren, nadat alle redenen gehoord waren,
hunne stemmen, zonder eenigen druk van boven uitbrachten.
In den volgenden brief klaagt Plinius over eene uitspraak van den Senaat, die
hem niet juist voorkwam, en voegt er bij: ‘dit was het gevoelen der meerderheid. De
stemmen toch worden geteld, niet gewogen; maar dit kan niet anders in eene
openbare raadsvergadering, waarin niets ongelijker is dan de gelijkheid zelve. Terwijl
toch het verstand ongelijk is, is het recht van allen gelijk.’
Deze klacht is in mijn oog een onwaardeerbaar getuigenis voor de vrijheid der
beraadslaging onder Trajanus.
Elders (III. 20) verhaalt Plinius, dat er wegens de groote opschudding, die bij
verkiezingen in den senaat bestond, besloten was met briefjes te stemmen, hetgeen
natuurlijk de vrijheid van stemmen zeer in de hand werkte. Plinius was evenwel
maar half overtuigd, dat dit eene verbetering was, en verhaalt daarom later met een
weinig leedvermaak (IV. 25.) dat bij eene volgende stemming een paar geestige
senatoren allerlei grappen en leelijke dingen op hunne briefjes geschreven hadden,
zonder dat het mogelijk geweest was de schuldigen te vinden, die misschien hunne
verontwaardiging het luidst verkondigd hadden. Wie zou zoo iets achter Romeinsche
senatoren gezocht hebben?

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

338
In een anderen brief (IV. 9) verhaalt Plinius weder van eene senaatszitting, welke
vier dagen duurde en waarbij zelfs eens des avonds lampen binnengebracht werden,
omdat een redenaar niet wilde eindigen. In deze zitting was zekere Julius Bassus
beschuldigd, omdat hij als stadhouder in de provincie Bithynie geschenken had
aangenomen. Plinius verhaalt deze geheele zaak vrij uitvoerig en deelt mede, hoe
de senatoren met groote opmerkzaamheid luisterden, groote belangstelling toonden
en geheel vrij hunne stem uitbrachten; zonder dat de keizer in de geheele zaak
genoemd wordt.
Op andere plaatsen (V. 4. 13) deelt Plinius mede, hoe in den senaat over een
verzoekschrift gchandeld was van iemand, die op zijne landgoederen eene markt
wilde instellen, waar de afgevaardigden eener naburige stad tegen opkwamen. De
zaak is op zich zelve zoo gewichtig niet, maar er blijkt uit, dat de senaat ook over
vragen van inwendig bestuur des rijks te beslissen had.
Dergelijke zaken komen er meer voor, waaruit blijkt, dat de senaat wel vrijheid
van beraadslagen en beslissen genoot, wanneer het op toepassen van bestaande
wetten aankwam, doch dat hij om nieuwe wetten te maken een verzoek tot den
keizer moest richten, die dan, als hij het noodig oordeelde, de zaak bij kabinetsbesluit
regelde (zie b.v. VI. 19).
Elders (VIII. 6) verhaalt Plinius, hoe de senaat onder Claudius de laagheid had
gehad eene eervolle onderscheiding aan den vrijgelaten slaaf Pallas, die bij Claudius
zeer gezien was, toe te kennen, waarvan zelfs een gedenkteeken was opgericht,
hetwelk Plinius onlangs gezien had, en waardoor hij op die oude zaak opmerkzaam
gemaakt was. Dit geval heeft schijnbaar met de regeering van Trajanus niets te
maken, doch het is een bewijs, dat het aanzien van den senaat gcheel van de keizers
afhing, en hij alleen onder een goeden keizer aanzien genoot en iets van belang
uitvoerde, en dat hij dus geene eigenlijke volksvertegenwoordiging kon heeten. Op
mij maakt hij ongeveer denzelfden indruk als het Engelsche parlement onder de
Tudors. Dit wordt bevestigd door een anderen brief (VIII. 14), waarin Plinius verhaalt,
hoe hij bij eene stemming gehandeld had, doch naderhand twijfelde of hij goed
gedaan had, omdat door de lange slavernij onder Domitianus de bij het stemmen
in den senaat geldende gebruiken in vergetelheid gekomen wa-
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ren, en de jongere senatoren, nu de vrijheid was teruggebracht, nog niet recht
wisten, hoe zij doen moesten.
Wij konden dit punt als afgehandeld aanmerken, ware het niet, dat er in de
briefwisseling van Plinius met Trajanus nog een paar brieven zijn, die den bestaanden
toestand vrij duidelijk ophelderen. Plinius schrijft aan Trajanus (3), dat hij door den
keizer tot opzichter van de schatkist aangesteld zijnde gemeend had, zoolang die
betrekking duurde, niet te moeten pleiten. Evenwel had hij in één geval, toen de
senaat het verlangde, eene zaak op zich genomen. Hij vroeg nu hierover het oordeel
van den keizer. Trajanus antwoordde: ‘gij hebt den plicht van een goeden burger
en senator vervuld door aan de hoogste vergadering de gehoorzaamheid, die zij
met recht eischte, te betoonen. Ik reken er op, dat gij de op u genomen taak getrouw
zult vervullen.’ Bedrieg ik mij niet, dan is dit briefje van Trajanus een duidelijk bewijs,
dat hij de heer was, en dat hij den senaat vereerde, omdat hij dit wilde, doch zonder
dat zijn gezag er door verminderd werd.
Nadat wij den senaat behandeld hebben, moeten wij nog iets van de consuls en
de tribunen zeggen. Hierover kunnen wij echter niet veel mededeelen. Wij vinden
hier en daar in de brieven van Plinius consuls (II 1. IV 15. 17. VII 33) doch lezen
nergens, dat zij iets bijzonders uitvoerden, behalve het houden van redevoeringen,
het voorzitten in den senaat, en soms het rechtspreken. Zij heeten c l a r i s s i m i
en genieten groote eer, doch de geheele betrekking was eene schaduw van vroeger.
Hetzelfde geldt van de volkstribunen en van al de mindere overheden. Op hen drukte
de oppermacht des keizers natuurlijk nog meer dan op den senaat, en al hadden
zij de oude titels, de oude macht was verloren; want er was een machtiger boven
hen.
Doch hetgeen in de brieven van Plinius vooral belangstelling verdient, is dit, dat
wij daardoor een blik in het particuliere leven en de denkwijze dier tijden kunnen
slaan. Hier is de voorraad zoo groot, dat men waarlijk met de keus verlegen is. Ik
maak er evenwel in 't geheel geen aanspraak op, dat ik mijne stof heb uitgeput,
maar mijn doel is de brieven van Plinius, als bron van oudheidkennis, weder in eere
te brengen.
Van de openbare spelen zegt Plinius weinig. Hij had er niet veel mede op. Hij
keurt het goed, dat iemand ter eere van zijne
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overledene vrouw zwaardvechterspelen gaf (VI. 33), doch spreekt daar verder niet
over door. De harddraverijen in de renbaan vermeldt hij tweemaal (IX. 6. 23), de
tweede keer om een geleerd gesprek, dat zijn vriend Tacitus aldaar gehouden had,
en waarin hij zelf tot zijne vreugd eervol vermeld was, mede te deelen, waaruit blijkt,
dat ook Tacitus niet veel om die spelen gaf; de eerste keer om te zeggen, dat hij,
toen alle zaken in Rome wegens die spelen stil stonden, dien tijd gebruikt had, om
te studeeren; hetgeen anders te Rome wegens de vele bezigheden onmogelijk was.
‘Want’, zegt hij, ‘het is genoeg die spelen eens gezien te hebben. Ik verwonder mij
des te meer, dat zoo vele duizende mannen zoo kinderachtig verlangen telkens
weder loopende paarden en op wagens staande menschen te zien. Werden zij nog
door de snelheid der paarden of de kunst der wagenmenners aangetrokken: dan
was er eenige reden voor; maar nu is het hun om de kleur te doen.’ Het is buitendien
genoeg bekend, met welk eene groote belangstelling het volk die wedrennen
bijwoonde, en hoe door begunstigers van deze of die kleur dikwijls groote oproeren
verwekt zijn. In Constantinopel was dit later vooral erg.
Over de pleitbezorgers en de welsprekendheid is Plinius uitvoeriger. Wij
behandelen deze twee onderwerpen te gelijk, omdat de staatkundige
welsprekendheid niet meer bestond, doch de gerechtelijke nog bloeide.
Plinius merkt onder anderen aan (I. 20), dat sommige redenaars te veel naar
kortheid streefden. Een goed pleitbezorger, zegt hij, moet niet weglaten, wat tot het
bevestigen zijner zaak dienstig is. De door pleitbezorgers van naam uitgegeven
redevoeringen zijn dan ook z.i. meestal korter dan hetgeen zij gezegd hebben, daar
veel, wat hij het voor de vuist spreken, in de hitte van het pleidooi dienstig was, aan
bedaarde lezers, die in de zaak niet betrokken zijn, minder belangrijk voorkomt.
Hij roemt zeer een zekeren redenaar Isaeus, (II. 3), die eene groote gaaf van voor
de vuist spreken verkregen had door zich aanhoudend te oefenen, en dit nog steeds
voort te zetten, ofschoon hij reeds meer dan zestig jaren oud was; en vermaant den
vriend, aan wien hij schrijft, hem te komen hooren, daar eene goede voordracht
oneindig meer indruk maakt dan het lezen van de beste geschriften.
Plinius velt zelf een aardig oordeel over zijne lofrede op Tra-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

341
janus. Hij zegt (III. 13), dat hij al zijne moeite aan den vorm besteed heeft, daar het
onderwerp niets nieuws had, en hij slechts algemeen bekende dingen kon zeggen.
Plinius deed groote eischen aan een redenaar en schrijft aan een vriend, nadat
e

hij jaren lang gepleit had (V. 8.): ‘ik ben reeds op mijn 19 jaar begonnen te pleiten,
en thans zie ik nog slechts door eene schemering, wat eigenlijk de taak van een
redenaar is.’ Hij bedoelde hiermede natuurlijk het ideaal, anders ware de geheele
uitdrukking ongerijmd en een helder verstand als dat van Plinius onwaardig.
Wij vinden in de brieven van Plinius ook eene belangrijke bijzonderheid over de
belooning, die de pleitbezorgers ontvingen. (V. 4. 9. 13.) Hieruit blijkt, dat het
verboden was geld voor zijn pleiten te bedingen; doch dat deze wet vaak ontdoken
werd; onder anderen daardoor, dat het niet verboden was, hetgeen trouwens
moeielijk kon verboden worden, een pleitbezorger na afloop van het rechtsgeding
een vrijwillig (?) geschenk te geven. Plinius zegt echter naar aanleiding van een
schandaal, dat wegens zulk eene zaak ontstaan was, dat hij zich verhengt nooit
belooningen voor zijn pleiten aangenomen te hebben. Men houde hierbij in het oog,
dat het pleiten voor anderen oorspronkelijk een vriendschapsdienst was, en ook als
middel werd gebezigd om naam te maken, en bij het dingen naar eereposten
stemmen te winnen.
Elders zegt Plinius (V. 20), dat hij met goeden uitslag gepleit heeft, doch dat de
waarde van zijne redevoering eerst blijken moet, als die gelezen wordt; want dat op
den uitslag van een pleidooi allerlei toevallige omstandigheden, vooral de
gemoedsstemming van den redenaar, invloed uitoefenen.
Wij hebben van Plinius nog een aardig briefje (VI. 23), waarin hij, verzocht zijnde
eene zaak op zich te nemen, antwoordt, dat hij dit niet voor niet wil doen; namelijk,
dat hij geen geld vraagt, maar de vergunning, om zich door een jong mensch van
veel aanleg, die vooruit wilde komen, te laten bijstaan, ten einde dezen alzoo aan
den gang te helpen.
In een anderen brief (VI. 29) spreekt hij weder van zijn pleiten en zegt daarin, dat
men vooral zaken zijner vrienden, zaken, die niemand aandurft, zaken, waardoor
een nuttig voorbeeld gesteld wordt, en zulke, waarin gelegenheid voor hooge vlucht
van welsprekendheid gevonden wordt, moet opzoeken. Hij voegt er
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echter bij, dat het vele pleiten iemand bederven kan, wanneer hij niet voortdurend
door lezen, schrijven en oefening in het deelameeren zijne gaven ontwikkelt. Men
ziet, dat hij de zaak ernstig opnam.
Elders verhaalt hij, hoe hij gepleit had (VI. 33) voor eene dame, die door haren
tachtigjarigen vader, elf dagen nadat deze eene tweede vrouw genomen had, onterfd
was. Hij loopt zelf met deze redevoering nog al hoog, maar erkent, dat hij het
rechtsgeding maar half had gewonnen.
Eindelijk lezen wij nog (IX. 26), hoe sommigen naar zijn oordeel te eenvoudig in
hunne redevoeringen waren. Hij zegt, dat hij wel wat figuren en verhevene
uitdrukkingen in eene redevoering verlangt, en dat, al zijn er die dit afkeuren, de
grootste redenaars der oudheid waarlijk niet voor rhetorische sieraden bevreesd
waren.
Over de studie spreekt Plinius herhaalde keeren. Wij zullen niet alles wat hij
hiervan zegt mededeelen, om niet in herhalingen te vervallen, en dus wat hieromtrent
in zijne brieven verspreid is kortelijk samenvatten.
Wij moeten beginnen met te herinneren, dat Plinius geen geleerde van beroep
was maar een praktisch man, die vele eerambten bekleed en vele pleitredenen
gehouden heeft. Als hij dus van studie spreekt, dan is dit òf zulke studie, die hem
in zijne praktische werkzaamheid nuttig kon wezen, òf liefhebberijstudie, die hij tot
verpoozing bij de hand nam. Uit zijne brieven blijkt, dat hij alle gelegenheid om te
studeeren gebruikte, en zelfs buiten, als hij op de wilde zwijnenjacht was en bij de
netten zat te wachten, een schrijfboekje bij zich had. Zijne studie bestond vooreerst
uit lezen van geschiedschrijvers, redenaars en dichters, waarbij hij vooral op taal
en stijl schijnt gelet te hebben; verder uit vertalen van welsprekende stukken uit het
Latijn in het Grieksch en uit het Grieksch in het Latijn, hetgeen hij zeer aanbeveelt,
omdat men dan een goed voorbeeld voor zich heeft, en daarmede in sierlijkheid
van uitdrukking kan wedijveren, wanneer men het overzet; verder uit opzettelijke
stijloefeningen over allerlei onderwerpen, waarbij hij soms zelf schreef, soms in de
eenzaamheid een opstel overdacht, en als hij gereed was een snelschrijver, dien
hij in zijn dienst had, riep en hem het opgestelde dicteerde. Hij verhaalt eene
anecdote van zijn oom, die op reis gewoonlijk zat te lezen, en aan een hem
begeleidenden snelschrijver datgene, wat hij wilde aantee-
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kenen, voorzeide, om alzoo zijne uittreksels te vermeerderen. Als hij in koude streken
reisde had deze snelschrijver polsmofjes aan, om door de koude zijner vingers niet
in het schrijven belemmerd te worden.
Verder schreef Plinius de redevoeringen, die hij als pleitbezorger gehouden had,
naderhand op, en zond hetgeen hij voornemens was uit te geven aan zijne vrienden,
met verzoek om hunne aanmerkingen er bij te schrijven, en hij bewees hun
wederkeerig denzelfden dienst, om zooveel mogelijk het geschrevene van fouten
te zuiveren. Ook las hij het geschrevene aan vrienden voor en verzocht hunne
aanmerkingen te hooren. Hij maakte ook voor de aardigheid wel eens verzen, doch
hij erkent zelf, dat dit veel moeielijker is dan proza te schrijven, en heeft met zijne
eigene verzen niet veel op.
Vreemd zal het menigeen bij het lezen der brieven van Plinius voorkomen, dat
wij bij een pleitbezorger zoo weinig van studie der rechtswetenschap lezen. Het is
alsof bij het pleiten welsprekendheid de hoofdzaak is en rechtskennis weinig te pas
komt. Slechts twee plaatsen heb ik gevonden, waar hij een zijner bekenden wegens
zijne kunde in het burgerlijk en het staatsrecht prijst, doch nergens is het mij
gebleken, dat hij er zelf bijzonder werk van gemaakt heeft. Het schijnt wel, dat, als
hij het bij zijn pleiten noodig oordeelde, hij de wetten, die trouwens in zijn tijd
eenvoudiger waren dan tegenwoordig, voor die bepaalde zaak opzocht, of, als de
vraag ingewikkeld was, een kundigen vriend raadpleegde.
Plinius spreekt telkens van voorlezingen. Behalve dat vele schrijvers hun werk
voorlazen, om vóór de uitgave het oordeel van kundige vrienden te vernemen, schijnt
het aanhooren van voorlezingen onder beschaafde lieden eene zeer gewone
tijdkorting geweest te zijn. De voorlezingen, waarvan Plinius spreekt, hadden meestal
plaats in besloten gezelschappen, en gewoonlijk lazen de schrijvers hun eigen werk,
behalve wanneer een slaaf aan tafel voorlas, die dan natuurlijk las wat zijn heer
hem opgaf. Dit voorlezen was toen vrij wat meer noodig dan tegenwoordig, daar de
boeken duurder en vrij wat minder gemakkelijk te lezen waren, omdat zij geschreven
werden.
Plinius heeft ons drie bijzonderheden van zulke voorlezingen medegedeeld, die
wij hier willen vermelden. Hij verhaalt vooreerst (VI 15), hoe een zijner vrienden
eens een stukje voorlas,
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hetwelk begon: ‘O Priscus! gij beveelt.’ Toevallig was onder het gehoor iemand, die
Priscus heette, en niet zeer slim was. Deze zeide dadelijk: ‘ik beveel u niets,’ hetgeen
natuurlijk de toehoorders deed lachen en de voorlezing mislukken.
Bij eene andere gelegenheid (VI. 17) verhaalt Plinius, dat hij was tegenwoordig
geweest bij de voorlezing van een voortreffelijk opstel, waarbij twee of drie geleerde
toehoorders geen de minste bewijzen van goedkeuring gaven, hetgeen Plinius zeer
verwaand en onbeleefd vond. Hij zegt, dat hij allen prijst, die zich op de studie
toeleggen, en dus steeds meer geneigd is om hun werk goed te keuren dan te laken.
De derde bijzonderheid is niet onaardig. Plinius verhaalt (IX. 34) dat hij de
aanmerking gehoord had, dat hij vooral verzen zeer slecht voorlas. Hij dacht er nu
over, om als hij verzen gemaakt had ze door zijn vrijgelatene te doen voorlezen,
daar hij dacht, dat deze het beter doen zou; doch is nu verlegen met de houding,
die hij zelf onder het voorlezen zijner eigene verzen door een ander moet aannemen.
Het is inderdaad jammer, dat het antwoord van zijn vriend niet bewaard is.
Hier is het de plaats om ook iets over het uitgeven van boeken in den tijd van
Plinins te zeggen. Wij moeten beginnen met te herinneren dat, daar de drukkunst
nog niet was uitgevonden, alle boeken geschreven werden. Wordt tegenwoordig
een boek uitgegeven, dan worden er dadelijk vele exemplaren van gedrukt, die dan
in den regel een handelsartikel worden; doch dit was oudtijds niet bepaald noodig.
Had iemand iets geschreven, hetwelk hij wilde bekend maken, dan kon hij dit op
drie manieren bewerkstelligen. De schrijver kon òf slechts één exemplaar van zijn
werk vervaardigen, en dit aan een vriend toezenden, die het dan naar verkiezing
voor zich alleen behouden of door afschriften vermenigvuldigen mocht. Aldus waren
er van een uitgegeven boek soms slechts enkele exemplaren aanwezig en hierdoor
zijn vele goede stukken, onder anderen de pleitredenen van Plinius, verloren gegaan;
òf hij kon zijn opstel aan een boekverkooper schenken of verkoopen, die er dan
zooveel afschriften van liet maken als hij meende te zullen slijten; òf hij kon, indien
hij zeer veel prijs op de verspreiding stelde, een groot aantal afschriften van zijn
werk laten maken en die rondsturen. Van dit laatste hebben wij nog een merkwaardig
voorbeeld (IV. 7), daar zekere Regulus duizend af-
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schriften van een opstel, dat door Plinius een prul genoemd wordt, liet maken en
overal verspreiden, hetgeen niet belet heeft, dat dit stuk is verloren gegaan. Dit
verwondert mij trouwens niet, wanneer ik bedenk, dat Plinius van dien Regulus
elders schrijft dat, indien het oordeel van Cato: ‘een redenaar is een goed, in het
spreken bedreven man,’ juist is, van Regulus moet gezegd worden, dat hij een
slecht, in het spreken onbedreven man was. (IV. 7.)
Aangaande de boekverkoopers vinden wij bij Plinius weinig. Alleen geeft hij te
kennen (X. 11) dat hij met verwondering en vreugde gehoord had, dat te Lugdunum
(Lyon) boekverkoopers waren, en dat zijne boekjes aldaar verkocht werden. Ook
blijkt het, dat de papiernood, waarvan tegenwoordig zooveel spraak is, reeds in den
tijd van Plinius bekend was. (VIII. 15).
Ook over de scholen vinden wij bij Plinius eenige bijzonderheden.
Hij verhaalt (II. 18), dat hij eene school bezocht had, en zich toen met genoegen
den tijd herinnerd had, toen hij zelf school ging; en tevens, wat meteen ten bewijze
kan strekken, dat onze jongens niet slechter zijn dan de Romeinsche, dat de discipels
dikwijls grappen maakten wanneer senatoren de school bezochten, ofschoon hij
zelf hierover niet klagen kon.
Elders (III. 3) raadt hij eene vriendin, haren zoon bij zekeren Julius Genitor op
school te zenden, want, al was die man wat streng voor deze losbandige tijden,
evenwel was zijne school bijzonder aan te bevelen, zoo om het goede onderwijs
als om de orde en de goede zeden, die er heerschten.
Het merkwaardigste, wat wij over de scholen bij Plinius vinden, is echter wat hij
aan Tacitus schrijft (IV. 13), dat hij in zijne vaderstad Comum gekomen zijnde,
vernomen had, dat de knapen uit die stad te Milaan school gingen, omdat er te
Comum geene school was. Toen had hij de burgers aangespoord om voor
gezamentlijke rekening eene school te stichten, daar dit èn voor de knapen beter
was, èn aan de ouders minder geld zou kosten dan de knapen naar Milaan te sturen.
Hij bood aan één derde van den vereischte som voor zijne rekening te nemen, en
ried den leermeester door de gezamentlijke huisvaders te doen benoemen, en vooral
te zorgen eene goede keus te doen, in de hoop, dat de school niet alleen door
knapen uit de stad maar ook door vreemden zou bezocht worden.
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Over de scholen heb ik verder niets mede te deelen behalve alleen dit, dat de
redenaarskunst de hoofdzaak bij het onderwijs was, en zoowel leermeesters als
discipels de welsprekendheid als het hoogste beschouwden.
Nu wij gezien hebben, hoe mild Plinius voor het onderwijs in zijne vaderstad
zorgde, willen wij nog een paar andere staaltjes van zijne mildheid aanhalen.
Eerst moet ik evenwel herinneren, dat hij die in brieven aan zijne particuliere
vrienden mededeelt, die deze brieven bewaard en aan de nakomelingschap
overgeleverd hebben; maar dat mij nergens gebleken is, dat hij zelf er over dacht,
dat zijne brieven zouden blijven bestaan. Alleen eene redevoering door hem bij het
inwijden eener bibliotheek te Comum in den senaat dier stad gehouden (I. 8), waarin
hij eene jaarlijksche bijdrage tot de opvoeding van behoeftige, vrijgeborene kinderen
beloofde, heeft hij later uitgewerkt, doch zeer getwijfeld, of hij wel goed deed met
dit stuk uit te geven, daar dit zoo licht den schijn van roembejach kon verkrijgen.
Verder biedt hij aan een stadgenoot in een klein briefje (I. 19) ongeveer f 30,000
aan, om zijne bezitting tot de hoogte van den riddercensus te brengen.
In een ander briefje (II. 4) schrijft hij aan eene dame, dat hij bij haar huwelijk aan
haren vader eene som geld geleend heeft, doch nu de oude man gestorven is deze
schuld kwijt scheldt, en haar verzoekt dit geschenk aan te nemen, daar hij het geld
wel kan missen.
Elders (II. 16) beantwoordt hij een vriend, die hem aanried de bij een testament,
waarin hij tot erfgenaam benoemd was, gevoegde afzonderlijke aanteekeningen,
die giften aan anderen inhielden, niet te erkennen, omdat zij in het testament niet
vermeld werden. Hij schrijft hierop, dat hij ze wel zou erkennen, omdat de bedoeling
van den erflater hem duidelijk bleek en niets hem belette af te staan wat hij meende,
dat hem niet toekwam.
In een anderen brief (III. 6) schrijft hij aan een vriend. in Comum, dat hij een fraai
koperen standbeeld gekocht heeft, en dit aan den tempel van Jupiter te Comum wil
vereeren, en dus zijn vriend verzoekt al vast een marmeren voetstuk daarvoor te
laten maken. Op dit voetstuk wil hij zijn naam en titels vermeld hebben; doch dit is
eene uitzondering.
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Hij verhaalt ook (III. 11), dat hij den wijsgeer Artemidorus, die zich onder Domitianus,
welke aan de wijsgeeren niet genegen was, in geldverlegenheid bevond, geholpen
had, en dat deze dit nu overal rondvertelde en ten hoogste roemde; doch dat hij
zelf meende hierin niets bijzonders gedaan te hebben, omdat hij dien wijsgeer reeds
jaren lang gekend en lief gehad, en steeds een grooten eerbied voor zijne
voortreffelijke eigenschappen gekoesterd had. Hij zegt, dat hij gemeen zou gehandeld
hebben, als hij hem had in den steek gelaten.
Hij verhaalt in een anderen brief (III. 21.), dat hij den dichter Martialis bij zijn vertrek
van reisgeld voorzien had, om daardoor zijne dankbaarheid te toonen voor een
versje, waarin hij door dien dichter was geprezen. Hij voegt er naief bij: ‘men kan
immers aan een mensch niets voortreffelijkers geven dan eeuwigen roem. Nu zullen
de verzen van Martialis misschien wel niet eeuwig duren, maar hij rekent er toch
zelf op.’
Plinius verhaalt van een vriend (V. 1), dat hij een legaat gekregen had, hetwelk
hem veel genoegen deed. Hij had in der tijd aan zekeren Curianus een legaat
afgestaan, dat hem door de moeder van Curianus, die met recht op haren zoon
vertoornd was, gemaakt was. Eenigen tijd daarna stierf Curianus en bij het openen
van zijn testament bleek, dat hij uit dankbaarheid een legaat aan Plinius gemaakt
had. Van de grootte der som wordt niets in den brief gezegd.
Plinius dankt elders in een klein briefje (VI. 3) een vriend, omdat deze de
bebouwing van een akker had op zich genomen, dien Plinius aan zijne min voor
haar onderhoud had geschonken.
Hij verhaalt aan een vriend (VI. 25.), hoe een stadgenoot, dien hij om hem vooruit
te helpen eene som geld gegeven had, op reis verdwenen was, zonder dat er ooit
iets meer van hem gehoord was. De gift verhaalt hij in het voorbijgaan; het ongeval
is de hoofdzaak en misschien het gevolg van de gift, daar hij het geld bij zich had,
toen hij vermist werd.
Hij zendt aan eenen vriend ongeveer f 4000, - (VI. 32) voor het uitzet zijner dochter,
die gaat trouwen, en voegt er nog eene soort van verontschuldiging bij, omdat hij
niet meer geeft, zeggende, dat, als hij meer gaf, zijn vriend het zeker zou weigeren.
Hij verontschuldigt zich (VII. 11) bij Fabatus, den schoonva-
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der zijner vrouw, omdat hij aan zekere Corellia een stuk land ver beneden de waarde
verkocht heeft, en geeft als grond op, dat die Corellia de zuster was van een
uitstekenden gestorven vriend en de vriendin zijner moeder; en hij schrijft aan Corellia
zelve (VII. 14) een klein maar zeer beleefd briefje, waarin hij haar dringend verzoekt
zijn geschenk aan te nemen.
Hij was door een vriend geraadpleegd over de beste wijs, om een geschenk, dat
deze aan de inwoners van Comum gedaan had, ook na zijn dood te verzekeren.
Hij zegt, hoe hij zelf gedaan had bij de bovengemelde gift tot opvoeding van
behoeftige, vrij geboren kinderen. Hij had een stuk land, dat veel meer waard was,
aan de stad overgedragen, en dit voor de gemelde som in huur genomen, terwijl
die huur in vergelijking met de waarde van het land zóó gesteld was, dat de huurder
voor dien prijs er altijd voordeel bij zou hebben. Zóó is kapitaal en interest verzekerd,
schrijft hij.
Hij schrijft aan een vriend (VIII. 2), hoe hij aan de koopers der vruchten van zijn
tand, toen zij het gekochte niet goed konden afzetten, een gedeelte van den koopprijs
had teruggegeven.
Elders schrijft hij (IX. 30), dat hij het veel beter vindt aan arme dan aan rijke
vrienden geschenken te geven, daar het anders veel heeft van het uitwerpen van
lokaas, om wederkeerig geschenken te bekomen. Geschenken aan rijken noemt
hij geschenken met vischhaken.
Uit het voorgaande is genoegzaam gebleken, hoeveel Plinius voor zijne vrienden
over had; thans willen wij een paar plaatsen mededeelen, waaruit moge blijken, dat
in dien tijd tusschen echtgenooten, ouders en kinderen en andere familiebetrekkingen
eene hartelijkheid bestond, die men gewoonlijk in dien tijd niet verwacht.
Calpurnia, de vrouw van Plinius, was voor hare gezondheid naar Campanie
gegaan. Hij schreef haar gedurende haar verblijf aldaar verscheidene brieven,
waarvan er enkele bewaard zijn, die eene hartelijkheid toonen, zooals tusschen
echtgenooten, helaas! niet altijd gevonden wordt. Één brief zal ik in zijn geheel
mededeelen. Plinius schrijft (VIII. 5) het volgende.
C. Plinius aan zijne Calpurnia groete!
‘Het is ongeloofelijk, hoe ik door verlangen naar u beheerscht word. Dit komt
vooreerst door de liefde, en dan omdat wij niet aan scheiding gewoon zijn. Hierdoor
breng ik een groot ge-
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deelte van den nacht slapeloos door, terwijl uw beeld mij voor oogen staat; en
overdag brengen op de uren, waarop ik gewoon was bij u te wezen, mijne voeten
mij waarlijk naar uwe kamer; en dan ga ik weder bedroefd en als buitengesloten
van den ledigen drempel terug. Ik ben alleen van die pijnigingen bevrijd, wanneer
ik op de markt door pleiten word ingespannen. Begrijp eens, hoe mijn leven is, daar
ik door arbeid moet uitrusten, in ellende en zorg, troost moet zoeken. Vaarwel!’
Vroeger had hij (IV. 19) aan de tante zijner vronw het volgende geschreven.
‘Daar gij een voorbeeld van hartelijkheid zijt, en uwen besten, u zeer liefhebbenden
broeder met gelijke genegenheid bemind hebt, en zijne dochter als de uwe liefhebt,
en haar niet alleen de genegenheid eener tante maar ook die van haren gestorvenen
vader betoont, twijfel ik niet, of het zal u zeer verheugen, wanneer gij verneemt, dat
zij haren vader, u en haren grootvader waard wordt.’ Hierop volgt nu eene lange
opgave van al de goede eigenschappen zijner jonge vrouw, waaronder ook voorkomt
(dit zal immers niemand hem kwalijk nemen), dat zij zijne verzen mooi vindt. Deze
brief eindigt met de verklaring, dat hij denkt, dat hij en zijne Calpurnia elkander
steeds meer zullen liefkrijgen, hoe ouder zij worden; en uit de latere brieven, waarvan
ik er één heb medegedeeld, blijkt, dat deze verwachting is bevestigd.
Doch, zal iemand zeggen, wat is in dit alles bijzonders? Dit, dat het echt
menschelijke gevoel niettegenstaande alle oorlogen, zwaardvechterspelen,
dierengevechten, christenvervolgingen en keizerlijke dwingelandij, bij de Romeinen
uit den tijd van Plinius nog niet was uitgebluscht.
Van dit echt menschelijke gevoel nog één staaltje. Plinius schrijft aan de tante
zijner vrouw (VIII. 11), dat zijne vrouw eene miskraam gehad heeft; doch hij begint
met te vermelden, dat zij weer beter is, om die goede tante niet te laten schrikken.
Dit is eene kleinigheid, doch zooals men van een Romein niet zou verwacht hebben.
Het doet mij leed, dat ik niets van de zorg van Plinius voor zijne kinderen kan
zeggen; doch het schijnt, dat hij ze nooit gehad heeft. Dat hij ze hartelijk zou bemind
hebben blijkt genoegzaam uit den volgenden brief. (V. 16). ‘Ik schrijf u dit, terwijl ik
zeer bedroefd ben over den dood van de jongste dochter
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van onzen Fundanus. Ik heb nooit iets aardigers, of beminnelijkers, of dat meer een
langer leven, ja de onsterfelijkheid, verdiende, gezien dan dit meisje. Zij was nog
geen veertien jaren oud, en had reeds verstand en deftigheid als eene bejaarde
dame, en toch de liefelijkheid van een meisje en de schaamachtigheid eener maagd.
Hoe kon zij om den hals van haren vader hangen! Hoe vriendelijk en zedig was zij
jegens ons, de vrienden haars vaders! Hoe beminde zij hare voedsters, oppasters
en leermeesters, elk naar hunne verschillende betrekking! Hoe vlijtig en schrander
las zij! Wat speelde zij met mate en netjes! Met hoeveel matigheid, geduld en kalmte
droeg zij hare laatste ziekte! Zij gehoorzaamde aan de artsen, sprak hare zuster en
haren vader moed in, en hield zich, toen hare lichaamskrachten bezweken, door
zielskracht staande.’ Nu volgt nog eene beschrijving van de droefheid des vaders,
die wij niet zullen mededeelen en alleen aanmerken, dat iemand, die zóó over
kinderen van anderen schrijven kon, de zijne wel goed zou behandeld hebben.
Over zijne verhouding tot zijne slaven nog het een en ander. Eerst moeten wij
echter het volgende opmerken. De slavernij is de hoofdoorzaak van den ondergang
van het Romeinsche rijk geweest, want daar de rijke lieden vele slaven haden, en
het meeste door die slaven in huis lieten vervaardigen, lieten zij door ambachtslieden
en winkeliers bijna niets verdienen, hetgeen het bestaan van een welvarenden
middelstand onmogelijk maakte. Dit was evenwel in de oudheid een algemeen
gebrek, dat wij niet aan de Romeinen alléén kunnen wijten. Ondertusschen was het
lot van die slaven niet overal even ongelukkig. Laat ons zien, wat wij hieromtrent
uit de brieven van Plinius kunnen leeren.
Plinius verhaalt (III. 14), dat zekere Largius Macedo in het bad door eenige zijner
slaven erg mishandeld, en wel door andere slaven gered, maar toch kort daarna
gestorven was. Dit ontlokt hem eene aanmerking over het gevaar, waarin
slavenhouders aanhoudend verkeerden.
In een anderen brief (III. 19) schrijft Plinius, dat hij landerijen, die aan de zijne
grenzen, koopen wil. Daarbij moeten tevens slaven gekocht worden, en wel goed
oppassende, die duur zijn, want hij en zijne buren willen geen g e b o e i d e slaven
op hun land hebben. Dit enkele woord opent een geheel vergezicht. Wij worden
hierdoor herinnerd aan den ellendigen toe-
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stand van den landbouw in Italië, die toen meest door geboeide slaven werd
uitgeoefend. Dat Plinius en zijne buren liever wat meer geld voor slaven, die als
oppassend bekend stonden, uitgaven, pleit voor hunne menschelijkheid.
Plinius had eene erfenis van eene vrouw gekregen. (IV. 10). In het testament was
een legaat aan een slaaf gemaakt, en er was bijgevoegd, dat deze door zijne
meesteres was vrijgelaten. Van die vrijlating was geen bewijs, waardoor èn deze
èn het legaat juridisch niet geldig waren. Plinius erkende echter beide, omdat hij
den wil der erflaatster duidelijk kenbaar achtte. De slaaf werd dus vrij en kreeg het
legaat. Zóó handelden menschlievende slavenhouders, en dezen hadden ook van
hunne slaven niets te vreezen.
Plinius verhaalt aan een vriend van dezelfde denkwijze, hoe hij zijne onderhoorigen
behandelt. (V. 19). Hij had een vrijgelatene, die door eerlijkheid, dienstvaardigheid
en kunde uitmuntte, en bijzonder goed voorlas. Deze had vroeger bloed opgegeven,
en toen had Plinius hem voor zijne rekening naar Aegypte gestuurd. Na zijne
terugkomst vertoonde de oude kwaal zich weder, en nu verzoekt Plinius aan zijn
vriend, of die vrijgelatene eene poos op diens landgoederen mag vertoeven, dewijl
hij gehoord heeft, dat de lucht en de melk aldaar uitstekend is. Is dit geen vaderlijke
zorg? Plinius schrijft dan ook, dat zijn titel van h u i s v a d e r hem aan zijne
verplichtingen herinnert.
Plinius schrijft aan Fabatus, den grootvader zijner vrouw (VII. 16), dat een vriend
van hem, die door wederkeerige diensten met hem verbonden is, als proconsul naar
Spanje moet gaan, en dicht langs het verblijf van Fabatus zal voorbijtrekken. Als
deze het dus verlangt, zal Plinius zijnen vriend verzoeken bij Fabatus aan te gaan,
om eenige slaven, aan welke deze in een vriendenkring de vrijheid geschonken
had, op vormelijke wijs tot vrije lieden te verklaren.
Uit een lateren brief (VII. 32) blijkt, dat de proconsul dit bereidwillig gedaan heeft,
en dat er bij die gelegenheid nog meer slaven tot vrije menschen gemaakt zijn,
waarover Plinius zich zeer verheugt.
Wij moeten hier aanmerken, dat dit vrijlaten van slaven, uit welk beginsel het ook
voorkwam, een geschikt middel was om slavenopstanden te voorkomen, daar
oppassende slaven lichtelijk de vrijheid konden verwerven; doch dat daardoor hoe
langer
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hoe meer vreemd bloed met dat der Romeinsche burgers vermengd werd; en dat
gewezen slaven natuurlijk uit hunnen vorigen toestand nog zooveel gewoonten van
gehoorzaamheid medebrachten, dat zij geschikte onderdanen voor de keizers waren.
Elders (VIII. 16) schrijft Plinius, dat hij eenige jongelieden uit de zijnen, d.i. uit
zijne slaven, door den dood verloren heeft. Hij troost zich wel eenigszins daarmede,
dat sommigen hunner de vrijheid reeds verdiend hadden, en dat anderen met zijne
vergunning een testament hadden gemaakt, hetgeen hij binnenshuis toeliet, omdat
het huis zijns inziens voor de slaven moest wezen wat de staat voor den burger is.
Desniettemin bedroefde hij zich over hunnen dood. Anderen vonden zulke
sterfgevallen eenvoudig een verlies van eigendom en trokken ze zich dus weinig
aan, en vonden dit verstandig; doch hij vond, dat zij geen menschelijk gevoel hadden.
Hij althans schaamt zich zijne tranen over den dood van trouwe slaven niet en hoopt,
dat zijn vriend, aan wien hij schrijft, ze niet zal afkeuren.
In een anderen brief (IX. 21) komt Plinius bij een vriend tusschenbeide, om
vergiffenis te vragen voor een vrijgelatene, die misdreven en de voorspraak van
Plinius verzocht had. Plinius schrijft in dien brief, dat hij den schuldige ernstig berispt
en zelfs gedreigd had, nimmer meer zijne voorspraak te zullen wezen; doch dat hij
meent bewijzen van ernstig berouw gezien te hebben, en dus zijn vriend verzoekt
hem zacht te behandelen. Later schreef hij nog een brief (IX. 24) om zijn vriend te
bedanken, dewijl hij aan zijne voorspraak gehoor gegeven had.
Men ziet hieruit, dat slaven het bij goede meesters zeer goed konden uithouden.
Dat evenwel hun maatschappelijke toestand ellendig was, blijkt uit eene briefwisseling
van Plinius met Trajanus (29. 30). Plinius vraagt aan Trajanus, wat hij beslissen
moet aangaande twee slaven, die als soldaten waren ingeschreven. Trajanus
antwoordt, dat als zij zich zelven vrijwillig en wetende, dat zij slaven waren als
soldaten hebben doen inschrijven, zij met den dood moeten gestraft worden.
Dat een man als Plinius voor natuurschoon gevoelig was en zich gaarne buiten
ophield, zal niemand verwonderen. Wij hebben dan ook van hem verscheidene
beschrijvingen van natuurtafereelen en van buitenplaatsen. Onder de eerste zijn
vooral zijne twee brieven over de uitbarsting van den Vesuvius, waarbij zijn oom
Plinius de oudere het leven verloor (VI. 16. 20) be-
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roemd, en vrij algemeen bekend, daar zij in verscheidene boeken over natuurlijke
historie vermeld zijn. Buitendien hebben wij van hem een paar tafereeltjes, waarin
hij landelijk schoon bijzonder toont te waardeeren en merkwaardige
natuurverschijnselen opmerkt. (V. 6. VIII. 8. 20. IX. 7). Zij komen allen daarin overeen
dat hij, evenals de meeste Romeinen, welke voor die dingen gevoel hadden,
bijzonder veel ophad met groene velden en boomen, heldere meeren en al wat
eene vertooning van vruchtbaarheid maakte; maar wat wij romantisch en verheven
in landschappen noemen had voor hem en zijne tijdgenooten niets aantrekkelijks.
Besneeuwde bergtoppen, ijsvelden, steile rotsen, die hij toch ook meermalen moet
gezien hebben, worden nergens door hem als schoon vermeld. Wat een indruk van
woestheid maakte was in de oogen der Romeinen niet schoon.
Hij is zeer uitvoerig in de beschrijving van buitenplaatsen (I. 3. II. 17. V. 6. VI. 31.
IX. 7. 36). Ik zal die nu niet uitvoerig mededeelen; want het is bijna onmogelijk, om
er zonder platten grond eene duidelijke voorstelling van te bekomen; en ik zal alleen
aanmerken, dat het merkwaardig is om na te gaan, hoe vele verschillende gebouwen,
kamers, gaanderijen, half overdekte binnenplaatsen, enz. op een aanzienlijk
buitenverblijf gevonden werden. Men had daar kamers, om de hitte te ontwijken en
andere voor koud weder, waar de zon goed kon binnen komen, en de buitenlucht
werd afgeweerd; gaanderijen, die men kon openen en met vensterruiten van
doorschijnenden steen kon sluiten; badkamers voor koude en warme baden,
studeerkamers, waar het dood stil was, en van de buitenwereld volstrekt niets
gemerkt werd; vertrekken, die een fraai uitzicht gaven op de velden en de zee;
lokalen voor lichaamsoefeningen, balspel, enz. enz. Het aantal namen voor al die
verschillende vertrekken is zóó groot en de beschrijving dikwijls voor ons zóó
onduidelijk, dat wij er hoogst bezwaarlijk een helder denkbeeld van kunnen bekomen.
Dit is echter geen gebrek in de brieven van Plinius, want zijne lezers wisten wat al
die namen beteekenden; maar wij, die dit natuurlijk zoo goed niet weten kunnen,
moeten er dikwijls naar raden.
Naar aanleiding van die buitenverblijven wil ik nog kortelijk vermelden, dat Plinius
er ook slag van schijnt gehad te hebben, om in landerijen te speculeeren. Hij schrijtt
(VI. 19), dat de keizer bepaald had, dat allen, die eerambten in Rome begeer-
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den, het derde deel hunner bezittingen in Italiaansche landerijen moesten beleggen.
Hierdoor werden velen genoopt om landerijen in Italië te koopen en in de provinciën
te verkoopen, en alzoo steeg de prijs der landerijen, vooral van die, welke nabij
Rome waren, en in de provinciën werden er vele verkocht. Als dus zijn vriend lust
had, om goede zaken te doen, dan moest hij landerijen in Italië verkoopen en in de
provinciën koopen. Men ziet, dat de wet van vraag en aanbod vroeger bekend was
dan velen veronderstellen.
Thans wil ik nog eenige denkbeelden van Plinius over meer algemeene
onderwerpen mededeelen. Hij verhaalt, hoe hij (IX. 12) iemand, die zijnen zoon
wegens te groote uitgaven aan paarden en honden hevig bestrafte, onder vier oogen
gevraagd had: of hij ook niet jong geweest was en verkeerde dingen gedaan had?
Of niet alle menschen hunne gebreken hadden? Hij verhaalt dit aan zijn vriend, om
hem tegen te groote strengheid ten opzichte van zijne kinderen te waarschuwen.
Elders (IX. 17) beantwoordt hij een vriend, die hem verhaald had, hoe hij zich op
een gastmaal verveeld had, dewijl aldaar tot vermaak der gasten potsemakers en
hansworsten waren binnen geroepen, en zegt, dat hij zich over die dingen niet boos
maakte, omdat ieder zijne liefhebberij had, en andere menschen het voorlezen of
zingen of vertoonen van tooneelstukken op gastmalen, waarin hij vermaak schepte,
onaangenaam vonden, en, als dit begon, om hunne schoenen vroegen, d.i.
wegliepen; of, als zij bleven, zich erg verveelden. Wij moeten de vermaken van
anderen verdragen, zegt hij, om dit ook voor de onze te verkrijgen.
In een anderen brief (VIII. 22) drukt hij zich nog veel sterker aldus uit. ‘Ik houd
hem voor den besten en meest in deugd gevorderden, die aan de anderen zóó
vergeeft, alsof hij zelf dagelijks zondigde, en zich zóó van zonden onthoudt, alsof
hij zelf aan niemand vergaf. Laat ons dus te huis, buiten, ja in ons geheele leven
dit vasthouden, dat wij jegens ons zelven onverbiddelijk zijn, maar vergevensgezind
zelfs jegens hen, die aan niemand dan aan zich zelven weten te vergeven; en laat
ons in het geheugen prenten wat de zeer zachtzinnige en juist daarom groote
Thrasea vaak placht te zeggen: die de ondeugden haat, haat de menschen.’
Bedrieg ik mij niet, dan was Plinius, ofschoon hij het nergens
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uitdrukkelijk zegt, een aanhanger der Stoicijnsche wijsbegeerte. Ik vind in zijne
brieven dezelfde denkwijze als in het zedekundig handboekje van Epictetus en in
de bespiegelingen van keizer Marcus Aurelius. Dit wordt te meer bevestigd doordien
hij met grooten lof den wijsgeer Euphrates vermeldt, die als Stoicijn bekend stond
en ook door Epictetus in zijn handboekje (XXIX. 4) wordt aangehaald. Hij verhaalt
(I. 10), dat hij met Euphrates reeds in zijne jeugd, toen hij krijgsdienst in Syrië deed,
was bekend geworden, en hem ook thans in Rome dikwijls bezocht. Hij zegt, dat
hij wel eens bij Euphrates geklaagd had, omdat hij door zijne bemoeiingen met de
rechtspraak zoo bitter weinig tijd had, om te studeeren, doch dat Euphrates had
geantwoord, dat dit juist het beste was, wanneer men de wijsbegeerte in het
praktische leven toepaste. (Zie Epictetus Handb. LII.)
Hoe Plinius over de godheid dacht is uit zijne brieven moeielijk op te maken;
althans ik heb daaromtrent niets bijzonders gevonden. Hij schijnt zich eenvoudig
aan den bestaanden vorm van eeredienst gehouden te hebben, niet zoozeer omdat
hij dien juist als den best mogelijken beschouwde, maar omdat die door de wet was
vastgesteld. Wanneer ik naga, hoeveel arbeid hij door zijn pleiten had, en hoe hij,
als hij studeerde, vooral zulke studie schijnt beoefend te hebben, waaruit hij meende
voor zijn pleiten nut te zullen trekken, dan vermoed ik, dat hij over d e n a t u u r
d e r g o d e n nooit veel heeft nagedacht, maar het bestaan der godheid als eene
uitspraak der natuur, als een door alle volken erkend axioma heeft aangenomen;
en den vorm van eeredienst, waarmede de godheid moest vereerd worden, als
eene zaak beschouwde, die door de wetten van den staat moest geregeld worden,
en waarover het nutteloos was te philosopheeren.
Over den dood spreekt hij meermalen (II. 10. V. 5. 8. 16. 21. IX. 3. 14. 19), doch
nergens zóó, dat hij de gestorvenen beklaagt; maar steeds met het oog op de
overblijvenden, in wier verlies hij hartelijk deelt. Hij spreekt wel meermalen van
onsterfelijkheid, maar het komt mij voor, dat hij hiermede niets anders bedoelde dan
roemrijke nagedachtenis, waaraan hij veel waarde hechtte. Van een geloof aan
persoonlijke onsterfelijkheid echter is bij hem bijna geen spoor te vinden. Met deze
denkwijze en met de Stoicijnsche wijsbegeerte komt ook zijne meening aangaande
den zelfmoord overeen, waarvan ik nog het een en ander wil mededeelen.
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De Stoicijnen hielden den zelfmoord wel in den regel voor verkeerd, omdat een
goed soldaat niet van zijn post mag wegloopen; maar zij leerden tevens, dat, wanneer
iemand meende te bespeuren, dat zijne taak voleindigd was, hij goed deed met zijn
leven door zelfmoord te eindigen. Zoo prezen zij b.v. Cato van Utica, omdat hij, toen
de republiek, die hij had verdedigd, gevallen was, zich zelven van kant maakte.
Deze zelfde denkwijze nu ontmoeten wij in de brieven van Plinius. Hij verhaalt (I.
22) van een vriend, dien hij hoog waardeert, dat deze aan eene langdurige en lastige
ziekte lijdende een paar vertrouwde vrienden verzocht de artsen bepaaldelijk af te
vragen, of hij nog genezen kon of niet. In het eerste geval wilde hij de kunst
beproeven, maar in het andere wilde hij zich van kant maken. Dit gedrag vindt Plinius
ten hoogste prijzenswaardig.
Elders verhaalt hij van zijne vrienden Corellius en Silius Italicus (I. 12. III. 7), dat
zij op hooge jaren door ongeneeslijke kwalen aangetast hun leven door vrijwilligen
hongerdood geëindigd hadden, en hoezeer hij hun verlies betreurt, vindt hij hun
gedrag eer goed dan afkeurenswaardig. Ja nog sterker is hetgeen hij van een paar
vrouwen mededeelt. (III. 16. VI. 24). Het ééne is het bekende geval van Arria, de
vrouw van Paetus, die, om haren man, die door Nero vervolgd werd, tot zelfmoord
aan te sporen, zich zelve doorstak en hem den dolk toereikte; zeggende: ‘Paetus!
het doet geen pijn.’ Het andere is dat van eene vrouw uit Comum, die, toen haar
man aan eene ongeneeslijke, smartelijke kwaal leed, hem tot zelfmoord opwekte,
en toen hij aarzelde, zich aan hem vastbond en met hem in het meer Larius sprong,
alwaar beiden verdronken (VI. 24). Dit gedrag prijst Plinius ten hoogste en vindt het
te bejammeren, dat het niet meer bekend is, daar zulk eene daad den grootsten lof
verdient.
Het is voor ons moeielijk deze denkwijze te begrijpen, daar wij den zelfmoord
anders beoordeelen. Juist hierom zijn evenwel zulke bijzonderheden als proeven
der denkwijze van vroegere tijden zeer belangrijk.
Misschien hangt het ook met de Stoicijnsche wijsbegeerte samen, dat Plinius het
geloof in voorbeduidende droomen en voorteekens niet geheel verwierp. Veel
gewicht hechtte hij er echter niet aan, want hij spreekt er slechts in enkele brieven
over. Wij lezen (I. 18) hieromtrent bij Plinius het volgende. Een
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vriend verzocht hem wegens een ongunstige voorteekens bevattenden droom zijn
proces uit te stellen. Hij antwoordt: ‘ik zal zien, wat ik doen kan; doch ik geloof, dat
uw droom een uitstekenden uitslag van uw proces voorspelt; want eens, toen ik een
belangrijk proces had op mij genomen, droomde ik, dat mijne schoonmoeder mij
smeekte dit proces te laten varen. Ik was toen nog zeer jong en moest pleiten tegen
zeer machtige lieden en vrienden van den keizer; maar toch heb ik het gewaagd,
omdat ik mijn woord gegeven had, en het is uitmuntend afgeloopen. Denk dus nog
eens goed na, wat gij wilt, dat ik doen zal.’
Elders (III. 5) verhaalt Plinius, dat zijn oom, Plinius de oudere, gedroomd had, dat
de schim van Drusus hem verscheen, en hem verzocht zijne nagedachtenis voor
de vergetelheid te bewaren, en dat hij hierdoor bewogen was, om zijne boeken
O v e r d e G e r m a a n s c h e o o r l o g e n te schrijven.
Bij het vermelden van het ongeluk van Largius Macedo (III. 14), die door zijne
slaven in het bad zóó mishandeld was, dat hij het na eenige dagen bestierf, verhaalt
Plinius, dat diezelfde persoon te voren eens in een bad bij vergissing een klap
gekregen had, waardoor hij bijna was nedergevallen. Dit werd naderhand als een
voorteeken van het hem overkomen onheil beschouwd.
Eindelijk verhaalt hij (V. 5), dat zekere Fannius, die een leven van Nero onder
handen had, waarvan drie boeken voltooid waren, gedroomd had, dat de gestorven
Nero hem verscheen, de drie voltooide boeken doorlas en toen heenging. Dit
beschouwde hij als een voorteeken, dat hij zijn werk niet voltooien zou. Plinius gaat
hierop echter niet verder door, maar zegt, dat het zoo jammer is, dat de dood Fannius
in het voltooien van zijn arbeid heeft verhinderd; en dat het dus raadzaam is zoolang
wij leven vlijtig te werken, om wat wij onder handen hebben zooveel mogelijk te
voltooien.
Wij willen met eene geestverschijning eindigen. Plinius verhaalt (VII. 27), dat de
wijsgeer Athenodorus, te Athene komende, een huis gehuurd had, dat als spookhuis
bekend stond, ofschoon hij alles er van wist. Hij was den eersten nacht juist in de
beruchte kamer gaan zitten schrijven. Het spook was ook hem verschenen en wel
in de gedaante van een mageren, geketenden grijsaard. Hij had er eerst weinig acht
op geslagen, maar
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toen het spook hem wenkte en met de ketens bij zijn hoofd rammelde, had hij het
licht opgenomen en was medegegaan. Op de binnenplaats was het in den grond
gezonken. Hij had de plaats gemerkt, en den volgenden dag de overheid verzocht
op die plaats te laten graven. Aldaar was een geketend geraamte gevonden. Dit
was op stads kosten behoorlijk begraven, en naderhand was het spook niet meer
verschenen. Plinius zegt, dat hij dit verhaal op gezag van geloofwaardige lieden
gelooft. Ook was het tweemaal in zijn huis gebeurd, dat aan een slaaf, zooals hem
verhaald werd, des nachts door eene verschijning de haren afgeknipt en des morgens
op den grond gevonden werden, hetgeen door sommigen als een teeken van
afgewend gevaar beschouwd werd, daar beschuldigden de haren lieten hangen,
en hij kort vóór den dood van keizer Domitianus bij dezen beschuldigd was, zoodat
hij, als die dwingeland langer geleefd had, onder zijne slachtoffers zou geweest zijn.
Ook had hij gehoord, dat aan zekeren Curtius Rufus, toen hij als ondergeschikt
ambtenaar in Afrika kwam, eene buitengewoon groote en schoone vrouwelijke
gedaante verschenen was, en dat deze hem voorspelde, dat hij eerst in Rome
eereposten zou bekleeden, en vervolgens als proconsul naar Afrika zou terugkeeren,
en aldaar sterven; en dat dit alles was uitgekomen. Plinius schrijft deze histories
aan een geleerden vriend, met verzoek hem te melden, wat hij van die dingen denkt;
of zij tot de bovennatuurlijke wereld behooren, of dat het voortbrengsels van vrees
en verbeelding zijn. Het is jammer, dat wij het antwoord van dien geleerden vriend
missen.
Hier zal ik met mijne uittreksels uit de brieven van Plinius eindigen, om dit opstel
niet te lang te laten worden. Mocht echter iemand er door opgewekt wezen, om de
brieven van Plinius te lezen: dan zal hij daarin zulk eenen rijkdom van bijzonderheden
aangaande den toestand van Rome onder keizer Trajanus aantreffen, dat hij zeggen
zal, wat de koningin van Scheba zeide, toen zij het hof van Salomo gezien had: de
helft is mij niet aangezegd.
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Herinneringen aan het noorden.
Door Mr. W.R. Boer.
‘Mot Norden! Mot Norden!’
E. TEGNÈR.
Sverrig! Du land for den dijbe fölelse, de inderlige Sange, Hjem for de
klare Elve, hror vilde svaner synge i nordlysskjaer...til dig ville vi flyve....

J. SVERRIG AF ANDERSEN.

Zweden.
I.
Het was een prachtige zomerdag, in den aanvang van Juli, toen wij ons des morgens
te 11 uren op de kleine zweedsche stoomboot Oscar inscheepten, om onzen togt
naar het onbekende noorden voorttezetten. Er was heel wat drukte aan de
Havenkade met goederen en passagiers en ten slotte op het dek, onder de
zonnetent, bijna geen plaatsje te vinden en alles zoo vol als op een Rijnboot, in hare
vroegere schoone dagen. Onze boot was ook voor nachtreizigers ingerigt, met
eenige vrij goede en zindelijke slaapcabines, daar zij eigenlijk langs de zweedsche
kust naar Stockholm voer. Eerst bragt zij ons echter de haven uit, langs de L y n e t
en achter het fort T r e K r o n e r de Sond in, benoor-
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den het zeer lage eilandje S a l t h o l m om en regtaan op de eerste zweedsche
havenstad M a l m ö . Met elke beweging der schroef zonken de boomen van
Langelinie, de hooge kust van Seeland, langzamerhand zelfs de gebouwen en de
torenspitsen der Deensche hoofdstad in het blaauwe vlak der wateren weg, en dook
de hier en daar door hoogten en diepten geteekende kust van Zweden daaruit op.
Onze boot dreef als over een effen spiegel, die zuidwaarts zich in het onbegrensde
verloor en in den middagzonneglans als gedreven zilver schitterde. Tallooze schepen
gleden daarop voort, of lagen met uitgespreide, maar nu slap tegen den mast
hangende zeilen te wachten naar een zuchtje, om verder te zweven; een schare
wilde zwanen van het noorden rustende op hare uitgebreide wieken! - Op onze boot
ontbrak het niet aan gesprek en gelach, en een vriendelijk Hamburger, die lange
jaren in Stockholm had gewoond, gaf ons nog menige nuttige inlichting voor de
verdere reis. - Na een vaart van twee uren, stoomden wij de haven van Malmö in,
waar wij aan de aanlegplaats eene zeer gemakkelijke en hoogst bescheiden
ontmoeting met de dienaars van den zweedschen fiscus hadden, en ons vervolgens
met onze hagaadje naar het station van den Zuider-spoorweg begaven. Daar wij
echter eerst met den namiddagtrein wilden vertrekken, hadden wij gelegenheid met
deze eerste zweedsche stad kennis te maken. De vroegere wallen en poorten zijn
geslecht en wij kwamen van het station door een ijzeren hek in eene vrij breede
straat met niet onaanzienlijke gebouwen en enkele winkels, die naar de groote markt
voerde. Zij vormt een onregelmatig vierkant, in welks midden zich plantsoen en fraai
geboomte verheft. Aan het plein staat, onder vele minder aanzienlijke gebouwen
en een paar vrij groote hotels, het oude Raadhuis, dat er zeer gerestaureerd en
fraai uitziet. Over den hoofdingang prijkt het wapen van S k a n e , een geschenk
van koning E r i k M e n v e d van Denemarken uit 1319. Het was vroeger - mogelijk
nog wel - het verblijf van den L a n d ' s H o o f d m a n , zooveel als Gouverneur der
Provincie; bevat een zeer groote en prachtige zaal, en daarenboven de schouwburg.
Wij zullen ons over deze samenvoeging niet te zeer verwonderen, daar wij nog
heden avond te L u n d , in een dergelijk prachtig Raadhuis moeten logeeren, omdat
althans een deel daarvan het beste hotel der stad vormt. Wij gaan langs de Petri-kerk,
de aanzienlijkste, maar die niets bijzonders te aanschouwen geeft,
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door vele straten, langs een deel der buitengracht, om ten slotte in Cramer's hotel
wat rust en versterking te zoeken. Straten en trottoirs zijn al even slecht geplaveid
en het gras woekert daarin welig voort; de huizen, veelal van eene verdieping, zien
er nog al net en met bloemen voor menig raam vriendelijk uit. Er heerscht echter
doodsche stilte, niettegenstaande de plaats ruim 22,000 zielen telt. Het uitzicht over
de Stadsgracht op het omliggende landschap was eigenaardig. Korenvelden, reeds
in staat van rijpheid, en derhalve om dichterlijk te spreken, een gouden zee gelijk;
zeer frisch en krachtig en daardoor helder groen geboomte; enkele weilanden met
vee en vol veldbloemen; tusschen dat alles nette houten, geheel donker rood
gekleurde huizen en schuren, vaak met witte en groene ramen, deuren of luiken
voorzien; hier en daar een windmolen; dit alles zich afteekenende tegen een
wolkenloozen, donker blauwen hemel, doortrokken van zonnegloed, gaf een tafreel
zoo kleurig en fleurig, maar vooral zoo scherp van omtrekken en vormen, als men
het nauwelijks in het zuiden vinden zoude.
Het dineren in het blijkbaar druk bezochte Hotel van Cramer gaf van het materieele
leven in Zweden een gunstigen indruk. Soepen, vleesch en visch (vooral zalm) zijn
in den regel zeer goed; ook onze groenten en vele soorten van vruchten. Men
versmade ook de landsgerechten niet, daar de vruchten-soep, de Zweedsche
pankoeken, enz. zich zeer goed laten gebruiken, en het zomergerecht S m u l t r ö n
(aardbeijen met room) daarbij niet mag ontbreken. Alle soorten van boschbeziën
en daaronder vooral de kleine wilde aardbezie komen in den korten zomer in
ongelooflijke hoeveelheden voor - en spelen een rol niet alleen in het materieele 1)
maar ook in het hoogere poëtische leven des volks. Zoo verhaalt Tegnèr het als
een der teedere trekken

1)

F r i t h i o f s S a l g a a t E s a i a s T e g n è r , Stockholm. 1870. Eerste zang.

‘Den första blomma varen födt,
det första smultron som blef rödt,
det första ax, hvars guld blef moget,
dem bjöd han henne gladt och troget.’
Esaias Tegnèr werd in 1783 geboren, studeerde te Lund, werd daar in 1812 hoogleeraar in
de Grieksche Letterkunde, in 1824 bisschop te Wexiö en stierf in 1852. Hij neemt onder de
Zweedsche dichters zeker eene eerste plaats in en door vertalingen zijn vele zijner
uitstekendste gedichten in ruimer kring bekend geworden. Van de F r i t h i o f s S a g a
bestaat eene zeer getrouwe en goede Hollandsche vertaling van P.L.F.C. v o n E i c h s t o r f f ,
met eene voorreede van J.J.L. ten Kate, bij Kruseman 1861. Ten Kate, en Longfellow gaven
vertalingen van zijne ‘N a t v a r d s b a r n e n ’. De eerste ook nog van verscheiden zijner
kleinere stukken, meest voorkomende in de S m ä r r e S a m l a d e D i k t e r . Stockholm
Ny upplaga. 1866. Ook van zijne redevoeringen T a l v i d S ä r s k i l t e t i l f ä l l e , Stockholm
1831, zijn er in 't Hollandsch vertaald.
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van zijn' held Frithiof, dat hij niet slechts de eerste bloemen, maar ook de eerste
aardbezie van het saizoen aan zijne geliefde Ingeborg brengt. Onze dichters zouden
van een eerst ontloken roos spreken, maar, ofschoon ook de rozen in Zweden niet
ontbreken, is Frithiot's gave karakteristiek voor land en zeden.
De ligging van Malmö, in het zuidelijkste deel van het rijk en aan het uiteinde of
aan het begin van den grooten spoorweg naar het noorderf, dien wij straks zullen
volgen, doet ons een blik werpen op de indeeling van dezen grootsten der drie
Noordsche Staten. Zweden is verdeeld in drie hoofddeelen, die in natuur,
voortbrengselen en bevolkingscijfer reeds een denkbeeld geven van dat meer
ernstige, ruwe, voor den mensch en zijn bedrijf minder geschikte en vruchtdragende,
dat onze aarde kenmerkt, naarmate wij verder in het noorden komen. Het zuidelijkste
deel G ö t a R i k e , strekt zich ongeveer van de 55 tot de 58 graad N. Breedte uit,
en omvat de oude landschappen of provinciën Skane, Blekinge, Smaland,
Ostergötland, Halland, Westergötland Bohusläu, Dalsland, en de beide Oostzee
eilanden Oland en Gottland. Het heeft eene uitgestrektheid van ruim 1782½ vierk.
Geographische mijlen, met eene bevolking van bijna 2½ millioen zielen, of van 1378
op elke vierkante mijl.
o

Het middelste gedeelte of S v e a R i k e ligt ongeveer tusschen de 58 en 60 N.
Br. en telt de provinciën Södermanland, Upland, Westmanland, Nerike, Wermland
en Dalarna. Het heeft eene uitgestrektheid van bijna 1544 vierk. Geogr. mijlen, met
1,225,828 inwoners of 843 per vierk. mijl, terwijl de hoofdstad Stockholm daarvan
nog 140,000 op hare kleine uitgestrektheid bezit. Het noordelijk deel des rijks is
N o r r l a n d met de provinciën Gestrikland, Helsingland, Medelpad, Angermanland,
Herjeadalen, Jemtland, Westerbotten en Lapland. Het heeft eene uitgestrektheid
van 4700 vierk. mijlen, met ruim een half millioen zielen, of 109
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per vierk. mijl. De tegenwoordige administratieve verdeeling des Rijks wijkt echter
eenigermate van de hier genoemde af. Zij geeft aan Zweden 24 l e e n e n , waarvan
er 12 voor Göta Rike, 7 voor Svea Rike, en 4 voor Norrland komen. Elk leen is
daarbij weder verdeeld in voogdijen en Härader. Van de geheele uitgestrektheid
des lands, ruim 8000 vierk. mijlen, rekent men, dat 3000 m. door kaal gebergte en
rotsen worden ingenomen; 773 m. door meeren en wateren; 3450 door bosschen,
en 800 door bouwen weilanden. Nog g e e n achtste van de geheele oppervlakte is
derhalve bebouwd en van deze bebouwde streken bezit G ö t a R i k e een vierde,
S v e a R i k e een zevende, N o r r l a n d slechts een zesendertigste gedeelte.
Zijn de aangevoerde cijfers niet veel beteekenend? Getuigen zij niet van een
meer en meer wegstervend leven en werken van den mensch, van een meer op
den voorgrond treden der natuur in vaak wilde en grootsche, soms ook in vriendelijke,
maar bijna altijd in ernstige of weemoedige vormen? De natuur is hier, zooals
R u d q u i s t zegt: ‘streng, dikwerf karig en hardvochtig, maar zij kan ook liefdevol
en vriendelijk wezen en is het dan gewoonlijk boven mate.’
Maar aan het ruime en overdekte station te Malmö staat de trein reeds klaar, die
ons in een uurtje, langs het station Akarp naar Lund voert. Het landschap is vlak en
goed bebouwd, hier en daar door boomgroepen getooid, waaruit zich in de nabijheid
van het genoemde station, een uitgestrekt gebouw met torentjes Alnarp verheft. Het
was vroeger dan ook een slot of kasteel, zomerverblijf van den Landshoofdman van
Skane. Thans is daarin een der landbouwkundige scholen des Rijks gevestigd.
Te Lund konden wij in het stations hotel (J e r n b a n H o t e l l e t ) niet te recht
komen, daar de kamers er in zeer primitieven toestand verkeerden en het eenige
dienstmeisje onze afgebroken Zweedsche woorden volstrekt niet scheen te begrijpen.
Onze kofferdragers brachten ons nu naar het raadhuis op de groote markt, een zeer
aanzienlijk gebouw, waar wij inderdaad goed gelogeerd waren. Welk een plein
echter! Welke straten! Welk een stad! Allerwege slecht plaveisel met veldkeijen,
waartusschen gras en onkruid welig tieren; onaanzienlijke, lage huizen, veelal van
eene verdieping. In de achterbuurten was het zeker een e v e n e m e n t , dat er
iemand passeerde. In de meer bezochte zag men enkele landlieden en studenten,
kenbaar aan hunne witte
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petten met kokarde. Wij bevinden ons dan ook in de tweede academiestad des
e

Rijks. Zij heeft een schitterend verleden: telde in de 14 eeuw 23 kerken, 7 kloosters,
vele kapellen en was zetel van den aartsbisschop, Primaat der drie Noordsche
rijken. Maar Karel VIII Knutsson heeft haar in 1452 verbrand en verwoest en zij bleef
sedert steeds in verval, zoodat zij bij het einde der vorige eeuw nog slechts een
duizendtal inwoners telde. Deze eeuw was haar gunstiger; zag hare in 1668 gestichte
hoogeschool weder in bloei toenemen; haar groot sieraad de Domkerk herstellen;
eenige nuttige inrichtingen hier vestigen; en daarmede het cijfer harer bevolking
weder op ruim 10,000 klimmen. Onze eerste schreden richten wij dan ook naar de
Domkerk. Niet zonder moeite vingen wij op dit late uur (7½ des avonds) den zoon
des kosters op, die ons een zijdeur ontgrendelde en in het heiligdom toegang
verschafte.
Het dagteekent van 1145 en is van behakte zandsteen gebouwd, die men 4 mijlen
ten noorden van de stad, te V i t s e r ö d heeft gevonden. De vorm der kerk is die
van het Latijnsche Kruis; de bouwstijl, de oud-gothische of zuivere rondbogenstijl,
e

e

zooals men die uit de 11 en 12 eeuw ook in de kerk te Boppard vindt. Het gewelf
met 21 bogen rust op 18 pilaren. De hoofdingang is naar het Westen en hier
verheffen zich twee zeer fraaie torens ter hoogte van ongeveer 140 voet, of liever
eene ter linkerhand van den binnentredende, daar men met den bouw en geheele
restauratie van de andere bezig was. Inwendig lag mede alles, tot zelfs in de zeer
merkwaardige c r y p t , overhoop en struikelde men over steenblokken,
gereedschappen en in hout uitgewerkte modellen voor bogen, ornamenten, enz.
die hier en daar moesten worden aangebracht. Op ons maakte het gebouw inwendig,
door zijne 6 v. dikke muren en smalle vensters, door zijn gemis aan alle sieraden
(want de kansel van zwart marmer en het middeneeuwsche hoogaltaar kunnen
daaronder bezwaarlijk worden geteld) een somberen indruk. Hij werd niets vroolijker
toen wij in de crypt of onderaardsche kerk afdaalden, die overigens eene der grootste
en merkwaardigste van hare soort is. Zij strekt zich onder het hooge koor en de
beide kapellen ter lengte van 126 v. en ter breedte van 86 v. uit. Zij is 14 v. hoog
en hare gewelven worden door 6 pilaren en 18 zuilen gedragen. Men vindt hier
graven en gedenksteenen van vele der oudste kerkvoogden, met name van den
aartsbisschop B i r g e r , dat in
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1519 door zekeren v a n D u r e n , een Hollander, zou bewerkt zijn. De vreemde
voorstellingen en basreliefs aan het bekleedsel van de bron, die zich in de noordelijke
kruisarm der crypt bevindt, zou mede werk van dien kunstenaar wezen. Het is de
levensgroote voorstelling van een man en eene vrouw met een kind op den rug, die
beiden een zuil omvatten. Het is de legende van den reus F i n en zijne overeenkomst
met den schutspatroon der kerk, S t . L a u r e n t i u s . Het schijnt namelijk, dat die
Heidensche reus beloofd had den heiligen man bij den bouw der kerk een handje
te helpen, maar dat deze daarvoor eene belofte had gedaan, waaraan F i n althans
meende, dat hij te kort deed. Vertoornd snelt hij nu met zijne echtgenoote en kleine
(toch altijd eene reuzinne en reusje!) naar de onderaardsche kerk, waar zij elk een
pilaar grijpen met het doel om hier te verrichten, wat eens Simson in den
Dagon'stempel deed, toen gelukkig de heilige het merkte en het teeken des kruises
over hen maakte, waardoor zij in eens in steen veranderden. - Wat er van zij, wij
ademden ruimer toen wij uit die vochtige, kelderachtige, duistere gewelven, weder
in de fraaie, warme, glansrijke zomeravondlucht traden. Wij genieten die op het ten
noorden van de kerk gelegen plein met lindenboomen beplant, de L u n d a g a r d .
Deze heeft ten westen de kleine, ten oosten de groote markt. Op de laatste verheft
zich T e g n è r ' s standbeeld. Meer dan levensgroot staat het op een verheven
voetstuk en stelt de beroemde dichter voor met den blik ten hemel gericht, als van
daar zijne inspiratiën ontvangende, terwijl hij leunt tegen een runesteen, en nevens
hem een harp staat met een lauwerkrans getooid. Uitdrukking en uitvoering, ofschoon
niet van de hoogste kunst getuigende, scheenen ons gelukkig. Het is een werk van
Q u a r n s t r ö m en werd te München in metaal gegoten.
Ten noorden van het lindenplein staat het zeer uitgestrekte oude- en nieuwe
Akademiegebouw, dat zich door geene bijzondere schoonheid kenmerkt, en waarin
men buiten de collegiezalen, verschillende kabinetten en ook de zeer uitgebreide
en belangrijke boekerij aantreft. Wij merkten reeds op, dat de Universiteit te Lund
de tweede van het rijk is. Zij heeft 62 hoogleeraren en Docenten en 600 studenten.
Tegnèr behoorde tot de eersten en woonde hier van 1814 tot 1824, toen hij tot
bisschop van Wexiö werd gekozen en in April van dat jaar afscheid van de
akademische jongelingschap nam in die beroemde
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rede , waarvan Böttiger te recht zegt: ‘dat zij als een uitersten wil van liefde en
wijsheid is te beschouwen; als een 's vaders laatste handdruk, laatste omarming
zijner kinderen, die hij niet meer denkt weèr te zien.’

II.
Van Lund voert de spoorweg ons altijd noordwaarts langs een 22tal stations naar
J e n k ö p i n g aan de zuidelijkste punt van het Wetter meer. Eslöf is een groot
station, waar de zuidelijke stambaan gesneden wordt door die van Helsingborg naar
IJstad. Bij Hesleholm gaat een zijtak naar Christiaanstad aan de Oostzee en bij
Alfvadstad een naar Wexiö. Van Jenköping loopt de hoofdbaan in noordwestelijke
richting naar Falkoping, waar een zijtak naar Gothenborg voert, en zij verder
noordwaarts, als in het midden tusschen het Weener en Wetter meer tot Laxa loopt.
Aan dit station splitst zich de baan en gaat eene tak in noordwestelijke richting naar
Noorwegen. de andere bijna recht oostwaarts tot Stockholm. De spoorwegen in
Zweden dagteekenen van de laatste 15 jaren, maar hebben reeds eene zeer groote
uitbreiding en beteekenis gekregen. De aanleg daarvan heeft zijne eigenaardige
moeielijkheden door de vele meeren en wateren, vooral ook door het rots- en
steenachtige van den bodem. Daarentegen is het land vrij algemeen vlak en eischt
daardoor niet de ontzettende en grootsche kunstwerken, die men in andere landen
aantreft. Ook is de waarde der gronden niet zoo groot geweest. De kosten van
aanleg waren daardoor minder dan elders en bedroegen gemiddeld per Zw. mijl
(1½ Geogr. mijl) 772,332 Rd. of ± f 412,292. - De baan is meestal van een spoor
voorzien, ofschoon hare breedte en de meeste kunstwerken voor dubbel spoor
kunnen worden gebruikt. De geheele aanleg en inrichting heeft de eenvormigheid,
die aan het wezen en het wereldburgerlijk karakter dezer vervoermiddelen en
gemeenschapswegen eigen is. Toch heeft het noorden enkele eigenaardigheden.
e

De wagens der 1 klasse hebben soms dubbele ramen

1)

Afskedstal till Akademiska Ungdomen iLund.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

367
en het portier opende in een doorgang en niet direct in de buitenlucht. De
damescoupés hebben een toilet kabinet en zijn streng afgescheiden van die der
heeren en de laatsten mogen in die der eersten geen plaats nemen. In de
Noorweegsche wagens heeft men, waar zich bij ons gewoonlijk des avonds de lamp
bevindt, een klein waterreservoir met kraantje en een daaraan met een kettingje
bevestigden tinnen beker. Aan elk station worden van boven stukken ijs in dat
reservoir gedaan, zoodat men altijd een dronk ijswater kan bekomen. Wij hebben
ondervonden dat dit in een noordschen zomer volstrekt geen overbodige weelde
is. Ook de stationsgebouwen, inrichtingen en wachterswoningen - doorgaans
eenvoudiger dan in andere landen - hebben het eigenaardige van het noorden
behouden. Bijna alles is van hout en met helle kleuren geschilderd. Het eigenlijke
station niet zelden wit en de nevengchouwen rood, of ook wel alles rood en met wit
en groen afgezet. De wachtkamers zijn ruim, maar zeer eenvoudig gemeubeld,
e

ofschoon natuurlijk die der 1 kl. aan de grootere stations hierop uitzonderingen
maken. Men ziet hier (te Malmö en Gotheborg) aan de wanden groote
spoorwegkaarten, en heeft er ook somtijds een buffet. In den regel heeft men buffet
en restauratie in een nevengebouw, waar men, op bepaalde uren, die in de wagens
zijn aangekondigd, eenigen tijd heeft om te ontbijten of het middagmaal te gebruiken.
o

e

De trein houdt stil en wij spoeden ons met onze medereizigers van de 1 en 2 kl.
naar dit gebouw. Aan een langen tafel staan allerlei gerechten gereed; aan het buffet
bestelt men allerlei dranken; ieder dient zich van hetgeen hem aangenaam is, geniet
het staande, of wandelende, of zittende aan kleine tafeltjes; ieder is beleefd en
inschikkelijk voor anderen, buigt, neemt den hoed af, gaat naar het buffet en betaalt
een vaste, hoogst billijke prijs per persoon, terwijl hij voor elk persoon een kaartje
ontvangt, dat hij, bij het verlaten der zaal, aan een jongen afgeeft, die voor deze
contrôle zorgt, en waarmede de geheele zaak is afgedaan. Wij vonden het eene
uitmuotende inrichting, waarbij eene bewonderenswaardige fatsoenlijkheid en orde
heerschte, die mogelijk echter alléén bestaanbaar is hij een volk van zoo aangeboren
wellevendheid als het Zweedsche, en bij een spoorwegverkeer, dat nog het karakter
van reizen heeft, terwijl het, in den zomer, op vele hanen van Midden-Europa immers
meer en meer dat van groote landverhuizingen aanneemt.
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Slechts enkele der grootste stations zijn overdekt, en men schijnt dat algemeen
overdekken na te laten, minder om de daaraan verbonden kosten, dan wel om het
door de windtrekking daarin opwaaien van sneeuw gedurende de lange winters te
vermijden. Die sneeuw is een blijkbaar groot bezwaar, en wij zagen aan menig
station groote sneeuwploegen liggen, om de baan daarvan te ontlasten.
o

Maar wij denken daaraan thans niet bij een warmte ± 90 Fahrnt. en terwijl de
zon van een wolkeloos blauwen hemel zijn gloed over het verre landschap uitgiet.
Onze weg voert door het midden van het oude G ö t a R i k e , het vruchtbaarste en
best bebouwde deel van Zweden. Hij levert geenerlei grootsche of zelfs bijzonder
fraaie tafreelen op; er worden, om met Anderssen te spreken, geene schitterende,
geene vreemdkleurige of geurende bloemruikers in ons portier geworpen, maar
toch wel hier en daar wat vriendelijk groen, wat wilde rozen en een bouquet
nachtviooltjes. Even voorbij Lund zien wij links eene hoogte S l i p a r e b a c k e n , in
de geschiedenis bekend als de plaats, waar vroeger de Deensche koningen, die
lang hun gezag over een deel van het zuidelijk Zweden uitstrekten, zich lieten
huldigen. Er is nu opvolging van vruchtbare wel behouwde akkers, prachtig
beukenwoud en de daardoor ingelijste stille waterspiegel van den R i n g s j ö , het
grootste meer van S k a n e . Verscheidene fraaie landgoederen zijn hieraan gelegen,
en gij ziet zelfs de smalle, in het meer zich uitstrekkende landspits, waarop zich een
groot gebouw, B o s j ö k l o s t e r verheft, dat tot aan den tijd der hervorming een
nonnenklooster was. De renzeneik, die aan zijn wortels 40 v. omvang heeft, en voor
de oudste in Zweden wordt gehouden, knnnen wij echter niet zien. Wij krijgen nu
ook veen- en heidestreken, eentonig en weinig bewoond, tot dat de nabijheid van
het meer M ö c h e l n zich weder door beukenbosschen aankondigt. Nabij het station
Liatrop ligt een onbeduidend plaatsje R a s h u l t , dat echter vermelding verdient als
de geboorteplaats van den grooten Lineus. Tusschen A l v e d s t a d en M o h e d a ,
waar de spoorbaan langs het landgoed G a f v e t o r p voert, waarin eene
landhuishoudkundige school is gevestigd, bevindt men zich in B l e n d a -l a n d . De
naam is afkomstig van eene zweedsche of gothische Amazone, B l e n d a , eene
heldin, die - bij afwezigheid der mannen - hare geslachtsgenooten vereenigde en
daarmede een voortrukkend deensch leger bestreed en vernie-
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tigde. Ter belooning verkregen daarna, volgens de Landwet, de meisjes hetzelfde
erfrecht als de jongens, iets wat volgens de oude landswetten niet geoorloofd was.
Aan het kleine station L a m h u l t , als aan vele anderen worden ons vruchten,
woud- en aardbeziën, in kleine van houtspanen gevlochten mandjes en ook bloemen
aangeboden. Maar het bloemenmeisje hier vergeten wij niet. Nog zien wij het 8 à
9 jarig kind voor ons; met haar schamel kleedje, op bloote voetjes; met dat vriendelijk,
maar weemoedig gezichtje, waarop een blosje als van een stervend noorderlicht
speelde, met goudgeele lokken, en met die groote, diepe blauwe oogen, waaruit u
iets smeekends, iets dat om bescherming scheen te vragen, tegenblikte. Met een
schroomvallige neiging reikt zij u hare bloemen en lispelt de kleine mond:
‘N a t v i o l e r n e !’ Nu, dat was verstaanbaar zweedsch en het zilver geldstuk, dat
daarvoor in de kleine hand gleed, maar meer nog onze blik van vriendelijke
deelneming, deed haar dieper neigen en nog smeekender en weemoedvoller naar
ons opzien, tot de voortrollende trein haar aan ons oog onttrok. Maar die vriendelijke
en weemoedige verschijning was weder een beeld, van wat ons als hoofdtrek in de
1)
geheele noordsche natuur trof, en waarvan Rydquist met gevoel en waarheid zeide:
‘het noordsche schoone is iets buitengewoons, maar men vindt daarin niet de volheid,
de rijpheid, het evenwicht van 't zuiden; het is dikwerf aanvallig en roerend, maar
onregelmatig, week en droefgeestig. Men bespeurt altijd iets hartelijks en een gevoel
van gemis, dat deelneming opwekt. Zie, het meisje! Een teringachtige blos zweeft
over de wangen, een gevoel van lijden; een bede om verschooning voor het te
spoedig verlies der gelukkige jengd teekent zich in haar uiterlijk, en wekt, nevens
bewondering, zekere zorgvolle belangstelling.’ Iets van dat alles was er in het kleine
bloemenmeisje en zoo dikwijls wij hare in de bladen van ons reisboek gedroogde
nachtviooltjes aanschouwen, denken wij aan haar als het nachtviooltje van Lamhult,
het kleine station in het midden der zweedsche pijnboomenwouden.
De ligging van Jönköping is voor verkeer en handel zeer gunstig en daarbij
bekoorlijk. Van het zuiden komende daalt de

1)

Johan Erik Rydquist geb. 1800, was amanuensis aan de Kon. Bibliotheek te Stockbolm;
schreef verscheidene bekroonde prijsverhandelingen; en was redacteur van het Tijdschrift
H e i m d a l l . Stockholm 1828.
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baan hier vrij belangrijk, om vervolgens over een door kunst gevormden oever, langs
het Wetter meer het station te bereiken. Eerst passeert men echter nog een brug
over het kanaal, waardoor twee kleinere, ten zuiden der stad gelegen meeren, de
R o c k s j o en M u n k s j ö , zich in de Wetter ontlasten. Langs den in het
laatstgenoemde meer ver uitgebouwden steenen dam, aan welks einde zich een
vuurtoren verheft, komt men alzoo door het kanaal in de eigenlijke haven, die groot
en veilig is. Het station, aan het Wettermeer gelegen, is geheel overdekt en mag
door uitgestrektheid en goede inrichting met de beste in het noorden vergeleken
worden. De stad wordt van het oosten naar het westen door eene breede hoofdstraat
(S t o r g a t a n ) doorsneden. Deze heeft trottoirs, maar nog slechter geplaveid dan
de straat. Ook hier ziet men gaskandelabers, maar thans zonder lantaarns. De
huizen verheffen zich aan deze straat dikwerf tot twee verdiepingen, en men ziet
dan de benedenste tot winkels, of veeleer tot eene soort van magazijnen ingericht.
Allerlei zaken en koopwaren liggen daar meer opgestapeld dan wel uitgestald. Er
is meer drukte van voetgangers en wagens, waaronder van de meest primitive
zamenstelling, zooals wij nog niet in Zweedsche plaatsen hadden aangetroffen. Wij
zien ook vele vrouwen en meisjes letterlijk beladen met groote bundels fijne
houtspaanders, die naar de hier gevestigde bekende luciferfabriek gaan, een zeer
uitgestrekt gebouw aan het westelijk einde der stad, waaruit de over de geheele
wereld verspreide houten doosjes komen, waarin zich de ‘parafinerade
säkerhets-tändstickor, utan sväfvel och fosfor’ bevinden, die men slechts ontsteken
kan door ze langs de zijde van het doosje te strijken. De bevolking en het landvolk
zagen er in 't algemeen goed gekleed uit, met stevige, kleurige, dikwerf wollen
stoffen. Naar het zuiden, langs de haven, de Monksjö, heeft men een fraai met
boomen beplant plein, aan welks einde zich eene uitgestrekte cellulaire-gevangenis
verheft, terwijl zijn westkant begrensd wordt door een groot en goed ingericht
gehouw, waarin eene militaire school of akademie is gevestigd. Aan de oostzijde
van het reeds genoemde kanaal, tusschen de hoofdstraat en de Munksjö, ligt wel
het oudste gedeelte der stad, als tegen en over het water heen gedrongen, daar
vele huizen op palen staan, waardoor dan ook de stad of althans dit gedeelte des
winters aan overstrooming blootstaat. Het uitzicht van het genoemde plein over de
haven, waarin eene menigte
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kleine vaartuigen en stoombooten lagen, naar de heuvelachtige met woud bedekte
boorden, die beide de kleine meeren omgeven, is zeer vriendelijk en niet zonder
leven en teekening. Tusschen de hoofdstraat en het meer, slechts door een kleine
tuin en de spoorbaan daarvan gescheiden, staat ons hotel, zeker het uitgestrekste,
dat wij in het noorden zagen en het grootste gebouw in de geheele stad. De facade
staat naar het westen, tegen het kanaal gekeerd en ziet er grootsch en deftig uit.
Aan de hoofdingang heeft men de portierswoning, of zijn kantoor. Voor den
vreemdeling is in het noorden zulk een portier een gewichtig wezen, want hij is de
vraagbaak voor alles. Hij bezit de elke week verschijnende S v e r i g e s
K o m m u n i k a t i o n e r en weet de daarin opgenomen cijfers van aankomst en
vertrek van allerlei vervoermiddelen te ontcijferen. Hij is door zijn taalkennis ook
een Medium tusschen den vreemdeling en het verdere hotelpersoneel, waarvan
men weinig anders te zien krijgt, dan de f l i c k a of het kamermeisje. De bekende
1)
Amerikaansche reiziger B a y a r d T a y l o r verhaalt, dat hij eens des avonds laat,
aan een klein posthuis (g ä s t g i v e r a g a r d ) ergens in het noorden van Zweden
aankomende, door den postmeester in het Arabisch werd begroet en in hem een
oude kennis terugvond, dien hij vóór vele jaren in Algerië had gemaakt. Zoo ging
het ons niet, maar wel vonden wij in den portier van dit beroemde hotel een
Engelschman, die, onderanderen, verscheidene jaren in China had doorgebracht.
Maar wenden we ons van dezen deurwachter, van dezen P o r t n ä r (letterlijk, nabij
de deur) naar het gebouw, dat door hem bewaakt wordt. Het had inwendig iets
verbazend kloosterachtigs en de B e l é t a g e , met hare lange gewelfde gang,
waarop de eenvormige en lage deuren der vertrekken uitkwamen, allen van boven
met matglas voorzien, waarschijnlijk om daardoor op den gang toch eenig licht te
krijgen, herinnerde mij het oude hotel te Martgny, waaar ik op mijne eerste
Zwitsersche reis voor een 25tal jaren inkeerde. Ons wees men eene groote zaal en
nevenvertrekje aan de noordelijke zijgevel van het gebouw ten verblijve aan, blijkbaar
geïmproviseerde logeerkamers, die hooger bestemming verdienden om het heerlijk
uitzicht dat zij ons gaven. Het hotel was zeer vol blijkens al de

1)

Zie N o r d i s c h e R e i s e . S o m m e r - u n d W i n t e r b i l d e r a u s S c h w e d e n ,
L a p p l a n d u n d N o r w e g e n . Leipzig 1858.
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laarzen en laarsjes, die de deuren op den langen corridor versierden, ofschoon wij
van de persoonlijkheden, die door de zich daarin verbergende voeten en voetjes
gedragen werden, niets te zien kregen. Wij zwierven toch langs de breede trappen
en door de nog holler en donkerder gangen van den R e z d e C h a u s s é e , door
hoeken en binnenplaatsen, waar geen geluid ons trof dan de nagalm onzer eigen
schreden, naar eene r e s t a u r a t i e -z a a l , niet slechts aan een geheel andere
zijde van het hotel, maar zelfs aan een andere straat gelegen, om hier in volkomen
eenzaamheid en slechts door een paar dienende kellners aangestaard, ons souper
te genieten. - Geen wonder, dat wij ons weder naar onze meer verheven vertrekken
spoedden, om daar tot laat in den nacht op het heerlijk tooneel te staren, dat zich
voor ons uitstrekte.
Onze standplaats is het zuidelijk uiteinde van het Wettermeer. Dit meer is 12
mijlen lang. Zijn grootste breedte tusschen M o t a l a en R ö d e s u n d is 3, verder
2 mijlen. Zijn waterspiegel heeft eene oppervlakte van ruim 33½ vierk. Geogr. mijl
en de diepte van het meer bedraagt 420 voet. Het ligt betrekkelijk hoog, namelijk
op het bergplateau van S m a l a n d , en neemt in zijn boezem een 90tal kleinere
wateren en stroomen op, om zich van dien waterschat slechts langs een enkelen
weg, bij Motala, te ontlasten. Het meer telt enkele eilanden, het zoogenaamde
Fagerö of de Jonkvrouw, een rots, en W i l s i n g s ö . Het water is zeer helder, soms
volkomen kalm, maar kan op eenmaal, zonder blijkbare oorzaken, in geweldige
beroering komen, iets wat mogelijk weder zamenhangt met de sterke stroomingen
en draaijingen, die men hier aantreft. Dit alles, gevoegd bij de vaak vreemde
atmospherische verschijnselen die men hier meermalen opmerkt, heeft de oude
1)
Noordsche Saga levendig gehouden. Zij fluistert van eene geheimzinnige
overeenkomst en verbinding tusschen dit meer en Bodenzee en Zwartezee; en
vereenigt ook hier het hooge noorden en verre oosten, waaruit eens, in den nacht
der tijden, O d i n met zijne A s e n gekomen zijn.
Beneden ons raam speelt de avondwind met de takken en twijgen der boomen
en heesters, waaronder van tijd tot tijd zich de tonen van muziek doen hooren. Over
hunne toppen zien

1)

S a g a is de Godin der Geschiedenis.
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wij op het spiegelgladde meer, waarop tallooze roeihootjes en kleine vaartuigen
zweven. Regts en links is het ingevat in rotsachtige hoorden, die zich tot 2 of 300
voet boven den waterspiegel verheffen; die met donkere dennenwouden bekleed
en gekroond zijn en zich naar het noorden in nevelachtige verte uitbreiden. In dat
verschiet zweeft ook iets in den meer en meer roodgloeijenden hemel, dat eene
fata morgana, eene vreemde luchtspiegeling schijnt, of de van purperglans
doortrokken oevers van het verre W i s i n g s ö zouden kunnen zijn. Achter de
1)
rotshoogten ter linkerzijde verbergt de stralende B a l d e r zijn gloeijend oog, maar
de glans van zijne lichtende lokken tooit nog den westelijken hemel met goud. Maar
dat goud maakt plaats voor een rooden gloed, die den geheelen westelijken en
noordelijken hemel vervult en zich weerkaatst in den waterspiegel voor ons. Wel
worden hare golven rood als bloed en vallen daarin in de verre verte weder donkere
fantastische schaduwen van wolken, die langs den gloeijenden hemel drijven, zoo
schittert het rood slechts te sterker tegen die duistere reuzengestalten. Wel verbleekt
die bloedroode tint en maakt plaats voor den blos der rozen, voor het doorschijnend
waas, dat de wang van zoo menige van Sveas dochteren siert, voor de zilverwitte
of tintelend purperen strepen van een nooderlicht, maar het bleef een spelen van
schaduwen en kleuren, van avondtinten en avondluister tot in den nacht, ja, bijna
tot in het opkomen van een anderen lichtgloed, van andere schemeringen aan den
oostelijken hemel.

III.
Van Jönköping naar Falköping levert de spoorweg menig fraai landschapstooneel.
Eerst rijst hij vrij aanmerkelijk en voert over een dam van 80 v. hoogte door het
D j u p e d a l , een diep rotsdal nabij het meer: later weder over belangrijke dammen
in de vallei der D u m m e a , terwijl men bij het station B r ä n n i n g e fraaije
vergezichten op het meer heeft. Deze geheele

1)

B a l d e r de Noordsche Appollo of Zonnegod.
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streek is berg- en rotsachtig, afgewisseld door kleine meeren, stroomen en
uitgestrekte pijnbosschen, waartusschen weder de gebouwen en akkers van menig
adelijk goed vriendelijk zijn gelegen. Van Wartofta tot Falköping vermindert de
schoonheid des lands en wordt de streek minder boschrijk en vlakker. Het station
is vrij groot, maar niet overdekt; en de stad kwam ons weinig beduidend voor. In de
geschiedenis heeft zij vermaardheid door den slag van 1389, waarin Zweden 's
koning Albrecht van Meckelenburg krijgsgevangen werd van de Deensche koningin
Margaretha. De zich hier naar het westen uitbreidende vlakte heet F a l b y g d e n ,
en is vruchtbaar en welbebouwd, terwijl daarin vele oudheden worden gevonden.
De dusgenaamde zuidelijke Stambaan eindigt hier en vereenigt zich met den grooten
weg van Stockholm naar Gothenborg. De trein naar laatstgenoemde plaats stond
dan ook reeds gereed. Wij leerden die haan en het daaraan liggende landschap
later mede kennen. Het is even als de streek, waardoor wij nu noordwaarts gaan,
een deel van West Gothland: een ware rots- en steennatuur. Overal ziet men op
zichzelf staande heuvels of kleine heuvelruggen (b a c k e n ) van kaal, of met eenig
hout begroeid gesteente. Het is een arm, onvruchtbaar, dun bewoond land, dat
geen enkele schoonheid in lijnen of kleuren oplevert, en dat voorbij het Station
H e r l j u n g a nog treuriger wordt. Men komt daar in de dusgenaamde S v ä l t o r ,
een naam afgeleid van S v ä l t a (hongerlijden) en die dus niets goeds beteekent.
Zoover de blik reikt zijn het de dorste heidevelden van geheel Zweden, waarin zich
slechts hier en daar een leemhut verheft, het schamel verblijf van een herder, die
hier met zijne kudden rondzwerft. Het is in dorheid, onvruchtbaarheid en
eenzaamheid eene ware C a m p a g n a , maar zonder de kleuren en lijnen, derhalve
geheel zonder het schilderachtige en dichterlijke van de Romeinsche Campagna.
Voor den Zweed komt hierbij de bedroevende wetenschap, dat deze woeste vlakte
eens bedekt was met de prachtigste wouden en dat vriendelijke landwoningen hier
stonden in den schaduw van eeuwenoude eiken. Deze treurige M é t a m o r p h o s e
is een der voorbeelden, welke gevolgen het roekeloos hakken in de wouden en de
geringe zorg voor de bosch-kultuur in het noorden gehad heeft.
Over niets waren wij meer verbaasd, dan over de ontzettende hoeveelheden hout,
die wij overal geheel of gedeeltelijk bewerkt

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

375
voor gebruik of handel bestemd zagen. Menig station scheen alléen te dienen om
den afvoer van hout uit de bosschen en binnenlanden gemakkelijk te maken. Van
de pas gevelde stammen tot het schoonste gezaagde en zelfs bewerkte timmerhout
toe, zag men vaak geheele bergen opgestapeld. Men ontmoet lange treinen, wier
eenige vracht hout is. In de voorstad en aan de binnenhaven te Kristiania en te
Drammen ziet men letterlijk bijna niets dan hout, verdwaalt men op de uitgestrekte
werven tusschen de opeengestapelde massa's balken, planken en ander timmerhout,
dat voor den uitvoer gereed ligt. De lucht is doortrokken van die eigenaardige hartsof terpentijnachtige geur, die u, vooral des morgens en des avonds, zoo verkwikkend
in een dennenwoud tegenademt, en die de gevelde en bewerkte boom hier nog als
een afscheidszucht aan vaderlandsche boorden ten beste geeft. Een wel onderrigt
Zweedsch reisgenoot verhaalde mij, dat de stoomkracht, toegepast op de zagerijen
en het vervoer langs de spoorwegen, eene zeer groote verandering in dezen tak
van nationale nijverheid en rijkdom heeft gemaakt. Het water was en is nog steeds
een groote en onkostbare beweegkracht bij de bewerking van het hout. In vele
streken van Zweden, maar vooral in Noorwegen is er bijna geen dal, waar niet een
woudbeek of bergstroom ruischt, wiens verval het rad eener zaagmolen kan drijven.
Die waterkracht is een voorwerp van handel, zoo goed als een stoommachine of
eenig ander werktuig, en men begrijpt daardoor de annonces in Noordsche
dagbladen, wanneer er ‘een waterval’ ter verkoop of overname wordt aangeboden.
Maar nevens deze kracht is in de laatste jaren het stoomgemaal gekomen. Men
vindt tot in de diepste dalen en uitgestrekste wouden een hooge schoorsteen, waaruit
een rookwimpel over het landschap zwiert, als om aan te toonen, dat hier ook met
stoom wordt gezaagd. En dit is toegenomen naarmate men leerde inzien, dat de
kosten niet groot waren en de aard van den houthandel veranderde. Mijn zegsman
kende een groot eigenaar van bosschen en zaagmolens, aan wiens werkplaatsen
men vroeger bijna geen weg wist met den afval: schors, spaanders, zaagsel, enz.
van het bewerkte hout. De verbranding en vernietiging daarvan had vroeger
duizenden guldens 's jaars gekost. Thans vormde die afval de brandstof voor de
stoomwerktuigen en had men dus dubbel gewonnen. De houthandel is van aard
veranderd, sedert men het houtwerk op de in den vreemde verlangde
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lengten en afmetingen zaagt, ja, het daarna voor bepaalde doeleinden, als raamen deurkozijnen, kap- en andere gebinten, geheel bewerkt, zoodat het elders slechts
in elkaar behoeft gezet te worden. Men begrijpt, welk een massa arbeid hierdoor
voor het land gewonnen wordt. Maar dat alles en het gemakkelijker en minder
kostbaar vervoer langs de spoorwegen doet meer en meer vrees ontstaan voor de
toekomst van de ‘sombre wouden van het Noorden!’
Want niet slechts voor het buitenland wordt veel geëischt, ook het binnenlandsch
verbruik van hout voor allerlei doeleinden is verbazend groot. In vele streken zagen
wij de landerijen door een soort van houten heggen of schuttingen ingesloten,
waartoe men gespleten stamhout tusschen twee naast elkaar in den grond geslagen
palen opeenhoopt. Eene inderdaad zeer onzuinige wijze van omtuining. Zuiniger,
maar niet fraai, zijn de muren of dammen van los opgestapelde steenen, die tot
hetzelfde einde ook langs de spoorbanen worden aangelegd. Men ziet deze laatste
veel in S m a l a n d en W e s t g o t l a n d , waar men steenen van allerlei grootte
dikwerf tot in de bouwlanden verspreid ziet. Bijna alle huizen, schuren en landelijke
gebouwen en getimmerten zijn van hout, en daarbij worden ongelooflijke
hoeveelheden als hout en als houtskolen voor fabriek- en huisselijk gebruik bestemd.
Stoomvaart en spoorwegverkeer bedienden zich mede van deze grondstof, maar
zijn thans toch met steenkolen aangevangen. Van zeer groot gewigt bij dit alles kan
het vinden van steenkolen in het zuidelijk Zweden (Schonen) zijn. Mijn zegsman,
Graaf R o s e n , een der eerste ijveraars voor en aanleggers der Zweedsche
spoorwegen, meende, dat de gedane onderzoekingen goede en niet te kostbare
uitkomsten zouden opleveren. Aanvankelijk schijnt er echter reeds een toenemend
verbruik van Engelsche kolen plaats te hebben. Voor nog weinige jaren loonde, bij
een volstrekt gemis aan vervoermiddelen, de opbrengst van het hout vaak de moeite
van het hakken niet. Een last houtskolen, met een wagenvervoer van 7 Duitsche
mijlen, werd toen te Stokholm met 6 Riksd. (ongeveer f 3,84) betaald! - Het is waarlijk
geen wonder, dat op deze wijze in de verre binnenstreken de verderfelijke gewoonte
van het S v e d j a toenam: d.i. de boer, die een stuk woudland in kultuur wilde
brengen, hakte de boomen om en verbrandde die op de plaats, waardoor hij in de
asch tevens eene bemesting verkreeg. Dit alles heeft opgehouden en het hout krijgt
meer en meer waarde, terwijl eene
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niet verre toekomst wel eens eene bedenkelijke waardevermeerdering kan toonen,
wanneer zij geene deugdelijke maatregelen in het leven roept, die geheel Zweden
behoeden kunnen tegen wat wij in de genoemde S v ä l t o r opmerkten. Algemeene
wetgevende maatregelen schijnen echter nog niet genomen te zijn. Toch gaat de
regeering voor, daar zij over de domeinen en kroonparken een eigen beheer
(Skogstyrelse) heeft aangesteld en scholen voor Boschbouw heeft opgericht,
waardoor betere begrippen kunnen verspreid worden. Ook het eigenbelang der
partikulieren werkt hiertoe mede. Toch schijnt het noodig, dat de wetgever zich deze
zaak spoedig en met ernst aantrekke.
Maar dat toekomstig gemis van wouden en hout is als een angstige droom
verdwenen, zoodra men bij L a g m a n s h o l m weder de heerlijke bosschen
aanschouwt, die nu afwisselend het landschap tot nabij Göteborg sieren. Nabij dit
kleine station passeert men over een steenen brug de zeer bochtige Safvea, langs
welken stroom en de boorden der door hem gevormde meeren M j ö r n en A s p e n
de baan nu naar Göteborg voert. Men wordt hier weder met het Zweedsche
landschap verzoend, want de opvolging van water en rotspartijen, van hout en
bevallig gelegen landgoederen, van kleine stations en daarbij gelegen woningen
geven een hoogst vriendelijken indruk. Vooral zijn de oevers der beide meeren
schoon: hooger en lager steenen rotsgroepen, digte loof- en dennenboomen omlijsten
die rimpellooze waterspiegels, waarop en waaraan geen enkel spoor van menschelijk
leven is op te merken. Hier heerscht een sluimerachtige kalmte en stilte, de
droomachtige rust van een laten zomeravond, maar met tinten en kleurschakeringen,
die daaraan iets tooverachtigs geven. De rozen- en purpergloed des hemels wordt
onverzwakt weergekaatst in het reusachtig zilveren bekken van het meer, waarin
de bosschen als met diepere schaduwen nederblikken. In zulke meeren plaatst de
noordsche zanger zijn vloedgeest of Necken, gedoken onder de bladeren der
waterplanten, en de zilveren harp tot een weemoedig lied stemmende, dat door het
naauw ruischend golfje aan den oever gedragen van daar alleen de herinnering
lokt, dat hij, evenals de P e r i in het oosten, veroordeeld is om s' hemels wezenlijken
luister te derven en slechts in de eenzame diepte den weerschijn daarvan te
1)
genieten.

1)

Men zie dit uitgedrukt in het keurig dichtstukje van S t a g n e l i u s , getiteld N e c k e n (de
Vloedgeest). ‘Q v ä l l e n s g u l d m o l n f â s t e t k r a n s a ,’ etc. Erik Johan Stagnelius,
geb. 1793, gest. 1823, een van Zwedens uitstekendste dichters, uitmuntende door diep gevoel.
Hij gaf ook Dramatische werken, ‘M a r t y r e r n e ’: B a c c h a n t e r n a e l l e r
f a n a t i s m e n , S o r g s p e l . S t a g n e l i i S a m l a d e S k r i f t e r , Stockholm 1824-26
en later 1830-32. Onder zijne kleine gedichten noemen wij ‘F l y t f o g l a r n e (de trekvogels)’.
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Maar de trein houdt spoedig in het groote, overdekte Station Göteborg stil. Wij
hebben van hier slechts het ruime koninginneplein (D r o t n i n g -t o r g e t ) schuins
over te gaan om het aanzienlijke Hotel G ö t a K e l l a r e n te bereiken, waar wij
zeer goede kamers kregen. Wij bevinden ons nu in de tweede stad van Zweden,
die in 1867 reeds meer dan 60,000 inwoners telde en sedert nog aanmerkelijk is
uitgebreid. Van deze bevolking leeft intusschen een 12000 tal in M a j o r n a of in
de beide voorsteden K a r l J o h a n en N s a Elfsborg, die eerst sedert 1868 bij de
stad zijn gevoegd, De beroemde Gustaf II Adolf, die van 1611 tot 1632 den
Zweedschen troon bekleedde, wordt in 1622 als de stichter dezer stad vermeld. In
den aanvang was het een sterk verdedigingspunt en de overblijfselen daarvan zagen
wij nog aan de landzijde: de ruine van het slot G u l l b e r g , op een steile rots ter
zijde van den spoorweg gelegen. Het was 't fort de Leeuw (W e s t G ö t a L e j o n ).
Evenzoo aanschouwt men in de overblijfselen van een ouden toren de door Karel
XI aangelegde schans de Kroon (Kronan). Sedert 1807 zijn deze en andere
vestingwerken echter zonder beteekenis of opgeruimd, en is de stad meer en meer
een zee- en handelsplaats geworden, waartoe hare in vele opzigten uitmuntende
ligging niet weinig heeft bijgedragen. Zij ligt, nabij de uitmonding van de breede en
diepe zuidelijke arm der G ó t a -e l f in het Kattengat, in een door kale en fantastisch
gevormde rotsbergen omgeven dal. Dit dal toont hier en daar, evenals sommige
dier rotshellingen en hoogten, wat menschelijke vlijt en kunst zelfs op een
steenbodem kunnen uitwerken. Fraaie huizen, liefelijke boomgroepen, schoone
lanen, bekooren het oog. Vooral mag men verbaasd staan bij het zien van sommige
prachtige v i l l a s , met omgevend park, die zich in de nabijheid der stad bevinden,
scheppingen en zomerverblijven van rijke handelaars in Göteborg. Wij bezochten
de villa van den heer D....ongeveer een half uur rijdens van de stad gelegen, Zij
bestaat uit een architektonisch niet
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fraai, maar toch vriendelijk en comfortable uitziend gebouw, waar men in de rijk
gemeubelde vertrekken en onder de met klimop en bloemen gesierde veranda's
den eigenaar met zijn gezin en vrienden zich zag verheugen over de talrijke groepen
vreemdelingen, die zich in alle richtingen door zijn park en rondom zijn huis bewogen.
Achter dit huis verhief zich weder eene dier steile, grauwe rotsklompen, die men
gedeeltelijk zelfs langs uitgehouwen trappen beklimmen moest. Maar toch groeiden
in de spleeten reusachtige dennen, waren er plekken, waar loofhout welig tierde,
waar wij de naakte en loodregte wanden bedekt zagen met allerlei bont bloeijende
cryptogamen. Het lagere gedeelte van het park bezat grastapeeten, die door
bevloeijing gestadig rollen en korthouden van het gras, een frischheid, een fijnheid
en schoonheid van groen toonden, zooals men die alléén op Engelsche landgoederen
terugvindt. Ook hier bewonderde men allerlei vreemde en inlandsche heester- en
boom-groepen en vooral de prachtige bloemperken, die met het liefelijkste en bontste
runenschrift het grastapeet tooiden en de lucht met zoete geuren vervulden. Wij
gewagen niet van de uitgestrekte volière, met hare fraaije gevederde bewoners,
van de sêrres, waarin de kinderen van lente en zomer den langen noordschen winter
moesten ontwijken, van de goed ingerigte bergplaatsen voor de sierlijke rijtuigen
en sneldravende paarden. Alles vormde een soort van tooverpaleis, eene Armida's
gaarde, als uit en op de rotsen in het leven geroepen, en waaraan ontzagchelijke
schatten moeten zijn ten koste gelegd. Maar deze zelfde heer D....heeft ook nog
voor andere zaken wat over. Men verhaalde ons althans, dat een der jongste
noordpool-expeditiën geheel voor zijne rekening heeft plaats gehad.
Een eind verder bezoeken wij ook de nieuwe begraafplaats, de eenige recht
vriendelijke, die wij in Zweden zagen; een park met slingerpaden en boomgroepen,
ontwoekerd aan den rotsbodem. En tusschen het groen ziet ge reijen graven en
grafsteenen, ook een enkel monument, zooals dat van den beeldhouwer
F o g e l b e r g : maar alles is zoo stil, zoo kalm, zoo buitenachtig en landelijk op
dezen Godsakker, in deze nieuwe stad der dooden, dat ons menige plaats uit
1)
W a l l i n ' s schoone rede bij de

1)

Johan Olof Wallin, geb. te Stora Tana in Dalarna 1779, studeerde te Upsala; was pastor of
predikant op verschillende plaatsen en eindelijk (1837) Aartsbisschop van Zweden. Hij stierf
in Junij 1839. Hij neemt plaats onder de grootste dichters van het noorden. Hij was een der
uitstekendste medewerkers aan de dichterlijke berijming der Psalmen en werd daarom de
David van 't Noorden genoemd. ‘O m a r b e t a d e K y r k o P s a l m e r a f C h o r ä u s
o c h W a l l i n . Stockholm. 1807. Van W a l l i n alleen 1809. Velen zijner Godsdienstige
redevoeringen zijn uitstekend door welsprekendheid, en warm en verheven Christelijk gevoel.
‘R e l i g i o n s -t a l v i d A t s k i l l i g a t i l l f ä l l e n af J.O. Wallin. Stokholm. 1825-1834.
Van zijne kleine gedichten S m ä r r e D i k t e r worden er vele voor onovertreffelijk schoon
gehouden. Men zie dan ook de warme en uitstekende hulde hem bij zijn dood door zijn vriend
T e g n e r gewijd. S m ä r r e D i k t e r a f T e g n e r . p. 337 waar hij zegt:

....‘En sang som denna
har Delfi ci, har Hellas ei lärt känna;
har sjelfva Roma ieke hört ännu.’
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inwijding eener nieuwe begraafplaats voor den geest kwam. ‘Ja, deze akker, dien
ge hier opgeruimd en ingetuind ziet is van dezen dag af een akker voor oogsten,
die nooit mislukken, - die elk jaar en elk jaargetijde zijn rijke opbrengst leveren zal.
Ja, de maaier heeft de zeis in zijn hand - en alle vleesch is als gras, en al zijn
heerlijkheid als een bloem des velds. Hij verschoont niets, hij kent geene
uitzondering. Het naakte stroo, en de volle aar, de zwakke stengel en de sterke
stam, de groene spruit en het gouden zaad - alles valt. Ouden en jongen! slaat uwe
oogen op en aanschouwt dezen akker, die reeds wit ziet om te oogsten. Gijl. zijt die
oogst, de maaier is de dood.....rijp of niet rijp! uit stof zijt gij en tot stof zult gij
wederkeeren.’
‘Uit de oude vaderstad zijn zij uitgegaan, uwe wijzen en uwe oudsten, uwe regters
en uwe leeraars; zij zijn gekomen om den grond te leggen voor een nieuwe stad,
wier muren vast zullen staan, wier woningen niet behoeven te worden beschermd
tegen vuur en ongelukken, op wier straten geen roep den sluimerende zal wekken,
en tusschen wier buren geen twist zal ontstaan. Op haar rustig gebied zullen
woningen dicht nevens elkaâr gebouwd worden, - enge woningen, toch vindt gij
allen daar plaats! Nederige woningen; toch zult gij daar, aanzienlijken en nederigen
beide, u te zamen wel bevinden! Snel gebouwde woningen; maar duurzaam als de
aarde; sterk tegen het geweld des tijds, geschikt ter bewoning in zomer en winter.
Het kruis, dat drukt en beproeft, zal u daarin niet volgen; het zal aan den ingang
geplaatst worden, als de kruk van den kreupele, die haar

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

381
dienst heeft gedaan en niet meer noodig is. Daar zal geen geween en geen klacht
meer worden gehoord; de tranen, die daar op uw stof vallen, zoo gij ze verdiend
hebt, zullen u niet ontrusten, zij zullen zich stil met des hemels dauw vermengen,
die elke lente het gras of de bloemen op uwen graf-heuvel verkwikt, en die uwe
vrienden daar hebben geplant en eenigen tijd verzorgen tot ook zij tot u komen.’
Van deze vriendelijke gewoonte zagen wij hier en op de begraafplaats te Stokholm
overal de bewijzen: enkele bloemplanten, soms een geheel perk, sierden de graven
en werden blijkbaar trouw verzorgd. Met opschriften en spreuken, vooral uit de
Heilige Schrift, scheen men spaarzaam. Er waren daarentegen vele levenden, die
hier wandelden en den schoonen avond genoten in de gaarde der dooden. Op de
door ons bezochte begraafplaats te Stockholm, (bij de St. Johannis kerk), was ons
het werkelijke leven te sterk, daar men er niet slechts wandelaars, maar druk
spelende en lachende kinderen, pratende familiegroepen, en breiende of anders
werkzame vrouwen zag. Dit is mij te huisselijk, te alledaagsch! Men vergete aan
deze plaatsen toch nooit W a l l i n ' s vraag: ‘Weet gij op welke plek gij staat? Gij
staat op uwe graven.’

IV.
Maar, laat ons naar de stad der levenden, naar Göteborg terugkeeren. Zij is op
sommige plaatsen levendig genoeg, door haar uitgebreiden handel en scheepvaart,
vooral op Engeland en Noord Amerika. Zij heeft daarbij een zeer eigenaardig en
soms eenigermate Hollandsch aanzien. Vooral treft ons dit, wanneer men van ons
hotel aan het oosteinde der stad het groote kanaal of de gracht volgt (S t o r a
H a m n k a n a l ), dat zich aan het westeinde in de G ö t a e l f stort. De kade aan
de westzijde is met groote en fraaie huizen bezoomd, waaronder men prachtige
winkels en magazijnen aantreft. Wij bezochten er boek- en plaatwinkels, niet minder
goed dan bij ons met buitenlandsche kunstwerken en zaken voorzien. In een dames
modemagazijn zag men de nieuwste en schoonste voorwerpen uit Frankrijk, en
verkregen
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wij - op onze vraag naar eenig Zweedsch fabrikaat - de verzekering, dat h i e r alles
uit de eerste fabrieken en magazijnen van Parijs kwam. Ongeveer ter helfte van
zijne lengte wordt dit kanaal rechthoekig door een ander kanaal (O s t r a H a m n
k a n a l ) doorsneden. De beide grachten of kaden worden door talrijke en zeer nette
ijzeren bruggen vereenigd en ook hier ziet men aanzienlijke en fraaie huizen. Aan
het snijdingspunt der beide kanalen heeft men op de noordzijde van het groote
kanaal een ruim plein, het G u s t a f A d o l f ' s T o r g , met een bronzen standbeeld
van G u s t a f I I A d o l f , den stichter der stad. Het werd ontworpen door den
genoemden Zweedschen kunstenaar F o g e l b e r g en in München gegoten. Wij
zagen hetzelfde standbeeld op het plein D o m s h a i d e te Bremen, waar men het
minder zou wachten. De aanleiding hiertoe is inderdaad tragisch-komisch. Het te
München gegoten beeld werd te Hamburg ingescheept, maar het schip strandde
bij het uitloopen der Ebbe, in de nabijheid van Helgoland. Deze eilanders vischten
het onbeschadigd op, maar, stranddieven als zij zijn, hielden zij hun goed recht op
dezen strandvond staande, en eischten van Göteborg voor de teruggave eene zoo
groote som, det de Zweedsche stad liever verkoos een nieuw afgietsel te laten
maken. Dit laatste aanschouwen wij nu hier op het marktplein. Het eerste werd door
eenige Bremenaars van de bedrogen Helgolanders gekocht, en aan hunne vaderstad
ten geschenke gegeven.
Aan dit Gustaf's plein ziet men het Huis van den Kommandant, het Raadhuis en
de Beurs, flinke en goede gebouwen: wat verder aan de gracht heeft men de
Duitsche kerk, een oud gebouw, waarvan men hetzelfde kan zeggen, wat van de
Gustaafsof Domkerk geldt, dat men daaraan geen schoone- of liever i n 't g e h e e l
g e e n bouworde of stijl bespeurt. Een inderdaad fraai gebouw is het nieuwe theater,
van 1856 tot 59 gesticht, naar het model van de opera te Berlijn. Het ligt eenigermate
buiten de stad, in de nieuw aangelegde plantsoenen. Deze strekken zich gedeeltelijk
uit over de meest reeds gedempte stadsgrachten en bieden aangename wandelingen
en verkwikkend lommer, in die gedeelten, die als Koningspark en Bronnenpark
bekend zijn. In het westen ziet gij een goed bronzen afgietsel van de bekende groep
der beide worstelaars. Aan het einde der S ö d r a H a m n g a t a (Zuiderhaven straat)
heeft men een bekoorlijk klein en afgesloten park. Het is sedert 1842 aangelegd
door de Vereeni-
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ding of Maatschappij voor plant- en tuinbouw (T r ä d g a r d s a k t i e n b o l a g e t )
en bezit vriendelijke wandelwegen, grasperken, opgaand geboomte, en vooral een
schat van prachtige bloemperken. Eene zeer goede restauratie (S c h w e i t z e r e i )
biedt allerlei ververschingen en wij genoten er des avouds een zeer lief concert,
waar zich de b e a u m o n d e van Götenborg scheen vereenigd te hebben. Het
was er alles echter, vooral wat de toiletten betreft, heel wat eenvoudiger en
huisselijker dan bij ons op dergelijke plaatsen. De zich hier bevindende S e r r e s
voor vreemde gewassen hebben wij meermalen uitgestrekter en beter gezien; maar
de woning van den directeur, als onder klimop en bloemen begraven, en de
daarrondom liggende gras- en bloemperken getuigden van een zorg- en keurigheid
van onderhoud, toonden eene verscheidenheid en rijkdom van kleuren, in allerlei
figuren geschakeerd, vervulden de warme zomerlucht met geuren en uitwasemingen,
die aan een zuidelijker oord, aan een Oostersche toovergaarde deden denken.
Aan het einde van het groote kanaal was de werf, waar wij de stoomboot N e c k e n
vonden, die ons naar T r o l h ä t t a zoude voeren. Wij bespeurden hier de gewone
drukte van koopgoederen in kisten en balen, die allen nog werden geladen en het
dek van ons vaartuig weldra in een soort van pakhuis herschiepen, waar tusschen
de talrijke passagiers, die van alle kanten opdaagden, met moeite plaats bekwamen.
Wij leerden onder dezen, behalve de Zweden, een drietal Engelschen kennen,
eenige duitschers uit Berlijn en een echtpaar uit Koppenhagen. Het ontbrak dus ook
hier niet aan verscheidenheid en taaloefening! Onze vaart, die door al deze drukte
een uur te laat aanving, en door aanleggen aan allerlei kleine plaatsjes en stellingen,
waar weder gelost en geladen werd, zeer langzaam was, deed ons in plaats van te
6 ure, eerst te 8 ure aan den voet der eigenlijke watervallen aankomen. Maar het
weder was warm en fraai en de Göta-Elf met hare boorden is geenszins verstoken
van natuurschoonheden. Zij kan niet vergeleken worden met den Rijn, of met de
Elbe tusschen Dresden en de Boheemsche grenzen; maar zij herinnerde ons wel
aan de Donauvaart tusschen Linz en Weenen. Het riviervlak is over 't algemeen
breed; de boorden heuvel- en rotsachtig, soms kaal en steil, soms met hout getooid,
of hier en daar uitzichten in het land schenkende, dat er wel bebouwd uitziet. Het
kleine stadje K o n g e l f ligt aan den voet
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eener vrij belangrijke hoogte, terwijl zich in de nabijheid de aanzienlijke bouwvallen
van het slot B o h u s vertoonen en de rivier zich hier in twee armen verdeelt, waarvan
de zuidelijke naar Göteborg voert, de noordelijke van hier dadelijk naar de Noordzee
(het Skagerak) vloeit. Beide armen omvatten alzoo een groot eiland H i s i n g e n .
Het stedeke is in de geschiedenis vermaard onder den naam van K o n g a h ä l l en
was een der belangrijkste plaatsen van Noorwegen, waartoe het landschap W i k e n ,
thans B o h u s l ä n , behoorde. Meermalen kwamen hier de koningen der drie
noordsche rijken te zamen. H a k a n M a g n u s s o n , koning van Noorwegen, was
dan ook, in 1308, de stichter van het genoemde slot, dat menigen aanval en zware
belegering had te verduren, zooals die van 1678. Van de beide torens, vadershoed
en moedersmuts (F a r s H a t t o c h M o r s M ö s s a ) genaamd, is bijna niets te
zien, en van de heerlijkheid en magt die hier eens hebben gezeteld, van het
oorlogsgeweld dat hier eens geheerscht heeft, strekken slechts eenige met mos
begroeide puinhoopen en muurstukken tot getuigen. Ook het onbeduidende G a m l e
L ö d ö s e , op den regteroever, roept geschiedkundlge herinneringen voor den geest.
Het was, onder den naam van L o d e h u s , eens woonplaats van Koningen en Jarlen
en de aanzienlijkste stad in Göta Rike. Gustaaf I verplaatste echter in 1545 vele
bewoners naar N y a l ö d ö s e n , en C h r i s t i n a ontnam in 1646 de oude stad hare
privilegiën, waarmede zij tot een onbeduidend dorpje wegzonk. In de nabijheid van
het dorp L i l l a E d e t , en bij het fraaije landgoed S t r ö m , wordt de rivier door de
rotsen meer en meer als zamengeperst, en heeft men dan ook het eerste gedeelte
van het beroemde Götakanaal. Deze waterweg is de belangrijkste en aanzienlijkste
van geheel Zweden, daar hij in een lengte van 50 geografische mijlen de Oostzee
met het Skagerak (de Noordzee) verbindt, en eene direkte watergemeenschap
tusschen Stokholm en Göteborg, door de meest bevolkte gedeelten des lands vormt.
Men heeft daarbij partij kunnen trekken van de vele rivieren en meeren, waaraan
Zweden zoo rijk is, en zich hierdoor de zaak in menig opzigt gemakkelijk gemaakt.
Daarentegen bood de natuurlijke gesteldheid des lands ook weder eigenaardige
zwarigheden. Men bedenke, dat het land van de boorden van het Skagerak, waar
Göteborg aan de uitmonding der Göta-Elf ligt, tot aan het meer V i k e n , tusschen
het Weener- en Wetter-meer gelegen, steeds
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hooger wordt, om van daar naar de kusten der Oostzee weder langzamerhand te
dalen. De Göta-Elf, die wij thans bevaren, is eene aanzienlijke rivier, die uit de
zuidelijkste punt van het Weener-meer, bij het stadje Wenerborg, zuidwaarts naar
de Noordzee stroomt. Over het algemeen vloeit zij kalm en zonder stroom, maar
heeft juist hierdoor aan sommige plaatsen een zeer sterk verval, dat zich minder in
eigenlijke watervallen dan wel in zoogenaamde k a t a r a k t e n , r a p i d s of
s t r o m s c h n e l l e n toont. Wat wij hier nabij E d e t zien is toch op kleine schaal
1)
hetzelfde, wat ons bij T r o l h ä t t a wacht. Wij herhalen met den heer V e t h :
‘hoevele watervallen hier zijn is moeijelijk te zeggen, daar de stroom over een
aanmerkelijken afstand, schuimend en klotsend, kokend en sissend, langs
trapsgewijze lager wordende klippen, nu met stoutere sprongen, dan met zachtere
helling afdaalt; ofschoon men dus eenige dier watervallen door bijzondere namen
onderscheidt, zou men ze ook allen te zamen als een grooten, afwisselend sterkeren
en zwakkeren val kunnen aanmerken.’ - Maar natuurlijk werd door deze hinderpalen
de scheepvaart volkomen onmogelijk. De kunst heeft echter deze bezwaren weten
te overwinnen. Aan de plaatsen waar de scheepvaart onmogelijk werd, heeft men
naast de rivier in de rotsen een kanaal uitgehouwen, met schutsluizen voorzien,
waarin het water aan het boveneinde der katarakten, langzaam en geregeld daalt
tot op den stand, die het aan 't benedeneinde heeft. Zoo dalen de vaartuigen veilig,
als langs reusachtige trappen naar beneden, en klimmen zij omgekeerd van beneden
ook naar boven. Dit inderdaad uitmuntende stelsel is op den geheelen waterweg
toegepast en maakt dat, waar men van het G ö t a -k a n a a l spreekt, men zich
daarbij volstrekt geen waterweg als bij ons de Zuid-Willemsvaart, of het Brielscheof Noord-Hollandsche kanaal moet denken, maar voor een groot gedeelte althans
eene opeenvolging van rivieren, meren en dergelijke stukken, in de rots uitgehouwen,
of ook gegraven kanaal, als wij reeds beschreven.
J o h a n B r a s k , bisschop van Linköping, deed reeds in 1516 aan den regent
Sten Sture den Jongere het voorstel, om het

1)

Zie des Hoogleeraars artikelen ‘R e i z e n i n h e t N o o r d e n ’, naar aanleiding en ter
aankondiging der beide bekende werken: E e n z o m e r i n h e t N o o r d e n , door Gerard
Keller 1867, en Z e s w e k e n i n h e t N o o r d e n , door H.W. Thoden van Velzen 1867,
in d e G i d s , 1868.
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Wetter-meer door een kanaal met de Oostzee te verbinden. Ook Gustaaf I en andere
vorsten dachten aan vereeniging van Oost- en Noordzee. Maar Karel IX sloeg
handen aan 't werk, en liet het Karelskanaal bij Wenersborg maken, terwijl, in de
laatste regeeringsjaren van Karel XII, de Zweedsche ingenieur P o l h e m , in overleg
met den bekenden S v e d e n b o r g , hij T r o l h ä t t a eene sluis in de rotsen gemaakt
heeft. Eerst van 1793 tot 1800 vormde zich eene vereeniging, die het T r o t h ä t t a
kanaal wist tot stand te brengen. Maar aan den graaf B.B. v o n P l a t e n komt de
eer toe van het geheele werk eindelijk te hebben tot stand gebracht. Niet slechts
de pogingen eener Maatschappij, ook de krachtige hulp der regeering was hiertoe
noodig. Waar de eerste daaraan eene som van 4,771,800 Rksd. ten offer bracht,
voegde de regeering daaraan nog 8,672,480 R.D. toe, buiten de kosten der
kanaalwerken aan de Gota Elf. De dusgenaamde W e s t G ö t a l i j n , het gedeelte,
dat bij Rodesund aanvangt en door het Bottenmeer en Wiken in het Wenermeer bij
S j ö t o r p voert, werd in 1822 voltooid. Van de O o s t G ö t a l i j n werd het gedeelte,
tusschen het Wetter- en Roxenmeer in 1825; tusschen Roxen en Wenneberga in
1827; tusschen Wenneberga en Mem in 1832 voltooid. In het geheele werk heerscht
thans eenheid van aanleg, daar het kanaal overal 10 v. diep is; bij eene
bodemsbreedte van 48 v. en van het watervlak van 90 v. Het telt 58 sluizen, waarvan
er 53 als schutsluizen dienen, de overige alleen tot regeling van den waterstand.
Men heeft hier bij het landgoed Ström een kanaal van 4000 v. lengte, met 2 sluizen.
Wij verlaten de boot en begeven ons naar een zaagmolen, die aan den rotswand
der rivier gelegen is en waar men van een plankwerk een treffend gezicht op den
waterval geniet. De val heeft slechts eene hoogte van 9 v. maar het is, alsof de
geheele stroom in ijlende vaart over eene rotshelling op eens naar beneden glijdt.
Merkwaardig kwam ons dan ook, slechts een klein eind boven dezen val, de kalmte
en stilte van het water voor, waar langs onze boot weder haar weg vervolgde, alsof
er in het rivierhed niets was gebeurd. Toch duurde het niet lang of wij kwamen bij
het station Akerström weder aan een val van 3½ v., die door een kanaal met eene
sluis werd omvaren: waarop wij weldra aan den voet der eigenlijke T r o l h ä t t a het
schip verlieten, om het rotsdal opwaarts te wandelen en de verschillende vallen van
nabij gade te slaan. Wij deden
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dit bij het gloeijend avondlicht van een Noordschen hemel en nogmaals bij het
vroege morgenrood van een schoonen warmen dag, nadat wij slechts enkele uren
in het hotel Trolhätta, dat in de nabijheid van den hoogsten val staat, rust hadden
genoten.
De verschillende vallen van T r o l h ä t t a (welke naam Tooverof Duivelshoed
beteekent) hebben eene hoogte van 112 v. Van boven afdalende heeft men eerst
de G u l l ö vallen (26 v. hoog), waar de stroom zijne watermassa in twee armen
deelt en het woudrijke, maar ongenaakbare eiland G u l l ö omvat. Hierop volgt de
T o p p ö -val, waar de stroom 44 v. diep, aan weerszijden van een klein rotseiland
(Toppö) donderend en kokend neerploft. Het is eigenlijk slechts een ongehoord
groot granietblok, dat zwart en grauw uit het donswitte schuim der golven oprijst.
Wij bereikten het langs datzelfde ijzeren brugje, waarvan Andersen spreekt. Maar
ook uit de nabij gelegen zaagmolen genoten wij nog een prachtig en grootsch gezicht
op deze vallen, waarover wolken van schuim zweefden, door het rijzende zonlicht
met wonderbare tinten gekleurd. Nu volgt de S t a m p s t r ö m 's-val en dicht daarbij
de oude sluis, door den ingenieur Polhem in de rots uitgehouwen. Het lijkt thans
een zwarte gapende rotsspleet (64 v. diep). Beneden dezen derden val wordt de
stroom breeder en rustiger, maar om zich weldra weder in enger bed te zien gekneld
en de drie H e l v e t s f a l l e n (de Hellevallen) te vormen, die echter minder groot
of geweldig zijn dan hun naam doet vermoeden. Nog een eind verder stroomafwaarts
heeft men een val, de F l o t t b e r g s s t r ö m , die echter nog minder grootsch is. De
verschillende vallen zijn over eene lengte van ongeveer 5000 v. verdeeld, terwijl de
stroombedding, bij de T o p p ö -val slechts 34 v., bij de H e l v e d s -vallen 160 v.
breedte heeft.
Wij zijn nu echter aan den voet der vallen, waar de G ö t a E l f weder geheel
bedaard en kalm zijne wateren zeewaarts doet vloeien, maar wij hebben nu aan
onze rechterhand het kanaal, waardoor dit stroomverval van 112 v. voor de
scheepvaart onschadelijk moet worden gemaakt. Hiertoe is aan de oostzijde van
den stroom, boven de G a l l ö -val een kanaal gegraven naar een klein meer A k e r n ,
waaruit men nu met schutsluizen naar beneden daalt tot in de kalme rivier voor ons.
De oude, in het jaar 1800 voltooide sluizen waren 8 in getal, elk 20 v. breed en 6½
v. diep. De toenemende scheepvaart maakte echter verbetering onvermijdelijk. Van
1838 tot 1844 werden dan ook,
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onder de leiding van den overste E r i c s s o n , iets meer ter linkerzijde van de
vroegere, nieuwe sluizen gemaakt, met eene lengte van 120, eene breedte van 24
en eene diepte van 10 v. dus geheel in dezelfde afmetingen als alle dergelijke
werken op het Götakanaal. Het vaartuig komt nu in het bovenste bassin, dat de
waterstand heeft van het hoogste deel van het kanaal: de sluisdeuren achter het
schip worden gesloten; schuiven in de benedenwaartsche sluisdeuren worden
geopend, en het in 't eerste bassin hoogere water vloeit in het tweede lagere bassin,
tot het in beiden gelijk is. Het vaartuig is van zelfs met het water zooveel gedaald
en komt nu in het tweede bassin. Zoo gaat het door 11 sluizen naar beneden en
omgekeerd ook naar boven. Men kan er zich geen beter voorstelling van maken
dan van reusachtige watertrappen, waarlangs men de vaartuigen ziet op en
afklimmen. Er is dus hier hooge kunst te bewonderen, er zijn prachtige
natuurtooneelen te genieten.
De indruk van T r o l h ä t t a is ons dan ook eene onvergetelijke. Deze waterval is
eenig. Wij weten hem bij geene andere te vergelijken. Het naaste komt hij aen dien
van Schaffhausen. Beiden missen eene omgeving, die door grootschheid en
verhevenheid in harmonie is met de onbeschrijfelijke grootschheid van het
natuurtooneel zelf. De Noordsche val wint het echter in massa van water; in
onbeteugelde wildheid; in verscheidenheid van tafreelen. Die donkere
dennenbosschen, waardoor het met zaagsel zacht en mollig geplaveide voetpad
slingert, die scherpe rotspunten en grauwe of met mos begroeide rotsklompen en
wanden, leveren een prachtig, een geheel passend lijstwerk aan den schuimenden
stroom, waarbij alleen een verdere omgeving van hoogere bergtoppen wordt gemist.
Wij denken aan het fraaie, nieuwe kerkgebouw, dat zijn witte muren vriendelijk
tusschen het donker groen doet schitteren: aan het inderdaad goede hotel vol
landelijke eenvoud, waar het tal van reizigers eigenlijk zelf zijne kamers zoekt, zijn
goed laat in- en uitdragen, zonder dat iemand er notitie van neemt. De vriendelijke
p i g a ' s (meisjes) hebben genoeg te doen met de tafelbediening aan Hollanders,
Engelschen, Duitschers, Deenen en Amerikanen. Dat iemand zich iets zoude kunnen
toeeigenen dat hem niet toekwam; dat iemand zou kunnen vertrekken zonder
betalen, zijn mogelijkheden, waaraan onder de eenvoudige Zweden niet gedacht
wordt. Men laat dit over aan de meer beschaafde en ontwikkelde
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natiën van Zuid- en West Europa! De lieden zijn hier dan ook nog zoo primitief, zoo
g r o e n , zoude men studentikoos zeggen, dat een kofferdrager u eenige minuten
naloopt, om u de waarde van eenige centen terug te geven, die gij hem, in uw haast,
boven het tarief hebt betaald. Bij ons zou men een vreemdeling wat meer vragen
dan het tarief toelaat. Maar bij ons bezit men heel wat meer levenswijsheid! - De
hemel beware de eenvoudige Zweden nog lang voor onze levenswijsheid!
Het is tijd, dat wij ons weder op onze N e c k e n inschepen die wij daar zooeven
de trappen hebben zien afkomen, en die ons nu in den kalmen stroom opwacht.
Deze boot en haar vriendelijke gezagvoerder, die vrij goed Engelsch sprak, bragten
ons weder naar het handelsrijke Göteborg vanwaar wij later de terugreis naar
Koppenhagen aanvaardden.

V.
Thans echter wacht te F a l k ö p i n g de trein, die ons noordoostwaarts naar Zwedens
hoofdstad moet brengen. De baan loopt door West Gothland, ongeveer in het midden
tusschen het Weener- en Wetter-meer, waarvan men echter te ver verwijdert is, om
eenige uitzigten daarop te hebben. Zij voert, vooral op het eerste gedeelte, door
meerdere uitgravingen en over enkele dammen en bruggen, bewijzen van een
hooger en meer heuvelachtig terrein. Men passeert verscheidene plaatsjes,
waaronder sommigen, die blijkbaar in uitgebreidheid en welvaart toenemen. Zoo
kwam ons H h ö f d e voor, waarachter zich de met bosch bedekte ruggen van den
B i l l i n g verheffen en wij eene groote fabriek zagen, wier eigenaar zich eene
vriendelijke villa in de nabijheid had gebouwd, welker veranda met de schoonste
bloemen prijkte. Even vóór men T ö r e b o d a bereikt passeert men over een ijzeren
brug het Götakanaal, en in de nabijheid van E l g a r a s ziet men op eene hoogte
de bouwvallen van een huis of kasteeltje, dat aan een dier daden van
onmenschelijkheid en geweld herinnert, waaraan helaas! de Zweedsche geschiedenis
maar al te rijk is. S v e r k e r d e J o n g e r e liet hier, omstreeks
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1)

1205, drie zonen van den Koning K n u t E r i k s o n ombrengen. Zoo bereiken wij
Laxa, een belangrijk station. Het ligt juist halfweg tusschen Stokholm en Göteborg,
aan de grenzen van Nerike en Westgothland, of van het oude Svea - en Göta-rike.
Men heeft er in de nabijheid de belangrijke ijzerwerken van L a x a en L a s s a n a
en de gezondheidsbron P o r l a . Van hier gaat nu ook in Noordwestelijke richting
de later door ons te volgen spoorweg naar de Noorweegsche grenzen. Onze weg
voert nu verder oostwaarts door N e r i k e en S ö d e r m a n l a n d . Het eerste biedt
ons eene lage, vruchtbare vlakte, vol grootere en kleinere meeren, met weilanden
en bosschen afgewisseld. Het tweede geeft meer verscheidenheid en vriendelijker
landschapsbeelden door de vele aanzienlijke landgoederen en parken, die men
overal opmerkt. Zoo merkt men op S ä f s t a -H o l m , het landgoed S t e n h a m m a r
aan het vriendelijke meer W a l d e m a r , en het bekoorlijke S p a r r e h o l m , een
oord, waarheen vooral des Zondags vele bewoners van Stokholm zich begeven.
De baan slingert langs en tusschen verschillende groote binnenmeeren of
waterplassen, als de R i c k s j ö en K u r k s j ö , aan wier boorden zich vriendelijke
landhuizen of uitgestrekte boomgroepen en boschjes verheffen, verder naar
2)
B j ö r n l u n d a . Voor het station S ö d e r t e l g e heeft men een eersten tunnel, die
door een veel grooteren wordt gevolgd bij L i l j e h o l m . Dit is een belangrijk station
en zeer uitgestrekt, daar men hier de bergplaatsen van lokomotieven, van kolen,
en ook de verschillende werkplaatsen voor onderhoud van het rollend materieel
vindt. De spoorbaan heeft hier belangrijke werken noodig gemaakt. Terstond na het
verlaten van het station passeert men op een 900 v. langen dam de zeer diepe
A r s t a V i k e n , een soort van arm of boezem der M ä l a r . Men komt daardoor op
S ö d e r m a l m , het rotseiland waarop het zuidelijk deel der hoofdstad gelegen is,
en weldra aan het zuiderstation, dat men ter regterhand laat liggen, om gedeeltelijk
door een tunnel onder de voorstad zich eensklaps aan de Mälar te zien, die men
verder over een tweetal bruggen passeert, om op den noordelijken oever aan het

1)
2)

Zie: G e s c h i c h t e S c h w e d e n s . van E.E. G e i j e r . in de verzameling van H e e r e n
en U k e r t . Hamburg. 1832 I. p. 146.
‘A verry pretty country, litt up with numerous lakes and scattered villages.’ H u t c h i n s o n .
Try Lapland. London 1870. een zeer onderhoudend geschreven werkje.
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groote centraal-station aan te komen. Daar wij des morgens van Jönköping
getelegrapheerd hadden, vonden wij de omnibus van het H o t e l R y d b e r g op
ons wachtende en in dit prachtige en comfortabele établissement uitstekende kamers
en de meest voorkomende ontvangst.
Toen wij des morgens reeds vroeg den blik uit onze vensters wierpen trof ons
een der schoonste uitzigten, die wij nog ergens hadden genoten. Ons grootsch
hotel, waarvan wij de bel-étage bewonen, daar het benedengedeelte door een
prachtig café en andere dergelijke inrichtingen is ingenomen, beslaat voor een goed
deel de noordzijde van een groot plein, het G u s t a f - A d o l f s t o r g , dus genaamd
naar een groot metalen ruiterstandbeeld van dien heldenkoning, 't welk zich in het
midden daarvan verheft. Aan de linkerzijde wordt het plein bepaald door het groote
operagebouw, aan de rechter door het paleis van den kroonprins, waaronder men
de hoofdwacht heeft. Zuidwaarts eindigt het plein aan den Noorder-stroom
(N o r r e s t r ö m ), die de binnen Mälar vereenigt met het buitengedeelte of de
dusgenaamde S a l t s j ö : waarop men een heerlijk uitzicht heeft, door het hooge,
rotsachtige, met huizen, paleizen en boomgroepen bedekte B l a s i h o l m en
S k e p s h o l m bepaald. Over de N o r r e s t r ö m voert een groote, breede, steenen
brug naar en over een klein eiland, H e l l i g e a a n d s h o l m naar het eigenlijke
groote eiland, waarop de oude stad (S t a d e n ) gelegen is. Dit groote eiland
(S t a d e n ), aan de westzijde weder door een kanaal gescheiden van het
Riddereiland (R i d d a r h o l m ), is ten zuiden door de K a r l J o h a n ' s t o r g , waar
men echter met sluizen een doorvaart uit de binnen- naar de buitenzee heeft,
verbonden met de zuidelijken oever (S ö d e r m a l m ). Die zuidelijke oever is
rotsachtig en stijl. De gebouwen, huizen en kerken zijn daartegen en daarop
eenigzins amfiteatersgewijze gelegen. De aanblik, van den waterspiegel daarop,
doet aan Genua denken. Over de N o r r e b r o en het G u s t a f -A d o l f 's t o r g staat
het koninklijk paleis, een ontzettend groot vierkant gebouw, dat eene uitgestrekte
binnenplaats (B o r g g a r d ) omgeeft. Het telt, buiten het hooge grondwerk, drie
eigenlijke bewoonbare verdiepingen, elk van 21 vensters voorzien. Met zijne door
geelachtige zandsteen bedekte muren, zijn plat met koper gedekt dak, heeft het
volstrekt geene bouwkundige beteekenis of schoonheid, maar door zijne kolossale
afmetingen en de plaats die het inneemt maakt het toch eene zeer goede vertooning.
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Naar het noorden, dus over de N o r r e b r o , heeft men de hoofdfacade met het
groote Leeuwenterras (L e j o n b a c k e ), dat 31 v. boven de brug is verheven en
van waar men een zeer fraai uitzicht geniet. De oostelijke facade heeft het uitzicht
over een met heesters en bloemen getooid parterre (L o g a r d e n ) op de
buitenhaven. In deze beide gedeelten van het slot doorwandelt men de koninklijke
prachtvertrekken, waaronder zich ruime en rijk versierde zalen bevinden. Men heeft
hier ook, naar de zuidelijke zijde, de woonvertrekken der koningin Weduwe
Josephine, die ons zeer klein en eenvoudig voorkwamen. Het laatste dezer
vertrekken heeft een toegang in de slotkerk of kapel, die zich aan de oostzijde van
het zuidelijk gedeelte van het paleis bevindt. Deze kapel is net en rijk versierd en
bezit ook enkele schilderstukken, die echter van weinig waarde zijn. In het westelijk
gedeelte van deze facade heeft men de Rijkszaal, waar het Zweedsche Parlement
wordt geopend en gesloten. Ten zuiden van het paleis verheft zich de Nicolai- of
Groote-kerk, de oudste van Stokholm, die reeds in 1264 door den graaf Birger, de
grondlegger der stad, werd aangevangen, maar noch uiterlijk, noch inwendig veel
schoons bezit. Aan de zuidzijde der kerk staat het beursgebouw, aan de
dusgenaamde Groote Markt (S t o r T o r g e t ), die echter slechts 200 v. lang en
120 v. breed is, en derhalve van tijden dagteekent, toen ook hier aan de woorden
g r o o t en k l e i n eene geheel andere waarde werd gehecht als thans. Men beweert,
dat dit het middenpunt der stad is. Zeker is het een der beruchtste plekken in de
geschiedenis van Zweden, want hier had den 8 November 1520 het dusgenaamde
Zweedsche bloedbad plaats. Christiaan II van Denemarken, die den vorigen dag
tot koning van Zweden was gekroond en daarbij eene algemeene amnestie beloofd
had, wilde zich op eenmaal van zijne tegenstanders ontslaan. Op den genoemden
dag werden 94 edellieden, uit de eerste geslachten, op dit plein onthoofd als onder
de oogen des konings, die uit een der ramen van het toenmalig Raadhuis (thans
de beurs) dit tooneel aanschouwde, een tooneel van moord en geweld, dat zich
weldra over de geheele stad en tot de huizen en personen van gewone burgers
1)
uitstrekte .
Eene andere, uit een geschiedkundig oogpunt niet minder be-

1)

C.G. G e i j e r . G e s c h i c h t e S c h w e d e n s in H e e r e n e n U k e r t ' s , Verzameling,
I. p. 250.
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ruchte, maar voor het oog veel aangenamer plek in de oude stad is het R i d d a r h u s ,
een smaakvol in 1675 gesticht gebouw, waarin de adel, als rijksstand tot in 1866
zijne zittingen hield. Het verheft zich aan een fraai en levendig plein, R i d d a r h u s
t o r g e t , in welks midden men een standbeeld van G u s t a a f I E r i k s o n W a s a
ziet. In 1767 werden hier de graven B r a h é , de baronnen H o r n en W r a n g e l ,
met nog 7 andere edellieden, wegens hoogverraad ter dood gebracht. In 1794 zag
men hier een bijna nog stuitender schouwspel. De bekoorlijke jonkvrouw
R u d e n s k j ö l d werd aan de dusgenaamde kaak gesteld en daarna in het spinhuis
gevoerd, omdat zij mede kennis had gedragen van het plan, om den toenmaligen
rijksvoogd Karel van de regeering te verwijderen en die aan den jeugdigen Gustaf
IV Adolf op te dragen. Dit plein was ten slotte nog de schouwplaats van een dier
dolzinnige en dierlijke volksuitspattingen, die de geschiedenis van elk land van tijd
en

tot tijd helaas! heeft aan te wijzen. Den 20 Juni 1810 werd de onschuldige
rijksmaarschalk F e r s e n hier door de opgewonden en opgeruide menigte vermoord,
omdat men haar in den waan had weten te brengen, dat hij den zeer geliefden
Christiaan August, die, bij de kinderloosheid van Karel XIII, tot troonopvolger bestemd
was, zoude hebben vergeven. Zijne plotselijke dood gaf aanleiding tot dit gerucht,
en tot de daarop gevolgde verheffing van den franschen generaal B c r n a d o t t e
tot troonopvolger. Maar hoe verdwijnen al deze sombere beelden van het verleden
aan dezen zonnigen zomermorgen, wiens gloed het plein vervult en als geweerkaatst
wordt van de hooge muren der groote gebouwen en van het roodkoperen dak van
het grijze ridderhuis, terwijl eene drukke, goed gekleede menschenstroom hier op
en neder golft! - Slechts enkelen, ook wij, verwijlen een oogenblik bij het standbeeld
van Gustaaf I, op kosten van den adel-stand hier opgericht. De koning is voorgesteld
in Burgundische kleeding, met een langen sleependen mantel, een lauwerkrans om
de slapen, en met den koninklijken scepter in de rechterhand. Het 11 v. hooge beeld
staat op een rond voetstuk van groen Zweedsch marmer, dat aan het gewone gebrek
van het noorden lijdt, dat het v e e l t e l a a g is. Op dat voetstuk leest men een
latijnsch opschrift: ‘Gustavo Erici, patriae, libertatis, religionis vindici, ex nobili cive
opt. regi post bina saecula posuit ordo equestris 1773.
De ruimste en aanzienlijkste straat der oude stad (S t o r a N y -
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g a t a n ) de groote Nieuwstraat, voert van dit plein zuidwaarts naar de
Koornhavensmarkt (K o r n h a m s t o r g e t ) aan de Mälar. Een zeer breede vaste
ijzeren brug voert westwaarts over het Riddarholmskanaal, naar het Riddereiland
of R i d d a r h o l m e n . Eer wij dit echter betreden, willen wij de oude stad nog van
eene andere zijde leeren kennen. Wij begeven ons daartoe weder naar het Koninklijk
Paleis en van daar zuidwaarts, maar nu langs de oostzijde der stad naar het punt
waar zij bij de sluizen, en door het K a r e l J o h a n ' s p l e i n met den zuidelijken
oever verbonden is. Men is hier in het kwartier van den groothandel. Pakhuizen,
kantoorgebouwen, winkels en restauraties voor zeevolk vormen aan uw regterhand
de grens der prachtige breede havenkade, waaraan groote stoombooten en
zeeschepen van allerlei soort liggen te laden en te lossen. Sommige liggen op
stroom, of trachten met ontrolde zeilen den weg naar de Oostzee te volgen, terwijl
talrijke kleine stoombootjes in allerlei richtingen menschen van het eene deel der
stad naar het andere voeren. Er is hier iets van de Buitenkant te Amsterdam, van
de Boompjes te Rotterdam, maar oneindig veel grootscher, ruimer en schooner in
omtrekken en kleuren. Het mist daarentegen weder het bijna te uitgestrekte van 't
watertooneel aan de C h i a j a te Napels. Aan de overzijde der breede zeearm is
het uitzicht bepaald door de hoogten van B l a s i h o l m , S k e p p s h o l m en
K a s t e l h o l m , met hunne hoofdgebouwen en afwisselend groen, met den vuurtoren
en de batterij op het laatstgenoemde eiland. Door de lange brug, die de twee
eerstgenoemde eilanden vereenigt, ziet men in eene uitgestrekte waterplas,
L a d u g a r d s l a n d s v i k e n , waarlangs zich het nieuwe oostelijke gedeelte der
stad uitbreidt. Over de lagere gedeelten van S k e p p s h o l m en K a s t e l h o l m
ziet men weder hoogten en houtgewas op een verder eiland verrijzen. Het zijn de
boomgroepen en huizen van D j u r g a r d e n , die geheel zuidelijk in B e c k h o l m
eindigen. Het is hier eene afwisseling van land en water, van stadsgezichten en
buitentooneelen, van rotshoogten en effen beemden, van scheepvaart en
handelsbeweging en landelijke rust, die een geheel vormen, dat inderdaad eenig
en onovertrefbaar mag genoemd worden.
Maar, hoe verandert het tooneel, wanneer wij een dier kleine steegjes ingaan,
die aan deze kade tusschen de pakhuizen en kantoren uitmonden, en ons daardoor
in de binnenste deelen der oude stad begeven! - Overal kromme, nauwe,
onregelmatige
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straatjes en stegen, huizen van 3 tot 5 verdiepingen hoog, met verschillende, maar
meest sombere kleuren gepleisterd; met magazijnen of werkplaatsen beneden;
boven dikwerf met aankondiging, ‘R u m f o r r e s a n d e ’, terwijl het u onbegrijpelijk
schijnt, hoe ooit een reiziger op den inval zoude komen om hier zijn intrek te nemen,
maar dat zich laat verklaren uit vroegere toestanden, toen Stokholm zeker nog
geene eigenlijke hotels bezat. De straten liggen over den rotsachtigen bodem zeer
ongelijk, laten in haar plaveisel veel te wenschen over, en hebben meestal een open
goot in het midden. De totale indruk is die van somberheid en morsigheid.
Geheel anders is het waar wij ons thans op R i d d a r h o l m verplaatsen. Vroeger
was dit kleine eiland versterkt, en werd van daar over de Noordstroom een keten
gespannen, om de in- en uitvaart tusschen M ä l a r en S a l t s j ö te versperren. Het
heette daarnaar het Kettingeiland (K e d j e s k ä r ); later het eiland der Graauwe
Broeders (G r a m u n k e h o l m ), omdat koning M a g n u s L a d u l a s in 1270 hier
een klooster van Franciskaners of Graauwe Broeders stichtte. Maar ook dit verdween
in den loop des tijds en nu ontving het kleine eiland zijn tegenwoordigen naam, naar
het aan de overzijde van het kanaal gebouwde Ridderhuis. Het eiland wordt nu
ingenomen door een eenigermate driehoekig plein, op welks midden zich het
standbeeld van B i r g e r J a r l , de stichter van Stokholm, verheft. Het wordt noorden westwaarts door groote en sombere publieke gebouwen bepaald, zuidwaart door
de R i d d e r h o l m s k e r k , waarheen wij onze schreden richten. Zij vormt met haar
zeer hoogen en spitsen toren een niet onbevallig geheel, ofschoon de vele, in zeer
verschillende tijden aangebouwde grafkapellen volstrekt geen bouwkundig geheel
uitmaken, en de zeer hooge toren van gegoten ijzer (zij is 302 v. en de hoogste in
Stokholm), die in 1839 naar de ontwerpen van Prof. Grothe werd vervaardigd weinig
in harmonie is met het betrekkelijk lage kerkgebouw. De brand, in 1835 door het
inslaan van den bliksem veroorzaakt, vernielde niet slechts den vroegeren fraaien
toren, maar ook het dak en verscheidene grafkapellen, terwijl de muren en het
inwendige van het gebouw door het ter blussching gesprengde water zeer
beschadigd werden. Men heeft later zooveel mogelijk de schade hersteld, gedeeltelijk
ook wel door het in Zweden gebruikelijk, maar hoogst bedenkelijk middel van
overwitten of
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pleisteren! - Reeds sedert 1807 wordt in dit kerkgebouw geen dienst meer verricht
en heeft men daaruit alles verwijderd, wat voor eigenlijke godsdienstoefening
benoodigd is. Men staat onder de Gothische gewelven, tusschen de naakte muren,
en treedt over de oude, vaak gescheurde zerken, die den bodem bedekken, en de
indruk is plechtig en grootsch, want gij bevindt u in Zwedens W e s t m i n s t e r ; in
het M a u s o l e u m en P a n t h e o n van het Noorden! - Voor het vroegere hoogaltaar
heeft men twee geheel gelijke grafmonumenten van roodacbtige steen, waaronder
de koningen M a g n u s L a d u l a s (1290) en K a r e l VIII K n u t s o n B o n d e
(1470) rusten. Aan de muren heeft men nu verder grafkapellen of gewelven, waarin
men gedeeltelijk langs trappen nederdaalt. Hier rusten de leden der edelste en
beroemdste geslachten van Zweden: soms in looden kisten, maar uitwendig rijk
bekleed en versierd; soms in gave of half vermolmde houten, die op vreemde wijze
op elkander zijn gehoopt; de kist van den volwassene naast het kleine kistje van
den zuigeling. Aan de zuidkant trekt in de eerste plaats de aandacht de Gustaafsche
grafkapel. Zij werd in 1633 gebouwd, op de plaats, die Gustaaf Adolf zelf, vóór zijn
vertrek naar Duitschland, als zijne laatste rustplaats had aangewezen. Een treffende
trek van den godsdienstigen ernst, die dezen vorst bezielde, en die hem niet alleen,
1)
volgens Fryxel's getuigenis, ‘elken dag met gebed deed aanvangen’, maar ook bij
het aanvangen eener groote taak, aan eene voor hem beslissende uitkomst deed
denken! - In het onder het grafkoor zich bevindende gewelf staat de grafkist des
konings van eikenhout, met violet fluweel bekleed, en in een grooter kist van
Engelsch tin gevat, waarop men het rijkswapen en de wapens van verschillende
Zweedsche provinciën aanschouwt. Na 1744 zijn de lijken der koninklijke leden van
het geslacht Holstein Gottorp hierbij gezet.
Voor het tegenwoordige Koninklijke geslacht is sedert 1859 eene nieuwe grafkapel
gebouwd, waarin men de porphyren Sarkofaag van Karel XIV. Johan, de stamvader
van dit geslacht,

1)

Anders Fryxell, geb. 1795, is een van Zwedens meest geachte geschiedschrijvers. Een zijner
hoofdwerken is: ‘B e r a t t e l s e r u r S v e n s k a H i s t o r i ë n t i l l U n g d o m e n s
t j e n s t ’. Stokholm. 1823-38, waarvan het 6e Dl. als Leven van Gustaf Adolf, in het Duitsch,
en daaruit in het Hollandsch werd overgezet. ‘H e t l e v e n v a n G u s t a a f A d o l f
d o o r F r y x e l l ’ naar het Hoogd. door A. Radijs. Utrecht, 1844.
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bewondert, een werk waaraan de Sarkofaag van Agrippa in het Vatikaan ten model
heeft gestrekt.
Hier rusten verder koning Oscar I; de koningin Desideria, gemalin van Karel XIV
Johan; Koning Karel XV. (1825 tot 1872) en de ook aan elken Nederlander nog
dierbare Koningin L o v i s a , de dochter van onzen beminden Prins Frederik,
echtgenoote van Karel XV. Geboren in 1828 stierf zij in 1871 en aanschouwt gij hier
de eikenhouten kist met purperfluweel overtrokken, met gouden kronen, zilveren
platen en naamcijfers versierd. Maar het schoonste sieraad van haar, wier stof hier
rust, is zeker de algemeene achting en liefde, waarmede het Zweedsche volk aan
haar denkt en over haar spreekt. Bij het aanschouwen harer vriendelijke trekken in
zoo menige schilderij of afbeelding, die de wanden van paleizen of woningen
versierde, hadden wij steeds gelegenheid haar lof te hooren uitspreken, ja, aan den
invloed van hare persoonlijkheid mag de Nederlander zeker voor een groot deel
toeschrijven de welwillendheid en achting, die men in Zweden aan onzen landaard
toedraagt.
Men ziet hier ook de grafkapellen van de geslachten W a s a b o r g en B a n è r .
Aan de noordzijde, tegenover de kapel van Gustaaf Adolf, heeft men die van K a r e l
X. G u s t a a f in 1686 aangevangen, maar eerst in 1745 voleindigd. Hier rust die
zoo onrustige Karel XII, in eene Sarkofaag van zwart marmer, waarover, niet zeer
smaakvol, een leeuwenhuid van zink is uitgebreid, waarop kroon, scepter en zwaard
liggen. Verder ziet ge hier de Sarkofagen, waarin de overblijfselen rusten van Frederik
I (1751) en zijne gemalin Ulrika Eleonora, zuster van Karel XII; van Karel X. Gustaaf
en van zijne gemalin Hedwig Eleonora (1660), van Karel XI (1697) en van nog vele
andere Prinsen en Prinsessen van koninklijken bloede. Aan diezelfde noordzijde
der kerk heeft men ook de graven van de geslachten L e w e n h a u p t , F e r s e n
en T o r s t e n s o n .
Daarenboven zijn hier nog vele andere beroemde mannen begraven, wier
lijksteenen of niet, of slechts met weinig zekerheid zijn aantewijzen, zooals Karl
Nilsou Ferla, de bekende Rijksvoogd S t e n S t u r e , de Rijksraad B j e l k e , de
dichteres Sophia Elisabeth Brenner.
In de kapellen en langs de muren heeft men overal trofëen van vaandels,
wapentuigen, trommen, en ander oorlogstuig, dat
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door die vorsten of helden, aan allerlei oorden van Europa, in menigen heeten strijd,
is buitgemaakt.
Deze herinneringen aan Zweedschen krijgsroem werden den 6 Maart 1817, in
eenen plechtigen optogt, waaraan de koning deel nam, uit het dusgenaamde
Arsenaal naar de kerk overgebracht. Men telt daaronder ongeveer 6000 vlaggen,
standaards en wimpels, waarbij opschriften soms de plaats en het jaar aanwijzen,
waar zij veroverd werden, en daarmede allerlei gewigtige gebeurtenissen, vooral
ook uit den 30 jarigen oorlog en uit het leven van den Grooten Held-Koning voor
den geest des beschouwers roepen. Ook de breede tafelen met de namen en
wapens van alle ridders van de Seraphim-orde trekken uwe aandacht. Deze orde
werd ingesteld door F r e d e r i k den 28 April 1748, en is de hoogste Zweedsche
orde, die alleen aan Koninklijke Zweedsche prinsen, terstond bij hunne geboorte,
aan vreemde vorsten, en aan de eerste grootwaardigheidsbekleeders van het rijk
wordt gegeven. Men deed ons onder die ridders hier opmerken Napoleon Bonaparte
1)
en de keizerin Catharina van Rusland . Maar genoeg van dit Pantheon! De kunst,
die elders vaak deze tempels verheerlijkt en in schoone vormen verheffende en
vriendelijke gedachten aan voorbijgegane gestalten voor den geest der nakomelingen
weet te tooveren, heeft hier niets gedaan. Het is alles ernstig en somber, zelfs waar
de zomerzon hier en daar door de hooge boogvensters binnendringt; waar talrijke
groepen zich overal in het kerkgebouw bewegen. Alles is ernstig en somber, alles
verkondigt hier vooral het voorbijgaande van menschelijke magt en luister, het ‘Sic
transit gloria mundi.’

VI.
Wij begeven ons nu naar een der meest geliefde en vriendelijkste plekken voor
stadbewoner en vreemdeling, die Stokholm heeft aan te wijzen. De Noordbrug
(N o r r b r o ), die wij zagen, dat de noordelijke oever van den Mälar over het kleine
Heili-

1)

Men zie over deze kerk en hare merkwaardigheden het kleine geschrift:
R i d d a r h o l m s -K y r k a n s H i s t o r i a o c h M ä r k v ä r d i g h e t e r .‘A n t e c k n a d e
a f O c t a v i a C a r l è n .’ Fjerde Upplagan. Stockholm. 1873.
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gengeesteiland (Helligeaandsholm) met de oude stad (S t a d e n ) verbindt, heeft
aan de Oostzijde twee trappen, waar langs gij op een laag gedeelte van het eiland
komt door het water van de buitenhaven bespoeld. Vriendelijke boomgroepen,
geurige bloemperken, aardige slingerpaden, banken, kleine stoeltjes en tafels overal
tot nederzitten uitlokkende, alles maakt dit tot een allerbekoorlijkst plekje. Achter
tegen de brug heeft men eene uitgestrekte en uitmuntende S c h w e i t z e r e i , waar
men allerlei ververschingen kan bekomen; vóór geniet men de frissche lucht aan
het water der buitenhaven, en ziet men elk half uur eene kleine stoomboot aankomen
en afvaren, die voor 6 à 7 cents per persoon steeds eene talrijke schare naar en
van de beroemde Djurgarden voert. Dit vriendelijk plekje heet S t r o m p a r t e r r e ,
en is op alle uren van den dag, vooral des morgens tusschen 1 en 3 ure, en des
avonds druk bezocht. Wij hebben er menig verkwikkend oogenblik gesleten, wanneer
wij daar, na lange wandelingen en omzwervingen langs de heete en brandende
pleinen en straten der hoofdstad, verkwikkende lommer en rust vonden.
De noordelijke oever, waar ons hotel zich bevindt, rijst heuvelachtig opwaarts,
heette vroeger de B r a n t b e r g (steile hoogte), en is langzamerhand in steeds
grooter uitgestrektheid door de straten en wijken der nieuwere stad ingenomen.
Deze heeft in de regelmatigheid, waarmede de lange straten zich rechthoekig snijden
en ook in den aanleg der troittoirs en pleinen veel, wat aan het algemeene
Europesche type herinnert. De fraaiste straten, waar men ook de meeste winkels
of magazijnen vindt, zijn de Koninginne-, de Regerings- en Grootestraat,
(Drottninggatan, Regjeringsgatan, Storgatan). Noordelijk achter ons hotel en tusschen
de beide eerstgenoemde straten heeft men het Brunkebergstorg of plein, aldus
genaamd naar den rijksmaarschalk Brunke, die hier in 1319 werd ter dood gebracht.
Het was toen bijna het hoogste punt in den heuvelrug, die den noordelijken oever
vormt, en daardoor ook van gewigt bij menigen aanval op en verdediging der
hoofdstad, zooals in den slag van 10 October 1471, toen het Duitsche leger onder
koning Christiaan zich daarop verschanst had, en het boerenleger, onder S t e n
S t u r e , na vier mislukte pogingen, die hoogte stormenderhand innam en de Deenen
1)
in verwarring naar hunne schepen terugdreef .

1)

G e y e r , o.l. (aangehaalde verzameling) I p. 288.
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De Koningstuin (K u n g s t r ä d g a r d e n ), die zuidwaarts zich tot aan de buitenhaven
uitstrekt, en haren naam ontleent aan verbeteringen door Karel XII hier aangebragt,
vormt eene zeer schoone en ruime wandelplaats, een geliefkoosd speelterrein voor
de Zweedsche jeugd en hare verzorgsters. - Karel XIII heeft dit plein mede zeer
vergroot en verfraaid, en zijn standbeeld op het noordelijk gedeelte draagt tot die
versiering inderdaad bij. Het werd door Professor Göthe gemodelleerd en te Parijs
in brons gegoten. Het staat op een voetstuk van porfieren en is den 5 Nov. 1821
onthuld. De plaats heet dan ook ‘het Karel XIII plein.’ (C a r l d e n t r e t t o n d e s
t o r g ). Een weinig meer oostelijk van hier heeft men een ander zeer bekoorlijk park,
het Berzeliuspark genaamd, naar den beroemden Zweedschen scheikundige, wiens
standbeeld, door Q u a r n s t r ö m ontworpen en te München gegoten, zich hier in
het midden van boomgroepen en grasperken verheft. Het is ongetwijteld een der
best geslaagde standbeelden, die wij in Stokholm zagen. West- en zuidwaarts wordt
dit park door aanzienlijke gebouwen ingesloten, waaronder het fraaije Café van
Berns. Wij woonden er een avondkoncert bij, dat zeer druk bezocht werd, meest
door familiën uit den burgerstand. De muziek was zeer goed en de verlichting met
gas en lampions, die tegen 10½ werd ontstoken, fraai en smaakvol, ofschoon geheel
overtollig, daar wij te 11 ure huiswaarts keerden bij een helderen rozengloed aan
den hemel, laatste afscheidsgroet van den stervenden dag.
Zuidwaarts van de beide laatstgenoemde parken heeft men een deel der
noordelijke voorstad (N o r d e r m a l m ), dat B l a n s i h o l m heet en door dezen
naam reeds aanduidt, dat het vroeger een eiland geweest is. In 1471 had de
Deensche Koning Christiaan I hier zijn legerkamp, en verdronk een groot deel zijner
op den Brunkenberg verslagen troepen al vlugtende in de Näekenstroom, die toen
dit eiland van den noordelijken oever scheidde. Wij begeven ons naar het zuidelijkste
gedeelte van dit kwartier, waar een lange brug het met S k e p s h o l m vereenigt. Hier verheft zich een grootsch en prachtig gebouw, het N a t i o n a a l M u s e u m ,
drie verdiepingen hoog en in Venetiaanschen renaissance-stijl opgetrokken. Bij het
binnentreden in de ruime benedenvestibule wordt de blik terstond getrokken door
F o g e l b e r g 's marmeren standbeelden van de drie oudste noordsche Goden,
Odin, Thor en Balder. Langs twee breede
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wit marmeren trappen stijgt men naar de tweede verdieping en van hier voert weder
eene prachtige marmeren trap, aan de beide zijden versierd met afgietsels van den
Fries van het Parthenon, naar de vestibule der bovenste verdieping waarvan het
dak door 10 marmeren zuilen wordt geschraagd, terwijl wanden en gewelven met
fresco-schilderwerk en sieraden zijn bedekt en eene menigte afgietsels van antieke
beeldwerken hier geplaatst zijn. Het opkomen van dezen trap en de geheele inrigting
der vestibule herinnerden ons levendig aan de koninklijke Bibliotheek te München.
- Wij doorwandelen in dit groote gebouw tal van goed verlichte, ruime en hooge
zalen, waarin de voorwerpen tot zeer verschillende verzamelingen of Museën
behoorende doelmatig zijn geplaatst. Wij bepaalden ons vooral tot de schilderijen
en beeldhouwwerken. De eersten zijn naar de verschillende scholen en naar de
geschiedkundige ontwikkeling der schilderkunst gerangschikt. De Italiaansche school
telt een 250 tal; de Duitsche een 50 tal; de Vlaamsche en Hollandsche 450; de
Spaansche en Fransche 250 stukken. De Zweedsche kunst wordt hier door een
125 tal stukken vertegenwoordigd. Onder dit groote aantal is veel, wat de aandacht
naauwelijks of minder verdient; veel van minder bekende, of ook wel geheel
onbekende schilders (okände mästare). In elk der genoemde afdeelingen ziet men
echter ook stukken van eerste meesters. en het streelt ons nationaal gevoel niet
alleen dat hier zooveel plaats aan de Nederlandsche kunst is ingeruimd, maar dat
de directie in haren katalogus durfde verklaren: ‘dat de Vlaamsche en Hollandsche
Scholen met alle recht rijk mogten genoemd worden niet slechts in aantal, maar
ook i n w a a r d e der stukken. Men vindt hier niet alleen vele en uitstekende stukken
van de grootste meesters, Rembrandt, Rubens en van Dijk, maar ook goeden arbeid
van kunstenaars, wier namen slechts zeer zelden in Europésche verzamelingen
1)
worden aangetroffen.’ - Die namen werden echter bijna allen door ons gevonden
2)
in het uitmuntende werk van onzen landgenoot van Vloten, als van meer of min-

1)

Zie: Förteckning öfver oljefärgstaflor samt Maluingar i kritor och vattenfärg i National Museum.
te

5
2)

Upplagan. Stockholm 1873. Förord til första Upplagan. 1867.
e

e

J. van Vloten. Nederlandsch Schilderkunst van de 14 tot de 15 eeuw. Amsterdam, 1874.
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der verdienstelijke kunstenaars. Wij vonden ook nog enkele door hem niet vermelde
namen, zooals die van Joachim Beucklaer (van 1530 tot 1570), Adriaan Frans
Boudewijns (1644-1700), Jan Peter van Bredael (1630-1689), Barthelomeus
Breenbergh (1610-1660), Henrick de Klerk (1570-1629?), Jacob van der Does
(1623-1673), Jan le Ducq (1638-1695), Bertholet Flamael (1614-1675), Bernart
Graat (1628-1709), Karel Hoogh (ongeveer 1610), Jan van Hoogzaat (1654), Victor
Honorius Jansens (1664-1739), Alexander Kierings (1590-1646), Otto Marcellis, of
eigenlijk Marcus van Schrieck, genaamd Snuffelaer (1613-1673). Laurens Netter
e

e

(omstreeks 1640), Nicolaas van Nickele, in de 2 helft der 16 eeuw, Juriaan Ovens
(1600-1668), Egbert van der Poel (1659), Barthelomeus Spranger (1546-1625),
Christiaan Striep (1650), Joachim Uyterwael (1566-1604), Lodewijk de Vadder
(1560-1629), Caspar Peter Verbruggen (1664-1730), Cornelis de Vos (1585)
‘grootendeels Vlaamsche kunstenaars, van welke hier een of meer stukken te vinden
zijn. Zij behooren zeker tot de D i i m i n o r e s g e n t i u m en wij noemen hen slechts
om te doen zien, dat er hier werkelijk van groote volledigheid sprake mag zijn. Een
tiental worden aan Rembrandt toegekend, meest portretten, waaronder die van een
oud man en eene oude vrouw, naar men wil des schilders vader en moeder; een
ander vrouwenportret, dat zijner eerste gade; en van eene jeugdige vrouw, in een
rood kleed, dat als Rembrandts keukenmeid wordt aangegeven (?). Van Rubens
zijn hier een 11 tal stukken; van Antonie van Dyck een achttal. Men ziet hier ook
vele stukken van Jan Breughel (de fluweele bijgenaamd); van Gerard Dou, Jan van
Goijen, van Hobbema, van Hondecoeter, Gerard Honthorst, van Quintin Matsys.
Vol uitdrukking is de woekeraar en diens vrouw, die door eene arme familie
aangezocht om geld te leenen, deze aan hare vorige schuld herinnert. Van Adr. van
Ostade, van Ruysdael, van Snijders, van Teniers en vooral van Wouwerman zijn
hier eene menigte stukken, die schoone bewijzen van elks eigenaardig kunsttalent
leveren.
Het was ons echter ditmaal vooral om de Zweedsche kunst te doen. De directie
getuigde in 1867; ‘dat de daaraan gewijde afdeeling, als geheel nieuw ingericht,
nog niet zooveel voorwerpen telt, dat men daardoor eene meer volledige kennis
zoude kunnen verkrijgen van de ontwikkeling der vaderlandsche schilderkunst,’ en
hetzelfde mag ook nu nog wel gelden, niettegen-
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staande sedert aan de verzameling ook der Zweedsche kunst, nog belangrijke
stukken zijn toegevoegd. Bijna allen zijn uit de vorige of uit deze eeuw, ja velen van
den jongsten tijd en van nu nog levende meesters. Uitgezonderd grootere historische
heeft men hier stukken in elk g e n r e . Portretten en familiestukken; tafereelen uit
het alledaagsche en volksleven, zooals bijv. het bezoek in een smidse van Hilleström;
een boerenfamilie in Dalarna, waar de vader de viool speelt, 3 kinderen dansen, en
de moeder het jongste op de knieën heeft, van de schilderesse Amalia Lindegreen;
stukken aan de heilige kunst gewijd en hoofdmomenten uit het leven van Christus
voorstellende van Hörberg; zeer vele landschappen en natuurtooneelen uit het
Noorden en Zuiden, in zomer en winter. Onder deze laatsten schenen ons enkele
wel de aandacht te verdienen. Onder de stukken, die onze opmerkzaamheid trokken
was er een van H e n d r i k A u g u s t A n k a r c r o n a (1831) een Afrikaansch
woestijngezigt met karavane, dat ons aan de tafereelen van dien aard van onzen
landgenoot T e s t a s deed denken, ofschoon de noordsche kunstenaar nog wel
iets van des laatsten gloed en kleurigheid in zijn tafreel had mogen brengen. Van
M a l s t r o m was er een avondlandschap, een waterplas met geboomte omgeven,
zooals men die in Zweden zoo dikwerf ziet, maar waarover de ‘wondre witte nevels
zweefden,’ die de gedaanten aannamen eener over den waterspiegel dartelende
en huppelende Elfenrei. Op de uitvoering was mogelijk wel wat aan te merken, maar
het denkbeeld was regt Noordsch. Een der schoonste stukken scheen ons dat van
G e s k i l S a l o m o n , een jong meisje met een open brief in de hand, die haar
blijkbaar in nadenkend gepeins heeft gebracht. Het blonde glad weggestreken haar,
het dood eenvoudig donkerbruin kleed, het grijze doekje om de hals, alles is huisselijk
en eenvoudig, maar juist dit, gevoegd bij die denkende uitdrukking op het schoone
gelaat, en bij de inderdaad schoone belichting, gaven aan dit stuk eene
onbeschrijfelijk boeijende en medeslepende uitdrukking.
Wij werpen ook nog een blik op de beeldhouwkunst. De dusgenaamde
Endymionzaal, genaamd naar het beeld van Endymion, dat in 1783 in de villa
Hadriani gevonden werd, bevat stukken in Italië door Gustaaf III aangekocht. In de
P s y c h e - en M u z e n z a a l ziet men ook nog enkele antieke stukken. De
G i p s z a a l bevat eene rijke verzameling afgietsels van de voornaamste
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kunstwerken, vooral voor de studie en oefening van jeugdige kunstenaars van
belang. In de zaal van Gustaaf III ziet men de nieuwere en eigenlijke Zweedsche
kunst. Men vindt hier arbeid van S e r g e l l , B y s t r ö m , F o g e l b e r g , G ö t h e ,
Q u a r n s t r ö m en M o l i n , die inderdaad aandacht en bewondering verdient. Van
de eerste heeft men behalve de buste van vele Zweedsche vorsten, een Amor en
Psyche, een Faun en de Venus Kallypigos. In een kleiner vertrek, S e r g e l ' s
k a b i n e t genaamd, ziet men daarenboven de modellen in gips, gebrand leem en
was van meer dan 30 kunstwerken van dezen grooten meester, als ook van enkele
andere der hier genoemde kunstenaars.
Van den door Tegnèr terecht verheerlijkten B y s t r ö m ziet men in de groote zaal
een schoone groep, Juno en Herkules, een sluimerende Bachus en een groep
Hymen en de Liefde, werken van groote schoonheid. F o g e l b e r g heeft hier,
behalve de drie reeds genoemde godenbeelden, nog een Apollo en Venus, die zeer
de aandacht verdienen. De Napolitaansche visschersknaap van Quarnström is een
werk vol leven en uitdrukking. Van Molin vonden wij hier een zeer fraai en
welgelijkend borstbeeld der te vroeg gestorvene koningin, onze hooggeschatte
prinses Louise. Ook trekken verscheiden werken van G ö t h e de aandacht, zooals
zijn Bacchus en Venus en Amor. Wij leveren hier geen dorre schets dier verschillende
stukken, maar mogen toch onze bewondering en ingenomenheid niet verzwijgen
met veel van 't geen door deze Noordsche kunstenaars is geleverd, en hun vaderland
inderdaad eene waardige plaats doet innemen op het gebied dier kunst, die Tegnèr
ons voorstelt: ‘als de kunst, verwonderlijk om te aanschouwen, vast als de aarde
en rein als de hemel! die daarom het best beide vereenigt, omdat zij die beide tot
één weet zamen te smelten; daar het geene lage aardsche zielen zijn, die in
S e r g e l ' s zaal terugkeeren; waar de onsterfelijkheid de slapen kroont, schoon
1)
ook de voet nog het stof beroert!’
‘O konst, förunderlig att skada,
Som jorden fast, som himlen ren;
Du medlar bäst emellan bada,
Ty du försmältar dem till en.

1)

Smärre Dikter at Jsaias Tegnèr. Stockholm, 1866. ‘Till Byström’ 1829. pag. 202.
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Det är ei jordens laga söner,
Som ga i Sergels sal igen;
Odödligheten pannan kröner,
Fast foten rör vid stoftet än.’

VII.
Wij begeven ons uit dezen kunsttempel weder naar het noordoostelijk gedeelte der
stad, waar zich aan S t o r g a t a n de H e d w i g E l e o n o r a K y r k a verheft, een
groot achthoekig gebouw met koepeldak en fraaie toren, maar overigens zonder
eenige architektonische waarde. Ten zuiden der kerk ligt de A r t i l l e r i e g a r d , de
werkplaatsen en gebouwen van dit wapen. Men is hier in het militaire gedeelte der
hoofdstad: want aan de S t o r g a t a heeft men verder de uitgestrekte gebouwen
voor de koninklijke lijfwacht te paard en de Zweedsche lijfwacht (L i f g a r d e t s t i l
h ä s t o c h S v e a L i f g a r d e t s K a s e r n a ). Voor deze kazernen, die zich in
niets van het algemeene type (groot, eentoonig en vuil) onderscheiden, waren tenten
opgeslagen en schenen een deel der manschappen het kampleven te genieten. De
Zweedsche krijgsmacht bestaat uit twee gedeelten: uit aangeworven troepen
(V ä r f v a d e ), die gemiddeld zich voor 6 jaren verbinden: en uit ingedeelde troepen
(I n d e l t a ). Tot de eerste behooren, 2 infanterie garde regimenten, elk van 2
battaillons en 4 compagniën; 1 kavallerie garde regiment, van 4 escadrons; 1
regiment Wermlandsche jagers van 6 compagniën; het huzarenregiment Karel XV
van 6 escadrons; 3 regimenten artillerie, als het Zweedsche (S v e a ) met 6 rijdende
en 1 voet batterij te Stockholm; het Gothische (G ö t a ) van 6 batterijen, te Göteborg;
en het W e n d i s c h e , van 4 batterijen, te Christianstad. Herinneren deze
benamingen en meer vaste garnizoensplaatsen aan de oude indeeling des rijks;
het andere deel des legers (I n d e l t a ) is geheel eigenaardig Zweedsch. Het is eene
instelling van K a r e l XI (1660-97). Hij bepaalde, dat elk tweetal hoeven een soldaat
moesten leveren, die van de eigenaars der hoeven een huisje met grond, kleeding,
wapenen en eene geldelijke toelage
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zoude ontvangen, waardoor de soldaat in vredestijd leven kon. Bij oorlog kan hij
van den ‘R o t e n h a l l a r e ’ echter niets meer vorderen, maar komt ten laste van
den staat, terwijl zijn gezin huis en land bezit om op te leven. Sterft hij, zoo moet
een ander in zijne plaats worden gesteld. Zoo schiep de staat zich een leger strijdbare
burgers, die zich met landbouw bezig hielden, of voor den staat aan groote publieke
werken arbeidden, of tegen eene kleine belooning aan hunne R o t e n h a l l a r e
diensten bewezen. Hoeven, die voetvolk onderhouden, heeten R o t a r ; die ruiters
leveren R u s t h a l l , en die langs de kusten bootsvolk onderhouden B a t m a n s h a l l .
De troepen van het staande leger zagen er goed gekleed en gevoed uit, maar niet
zeer martiaal. Onder de officieren, die wij te Götenborg en Stokholm zagen, waren
ontzettende zware en kolossale lieden.
Aan het oostelijkste einde der stad, over de kazerne der Zweedsche lijfgarde,
voert een brug ons naar het eiland, waar de beroemde D j u r g a r d e n met zijne
kleine voorstad, zijne talrijke villa's, zijne vermaarde uitspanningsplaatsen, waaronder
vooral H a s e l b a c k e n , maar ook met zijne meer verwijderde prachtige
parkaanlagen, te vinden zijn. De zoogenaamde D j u r g a r d s s t a d is eene
verzameling van huizen en straten, die zich langs het water uitstrekt, waar men de
aanlegplaatsen der talrijke kleine stoombooten heeft, die van hier gestadig naar
S k e p p s h o l m en verschillende punten van Stokholm afvaren. Terstond daarachter
verheft zich het terrein en wordt heuvelachtig en houtrijk. H a s e l b a c k e n , eene
groote restauratie met tuin tegen de hoogte gelegen, is voor de Stokholmers, wat
Tivoli voor de bewoners van Koppenhagen is. Hier heeft men muziek; in de nabijheid
een theater; ziet men harlequin zijne aardigheden aan eene gapende menigte ten
beste geven, heeft men kegelbanen, en zijn overal goede versnaperingen te krijgen
in de vele Schweitzereiën als Alhambra, Tivoli, Novila, enz. - Maar de Zweden
zoeken hun genot niet alleen aan deze plaatsen. Volgt men de schoone rijen
voet-wegen, die naar de meer verwijderde gedeelten van het eiland voeren, zoo
ziet men overal wandelaars, of groepen die in het gras onder de boomen gelegerd
zijn, die daar een landelijk maal genieten, wier kinderen daar dartelen en veldbloemen
plukken, terwijl de moeders zich met eenig handwerk bezig houden, of het sterkere
geslacht, op het mos uitgestrekt, sigaren rookt of eenig dag- of volksblad leest. De
grootere wereld laat
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zich in eigen- of huurrijtuigen rondvoeren, terwijl menig heer zijne equestrische
kunsten vertoont. Men krijgt hier en aan andere schoone plekken, zooals
D r o t t n i n g h o l m , den indruk, dat de Zweed een hartstochtelijk beminnaar van
de natuur, en van eenvoudig natuurgenot is. Hij zwelgt als het ware in de schoonheid
van zijn zoo korten zomer, in de kleurenpraal en loverfrischheid van zijn zoo spoedig
ontluikende, maar ook verwelkende bloemenwereld en woudpracht. Een bekoorlijke
plek, door ons meermalen bezocht, is die, waaronder de hooge, eerwaardige eiken,
het standbeeld van den Zweedschen A n a c r e o n , C.M. B e l l m a n , zich verheft.
Hij was de zanger van liefde en wijn, die in vele zijner gedichten aan de eenige
diergaarde hulde bracht. Het meer dan levensgroote borstbeeld met wijngaardranken
om de slapen is van brons en staat op een voetstuk van graniet. Het is een kop vol
1)

sten

kracht en levenslust; een fraaien arbeid van den grooten B y s t r ö m . Den 26
Juli, den dag waarop in 1829 het standbeeld hier onthuld werd, is sedert voor de
Stokholmers een herinnerings- en volksfeest gebleven, dat jaarlijks nog ter
gedachtenis van Bellman gevierd wordt. Het moet hier dan echter wel zeer vrolijk
toegaan, als het gewoel, de levendigheid en de menschenmenigte nog grooter
zullen wezen, dan wij die op een gewonen fraaien Zondag-achtermiddag zagen.
Geen wonder, dat een nu levend poëet door dit geheel eigenaardig tooneel almede
2)
is geïnspireerd, ofschoon zeker minder wegsleepend dan zijn groote voorganger .
Er zijn van Stokholm uit vele lieve uitstappen met stoomboot

1)
2)

Gustaaf III gaf hem dien titel van A n a c r e o n . Bellman werd geboren den 4 Febr. 1740 en
stierf den 10 Febr. 1795.
L y r i s k a D i k t e r a f E d v a r d B ä c k s t r ö m , Stockholm 1872. D j u r g a r d s l i f ,
waar hij zingt: ‘Rondom feesten en spelen suizen honderdjarige eiken en fluisteren
herinneringen; een groet uit langvervlogen tijden, toen de vlugge geesten, onder spel en strijd,
hier zijn tehuis heeft gehad.’

‘Ruudt kringom trätor och lekar
Hundradearige ekar
Susa, och minnen
Hviska i dem,
Helsa fran framfarna tider,
Hur under lekar och strider
Hurtiga Sinnen
Ha här haft sitt hem’ -
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of rijtuig te maken. Wij vermelden die naar D r o t t n i n g h o l m . Het was een heerlijke
zomermorgen, toen wij op de kleine maar goede stoomboot plaats namen, die van
M ä l a r t o r g e t afvoer. Er waren verscheidene passagiers aan boord, waaronder
vooral eene familie onze aandacht trok door een drietal dochters, die elkander den
prijs der schoonheid schenen te betwisten. Wij stoomden eerst door
R i d d e r f j ä r d e n , het eenigszins vernauwde gedeelte van den M ä l a r bij
Stokholm, om vervolgens het meer zich te zien verbreeden in eindelooze
verscheidenheid van rotsachtige oevers, diepe insnijdingen en kleine eilanden. Men
aanschouwt prachtige, soms fantastische rotspartijen; hier en daar donker
dennenwoud zich weerspiegelende in het watervlak; enkele roode woningen; komt
soms een stoomboot tegen of kleiner vaartuig; maar toch is de algemeene indruk
eener vaart op de Mälar die van zekere eentoonigheid en melankolieke eenzaamheid.
In een groot uur kwamen wij aan het K o n i n g i n n e e i l a n d aan, waar de boot
zijne passagiers vlak voor het paleis aan land zette. Reeds Katharina Jagellonika,
gemalin van Johan III, heeft hiervan de eerste grondslagen gelegd. Later echter
werd het door de koningin Hedwig Eleonora, weduwe van koning Karel X, Gustaaf,
volgens de plannen van Nie Tessin, geheel herbouwd en den deels rotsachtigen,
deels moerassigen bodem, in een allerbekoorlijkst park herschapen, hier in
Franschen, elders in Engelschen smaak aangelegd. De vertrekken van het paleis
zijn eenvoudig, maar toch smaakvol versierd en toonen, behalve fraaie
ameublementen, enkele schilderijen, vooral beeldtenissen van de leden der
tegenwoordige koninklijke familie, en enkele merkwaardigheden. Men heeft bij het
paleis ook eene kapel en een door Gustaaf III gebouwd theater. - In het park ziet
men ook vele aardigheden, die aan den ouden tijd herinneren; zooals een doolhof,
een heuvel van Flora, met het beeld dezer godin, een Zwitsersche hut, en het
dusgenaamde slot China, gebouwtjes in Chineeschen trant, met allerlei Chineesche
merkwaardigheden opgevuld, maar waaruit een aardig Zweedsch meisje ons in
goed fransch den weg wist aan te duiden naar het kleine stadje Drottningholm, eene
verzameling van landhuizen en zomerwoningen, waar eene nette S c h w e i t z e r e i
den vermoeiden rust en lafenis boodt.
Een schoone achtermiddag voerde ons per rijtuig naar U l r i k s d a l en H a g a ,
noordoostwaarts van de hoofdstad. Het eerste
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slot werd door den bekenden krijgsoverste Jacob de la Gardie in 1644 gebouwd en
later door de Koningin Hedwig Eleonora aangekocht en aan haren neef U l r i k ,
zoon van Karel XI, ten geschenke gegeven. Het was eene geliefkoosde verblijfplaats
van den laatsten Koning en doet eere aan zijnen goeden smaak. Het is een klein,
eenvoudig, maar allervriendelijkst gelegen landhuis, omgeven door het prachtigste
geboomte, met het uitzigt oostwaarts op eene dier stille, vriendelijke meeren, waaraan
Zweden zoo rijk is. De vertrekken zijn keurig en prachtig in antieken- of renaissance
stijl versierd, en men vindt er fraaije gobelins, kostbaar porcelein, waaronder weder
veel van oud Hollandsch fabriekaat, en zeldzame antiquiteiten. Vooral trok de
dusgenaamde ridderzaal onze aandacht, die geheel in Noorweegschen trant was
opgemaakt en gedekoreerd: bruin eikenhout met jachtornamenten van rendieren,
herten en beeren, en groote open schoorsteen. - Ter regterzijde van het paleis ligt
op eene kleine hoogte de in 1865 nieuw gebouwde kerk, door de Koninklijke familie
rijk en smaakvol versierd, zooals hier aan dit oord trouwens zeer vele portretten en
bijzonderheden aan den nu overleden Koning en zijne beminde Koningin, onze
prinses Louise, treffend herinneren en voor den Nederlander een bezoek alhier van
blijvende beteekenis maken. - Wij reden door de prachtige lanen van het park en
door de niet minder schoone boomgroepen en woudpartijen van H a g a naar de
stad terug. Van het slot Haga, eene schepping van Gustaaf III (1786-1788), is niets
te zeggen. Van de groote ontwerpen, die de vorst hier wilde verwezenlijken, is niet
veel anders te vinden dan de kelders en gewelven, waarin echter hier en daar
dennen en andere boomen hunne wortels hebben geschoten, terwijl hunne kroonen
hoog over dat muurwerk in den avondwind wiegen, als wilden zij herinneren aan
het onvergankelijke der natuur tegenover het brooze van 's menschen scheppingen.
De natuur geeft dan ook steeds weder de hoofdtoon aan in het genot, dat de
Zweedsche vorstenparken den beschouwer bieden; en hij heeft daaraan genoeg,
1)
want wij zeggen het D a h l g r e n , den dichterlijken beschrijver van een door
maanlicht verzilverden nacht in ditzelfde

1)

Carl Frederik Dahlgren, geboren 1791, bekend door vele, vooral geestige en komische
geschriften.
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park gaarne na, ‘dat voor hem, die niet in het boek der natuur weet te lezen, alle
andere boeken gesloten zijn.’

VIII.
Wij begeven ons thans langs den spoorweg van Stokholm naar het grijze Upsala,
den ouden zetel van Zwedens koningen en hare groote Academiestad. De trein
voerde er ons in ongeveer 2½ uur heen langs de stations Jerfva, Rotebro, Wisby,
Rosenborg, Märsta, Knifsta, en Bergsbrunna. Het land was vruchtbaar en
welbebouwd, daar wij er rogge, aardappelen, haver en erwten zeer goed zagen
staan, terwijl de gras en klavervelden bont van allerlei veldbloemen schenen. Men
zag hier en daar ook hout en in den aanvang brak eenige heuvelachtige verheffing
van het terrein de vlakke eenvormigheid, die het later, vooral bij en om Upsala
aannam. Het station aldaar, geheel buiten de stad gelegen, is een groot houten
gebouw, in Noorweegschen trant, met hoog en zeer ver over de muren heen
springend dakwerk; waarschijnlijk tot betere beschutting van het gebouw tegen
sneeuw. Wij namen dadelijk in een klein rijtuig plaats, dat ons stadwaarts bracht
om daar het merkwaardigste op te nemen, en vervolgens naar het een half uur
verder gelegen Oud Upsala, om ons van hier weder op den namiddag trein naar
Stokholm te voeren.
Upsala is eene niet onbelangrijke plaats en telt ruim 11000 zielen. Zij ligt op de
beide oevers van de T y r i s , die haar als eene gracht doorsnijdt en wel in de
etgenlijke stad op den linkeroever en het zoogenaamde kwartier (Fjerdingen) op
den regter; terwijl drie vaste bruggen die gedeelten verbinden. Die gracht en sommige
der geregelde en vrij goed geplaveide straten, met hare lage, maar net beschilderde
huizen herinneren weder aan kleine Hollandsche stedekes. De eigenlijke stad ligt
vlak en laag het kwartier op een meer rijzend en heuvelachtig terrein, waardoor de
daarin gelegen aanzienlijke openbare gebouwen zich van verre grootscher voordoen.
Onze eerste gang was naar de beroemde Domkerk, de grootste en schoonste van
Zweden. Zij staat geheel vrij op een eenigszins hooggelegen plein en maakt met
hare beide 180 v. hooge torens, met haar verheven
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middenschip, aan weerszijden door lagere zijschepen verbreed, een inderdaad
ernstigen en eigenaardigen indruk. De kerk, een kruiskerk, is inwendig 370 v. lang
bij 106, breed en werd in 1287 begonnen om eerst in 1435 voltooid te worden. Na
vijfmaal door brand te zijn beschadigd werd zij in 1702 bijna geheel een prooi der
vlammen. Maar toen ook herrees zij, naar de ontwerpen van Harleman, schooner
dan vroeger uit hare asch. Inwendig wordt schip en koor door 24 pilaren geschraagd
van gehouwen steen, maar die men helaas! met een kalklaag heeft overwit. Het
altaar is eene navolging van dat in de Jezuiten kerk te Loretto en werd in 1731 te
Rome vervaardigd. Ook het orgel is beroemd en een der grootste in Zweden. Ter
regterzijde van het altaar, door een hek omgeven, staat op marmeren voet een
zilveren uitwendig vergulden kist, waarin de overblijfselen rusten van Koning E r i k
en

IX de Heilige, den schutspatroon des rijks, die den 11 Mei 1160 door den
Noorweegschen Prins Magnus Henrikson werd overvallen na hevigen tegenstand
gevangen genomen en terstond onthoofd. Uit zijn bloed ontsprong aan den Domberg
de Eriksbron, die het water levert voor de koudwater-genezings inrichting. Achter
het altaar heeft men grafkapellen als van Gustaaf I. Hij ligt hier op een marmeren
doodkist in levensgrootte uitgebeiteld, tusschen zijn beide eerste gemalinnen
C a t h a r i n a v a n S a c h s e n L a u e n b u r g enM a r g a r e t h a L e j o u h u f v u d .
Aan de wanden dezer kapel ziet men 5 weinig verdienstelijke fresco schilderijen
van Saudberg (1831-1836), voorstellingen van voorname gebeurtenissen uit zijn
leven. Er bevinden zich daarenboven 13 grafkapellen, die aan de eerste familiën
des rijks behooren en veelal met eigenaardige grafmonumenten zijn voorzien. In
dat van het geslacht Banér heeft men een gedenkteekrn ter eere van den beroemden
L i n n é u s . Het is eene piramide van porphyr met een bronzen medaillon, des
natuurvorschers borstbeeld, waaronder het opschrift: ‘C a r o l o a L i n n é ,
B o t a n i c o r u m p r i n c i p i A m i c i e t D i s c i p u l i 1798’. Onder de graven van
vele Aartsbisschoppen en beroemde mannen merkten wij ook dat van Laurentius
Petri, de Reformator van Zweden op, alsmede dat van den Hofmaarschalk d e
G e e r en diens echtgenoote, in eene grafkapel ter regterzijde van die van Gustaaf
I. De Baron de Geer, uit het welbekende Stichtsche adelijk geslacht, stierf 1787.
Nevens zijn grafmonument staat dat zijner gade.
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Maar niet alleen was deze tempel gewijd aan de herinnering van beroemde dooden,
ook de levenden hebben hier geschitterd. Niet minder dan 17 vorstelijke personen,
waaronder Ulrika Eleonora (1719) de laatste was, zijn in deze hallen gekroond en
tot hunne hooge roeping ingewijd. In de sacristij ziet men nog vele kostbaarheden,
die aan die dagen en aan bijzonderheden der Zweedsche geschiedenis herinneren.
Digt hij dit kerkgebouw verheft zich klein en zonder eenige bijzonderheden, de
H e i l i g e D r i e ë e n h e i d s k e r k , ook de B o e r e n k e r k genaamd, en tusschen
haar en het nieuwe B i b l i o t h e e k g e b o u w heeft men eene publieke wandelplaats,
O d e n s l a n d genaamd. Wij zagen daar, evenals in de overigens zeer stille straten
der stad, vele studenten, flinke, gezond en sterk uitziende, maar hoogst eenvoudige
jongelieden. Zij zijn hier en te Lund kenbaar aan hunne eigenaardige kleine witte
petten, met een kokardetje van voren voorzien. De inrichting van deze Zweedsche
Universiteit is eene geheel bijzondere. De Universiteit te Upsála werd in 1476 door
den rijksbestuurder S t e n S t u r e d e O u d e r e gesticht, èn toen èn later in het
bezit van groote gebouwen en goederen gesteld. Vele dier gebouwen zijn thans
voor M u s e a of wetenschappelijke doeleinden ingericht. Maar er bevinden zich
onder die bezittingen ook molens, huizen, een pannenbakkerij, zelfs een
gezondheidsbron, en groote uitgestrektheden lands, 't welk alles verpacht en
verhuurd wordt, terwijl de daardoor verkregen sommen de inkomsten der Universiteit
uitmaken, waaruit jaarlijks wel voor 60,000 RD. aan Stipendiën voor studenten
worden uitbetaald. Men telt aan de Universiteit 29 Hoogleeraren, als 4 in de
Godgeleerdheid, 4 in de Regten, 4 in de Medicijnen en 17 in de Philosophische
faculteit. Zij worden echter ter zijde gestaan door 20 adjunkten, namelijk 3 in elke
der drie eerstgenoemde en 11 in de laatstgenoemde faculteit, en door 33 docenten
en 7 leeraars in de talen. Het studiejaar wordt in twee t e r m i j n e n , een voorjaarsen herfsttermijn, verdeeld. De eerste loopt van half Januari tot half Juni; de tweede
van half September tot half December. Daar er echter 14 dagen vóór en ná elken
termijn voor de examina zijn aangewezen, en de collegiën ook hier wel eens wat
later geopend worden, schijnt men te kunnen aannemen, dat er van de 12 maanden
nauwelijk 6 voor het onderwijs overblijven. Het gemiddeld aantal studenten was
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hier ongeveer 1350, waarvan er echter slechts een 850tal de lessen volgt. De
studenten zijn verdeeld in Landsmanschappen of natiën, ja, elk student is verplicht
zich bij eene dezer vereenigingen aan te sluiten, wil hij zijn bewijs van student
erlangen. In Upsala heelt men thans 13 zulke vereenigingen of natiën, als die van
Stokholm, Upland, Gestrike en Helsinge, Ostgöta, Westgöta, Sodermanland en
Nerike, Westmanland en Dala, Smaland, Göteborg, Kalmare, Wermland, Norland
en Gotland. De studenten zijn in deze vereenigingen verdeeld in Seniores, Juniores
en Receniores, waarbij Stokholm nog Recentissimi voegt. Elke natie heeft een
hoogleeraar tot I n s p e c t o r , en twee, elk half jaar te kiezen c u r a t o r e n . Iedere
natie heeft hare eigene kas, gevormd uit de bijdragen, die elk lid halfjaarlijks moet
betalen; maar hiervoor hebben zij nu ook het gebruik der woningen met toebehooren,
door de vereeniging bezeten. De meeste vereenigingen hebben zulke gebouwen,
sommige zeer fraaie en uitgestrekte, waar zij voor studie en voor gezelligheid en
feestvreugde zamenkomen, waar zij hare boekerijen en piano's hebben. - Elke
vereeniging kiest daarenboven afgevaardigden, die gezamenlijk als collegie het
geheele studentenkorps vertegenwoordigen en daarvoor optreden tegenover andere
Universiteiten en die de uitgaven bezorgen der Universiteits katalogus, waarin alle
bijzonderheden, de akademie en hare burgers betreffende, worden opgenomen. Het leven der studenten schijnt volkomen vrij, zeer vrolijk, maar hoogst eenvoudig,
terwijl de noodlottige gewoonte van duelleren, aan de Duitsche Universiteiten zoo
sterk in zwang, hier, ook ten gevolge eener strenge wetgeving, geheel onbekend
is.
Maar wij verlaten die groote, nu zoo eenzame gebouwen en de herinnering aan
de Zweedsche studentenwereld, om ons naar het Oude Upsala (G a m l a U p s a l a )
te begeven. De landweg voert ons dwars over de spoorbaan, die van Upsala naar
de mijnwerken van D a n n e m o r a h leidt en verder door een goed bebouwd maar
eentoonig landschap. Gamla Uprala telt slechts eenige verstrooide rood geschilderde
boerenhuizen, een klein kerkgebouw op een met weelderig gras begroeid plein, dat
door een muur van steenen is ingetuind, en waarin, ter zijde en afgescheiden van
de kerk, een soort van ruwgebouwde klokketoren staat. Aan de zuidzijde verheffen
zich nevens den landweg, en zijn reeds van verre zichtbaar, drie als piramieden
oploopende
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heuvels, elk ongeveer 60 v. hoog bij 232 v. in doorsnede. Zij zijn met zeer fijn en
kort gras begroeid, en met talrijke veldbloemen en kleine plantjes getooid. Men
noemt ze de k u n g s h ö g a r of koningsheuvels, en zij zijn de grootste grafheuvels
(ättehöger) van geheel Zweden. In volgorde van het oosten naar het westen heeten
zij Thor's, Oden's en Freya's heuvels. De kleine verhevenheden, waarvan men
talrijke sporen in de bouwlanden waarneemt, zijn mede overblijfselen van dergelijke
grafheuvels van minder beteekenis, zooals deze streek daaraan dan ook bijzonder
rijk is. Oostelijk van Thor's hoogte en daarvan door een bocht van den landweg
gescheiden verheft zich eene andere kegelvormige hoogte, maar afgeknot, daar zij
slechts 40 v. hoog is, en 200 v. doorsnede aan den grond en omtrent 100 v. aan
de afgeknotte oppervlakte heeft. Dit is de T i n g s h e u v e l , waarop in de Heidensche
tijden de zetel des konings stond, wanneer het geheele volk daarom vergaderde,
op de groote bijeenkomsten, die bekend zijn als A l l h ä r s j a t i n g e n . Gustaf I
Wasa is de laatste koning geweest, die van d e z e standplaats de in opstand
geraakte landlieden van Uppland toesprak en tot den krijg der onafhankelijkheid
opwekte. - In de Heidensche tijden was dit Gamla Upsala de hoofdzetel der koningen
en op de plaats, waar thans het kleine kerkgebouw zich verheft, stond toen een der
prachtigste Heidensche tempels. Alles is echter voorbijgegaan en wij staan op de
graf- of liever de geslachtsheuvels der beroemdste vorsten of halfgoden en zien
neer op de kleine boerenhuizen aan onzen voet, in en onder het weelderig groen
der boomen verscholen, over het wel bebouwde landschap, dat zich vooral naar
het noorden, in een eindeloos en eenvormig verschiet uitbreit, en waarover zekere
doodsche stilte en eenzaamheid zweeft, voorbode van die nog grootere eenzaamheid
en verlatenheid der velden van Norland, die geheel in 't noorden in de steppen van
Lapland eindigen.
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Was Jacobi orthodox?
Door Leonidas.
Jacobi was, gelijk men weet, een koopman, die philosofeerde, niet ‘uit logisch
enthousiasme’, maar om de overtuigingen te redden, aan welke zijn hart verknocht
was. Als knaap liep hij reeds met het probleem der onsterfelijkheid rond: de gedachte
aan vernietiging kon hij niet verdragen, maar evenmin lachte hem die aan een
eindeloos voortbestaan toe. Op later leeftijd konden wel de resultaten, aan welke
de mannen der verlichting, Mendelssohn, Nicolai en anderen vasthielden, hem
bevredigen, maar zijn scherp verstand had bezwaar tegen de wijze, waarop zij die
resultaten trachtten te bereiken; de argumenten, die door hen voor God en
onsterfelijkheid gebezigd werden, schenen Jacobi onhoudbaar toe. In Genève leerde
hij het sensualisme en materialisme kennen; deze leelijke theorieën konden hem
niet bekoren, maar toch zag hij geen middel om ze te wederleggen. Hij wilde
waarheid voor zijn h a r t , maar zag zich buiten staat haar door het v e r s t a n d te
verkrijgen. Daarom besloot hij haar aan het hart te vragen. Voortaan staat het bij
hem vast, dat de hoogste en onontbeerlijkste waarheden, zonder welke het
menschelijk gemoed niet tieren kan, niet door de redeneerende rede, maar door
het gemoed, door den adel der schoone ziel, veroverd worden.
Het hart orgaan der waarheid. Jacobi trachtte deze leuze door redeneering te
handhaven. Het staat bitter slecht, zoo voerde hij den philosofen van zijn tijd te
gemoet, met al uwe argumenta-
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ties voor God en onsterfelijkheid. Eén enkele ademtocht is bij machte ze omver te
blazen. Geen uwer bewijzen is stevig genoeg om aan uw geloof een rationeelen
glimp te geven. Het geloof is dan ook geen vrucht van redeneering. Sedert eeuwen
knielde de mensch voor onzichtbare machten, toen hij eindelijk op den inval kwam
het bestaan van zijn God te betoogen. Indien uwe vroomheid vrucht van verstandelijk
nadenken ware, zoo zou mijne krietiek voldoende zijn haar u uit het hart te scheuren.
Ik zou den vrede uws gemoeds hebben verstoord, door u aan te toonen, dat de
rede vergeefs hare vleugelen uitspreidt, wanneer zij uit deze wereld tot een Schepper
der wereld opstijgen wil. Thans niet, want geen syllogismen hebben u het geloof in
het hart geplant. Redeneering kan u hier niets ontrooven, omdat redeneering u hier
niets geschonken heeft. De godsdienst berust niet op den grondslag der wetenschap.
De hoofdtrekken dezer beschouwing stonden bij Jacobi reeds vast, voordat Kant
de oogen der geheele wereld tot zich trok. Maar onder den invloed van Kant heeft
Jacobi ze nader ontwikkeld. Men kent de overeenkomst tusschen beide groote
mannen. Op het voetspoor van David Hume loochenden zij beiden dat het bloot
nadenken God en onsterfelijkheid uitvinden kan. Nog scherper en meedoogenloozer
vonnis dan door Jacobi werd door Kant in zijne K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t
over al de in zwang zijnde geloofsargumenten geveld. De slotsom van dit werk luidt:
al ons weten reikt niet verder dan de eindige verschijnselen. Dit is een zuiver
negatieve conclusie. In zijn tweede standaardboek, K r i t i k d e r p r a k t i s c h e n
V e r n u n f t , vulde de groote Koningsberger haar aldus aan: ‘Met ons w i l l e n
dringen we in de bovenzinnelijke wereld, welke voor ons w e t e n gesloten is. Van
de wetten onzer voorstelling, van de aangeboren vormen van waarneming en
denken, hangt de aard der verschijnselen af, welke als voorwerpen der ervaring
ons gegeven zijn; in de wetten van ons handelen, in ons plichtbesef, vinden we het
spoor van datgene, wat als het ideale wezen der dingen aan de wereld der
verschijnselen ten grondslag ligt.’ Zoo maakte dus Kant in zijn tweede werk een
volte-face. Wat hij in de K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t aan het bloot
redeneerende verstand ontrukt had, wordt door hem in de K r i t i k d e r
p r a k t i s c h e n V e r n u n f t aan den zedelijk gezinden wil teruggeschonken. Ook
Jacobi wil slechts afbreken om des te be-
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ter op te bouwen. Hij wenscht, evenzeer als Kant, het geloof aan God, vrijheid en
onsterfelijkheid, niet uit te roeien, maar op zijn waren grondslag te bevestigen. Het
verschil tusschen Kant en Jacobi is de m a n i e r , waarop zij sloopen, vooral die,
waarop zij bouwen.
We hebben thans enkel met Jacobi te maken. De hoogste en onontbeerlijkste
waarheden voor de rechtbank van het verstand te dagen, zoo oordeelt hij, staat
gelijk met ze prijs te geven. Want we begrijpen slechts dat, waarvan we de
voorwaarden inzien; we bewijzen slechts dat, wat we uit zijn voorwaarden afleiden.
Alles willen bewijzen en alles willen begrijpen is dus hetzelfde als loochening van
het onvoorwaardelijke, ontkenning van God en vrijheid.
Het valt licht den Achilleshiel dezer redeneering op te sporen. Wij bewijzen, dat
een eiland bewoond is door op de voetstappen van menschen de aandacht te
vestigen. Wij bewijzen, dat de aarde rond is, uit de schaduw, die zij werpt. In beide
gevallen klimmen we van de gevolgen tot de oorzaken op. Het is onwaar, dat alle
bewijzen iets uit zijn voorwaarden afleiden zou zijn.
Natuurlijk kunnen er geen afgeleide, bewezen waarheden, geen waarheden uit
de tweede, derde of tiende hand bestaan, indien er niet tevens onmiddelijke,
onbewijsbare waarheden, waarheden uit de allereerste hand bestaan. Om te
bewijzen, moeten we stellingen hebben, waarmede we bewijzen, en die dus zelve
geen bewijs van noode hebben. Dit is even zeker als dat we, om te definieeren,
woorden moeten hebben, waarmede we definieeren, en die dus zelve definitie
evenmin toelaten als vereischen. Ook staat het vast, dat er onmiddellijke,
onbetwijfelbare waarheden zijn. Op geestige manier steekt Molière in zijn M a r i a g e
F o r c é den draak met een scepticisme, dat alles betwijfelen wil. Een oude gek,
Sganarelle, wil van Marphurius hooren, of het hem geraden is een jonge mooie
vrouw te nemen. ‘Seigneur docteur, zegt hij, ‘j'aurais besoin de votre conseil sur
une petite affaire dont il s' agit, et je suis venu ici pour cela.’ Het antwoord van
Marphurius luidt: ‘Seigneur Sganarelle, changez, s' il vous plait, cette façon de parler.
Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de proposition décisive, de parler
de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement; et par cette raison,
vous ne devez pas dire: Je suis venu, mais; Il me semble que je suis
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venu.’ - Sgani.: ‘Il me semble?’ - Marph: ‘Oui.’ - Sgan.: ‘Parbleu, il faut bien qu'il me
semble, puisque cela est.’ - Marph.: ‘Ce n'est pas une conséquence, et il peut vous
le sembler, sans que la chose soit véritable.’ - Alverslindend scepticisme verhindert
Marphurius een enkel positief antwoord te geven. Sganarelle zegt hem vriendelijk:
‘Hé, que diable! vous vous moquez. Me voilà, et vous voilâ bien nettement, et il n'y
a point de “m e s e m b l e ” à tout cela. Laissons ces subtilités, je vous prie, et parlons
de mon affaire.’ Maar het baat niet. Als Sganarelle hem meedeelt, dat hij lust heeft
te trouwen, dan luidt het bescheid: ‘Je n'en sais rien.’ Als hij zijn vrees uitdrukt c o c u
te worden, dan moet hij hooren: ‘La chose est faisable.’ Als hij vraagt, wat de wijze
man in zijn plaats zou doen, dan is het antwoord: ‘Je ne sais.’ Ten slotte neemt
Sganaralle er zijn toevlucht toe Marphurius klappen te geven. En dan is er terstond
een einde aan alle scepticisme gekomen: ‘Comment!’ roept Marphurius vol toorn
uit; ‘Quelle insolence! M'outrager de la sorte! Avoir eu l'audace de battre un
philosophe comme moi!’ Op zijn beurt zegt nu Sganarelle: ‘Corrigez, s'il vous plaît,
cette manière de parler. Il faut douter de toutes choses; et vous ne devez pas dire,
que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu.’
Alverslindend scepticisme is inderdaad niet alleen belachelijk, maar onmogelijk.
Personen, die den mensch alle kennis ontzeggen, die aan alles twijfelen, wat wij
waarheid heeten, komen wellicht in romans voor, die men geschiedenis der
philosophie noemt, maar in de werkelijkheid hebben zij nooit geleefd. Als ons een
kies getrokken wordt, kunnen we des noods nog vragen, o f wij waken of slapen,
maar we kunnen niet betwijfelen, dat we een onaangename gewaarwording hebben.
Men zal dat wellicht niet kennis, niet wetenschap willen noemen, maar de meest
ongeloovige zal toch niet loochenen, dat, als hij een gevoel van pijn heeft, hij er van
overtuigd, er van zeker is, dat hij dat gevoel heeft. Die overtuiging, die zekerheid
nu is het model van alle zekerheid. IJdelheid zou het zijn hare juistheid te willen
betoogen. Zij wordt door ons bewustzijn ons gewaarborgd. Er is een onmiddellijke
en onbetwistbare kennis, die namelijk, welke de geest des menschen van zijn eigen
verrichtingen en aandoeningen bezit.
Maar heeft hij eveneens onmiddellijke en onbetwistbare kennis
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van het bestaan van God, van zijn eigen vrijheid en zijn onsterfelijkheid? Welk recht
heeft Jacobi dit te verzekeren?
Het is eene dwaasheid, zegt hij, voor het bestaan van God naar bewijzen te
vragen. Wat toch is bewijzen? Iets afleiden uit zijn grond. Maar de grond aller dingen
is natuurlijk zelf zonder grond. Indien God bewezen kon worden, indien er een grond
voor God kon worden aangetoond, dan ware hij geen God. Echter weten we, dat
God bestaat. We weten dit op onmiddellijke wijze, zonder behulp van redeneering.
We weten dit, omdat ons hart het ons zegt.
Tegen het eerste gedeelte dezer redeneering heb ik een afdoende bedenking.
Jacobi maakt zich aan begripsverwarring schuldig. K e n g r o n d en g r o n d v a n
b e s t a a n worden jammerlijk door elkander gehaspeld. Wij willen niet weten,
waarom God bestaat; wij willen slechts hooren, wat ons recht geeft te belijden: God
bestaat.
Onmiddelijk weten, het moge geloof of weten heeten, op hart of rede steunen, is
bij Jacobi het voornaamste, de eisch. Snijdt dit scepticisme af? Worden zoo de
hoogste en dierbaarste waarheden in veiligheid gebracht? Neen. Inderdaad stelt
Jacobi's methode alles op losse schroeven. Want de inhoud van het onmiddellijk
weten wisselt met het karakter en de opvoeding. Het is een ander bij Jacobi en
Opzoomer, die in hun gevoel den grond, het recht vinden om het bestaan van een
oneindig en persoonlijk God als een waarheid uit de eerste hand te verkondigen,
een ander bij John Stuart Mill, die niets van een onmiddellijk gekenden God afwist
en toch ook een edelen, fijnen zin bezat. Daarenboven wisselt de inhoud van het
onmiddellijk weten met ieder stelsel van beschaving. ‘De Aegyptenaren, zegt Hegel
in zijn kritiek van Jacobi (Bd. XV. bl. 547), wisten onmiddellijk, zonder bewijs, zonder
verstandsgebruik, dat God een kat, een os was.’ - Buiten twijfel, er bestaat
onmiddellijk weten. Maar wil men het laten gelden binnen den kring, door Jacobi
getrokken, dan weet deze dit, gene dat, en is anarchie onvermijdelijk. Individueele
gevoelsovertuiging is een louter subjectieve maatstaf.
Door zijne methode onttrok Jacobi gewichtige problemen aan de philosophie. Dit
was de geestverlammende strekking. Het hart speelt bij hem en de zijnen te groote
rol. De cultus der schoone ziel heerscht in dien kring; men versmaadt er het krachtig
en mannelijk denken. Jacobi en zijne geestverwanten vormen een
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côterie van lieden, die steeds hun zieleleven analyseeren, van uitverkorenen, die
elkander als edel en fijngevoelig bewonderen; groote karakters en vurige hartstochten
worden hier gemist.
Daarenboven moesten nog in een ander opzicht voorbeeld en invloed van Jacohi
verderfelijk zijn. Veiligheidshalve werd zijne methode door vele vrienden van het
oude goedgekeurd. Men zag er een schild voor vooroordeelen in. Wie de kritiek te
duchten hadden, beriepen zich op het gezag van dezen schranderen man om hunne
geliefkoosde stellingen aan de kritiek te onttrekken. Zelf steunde hij op wat
openbaring en geloof h e e t , maar het niet in den theologischen zin i s . Zoo werd
hij de lieveling der orthodoxie, die er zich over verblijdde, dat ten minste de klanken
g e l o o f en o p e n b a r i n g hier in eere werden gehouden.
Was Jacobi inderdaad rechtzinnig? Dr. Pierson, die onlangs in de Gids over Jacobi
schreef, denkt er niet aan het te verzekeren. Toch zou men het op zijn gezag kunnen
gelooven. Een brief van Jacobi aan Goethe heet bij Pierson ‘wel geschikt Goethe
1)
den indruk van een Kristen te geven .’ Dit schijnt te bedoelen, dat Jacobi in veel
enger, positiever zin Christen was dan waarin een paar jaar geleden door Prof.
2)
Opzoomer ook Goethe een Christen werd genoemd . En in hetzelfde artikel zegt
Pierson van Hamann en Jacobi: ‘De grootheid hunner veldheerskunst komt
indrukwekkend uit tegen de weinig ridderlijke guerilla der hedendaagsche
3)
rechtzinnigheid in en buiten Duitschland . Sluit dat niet in zich, dat z o o w e l
J a c o b i als Hamann de v r o e g e r e rechtzinnigheid in Duitschland
vertegenwoordigden? Maar Jacobi was het tegendeel van orthodox. Allerminst aan
Dr. Pierson behoeft men te herinneren, dat iemand met de orthodoxie coquetteeren
kan, zonder daarom zelf orthodox te wezen.
Jacobi stond zeer vrij tegenover de van buiten gekomen, uit den hemel
neergedaalde openbaring. Hij verwijst ons voortdurend tot de openbaring i n ons,
in het hart. Eene uitwendige openbaring, zoo heet het, kan de inwendige niet
vervangen, maar ten hoogste alleen aan haar herinneren. De eerste staat in dezelfde
verhouding tot de laatste als de taal tot de rede. Op

1)
2)
3)

Gids Juli 1873 bl. 39.
Zie: Goethe's godsdienst.
l.l. bl. 19.
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de gezindheid, op het o o g voor het goddelijke komt het dus aan. ‘Evenmin als een
valsche God zelfstandig aanzijn buiten de menschelijke ziel kan hebben, kan de
ware God buiten haar verschijnen.’
Maar al kan de taal ons enkel woorden aanbieden, al kan zij niet met de klanken
ons tevens den zin der klanken inpompen, toch is zij onmisbaar voor den groei der
rede. Als de mensch niet een sprekend wezen ware, niet op de macht der
overlevering steunde, zou hij schier met de dieren op ééne lijn staan. Is evenzeer
de historische, de uitwendige openbaring onmisbaar voor ons inzicht in de goddelijke
dingen? Jacobi schijnt gemeend te hebben, dat Christus als godmensch het product
van het christelijk geloof was, het geobjectiveerd ideaal der christelijke gezindheid.
Het goddelijke, dat de mensch aanschouwt, stelt hij als persoon onder den naam
en het beeld van Jezus tegenover zich. We richten ons niet aan een heiland b u i t e n
ons op. Ziedaar de intieme overtuiging van Jacobi. Hij legt haar zijn vriend Claudius
in den mond, wanneer hij dezen zeggen laat: ‘Het is ons duidelijk, eerlijke man, dat
al het goddelijke, wat binnen den horizont eens menschen valt, zich voor u belichaamt
in Christus. Dat alleen in hem vereerende, wat op zich zelf goddelijk is, houdt zich
uwe ziel overeind gericht en vernedert gij rede noch zedelijkheid in u door afgoderij.
Wat Christus buiten u, in de werkelijkheid geweest is, ja of hij wel ooit geleefd heeft,
is eene vraag, die de waarheid uwer voorstelling en der daaruit voortvloeiende
gezindheid niet raken kan. Wat hij in u is, daarop alleen komt het aan; en in u is hij
een echt goddelijk wezen; gij ziet door hem de godheid, in zooverre gij haar
aanschouwen kunt; tot de allerhoogste ideeën beurt gij u zelf m e t hem op, en,
1)
zonder schade dwalende, meent gij u a a n hem overeind te richten .’
Niet altijd sprak Jacobi zoo onbewimpeld zijne overtuiging uit. Het was toen nog
gevaarlijk ruiterlijk voor zijne meening uit te komen. Gelijk Lessing was Jacobi dikwijls
verplicht zijne esoterische gedachten in een exoterisch kleed te hullen. Maar wie
met oordeel des onderscheids leest, bespeurt duidelijk, dat het Christendom voor
hem niet anders is dan het geloof aan een in den geest des menschen zich
openbarend ideaal. Ook van hem geldt

1)

Von den göttlichen Dingen III, bl. 285.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

422
wat Mendelssohn aangaande Lessing getuigde: hij bluschte de lichten der positieve
openbaring, ten einde alle licht uit de reden (of uit het gemoed) te doen stroomen.
Tegenover het kerkelijke, het door de eeuwen overgeleverde Christendom nam hij
eene even vrije houding als Kant en Lessing aan. Wat den i n h o u d van zijn geloof
betrof, week hij van Lessing enkel af in zijn streng vasthouden aan de persoonlijkheid
van God. Maar de v o r m van zijn geloof had dit eigenaardige, dat hij de hoogste
en onontbeerlijkste waarheden nooit en nimmer onder den schepter der
redeneerende rede wilde brengen. Vandaar dat alle betoogende philosophie, zoowel
die van Leibnitz en Kant als van Fichte en Spinoza, voor hem een steen des
aanstoots was. Onvermoeid herhaalde hij dit ééne thema: als ge de werkelijkheid
buiten en boven u, als ge natuur en God bewijzen wilt, dan tuimelt ge onvermijdelijk
in den afgrond van het nihilisme. In het stuifzand van het onbewezen, niet op redenen
steunende geloof wierp hij zijn anker uit.
Het bovengaande is geschreven naar aanleiding en tot aanvulling van Dr. Pierson's
studie over Jacobi.
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[Wetenschap en belletrie.]
De belachchelijke hoofsche juffers.
Te Amsterdam, bij d'Erfg. van Jacob Lescailje op de Middeldam
naast de Vischmarkt 1685. Met Privilegie.
Door Aart Admiraal.
IJVER. I n l i e f d ' b l o e j e n d e heeft op haar titelblad niet gezegd, dat deze juffers
door haar vertaald zijn uit het fransch. De geleerde kamer der eglantieren zal dat
vergeten hebben. Het oorspronkelijke is: l e s p r é c i e u s e s r i d i c u l e s , comédie
en un acte, 1659, door Molière. Maar hoewel wij dit verzuim afkeuren, wenschten
we toch, even als omtrent de vertaling van l'É t o u r d i , (Zie Vad. Letteroef. Maart
1874) van deze b e l a c h c h e l i j k e j u f f e r s aan te toonen, dat de overzetting
allen lof verdient. Zij is nu 190 jaar oud, maar zij mag in juistheid van opvatting
gepaard aan losheid van toon en degelijkheid van vorm ten voorbeeld strekken aan
zoo menige gerijmde vertaling uit onze dagen. Onze sneltolken voor het tooneel
kunnen echter de stoflucht niet in hun neus velen; er ligt natuurlijk veel oud stof over
zulk oud letterwerk; als zij zoo bescheiden waren, de oude boeken uit te kloppen,
af te stoffen en er den oppervlakkigen neus eens heel diep in te steken, hoe zouden
zij kunnen leeren!
Maar zoodra lezen zij:
‘Wat dunkt u van de hoofsche prijen?’ of zij halen de botte voelhorens in en trekken
de pedante schouders op over zulk een taal. Over zulk een taal! o, mannen van niet
zulk een
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taal, maar van vertaalhollandsch in onzen tijd, hebt ge er aan gedacht dat die prijen
haast twee eeuwen oud zijn? Zoudt gij waarlijk meenen, dat uw taal twee eeuwen
beter is? Zou er aan merkbaar wezen, dat gij Huydecoper, Vondel, Ten Kate,
Bilderderdijk, Siegenbeek, de Vries, te Winkel, de Jager, van Vloten en nog veel
meer taalvorschers en taalverrijkers tot uw beschikking hebt? Ik raad u hartelijk aan,
uw vertaalwerk niet te laten vergelijken met het oude. Wellicht wint gij den kamp als
de twee eeuwen niet in rekening worden gebracht - ik zeg: misschien; maar eischt
men ook in uw werk wat twee eeuwen taalbeoefenens u hadden moeten leeren,
dan verliest gij 't verreweg van de meeste oude stukken.
Eer ik enkele brokjes uit de b e l a c h c h e l i j k e j u f f e r s ga vergelijken met het
oorspronkelijke, wil ik eerst iets herinneren van 't geen de geschiedenis leert
aangaande de p r é c i e u s e s r i d i c u l e s .
Met de p r é c i e u s e s r i d i c u l e s is Molière begonnen, zijn stukken uit te geven.
Hij werd er zedelijk toe gedwongen, want boekverkoopers hadden zich meester
gemaakt van een afschrift dezer comédie, zoodat hij hun of een proces moest
aandoen of vergunning geven. Te kiezen, schrijft hij, tusschen drukken en
rechtsgedingen op touw zetten, was niet gemakkelijk, maar om van twee kwaden
't ergste te mijden....‘à la bonne heure, puisque Dieu l'a voulu!’ Zie zijn geestige
inleiding van het stuk, waarin hij er o.a. over denkt, zich door zijn vrienden een
lofrede vooraan het werk te laten schrijven in 't Grieksch: ‘l'on ignore pas, qu'une
louange en grec est d'une merveilleuse efficacité à la tête d'un livre.’ Het is bekend,
dat Moliêre slordig te werk ging met de handschriften zijner tooneelstukken en dat
de p r é c i e u s e s niet de eerste waren die hem ontfutseld werden. Nu behoefde
dit van zijn stukken vóór 1659 niet zoo diep betreurd te worden. Meerendeels waren
dit verbeterde, omgewerkte Italiaansche kluchten. Reeds toen hij nog, als zijn vader,
Poquelin heette, liep hij de Italiaansche troep en Scaramouche na. Toen hij nu brak
met de Poquelins, en zich, als M o l i è r e , aan 't hoofd van een tooneelgezelschap
plaatste, was hij vol van de Italiaansche school. De geest dezer school heeft hem
hem ook nooit verlaten. Maar toen zijn genie; op de studiebanken te Orléans, waar
hij 't nog tot advokaat bracht, sterk geoefend; in de
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praktijk ontlook, toen schudde hij het vreemde juk af. Hij was toen 37 jaar en schreef
de P r é c i e u s e s r i d i c u l e s , geheel en al een Fransche satire op de Fransche
voornaamdoenerij onder de burgerstanden. Hij kende deze standen door en door,
want hij was er in opgevoed; hij was zelfs bestemd om als een echte Poquelin een
hofambt waar te nemen. Juist onder deze heerschte de belachelijke geest, dien hij
in zijn P r é c i e u s e s kastijdt. 't Was waarschijnlijk de overtuiging, dat dit stuk
oorspronkelijke en zelfstandige arbeid was, die hem deed besluiten: ‘zich dan in 's
hemels naam gedrukt te zien.’
Sints dien tijd droeg al wat hij voortbracht den eigenaardigen stempel van
Molière.
Misschien heeft reeds de een of andere lezer de opmerking gemaakt, dat deze
p r é c i e u s e s eigenlijk niet is vertaald maar dat d e b e l a c h c h e l i j k e j u f f e r s
even zoo oorspronkelijk mag heeten, als b.v. de omwerking van Terentius'
k a m e r l i n g door Breeroo in zijn beroemd Moortje. Als d e b e l a c h c h e l i j k e
j u f f e r s niet oorsponkelijk is, dan mag dit van 't M o o r t j e ook niet gezegd worden,
beweert deze opmerker wellicht. Er is wel schijn van grond. 't Zal het best zijn, den
inhoud der stukken te laten spreken.
L e s p r é c i e u s e s r i d i c u l e s . La Grange en du Croisy, twee edellieden,
vragen de dochter en nicht van den rijken Gorgihus, een burgerman, ten huwelijk
en worden door de meisjes geweigerd. 't Blijkt Gorgibus, den goeden papa, tot zijn
verwondering, dat de meisjes hadden willen gevraagd zijn op een bal, dan tot een
romantisch verkeer, waarin menigmaal het meisje moet gered worden met
levensgevaar door den beminde, en huwen - ja misschien later.....De edellieden
sturen er nu hun knechts op uit met de noodige inlichtingen. Eerst gaat Mascarille
als markies, maakt het hof aan de dames en slaagt bijzonder. Daarna komt als bij
toeval Jodelet als Vicomte. De ontmoeting dezer twee is aandoenlijk en geheel om
't hart te stelen van Madelon en Cathos. Zij vervoeren het hart dezer dames geheel,
want zij zijn zoo galant als geleerd en in de groote wereld de eerste. De meisjes
zijn verzot maar eindelijk, op het bal, komen La Grange en Du Croisy met stokken
gewapend hun knechts halen en lachen de nufjes hartelijk uit. Vooral de conversatie
van Mascarille met
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de meisjes is vermakelijk en geeft het stuk een onvervreemdbaar Fransch merk.
D e b e l a c h c h e l i j k e h o o f s c h e j u f f e r s . Frederik en Ferdinand, twee
vrijers, vragen de dochter en nicht van den rijken Alardus, een Haagsch burger, ten
huwelijk en worden door de meisjes geweigerd. 't Blijkt den braven Alardus, tot zijn
verbazing, dat de meisjes hadden willen hebben: galants, die met haar dansten;
die in den schouwburg achter haar stoel zouden staan en het oog niet van haar
zouden afhouden; die haar, na veel proeven van geduld en groote liefde, om haar
hand en hart zouden vragen waardoor dan een tijdelijke verkoeling zou ontstaan;
dienstboden rennen dan heen en weder, waarvan dan eindelijk een huwelijk tot
stand zou komen wellicht. Frederik en Ferdinand sturen er nu hun knechts op uit.
Harripon dringt zich in de gunst der meisjes, daarna Jodelet, de een als baron en
de andere als markies. Eindelijk worden deze knechts op een bal met stokken
verdreven door hun heeren, die de preutsche dames hartelijk uitlachen.
De inhoud is dus geheel dezelfde. Er is dunkt mij van omwerking geen spraak.
Veel minder mag er in dit opzicht aan een vergelijking met h e t M o o r t j e worden
gedacht, daar dit door en door Hollandsch is, door en door ook Breerodiaansch.
Men zal toch niet de vermeerdering met één tooneel, - of de overzetting in rijm als
grond willen aanvoeren. Het meerder aantal tooneelen werd alleen daardoor in het
Hollandsch verkregen, dat Alardus alleenspraak in het tweede tooneel tot een
afzonderlijk tooneel is gemaakt. Molière laat de teleurgestelde edellieden vertrekken
en Gorgibus in 't zelfde tooneel zijn alleenspraak houden over de ontevredenheid
der heeren. En wat het rijm betreft, wie waagt het, zich een voortbrengsel, 't zij
oorspronkelijk of vertaald, van in liefd' bloeiende te denken zonder rijm?
Overigens is de klucht: d e b e l a c h c h e l i j k e h o o f s c h e j u f f e r s tot in de
samenstelling, ja woordelijk, l e s p r é c i e u s e s r i d i c u l e s . 't Is dan ook volstrekt
niet om over een oorspronkelijk werk onzer rederijkers der zeventiende eeuw te
spreken, - maar om hun v e r t a a l w e r k te toetsen, dat wij deze bekende stukken
ter tafel brengen.
Toen Gorgibus zijn dochter en nicht de les ging lezen, dat zij twee zulke
vermogende jongelingen hadden teleurgesteld, zeide Madelon tot hem:
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‘Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi, que le mariage ne
doit jamais arriver, qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être
agréable, sache débiter les beaux sentimens, pousser le doux, le tendre et le
passionné et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au
temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont
il vient amoureux; ou bien, être conduit fatalement chez elle par un parent on un
ami et sortir de lá tout réveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet
aimé et cependant lui rend plusieurs visites ou l'on ne manque jamais de mettre sur
le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la
déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelque jardin,
tandis que la compagnie s'est un peu éloignée; cette déclaration est suivie de notre
prompt courroux qui parait à notre rougeur et qui, pour un temps, bannit l'amant de
notre présence. Ensuite il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer
insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant
de peine. Après cela viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse
d'une inclination établie, les persécutions des péres, les jalousies conçues sur de
fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlévements et ce qui s'en
suit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières’, etc. etc.
Bregt.
‘Papa, mijn nichte die daar staat,
Weet ook wel, hoe 't in 't minnen gaat.
Men moet veel minnaars min verduuren
En trouwen na veel avonturen.
Een minnaar moet ook, vlug van geest,
Betoonen dat hij boeken leest,
En al wat liefde kan verwekken
Moet hij daaruit tot leering trekken;
Hij moet door tochten van zijn hert
Betoonen wat al pijn, wat smert
Zijn teedre liefde heeft te dragen,
Van welke last hij steeds moet klagen;
Hij moet liefkoozen, ook aanminnig
Zijn hert ontdekken, zeer zachtzinnig,
En lijden lijdzaam 't geen hij lijd
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Maar alles op zijn beurt en tijd.
Wie aanvang maakt van wel te minnen,
Die moet het op een bal beginnen,
Of op de schouwburg, daar hij weet
Zijn schoone vaak haar tijd besteed,
Dan moet hij haar in d'oogen houên,
Zoo, dat zij hem ook kan aanschouwen;
Of heeft hij kennis aan een vriend
Van haar, dat hij hem daarvan diend;
En laat hem in haar huis geleiden,
Waar hij bedroeft van haar moet scheiden,
Zeer zwaar van hoofd, verbaasd en stom,
Maar komen echter vaak weêrom;
Daar moet hij noch een tijd verbergen
't Geen hij wil van zijn jufvrouw vergen.
Dus doende werd het tijd dat hij
Spreekt van zijn liefd en vrijerij;
Dan moet de jufvrouw haar verstooren
En moeilijk zijn van dat te hooren
En krijgen op haar kaak een bloos
En zoo vertrekken voor een poos
Vergramt, en met afgunstige oogen:
Dit moet hij voor een tijd gedoogen,
Maar dan moet hij dat gram gemoed
Voorzichtig, stil, en zacht, en zoet
Door zuchten trachten te bedaren,
En zoo zijn trouwe min verklaren.
Dan komen de gevallen aan;
Zoodra als de and're dit verstaan,
Laat hem de medeminnaar hooren,
Om deze minnaar te verstooren,
Dan gaat hij vaak als disperaat,
Vol wanhoopszuchten over straat,
Dan stort hij uit bij dag en nachten,
Veel treurgezangen, minneklachten,
Dan draaft een dienstbode of een min
In ambassaatschap uit en in.’ enz. enz.

Zeer goed voor die dagen, zoo kort na den dood van vader Cats, is ook de komst
van den knecht, als markies, vertolkt.
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‘Mejuffers, ei, ontzet u niet,
Omdat ge een onbekende ziet,
't Zijn uw merites en uw gaaven,
Die u de waereld om doen draaven,
Op vleugels van de vlugge faam,
Die melden den doorluchte naam,
En schoonheid, waardig om te aanschouwen.
Dies kon ik mij niet wederhouên
Noch rust bekomen nacht of dag
Voor dat ik u, volmaakte, zag.
'k Heb mij in veel gevaar gesteeken
Om u te mogen zien en spreken,
En nu ik zie uw glans en gloed
Kruipt een ontroering door mijn bloed,
Waar zal ik mij het best bewaren....
Mijn vrijheid loopt hier veel gevaren.’
BREGT.
He, nichtje, dat is kracht van reden.
DINA.
Maar zie eens, welke fiere leeden
Dat is wel een volmaakt markies.

Telkens wanneer Haripon of Jodelet (Mascarille of Jodelet) in hun rol langdradig
moeten zijn, b.v. in het prijzen van de meisjes of van zichzelf, daar is het Catsrijm
dezer vertaling uitmuntend gelukkig. Zie ook Haripons lof op Jodelet, toen deze hem
als bij verrassing bij de dames ontmoette.
‘Heer Jodelet, gij zijt een leeuw,
In kracht een wonder onzer eeuw.’

C'est un brave à trois poils, bij Molière. Het tooneel, waar de markies en de graaf
ontmaskerd worden, is zeer levendig vertaald.
O, Fortune! roept Mascarille uit, quelle est ton inconstance!
In de vertaling:
Haripon.
Wij waren flus twee groote heeren.
Jodelet.
Maar Breero zeit, het kan verkeeren.
Hoe wankelbaar is toch het lot!
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Over 't geheel is vooral de verdienste dezer oude vertaling daarin gelegen, dat zij
bij alle vrijmoedige afwijking, hier en daar, van de oorspronkelijke woorden, getrouw
den geest van 't stuk bewaart. Dit kan niet altoos getuigd worden van veel jongere
overzettingen, vooral wanneer het waagstuk wordt bestaan, proza over te brengen
in rijm. Dikwijls wordt dan de oorspronkelijke spiritus verwaterd, zoo niet zelfs somtijds
geheel verrijmd. In deze b e l a c h c h e l i j k e j u f f e r s is Molière onaangetast
gebleven. En dit zegt veel.
P o l i e u k t e . Armenisch martelaar, treurspel, uit het Fransch van den heer P.
Korneille nagevolgt, door Frans Rijk. t' Amsteldam, bij de Wed. van Gijsbert de
Groot, op den Nieuwendijk, tusschen de twee Haarlemmer sluizen, 1696. Deze
vertaling heeft ook enkele zeer goede plaatsen. Jonckbloet spot met Polieukte voor
Polyeucte en Korneille voor Corneille en wie vindt de spelling niet naief! Maar de
inhoud heeft er niets meê te maken. 't Is mij voorgekomen dat Jonckbloet zich
wellicht door die verhollandschte namen heeft laten afschrikken, de vertalingen naar
verdienste te schatten: zie o.a. in de hoofdstukken: P l a n e t e n . D i c h t l i e v e n d e
G e n o o t s c h a p p e n , e.a.m. van zijn ‘Nederlandsche Letterkunde.’ Nochtans
heeft die van Frans Rijk verdiensten. De taal van Pauline, dit verheven vrouwenbeeld,
tot Severus, den edelen mededinger naar haar liefde, is zeer schoon:
‘De zelfde plicht, Mijnheer! die mij eerst deed te Romen
All die verbeeldingen van u te boven komen,
Weerstaat de drift nu nog zoo wel, dat zij 't gemoed
Wel op het felst doorschijnt maar geenzins wanklen doet.
Beklaag u van die plicht, ik moet haar wetten eeren,
Die van mijn neiging en uw deugden triumfeeren.
Een hart, dat zich daartoe te laf en magtloos vind,
Acht ik niet waard van zulk een held te zijn bemint.’

Later tot haar vader, den stadhouder Felix, die haar gehuwd had aan Polyeucte,
maar nu zijn schoonzoon dooden moet omdat hij kristen, d.i. doodvijand van keizer
Decius, zijn heer en meester, geworden is:
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‘'k Ontving hem van uw hand, mijn liefde is gansch onschuldig:
'k Trad met hem, op uw keus, in 't huwelijksverbond.
Ik smoorde een vlam die zelf geen koningin misstond.
Laat die gehoorzaamheid, die ik u droeg voor dezen,
Nu tot een werktuig van uw medelijden wezen.
Wijl ge alles toen op mij vermog door uw gezag,
Duld dat ik nu ook iets op uw gemoed vermag.’

Daarna tot Severus, die haar van meisje af bemind heeft om haar deugd en
schoonheid en nu in Armenië komt met eer, roem en geld als overladen in de hoop
haar te zullen huwen, en haar gehuwd vindt - maar met Polyeucte, den Armenischen
vorst, die kristen is geworden en ter dood veroordeeld. Pauline vraagt om zijn
tusschenkomst tot redding van haar man:
‘'k Beken, 't valt zwaar mijnheer, waartoe 'k u aan durf maanen,
Maar zulk een weg zult ge u tot eer en glorie banen,
Zoo ge uw meeminnaar zelf in volle vrijheid stelt,
Die daad past u alleen, o edelmoedig held!
Acht gij die eer niet veel: gij zult daarboven maken,
Dat zelf een vrouw, naar wiens bezit gij pleegt te haaken,
En daar gij mogelijk nog heimelijk naar tracht,
Aan u verschuldigd is 't geen zij het waardigst acht.
Dit 's u genoeg gezegt: ik zal niet verder spreeken.
'k Ga zonder antwoord af te wachten op mijn smeeken.
Indien gij 't vonnis wilt beletten, zo is 't tijd.
Vaarwel, erinner u dat gij Severus zijt.’

In 't algemeen toont Frans Rijk, die tevens een goed tooneelspeler was, deze Pauline
in al haar verhevenheid en krachtig gevoel van vrouwenwaarde te kennen. Rijks
taal is voor die dagen gekuischt, tamelijk kort en voorzeker niet gewrongen.
Ik wil nogmaals doen opmerken, dat ik deze vertalingen, zooals zij daar liggen,
niet aanprijs tot tooneelgebruik, maar wijs er op, dat zij alle aandacht verdienen,
zoowel van de tooneelspelers en van vertalers, als van de commissie uit de
Amsterdamsche afdeeling van het Tooneelverbond, die dezer dagen aan 't werk is
gegaan om de bruikbare werken onzer ouden voor ons hedendaagsch tooneel te
doen omwerken.
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Wie was de beste?
Een zedeschets
door J.P. Foeke.
Heesdrecht bezat al het eigenaardige van een hollandsch provinciestadje. Men
vond er nette straten en grachten. Te ruim eigenlijk voor het geringe aantal bewoners;
doch zij waren nog aangelegd in dien goeden tijd, dat de grond zoo kostbaar niet
was als tegenwoordig en men dus zoo zuinig niet behoefde te wezen, waar het den
aanleg van wegen gold.
Meestal waren die breede grachten en straten slechts met een enkelen wandelaar
gestoffeerd. Men kon er op verschillende uren van den dag een dienstmeisje zien,
dat zich ontzaglijke moeite gaf om binnen den korten tijd van tien minuten een ander
dienstmeisje uit de buurt op de hoogte te brengen dat haar Mevrouw aan haar een
boodschap had opgedragen, waarbij erg veel haast was....om daarna hare
onverdeelde goedkeuring te schenken aan het ook wel tien minuten lange betoog
harer vriendin, dat de dienstboden nog nooit zulke geplaagde schepsels waren
geweest als juist in den laatsten tijd, dat de Mevrouwen tegenwoordig veel te veel
van haar vergden, zoodat dienstbaar wezen eigenlijk het grootste blijk van
zelfopoffering was, dat een christenmensch geven kon. Dan zag men er heel in de
vroegte
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een bakkersknecht, die met zooveel ijver zijn broodkar niet voortduwde, of hij vond
nog wel gelegenheid, om eens even tegen Kaatje te lachen, met Grietje een lonkje
te wisselen en Stijntje zoete woordekens toe te fluisteren....of een melkwagen, met
een hond er onder, die in slaperigheid met zijn meesteres scheen te wedijveren.
Voorts ontmoette men er een enkelen verdwaalden rentenier, die vroeger in een
grootere stad met linnen meten of krenten afwegen, wat men noemt, zijn schaapjes
op het drooge had gebracht en nu in Heesdrecht zich onledig hield met het bedrijvige
nietsdoen; die regelmatig het afrijden van den postwagen bijwoonde en nooit bij de
aankomst der volksschuit ontbrak, en die, op weg van of naar beide plaatsen, altijd
even trouw zijn aandacht verdeelde tusschen de groote zwermen torenkraaien, die
rusteloos af en aan vlogen, en de grasjes, die tusschen de straatsteenen groeiden.
Dat waren zoo wat de levende wezens, die men te Heesdrecht het meest zag.
Natuurlijk maakte het aan- en uitgaan der school hierop een uitzondering. En ook
kon het wel eens recht levendig zijn in dit stille stadje, namelijk wanneer 's Zondags
de groote deuren van het kerkgebouw na het eindigen van den dienst werden
opengezet en de gemeente tegelijk met de statige orgeltoonen uit den tempel
stroomden. Want was de strijd over den godsdienst ook herwaarts overgeslagen,
de goede Heesdrechtenaren hadden nog zóóveel van de voorvaderlijke zeden en
gewoonten behouden, dat zij zich niet om allerlei schoonklinkende redenen aan de
openbare samenkomsten onttrokken. Eens in het jaar, als de jonge knapen zich
onder geleide van den veldwachter aan de loting gingen onderwerpen of zingend schoon niet altijd van vreugde - daarvan terugkeerden, of wanneer de kermis enkele
tooneelspelers, een dikke dame, die de gave der profecy bezat, een mallemolen
enz. enz. herwaarts had gelokt, dan kon het hier soms zóó woelig wezen, dat de
echte Heesdrechtenaren - niet zij, die later hier waren komen wonen, maar de echte,
die hier gewonnen en geboren waren, die (zooals zij het noemden) van ouder tot
ouder hier hadden gewoond - zich recht dankbaar gevoelden, wanneer al die drukte
voorbij en alles en ieder tot zijn vorige rust teruggekeerd was.
Maar al zag men slechts weinigen op straat, toch was Heesdrecht niet spaarzaam
bevolkt. Een vreemdeling, die zich binnen de wallen dezer kleine stad waagde of
langs haar straten en
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grachten ging, kon zich van het tegendeel overtuigen. Want of hij zich rechts, dan
wel links wendde, bij nagenoeg ieder huis ontmoette hij een paar oogen, aan een
zindelijk neepjeskapje of een vriendelijk meisjeskopje toebehoorende, die
nieuwsgierig over de keurige neteldoeksche gordijntjes, door de blauwe horretjes
of in het spionnetje van de voorkamer hem opnamen en bij ontdekking in de grootste
verwarring zich terugtrokken. Behalve eenige doctoren, een tweetal predikanten,
de leden eener arronrondissementsrechtbank en eenige gepensioneerde officieren,
telde Heesdrecht een aantal menschen onder hare burgers, wier inkomen hun niet
toeliet in een meer bevolkte stad zoo te leven, als zij meenden overeenkomstig hun
stand verplicht te zijn en dat toch groot genoeg was om hen hier onder de deftige
families te rangschikken. Doch daar al deze menschen - de doctoren uitgezonderd
- weinig of geen bezigheden buitenshuis hadden, moest al de levendigheid op straat
of gracht van de weinige personen komen, die òf de verveling òf de voorziening in
de dagelijksche levensbehoeften van den mensch daarop dreef.
Wie om de een of andere reden gedwongen was zich een paar uur in dit stadje
op te houden, meende uit een kooi ontsnapt te wezen, zoodra hij aan hare poorten
den rug gekeerd had. Die noemde het: een akelig vervallen gat, een ellendig saai
nest. Maar als dit zijnen bewoners ter oore kwam, wekte het de algemeene
verontwaardiging op. ‘Saai en vervallen!’ zoo riepen zij ‘maar zitten we hier niet
rustig? Wij loopen ten minste geen gevaar van overreden te worden, geen gevaar
om het slachtoffer te worden van behendige zakkerollers of zelf voor een beruchten
gauwdief te worden aangezien. Wij hebben hier geen musea, geen schouwburg,
geen volkspaleis....maar hebben we geen kerken, zoo goed men begeeren kan en
oud bovendien, en hebben we hier geen huizen, wier schilderachtige trapgeveltijes
met alle anderen in ons vaderland gerust vergeleken mogen worden? Wij hebben
hier geen diergaarde of apentuin - hoe heet het ook weer? - maar aan wandelingen,
aan mooie wandelingen zelfs geen gebrek! Daar heb je vooreerst de wallen en de
singels er om en het nieuwe plantsoen en voorts de lieve wandeling naar het
vriendelijke Groenendaal, op het horloge juist maar drie kwartier van de poort af,
en den prachtigen weg naar Hoogwoud.’
En het lieve dochtertje, tot wie menig huisvader deze woorden
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richtte, mocht droomen en praten van bals en concerten, van het gemis van
conversatie vooral, dit laatste kon papa in het geheel niet toegeven. ‘Meer
conversatie?’ - vroeg hij met de grootste verbazing - ‘meer conversatie? En hebben
we dan hier niet dominé Leembrugge en dominé Snellaart en den burgemeester
en doctor Klaassen en den notaris en majoor de Haas en mijnheer Van Woudenburg
en mijnheer Van Wezenbergen en den advokaat Carelsen, allemaal hoogst, hoogst
conversabele lui?’ Papa zou nog een heel uur hebben kunnen voortgaan met de
genoegens van Heesdrecht op te tellen en het lieve dochtertje toch niet overtuigd
hebben, 't welk een zoo weinig vaderstadlievend hart bezat, dat het alle andere
plaatsen verrukkelijk en beelderig noemde en het met hen eens was, die Heesdrecht
vervelend vonden en saai.
In één ding had de goede man toch bepaald gelijk. Ons vaderland bezit weinig
zulke prachtige wegen, als die van Heesdrecht over Hoogwoud naar de grenzen
der provincie leidt. Zware iepen, lorsche beuken met hun gladde stammen, en
overoude eiken met hun grillig gegroeide, maar stevige takken wisselden elkander
af, terwijl zij in vier reien geschaard stonden, tusschen wier middelsten de weg nu
eens over een heuvel voerde, dan weder in zachte glooiing daalde om straks, bij
een stoute kromming, het schilderachtigste vergezicht te openen: in den zomer over
bloeiende boekweitvelden, golvende korenakkers en groene boschages; in den
winter op het schoonste contrast, dat de maagdelijk witte sneeuw met het donkere
groen der dennen vormde; en 's zomers en 's winters beide op de bruine heide in
het verschiet, die aan de kimmen in een blauwachtig waas versmolt.
Op dien weg nu bevond zich bij het vallen van een Augustusavond van het jaar
1800 en zooveel een voetreiziger, met het aangezicht naar Heesdrecht gekeerd.
De bestoven schoenen, die hij droeg, duidden evenzeer op den langen weg door
hem afgelegd, als de omstandigheid, dat hij vrij dikwijls stilstond, om zich met den
zakdoek de zweetdruppelen van het voorhoofd te wisschen, het bewijs leverde, dat
de zon - al daalde zij reeds in het Westen - kracht genoeg bezat om het een fikschen
voetganger lastig te maken. Nu en dan stond hij stil, zag hij rondom zich en scheen
hij, bij den aanblik van het schoone landschap, dat zich aan zijne oogen vertoonde,
alle vermoeidheid te vergeten.
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Maar wanneer hij een wijle naar den wegsmeltenden zang der vogelen in stilte had
geluisterd, was het of hij met verjongde krachten voorwaarts ging. Toch was dat
niet meer dan een oogenblikkelijke opwinding. Het scherp geteekende blosje op de
ingevallen wangen en de felle schittering, die nu en dan de gewone dofheid zijner
oogen verving, legden van hem getuigenis af, dat hij zich niet uitsluitend van de
renten van zijn levenskapitaal voedde, maar dat levenskapitaal zelf reeds
aangesproken had. De snelle gang, waarin hij nu en dan verviel, was wel verre van
een bewijs eener krachtige gezondheid, en werd al spoedig door grootere matheid
dan te voren gevolgd, waarbij van den stevigen wandelstok, dien onze reiziger in
de hand hield, goede diensten gevraagd werden.
Van zijn kleederen kon niets gezegd worden, dan dat zij reeds menig dienstjaar
achter zich hadden. Toch werden zij op eene wijze gedragen, die het vermoeden
wettigden, dat hun bezitter zich geheel in hen te huis gevoelde. Er was over het
geheel in al zijn handelingen iets ongedwongens. En van onder den lagen grijzen
hoed, die zijn hoofd bedekte, konden een paar donkere oogen den voorbijganger
zoo kloek en zoo vrij in het gezicht staren, dat deze als gedwongen werd om de
hand naar het hoofd te brengen en pet of hoed ten groet af te lichten. De conducteur
van den postwagen tusschen Heesdrecht en Hoogwoud, die anders niet aan
overgroote vriendelijkheid leed, had in zoo verre zijn natuur vergeten, dat hij, onzen
reiziger ontmoetende, een eenigszins verstaanbaar ‘g'navend’ door zijn tanden heen
bromde. En de oudgediende, die aan de Hoogwoudsche poort van het stille stadje
gesteld was om te waken, dat niemand de stedelijke accijnsen ontdook, had, tot
groote verwondering van allen die zich op dat oogenblik bij de poort bevonden en
nimmer een woord uit zijn mond vernomen hadden, op de vraag van onzen
voetreiziger naar een logement, dezen met een vloed van woorden beduid, dat hij
eerst rechts en dan links gaan moest en dan de eerste straat aan zijn rechterhand
moest inslaan om op de markt te komen, waar hij het van ouds beroemde logement
‘In de reizende morgenzon’ vinden zou.
Die aanwijzingen bleken inzooverre juist gegeven en goed verstaan te zijn, dat
onze vreemdeling na eenig zoeken en hernieuwd vragen de deur van de ‘reizende
morgenzon’ binnenstapte en den kastelein van zijn avondmaaltijd opstaan deed.
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Toen de hospes dezen man, zoo zonder eenige bagage en in tamelijk kale plunje
zag binnenkomen, had hij op zijn vraag naar een kamer hem eerst naar een klein
achtervertrekje willen brengen, waar men zich ternauwernood bewegen kon in de
kleine ruimte, die het ledekant, het waschtafeltje en een tweetal stoelen van de
oorspronkelijke oppervlakte overlieten. Maar die vraag was met zoo'n gemak, zoo'n
zekerheid gedaan, die alleen de gewoonte geven kan, dat hij van zijn eerste plan
terugkwam en onzen voetganger naar een der flinke vertrekken op de eerste
verdieping zijner woning bracht. Hij had een licht ontstoken en nog zoowat heen en
weer gedrenteld in de stellige verwachting nog een vraag naar avondeten of de een
of andere verversching te zullen hooren, maar de vreemdeling had, op een stoel
gezeten, hem zoo onophoudelijk aangekeken, dat hij eindelijk met zekere
verlegenheid de kamer verliet - ‘Keetje!’ sprak de man, benedengekomen, tot zijne
vrouw, ‘een h e e r is het niet; hij heeft geen koffer, geen hoedendoos zelfs bij zich;
en toch wat zou hij anders kunnen wezen dan een h e e r , want aankijken kan hij
een mensch, van wat heb je me?’ - Intusschen de oplossing van dit raadsel gelukte
den kastelein van ‘de reizende morgenzon’ niet, ook niet toen hij, na een eerbiedig
kloppen op de deur, het nachtverblijf van den vreemde andermaal was
binnengetreden, en dezen voorgesteld had, of hij in de heerensocieteit wenschte
geïntroduceerd te worden, die juist dien avond te zijnen huize vergaderde, en op
dat vriendelijk, schoon niet geheel belangeloos, aanbod een eenvoudig: dank u!
ontvangen had. Toch had onze goede hospes nog een laatste redmiddel bij de
hand: de nachtlijst! Zij was wel in vele jaren niet gebruikt en de erntfeste politie van
Heesdrecht was wel niet streng in het handhaven van haar besluit, dat ieder, die
den nacht in een der herbergen of logementen op haar grondgebied doorbracht,
zijn naam behoorde te teekenen op een afzonderlijk daarvoor te houden boek; doch
hoe de vreemdeling zich noemde, dat zou het in elk geval kunnen uitwijzen en de
kastelein van de ‘reizende morgenzon’ bood het dezen daarom ter invulling aan.
Herman Van Wezenbergen! Daar stond het met duidelijke letters. De kastelein
en zijne vrouw zaten gedurende de weinige oogenblikken, die hun van de bediening
der heerensocieteit overschoten en tuurden op dat schrift. En de groote vraag, die
zij onophoudelijk deden, maar waarop zij geen beslist antwoord
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wisten te geven, luidde steeds: zou hij familie wezen van den rijken Van
Wezenbergen, den wethouder, die op de Tolgracht woont? - De klok had het uur
van middernacht geslagen en die vraag was nog altoos onbeantwoord. Het vóór en
het tegen was met groote nauwkeurigheid bepleit en inmiddels sliep het voorwerp
van zooveel belangstelling zoo rustig en vast.....als alleen een vermoeid wandelaar
slapen kan.
Mijnheer Godfried, Samuel Van Wezenbergen, of ‘de rijke Van Wezenbergen zooals hij in de wandeling genoemd werd - bewoonde een der schoonste huizen
van de Tolgracht, ja van geheel Heesdrecht. Men had de breede stoep slechts op
te gaan en binnen de zware eikenhouten deur gelaten te worden en den deftigen
marmeren gang slechts te zien, die aan het einde door een met gekleurde glazen
voorziene deur uitzicht verleende op een smaakvol aangelegden en keurig
onderhouden bloementuin - om al aanstonds te bespeuren, dat men zich in de
woning bevond van iemand, die de vierde bede van het volmaakte gebed stellig
niet ernstig behoefde te bidden, daar hij ongetwijfeld voor iederen dag zijn brood
h a d en meer dan zijn brood alleen. De gelukkige bezitter was iemand, die de
algemeene achting genoot. Dat zegt in kleine plaatsen, waar men tijd genoeg heeft
om van ieders handelingen, zelfs van de onbeduidenste, notitie te nemen en waar
men dikwijls verlegen is om een geschikt onderwerp voor een gesprek, al heel veel.
Zelfs de ongehuwde freule's Stekelig, die - niettegenstaande haar onophoudelijk
breien van kousjes en onderbroekjes voor de kindertjes der Javanen, die zoo recht
heidensch, zoo maar in het kostuum van den ouden Adam rondliepen - toch
gelegenheid genoeg hadden om volkomen op de hoogte te wezen van alle kleine
stadsschandalen en lust genoeg om die, met de noodige vergrooting, ter kennisse
van anderen te brengen, zelfs zij spraken nimmer van mijnheer Godfried Samuel
Van Wezenbergen, of ze lieten aan zijn geslachtsnaam een ‘onze goede’ voorafgaan.
En de jonker Van Biesheuvel, die eenige jaren aan de hoogeschool bezig was
geweest met de oplossing van het vraagstuk, hoe men het meeste geld uitgeven
en het minst leeren kan, en die daarop door zijn familie naar huis gehaald was, hij
noemde den naam van God-
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fried Samuel Van Wezenbergen nooit, zonder bijvoeging van ‘men vrind.’
Men wist intusschen te Heesdrecht toch bitter weinig van hem.
Het was nog geen tien jaar geleden, dat het fraaie huis op de Tolgracht, dat langen
tijd onbewoond had gestaan, eerst door hem gehuurd en daarna aangekocht was.
Hij had een alleraardigste vrouw, wel een beetje eenvoudig, maar die door ieder
haar gezelschap waard gekeurd werd. Vroeger - zoo liep het gerucht - was hij
koopman in Amsterdam geweest. Men zeide, dat hij eigenlijk van heel geringe
afkomst was; maar of hij zijn geld met den handel had verdiend, door zijn vrouw
verworven, dan wel door erfenis verkregen had, dat wist niemand te zeggen.
Natuurlijk had niemand hem er naar durven vragen, en hij had het aan niemand
verteld. Hij had zich in den beginne bij niemand ingedrongen en de hem gebrachte
welkomstvisite's met niets meer dan beleefdheid beantwoord. Maar wie den man
hadden ontmoet, waren reeds terstond verrukt over hem en zijn gezin. Dat laatste
was trouwens niet groot, want zijn echt was kinderloos gebleven. Dominé
Leembrugge wist later aan zijn vertrouwden mede te deelen, dat hij wel had kunnen
merken, dat zij in Van Wezenbergen een trouwen bondgenoot zouden vinden ter
handhaving van oude, echt gereformeerde religie en zijn collega Snellaert vertelde
later, dat hij bij zijn bezoek van den nieuwen inwoner van Heesdrecht zeer goed
had kunnen bespeuren, dat deze met hart en ziel den vooruitgang op godsdienstig
gebied was toegedaan. De freules Stekelig verheugden zich alras in het streelend
vooruitzicht, dat de beurs van mijnheer Van Wezenbergen voor de nieuw beraamde
zending onder de heidenen niet gesloten zou blijven. En nadat de jonker Van
Biesheuvel hem bij zijn verschijnen te Heesdrecht verwelkomd had, verzekerde
deze: ‘van paarden en honden weet hij evenveel als ik en ik houd het er voor dat
het hem op het chapitre van vrouwen ook niet aan ondervinding ontbreekt. Hij heeft
van dat laatste natuurlijk niets tegen mij gezegd. En i k zou daarover ook niet
spreken, wanneer mijn schedel zoo eerwaardig glad en grijs was als de zijne, mijn
gelaatskleur even blozend en er ook over mijn welgevulde buik een even zware
horlogeketting op een even onberispelijk zwart pak bengelde. Waartoe ik het
intusschen met Gods hulp hoop te brengen!’
Die laatste uitdrukking ‘met Gods hulp’ had de jonker gerust
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achterwege kunnen laten, want ieder wist hoe weinig zij strookte met de vermoeiende
leefwijze, die hij aan de academie was begonnen en te Heesdrecht nog trachtte
voort te zetten. De burgemeester verklaarde later, dat hij reeds van den aanvang
af in mijnheer Van Wezenbergen iemand ontdekt had, die volkomen op de hoogte
was, wat de administratie eener gemeente betrof en die al het bespottelijke gevoelde
van de poging om de accijnsen op het gedistilleerd en de tabak te verhoogen, ten
einde het bezoeken der openbare school kosteloos te stellen. Ja - en ziet daar wel
het toppunt van achting, waartoe iemand naar de schatting der Heesdrechtenaren
opklimmen kon - de gepensioneerde majoor De Haas verklaarde, dat indien alle
leden der Tweede Kamer van de dwaasheid, om bij de verdediging van ons vaderland
de IJssellinie te laten varen, evenzeer overtuigd geweest waren als mijnheer Godfried
Samuel Van Wezenbergen, nadat hij, ‘gepensioneerrrrd majoorrrr De Haas’, hem
dit aan het verstand had gebracht, dat er dan zeker in die kamer door sommige
leden niet zulke onzinnige redevoeringen gehouden zouden worden, waarvan nu
de dagbladen bericht bevatten en er misschien wel minder verdienstelijke officieren
op pensioen zouden worden gesteld. Met een ‘ventre Saint Gris’ had de majoor
deze tirade besloten. Kwade en lasterlijke tongen hebben wel eens beweerd, dat
de majoor in de heerensocieteit zoo had gesproken n a zijn vierde glaasje rumgrog
- doch dit zij, hoe het zij, een feit was het dat mijnheer Van Wezenbergen in
Heesdrecht de algemeene achting genoot. En het waren niet enkel de notabelen,
die zoo groote achting hem toedroegen, neen, ook de geringeren wezen op hem
als een voorbeeld voor allen, die door God rijkelijk met tijdelijke goederen gezegend
zijn. Voor allen had hij een vriendelijk lachje of een vriendelijk woord. Geen lijst van
soep- of turfuitdeeling, of zijn naam prijkte daarop voor een aanzienlijk bedrag. Geen
poging tot werkverschaffing aan minvermogenden, of zij kon bij hem op krachtige
ondersteuning rekenen. Geen volksfeest in het stille Heesdrecht, van welken aard
ook, of het ontving zijne rijke bijdragen.
Er waren sommigen in ons stadje, die wel eens vroegen, hoe het toch mogelijk
was, dat Van Wezenbergen zoo door a l l e menschen geprezen werd, onverschillig
tot welken stand, tot welke levensopvatting zij behoorden. Een huichelaar is Godfried
Samuel nooit geweest, althans niet in den zin, dien men ge-
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woonlijk aan dit woord hecht. Hij had evenmin aan de freules Stekelig zijne
medewerking tot het door haar beoogde doel beloofd, als hij met den jonker Van
Biesheuvel van gedachten had gewisseld over de aantrekkelijkheden der zwakkere
kunne. Rechtstreeks had hij niet ingestemd met de pijnlijke klachten, die dominé
Leembrugge aanhief over de toenemende vervreemding van de voorvaderlijke leer,
en even weinig had hij zich uitgelaten, wanneer diens collega den vooruitgang
hartstochtelijk had aangeprezen. Geen woord van toestemming had de burgemeester
uit zijnen mond vernomen, toen hij het nut van gedestilleerd en tabak boven de
volksschool zocht te betoogen. En de majoor De Haas zou de beteekenis van IJsselof Greblinie boven die der forten in de Houtensche vlakte, uit den mond der eiken
of beuken aan den Hoogwoudschen weg nog veel eerder hebben kunnen vernemen,
dan uit dien van Godfried Samuel Van Wezenbergen. Deze had zich steeds hiertoe
bepaald, dat hij bij de verschillende gesprekken een aandachtig luisterend gelaat
toonde, nu en dan met het hoofd knikte en voor allen altoos vriendelijk bleef.
Moeielijker evenwel was het tusschen de partijen door te zeilen en aller vriend te
blijven, op de gezellige avondjes, waartoe de Heesdrechtsche notabiliteiten elkander
beurtelings uitnoodigden en waarop Van Wezenbergen met zijn echtgenoote al
spoedig waren toegelaten. Maar wanneer de gezusters Stekelig hare
maagdelijk-grijze wenkbrauwen fronsden over een lichtzinnig gezegde van den
jonker Van Biesheuvel en alle aanwezigen in stilte Van Wezenbergen aanzagen,
om te weten hoe deze er over dacht, dan had niemand ooit iets meer kunnen
aanschouwen dan een licht schouderophalen, een bijna onmerkbaar optrekken der
wenkbrauwen, een langzaam hoofdschudden en een flauwen glimlach, wat zoowel
de jonker als de freules voor een onloochenbaar bewijs zijne onverdeelde
goedkeuring en stille sympathie hielden. Wanneer de beide predikanten bij hun
theologische haarkloverijen Van Wezenbergen als scheidsrechter inriepen, of Noach
van alle vee één paar, dan wel zeven paar van elk rein vee alleen de ark had doen
ingaan, had hij zich bepaald met beider opvatting nog eens te verduidelijken en
ieder hunner had zich te ruste gelegd met het zalig bewustzijn, dat een man als Van
Wezenbergen zijn gevoelen geheel deelde. Eenmaal was er op een partijtje ten
huize van den burgemeester een vriend-
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schappelijke twist ontstaan tusschen den gastheer en majoor De Haas, of een
zekere sloot te Heesdrecht gedempt en in een algemeene wandelplaats herschapen
worden moest, dan wel of zij moest blijven bestaan, daar zij wellicht later met
voordeel tegen den vijand gebruikt kon worden, wanneer de verdedigers van ons
land gedwongen waren de IJssellinie te verlaten - - en Godfried Samuel had daarbij
zoo ontzettend veel in het midden gebracht zoo wel voor het dempen, als voor het
laten bestaan dier sloot, dat èn de majoor èn de burgemeester in hem een
medestander zagen en ieder, die bij het gesprek tegenwoordig geweest was, den
volgenden dag aan zijn bekenden verzekerde, dat er achter dien Van Wezenbergen
oneindig meer stak, dan men oppervlakkig vermoeden zou.
Verdiende hij dien naam van knapheid? In werkelijkheid had hij nimmer zijn eigen
gevoelen te kennen gegeven, maar zich met een beteekenisvol schouderophalen,
een welsprekend lachje of knikje, een indrukwekkend zwijgen vergenoegd. Maar
juist daardoor was het hem gelukt in aller schatting zoo hoog aangeschreven te
staan. Eerst diaken, kort daarop lid van den gemeenteraad, toen ouderling geworden,
was hij ten laatste tot wethouder van Heesdrecht benoemd, en men mompelde zelfs,
dat hij bij de aanstaande verkiezing van een lid voor de provinciale staten zeer stellig
in aanmerking komen zou.
Menschen, die de algemeene achting genieten, hebben - naar een oppervlakkig
oordeel gerekend - alle reden om gerust te slapen. Somtijds is dit echter het geval
niet, namelijk wanneer zij des avonds een bericht hebben ontvangen, dat de
metallieken drie percent gedaald zijn, een depositokas is gesprongen, of wanneer
zij aan de verleidingen van ganzenlevertjes of oesters geen weerstand hebben
kunnen bieden. Dat laatste was het noodlot geweest van mijnheer Godfried Samuel
Van Wezenbergen. Vandaar dat dien zelfden nacht, waarin de vermoeide
vreemdeling, die zijn intrek in ‘de reizende morgenzon’ genomen had, den slaap
der vermoeide reizigers sliep, Godfried Samuel van Wezenbergen zich rusteloos
op zijn leger heen en weder wentelde en tengevolge daarvan den volgenden morgen
vrij knorrig ontwaakte. Deze bui ontlastte zich iets later in klaagtonen over het te
hard koken van zijn eitje, te groote slapheid van de thee en de algemeene
onhandigheid en stommigheid der dienstboden, met zijdelingsche toespelingen op
de onhartelijkheid van sommige
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echtgenooten. 't Was dus geen wonder, dat hij tegen half elf op bericht van de meid,
dal er iemand was, die verlangde hem te spreken, maar zijn naam niet had willen
zeggen, erg brommerig zich naar de voorkamer begaf.
Nadat hij zich door den kastelein van ‘de reizende morgenzon’ den weg naar de
Tolgracht had doen uitduiden, was Herman Van Wezenbergen derwaarts gewandeld
en had hij de schel aan de woning van Godfried Samuel bewogen. Op zijn vraag
naar den heer des huizes had het dienstmeisje, dat hem de deur geopend had,
eerst niet geweten of zij hem in den gang op de vloermat zou laten staan, dan wel
de voorkamer voor hem ontsluiten zou; eindelijk had zij tot dit laatste besloten.
Herman Van Wezenbergen had zich op een stoel neergezet, maar bij een vluchtig
rondzien van het rijk gemeubelde vertrek, was zijn oog blijven rusten op een
eenvoudig vrouwenportret, dat wel niet in zoo gunstig licht opgehangen was, dat
het terstond ieders aandacht moest trekken, maar toch ook niet zoo donker was
geplaatst of het liet het vermoeden toe, dat de persoon, wier afbeeldsel daar hing,
tot de familie van ‘den rijken Van Wezenbergen’ behoorde. Herman was haastig
opgestaan en naar die beeltenis toegesneld, zoodat hij met den rug naar de deur
gekeerd stond, waardoor hij was binnengekomen. Hij staarde in de oogen dier
beeltenis, als zocht hij haar te bezielen; een oogenblik drukten zijne uitgestrekte
armen den wensch uit haar aan zijn hart te sluiten, toen hadden als onwillekeurig
zijne handen zich gevouwen en de traan, die langs zijne wangen gleed, getuigde
evenzeer van den kommer, die zijne ziel vervulde, als de hartstochtelijke zuchten,
die uit haar oprezen, en waartusschen men een enkel zacht gefluisterd: ‘moeder!
moeder!’ verstaan kon.
Hij was zoo diep in de aanschouwing van die beellenis verzonken, dat hij den
voetstap niet gehoord had, die hem de komst van den heer des huizes verkondigde,
dat hij zelfs niet de deur der kamer had hooren opengaan en nu eenigszins verschrikt
zijn gelaat afwendde en den binnengetredene toekeerde, toen deze een tamelijk
verwonderd: ‘Mijnheer?....’ gesproken had.
‘Godfried!’ was de blijde kreet geweest, waarmede Herman op zijnen broeder
toesnelde en hem poogde te omhelzen. Maar de tegelijk verbaasde en koele toon,
waarop deze den naam
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‘Herman’ te voorschijn bracht en de flauwheid, waarmede zijn handdruk beantwoord
werd, deden hem van dat voornemen afzien.
't Waren slechts weinige oogenblikken, dat de beide broeders zoo tegenover
elkander stonden, maar genoeg, dat een overgroote menigte gewaarwordingen en
gedachten hun door hart en hoofd gaan kon. Bij Herman was het vreugde en
droefheid, wonderlijk dooreengeweven. Droefheid, door die beeltenis in den hoek
der kamer opgewekt en vreugde ontstaan uit hét wederzien zijns broeders. Ach! in
d i t uur verdween de herinnering van alle doorgestaan leed, de bange zorg ook
voor de toekomst; in d i t uur deed zich het tegenwoordige het krachtigst van alles
gelden; d a t had zich op den voorgrond geplaatst en schoon in bekende klanken,
het sprak voortdurend van zich zelven en zich zelven alleen. Het was hem te moede,
als de bloeiende graanvelden, die de winterstormen hebben vergeten en al de
ellende van den kouden, donkeren tijd, die ook niet denken aan de dagen, dat zij
tot rijpheid gekomen zijn zullen en zullen sterven, die zich slechts baden in gansch
de weelde van hun tegenwoordig bestaan, zich koesteren en verheugen in Gods
warmen zonneschijn, die zingen: ‘O, Sonnenschein, O, Sonnenschein! Wie leucht'st
Du mir in 's Herz hinein’, als zou het einde van al die heerlijkheid nimmer aanbreken.
Zulk een gevoel ging in het hart van Godfried Samuel niet om en zulke gedachten
werden bij hem niet gevonden. Had hij ook wellicht in den beginne zich verblijd, dat
de verlorene, de doodgewaande leefde, daar kwamen al zeer spoedig geheel andere
gewaarwordingen en gedachten bij hem boven. Wat wilde en wat zocht Herman?
Hij liet zijn oog op diens povere kleeding vallen en....al was hij rijk genoeg daarin
verandering aan te brengen, de arme broeder van ‘den rijken Van
Wezenbergen’....wat vruchtbare stof voor allerlei praatjes in het kleine Heesdrecht,
waarvan hij, Godfried, de treurige uitwerking dra zou gevoelen. Zijn naam, zijn
aanzien, zijn toekomst zelfs stond op het spel. Misschien hadden droeve
levenservaringen, kommer en gebrek, het onafhankelijke karakter gebroken, dat
Herman vroeger altijd had bezeten en getoond; maar zoo deze dezelfde was
gebleven en te Heesdrecht zich wilde vestigen, dan zou hij menigeen tegen zich
innemen, verbitteren en, reeds om den naam Van Wezenbergen alleen, zouden
velen aan Godfried bij de verkiezing voor de provinciale staten hunne stemmen
onthouden,
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waarop hij anders met zekerheid had kunnen rekenen. En zoo Herman, gelijk
vroeger, zoo ook nu te Heesdrecht met zeer velen in onvrede leefde, omdat hij voor
niemand wilde buigen en zijn overtuiging krachtig handhaafde, wat stond hem te
doen? Moest hij zich aan de zijde zijns broeders scharen en de algemeene achting
verliezen, die hij steeds had genoten, of moest hij den eerste opofferen ter wille van
de laatste? Dit waren de gedachten, waarmede Godfried Samuel zich bezig hield,
toen hij tegenover zijnen broeder stond en zij brachten hem tot den wensch, dat
Herman op andere wijze dan door zijn persoonlijke verschijning teekenen van leven
gegeven mocht hebben en ver van het stille Heesdrecht verwijderd gebleven mocht
zijn. Ach, hem was het, als had hij een luchtigen toren gebouwd, aan alle zijden
open, zoodat de wind er frisch door heen spelen kon en nergens weerstand vindende
ook niet in staat was om den toren omver te werpen. En nu had iemand aan twee
zijden de openingen toegespijkerd en de wind kon nu aan het gebouw schudden,
dat het kraakte en aan den horizon zag hij den storm reeds opkomen, die zijn hoog
getimmerte als een kaartenhuisje zou verbrijzelen.
Het was Herman, die de pijnlijke stilte het eerst verbrak ‘Godfried!’ - zeide hij, en
zijn stem had iets zonderling bewogens, dat eigenaardig timbre, dat men meent bij
teringlijders op te merken - ‘Godfried! 't is meer dan vijftien jaar, sinds wij elkaar
voor het laatst gezien hebben. Ik had hartelijker ontvangst, blijder welkomstgroet
verwacht - al was onze laatste ontmoeting juist niet zeer vriendschappelijk.’
‘Wie heeft daarvan de schuld?’ zocht Godfried tegen te werpen. Maar Herman
viel hem in de rede: ‘Ik weet wat gij zeggen wilt. Doch spreek daarover niet. Evenmin
als toen ben ik thans geneigd uwe verwijtingen aan te hooren, ik moge ze verdiend
hebben, ja dan neen!’ - ‘Verdiend, zeker verdiend!’ antwoordde Godfried, want de
beleedigende woorden, die ge toen tegen mijne vrouw gesproken hebt’.....maar
weer belette Hermans drift hem het voortgaan.
‘Gij vergeet’ - zeide hij met steeds grooter nadruk en terwijl zijn gestalte zich
steeds fierder oprichtte - ‘gij vergeet al de onaangenaamheden, die ik van haar
verdragen moest, de bittere grieven, die zij mij aandeed en die zij zelfs onze goede
moeder niet gespaard heeft. Gij vergeet de hatelijke toespelingen,
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die zij ieder oogenblik op mijnen toestand maakte, nadat ik eens uwen geldelijken
bijstand had ingeroepen in een onbewaakt uur, dat ik nog altijd vervloek, omdat ik
de toen aangegane schuld nooit geheel heb kunnen delgen. O, doe mij niet denken
aan de vernedering, die ik ondervonden heb, aan hare bespotting van mijn streven,
mijn zucht tot onafhankelijkheid, terwijl ik juist van u en daardoor van haar steeds
afhankelijk bleef. Nu nog kookt het hierbinnen, wanneer ik mij hare schampere taal
herinner. Godfried! - vervolgde hij op zachten toon - één vader is de oorsprong van
ons leven, één lieve, goede moeder - en zijn blik zocht de oogen van het
vrouwenportret daar in den hoek - heeft u en mij onder haar hart gedragen, toch
kunnen er misschien geen menschen gevonden worden, die meer van elkander
verschillen, dan juist wij. Gij hebt altijd - ging hij vriendelijk zelfs voort - een meer
zacht gemoed bezeten, gij waart altijd meegaande en geneigd om toe te geven. I k
kon het niet....’
‘Ik weet het, ik weet het - mompelde Godfried - ik heb zelf de treurige gevolgen
daarvan ondervonden. Gij zegt: ik k o n niet! 't Zou beter wezen te zeggen: ik w i l d e
niet!’
‘Laat ons daarover niet twisten, Godfried! - sprak Herman weder - ik meende
althans en meen ook nu nog, dat het mij onmogelijk was te buigen, dat ik dit niet
mocht doen, wanneer ik dacht gelijk te hebben. Gij hebt de menschen voor u
ingenomen, ik heb ze van mij vervreemd. Gij werdt door allen geprezen en heeft
men niet zelfs den dood onzer moeder toegeschreven aan het verdriet, dat zij had
over wat men mijne onberadenheid, mijnen halsstarrigen trots genoemd heeft?
Toch, God weet, hoe lief ik haar had, God alleen weet het! Maar ik kon niet bukken,
ook niet, toen zij mij daarom verzocht. Heeft ook zij - om mijnentwille - geleden onder
de verbittering mijner schoonzuster, dat was mijn schuld. Was het mijn schuld alleen?
Gij hadt u voor uw vrouw gebogen; ik heb toen gezegd, dat gij u aan het geld hadt
verkocht en laat in het midden, hoe ik thans daarover denk, maar ik kon voor haar
niet buigen, bij God! ik kon niet! Maar nogmaals, laat ons daarvan niet meer spreken,
ik kwam niet om den ouden twist te hernieuwen. Ik ben moe en mat en.....ik geloof,
dat ik binnen niet zeer langen tijd voor goed rusten zal en zwijgen. Ik heb u nog
eenmaal willen zien - vergeet wat er geschied is; vergeving behoef
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en vraag ik niet - ik heb nog eenmaal de vriendelijke trekken van dat beeld willen
aanschouwen, eer ik voor goed heenga!’ - Hij had deze laatste woorden op zoo
aangrijpend weemoedigen toon gesproken, dat ook Godfried de oogen vochtig
werden en deze de hand zijns broeders vatte, terwijl hij zeide: ‘arme, arme broeder!
spreek het eerste woord en mijn vrouw, ik sta u hiervoor borg, zal een verzoening
met u niet weigeren. Gij zult in mijn huis een veilige haven gevonden hebben, waar
ge alle vroeger leed kunt vergeten!’
Maar de koortsige blos op Hermans wangen verhoogde, toen hij ten antwoord
gaf: ‘om mijn schuld tegenover u en haar te vergrooten! Vergelijk mijn kleeding met
de weelde, die u omringt; vergelijk mijn gestalte met de uwe, hoewel gij ouder in
jaren zijt! Moet ik het u dan nog herhalen, dat ik nog altoos niet geleerd heb te
plooien en te schikken? Laat mij mijnen korten tijd nog leven, gelijk ik geleefd heb,
zonder iemand naar de oogen te zien!’
‘Hoe is het mogelijk! - riep Godfried uit - gij hebt droeve levenservaringen gehad,
gij hebt ze in ruime mate gekend - het is u aan te zien - hebben deze u tot geen
andere denkbeelden kunnen brengen? Hebben deze u niet geleerd, dat de opvatting,
die gij hadt van de betrekking, waarin de menschen tot elkander staan, geheel
verkeerd was? Hebben zij u niet geleerd, dat niemand geheel onafhankelijk wezen
kan, maar dat ieder op zijn beurt moet inschikken, moet weten te geven en te
nemen?’
‘Ik heb het tegendeel geleerd - sprak zijn broeder - ik heb geloofd aan de
mogelijkheid, dat een mensch onafhankelijk kan wezen, ik heb naar dien staat
gestreefd en, voor een deel althans, hem verwerkelijkt gezien. Wat de meesten een
benijdenswaardig lot noemen....neen, dal heb ik niet gekend, maar ik bezit, wat in
mijn schatting daarboven verheven is. Ik heb mijn karakter weten te bewaren en
behoef voor mijn eigen beeltenis niet te blozen.’
‘En het gevolg daarvan?’ viel Godfried hem in de rede.
‘Gij hebt yan droeve levenservaringen gesproken - dus ging Herman, na een
oogenblik gezwegen te hebben, voort - ja, wat gij droef zoudt noemen, heb ik
ruimschoots ondervonden. Ik ben soldaat geweest, maar toen ik tot zekeren rang
was opgeklommen, heb ik het bitter ervaren, dat er geen treuriger
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slavernij bestaat, dan die hare ellende onder den bonten krijgsrok en het schitterend
verguldsel moet verbergen.
Ik heb op Java mijn fortuin beproefd en ervaren dat zij daar niet is te vinden, dan
wanneer men de oogen sluit voor de knoeierijen van allerlei hoog- en laaggeplaatsten
en den hoed aflicht voor schelmen, die men in zijn hart veracht. Toen ik in ons
vaderland teruggekeerd was heb ik ergens in Brabant - ik wil den naam van het
plaatsje niet eens noemen - een kleine zaak opgezet. 't Ging wezenlijk goed in den
beginne, maar ik weerhield mij niet van altoos mijn meening te zeggen - ook wanneer
die juist niet gevraagd werd - en van te lachen, openlijk te lachen om het domme
vooroordeel en de domme eigenliefde, die ik daar bij menschen van aanzienlijken
en van geringen stand vond. Ge begrijpt wat het einde geweest is: bijna geen brood
om van te leven. Voor mij zelven zou dat niets geweest zijn. Ik was aan zulke dingen
gewoon geraakt. Maar toen heb ik toch den treurigsten tijd mijns levens doorgebracht.
Ik had een onbemiddeld meisje liefgekregen....maar komaan! daar zou ik u waarlijk
gaan vermoeien met mijn hartsgeheimen.’
‘Neen, neen!’ riep Godfried, ‘wat ik je bidden mag, ga voort.’
‘Och, er is niet veel voort te gaan,’ antwoordde Herman, ‘al had ik mij nog zulke
schoone droombeelden gevormd van een toekomst aan hare zijde, ik heb ze zelf
verbrijzeld. Want om tot de vervulling dier droombeelden te komen, zou ik van
levensopvatting, van karakter hebben moeten veranderen, mijn begrippen van
menschenrechten en menschenwaarde hebben moeten wijzigen, zou ik hebben
moeten buigen. Ik ben de verleiding, waaraan ik mij blootgesteld gevoelde, ontvlucht;
ik ben wederom buitenslands gegaan. Gevoelt ge iets van hetgeen ik heb moeten
lijden? Weet ge wat pijn het is behoefte te hebben om uw hart voor iemand uit te
storten en steeds met uw smart alleen te wezen, “so Mutterseelen allein”? Maar ge
schudt het hoofd, Godfried! Natuurlijk vindt gij mijn handelwijze een dwaasheid.’
‘Eigen geluk vernietigen’, gaf deze ten antwoord, ‘misschien wel dat van een
ander daarbij, en dat alles om een hersenschim, om een gedroomde, maar
onbereikbare onafhankelijkheid. Herman, wat gij met uwen aanleg een geheel ander
leven kunnen hebben. Gij hadt’.................
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‘een rijke vrouw kunnen trouwen,’ viel Herman hem in de rede, ‘een voorspoedig
koopman kunnen worden; in mijn hart kunnen lachen om de nietigheid der menschen,
met wie ik omgaan moest, maar in het openbaar hen allernederigst begroeten, mij
hun dienstvaardigen dienaar noemen. Ik had op die wijze veel geld kunnen verdienen,
later in een klein sladje van mijn rente kunnen leven, lid van den kerkeraad, misschien
wel wethouder kunnen worden en de algemeene achting genieten kunnen. - Ge
ziet, Godfried, dat ik vrij wel op de hoogte ben van hetgeen er in de laatste tien jaren
met u gebeurd is. En ik had, tot bereiking van dat doel, de vleier, de slaaf van allerlei
ellendige wezens moeten zijn. Maar ik zou bitter worden. Nog eens, laat ons hierover
niet twisten. Daarvoor ben ik niet hier gekomen.’
‘En hoe ging het u, nadat ge Brabant had verlaten?’ vroeg Godfried.
‘Ik ben in Italië geweest,’ was het antwoord, ‘ik heb aan den vrijheidsoorlog
deelgenomen en daarbij voor goed mijn gezondheid verloren. De slingering, de
strijd, de vermoeienis van die laatste jaren is mij te sterk geweest. Ik ben bezweken.
De lucht deugde niet voor mij, spraken de geneesheeren, ik moest noordelijker
streken opzoeken. Maar op herstel heb ik niet gehoopt, ik begreep, dat hun woorden
eigenlijk een verlofpas naar de eeuwigheid waren. Toch ben ik heengegaan en hier
gekomen; ge weet waarom.’
Herman was bij deze laatste woorden weder naar de beeltenis zijner moeder
toegetreden, terwijl Godfried met de hand voor de oogen in stilte nederzat.
In het hart van dézen nam een zonderling spel een aanvang. Allerlei tegenstrijdige
gewaarwordingen en overleggingen ontmoetten daar elkander en hielden raad, wat
er te doen stond met den teruggekeerden zwerver. ‘Hij kan onmogelijk hier blijven,’
sprak de zelfzucht, ‘hij bederft uw geheele reputatie.’ ‘Maar hij is toch in ieder geval
uw broeder,’ antwoordde een zwak, bedeesd stemmetje, heel in een hoekje van
dat hart, ‘gij kunt hem niet aan zijn lot overlaten, nu hij arm en krank tevens is!’
‘Kleine kinderen doen beter, wanneer zij zwijgen!’ werd haar door een andere groote
gedachte brommend geantwoord, ‘we kunnen hem ergens buiten besteden en hem
zoo een gerusten, ouden dag bezorgen.’ ‘Neen!’ wierp de vrees hiertegen in, ‘dat
gaat niet, hij zal zulk een voorstel nooit aan-
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nemen!’ ‘Ja, maar’ riep de zelfzucht weder, ‘hij bederft alles, uw goeden naam, alles,
alles!’ Het zwakke, bedeesde stemmetje in het hoekje van het hart, had eerst,
verschrikt door den barschen toon. waarop men het had toegesproken, stilgezwegen,
maar het waagde het nu weer, te roepen: ‘'t is en blijft uw arme, kranke broeder!’
En er werd door allen nog zooveel en zoolang gesproken en tegengeworpen en
voorgesteld en afgekeurd, dat het hoofd van Godfried er van gloeide en bonsde.
‘Wat nu?’ sprak hij tot Herman, terwijl hij zich voor hem plaatste en zijn hand
greep, ‘wat nu?’
‘Hoe zoo?’ vroeg deze, ‘wat bedoelt ge?’
‘Wat nu?’ ging Godfried voort, ‘wat zijn nu uw plannen voor de toekomst?’
‘Plannen voor de toekomst?’ herhaalde Herman, ‘ik heb er niet aan gedacht, ik
heb er geen. Ik wist niet eens, of ik het wel tot hiertoe brengen zou.’
‘En nu?’ luidde wederom de vraag, ‘wat denkt ge nu te doen?’
‘Ik weet het niet,’ was het antwoord, ‘ik weet het niet.’
Herman van Wezenbergen wist het niet en Godfried wist het nog veel minder. De
eerste had er nog nooit aan gedacht. Er zou toch altijd wel iets te vinden zijn, wat
hij kon aanvatten, en 't zou immers ook zoo lang niet meer duren! En de ander had
in het laatste uur zooveel gedacht over dat: wat nu? dat hij als verstomd was
geworden en geen antwoord wist te geven. Wat moest hij opofferen, zijn naam of
zijn broeder? Als hij den bleeken, kranken man aanzag, die daar vóór hem stond,
dan fluisterde hem zijn démon in, dat hij in diens ziekte wellicht een bondgenoot
kon vinden. Hij had het immers zelf gezegd, dat het met hem zoo lang niet meer
zou duren. Indien Herman gezond en krachtig was, dan zou Godfrieds naam meer
gevaar hebben geloopen. Maar nu - sprak de démon weder - nu kunt ge een
transactie sluiten. Nu kunt ge de stem der broederliefde gehoor geven en tevens
de algemeene achting blijven behouden. Misschien zal deze nog wel vermeerderd
worden, wanneer de Heesdrechtenaren zien, hoe trouw gij de geboden der liefde
volbrengt.
Toen Herman ongeveer een uur later uit Godfrieds woning naar ‘de reizende
morgenzon’ terugkeerde, hadden de beide broeders afgesproken, dat Herman in
dat logement voorloopig
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zou blijven en dat men inmiddels te Heesdrecht zou uitzien of er niet iets te vinden
was, wat juist voor hem geschikt zou wezen.
Dat kan men soms zoo hebben! 's Morgens waait er een fiksche bries uit het Oosten
en eer het avond is, waait er uit den westelijken hoek een storm, dat het een aard
heeft. De wind kan dan soms al heel wonderlijk omloopen.
's Morgens aan de onbijttafel had mijnheer Godfried Samuel van Wezenbergen
een gezicht getrokken, alsof hij zoo aanstonds theegoed, dienstbode, echtgenoote,
gansch Heesdrecht, ja de geheele wereld vernielen en vernietigen zou, omdat alles
zijn rechtmatigen toorn had opgewekt, en had mevrouw niet geweten, hoe zij die
uitbarsting bij haren wettigen heer en meester zou voorkomen. En het middagmaal
was nog niet op den disch, of 't was geheel veranderd, de rollen waren omgekeerd.
Dè vrees van mevrouw was in het hart van mijnheer overgeslagen en de
verbolgenheid van mijnheer had zich nu van mevrouw meester gemaakt. Zij had
de teugels van den huwelijkswagen gegrepen en Godfried Samuel verkeerde in
duizend vreezen, dat het zoo aanstonds van boven van den dijk zou gaan.
‘Herman in h a a r huis, van h a a r geld onderhouden worden!’ zoo bulderde de
wind aan den echtelijken hemel, ‘zoo'n dwaas, zoo'n stijfkop, zoo'n trotsch en
onverdragelijk wezen!’ ‘O!’ - had zij uitgeroepen - ‘wat zijn wij vrouwen geplaagde,
getrapte schepsels, onnoozele gewurgde lammeren!’ en zij had daarbij tegen
Godfried een beweging gemaakt, die meer naar de beweging van een tijgerin, dan
naar die van een lam geleek. En of Godfried nu en dan ook waagde te spreken van
verplichtingen tegenover Herman als zijn broeder, en waagde te vragen, wat de
wereld er van zeggen zou, dat was in den beginne geen olie geweest, op de
woedende golven gestort, om die te stillen, maar olie, in het vuur geworpen. Toch
had hij met de vraag: wat de wereld er van zeggen zou, als hij zijn broeder verstiet,
volgehouden en mevrouw was niet zoo zeer verheven boven de begeerte om de
algemeene achting te genieten, of zij besloot eindelijk haren man in dezen zijn gang
te laten gaan. E é n ding had zij zich evenwel voorbehouden, zij wilde den zwerver
niet meer voor hare oogen zien, in haar huis zou hij nimmer een
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voet zetten. Godfried van Wezenbergen begreep, dat er aan dit besluit zijner
echtgenoote niets te veranderen zijn zou en besloot daarin toe te stemmen, wel
vermoedende dat bij Herman de zucht naar het hernieuwen van de kennismaking
met zijn schoonzuster evenmin groot zijn zou. Men was het voor het oog van de
wereld verplicht - dus kwamen mijnheer en mevrouw overeen - aan Herman de een
of andere betrekking te bezorgen. Verder behoefde men zich niet met hem in te
laten. En....last van hem hebben, dat wilde men in geen geval! En toen de avond
was gedaald, heerschte er de volmaakste rust, alsof het dien dag niet uit lijnrecht
tegenovergestelde hemelstreken gestormd had.
Godfried had volkomen juist geoordeeld, toen hij meende, dat Herman zeker er
niet op aandringen zou zijn schoonzuster te ontmoeten. Toen hij Herman een bezoek
bracht in ‘de reizende morgenzon’ had deze uit zich zelf en zeer bepaald verklaard,
dat hij met Godfrieds vrouw niet verder in aanraking wenschte te komen. Dit punt
was dus tot genoegen der wederzijdsche partijen geregeld. Wat nu het vinden eener
betrekking voor Herman betrof, ook daarbij stuitte men niet op onoverkomelijke
zwarigheden. Mijnheer Godfried Samuel van Wezenbergen genoot te Heesdrecht
de algemeene achting. En wanneer zulk een man voor de een of andere zaak zich
eenige moeite geeft, kan men van het welgelukken daarvan verzekerd zijn. De
burgemeester zelf maakte ongevraagd Godfried opmerkzaam op de post van klerk
bij de stedelijke bank van leening, die opengevallen was en binnen kort vervuld
moest worden - en toen Godfried Herman met de noodige omzichtigheid daarop
had gewezen, want hij vreesde diens tegenstand, zoo hij bemerken mocht, dat er
voor hem gewerkt was, had Herman om die betrekking bij den gemeenteraad
gesolliciteerd en was hij met nagenoeg algemeene stemmen daartoe benoemd.
Nog geen half jaar later sprak een der freule's Stekelig: ‘o, onze goede Van
Wezenbergen heeft zulk een lief hebbend, zulk een recht christelijk broederhart.
Want die nieuwe inwoner van Heesdrecht, weet u, zie, ik mag er niet alles van
zeggen, ik mag mijnen naaste niet oordeelen, maar och, hij heeft in zijn leven zijn
goeden broeder al zooveel verdriet gegeven. 't Is eigenlijk een geheim, ziet u, dat
onze vriend mij in vertrouwen heeft meegedeeld, en ik wil het u wel vertellen, omdat
u er geen
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misbruik van maken zult, maar “onze goede Van Wezenbergen” is in vroeger jaren
heel ondankbaar behandeld door dien broeder, en zijn lieve eenvoudige vrouw ook,
maar zijn goede hart doet hem zeggen: vergeten en vergeven. Daar hadt u verleden
Zondag, toen preekte dominé Leembrugge zoo recht dierbaar over den verloren
zoon en toen ik onzen Van Wezenbergen daar zoo in de regeeringsbank zag zitten,
toen dacht ik: zie! daar heb je nu precies den barmhartigen vader uit de gelijkenis.
Ik was er heelemaal door getroffen. Is u ook in de kerk geweest en hebt u gezien,
hoe leelijk dat nieuwe hoedje van Adolphina van Balder zit? Ik heb u toch niet gezien,
maar het was ook zoo vol!’
In de kerk geweest was de vriendin, tot wie de freule dit zeide, nu wel niet, maar
zij was het toch volkomen met haar eens, dat mijnheer Godfried Samuel van
Wezenbergen een toonbeeld van vergevende liefde was en zoo echt nederig tevens,
omdat hij nimmer gesproken wilde hebben van al wat hij voor zijnen broeder gedaan
had en nog deed.
‘Een charmante kerel, die Van Wezenbergen!’ sprak de jonker Van Biesheuvel,
‘hij offert wat op voor zen broeder!’
‘U hebt wel gelijk, jonker!’ - gaf doktor Klaassen ten antwoord - ‘'t is mij altoos een
raadsel, hoe sommige familie's maar altijd voortgaan met allerlei tot niets bekwame
familieleden te onderhouden.’
De jonker had het stilzwijgen hierop bewaard. De pil, die de dokter hem te slikken
bood, was te zwaar, om die zoo in eens naar beneden te kunnen krijgen.
‘Met dat al, heeren!’ - begon majoor De Haas - ‘geloof ik, dat we voor onze
conversatie een aanwinst gekregen hebben. Ik heb dien Herman van Wezenbergen
een paar maal gesproken. 't Lijkt me een flink mensch te zijn!’
‘Ja majoor, net een man voor u,’ beweerde de advocaat Carelsen, ‘ik meen van
hem gehoord te hebben, dat hij ook eenige militaire dienstjaren achter den rug heeft.
Heeft hij niet in Italië onder Garribaldi gestreden?’
‘De hemel beware ons!’ riep de doctor uit, ‘dan hooren we voortaan op de sociëteit
van niets, dan van de IJssellinie en de forten van Utrecht. Heere, Heere! kon het
n o g erger?’
De majoor had zich naar den laatsten spreker omgewend en meende juist een
scherp antwoord te geven, toen de doctor hem
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met het onnoozelste gezicht van de wereld een snuifje presenteerde. Van dat
scherpe antwoord kwam dus voorloopig niets, te minder daar de aanwezigen op
nieuw een loflied aanhieven, waarin Godfried Samuel van Wezenbergen verheerlijkt
werd.
Ongeveer een jaar later was dit loflied bijna algemeen in een klaagzang veranderd.
Herman had in den beginne in alle stilte zijn betrekking van klerk bij de stedelijke
bank van leening waargenomen, en het was al spoedig gebleken, dat de klerk, die
zonder veel omhaal zijn werk verrichtte, wat algemeene kennis betrof, de vergelijking
met zijn superieuren gerust kon doorstaan. Nu is het reeds in het algemeen voor
den meester niet zeer aangenaam, wanneer hij bemerkt, dat zijn onderhoorigen
hem in kunde overtreffen. Maar daar was nog iets bijgekomen. Er was namelijk
tusschen den burgemeester en den directeur der bank verschil gerezen over het al
of niet vaststellen eener bepaling, waardoor die inrichting geheel gewijzigd zou
worden. De directeur had zijn voorstel aan het oordeel van Herman van
Wezenbergen onderworpen en deze had het zóó krachtig bestreden, had zulke
nieuwe, diep ingrijpende noodzakelijke hervormingen der geheele zaak aangewezen,
dat zijn chef ten hoogste daarover verbitterd was en het nimmer kon vergeven, dat
de burgemeester gretiger het oor leende aan den raad van den eenvoudigen klerk,
dan aan dien van den man, die aan het hoofd der geheele inrichting stond. Maar
Herman was in zijn ijver nog verder gegaan en had de stedelijke bank van leening,
waarbij tot dertien percent rente geheven werd, een geprivilegieerden woekerhandel
genoemd, een uitzuigen van den minderen man, waartoe zich de overheid
vernederde; hij had het gewaagd om van die gelegenheid, dat hij zoo à tête reposé
met den burgemeester sprak, gebruik te maken en er op aan te dringen, dat het
onderwijs zou worden uitgebreid en nevens stoffelijke welvaart ook de geestelijke
belangen des volks zou worden bevorderd; hij had de zorg voor dezen geprezen
boven lange beraadslagingen in den gemeenteraad over een te dempen sloot of
een nieuw te bouwen brandspuithuisje. En het gevolg hiervan was, dat de
burgemeester dien broeder van Godfried Samuel van Wezenbergen een
onverdragelijk, eigenwijs mensch vond, die den eerbied voor zijn meerderen al te
zeer uit het oog verloor, en dat hij het uur verwenschte, waarop dat verloopen sujet
- zooals hij Herman noemde - te Heesdrecht was komen aanwaaien.
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Een verloopen sujet en mitsdien een lotgenoot, had de jonker Van Biesheuvel
gedacht. Hij had zich aan Herman willen aansluiten en de vriendelijkheid zoo ver
gedreven, dat hij Herman aanbood hem als lid der heerensocieteit voor te stellen.
Van dat aanbod was gebruik gemaakt en Herman als lid aangenomen. Maar de
beschermeling van den jonker had de ondankbaarheid zoover gedreven, dat hij zich
nooit recht leenen wilde tot een gesprek over nachtelijke genoegens buitenshuis,
veel minder aan deze wilde deelnemen. Hij had zich niet ontzien, in tegenwoordigheid
van anderen, allerlei toespelingen te maken op het onzedelijke van te leven op
kosten zijner familie. En de jonker Van Biesheuvel was geëindigd met Herman van
Wezenbergen een onuitstaanbaar être, een vervelenden zedeprediker, iemand met
veel te veel pretenties te vinden.
Helaas! dat ook de majoor de Haas tot een nagenoeg gelijk oordeel had moeten
komen. Herman van Wezenbergen had den spot gedreven met den strijd over de
verschillende stelsels tot verdediging van het land en beweerd, dat er aan geen
verdediging te denken viel, ten zij men eerst in de harten der burgers de heilige
geestdrift voor het vaderland had weten op te wekken, en de overtuiging dat men
binnen de grenzen daarvan de meeste zegeningen, de grootste voorrechten en
vrijheden genoot. Toen de majoor het antwoord schuldig bleef op de vraag: wat
hebt ge aan de sterkste vestingen of liniën, wanneer ge soldaten hebt, die slecht
vechten, omdat zij het onder andere meesters nooit minder krijgen en niets verliezen
kunnen? toen had Herman velen aan zijn zijde gekregen, die vroeger wel eens voor
den majoor hadden moeten zwijgen; maar spoedig had hij ook dezen tegen zich
ingenomen, door ook hunne kleingeestigheden te geeselen, met hunne
vooroordeelen den draak te steken, over hunne aangeboren of aangewende
dwaasheden te spotten.
De Heerensocieteit te Heesdrecht had opgehouden een brandpunt van gezelligheid
te wezen, sinds Herman lid van haar geworden was. Men gevoelde, dat men in zijne
tegenwoordigheid op zijn qui vive moest zijn en dit werkte natuurlijk hoogst nadeelig
op het vroeger zoo genoegelijke samenzijn.
Hij was in de gelegenheid geweest de freules Stekelig een kleinen dienst te
bewijzen en daardoor toegang tot haar woning te verkrijgen. Hij had het hart dier
dames gestolen door met welsprekende kleuren de barbaarsche gebruiken der
heidenen te
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schilderen, waarvan hij in Indië ooggetuige was geweest, zoo zeer zelfs, dat zij hem
uitnoodigden dat onderwerp in het publiek te behandelen en als spreker op te treden
in de groote vergadering der Heesdrechtsche damesvereeniging tot bevordering
van het zendingswerk onder de heidenen, maar hij had beleefdelijk voor deze eer
bedankt en al spoedig het hart der freules van zich vervreemd, door zijn stoute
bewering, dat er in Heesdrecht zelf nog zeer vele heidenen waren, die een
christelijken doop hadden ontvangen, dat men met de bekeering van dezen beginnen
moest en menigeen het best zou handelen, wanneer hij bij zich zelven een aanvang
maakte. Toen ten huize van genoemde dames dominé Snellaert en dominé
Leembrugge hem als scheidsrechter in hun godgeleerde kijfpartijen inriepen, had
hij zich niet ontzien te verklaren, dat de geheele rommel van de theologie hem geen
cent waard was, en dat hij meende ook zonder haar een godsdienstig mensch te
kunnen zijn. En de beide weleerwaarde heeren hadden hoogst geërgerd het hoofd
geschud en voor een pooze den onderlingen strijd laten rusten, om zich tegen den
gemeenschappelijken vijand, ‘den libertijn’, ‘den radikaal’ te vereenigen, die hun
aanzien, hun invloed bij de gemeente dreigde te ondermijnen.
Ja, er was een schurft schaap binnen Heesdrecht gekomen op den dag, dat
Herman van Wezenbergen daar verscheen. Het vertrouwen op de wijsheid des
burgemeesters was geweken, de grondige krijgsmanswetenschap van den majoor
werd betwijfeld, de belangstelling in den theologischen strijd der beide predikanten
was gedaald, de vroomheid der freules Stekelig was aan bedenkingen onderhevig
en de vermaardheid van den jonker bevond zich in een kwijnenden toestand. De
goede verstandhouding, die vroeger tusschen alle aanzienlijken te Heesdrecht had
geheerscht, had plaats gemaakt voor een gevoel van malaise. De prettige
conversatietoon, waarop men voorheen wel eens geroemd had, was verdwenen.
Want ieder werd telkens onwillekeurig aan de scherpe oordeelvellingen van Herman
van Wezenbergen herinnerd. Den naam ‘Van Wezenbergen’...., men waagde het
nauwelijks dien in gezelschappen te noemen, beducht als men was weder iets
nieuws onaangenaams te zullen hooren. Nog waren er enkelen, die zich aan
Hermans zijde schaarden, maar 't waren zeer, zeer enkelen en de zoodanigen, die
niets te verliezen hadden - z e l f s geen goeden naam, spraken de
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notabele Heesdrechtenaren - en de voorname standen besloten, ook zonder
onderlinge afspraak, dat zij niets meer met hem te doen wilden hebben.
Die verbittering tegen Herman werkte als van zelf op de verhouding tegenover
Godfried terug. Eerst had men zijne christelijke liefde geprezen, maar weldra stond
het gemompel niet stil over zijne verblindheid om die liefde aan eenen onwaardige
te besteden. Men sprak van algemeene belangen, die niet aan bijzondere mochten
worden opgeofferd. De freules wisten hier zeer gepast het woord bij te brengen van
de nuttigheid, dat één mensch stierf voor het volk, opdat niet het geheele zou verloren
gaan. En van al die onaangenaamheden in Heesdrecht, wie was daar in den grond
de oorzaak van? Was het niet Godfried Samuel van Wezenbergen, die zijn broeder
hier had laten blijven? Zeker, Hermans schuld was boven allen twijfel verheven,
maar die van Godfried werd aan telkens minder bedenkingen onderhevig geacht.
Hoe men zich toch in iemand kan bedriegen! Het aanzien, dat Godfried te Heesdrecht
genoot, begon bij den dag te tanen.
Dat was te veel voor den armen man! Reeds meer dan een jaar had hij nu de
bitterheden moeten aanhooren, die zijn lieve eenvoudige vrouw hem niet spaarde,
al de verwijtingen over kwalijk geplaatste en onverstandige genegenheid, die zij
onophoudelijk in het gesprek wist te doen invloeien. Maar hij had ze gedragen en
in stilte gehoopt op den bondgenoot, waarvan de démon, bij zijn eerste ontmoeting
met zijnen broeder, gefluisterd had. Doch van de hulp, die deze scheen te beloven,
was tot nog toe niets gekomen. Hermans gezondheid bleef in den zelfden toestand.
De kwaal wies, zichtbaar althans, niet in kracht. En nu....de achting zijner
stadgenooten te verliezen, zijn gezelschap te zien mijden, de hartelijkheid, waarmede
men vroeger hem altijd ontving, te zien plaats maken voor terughouding en koelheid,
de krachtige handdruk, die men hem vroeger bood, te zien veranderen in een flanwen
groet en zoo nu en dan iets te hooren van een tegen-candidaat van het lidmaatschap
der provinciale staten....waarlijk het was te veel! Er m o e s t een einde aan komen!
Wat er tusschen de beide broeders op Hermans kamer in ‘de reizende morgenzon’
is voorgevallen, heeft nooit iemand recht geweten. Godfried verhaalt later, dat zijn
broeder onverwacht
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een lucratieve betrekking in Groningen had gekregen, die hij terstond had moeten
aanvaarden. En de kastelein van ‘de reizende morgenzon’ vertelde aan allen, die
naar hem wilden luisteren, dat Godfried dien morgen vrij rood - of het van driftig
loopen kwam, wist de man niet - zijn woning was binnengekomen en een klein half
uur later erg bleek deze had verlaten. Geluisterd had de hospes niet, maar de
broeders hadden lang niet zacht gesproken, en woorden als: twistzoeker en stijfkop,
vleier en slaaf en kruiper had hij duidelijk verstaan. Herman van Wezenbergen had
zich dien dag in zijn kamer opgesloten gehouden. Den volgenden morgen had hij
vroegtijdig zijn koffer naar het station laten brengen, maar werwaarts hij ging, daarvan
had hij niet gesproken.
Inderdaad, waar Herman van Wezenbergen was, dat wist de kastelein van ‘de
reizende morgenzon’ niet; dat wist de gemeenteraad niet, waaraan hij eenvoudig
had geschreven, dat hij voor zijn betrekking aan de bank van leening bedankte; dat
wist zelfs Godfried, zelfs zijn broeder niet!
De zomer was voorbij en de winter had zijn intocht gehouden met een groot gevolg
van vermakelijkheden. Hij had, als een vader, die van de jaarmarkt huiswaarts keert,
zijn zakken volgepropt met allerlei kleinigheden, om die aan zijn kinderen te schenken
en hunne harten op te vroolijken. Hij tastte onophoudelijk weder in die zakken en
haalde er van alles uit, letterlijk van alles. Voor de heele kleine kinderen had hij
sneeuwballen en sullebanen en sleedjes meegebracht en zij jubelden en speelden,
dat de roode wangetjes er nog eens zoo frisch uitzagen en de heldere oogjes nog
eens zoo blij de onbekende wereld inkeken. Voor de grooteren haalde de goede
vader Winter het ijsvermaak uit zijn zak en de narreslede met de rinkelende bellen,
het knappende haardvuur en de huiselijke avondjes en de gezellige bijeenkomsten
en de vriendenpartijtjes en de nutsvergaderingen en de avondkerken. Al die
vermakelijkheden haalde de winter uit zijn tasch, hij strooide ze rijkelijk over zijn
kinderen uit en hij vergat geen enkele daarvan. De armeren voorzag hij nu en dan
van een krachtige bete en hij opende de harten der meer gezegenden voor de
nooden hunner broeders. En voor hen, die krank waren en aan al de heerlijkheden,
die hij met zich
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bracht, geen deel konden nemen, liet hij zachtkens de witte sneeuwvlokken van
den hemel dalen, of hij teekende voor hen de ijsbloemen op de vensterglazen, als
om hen te herinneren aan den hemelschen vader, die den winter gezonden had.
Ook te Heesdrecht had de winter zijn intocht gehouden. 't Was een koude
December-avond en de weinige menschen, die zich op de ledige straten of grachten
van het stille stadje bevonden, zochten zich, zoo goed zij konden, te beschermen
tegen de woedende aanvallen van den snijdenden oostenwind en liepen zoo snel
het hun eenigszins mogelijk was. Inzonderheid was dit het geval op de Polgracht.
Verscheiden rijtuigen en voetgangers - de heeren in den kraag hunner jassen
gedoken en met den hoed voorover gedrukt; de dames met het kostbare bont om
de schouders en het aangezicht door dikke doeken, zooveel doenlijk was, tegen de
koude beveiligd - spoedden zich allen in ééne richting voort. Zij betraden de breede,
arduinen stoep der woning van Godfried Samuel van Wezenbergen en nauwlijks
had een krachtige ruk de heldere bel doen weerklinken, of de deur werd voor hen
geopend en zij snelden de rijk verlichte marmeren gang binnen, om zich zoo spoedig
zij konden, aan den scherpen wind te onttrekken.
‘Zeker weer partij van avond!’ had de een of andere huiverende voorbijganger in
zichzelven gesproken; maar het was te koud geweest om het nader te onderzoeken
en ijlings was hij voortgegaan.
Toch had hij goed geraden. De beide grootste vertrekken van Godfrieds woning
waren dien avond geopend. 't Was er prettig verwarmd, zoodat men hier al spoedig
de onaangenaamheden van de temperatuur op straat vergat. 't Was er helder verlicht.
De talrijke waskaarsen, op de fraaie luchters en aan weerszijde op den
schoorsteenmantel geplaatst, weerkaatsten in de groote spiegels en schenen zoo
haar glans te willen verdubbelen. Zij deden de kleurenpracht uitkomen van het
gebloemde tapijt en verhoogden de bekoorlijkheid der sierlijke meubelen. Mijnheer
Godfried Samuel van Wezenbergen scheen nog eens zoo deftig dan anders. Zijn
kleeding was onberispelijk netjes, zijn weinige, grijze haren schenen te midden van
zijnen rijkdom nog eens zoo eerwaardig. Hij bewoog zich met zekere zalving te
midden der heeren, die nog in groepjes verdeeld stonden te praten, eer zij zich zoo
aanstonds aan de speeltafeltjes zouden nederzetten;
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of hij begaf zich nu en dan naar de dames, die aan het eind der suite in een halven
kring geschaard zaten en tusschen wie zijn goede, eenvoudige vrouw zich bevond,
wier prachtige kleeding om strijd door de dames geroemd werd en die dezen avond
het genoegen smaakte of de eer genoot, dat alles wat zij aan of bij of rondom zich
had door hare vriendinnen ‘beelderig’ gevonden of ‘keurig’, ‘snoeperig’ genoemd
werd. Aan een geregeld algemeen gesprek viel niet te denken in zoo grooten kring,
als hier bijeen was, en aan de afzonderlijk gevoerde discoursen nam Godfried
Samuel van Wezenbergen maar weinig deel. Hij liep - men kon zien, in het bewustzijn
de algemeene achting herwonnen te hebben - zoo wat heen en weder, sprak met
dezen en genen een enkel woordje en gaf nauwlettend acht, dat de knecht zijn
gasten van de ledige theekopjes bevrijdde en van op nieuw gevulde voorzag.
‘Ziet u, dokter!’ - zeide de burgemeester tot den geneesheer, die met hem en nog
eenige anderen in een hoek van het vertrek stond te praten - ‘hoewel het een zaak
van den gemeenteraad en daardoor van publiek belang was, heb ik er nooit over
willen spreken, omdat een onzer respectabelste families, onze vriendelijke gastheer
persoonlijk daarmede gemoeid was. U vraagt er zoo instantelijk naar en daarom
zal ik het u zeggen. 't Wekte, als van zelf spreekt, allerlei vermoedens; dat plotseling
vertrek van Herman van Wezenbergen en de te kort daarop gevolgde ontdekking
van een tekort in de kas der bank van leening, wel een klein tekort, maar toch altijd
een tekort. Intusschen, als we deze twee zaken combineerden, 't was niet meer dan
een vermoeden.’
‘De burgemeester zal de zaak toch niet zonder onderzoek gelaten hebben!’ bracht
de doctor in het midden.
‘Natuurlijk niet, doctor!’ gaf de burgemeester ten antwoord.
‘Het duurde niet lang, of het bleek, dat het te kort door een fout in de boeken
ontstaan was. En van achteren beschouwd, ben ik blij, dat ik de zaak niet terstond
ruchtbaar gemaakt of bij den officier van justitie heb aangegeven.’
‘Ja’ - meenden de omstanders - ‘dat had voor u leelijk genoeg kunnen afloopen.’
‘'t Verheugt mij ook’ sprak de doctor, ‘maar vooral om onzen Van Wezenbergen.
Dat broertje heeft hem toch al verdriet genoeg berokkend.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

461
‘Ik kan u verzekeren, doctor!’ zoo ving de burgemeester weder aan, ‘de goede man
was er werkelijk kapot van, toen die Herman zoo plotseling was verdwenen. Ik zal
nooit vergeten hoe spoedig na Hermans vertrek Godfried bij mij gekomen is en dat
hij geheel in mijn verontwaardiging deelde en de handelwijze van zijn broeder
tegenover den gemeenteraad beneden alle kritiek noemde.’
‘Ja’ - sprak een ander weder - ‘we weten niet hoe rustig we het nu weer hebben,
nu die sinjeur Herman even plotseling is verdwenen als hij gekomen was.’
‘Als een meteoor!’ riep de een. ‘Een staartster’ lachte de ander. Maar die laatste
vergelijking werd bijna algemeen afgekeurd, omdat de eenige sporen van. Hermans
verblijf te Heesdrecht slechts in der menschen herinnering, doch niet in hunne
onderlinge verhouding gevonden werden. Er was niets wezenlijks van hem
achtergebleven. Nu de lucht van zijn tegenwoordigheid gezuiverd was, ademde
men vrij. Herman van Wezenbergen, was niet meer iemand, die men vreesde of
ontzag - al was het om zijn scherpe tong alleen; men kon veilig over hem praten en
men sprak over hem, tot in de woning zijns broeders toe!
‘Om u de waarheid te zeggen’, ging de burgemeester voort en hij loog zóó, dat
het te verwonderen was, dat hij niet zwart werd, ‘ik heb het van den beginne af aan
al niet op dien man gehad. Hij had voor mij - franchement dit - altijd iets vrijpostigs,
iets van - ja, hoe zal ik het noemen! - van altijd gelijk te willen hebben. Maar met
dat al, om zen broeder’.....De burgemeester hield een oogenblik stil, want Godfried
ging dit groepje voorbij, maar weldra ging hij voort:
‘om zen broeder, ziet u! had hij die betrekking gekregen. En wij mogen den hemel
danken, dat wij van hem verlost zijn!’
O, stellig! een twistzoeker was hij geweest! meende de een en een ander keurde
het in Herman af, dat hij in Heesdrecht niet alles goed en schoon had gevonden,
wat de meesten toch zoo noemden; een derde sprak van hooghartigheid, een vierde
van verbeelding. Maar allen waren het hierin met elkander eens, dat het een zegen
was voor de gemeente, dat Herman niet meer in haar midden vertoefde. En toch,
dat men zóó in Godfrieds woning over diens broeder sprak was zeker niet uit gebrek
aan achting voor den gastheer. Integendeel, men zag hierin een soort van
rehabilitatie van Godfried van Wezenbergen.
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‘Wat ik nooit heb kunnen begrijpen,’ begon de doctor op nieuw, is, dat men om
Hermans wille tegen Godfried ingenomen was. Moet de eene broeder om den
andere lijden? Hij had er toch waarlijk geen schuld aan!’
‘Ik ben het volkomen met u eens,’ zeide de burgemeester, ‘ik zeg maar, wat kon
hij er aan doen, dat zijn broeder zoo was! 't Was onbillijk dat op hem te wreken!’
Ook hierin waren alle heeren het met elkander eens. En elk hunner dacht in zijn
hart, dat zijn buurman zich dat laatste gezegde van den burgemeester kon
aantrekken en vergat dat, niet lang geleden, hij zelf Godfried liefst op een afstand
had gehouden.
‘A propos burgemeester!’ vroeg iemand, ‘is het waar, dat Van Wezenbergen de
man is, die zoo aanzienlijke som aan de nieuwe bewaarschool heeft geschonken?’
‘Mijnheer!’ gaf de burgemeester meesmuilend ten antwoord, ‘het geld is gegeven
op voorwaarde en onder belofte, dat men den naam des gevers zou verzwijgen!’
‘Nu ja’ - lachte men - ‘dat is een publiek geheim, precies zoo, als wie verleden
Zondag in de kerk bij dominé Leembrugge die groote gift in het armen zakje heeft
gestoken.’
Mijnheer Van Wezenbergen!’ riep de doctor met een fijn lachje tot Godfried, die
hem juist weder voorbij wilde gaan, ‘hebt u al gehoord van de ruime collecte van
verleden Zondag bij dominé Leembrugge?’
Godfried trad op het groepje toe en - het gesprek nam een andere richting.
De jonker van Biesheuvel was de dames gaan aanspreken en hoewel hij
onuitputtelijk was in het maken van complimentjes aan de vrouw des huizes en hij
het daarmede ijselijk druk scheen te hebben, was hij toch nu en dan in staat iets op
te vangen van het gesprek, dat een der freules Stekelig voerde met de dame, die
naast haar zat.
‘Onze goede Van Wezenbergen heeft zoo'n verdriet van hem gehad,’ sprak de
freule. Hij is zoo'n echt godsdienstig man en zijn lieve goede vrouw ook; maar zijn
broer! Die is zeker zoo heidensch geworden in dat heidensche land, waar hij geweest
is, dunkt u ook niet? 't Is zoo recht treurig!’
‘Ja, dat zegt u terecht!’ werd haar toegestemd.
‘Ik mag het eigenlijk niet oververtellen,’ ging de freule voort, ‘maar het maakt met
u een onderscheid. Och onze goede Van
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Wezenbergen heeft mij staaltjes meegedeeld van 't geen hij en zijn vrouw van dien
broer te lijden gehad hebben en wat een verdriet het hun deed al die
onaangenaamheid die zijn broer hier veroorzaakt heeft. O 't is vreeselijk geweest!’
‘Ja, freule, dat heb ik ook gehoord!’ gaf men haar ten antwoord. ‘Och, van wie
ook weer? Nu, dat doet er niet toe, maar 't moet dan al heel erg geweest zijn!’
‘Ongelukkig, vindt u niet?’ sprak de freule weder, dat men toch heel dikwijls in
een familie een lid heeft, dat niet deugen wil!’
De dame, die naast freule Stekelig zat, antwoordde niet: want zij had den jonker
Van Biesheuvel niet ver van haar af met de vrouw des huizes zien praten.
‘Maar wat ik het akeligst van alles vind,’ dus vatte de freule het gesprek weer op,
is dat men dan die families er op aanziet. Zij kunnen het toch niet helpen!’
Op dit thema borduurden de beide dames verder.
‘Ik maak u mijn compliment, Mevrouw,’ sprak de jonker tot Mevrouw Van
Wezenbergen, dat men u benoemd heeft tot regentesse van het diaconie-weeshuis.
Nu, men kon geen betere keuze doen. Ik geloof, dat we niet u, maar die inrichting
moeten feliciteeren.’
‘Heusch geen vleierij, op mijn woord niet, Mevrouw!’ reposteerde de jonker,
‘iemand als u, die nog zoo kort geleden aan de freules Stekelig zulk een aanzienlijke
som bezorgd hebt voor de naakte Javaantjes.
Mevrouw Van Wezenbergen zoowel als de freules wilden nu absoluut weten, hoe
hij daaraan kwam, maar de jonker noemde dat zijn geheim; hij kon dan ook moeielijk
vertellen dat hij het wist door het aardige dienstmeisje der freules. En toen de dames
er meer en meer op aandrongen, dat hij zijn bron zoude noemen, begon hij, om
zich te redden, op nieuw te spreken over de naakte Javaantjes en de sokjes en de
onderbroekjes, zoodat de dames hem een goddeloozen spotter noemden. Wie weet
wat hij nog zou hebben moeten hooren, zoo hij het gesprek niet had weten te brengen
op een engagement, dat pas publiek was geworden. En toen eenmaal het rijke
chapitre der huwelijken door de dames in behandeling was genomen, nam de
levendigheid van het gesprek steeds toe en vooral de ongehuwde freules Stekelig
namen ijverig aan de discussiën deel; en van het huwelijk kwam men
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als van zelf op de dienstboden en t o e n behoefde men waarlijk niet te vreezen, dat
het de dames in het eerste uur aan stof tot discours ontbreken zou.
Zoo heerschte er in de vertrekken van Godfried Van Wezenbergen de best
mogelijke geest. De overeenstemming der Heesdrechtenaren, door Herman zoo
jammerlijk verbroken, bleek hersteld te zijn en uit de gesprekken, die dien avond
gevoerd waren, mocht men zekerheid opmaken dat - en zelfs eenigszins hoe Godfried de algemeene achting te Heesdrecht herwonnen had.
Het zal ongeveer negen uur geweest zijn - de gasten hadden zich nog maar kort
te voren aan de speeltafeltjes neergezet - dat de knecht den heer des huizes een
wenk zocht te geven, dat hij hem noodzakelijk moest spreken. Godfried begreep
eindelijk de bedoeling der geheimzinnige teekens, excuseerde zich tegenover de
heeren, die aan zijn tafeltje zaten, en volgde den bediende buiten het vertrek. Daar
werd hem een brief overhandigd, die kort te voren door den post bezorgd was en
waarop het woord: spoed! te lezen stond. De hand, waarmede het adres was
geschreven kende Godfried niet. Hij begaf zich naar de huiskamer, opende den
brief en doorliep snel diens inhoud. Voor een wijle overtoog een doodelijke bleekheid
zijn gelaat, hij had het bericht gelezen van het overlijden zijns broeders. 't Was een
onaangename tijding! En dat zij juist op dezen avond kwam! Wat moest hij doen?
Zijn gasten kennis geven van het gebeurde - maar dan ook de feestvreugde verstoren
en een onaangename stemming wekken - of zou hij alles tot later verzwijgen? Er
was geen tijd tot lang beraden. Hier moest gekozen, gehandeld worden! Godfried
koos, zijn gasten dien avond onkundig te houden van het bericht, dat hem geworden
was; hij zocht de sporen zijner ontroering te verbergen en zette zich neder op de
plaats, die hij zoo even had verlaten, alsof er niets geschied was.
De meeste gasten hadden zelfs niet gemerkt, dat hun gastheer eenige
oogenblikken afwezig was geweest. Godfried nam de kaarten, die vóór hem lagen,
weder op en een tijd lang ging het spel ongestoord voort. Maar toen hij het besluit
nam om niet te laten bemerken, welke tijding hij zoo even had ontvangen, had hij
de kracht zijner zenuwen overschat. Als werktuigelijk nam hij deel aan het spel.
Onachtzaam hanteerde hij de kaarten en het begon de attentie zijner medespelers
te trekken, zooveel flaters als hij maakte, iets wat men van hem volstrekt niet ge-
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woon was. Het bonsde en hamerde in zijn hoofd, alsof het zou barsten. Hij zat met
zijn rug naar de deur gekeerd, vlak tegenover het portret zijner moeder, 't Was hem
of de oogen dier beeltenis onafgebroken de zijne zochten, of van hare lippen gestadig
de verwijtende vraag werd vernomen: wat hebt ge met uwen broeder gedaan? 't
Werd hem bang en banger; de zweetdruppels stonden hem op het voorhoofd en
toen een der spelers, wiens fiches naar het doosje van een ander verhuisd waren,
met koddigen ernst uitriep: ik ben dood! toen barstte Godfried in een zenuwachtig
lachen uit, terwijl hij fluisterend herhaalde: dood! en een vale bleekheid zijn anders
zoo blozende gelaatskleur verving.
Een oogenblik was de consternatie algemeen. Men drong zich om gastheer en
gastvrouw samen. Godfried herstelde zich spoedig en sprak met haperende stem:
‘verschooning Dames! verschooning Heeren voor den schrik, dien ik u bezorgd heb.
Maar ik ontving daar aanstonds een treurig bericht dat ik voor u wilde verzwijgen.
Men schreef mij, dat mijn broeder Herman overleden is; en het onverwachte dier
tijding’..............................Wanneer iemand onvoorziens het een of ander ondervindt,
dan loopt het hem zoo koud langs de leden of ook zoo gloeiend warm, dat het hem
in het eerste oogenblik meestal aan woorden ontbreekt om uit te drukken, wat hij
gevoelt, wat hij gewaar wordt. Godfrieds woorden hadden een pijnlijke stilte
veroorzaakt. De burgemeester was de eerste, die haar verbrak. Hij trad op Godfried
en zijn vrouw toe, reikte hun de hand, en fluisterde iets van smart en verlies en
deelneming en beval hun boven alles aan de goede zijde van dit treurig geval niet
voorbij te zien. In dien geest luidden ook de betuigingen van de meeste gasten en
sommigen trachten zelfs Godfried te overtuigen, dat dit de eenige ware opvatting
der zaak was.
't Scheen of ook Godfried tot dit gevoelen overhelde. Wel maakten de gasten
fatsoenshalve aanstalten om huiswaarts te keeren, maar hij drong er zoo sterk en
zoo lang op aan, dat men toch blijven zou, dat men eindelijk aan zijn verlangen
gehoor gaf en het spel weder een aanvang nam. Toch vlotte het niet recht. De
gedachten waren niet meer geheel er bij. Menig oog dwaalde van de kaarten naar
het gelaat van Van Wezenbergen en dat zijner vrouw, nieuwsgierig hoe dezen zich
hielden.
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Maar Mevrouw had even weinig uitdrukking in haar trekken als altoos, en niets
verried in Godsfrieds houding de aandoening die hij kort te voren gevoeld had. Ook
het keurige souper bracht den verdreven geest der gezelligheid niet weder. Vroeger,
dan misschien anders het geval geweest zou zijn, scheidde men. En de gasten
spoedden zich naar hun woningen om daar, of wellicht reeds onder weg, op hun
gemak al het gesprokene op dien avond zich nog eens te herinneren en elkander
hunne opmerkingen over het gebeurde mede te deelen.
Toen de laatste gasten vertrokken waren en Godfried zich met zijn vrouw op hun
slaapkamer bevond, las hij haar den brief voor, die hij had ontvangen.
‘Bolsum, bij Groningen.
Weledel geboren Heer!
Ik heb mij van een treurigen plicht te kwijten. Gisteren overleed alhier iemand, die
sedert eenige maanden op mijn kantoor werkzaam was en zich aan mij onder den
naam van Kraailoo had voorgesteld. Voor eenige dagen werd hij door eene hevige
bloedspuwing overvallen, die binnen weinig tijd aan zijn leven een einde maakte.
Kort vóór zijnen dood liet hij mij tot zich roepen, noemde mij zijnen waren naam en
verzocht mij u het bericht van zijn overlijden te willen doen toekomen. Zijn uiteinde
is zacht geweest.
Met den wensch, dat gij u zult weten te troosten door de hope des wederziens
en na betuiging van hoogachting noem ik mij
Weledel geboren Heer!
Uwen d. dr.
VAN EEMSTEIN, Rijks-ontvanger.’
't Was middernacht geworden; het uur der ruste was gekomen! Zou die rust gevonden
zijn? Zouden de echtgenooten, eer zij zich tot slapen schikten, gebeden dan wel
gedankt hebben?
Toen de lente den menschen nieuwe vreugde bereidde, droeg Godfried bij zijne
overige titels een meer, dien van lid der provinciale staten. Toen de oogsttijd was
gekomen en de sikkels door de halmen zwierden, had een andere maaier een
anderen
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halm afgesneden, die eveneens tot rijpheid gekomen was. Godfried Samuel Van
Wezenbergen was zeer plotseling gestorven. Over den aard zijner ziekte waren de
geneesheeren het niet eens geweest, maar eenstemmig luidde hun oordeel, dat de
staat van overspanning, waarin hij in de laatste jaren verkeerd had, voor zijn
gezondheid nadeelig geweest moest zijn.
Het was een heerlijke zomermorgen, toen de sombere lijkstoet zich uit de poorten
van Heesdrecht bewoog. Op het stille kerkhof heerschte zoo'n vrede, alsof de goede
God hen, die daar sliepen, in hun rust niet wilde storen. Toen Godfried uitgedragen
werd, had zich een overgroote menigte op die plaats verzameld. Eerst had dominé
Leembrugge bij de geopende groeve een ernstig woord gesproken over hetgeen
Godfried Samuel Van Wezenbergen als Christen geweest was. Hij prees zijnen
godsdienstigen zin en stelde hem den aanwezigen tot een voorbeeld. Daarop had
de burgemeester zijne verdiensten omtrent Heesdrecht in een helder licht geplaatst
en de trouw geroemd, door Van Wezenbergen als lid van den gemeenteraad en als
wethouder betoond en bij was geëindigd met een klaagzang, dat het dezen man
niet vergund geweest was om zijn schrandere bedachtzaamheid en wijze
gematigdheid nog verder als lid van een hooger regeeringscollegie ten toon te
spreiden. Toen had dominé Snellaert het woord opgevat. In welsprekende taal
schetste hij Godfrieds verhouding tot de maatschappij, tot zijn huisgezin, tot zijn
vrienden, en meesterlijk sprak hij over het verlies, dat dezen door zijnen dood leden.
En aan het einde der plechtigheid hadden de kinderen der bewaarschool een ernstig
lied aangeheven, waarin het sterven van hunnen weldoener beschreid werd. En
wie op het kerkhof te Heesdrecht tegenwoordig waren geweest, waren ten hoogste
gesticht huiswaarts gekeerd. Ook de dragers, want het was een deftige begravenis.
Toen men op het kleine kerkhof te Bolsum bij Groningen voor Herman Van
Wezenbergen een graf gedolven had, was het winter geweest en de doodgraver
had geklaagd, dat de grond door de vorst zoo ontzaglijk hard was geworden. De
dragers waren om de bittere koude zoo spoedig mogelijk heengegaan. Daar had
niemand gesproken. En niemand was zijn lijk gevolgd, dan een arme weduwe met
een klein meisje aan haar hand, bij wie Herman Van Wezenbergen zijn intrek had
genomen en aan wie hij zijn weinige kleine bezittingen had nagelaten en die den
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stillen man hadden liefgekregen, al had hij slechts korten tijd bij haar vertoefd.
De godsakker te Heesdrecht telde een sierlijk grafteeken meer, toen men Godfried
Samuel Van Wezenbergen daar ter ruste gelegd had. Daar prijkte zijn naam in
verheven letterschrift en daarboven zag men als zinnebeeld der opstanding een
fraai gebeeldhouden vlinder en daar onder las men: ‘Zalig de dooden, die in den
Heer sterven!’
Waar Herman Van Wezenbergen te Bolsum sliep, werd slechts aangewezen door
een zwart paaltje, met niets meer dan een wit nummer daarop, dat aan het
hoofdeinde der groene zoden stond.
Toen Herman was gestorven las men in een enkel dagblad niets dan: ‘Overleden
te Bolsum in den ouderdom van bijna vijftig jaar de heer Herman Van Wezenbergen.’
Niets meer!
Toen Godfrieds leven was geëindigd, bevatten bijna alle couranten van eenige
beteekenis een lange advertentie, waarin geen zijner titels was vergeten, waarin
gesproken werd van een groot verlies, van de rechtschapenheid en de trouw des
dierbaren afgestorvenen, van een heengaan in vrede en begeerd zijnde, een dood
des rechtvaardigen, een nastaren in de eeuwigheid, en die door een ‘diep bedroefde’
weduwe was onderteekend.
Zoo spraken de menschen en de steenen en de dagbladen na den dood der beide
broeders!
Wat zou er in het boek des levens door God geschreven zijn?
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Herinneringen aan het noorden.
Door Mr. W.R. Boer.
Är Norden icke skön, I bröder, är den ei nu er dubbelt kär? Hvar ligga
länderna i Söder salyckliga som Nordex är?
TEGNÈR.

I.
Onze reis van Stokholm naar Kristiania was bepaald. Wij wenschten toch, al was
het slechts een enkelen blik op het Oude Noorden (G a m l e N o r g e ) bij
uitnemendheid te werpen. Deze reis was nu ook heel wat gemakkelijker dan eenige
jaren geleden. Toen deed men haar te water en met rijtuig en was een 10 of 14 tal
dagen onderweg. Thans is er eene directe spoorwegverbinding, die de beide
hoofdsteden slechts een 20tal uren van elkaâr verwijderd houdt. Toch schijnt hierdoor
het verkeer tusschen de beide landen nog niet veel vermeerderd en de toenadering
en zamensmelting tusschen de beide broedervolken nog niet veel bevorderd. Wij
vonden op dien spoorweg bijna geen direct verkeer, noch van personen, noch van
goederen. Mijn bankier te Stokholm, een aangenaam en beschaafd man, verzekerde
mij, dat hij nooit in Kristiania was geweest, en mij over die reis naar Noorwegen
eigenlijk niets wist te zeggen. Zweedsch geld en geldswaarden worden in de kleinere
plaatsjes van Noor-
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wegen niet aangenomen, en het Noorweegsche werd reeds aan het eerste Station
in Zweden geweigerd. In het algemeen kwam het ons voor, dat de eenheid en
overeenstemming tusschen de drie Noordsche Staten in de werkelijkheid zeer weinig
aanwezig is, of ook bestaan kan. Volk en taal, ontwikkeling en geschiedenis, zelfs
geografische gesteldheid leveren te vele elementen van verscheidenheid en
verwijdering. De Noren hebben in dit alles meer overeenkomst met de Deenen. De
Noorsche- en Deensche taal zijn ten nauwste verwant, maar verschillen geheel van
de Zweedsche. Het uiterlijk van het volk en zijn leven deed ons in Noorwegen veel
meer aan Denemarken dan aan Zweden denken. Het Zweedsche volk geeft meer
den indruk van zekere aangeboren fijnheid en beschaving. Een en ander mag
gedeeltelijk een gevolg zijn van de langdurige heerschappij, die Denemarken over
Noorwegen heeft gevoerd. Nadat toch omstreeks 933 met H a r a l d H a a r f a g e r
Noorwegen, bij veel uitgebreider grenzen, als zelfstandig rijk was opgetreden, en
zich onder diens opvolgers handhaafde, kwam het in 1380 onder Denemarken.
Hako VI huwde met de dochter van Waldemar IV, koning van Denemarken, en liet
bij zijn dood de Noorweegsche kroon na aan zijn zoon Olaf III, die de beide rijken
alzoo onder zijn scepter vereenigde, maar jong gestorven, alles achterliet aan zijne
moeder, de bekende Margaretha, de dusgenaamde Semiramis van het Noorden,
door wier invloed later de Unie van Kalmar tot stand kwam. Van 1380 alzoo tot 1814
bleef Noorwegen met Denemarken onder dezelfden scepter vereenigd en oefenden
de Deenen een overwegenden invloed op dat land uit, dat maar al te zeer als een
soort van wingewest werd behandeld en daaronder zijn welstand meer en meer zag
verdwijnen. Toch schenen er onder Frederik VI van Denemarken betere tijden
aanstaande. Maar in 1812 had Alexander, keizer van Rusland, een geheim verdrag
met Bernadotte gesloten, waarbij hij, tegen afstand van Zweedsch Finland en
medewerking met de verbonden Vorsten tegen Frankrijk, het bezit van Noorwegen
aan Zweden verzekerde. Frederik VI werd gedwongen, bij het Verdrag van Kiel in
1814, hierin toe te stemmen. En toen na den 11 April 1814 te E i d s v o l d eene
Noorweegsche nationale vergadering te zamen kwam, die besloot zich met geweld
tegen dit onregt te verzetten, eene vrijzinnige constitutie aan te nemen en Prins
Christiaan van Denemarkeu tot koning van Noor-
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wegen te kiezen, werd dat verzet door de wapenen der verbonden Mogenheden
onderdrukt. Karel XIII van Zweden werd daarop erkend, terwijl hij de Constitutie
aannam, waarvan het hoofdbeginsel luidt: ‘Noorwegen is een vrije staat,
onafhankelijk, ondeelbaar en onvervreemdbaar, vereenigd met Zweden onder
denzelfden vorst.’ Met welke schoone woorden en warme broederlijke gevoelens
1)
vele Zweden deze vereeniging ook mogen begroet hebben , het laat zich gemakkelijk
begrijpen, dat de verhouding geene aangename heeft kunnen zijn. Gelukkig, dat zij
veel verbeterd schijnt. De Zweedsche regeering heeft de onafhankelijkheid en
autonomie van Noorwegen streng en ruim gehandhaafd, en Zwedens vorsten hebben
daardoor hier meer en meer in achting en genegenheid gewonnen. Wij merkten dit
uit de geestdrift, waarmede juist in dezen tijd de kroning van Zwedens Koning, als
Koning van Noorwegen, te D r o n t h e i m plaats had; uit de luisterrijke ontvangst,
die hem te Kristiania werd bereid; uit de warme genegenheid, waarmede wij over
hem en de koningin hoorden spreken.
Van Stokholm volgden wij weder dezelfde spoorbaan, waar langs wij gekomen
waren, tot L a x a . Van dit station ging zij noordwestwaarts door een weinig schoon
gedeelte van het oude N e r i k e , tot wij te K r i s t i n e h a m n het W e n e r -m e e r
bereikten. Het stadje telt 3 à 4000 zielen, heeft een goede haven, en veel handel
en scheepvaart op het meer. De baan loopt verder door een zeer laag land langs
of in de nabijheid van den noordelijken oever naar K a r l s t a d , waar wij te 8 ure
aankwamen en voor den nacht stil hielden. Toch hadden wij moeite om in het eenige
hôtel onder te komen; en moesten hiertoe ons nachtkwartier in eene soort van
balzaal opslaan. Het stadje ligt aan de uitvloeijing van de K l a r a -e l f in het meer.
Het telt 5000 zielen, heeft veel handel, en ziet er zeer nieuw en regelmatig, maar
zeer nuchter uit. Dit is een gevolg van den grooten brand, die de vorige stad den
den

2

Juli 1865 bijna ge-

1)

Met name zijn het de dichters T e g n è r en G e y e r , die de vereeniging der beiden landen
toejuichten. Men zie ‘S v e a ’ en ‘N o r e ’ en vooral T i l l N o r s k a S t o r t h i n g e t s
D e p u t e r a d e 1823, in Tegnèr's S m ä r r e D i k t e r , waar hij in geestdrift jubelt: ‘De ädla
Brödrafolken lefve.’
De twillingar ur Asahem.
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heel vernietigde. De zeer breede straten en het nieuwe marktplein toonden echter
weinig leven, terwijl hier, zoowel als aan andere oorden van het meer, eigenlijke
fraaije uitzigten ontbraken. De oevers zijn laag, en daarlangs strekken zich vaak
half overstroomde weilanden en met biezen en hoog gras begroeide akkers tot ver
in het meer uit. Het W e n e r -m e e r heeft ons dan ook geen enkele dier heerlijke
indrukken geschonken, die het Wettermeer te smaken gaf. Slechts een enkele maal
zagen wij zijn waterspiegel zich in onbegrensde verte uitbreiden. Het is 't grootste
meer van Zweden en heeft 95 duitsche v. mijlen oppervlakte, bij eene diepte van
300 v. De waterstand is aan groote afwisselingen onderworpen en klimt naarmate
er veel sneeuw op de Noorweegsche bergen valt, waardoor dan ook de lagere
oevers overstroomd worden.
De verdere weg van K a r l s t a d over A r v i k a naar C h a r l o t t e n b u r g aan de
Noorweegsche grenzen levert weinig merkwaardigs. Aan dit laatste station heeft
men de Zweedsche douane, en gaat men in andere wagens (de
Noorweegsche-dienst) over. De eerste eenigermate belangrijke plaats in Noorwegen
is K o n g s v i n g e r . Het stadje ligt zeer schilderachtig op eene hoogte aan de
noordzijde der Glommen, eene niet onbelangrijke rivier, die men hier over een
houten brug, op steenen pilaren, overgaat. Het station aan de zuidzijde van den
stroom is vrij aanzienlijk en overdekt. Er waren hier fraaije wei- of graslanden, waarin
de bontheid en weelderigheid van het veldgebloemte en de zoete geuren daarvan
zeer onze aandacht trokken. Hier verliet ons echter ook de wolkelooze hemel en
drooge lucht van Zweden, om plaats te maken voor die nevelachtige en meer
vochtige atmospheer, die ons in eigen land steeds minder aangenaam aandoet.
Aan het kleine station F e t s u n d verlaat de baan het Glommendal, dat in 't algemeen
eene vriendelijke afwisseling van heuvels, bebouwde landen en houtgewas aanbiedt.
Door een meer woudrijk en rotsachtig landschap, door verscheidene diepe
insnijdingen en over dammen bereikten wij te 1 ure Kristiania, waar wij in het
V i c t o r i a h o t e l vrij goed, maar niet zeer zindelijk geherbergd waren. - De
inrichting van dit gebouw herinnerde ons geheel aan Tirol en Italië. Het gebouw
omsloot eene vierkante binnenplaats, waarop van de b e l é t a g e eene overdekte
gallerij uitzigt gaf; op deze openden de deuren der verschillende slaapvertrekken,
terwijl men aan de
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frontzijde van het gebouw deze gallerij had verbreed tot eene soort van vestibule,
waarin een fontein sprong en het daarom gelegde mos steeds vochtig en groen
hield, terwijl allerlei planten en groene struiken in potten daarvan eene zomertuin
maakten. Dit vormde dan nu ook de leeszaal, waar men Noorsche en ook enkele
Engelsche en Duitsche papieren vond; waar vele gasten het ontbijt, meerderen nog,
na het diner, hun koffie gebruikten.
Wij beginnen terstond onze omwandelingen in Kristiania, eene belangrijke,
bloeijende en prachtig gelegen stad. Na de vereeniging van Noorwegen met
Denemarken werd zij de hoofdstad en is dit steeds gebleven. Men verzekerde ons,
dat de bevolking, die bij de telling van 1855 nog geen 40000 zielen beliep, thans
reeds verre over de 50.000 bedroeg. De stad is, in de nieuwe gedeelten althans,
door de breede, altijd rechthoekig elkander snijdende straten, zóó eentoonig
regelmatig, dat wij er dikwijls door in de war geraakten. Voor trottoirs en afvoer van
water en vuil is behoorlijk gezorgd. Aan de haven en in het daarom gelegen oudere
gedeelte der stad laat dit alles en daarmede de zindelijkheid nog al wat te wenschen
over. Aan het zuidelijk einde der stad, op eene kleine verhevenheid staat het oude
kasteel A g e r h u u s , dat de toegang naar de haven beheerscht. Het is een oud
onaanzienlijk gebouw, met roodpannen dak, door wal en gracht omgeven en van
het plein gescheiden, dat zich hier verder uitbreidt en aan den wandelaar een zeer
bekoorlijk uitzigt op de f i o r d en de hooge schilderachtige oevers verschaft. Het
kasteel zou in 1302 zijn gebouwd en had menig zwaar beleg te doorstaan, met
name in 1716 van de Zweden, onder Karel XII. Aan de poort zagen wij enkele
Noorweegsche soldaten, wier uitrusting ons zeer weinig g e s o i g n e e r d voorkwam.
Aan de breede K a r l J o h a n ' s G a d e , met het front naar een daarlangs loopend
park of plein met opgaande boomen gekeerd, verheft zich het nieuwe S t o r t h i n g s
g e b o u w , waar de wetgevende magt vergadert en hare bureaux heeft. Het gebouw
kwam ons meer vreemd dan fraai voor, en wij zouden niet weten te zeggen in welke
stijl het opgetrokken is. Wat verder heeft men aan de noordzijde dezer straat de
Academiegebouwen, waaraan verschillende Museën verbonden zijn, die een vrij
goed geheel vormen, maar waarin wij de nationale schilderij-gallerij niet meer
aantroffen, daar zij naar een ander gebouw was over-
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gebragt, waarheen wij ons later begeven. Onze straat of weg voert aan de westzijde
der stad eene hoogte op, waarop zich, door parkplantsoenen omgeven, het Koninklijk
paleis verheft. Het was niet zonder moeite dat wij er toegang in kregen, daar alles
reeds gereed was of nog werd gemaakt voor de zeer aanstaande komst van den
Koning en de Koningin. Toch liet men ons ten slotte alles doorwandelen en zien,
tot zelfs de gereed gemaakte slaapvertrekken en b o u d o i r s . Het ontbrak niet aan
ruimte en zekeren goeden smaak, hier en daar aan eigenaardige c o m f o r t en
l u x e , waartoe, vooral in de vertrekken der Koningin, de fraaije bloemen behoorden.
Toch lag er over veel een waas van die eenvoudigheid en gemoedelijkheid, die wij
nog tot de gelukkige kenmerken van het noorden rekenen. Het schoonste was echter
het uitzigt boven van het dak op de nu oostwaarts voor u liggende hoofdstad, hare
haven vol schepen, de daarachter zich verheffende woudrijke hoogten, de zuidwaarts
zich uitbreidende wateren van den f j o r d en het wisselend landschap van hoogten
en diepten langs zijne boorden! - Op de groote markt verheft zich een vrij aanzienlijk
en net kerkgebouw, het is de F r e l s e r s k i r k e , die ik des Zondagsmorgens bezocht,
juist toen de godsdienstoefening was aangevangen. Het altaar met zijne versierselen,
de daarvoor dienstdoende gees telijke in een gewaad, dat geheel gelijk scheen aan
dat door de Katholieke geestelijken bij hunne bediening gedragen, deed mij inderdaad
een oogenblik twijfelen, of ik mij waarlijk in een Protestantsch bedehuis bevond.
Toen de eerwaardige oude geestelijke echter het altaar verlaten en zijn plechtgewaad
afgelegd had, om in een zwarten mantel met witte bef, in de predikstoel op te treden,
geraakte ik uit den droom. De kerk was inwendig zeer net met gebruind hout
betimmerd, en telde een aanzienlijke schare, die, onder begeleiding van een goed
orgel, een inderdaad indrukwekkend gezang aanhief. Toen de geestelijke nu een
langen tekst uit den Noorweegschen Bijbel had voorgelezen en hierover op de
gewone wijze begon te spreken, bleek mij mijn kennis van het Noorsch niet
genoegzaam en verwijderde ik mij, echter niet dan na twee of drie beleefde
uitnoodigingen, om in eene bank plaats te nemen, te hebben afgeslagen. Achter dit
kerkgebouw heeft men een overdekt marktgebouw voor groenten, vruchten, vleesch,
enz. dat zeer doelmatig ingerigt en wel voorzien scheen en waar met
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een naambordje aan elken verkooper zijn standplaats was aangewezen.

II.
Met moeite vonden wij in eene wat meer afgelegen straat het National Museum in
een niet zeer aanzienlijk gebouw. Noch uitnoch inwendig scheen ons dit geschikt
voor het grootsche doel: een kunsttempel, waardig der zoo vooruitstrevende stad,
of der inderdaad niet verwerpelijke kunstschatten, die hier reeds vereenigd waren.
Men vindt hier ongeveer 240 stukken van verschillende scholen. De Italiaansche
telt er slechts 20, waaronder vele kopiën, en stukken van onbekende meesters: de
Duitsche en Fransche een 60tal stukken, waaronder een tweetal van Lucas Cranach;
de Hollandsche en Belgische of liever Vlaamsche school heeft hier over de 100
stukken, waaronder wij, even als in het Museum te Stokholm, vele van bij ons of
ook in andere verzamelingen bijna onbekende meesters zagen. Wij telden hieronder
Lucas van Uden, geboren en gestorven te Antwerpen (1596-1662); Theodor Babeur,
die in 1622 in Utrecht moet gewoond hebben; Alexander Adriansen, die in 1650 in
Antwerpen leefde; Theodor van Bergen geboren te Haarlem in 1645 en aldaar
gestorven iu 1686; Jan van Ossenbeck geboren en gestorven te Rotterdam
(1627-1678); Hendrik Minderhout te Amsterdam geboren en overleden (1637-1659);
C. Lilienberg in 1663 te 's Hage geboren. De katalogus gaf daarenboven nog
verscheidene namen aan, waarbij echter geboorteplaats of jaartallen niet voorkomen.
Ofschoon ons onbevoegd gevoelende om over een en ander eenige uitspraak te
doen, kwam ons ook deze verzameling voor de geschiedenis onzer vaderlandsche
kunst en vaderlandsche kunstenaars niet onbelangrijk voor. Wij vonden hier ook
een achttal stukken van Deensche meesters uit den nieuweren tijd, als van P e d e r
A l s te Koppenhagen en J e n s J u e l uit de vorige eeuw; van C.D. F r i t z s c h
geboren te Kiel in 1808 en gestorven te Koppenhagen in 1843; van C.W.
E c k e r s b e r g , in 1853 in de Deensche hoofdstad overleden; van N i l s
S i m o n s e n , in 1807 aldaar geboren, Zijne voorstelling van een karavaan, die in
de woestijn door een storm overvallen wordt,
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kwam ons niet onverdienstelijk voor. Wij willen ook het werk van de Finsche
kunstenaars, G. W e r n e r H o l m b e r g en J.C. L a u r e n s , niet vergeten. De
eerste werd in 1830 te Helsingfors geboren en stierf te Dusseldorf in 1860; de
tweede, te Abo in Finland geboren, stierf te Rome in 1823. Het stuk van Holmberg
is de voorstelling van een boschrijk landschap in Finland, met een half vervallen
watermolen; van den tweeden eenige boeren, die kaart spelen. Ook van enkele
Zweedsche kunstenaars waren hier stukken, die echter weinig de aandacht trokken.
Alleen scheen mij een stuk van H. Fagerlin uit Stokholm niet geheel zonder
verdienste. Het was eene voorstelling van de bezwaren van het jonggezellen leven.
Twee aardige jonge deerns gluren om een half geopende deur in het wat slordige
vertrekje, waar een jong visscher zijne netten zit te verstellen, en spotten blijkbaar
over diens eenzaamheid en verwarde huiselijke inrichting. De eigenlijke
Noorweegsche kunst is hier door een 40tal stukken van verschillende meesters uit
den nieuwen tijd vertegenwoordigd. Wij noemen in de eerste plaats A d o l f
T i d e m a n d , geboren in Mandal in 1814, want hij is zeker de eerste onder zijne
broeders. Wij bewonderden hier zijn reeds op de Parijsche tentoonstelling van 1855
bekend geworden stuk: ‘d e H a u g i a n e r .’ De geschiedenis van den godsdienstigen
1)
ijveraar Haug en zijne prediking is door den hoogleeraar Veth in de Gids vermeld .
Het stuk stelt een Noorweegsch boeren-binnenhuis voor, waar een gezelschap
landlieden, mannen en vrouwen, bejaarden en in de kracht des levens en kinderen,
naar een jonger man luistert, die met een opengeslagen boek (de Bijbel) in de hand,
het woord tot hen voert. De uitdrukking op het gelaat van den spreker, en de indruk,
die zijn woord op zijne verschillende hoorders maakt, is vol waarheid en kracht.
Zieleleven en gemoedsaandoeningen zijn in alle trekken te lezen, drukken zich in
de verschillende houdingen uit. Wij aarzelen niet het een zeer fraai stuk te noemen,
dat diepe en blijvende indrukken achterlaat, en een groot meester waardig is. Zoo
wij op de uitvoering of de techniek eenige aanmerking durfden wagen, zouden wij
vragen, of het niet wat te fijn gepenseeld (gelikt) was? Niet minder schoon, ofschoon
van klein formaat, is van

1)

Zie d e G i d s 1868. Dl. II. p. 161.
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denzelfden kunstenaar: ‘de eenzame grijsaard’ (d e e n s o m m e g a m l e ), een
oud man, die in den Bijbel leest. Het eerwaardige oude gelaat is vol uitdrukking en
vromen zin, en daarbij uitstekend gepenseeld. J. C h r . D a h l , in 1788 te Bergen
geboren en in 1857 te Dresden gstorven; T h o m a s F e a r n l e y , te Frederikshald
in 1802 geboren en te München in 1845 gestorven; H a n s G u d e , te Kristiania in
1825 geboren; F r i c h , in 1810 te Bergen geboren en te Kristiania in 1858 gestorven;
H e r m a n A u g . C a p p e l e n , te Skien in 1827 geboren en te Dusseldorf in 1853
gestorven; J.F. E c k e r s b e r g , te Drammen in 1822 geboren en te Sandvigen in
1870 gestorven; M a r t e n M u l l e r , te Levanger in 1828 geboren; M e n t h e , te
Sogn in 1842 geboren, en K n u d B e r g s l i e n te Voss in 1827 geboren, strekken
der Noorweegsche kunst hier inderdaad tot eere. Zij bepalen zich bijna allen tot het
landschap, en wel tot die trotsche of eigenaardige tooneelen, waaraan hun vaderland
zoo rijk is. Zoo trof ons de verlaten en wilde eenzaamheid van het tafreel op de
hooge f j e l d s (H ö i f j e l d s b i l l e d e ) van Eckersberg. Deze fjelds zijn de bekende
hooge bergvlakten in Noorwegen, vaak eenige duizenden voeten boven de zee
verheven, waar het ruwe gesteente chaötisch verspreid ligt, de groeikracht wegkwijnt
of geheel ophoudt. Muller's landschap aan de boorden der K r i s t i a n i a f j o r d en
bij de uitmonding van den H a r d a n g e r f j o r d tooverden weder eene andere
eigenaardigheid van het noorden voor des beschouwers blik. Nevens de f j e d s
toch behooren daartoe de f j o r d s , die diepe inhammen of armen der zee, die zich
mijlen ver in het land uitstrekken, en uit wier waterspiegel de rotskust zich vaak
duizenden voeten hoog stijl verheft. De Kristiania fjord, de grootste in het zuiden
van Noorwegen, heeft ons menig prachtig tooneel verschaft; de Hardanger op de
westkust leerden wij eenigszins uit deze schoone voorstelling kennen. Van
aangrijpenden ernst, ja somberheid is Cappelens voorstelling van een uitstervend
Oerwoud. Daar liggen ze, half vergaan en neergestort, die magtige reuzen, die eens
hunne kroonen en armen hemelwaarts strekten! Er is poëzie in verscheidene dezer
landschappen. Er zijn hier ook een paar zalen aan de beeldhouwkunst gewijd, maar
zij tellen weinig anders dan afgietsels, enkele van antieken, de meeste van
Thorwalsens werken. Men vindt ook eenige stukken van Noorweegsche
beeldhouwers, zooals een Jason in marmer van Fladager,
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in 1871 in Rome gestorven, en het borstbeeld van den schilder T i d e m a n d door
Glosimodt. Intusschen deelen wij het gevoelen van den hoogleeraar Veth, dat, waar
wij op het gebied der schilderkunst de eerste plaats zeker aan Noorwegen boven
Zweden zouden toekennen, wij op dat der beeldhouwkunst, gewis aan de
Zweedsche- boven de Noordsche kunst de voorkeur zouden geven.
De onmiddelijke omgeving van Kristiania is zeer schoon en lokt tot wandelingen,
rijtoeren en watertogtjes gelijkelijk uit. Het is eene schoonheid, die het trotsche
vereenigt met het aanvallige; het meer strenge van het noorden met de liefelijkheid
van het zuiden. Getuige het die vriendelijke Oscars Villa, een klein lustslot van den
vroegeren Koning, op een uurtje afstands westwaarts van de stad op den hoogen
rotsachtigen oever der f j o r d gelegen. De landweg die er heen voert, loopt over
hoogten en laagten, en is reeds dadelijk buiten de stad bezoomd door allerlei
vriendelijke en smaakvolle villa's. Velen zijn in zuidelijken, in Italiaanschen stijl
gebouwd, terwijl de schitterend groene grastapijten, de weelde van bloeijende
planten en heesters, een waas van vriendelijkheid en blijmoedigheid daarover
spreidt, dat hier en daar slechts getemperd wordt door de ernstige schaduwen der
ontzaggelijke pijnboomen, of door de weelderigheid van het groen der loofhouten,
waartusschen door men van tijd tot tijd weder de wateren der f j o r d in het zonlicht
ziet schitteren. Zoo bereisden wij aan een schoonen zomeravond het vriendelijk
park, waarin de vorige Koning van Zweden en Noorwegen, een landhuis liet bouwen,
dat met zijn witte gevels en toren schilderachtig tusschen het groen ligt ingesloten.
Het heeft geene bouwkundige waarde, daar het in geen bekende stijl is opgetrokken.
Het kan inwendig, bij kleine ruimte, ook slechts weinige gemakken, althans voor
een eenigszins talrijk vorstelijk gevolg aanbieden. Maar de ligging is allerbehoorlijkst
en het witte torentje is op verre afstanden en aan zeer verschillende punten van
Kristiania's omstreken zigtbaar. Het bragt ons dan vaak en het brengt ons nog,
wanneer het oprijst voor onze verbeelding, de herinnering aan een der liefelijkste
avonden en tooneelen, die wij ergens genoten. Op het terras voor het hoofdgebouw
is men wellicht een 150 v. boven het watervlak der F j o r d , op wier kalme spiegel
tal van stoom- en zeilschepen, en eene memgte roeibootjes zich bewogen,
Noordoostwaarts
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strekt zich de heuvel- en rotsachtige kust uit; zag men in 't verschiet de vriendelijke
hoofdstad met zijne roode daken en torenspitsen, omgeven door het steeds hooger
en in bergvormen overgaande landschap; oost- en zuidwaarts de eindelooze
rotspartijen en eilanden, die de wateren der Fjord nu eens als een meer schenen
in te sluiten, dan weder verdeelden, en openingen toonden, waar het oog op nieuwe
water- en rotspartijen rustte. De blaauw groene tinten van het water, de graauwe
kleur der rotsen, de afwisseling van het groen der loof- en dennenboomen, de
wonderbare kleurschakeeringen, die van den noordelijken avondhemel over dat
gehcele landschap werden uitgestort, vormden een tooneel, dat zamensmelt met
het bekoorlijkste wat Zwitserlands of Italies meeren ons in onze hermnering te
aanschouwen gaven en dat ons deed instemmen met die woorden van den
Zweedschen Bard:
‘Zijn zij niet schoon, Oud-Norges landen,
En zijn ze u dubbel dierbaar niet?
Waar vindt ge ooit aan Zuider stranden
Iets schooners dan hier 't Noord' u biedt?

Een niet minder prachtig en veel uitgestrekter gezigt heeft men van
F r o g n e -S a e t t e r . Het is een der landhuizen van den rijken en voor vreemdelingen
hoogst beleefden en voorkomenden Bankier H.....Het bestaat in een zeer net
Zwitsersch Chalet, waaraan alleen de groote spiegelruiten iets minder eigenaardigs
geven, maar dat overigens ook inwendig comfortable en voor winterverblijf is ingerigt.
Het ligt op eene berghelling, noordelijk van Kristiania, 1500 v. boven de Fjord. Wij
bereikten het langs een fraaijen landweg, waarop wij aan den zondag achtermiddag
eene menigte rijtuigen en voetgangers aantroffen. De weg slingert eerst door een
bekoorlijk, wel bebouwd landschap, waar rogge, gerst, haver, aardappelen, welig
tierden, en menig vriendelijk boerenhuis met zijn goed gekleede bewoners een
indruk van welstand en tevredenheid bood. Onbegrijpelijk verrassend en aangenaam
was de bonte verscheidenheid van veldgebloemte, die zich in graslanden, aan den
weg, ja overal vertoonde. Naarmate de weg klom werd de streek meer boschrijk,
en weldra vervolgden wij hem tot bijna op de hoogte door een prachtig dennewoud;
reusachtige stammen, levende scheepsmasten, tusschen wier bruinroode kolommen
hier en
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daar de droefgeestige berk zijne wit gevlekte stam toonde, terwijl een mollig tapeet
van mos en wild gras zich daaronder uitstrekte. Toch waren er in deze wouden den
vorigen winter, in één enkelen nacht, duizenden dier woudreuzen geknakt en ter
aarde gezonken door den last der ottzettende sneeuwmassa's, die dan op deze
hoogten kan vallen. De genoemde Heer H.....verhaalde mij dit, maar tevens, hoe
hij dan vaak dagen en nachten in zijn hoog gelegen chalet vertoefde en met de
slede bergafwaarts naar de hoofdstad kwam. De lucht moet hier dan ontzaggelijk
helder en veerkrachtig zijn, en men kan hier dikwijls het fraaiste weder en de
helderste zonneschijn genieten, terwijl beneden een graauwe, kouden nevel alles
inhult en overdekt. Hoe geheel anders was het tooneel aan dezen
zomerachtermiddag! Overal groen en bloemen; vrolijke menschen groepen in woud
en gras gelegerd; een der prachtigste vergezigten op stad en F j o r d ; en naar het
zuidwesten, ofschoon zeer in nevelen gehuld, op de met sneeuw en ijs gekroonde
bergspitsen van T e l e m a r k e n .

III.
Wij mogen vooral niet zwijgen over een belangrijk bezoek, door ons aan het Stedeke
Drammen gebragt. De spoorweg daarheen en verder naar Haugsund en tot
Randsfjord heeft haar station aan het westelijk einde van Kristiania. Het is een groot,
fraai en goed ingerigt gebouw, waar aankomen en vertrek der treinen, onder het
overdekte gedeelte, op dezelfde wijze is ingerigt als aan het S t a t i o n d u M i d i
te Brussel. Men heeft echter ook hier in het station geene restauratie en kan letterlijk
niets krijgen. De nu gevolgde spoorweg, die door verschillende dalen het hoogland
en gebergte inslingert, is van smal spoor voorzien; en stations en kunstwerken zijn
overal bijna uitsluitend van hout aangelegd. Wij passeerden groote en lange bruggen
of viadukten, die tot belangrijke hoogten, op de meest eenvoudige wijze, uit zware
dennen balken in kruisverband waren zamengesteld.
De baan loopt dikwerf langs de boorden der F j o r d en levert menig vriendelijk
landschapsbeeld op. Drammen is bekoor-
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lijk gelegen, aan de uitmonding eener groote rivier van denzelfden naam als de
Fjord. Deze rivier, gevoed door tallooze kleine bergstroomen, die deels ontspringen
in de hooge bergen van Hardanger, passeert men over eene eindeloos lange houten
brug, daar het station en het aanzienlijkste deel der oude stad aan den zuidelijken
oever ligt. Het plaatsje, dat 12000 zielen telt, heeft een uitgebreiden handel, vooral
in hout, ook op ons vaderland. Wij ontwaarden op rivier en Fjord eene menigte
schepen, maar hier zoowel als in andere noordsche havenplaatsen ontmoette ons
oog slechts zelden de vaderlandsche driekleur. Toen onze lange trein aan het zeer
eenvoudige maar uitgestrekte stationsgebouw zijne vele passagiers had afgezet,
stroomden wij met de meesten weder over de fraaije stadsbrug naar het noordelijk
of nieuwere gedeelte der stad. Daar lag in het hoogere deel het eigenlijk doel onzer
togt. Dit was een bezoek aan de tentoonstelling van Noorweegsche nijverheid, op
het gebied van handwerken, fabriekwezen, en huiselijken arbeid. Op een ruime
plaats buiten de stad in het park zag men een groot gebouw van twee verdiepingen,
en met hooge, boogsgewijze toegangen. Het was geheel van hout, en in dien
eigenaardig Noorweegschen stijl gebouwd, die zich onderscheidt van - en toch
groote overeenkomst heeft met de Zwitsersche - Chaletstijl.
Zulk een gebouw, waar talrijke vlaggen en banieren op wapperden, heeft geen
bouwkundig, maar een zeer nationaal aanzien. Inwendig was het ruim en had men
zeer goed gezorgd voor licht en lucht. De voorwerpen waren doelmatig geplaatst
en gemakkelijk toegankelijk. Aan den ingang betaalde men een entree van 4 skilling
per persoon en kon men zich een zeer goeden katalogus verschaffen. De
tentoonstellings-commissie bestond, buiten den secretaris, uit 15 leden. De voorzitter
(f o r m a n d ) was de ridmeester, grossier M e l h a u s ; de vice-president, de ingenieur
Geelmuyden. Onder de overige leden telde men een stoffenverwer, twee
kastenmakers, twee grossiers, een schoenmaker, een schilder, een blokmaker, een
wagenmaker, een smid en koperslager, een bierbrouwer, dus bijna uitsluitend lieden
uit den handwerkstand. Een bewijs, dat deze hier hoog staat in ontwikkeling en
tevens geheel den toon aangeeft. De tentoonstelling was in drie hoofdafdeelingen
ste

gesplitst, deze wederom in klassen en groepen. De 1
ste

handwerk en nijverheid, en in de 1

afdeeling was gewijd aan

kl. vondt men werktuigen, metaalwerk
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de

en metalen; in de 2

de

scheepsbouw en visscherij, in de 3
de

leer, glas, en grondstoffen, in de 4

de

van hout been, hoorn, kurk enz., in de 5
de

papier, boekdrukkerij en binderij, in de 6
ste

lederwerk, in de 8

voorwerpen van steen,
van
de

gesponnen en geweven werk, in de 7
de

voedingsmiddelen en dranken, in de 9

voorwerpen, die

de

betrekking hebben op wetenschap, onderwijs en kunst. De 2 hoofdafdeeling
bevatte voorwerpen van huiselijken arbeid en familievlijt, gerangschikt naar de
de

ambten en districten, waarin Noorwegen verdeeld is. De 3 hoofdafdeeling toonde
ons de landhuishoudkundige zaken, als landbouwwerktuigen, die ten dienste van
boerenwerk en tuinbouw, en voortbrengselen van een en ander.
Deze tentoonstelling was in vele opzigten zeer eigenaardig en bijzonder. Men
miste er in 't algemeen die fijnheid van bewerking, die smaak en sierlijkheid van
vormen, die ons zoozeer boeiden en aantrokken op de Tentoonstelling der
Italiaansche kunstvlijt, die wij in 1871 te Milaan bezochten. Stevigheid, doelmatigheid
voor het gebruik, zekere burgerlijke eenvoudigheid, die wel eens met grofheid of
ruwheid gepaard ging, kenmerkte hier vele zaken, maar hing toch vaak zoo naauw
zamen met klimaat en volksleven in het hooge noorden, dat het daaraan een geheel
eigenaardige, dikwerf niet onbehagelijke tint gaf. De grootere steden Bergen,
Dronthjem, Stavanger, Drammen en vooral Kristiania, speelden natuurlijk een
hoofdrol, waar het de eigenlijke kunstnijverheid, een medegaan of mededingen met
de algemeene nijverheid betrof. Bij vergelijking der Noorweegsche en Italiaansche
tentoonstellingen zoude men Kristiania met Milaan kunnen gelijk stellen. Elk dier
steden stond in talrijkheid der ingezonden voorwerpen, en in hoogere ontwikkeling
van kunstvlijt, op de beide tentoonstellingen onmiskenbaar boven aan. Zoo leverde
Kristiania zeer goed en smaakvol goud- en zilverwerk, met name het dusgenaamde
f i l i g r e i n (f i l i g r a n s a r b e i d e ). Ook de meubelmakers dezer hoofdstad gaven
gelukkige bewijzen van de ontwikkeling, die dit vak hier bereikt had. Wij zagen er
zeer fraaije en smaakvolle ameublementen voor salons, eetzalen en ook voor
woonkamers (M ö b l e m e n t t i l s p i s e o g D a g l i g v a e r e l s e ). Een van
Knudsen uit Bergen was van nootenboomenhout met groen rips en bestond uit een
tafel, een sofa, 2 leunstoelen en 6 gewone stoelen, benevens (zeer vreemd!) een
uitschuivend kinder-ledekant.
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De verschillende stukken waren goed en smaakvol bewerkt, en kwamen op 120
species thaler (ongeveer f 312). Er waren ook verschillende meubelen van
nootenboomen- of zwart hout, met andere houtsoorten, als rozenhout, enz. ingelegd
en versierd, die de aandacht verdienden. In fraai en kunstig houten snijwerk kan
Noorwegen mededingen met Zwitserland en Tirol. Het bezit even als de beide laatste
landen de onkostbare grondstof in het uitstekende dennen en ander hout, en het
zijn dikwerf de landlieden en herders, hier ook wel zeelieden en kustbewoners, die
de ledige uren aan deze soort van kunstwerken besteden. Houtsneêwerken
(T r a e s k j a e r e r a r b e i d e ), als naaikistjes, tabaksdoozen, botervormen, heften
van messen, pijpen, bierkannen, servetringen, zagen wij in menigte. Toch heerschte
hier niet die verscheidenheid, en vond men geenszins die grootere en keurige
werkstukken, die men in dit g e n r e in de magazijnen te T h u n , te G i e s b a c h ,
en B e r c h t e s g a d e n aantreft. De houtwerkkunst is hier blijkbaar nog meer in
hare kindschheid, en de meeste zaken kwamen ons daarbij zeer duur voor. Dit
laatste schijnt echter een algemeene trek der Noordsche nijverheid, en men
verzekerde ons, dat dit een gevolg was van de hooge dagloonen en verdere
voortbrengingskosten, die dan ook verhinderden, dat Noorwegen, op het gebied
der nijverheid, met eenig goed gevolg tegen het buitenland konde optreden. Zeer
goed en deugdelijk was de afdeeling, die betrekking had op scheepsbouw en
uitrusting; modellen en teekeningen van schepen en vaartuigen: verschillende
soorten van touwwerk en zeildoek; van vischtuigen en vischwant. Men kon hier zeer
goed bespeuren, dat de Noren een zeevarend volk vormen, dat zich met kracht en
kennis toelegt op alles, wat daarmede in verband staat. Veel herinnerde ook aan
eene andere natuurlijke tak van ontginning en nijverheid in 't Noorden, de ontginning
van grondstoffen uit bergwerken en steengroeven. Zoo zag men ijzer en
staalfabrikaten uit Egelands ijzerwerk; stalen van koper uit Böylestad's kopergroeve;
van erts uit de groeve van Jarlberg bij Drammen; zilveren baren uit de zilvermijn te
Kongsberg; stalen van erts en gesmolten ertsen uit het Nikkelwerk in Ringrike; platen
en tafels van Gjaellebacks marmer; grafzerken van graniet; geslepen en ruwe
steenen; molensteenen; monumenten van graniet, zandsteen en verschillende
marmersoorten; ook gebakken steen en vele kalksoorten.
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Een andere tak van nijverheid, wier talrijke voortbrengselen en vaak deugdelijke
bewerking aantoonden, dat zij hier in werkelijke behoeften moest voorzien, omvatte
zaken van vilt, wasdoek, coatchouk, leder en bont. Dat alles herinnert aan Noorwegen
als een der vochtigste en regenachtigste landen en tevens aan de strenge koude,
die hier heerschen kan. Wij hadden van het eerste eenige ondervinding, want,
gedurende ons kort verblijf in Noorwegen, en wel midden in den zomer, doorleefden
wij drie regendagen, waarin men geen droog uur telde, en waarvan een franschman
in ons hotel, niet ten onrechte getuigde: ‘c e n ' e s t p a s d e l a p l u i e , c ' e s t
u n e c a s c a d e .’ Het is zeker, dat al die hier tentoongestelde vilten hoeden en
petten, zuidwesters, regenfrakken, en kleeren van oliedoek (o l i e k l a e d e r ) ook
tevens aan de zeevaart herinneren, evenals veel lederwerk. Het schoenmakerswerk
van het grofste tot het meest fijne en volkomene, het mode schoeisel, voor de voetjes
der Noorweegsche schoonen in gezelschaps- en balzaal bestemd, kwam ons zeer
doelmatig en ook net en sierlijk voor.
De tweede hoofdafdeeling was voor ons echter verre de merkwaardigste, daar
zij belangrijke blikken deed werpen in de woningen en in het leven der bewoners
van de door ons bezochte streken niet slechts, maar van die veel verdere, die zich
naar het hooge noorden uitstrekken. Het gold hier de voorwerpen van handenarbeid
en huiselijke nijverheid en vlijt, en wel, gelijk wij reeds zeiden, tentoongesteld naar
de verschillende districten, waarin de inzenders woonden. Men had onder de hier
tentoongestelde zaken, vele afkomstig van handwerkscholen en plaatselijke
nijverheidsinrichtingen, en ontzaggelijk veel werk van vrouwen, dat zich, naar den
aard daarvan, weder tot zeer verschillende standen liet terugbrengen.
Zoo zag men hier voorwerpen uit de handwerkschool te Aker te Nydalen, uit de
meisjesschool te Frederikstad, van de nijverheidsvereeniging te Ström, en andere
plaatsen. Men zag hier veel strooarbeid vooral uit de meer zuidelijke deelen des
lands; waaronder stroohoeden, mandjes en korven: voortbrengselen van het
weefgetouw als tafeldoek, servetten, lakens enz. Haken en breien schijnt mede
eene zeer geliefde huiselijke bezigheid, en menige F r u ' s en F r ö k e n ' s naam
staat op den katalogus vermeld, als inzendster van Anti-Makassers, van gestrikte
of

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

485
geknoopte overgordijnen, spreijen, tafelkleedjes, kleedjes voor wiegen, ledekanten
en sofa's, met enkele of dikwerf bonte kleuren. Anderen zonden geborduurde
zakdoeken, of borduurwerk op zijde, wit taf, en andere grondstoffen. Men vond hier
ook vele wollenweefsels en voorwerpen van wol vervaardigd. Uit de streek van
Ringerige, een district of voogdij van het ambt B u s k e r u d , zagen wij een damasten
tafelstel (tafelkleed en servetten) door zekere Ottilie Berg ingezonden; verschillende
soorten van garen van Frue eip: tafel- en vloerkleedjes van Bertha Holtenaes; en
meer dergelijke zaken, een tiental nommers alleen uit dit kleine district! Uit dat van
Gudbrands-dalen zagen wij F i n g e r v a n t e r , wollen handschoenen of moffen, die
wel aan een Noordschen winter deden denken; en van berkenbast gevlochten
schoenen, die droog, warm en doelmatig schenen, maar alléén gepast voor
Noorweegsche voeten; iets, wat ook van volkomen toepassing is op de gebreide
wollen kousen, die uit verschillende streken waren tentoongesteld. Throndjhem, of
liever het schoone geslacht dezer oude hoofdstad des rijks, zond wollen en zijden
doeken en kleedingstukken, benevens de noodige vloer- en ledekantkleedjes; ook
waren hier verschillende gebreide voorwerpen uit het krankzinnigen gesticht te
Rotvold. Menig district zond voorwerpen van hout en been vervaardigd, zooals
houten schoenen of klompen, stoelen of zetels, kleine meubelstukken en sieraden.
Hét Noordelijkste gedeelte des lands, het amt F i n m a r k e n , waar in de nabijheid
van den Noordkaap in dezen tijd van het jaar de middernachtszon zijn wonderbare
glansen over de eenzame rotsoevers en de verlaten steppen uitstort, had hier een
aanschouwelijk beeld geleverd van het leven zijner zoo schaarsche en zwervende
bewoners. Men zag, maar buiten het tentoonstellingsgebouw, een Finsche hut van
renddierhuiden en wasdoek, zeer digt en stevig zamengesteld, en voorzien van de
schamele benoodigdheden, waarmede de bewoners aan hunne dagelijksche
behoeften voldoen. Met een oog op die huisselijke bezigheden, en op hetgeen zij
voor de behoeften, voor de veraangenaming, voor de versiering van het dagelijksche
leven verschaffen, krijgt men wel de overtuiging van de overgroote eenvoudigheid,
die in de meeste streken en kleine plaatsjes van Noorwegen heerschen moet, van
den ijver en de werkzaamheid, die vooral in de lange winteravonden, in die nederige
woningen, en bij de vrouwelijke leden
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van het gezin, niet het minste, moet te vinden zijn, van den strijd tegen vijandige
machten der natuur en het kampen, om toch nog eenige weelde, nog iets meer dan
het volstrekt onontbeerlijke aan haar te ontwoekeren. Maar de afgescheidenheid,
de onbekendheid met de buitenwereld spreekt toch ook duidelijk uit de een
vormigheid, uit het weinig sierlijke, uit de verwaarloozing van vorm en kleur, uit het
vaak ronde en plompe van vele der hier tentoongestelde zaken.
Dat het leven buiten de grootere steden een zeer eenvoudig leven is bleek ons
spoedig, toen wij een helderen zomerdag waarnamen, om een uitstap uit de
hooldstad naar het dusgenaamde R i n g r i k e te maken.

IV.
Wij deden dezen toer met een zeer goed rijtuig en twee stevige paarden, maar
hadden er 15 a 16 uren toe noodig. Eerst volgt men den grooten weg van Kristiania
naar Dramnen, met zijne heerlijke uitzigten op de Fjord, tot bij het dorpje
S a n d v i g e n , een vrij uitgestrekt maar overigens onbeduidend plaatsje. Van hier
gaat een nieuwe weg door een heuvel- en rotsachtige streek, waar een woudstroom,
de I s e E l f , zijn water schuimend en bruisend tusschen en over steen- en
rotsblokken voortstuwde.
Er was in dit landschap iets Zwitsersch, maar minder grootsch. Ongeveer te 10
uren hielden wij aan eene kleine, alleenstaande woning stil, waar onze paarden
gevoederd werden. Het was de gebruikelijke, ook wel de eenige pleisterplaats op
deze route, waar wij ook des avonds terugkwamen. Toen zochten wij in het
eenvoudig boerenhuis een toevlugtsoord tegen den regen. Het was geheel van
hout; ook met houten plankjes gedekt, en bestond uit één vertrek, en daarachter,
maar geheel afgescheiden, in een stal voor vee. In het vertrek, door een paar kleine
vensters verlicht, was een bedstede en een houten wieg; een plank op een paar
schragen diende tot tafel, een houten bank en een paar stoelen vormden, met een
klein kastje aan den wand, den geheelen inboedel. In dat kastje lag echter een
blijkbaar veel gelezen boek, de ‘H u u s a n d a g t ,’ een stichtelijk boek, dat nevens
en mogelijk meer dan de Bijbel wordt gebruikt. Ook zag men, en het was wel het
eenige eigenlijke sieraad, in een lijst
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en achter glas eene soort van kalender, rijk aan teksten en vrome spreuken. Aan
de tafel zat een oud man, met een bril op, maar die zeer over zijne oogen klaagde;
eene jeugdige vrouw, daar zij nog een zuigeling aan den borst hield, maar wier
gelaat de sporen van vroegtijdige veroudering droeg, was over hem gezeten. Haar
man hielp onzen koetsier en scheen de eigenaar van dit erf. Ofschoon er alles door
ouderdom, rook en gemis aan verf somber en donker uitzag, deed ons het
i n t é r i e u r geen indruk van bepaalde armoede of vuilheid. Van dit oord ging onze
weg steeds klimmende en eindelijk bereikten wij een plek, die men P r i n d s e s
S o p h i e s U d s i g t heeft genoemd. Men is hier eenige honderde voeten boven
den T y r i f j o r d , een dier groote binnenlandsche meeren, die langs den een of
anderen waterweg met de zee zamenhangen. De effen waterspiegel ook aan de
overzijde door bergen en steile rotswanden bezoomd, die zich daarbij zuid- en
noordwaarts verre uitstrekt, terwijl alle berghellingen en rotskloven in het donkere
groen van majestueuse dennenwouden zijn getooid, levert een onbeschrijfelijk
grootsch en indrukwekkend tooneel. Indrukwekkend is de doodsche rust en
eenzaamheid. Geen stoomboot met haar rookwimpel; geen zeil in de zonneglans
schitterend; geen bootje welks riemslag het watervlak doet kabbelen; geen blaauw
rookzuiltje tusschen de rotskloven of boven de toppen der dennen; niets dat aan
eenig menschelijk leven kan herinneren. Zulke tooneelen doen niet aan Zwitserland
denken; meer aan de eenzame grootheid van Tirol; maar laten ook dit in verheven
en sombere ernst nog achter zich. Deze weg, uitmuntend aangelegd en
onderhouden, loopt nu verder langs de vaak bijna loodregte rotswanden naar
S u n d v o l d e n . Het is bijna een alleenstaande kleine herberg, waar men
overnachten kan; maar, waar wij in een zeer goede en zindelijke gelagkamer, met
twee heeren uit Berlijn, een vrij goeden maaltijd genoten. Wij maakten echter eerst
in hun gezelschap, en onder geleide van een gids, den toer naar K o n g e n s
U d s i g t . Het is eene zeer steile en vermoeiende bergbestijging; langs weinig
gebaande paden; door digt houtgewas en dennenbosch; waarbij men dikwijls van
steen op steen over moerassige plekken moest springen, tot wij na ongeveer 1½
uur, de genoemde plek, het hoofddoel van den geheelen toer bereikten.
Het is een vooruitspringende rotspunt, zoo steil, dat men de Tyri-Fjord als diep
onder zijne voeten zich ziet uitstrekken. Het

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

488
uitzigt is grootsch en prachtig. De blik dwaalt over Fjorden, rivieren en meren, tot
hij ver in het westen wordt bepaald door de besneeuwde rotspunten van het
G o u s t a f j e l d . Hij omvat meer op den voorgrond de kalme waterspiegels van
Tyrifjord en Holzfjord, die zich in een halvemaansgewijze zich uitbreidende vallei,
door prachtige berg- en rotspartijen omgeven, bekoorlijk voordoen. Dat schoone
land heet Ringrike, omdat het in overoude tijden aan zekeren Koning Ring zoude
hebben toebehoord, R i n g zoo bekend in de F r i t h i o f 's s a g e , als de uitstekendste
van Noorwegens vorsten, die de wijsheid van M i m e r aan de de goedheid van
1)
B a l d e r paarde . En naar hem heet de plek waarop wij staan K o n g e n s U d s i g t ,
omdat ook hij van hier den blik liet weiden over de schoone en vreedzame, de
wouden grasrijke streeken van zijn gezegend rijksgebied. Want,
‘Zijn land scheen een lusthof, den Goden gewijd,
Welks stille dreven
Nog nimmer getuigden van bloedigen strijd;
Maar wijd en zijd.
Staan bosschen en weiland, met rozen doorweven.

Volgens Murray vergelijken velen dit gezigt met dat, 't welk men bij het afdalen van
den Jura op het meer van Geneve, de rotsoevers van Savoije, en de alles insluitende
Alphenketen met den zich daaruit verheffenden Monthlanc, geniet. Voor ons gevoel
is er tusschen dit Noorsche en dat Zwitsersche landschapstafereel geene vergelijking
denkbaar. Ons scheen het sneeuwgebergte, mogelijk tengevolge van den grooteren
afstand, een veel minder sprekend en overheerschend karakter aan het Noordsche
landschap te geven. De mindere hoogte der bergen, al is de lijn der eeuwige sneeuw
hier ook veel lager dan bij de Zwitsersche gebergten, is hierop gewis ook van invloed.
Maar het Noorsche landschap heeft, zelfs in het licht van dezen schoonen zomerdag,
iets eenzaams, ernstigs en sombers in lijnen en tinten, dat het geheel onderscheidt
van de Zwitsersche natuurtooneelen.
Wij hebben ongeveer dezelfde bedenking tegen het gevoelen van v o n B u c h
bij zijne beschrijving van het uitzigt van Ege-

1)

M i m e r is volgens de Noordsche Godenleer, de eigenaar of de bezitter van de bron der
wijsheid; B a l d e r was de zoon van Odin en Frigga, de God van het reine licht. De
aangehaalde plaats uit de F r i t h i o f 's S a g e is naar de vertaling van E i c h s t o r f f .
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berg. Aan de zuidoostelijke zijde der eigenlijke haven van Kristiania en over de oude
stad verheffen zich aanzienlijke hoogten, waaronder een ongeveer 400 v. hoog
punt, als de E g e b e r g bekend is. Een slingerende rijweg voert door de voorstad
vrij steil daarheen. Wij hebben daar des avonds en des morgens een uitzigt genoten,
dat inderdaad bekoorlijk mag heeten, door liefelijkheid en groote verscheidenheid.
Daaronder u ligt de groote stad aan het einde der baai, in het midden van een
landschap, dat overal de sporen van bewoning en welstand schenkt. Talrijke schepen
liggen in de haven, of vertoonen zich verder tusschen de eilandjes en rotsgroepen
van de Fjord. Zwelllende heuvelvormen, en ruwere omtrekken van bergen omlijsten
westen noordwaarts het lachende landschap. Maar het is wederom niet te vergelijken
met het gezigt van de Savooische hoogten op Genève en het meer.
Van Kristiania uit bezochten wij nog het M i ö s e n m e e r en L i l l e h a m m a r ,
in de hoop om iets van het beroemde Gudbrandsdal te zien, waarin wij echter door
voortdurende Noorweegsche regen werden verhinderd. Teleurstellingen van dezen
aard, hoe treurig ook, schijnen in Noorwegen den reiziger zeer dikwijls te treffen.
Toch waren wij nog zeer voldaan over dezen uitstap. Wij vertrokken des morgens
te 8 ure met de spoortrein, die ons te 11 ure te Eidsvold bragt. Het landschap is
meest heuvelachtig en vrij goed bebouwd, maar levert geene groote verscheidenheid
of bijzondere schoonheden. Eidsvold is een klein plaatsje, waarvan men niet veel
te zien krijgt dan het vrij groote Station. Men is hier aan de rivier V o r m e en begeeft
zich terstond van het overdekt Station over een houten hoofd naar de stoomboot.
Het was een zeer goed en net ingerigt vaartuig. De groote kajuit was c o m f o r t a b l e
en bezat, evenals de meeste stoombooten eene kleine boekerij in glazen kast, ten
gebruike der reizigers. Men kan zulke kasten met grootere of klemere
boekverzamelingen van bepaalde schrijvers in Kristiania koopen. Hier vonden wij
vele Engelsche romans, en werken van A n d e r s e n en I b s e n . De laatste woont
te Dresden, maar schijnt een zeer geliefd volksschrijver. De bekende B j ö r n s o n ,
het was een vriendelijk Noorweegsch heer, lid der rechterlijke magt te Kristiania die
ons dit mededeelde, heeft wel iets van zijne vroegere populariteit verloren, daar hij
zich te veel in de Staatkunde gemengd had. Deze loopt in Noorwegen
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vooral over den meerderen of minderen invloed van het land tegenover de steden
en schijnt soms hevig genoeg te worden. Van Eidsvold tot Minde, bevaart men de
V o r m e , die zich bij het laatstgenoemde plaatsje in het meer stort. De
M i ö s e n -S e e strekt zich van M i n d e tot L i l l e H a m m e r in eene lengte van
63 Engelsche mijlen uit. Het meer heeft aan zijne oostelijke oevers verscheidene
groote indiepingen, (viigen) ‘waarvan de grootste ongeveer op de halve lengte
eenigermate een nieuw meer, de F u r n a e s f j o r d vormt. Het Heilige eiland
(H e l g e ö ’) is het punt waar het meer zich in twee gedeelten splitst, ongeveer als
de rotspunt waarop de villa Serbelloni praalt het meer van Como in een oostelijken
en westelijken arm of boezem deelt, die van Lecco en Como. Hier zijn echter, achter
H e l g e ö om, de beide takken van het meer door een straat of Sond vereenigd.
Het meer wordt aan de oostzijde begrensd door het ambt Hedemarken; aan de
zuidpunt door dat van Akershuus; ten westen en noorden door Kristiaans amt, waarin
Lille Hammer gelegen is. Onze stoomboot, die tevens postboot is, doorsneed het
meer in allerlei rigtingen om aan de meer belangrijke plaatsjes aan te leggen, zcoals
te E h o r n n a e s , Stigersand, Fjeldhaag, Gillund en Stor Hammar op den oostelijken
oever. De laatste plaats heeft nog eenige beteekenis, en was vroeger onder de
aanzienlijke te tellen. Er was een Bisschopszetel, een fraaie Hoofdkerk en vrij wat
handel. In 1567 werd de stad door de Zweden overvallen, uitgeplunderd en deels
verbrand, en geraakte zij geheel in verval. Thans scheen zij weder aan het opkomen.
Vele goederen en passagiers werden hier afgezet en opgenomen en er was aan
de werf groote drukte en levendigheid.
Van hier stak de boot door de genoemde Sond achter H e l g e ö , langs het kleine
plaatsje N a e s , weder over naar den westelijken oever naar S m ö r v i g e n en
vervolgdê van hier haar weg naar G j ö v i k , H e g g e n h a u g e n , R i n g s a g e r ,
B i r i d en F r e n g s t u e n naar L i l l e H a m m e r waar wij des avonds ongeveer
te 7 ure aankwamen. De vaart op de M i ö s e n is vol afwisseling en verscheidenheid.
De boorden zijn overal heuvelachtig, maar worden, naarmate men noordelijker komt,
steeds hooger en grootscher, en gaan dikwerf in berg- en rotspartijen over. Dennen
en berkenwouden bedekken veelal de hellingen en strekken zich vaak uit tot aan
den zoom des waters. Hier en daar blikken ook vriendelijke groene plekken van
bouw- en
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graslanden uit de donkere bosschen en toonen roodgeschilderde huisjes, of de
opstijgende blaauwe rookwolkjes, dat de mensch zich hier met zijn bedrijf te midden
der eenzamheid heeft gevestigd. Het water had niet die heerlijke blaauwe tinten
van zuidelijke meeren, maar meer groenachtige, ofschoon het toch ook, onder den
glans van den helder blaauwen zomerhemel, fraaije kleurschakeringen toonde en
1)
de blik met welgevallen over zijn rusteloos golfgewoel deed zweven.
L i l l e H a m m e r ligt op den heuvelachtigen oever een 20 tal minuten van de
aanlegplaats der stoombooten. Er stonden dan ook verscheidene rijtuigen gereed,
om de reizigers en hun goed heuvelopwaarts te voeren. Er was veel verwarring,
geschreeuw en vrolijkheid bij deze zeer primitieve vervoermiddelen en bij de
Noorweegsche taalklanken, die hier geheel den boventoon hadden. Hetzelfde
herhaalde zich bij ons afstappen aan het Hotel van Madame O r m s r u d , waar,
naar Noordsche gewoonte, elk de trappen opliep en de kamers uitzocht, die hij voor
zich de best passende rekende: terwijl de verbaasde en lagchende p i g e ' s
(dienstmeisje) hiermede steeds genoegen namen. Wij kregen op deze wijze een
paar goede kamers met uitzigt in de grootestraat en konden, door onze kennis van
enkele Noorweegsche woorden, ook nog van dienst zijn aan een paar jeugdige
Britsche reisgenooten. Het hotel kwam met een open gaanderij op een binnenplaats
uit, waar wij ons vermaakten met het oppakken van twee k a r r i o l e n , waarmede
een heer, dame en kleine jongen, hunne reis zouden voortzetten. Wij hebben over
dit eigenaardige Noorweegsche voertuig nog niet gesproken. Het is eene kleine
open chais, waarin een mensch kan zitten, met de beenen recht naar voren
uitgestrekt, terwijl zijn koffer of bagaadje achterop wordt geplaatst, waarop dan nog
wel een jongen, de postjongen, kan plaats nemen. Men bestuurt zelf het paard. Bij
de landskariool staat het bakje en de zitplaats op de as, die de wielen verbindt, en
geniet de reiziger dus alle schokken van het voertuig in oorspronkelijke kracht en
frischheid. Bij de meer gemoderni-

1)

Het mag vermeld worden, dat, evenals het Wettermeer, ook dit meer in geheimzinnige
onderaardsche verbindingen schijnt te staan met zuidelijke oorden. Den 1sten November
1755 toch, bij de aardbeving, die Lissabon verwoestte, steeg het water in de Miösen eensklaps
20 v. om terstond weder te dalen.
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seerde kariolen, hangt het bakje op riemen, of zelfs op veeren. Toen ik aan mijne
jeugdige Britsche reisgenooten vroeg, welke soort van kariolen zij gekozen hadden,
verklaarden zij hiervan niets te weten, daar zij die aan een door Murray opgegeven
adres te Kristiania hadden gekocht en doen inpakken, om eerst hier te L i l l e
h a m m e r met den inhoud dier pakkerij bekend te worden. Een vreemde wijze van
reizen voorzeker! Wij durven bijna onzen indruk van dit voertuig hier niet geven,
want wij zouden het zeker voor het land hoogst ondoelmatig noemen. Niemand toch
zal ontkennen, dat de reiziger in Noorwegen op veel regen en vocht kan rekenen,
en dit moet hij nu gedurende uren of dagen verduren, in een volkomen open
wagentje, niet veel meer dan een houten bakje, waar zijn beenen zelfs naauwelijks
door eenig overkleed schamel bedekt worden. De karioolreiziger tracht zich dan
ook in kleeding en uitrusting zooveel mogelijk tegen het ongerief te wapenen, dat
de aard van zijn rijtuig hem moet berokkenen. Onze heer en dame zagen er
inderdaad wel wat Robinson Crusoe-achtig uit; vooral de eerste, in zijne hooge
vetlederen laarzen, druk bezig om met allerlei eindjes touw zijne bagaadje, achter
op het tuitelige rijtuigje te bevestigen. Spoedig kwamen nu de kleine, maar wakkere
paardjes (niet veel meer dan dubbele hitten) te voorschijn; elke kariool kreeg er een;
de man steeg in de eerste, met den kleinen jongen achterop; de dame in de tweede,
met een s k u d s b o n d e achterop, en - voorwaarts ging het in lustigen draf! - Die
binnenplaats van ons hotel gaf dus nog al wat op te merken. Maar bij een
Noorweegschen regendag vertoonde zij een Chaos van plassen, nat en vertrapt
stroo, druipstaartende kippen, aan hun lot overgelaten wagens en karriolen,
paardentuigen en stalgereedschappen; een tooneel, waarin de god des regens en
der vochtigheid (en die is er zeker wel) zijn zetel scheen te hebhen opgeslagen, en
dat door I r v i n g in zijn verhaal van den ‘D i k k e n H e e r ’ zoo plastisch beschreven
werd.
L i l l e H a m m e r heeft ook al beter dagen gekend. In 1160 bezat het eene
hoofdkerk en klooster, die beiden door een Engelsch geestelijke A d r i a a n , toen
Pauselijk Legaat in Noorwegen, werden gesticht. Maar ook hier hebben de Zweden
e

boos huisgehouden, daar zij in de 17 eeuw het stadje bijna geheel hebben verbrand.
Nu bezit het een 1000tal inwoners en schijnt zich weder eenigermate te ontwikkelen.
Het bestaat eigenlijk uit ééne
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lange hoofdstraat, waaraan redelijk knappe woningen gelegen zijn. Men ziet daarin
winkels van de meest gebruikelijke zaken; soms eenige uitstallingen van voorwerpen,
die meer dadelijk in behoeften van den Noorweegschen reiziger kunnen voorzien.
Wij zagen zelfs een kleine boekwinkel, waar B j ö r n s o n ' s laatste werk voor het
1)
raam stond. Gaat men noordwaarts de dorpstraat af, zoo heeft men spoedig een
fraai en heuvelachtig landschap voor zich, dat naar de zijde van het Gudbrandsdal
steeds bergachtiger wordt. Even buiten het plaatsje voert de weg over een kleinen
stroom, de M e s n a , die hier verscheidene molens in beweging zet. Hij komt uit
een in de bergen gelegen meer en vormt wel licht op een uur afstands ter regterhand
een prachtigen waterval (f o s ), dien gij van hier in de nevelen, die de bergen
bedekken, als een witten streep ziet nederdalen, en wiens tot hier doordringend dof
gedonder u een denkbeeld geven kan van zijn omvang en magt. Wij volgen echter
de stads- of dorpstraat zuidwaarts, waar hij overgaat in den landweg naar Kristiania,
die ons zacht klimmende naar den heuveltop voert, waar wij een der liefelijkste en
eigenaardigste natuurtooneelen smaakten. Het kleine plaatsje met zijne nederige
woningen in de verte; links en in de diepte de Miösen See, door hooge heuvelen
en bergen bezoomd; regts en voor ons iets naar het noorden hoogere bergen in
golvende lijnen, met bosschen bedekt, zich als indiepende naar de zijde van het
Gudbrandsdal, en dit alles, in het licht van een noordschen avondstond: een
donkeren rozengloed, die den geheelen westelijken en noordelijken hemel
overstroomde en door den waterspiegel werd teruggekaatst; een helderheid en
zuiverheid van lucht, waardoor de verre bergen als doorschijnend werden en zich
voor onzen blik, schenen te openen, om ons toch iets van de heerlijkheid van dat
schoone dal te doen smaken; een stilte, een kalmte, een rust en vrede, zooals
slechts aan zulke uren, in die eenzame, verheven natuur van het noorden te smaken
vallen; dat was het tooneel door ons aan den laten avond en van dien kleinen
heuveltop genoten; dit is de wonderbaar schoone en lieffelijke herinnering, waarmede
wij van het Noorden scheiden willen!

1)

Men vindt dit inderdaad vriendelijke verhaal, onder den titel van Bjönson's ‘B r u i d s m a r s c h ’
door F. Ferwey, in d e G i d s . Juni 1874.
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Maarschalk de Mac Mahon, hertog van Magenta,
voorzitter der Fransche Republiek.
Door Elie Reclus.
Edme-Maurice-Patrick de Mac Mahon is in 1808 op het kasteel Sully, bij Autun,
geboren. Die naam Patrick herinnert aan de Iersche af komst zijner familie, die, na
den slag aan de Boyne, in het gevolg van Jakobus II van Engeland naar Frankrijk
overstak. Dit is eene opmerking, die biografen dikwijls maken: in alle landen is een
aanzienlijk deel der uitstekende menschen afkomstig van vreemden en van
uitgewekenen. M. de Candolle geeft hier treffende voorbeelden van in zijne
H i s t o i r e d e l a S c i e n c e e t d e s S a v a n t s , wat Genève en de kleine
Zwitsersche republieken betreft. Minder overtuigende, maar toch nog vrij talrijke
bewijzen zouden er in Frankrijk, in Pruissen, in Rusland aan te toonen zijn. Het is
ook bekend onder de landbouwers, dat men, om mooi koren te hebben, het zaad
buitenslands, ietwat noordelijker moet gaan halen.
Aan het hof van Frankrijk, waar men voor de Stuart's was, voor wier herstelling
men zich in de onzinnigste, kostbaarste en noodlottigste oorlogen begaf, werden
de Mac Mahon's met de grootste gunstbewijzen ontvangen. De familie was katholiek,
en
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monarchaal in merg en been. Zij beweert af te stammen van oude koningen van
Ierland, wat zeer goed mogelijk is, want in Ierland waren er bijna evenveel koningen
als dorpen. Zeker is, dat de Ieren zeer trotsch zijn op hun hertog Patrick Mahon, die
veel meer populariteit geniet onder de landbouwers van het groene Erin, dan onder
de fransche.
De Mac Mahon's waren getrouw gebleven aan de Stuart's, zij waren het niet
minder aan de Bourbon's; zij namen geen dienst onder den verfoeielijken
overweldiger Buonaparte, zooals de Broglie's en zoo vele anderen; zij trokken zich
terug in het comfortable kasteel Sully, waar onze held geboren werd. Ook vergat
de wettige koning Lodewijk XVIII, den troon zijner vaderen weder in bezit nemende,
het hoofd der familie Mac Mahon niet, toen hij eene heele zooi Pairs de France
benoemde, noch bij de uitdeeling van het milliard schadevergoeding aan de
royalisten. De nieuwbenoemde pair werd tot officier van het Huis des Koning
benoemd, en was weldra de vertrouweling van den ouden Karel X.
De kleine Patrick werd zeer jong naar een Seminarium gezonden, om er zijn geest
en zijn hart te vormen. De katholieke leefregel gewende hem zóó goed aan de
discipline, dat hij er in zijn verder leven altijd onderworpen aan bleef. Zij gaf hem
zekere houding, zekere zelfbeheersching, de kennis der mentale restricties; leerde
er de kunst van grondbeginsels te hebben, er mede te prijken en ze zoo min mogelijk
in praktijk te brengen.
Van het Seminarium ging de jongeling over naar de school van Saint-Cyr, waar
hij altijd ordentelijk, vlijtig, leerzaam, en in alle opzichten zeer geschikt was. Bij het
eindexamen was hij nommer vier, werd als tweede luitenant bij den generalen staf
geplaatst, en ging spoedig daarna bij de huzaren over.
Nauwelijk had hij zijne nieuwe uniform aan, toen de revolutie van 1830 uitbrak.
Hier was voor den jongen man eene gelegenheid, om en nieuw voorbeeld te geven
van de traditioneele loyauteit der Mac Mahon's, en om den ouden Karel X, den
beschermer. den vriend, den koning van zijn vader, in zijne tweede verbanning te
volgen. Zijn oudste broeder, die reeds officier was, brak met veel ophef zijn degen,
haat en strijd tot den dood verklarende aan den trouweloozen, oproerigen en
meineedigen Lodewijk Philips. De officier hield woord, en verdween
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van het politieke tooneel; men hoorde niet meer van hem spreken; de oudste Mac
Mahon is als vergeten burger gestorven.
De jongere broeder was verstandiger, en nam tijd tot rijp overleg. Hij laakte
onbewimpeld het slinksche, huichelachtige gedrag van Lodewijk Philips; hij maakte
er volstrekt geen geheim van, dat hij de overweldiging van den troon streng afkeurde,
maar, hij weigerde den eed van gehoorzaamheid niet aan den overweldiger, na het
geval gewikt en gewogen te hebben. Hij onderscheidde zeer strikt zijne verplichtingen
jegens het land, en die jegens de Monarchie, jegens Karel X, koning van Frankrijk,
aan wien hij altijd getrouw zoude blijven, en jegens Lodewijk Philips I, koning der
Franschen, tegen wien hij nooit zoude opstaan. Wat men verwonderlijk goed leert
bij de Jezuïeten, is de kunst om zich met voordeel uit alle gewetensbezwaren te
redden, zijne eer onbesproken te bewaren, en op het punt van recht, trouw en
verknochtheid altijd onberispelijk te blijven.
Altijd ten beste geraden door zijn geweten, begreep de jonge Patrick, dat het zijn
plicht was, zijn vaderland te dienen, niet binnenslands, waar hij had kunnen gebruikt
worden, om een legitimistischen opstand door zijn eigen broeder aangevoerd, te
bedwingen, maar in den strijd tegen de Arabieren, in den oorlog der beschaving
tegen de barbaarschheid, van het Christendom tegen de ongeloovigen van den
Islam. - Ook maakte men in Algerië drie, vier maal spoediger avancement dan in
Frankrijk.
Mac Mahon toonde zich een even uitstekend officier, als hij een oppassend
kweekeling van Saint Cyr geweest was. Altijd fatsoenlijk, altijd dienstijverig, altijd
ordelievend, was hij het model van den volmaakten officier. Het was zijne plicht
dapper te zijn, en hij was dapper als het noodig was. Hij werd tot ridder van het
legioen van eer benoemd, omdat zijne compagnie vooraan was geweest, bij het
bestormen van den bergpas van Mouzaïa, een berg, die beroemd is geworden door
de kopermijnen, die er, naar men beweerde, in verborgen waren, en die enkel
goudmijnen zijn gebleken te zijn voor de Robert-Macaire's en de Bertrand's van de
regeering van Lodewijk Philips.
Patrick bemoeide zich niet met beurszaken, noch met politiek, bij oefende stilletjes
zijn ambacht van Christelijk soldaat uit. Zijn avancement was even voorspoedig als
dat van makker Bazaine, een bandiet, een avonturier, die zich om godsdienst noch
wetten bekreunde en die van zijn kant goed slaagde door zijne bekwaam-
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held en vooral door zijne ondeugden. Het verdienstelijk gedrag van den jeugdigen
ritmeester Mac Mahon bij de bestorming van Constantine, bleef niet onopgemerkt,
en hij werd tot bataljonskommandant benoemd. Hoewel hij rijk en van hooge geboorte
was, was hij bepaald een verdienstelijk jongmensch, en hij verwierf de dikke
epauletten met evenveel recht, als een oppassend en eerlijk soldaat, een
boerenzoon, na veertien jaren van trouwhartige en nauwgezette dienstbetrachting,
den titel van sergeantmajoor bakomt.
De prinsen van Orleans, die hun leger in Afrika nauwkeurig tn het oog hielden,
met het plan er zich eene pretoriaansche lijfwacht uit te vormen, wachtten zich wel
den uitmuntenden en belangwekkenden officier te verwaarloozen. Lodewijk Philips
en zijne zonen, die gaarne honig om den mond smeerden aan de legitimisten, als
zij wel zoo goed wilden zijn bij te draaien, hadden allerlei oplettendheden voor dezen
zoon van een pair van Frankrijk, die nog niet had kunnen besluiten, zijne trouw af
te zweren. Maar zij hadden te doen met een man van karakter; hij bleef altijd
welvoegelijk, eerbiedig, waardig of beleefd, al naar de omstandigheden dit
meebrachten, behoedzaam in het spreken, meestal stilzwijgend en betuigende niet
veel van de politiek te begrijpen. Zoo een persoon was niet voor een glimlach, eenige
beleefde woorden, eenig gunstbewijs te koop, en ook niet voor honderdduizend
franken zoo als Magnan, of voor een millioen zoo als Arnaud.

II.
Na de omwenteling van 1848 hield Mac Mahon zich meer dan ooit op een waardigen
afstand. Hij voldeed zeer bereidwillig aan het verzoek van zijn vriend Cavaignac,
om in Algerië te blijven ten einde de inboorlingen in bedwang te houden. De in merg
en been koningsgezinde Mac Mahon maakte geen bezwaar de repnbliek te erkennen,
en haar gehoorzaamheid en trouw te beloven. Zijne tijdelijke gedweeheid bracht
hem geen nadeel aan. Het Huis van Orleans had hem menige kiesche
voorkomendheid, menige kleine en groote gunst bewezen, omdat hij de zoon van
een pair was, en bekend als een overtuigd, maar bescheiden
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legitimist. Hij verwierf om dezelfde redenen de welwillendheid der hooge en machtige
bestuurders der republiek, die, even als Jérôme Patûrot: ‘l a m e i l l e u r e d e s
r é p u b l i q u e s ’, de republiek zonder republikeinen zochten. Het burgerlijke
koningshuis getrouw gediend, en in zijn hart de vereering voor Karel X en Hendrik
V bewaard te hebben, werd onzen generaal als dubbele verdienste aangerekend,
en zijne politieke en maatschappelijke beteekenis werd bijkans nog verdubbeld door
het Junioproer.
Hij maakte hier evenwel geen misbruik van, om zich op den voorgrond te plaatsen,
of van zich te doen spreken; hij voerde altijd stipt de orders van zijn meerderen uit.
Altijd zich bepalend binnen de grenzen van zijn dienst, scheen hij niets meer dan
een goed officier te willen zijn. Deze wezenlijke verdienste, dit lofwaardig gedrag
had hem af breuk kunnen doen, zoo hij slechts een schrale republikein geweest
ware; maar het was bewonderenswaardig, bijna mirakuleus, van een vermogend
edelman, eigenaar van uitgestrekte goederen in het departement du Louret, in dat
van Saône et Loire en van een hôtel in Parijs. Altijd het voorwerp der aanhoudende
en veelzijdige bescherming der Congregatie, in wier school hij was opgevoed, zoude
hij reeds toen een aanzienlijken post bekleed hebben, indien het plan der f u s i o n
m o n a r c h i q u e tusschen de beide takken van het huis van Bourbon reeds toen
geslaagd ware.
Dit plan is niet zoo versch als men algemeen gelooft; het dagteekent niet van het
bezoek van den graaf van Parijs te Frohsdorf, het is van veel vroeger datum, dan
de woelingen der vergadering van Versailles, die slechts bij elkander schijnt geroepen
te zijn, om dezen roman tot werkelijkheid te maken. Het denkbeeld der fusie ontstond
reeds in 1846 in het brein van den graaf Molé, een der knappe koppen van dien
tijd. Molé gaf zich eenigszins rekenschap van het verval van het burgerlijke
koningschap, en om het jeugdige krachten te geven, om het nieuw bloed in de
aderen te doen stroomen, wist hij niets beters te bedenken, dan de ineensmelting
met het oude koningshuis. De oude Lodewijk Philips, die altijd dieper in de reactie
en in het geloof aan zijne eigene onfeilbaarheid wegzonk, hoorde zeer koeltjes naar
de wenken van zijn vriend Molé, en nam hem zijne al te helder ziende raadgevingen
zeer kwalijk.
Maar toen zijn troon in een oogwenk omver geworpen was,
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toen hij zelf Parijs had moeten ontvluchten in de blauwe kiel van een ossenkooper,
toen hij acht dagen langs de kust gedwaald had onder den naam van Mr. William
Smith, engelsch kruidenier, en in aanhoudenden angst, zijn paspoort aan de
gendarmerie te moeten vertoonen - toen schoot Lodewijk Philips de slimme uitvinding
van zijn vriend Molé weder te binnen. Onder de grootsche lanen van Twickenham
overwoog hij de verzoening tusschen het burgerlijke en het feodale recht, en hoe
meer hij er over nadacht, hoe meer hij met het denkbeeld ingenomen was. Toen hij
ziju einde voelde naderen, wilde hij van de f u s i o n zijn politiek testament maken,
en ontbood zijn gewezen handlanger Thiers bij zich. Wat hem zeer in den weg stond,
was de hardnekkige tegenstand van de hertogin van Orleans. De overleden
troonopvolger had ook een testament nagelaten, maar waarin hij aan zijn zoon, den
graaf van Parijs, verbood, zich ooit tot eenige verzoening met den oudsten tak te
leenen. Lodewijk Philips vleide zich, dat M. Thiers het onwrkbaar verzet van de
weduwe zoude overwinnen. - ‘Ga met Hélène spreken!’ zeide de stervende. ‘Gij zijt
welsprekend, zij is eene goede moeder, doe uw best haar te overtuigen dat Parijs
zich met Chambord verzoenen moet.’
De welsprekende M. Thiers haalde de goede moeder niet over, en keerde naar
zijn c l u b d e l a r u e d e P o i t i e r s terug, zonder de zaken een stap verder
gebracht te hebben. Hij meende gelukkiger te zullen zijn bij den wettigen vorst, en
zond hem Casimir Périer; maar diens poging mislukte geheel, zooals twintig jaar
later die van de H.H. Merveilleux en Cheselong mislukken zoude.
De ‘Monarch volgens goddelijk recht’ had zich reeds een piedestal van zijn beginsel
gemaakt, en wilde het niet verlaten; wat bij van de prinsen van Orleans vroeg, was
geene verzoening, maar hunne onderwerping; niet hem de hand te reiken, maar
voor zijne gewijde voeten neder te vallen.
Toen, zoowel als nu, zouden de voornaamste voorstanders van de beide
monarchieën niet beter verlangd hebben, dan zich met elkander te verstaan,
medegesleept zooals zij waren door dezelfde strijdlustige politiek, en door hun
onverzoenlijken en stillen haat jegens de Republiek, die zij doodden, en waarvan
zij de erfenis reeds onderling verdeelden. Zij twistten en verzoenden zich weder, zij
trachtten elkander om den tuin te leiden, tot dat er een derde
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dief verscheen. Lodewijk Bonaparte zond de beide partijen ongetroost naar huis,
en zij sloten voor een tijd vrede, toen hij zije C o u p d ' é t a t deed, en zijn
democratisch keizerrijk, zijn revolutionair en socialistisch Cesarismus stichtte.

III.
Het strekt den generaal Mac Mahon tot eer, niet geroepen te zijn geworden, om tot
de uitvoering van den nachtelijken aanval van 2 Dec. 1851 mede te werken. Zoo
men het hem had voorgesteld, zoude hij geweigerd hebben, daar twijfelen wij niet
aan. Evenwel, toen het moorden was opgehouden, was hij, aan zijn regel getrouw,
niet een van de laatsten, die den overwinnaar der eeuwige vijanden van de orde
en van de infame republiek kwamen gelukwenschen. En dit was geen huichelarij.
Zijn toch niet alle middelen goed, om de maatschappij te bevrijden van dat verderfelijk
demagogisch gedierte, dat haar uitzuigt en doorknaagt? Buitendien had de kerk
gesproken en den meineed plechtig goedgekeurd: de generaal zoude zich dus wel
gewacht hebben dien af te keuren. Hij maakte dus met andere pluimdragende
personen deel uit van het gevolg van Bonaparte, maar altijd getrouw aan zijne
beginselen, met eenige fijne beperkingen, eenige bescheiden toespelingen op zijne
loyale r e g r e t s , op zijne innerlijke voorkeur voor van de koningen van het goddelijk
recht, en van den legendairen Hendrik V in zijn verwijderd verbanningsoord. Maar
een Mac Mahon gaf den voorrang aan zijne plichten jegens de orde, den godsdienst,
de familie en den eigendom, boven zijne persoonlijke neigingen! - Het Vaderland
gaat boven alles!
De nieuwe vorst was zeer tevreden zich, vooral in tegenwoordigheid van vreemde
bezoekers, te kunnen beroemen, zulk een wonder van eerlijkheid en belangloosheid
in zijn dienst te hebben. ‘Zie dien Mac Mahon daar!’ zeide hij, hem over zijn schouder
aanduidende: ‘niets kan hem van zijn legitimistisch geloof los maken. Altijd trouw
aan zijn koning! Daarbij, niet in staat aan eenigen opstand deel te nemen, of zich
in eene samenzwering te mengen. Men zoude hem met een blooten degen voor
een kamerdeur op schildwacht kunnen zetten, en gerust
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gaan slapen. Zijn woord is heilig. Het is een onversaagde en trouwhartige ridder,
een karakter met antieke deugden begaafd, een man van staal. Ik waardeer zijne
verdiensten, waar ik die ook vind, en ik beloon ze gaarne, zelfs bij menschen, die
het niet met mij eens zijn. Geloof mij, hoewel de generaal Mac Mahon zijn politiek
geloof en zijne familie-overleveringen niet zal verloochenen, zal ik hem steeds
onderscheidingen en mijne particuliere gunst schenken.’
Om dit te begrijpen, stelle men zich den geheel bizonderen toestand van Napoleon
III voor. De nieuwbakken vorsten zijn er zeer op gesteld, de vertegenwoordigers
van oude geslachten en in 't algemeen menschen die in tel zijn, rondom hun persoon
te vereenigen. Zij moeten toegevend zijn tegenover maatschappelijke sommiteiten.
Van avonturiers en schelmen, van zakkenrollers en duitendieven zoo als Espinasse,
Baroche, Troplong, Saint-Arnauld en Fould omringd, die millioenen stalen en toch
nooit genoeg hadden, schraapzuchtige veelvraten, die hem voor eene beurslikwidatie
zouden hebben laten vermoorden, als zij daarin hun belang gezien hadden, protesteerde de keizerlijke parvenu, in zijne veelbesproken voorrede van zijne
H i s t o i r e d e C é s a r , tegen de noodlottige zijden van het begin zijner loopbaan,
die hem noodzaakten menschen, die in slechten reuk stonden, lieden wier plaats
de gevangenis of het schavot zoude geweest zijn, als vertrouwelingen en
voornaamste handlangers te behouden. En van tijd tot tijd rustten zijne blikken tot
verpoozing op eenige personen van minstens alledaagsche eerlijkheid, die de loop
der omstandigheden in zijne omgeving had megesleurd. Volstrekt geen last van
een geweten te hebben, is een ontzachelijk groot voordeel voor lieden die fortuin
willen maken. Evenwel weten sommigen ook goed partij te trekken van een grof
soort van eerlijkheid en zedelijkheid. Tot dezulken behoort de Maarschalk Mac
Mahon. Ook hij verdient vroeg of laat in de Almanakken d u b o n h o m m e
R i c h a r d opgenomen te worden, waarin men aantoont, dat de misdaad altijd
gestraft wordt, en dat de deugd nooit hare schitterende belooning ontgaat.
Zoo bezorgden inderdaad de bescheidenheid, het geduld, de rustige
plichtsbetrachting de getrouwheid van den page van Karel X, die kolonel onder
Lodewijk Philips, en commandeur van het Legioen van Eer onder de republiek van
1848 geworden
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was, hem ook weder eene schitterende positie onder Napoleon III.
Tot hiertoe had Mac Mahon slechts ondergeschikte betrekkingen bekleed, maar
nu kwam hij in aanmerking voor voorname posten, en klom schielijk op in rang onder
het Keizerrijk, dat arm aan uitstekende talenten en wezenlijk bekwame mannen
was, maar waaronder de sterke middelmatigheden zich verdrongen.
De generaal Mac Mahon onderscheidde zich bij het beleg van Sebastopol, zooals
hij zich twintig jaar vroeger voor Antwerpen en Constantine onderscheiden had.
Zijne divisie maakte zich van den Mamelon Vert meester, welk wapenfeit den uitslag
van dezen langen veldtocht besliste, een der moeitevolste en kostbaarste aan
menschenlevens en aan geld, en een der onnutste, waarvan de geschiedenis gewag
maakt.
Toen men, na een strijd waarin zeer vele soldaten sneuvelden, deze positie
bemachtigd had, liet het zich aanzien, dat men er zich niet lang zoude kunnen
staande houden onder den regen van ijzer die op de troepen viel. Het legerhoofd,
generaal Pelissier, zond bevel terug te trekken. Maar Mac Mahon, trotsch op eene
zoo duur gekochte overwinning, antwoordde: Ik ben er, en blijf er,’ gezegde, dat hij
later als devies in zijn geslachtswapen opgenomen heeft. - Zijne onverschrokkenheid
werd met goed gevolg bekroond, hij werd niet uit de ingenomen stelling verjaagd,
en toen hij in Frankrijk terugkeerde, werd hij er met loftuitingen overladen, tot senator
benoemd, en in rang bevorderd.
Hij was divisie-Generaal, toen Napoleon III den oorlog aan Oostenrijk verklaarde.
De keizer had grondig de commentariën van Cesar en al de veldtochten van
Napoleon bestudeerd; hij beeldde zich in de eerste artillerie-officier, en mogelijk wel
de knapste tacticus van Europa te zijn. Bijgevolg had hij zich de rol van
Generalissimus aangematigd. Hij manoeuvreerde zoo goed dat hij zich te Magenta,
door Giulay liet omsingelen. Mac Mahon was verder af gezonden, om eene
gecompliqueerde marsch uit te voeren, die later voordeelen moest bezorgen. Maar
toen hij een verschrikkelijk kanongebulder hoorde, dat niet op het pogramma stond,
staakte hij zijne beweging en keerde naar het vuur terug. De Oostenrijkers, op huune
beurt door een legerkorps aangevallen, waar zij niet op rekenden, bevonden zich
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tusschen twee vuren, en de overwinning waarvan zij reeds zeker meenden te zijn,
veranderde in eene jammerlijke nederlaag.
In zijne ontroering over het gevaar, waaraan hij zoo ongedacht ontsnapt was,
omhelsde Napoleon Mac Mahon voor de gelederen, wenschte hem geluk met zijne
welgeslaagde ongehoorzaamheid, en benoemde hem op het slagveld tot Maarschalk
en Hertog van Magenta. Toen de telegraaf deze tijdingen aan de keizerin bracht,
ging zij mevrouw Mac Mahon omhelzen, haar berichtende, dat haar echtgenoot
eene groote overwinning behaald had, waardoor hij Frankrijk, den keizer en de
dynastie gered had!
Mac Mahon had Frankrijk gered, zeide de keizerin Eugénie...Wij weten heden
dat Frankrijk bij Magenta slechts aan eene nederlaag ontsnapt is, om tien jaar later
een vreeselijker onheil te gemoet te gaan. Mac Mahon behaalde eene zege bij
Magenta, om zich bij Sedan met eeuwige schande te bedekken. Frankrijk behield
toen zijn keizer, om zich later Elzas en Lotharingen te zien ontrukken. Welk een
anderen loop zoude de geschiedenis genomen hebben, zoo de kans den
Oostenrijkers gunstig geweest ware, en zoo zij Lodewijk Napoleon als gevangene
naar Schönbrunn gevoerd hadden.
De twee groote krijgsbedrijven bij Sebastopol en bij Magenta, die Mac Mahon
eer, roem en aanzien bezorgd hebben, zijn twee ongehoorzaamheden jegens zijne
meerderen. Men zou daar niet uit moeten afleiden, dat die veldheer slechts zijne
eigene ingevingen volgt, en dat onafhankelijkheid een hoofdtrek van zijn karakter
is. Dit is niet onze zienswijze, hoewel het de algemeene meening is. Wij zouden
vooral zijne politieke houding met een minder eervollen naam bestempelen. Men
zegt: ‘Ziehier een officier, door de Juli-monarchie met onderscheiding behandeld,
die aan de koninklijke vleierijen weerstand wist te bieden, en aan de prinsen van
Orleans, zijne wapenbroeders, zijne vereering voor het wettige koningshuis liet
vermoeden. Hij sloot zich evenmin bij de Republiek aan, die hem toch bevordering
gaf. Hij bewaarde eene houding vol waardigheid tegenover het nieuwe keizerrijk,
dat hem met de meeste voorkomendheid behandelde.’ - Ja! maar hij was toch ook
niet in gebreke gebleven koel en waardig zijn vierden eed af te leggen en den keizer
de verzekering van zijne onwrikbare getrouwheid te geven. Was dat alles zoo
bewonderenswaardig? Hij had zich de be-
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noeming tot lid van den Senaat, met een jaargeld van 30,000 franken laten
welgevallen, als welverdiende belooning voor zijne uitstekend gedrag bij den
Mamelon-Vert. - En den gegalonneerden frak van Senator aantrekkende, zwoer hij
de vrijheden van het keizerrijk te verdedigen, en hij hield dien eed.
Op zekeren dag - 25 Februari 1858 - en dit was eene voorbeeldelooze fermeteit,
een veel bewonderenswaardiger bewijs van heldenmoed, dan, vergezeld van een
tienduizend soldaten eene batterij te bestormen - op zekeren dag toonde Mac Mahon
dat, ondanks de gunstbewijzen die hij ontvangen had, ondanks zijne verschillende
jaargelden, hij, de edele spruit van Brien Boroïhink, koning van Ierland, afstammeling
der prinsen van Thomand, en zoon van een luitenant-generaal in het leger van
Lodewijk XVIII, zich niet zonder voorbehoud aan de nieuwe dynastie verkocht had,
maar altijd eene onafhankelijke persoonlijkheid bleef, door geboorte en karakter
boven die parvenus verheven. Zie slechts: het keizerlijk gouvernement had eene
zoogenaamde wet van algemeene veiligheid voorgesteld, die ten doel had alle
individueele veiligheid te supprimeeren, en eene categorie van menschen onder
het volk te scheppen, die, omdat zij suspect verklaard waren, buiten de wet gesteld,
aan de ruwheden der politieagenten en hunner meerderen, en vervolgens aan de
rechtvaardigheid van rechters zoo als Devienne, Duval, Grandperret, Delesveaux
en Merveilleux-Duvignan overgeleverd konden worden. De Staatsraad had dat heel
eenvoudig gevonden, de Kamer had de wet aangenomen, in den Senaat verwachtte
men zoo weinig tegenstand, dat de rechtsgeleerde raadgevers van de kroon,
Troplong, Baroche, Dupin, niet eens noodig geoordeeld hadden zich in de debatten
te mengen. Maar de Maarschalk de Mac Mahon stond op om te protesteeren; hij
was het eenigste senaatslid, dat tegen de wet stemde. Was dat niet groot?
Hij sprak met edele waardigheid van zijn geweten, van zijne onafhankelijkheid.
Hij citeerde de hooghartige spreuk: ‘F a i s c e q u e d o i s , a d v i e n n e q u e
p o u r r a ; en - hij besloot zeer behendig zijn rede met te zeggen, dat hij slechts
tegenstemde uit nauwgezetheid en om de Constitutie, die hij bezworen had,
ongeschonden te bewaren.
Dit verzet verwekte groot schandaal. De gedweëe Senatoren brandmerkten het
als een opstand. Zij waren verontwaardigd,
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dat een hunner zich schuldig had gemaakt aan zulk eene driestheid tegenover een
regeeringsontwerp!
Na dien stouten stap hield de heldhaftige Senator zich rustig. Het lag overigens
ook in den aard der dingen, dat hij weldra iets van zijne nauwgezetheid liet varen,
en minder hooghartigheid aan den dag legde tegenover het Keizerrijk, dat hem met
gunsten overlaadde. Het spreekt van zelf, dat Mac Mahon, na door den keizer
omhelsd te zijn en nadat Mevrouw zijne echtgenoote door de keizerin geliefkoosd
en gevleid was, niet eene norsche houding kon bewaren tegenover de Regeering,
die de verdienste zoo goed wist te waardeeren en te beloonen. Had hij niet de eer
Napoleon III bij de krooningsfeesten van den koning van Pruissen te
vertegenwoordigen? De hertog van Magenta spreidde bij deze plechtige gelegenheid
een buitengewoone weelde ten toon. De H.H. von Moltke en von Bismarck, die het
genoegen hadden aan zijne Excellentie voorgesteld te worden, konden zich op het
gezicht van al die pracht een hoog denkbeeld maken van de hulpbronnen van
Frankrijk, en van het genoegen om het ongehinderd te plunderen en te
rantsoeneeren. Waarschijnlijk vormden zij zich tevens eene geringe gedachte van
de diplomatische bekwaamheid van den doorluchtigen overwinnaar van Magenta.
Wat hier van zij, wij zijn door al wat voorafgaat gerechtigd te veronderstellen, dat,
eenige onbestemde opwellingen van legitimistische gevoelens daargelaten, de
maarschalk de Mac Mahon zich met het Keizerrijk verzoende, dat hem zoo
ruimschoots recht liet wedervaren. Het Gouvernement van zijn kant betuigde geen
trouwer dienaar, geen onberispelijker ambtenaar, geen stipt eerlijker mensch te
kennen. Aan het hof der Tuilerieën voelde men zich zelfs niet op zijn gemak met
zooveel deugd. Zoodra de held met zijne echtgenoote op de intieme danspartijtjes
der keizerin verscheen, matigde M. de markies de Galliffet den gang van den cotillon,
en mevrouw de la Poëze fluisterde achter haar waaier mevrouw de Pourtalês toe:
“Denk eens, mijne lieve, hij is nooit ontrouw aan Mevrouw, de bals vervelen hem,
en hij is nooit zoo tevreden als wanneer hij kindertjes om zich heen heeft. 't Is een
huiselijk man!” En de maarschalk Vaillant, die niettegenstaande zijne 400,000 francs
jaargeld, bij leverantie, het leger van Italië met te korte schoenen voorzien had, die
de soldaten bij duizenden langs den weg zaaiden, fluisterde den baron Haus-
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mann in 't oor: “Niemand heeft hem ooit iets in de hand kunnen stoppen...Wat een
stalen karakter!”
Deze zoo geprezen eerlijkheid stelde Napoleon III gerust, maar hinderde hem
soms ook een weinig. Het was om hem uit den weg te hebben, zoowel als om hem
eene schitterende belooning te geven. dat de keizer hem in September 1864 tot
onderkoning van Algerië benoemde, welke waardigheid hij zijn al te liberalen neef
Plonplon ontnomen had. Dit bevelhebberschap over een overzeesch leger van
40,000 man, met eene onbegrensde macht in de kolonie, en hooge appointementen,
was eene uitstekende gunst en eene verbanning tevens. Zijn langdurig beheer van
Algerië toonde weldra, uit welk deeg deze man van middelmatige bekwaamheid
gevormd was.
Het is opmerkelijk, dat, zoolang hij in ondergeschikte betrekking geplaatst was.
hij zich een schijn van onafhankelijkheid gaf, en dat hij alle zelfstandig oordeel en
beslistheid van handelen verloor, zoodra hij zelfstandig had kunnen en moeten
handelen. Als eenvoudig boschwachter met 800 franken traktement, ware hij een
toonbeeld van deugd en eerlijkheid geweest, als Inspecteur-generaal der
kroondomeinen had hij op ééne lijn gestaan, met de overgroote meerderheid dier
soort van beambten. Op den maarschalk Mac Mahon, onderkoning van Algerië, is
de dichtregel toepasselijk:
“T e l b r i l l e a u s e c o n d r a n g , q u i s ' é c l i p s e a u p r e m i e r .”

Algerië heeft weinig anders dan slechte besturen gekend, maar dat van den
Maarschalk Mac Mahon moet onder de ergste gerekend worden. De onderkoning
had dertig jaren, het beste gedeelte van zijn leven, in de kolonie doorgebracht. Hij
was er zijn loopbaan als tweede luitenant begonnen, had er alle rangen doorloopen,
had alle provincies in alle richtingen doorkruist, alles van nabij gezien: de kolonisten,
de Arabieren, de Kabylen, de Caïds en de Marabouts, hij kende persoonlijk al de
militaire en civiele beambten. Zoo zijn beheer ongeschikt en noodlottig geweest is,
kan hij dus niet onbekendheid met de Algerijnsche toestanden tot zijne
verontschuldiging aanvoeren.
Mac Mahon heeft ter zijner verdediging beweerd, dat hij de voorschriften van den
keizer stipt opvolgde. Napoleon had inderdaad, zoodra de Maarschalk zijne nieuwe
betrekking aanvaard had, een open brief tot hem gericht, waarin hij hem zijne ziens-
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wijze omtrent het bestuur van Algerië blootlegde. Napoleon III, de overwinnaar van
Rusland, de overwinnaar van Oostenrijk, de toekomstige overwinnaar van China
onder de aller onwaarschijnlijkste omstandigheden, de geduchte bondgenoot van
Engeland, de halfgod van Italië, gevleid en ontzien van Pruissen, was toen op het
toppunt van zijn fortuin, en hield zichzelven voor een gepraedestineerd mensch,
voor “den Man der Voorzienigheid.” Hij had eene bijgeloovige vereering voor zijn
eigen persoon en was overtuigd, dat zijne invallen besluiten van het Noodlot waren.
Hij zon reeds op den oorlog met Mexico - “de schoonste gedachte van zijne
regeering!” - en op het complot tegen de Vereenigde Staten in overleg met lord
Palmerston, om de slavernij in de nieuwe wereld in stand te houden, als bolwerk
voor de aristocratie in de oude....Ter zelfder tijd peinsde hij over eene constitutie
van een Algerijnsch koningrijk. - De openbare meening heeft zich weinig met deze
herschenschim bezig gehouden, omdat zij niet geleid heeft tot een dier groote
onheilen, die de oogen van het publiek met geweld openen. Napoleon, die zeer
romanesk in zijne politiek was, omdat hij zeer onwetend was, niet tevreden met
katholiek Keizer, oudste zoon der kerk te zijn, wilde ook nog een soort van Sultan,
een beheerscher der geloovigen worden. Zijn uitgangspunt was Algerië, dat hij tot
een Mohammedaansch rijk wilde maken. In zijn brief aan Mac Mahon, die een
uittreksel is van eene kleine brochure, waarvan hij een zestigtal exemplaren
uitdeelde, en waarvan wij een afschrift hebben kunnen bekomen, zeide de keizer
onbewimpeld: Algerië moet een Arabisch koningrijk en een Fransch legerkamp
worden.’
Maar als dat Arabisch koningrijk tot stand kwam, wat moest dan met de
Europeesche landverhuizers en met de Fransche kolonisten gedaan worden? Wel,
men redderde ze langzamerhand op, men deed hen het land verlaten door ze te
ontmoedigen, te plagen, te ruineeren, door hun het verblijf op den duur onhoudbaar
te maken. Men moest de afscheiding tusschen de beide rassen steeds versterken,
en het burgerlijk bestuur hoe langer hoe meer door de militaire administratie doen
verdringen. Mac Mahon besnoeide het eerste zoozeer, totdat er niet meer dan
eenige verloren brokstukken van overbleven. Het burgerlijk, dat is: het Europeesch
element, werd door de hooge en machtige heeren van de Kasba te Algiers als een
samenraapsel
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van verdachte schelmen, daar men niet mee te doen wilde hebben, beschouwd.
De gunstbewijzen der regeering waren bestemd voor de ‘b u r e a u x A r a b e s ’,
voor de groote feodale heeren, voor de Caïds, voor de groote en kleine bloedzuigers.
Dit alles onder de leus van een patriarchaal bestuur en getrouwheid aan de oude
gewoonten van den Islam.
Algerië moest tevens een Fransch legerkamp zijn, dat is te zeggen: eene school,
waar de officieren van Saint-Cyr zich oefenen zouden, door gedurige kleine
veldtochten, door het onderdrukken van behendig opgewekte oproertjes, waar zij
zouden leeren nu en dan te fusilleeren en te moorden, waar zij zich aan hun ambacht
zouden gewennen tegenover Arabieren en halve wilden, om het later op eene
schitterender wijze uit te oefenen tegenover de Parijzenaars en de bewoners van
Lyon. Napoleon had zijne handlangers voor den Coup d'état in Algerië doen uitzoeken
en is hun zijn leven lang erkentelijk gebleven. Om verschillende redenen was hij er
op uit, zich met Mamelukken en Janitzaren te omringen. De overlevering der
Tuilerieën was trouwens, dat de Vorst de Fransche lijfwacht en de inlandsche troepen
mistrouwen en zich in hachelijke omstandigheden omringen moet van vreemden,
zooals bijvoorbeeld de Zwitsers, het regiment le Royal Allemand, de Schotten, Ieren,
Savoijaarden enz. Hoewel een nog kracht hebbende wet in Frankrijk het gebruik
van vreemde huurlingen verbiedt, schiep de keizer er behagen in om met zijne
Turcos, Spahis en Zouaven te pralen, die veel bekijks hadden van de kindermeisjes
en van de kleine jongens in de openbare tuinen. Deze woeste lui zouden met
genoegen al de burgers en de nationale gardes vermoord hebben; men had hun
slechts behoeven te zeggen: ‘T o u r c o , b o n T o u r c o , i l s s o n t j u i f s !’
Wij beweren niet, dat de Gouverneur-generaal de geheele strekking begreep van
het plan, waarvan hem de uitvoering was opgedragen. Wij zijn integendeel geneigd
aan te nemen, dat hij er noch het verfoeielijke, noch het ongerijmde van inzag. Dit
belette hem niet stipt en trouw de hem gegeven bevelen op te volgen, die trouwens
met zijne zienswijze, gewoonten en vooroordeelen strookten. Die bevelen waren
niets anders dan de toepassing van het stelsel, dat aan het ministerie van oorlog
zegevierde na den dood van Bugeaud, dat men Napoleon III inscherpte, en waarvan
hij een vurig voorstander werd, mogelijk wel zonder, hij ook, het in al zijne
gevolgtrekkingen doorgrond
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te hebben. Het denkbeeld van Algerië tot een Arabisch koningrijk en een fransch
legerkamp te maken werd, tien jaren voor dat de keizer zich verbeeldde dit
uitgevonden te hebben en er een officieele wijding aan gaf, aan alle officierstafels
te Algiers, te Oran en te Constantine besproken. Al de kolonisten in Algerië en al
de fransche burgers, wien de publieke zaken ter harte gingen, waren ontsteld over
de aannening van dit stelsel. Wat de officieren betreft, zij begrepen niet wat de
p é k i n s daar zoo vreemd in vonden, en het kwam hun kinderachtig voor, er zich
over te verontwaardigen.
De Gouverneur-generaal oefende ongestoord zijn dictatoriaal gezag uit, ten gnnste
van het militarisme en van het clericalisme; hij stelde zijne rapporten aan het
ministerie van oorlog op, volgens de aanteekeningen die de generale staf hem
bezorgde; hij deelde den bisschop de bevelen mede, die hij van de Tuilerieën ontving.
Madame la Maréchale was de goede engel van al de jonge kapelanen en van al de
eerwaarde kanunniken. De rechtsbedeeling stond onder den invloed van de Sakristie,
en de prefecten werden als secretarissen der generaals beschouwd. Al de burgerlijke,
geestelijke en militaire autoriteiten maakten dapper jacht op de arme kolonisten.
Maar het lot der arme inboorlingen was niet begeerlijker in dit gelukzalig Arabisch
koningrijk. Het fransche leger stond ten dienste van de b u r e a u x a r a b e s en
van de Caïds. Er werd geplunderd en afgeperst, dat het een lust was om te zien.
De Caïds stalen en roofden zoo als zij het nooit te voren hadden durven doen. Voor
dat Algerië door de Franschen veroverd was, werden de afpersingen van de feodale
heeren van tijd tot tijd gestuit, als het geduld hunner onderhoorigen ten einde was,
en zij tot opstand oversloegen, en cherifs, aghas en bachaghas vermoorden. Nu
werden al die schelmen gesteund door het bezettingsleger. De Caïds konden thans
hunne eischen verdubbelen, en bleven niet in gebreke dit te doen. Zij scheerden
de schapen, slachtten de lammeren, en zeiden: ‘Het is de wil van den Onderkoning!’
Zij zetten al het afschuwelijke van hunne rooverijen en moorden op rekening van
het fransche bewind. Al die ongerechtigheden vonden plaats in naam en met
medeweten van een regeering, die mogelijk een rechtvaardig en redelijk bestuur
had kunnen invoeren, maar die het nooit beproefd, nooit gewild heeft.
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Ongetwijfeld stal en plunderde de Gouverneur-generaal zelf niet, maar hij liet anderen
ongehinderd plunderen en stelen. Werd eene karavaan overvallen, werden kolonisten
vermoord of hunne bezittingen in brand gestoken....dat alles ging door voor louter
toeval. Het spreekt van zelf dat de persoonlijke vrijheid, die Mac Mahon in den
Senaat verdedigd had, niets meer dan eene herschenschim was in het koningrijk
van dezen godvruchtigen en rechtschapen man. De pers kon zich zelfs niet inbeelden
vrij te zijn: de journalisten werden tot stilzwijgen gebracht, in kerkers geworpen, tot
boeten veroordeeld. De ongerijmdheid en het gebrek aan samenhang van het stelsel,
dat de maarschalk onverdroten toepaste, gaan alle verbeelding te boven. Hij, het
hoofd der kolonie, plaagde en tergde de kolonisten. Fransch ambtenaar, begunstigde
hij de Arabieren ten koste der Franschen; klerikaal, werkte hij mede tot de uitbreiding
van het gezag des Koran's en tot de verheffing der Mahomedaansche wet boven
het burgerlijk wetboek, en hij, die moest doorgaan voor een vriend en beschermer
der Arabieren, behandelde hen zoo lomp en zoo wreed onhandig, dat zij voortdurend
in opstand waren.
Deze betreurenswaardige administratie werd besloten door een vreeselijken
hangersnood, die het gouvernement als misdaad en Frankrijk tot schande
aangerekend moet worden. Want wat sommige economisten, voorstanders van het
laten begaan, laten sterven, er ook van zeggen, tegenwoordig vallen zij in de rubriek
van de ministeriën van binnenlandsche zaken, van koophandel en van openbare
werken.
Het officieële getal der slachtoffers van dezen hongersnood is 217.812, en dit is
beneden het werkelijke cijfer. En toch had men hem sinds maanden aan zien komen;
men had de wetgevende vergadering gesmeekt, maatregelen in voorbaat te nemen.
Maar de machthebbenden van die dagen hadden andere bezorgdheden. Een lid
der rechterzijde antwoordde: Wat gaat ons dat aan?’ - De inlandsche bevolking
werd gedecimeerd, de ongelukkigen deinsden er niet voor terug, hunne
medemenschen te verslinden. Geheele volksstammen hadden tot hunne tenten toe
verkocht, eindelijk behielden zij zelfs geen lompen meer om zich te bedekken.
Moeders boden hare dochters voor tien francs te koop aan. Men zag geheel naakte
mannen en vrouwen gras en wortels eten, den halfverganen afval van paarden
verslinden, en
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aan de gieren en wormen de krengen betwisten. In steden en dorpen liet de militaire
overheid elken avond de lijken opnemen, en men zond wagens vol weezen naar
de gasthuizen te Algiers. De gevallen van diefstal, roof en moord vermenigvuldigden
schrikbarend, maar de meeste ongelukkigen stierven in stilte. Zij sleepten zich tot
in de sloten langs de wegen, waar men ze zieltogende, met bleeke gezichten en
doffe oogen, somber en stil, zwijgend den dood zag afwachten.
Voor ieder onpartijdig geschiedschrijver is de Gouverneur-generaal Mac Mahon
ook nog voor een groot deel verantwoordelijk voor den vreeselijken opstand, die
eenige jaren later in de kolonie uitbarste. Dergelijke bewegingen ontstaan niet
eensklaps, zij worden voorbereid door voarafgaande gebeurtenissen, zooals
hongersnood, onderdrukking en verkeerd bestuur. Het waren wel degelijk de
steunpilaren van het Arabische koningrijk, die onder de hand en zelfs rechtstreeks
tot dezen opstand aanzetteden. De aanvoerders waren allen groote opperhoofden,
vertrouwden van de b u r e a u x a r a b e s , ridders en kommandeurs van het legioen
van eer, beschermelingen der generaals, met wie zij geen oogenblik hunne
vriendschapsbetrekkingen afgebroken hebben. De opstand was tegen de Republiek
gericht, omdat de Republiek, zoo zeide men tot de Caïds en de Aghas, het bestuur
in burgerhanden zal overbrengen, en onze goede vrienden, de generaals, zal
wegzenden. De algemeene opinie is het eens op dit punt in Algerië, en men vertelt
er elkaar dingen, die men niet zoude durven laten drukken, uit vrees voor de groote
personages die in die zaak gemoeid zijn, en die nog altijd de macht in handen
hebben. Er stak waarschijnlijk een Bonapartistisch komplot onder, om Napoleon III,
te midden der verschrikkingen van den staat van beleg. op den troon te herstellen.
Men zal eerst later de bedoelingen der aanleggers van den opstand bepaald kennen.
Wat de opgestane bevolking betreft, deze had geene andere gedachte, dan zich
over hare lange onderdrukking te wreken, en dit deed zij op de gruwzaamste wijze.
Moord, vrouwenschennis, brandstichting, al de snoodheden die de haat ingeeft,
werden onder de leus van godsdienst en vaderlandsliefde bedreven. Het was wat
de Grieken een aanval van heilige woede noemden, een maatschappelijk
ziekteverschijnsel, dat den geschiedschrijver en den moralist treurig het hoofd doet
schudden.
Maar de Maarschalk de Mahon valt ons hier in de reden.
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‘Wat gaat mij die opstand aan? Toen hij uitbrak, was ik sedert een vol jaar geen
onderkoning meer!’
De Gouverneur-generaal had de kolonie in een benarden toestand gevonden, en
liet haar geruineerd. verbitterd en dreigend na. Zijn bestuur was driewerf slecht
geweest; uit militair, uit klerikaal en uit Arabisch oogpunt, het had alles verergerd
en op losse schroeven gezet; zes jaren van verwoesting door sprinkhanen zouden
niet meer kwaad gedaan hebben. Men weet niet, wie het het meest verwenschte,
de kolonisten of dë inboorlingen, de Joden, de Franschen of de vreemde
landverhuizers. De inboorlingen bereidden een opstand voor, die ontzachelijk wreed
is geweest, en hoe ongerijmd dat ook schijnen moge, van hun kant deden de
kolonisten ook hier en daar kleine pogingen om op te staan. Hun geduld was ten
einde. Hoewel zij vaderlandschlievend en zelfs Chauvinistisch zijn, hoorde men hier
en daar fluisteren: ‘Helaas, waarom behoort Algerië aan Frankrijk! Indien de
Engelschen ons wilden inpakken, zouden wij stellig niet zoo dwaas zijn, van hen
weerstand te bieden.’
De kolonie voelde zich verlicht, toen de maarschalk voor zijne goede en trouwe
diensten bedankt werd. Bij het optreden van het ministerie Olivier, wendde men
voor, om hem uit de voeten te hebben, dat het gansche keizerlijke bewind in liberalen
zin moest hervormd worden. Mac Mahon had zes jaren, zes doodelijk lange jaren,
over Algerië geregeerd. Treurig voorteeken voor het Septennium, dat de Maarschalk
zich heeft doen toekennen, door aan het land een goed bewind te beloven.
Niettegenstaande al wat wij vermeld hebben, kwam Mac Mahon in Frankrijk terug,
zonder dat zijn roem merkelijk getaand was. Hij was altijd de doorluchtige
overwinnaar van Magenta, de onomkoopbare man, het type van eer en trouw, de
verdediger der publieke vrijheden. Een nieuw voorbeeld, hoe moeielijk het is, de
volksmeening te ontgoochelen, als zij eens iemand in deze of gene kathegorie
geplaatst en hem een etiketje gegeven heeft. Nog heden is de Mac Mahon der
dagelijksche gesprekken een Mac Mahon der verbeelding, die op het origineel gelijkt,
zooals de met lauweren gekroonde Napoleon III der vijffrancstukken op den
Napoleon, dien men zich met moeite aan den arm van een Fleury of van een
Froissard op het terras der Tuilerieën zag voortslepen,
Men kan zich tot op eene zekere hoogte de algemeene dwa-
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ling verklaren. Mac Mahon heeft slecht bestuurd, dat is waar, maar hij heeft het zeer
bescheiden, om zoo te zeggen: onpersoonlijk gedaan. Hij had het zoo ingericht dat
hij, de Gouverneurgeneraal van Algerië, geenerlei verantwoordelijkheid had, en
altijd als een eenvoudig tusschenpersoon voorkwam. Hij stelde zijne berichten op,
in den stijl van een brigadier, die rapport uitbrengt aan den kapitein van de
gendarmerie; hij verhaalde de feiten - door hem gekleurd, dat is waar - bracht de
verschillende zienswijzen omtrent den toestand over, en eindigde met instructies
en bevelen te vragen. Zoodra hij ze ontvangen had, verschool hij zich achter de
regeering in Parijs. ‘De minister van oorlog heeft doen weten, dat.... - De keizer
heeft bevolen dat.... - Ik gehoorzaam!’ Hij was beter geschikt om de denkbeelden,
die men hem gaf, uit te voeren, dan om ze zelf te vinden. ‘Ich dien’ had zijn devies
moeten zijn; hij is geschapen om in alles de tweede persoon te zijn. Dit is juist de
hoofdreden, waarom hij thans de eerste is. Hij gelijkt op een paard, dat sneller loopt,
als het ongezadeld, gespoord en getoomd is, dan in vrijheid. De militaire loopbaan
en de katholieke opvoeding vormen zulke karakters, die men, in tijden van verval,
zoo dikwerf in hooge betrekkingen aantreft.
Het gedrag van Mac Mahon, in den oorlog met Duitschland, levert het bewijs, dat
wij zijn karakter juist beoordeelen.
Men herinnert zich, dat bij den aanvang van den veldtocht Bazaine en Mac Mahon
tot opperbevelhebbers ieder van een deel van het leger van den Rhijn benoemd
waren. Men kent de geschiedenis van Bazaine, die tot de militaire degradatie en
ter dood veroordeeld en - gegracieerd - is, omdat hij Frankrijk verraden heeft; hij
ware terecht gesteld, zoo hij niet meer gedaan had dan een enkel geweer aan den
vijand te verkoopen. Er is geen twijfel aan dat, zoo de fransche natie ernstig en
oprecht de kwalen had willen genezen, die haar ondermijnen, in plaats van de
wonden met eene rozerooden pleister te bedekken, dan zou de maarschalk Mac
Mahon, die nu de orde, het recht en de veiligheid in het land doet heerschen, naast
zijn kameraad Bazaine voor een krijgsraad geroepen zijn, om zich te verantwoorden
over het aandeel dat hij aan de gebeurtenissen gehad heeft. Want Mac Mahon is
verantwoordelijk voor Sedan, zoo als Bazaine het voor Metz is. Deze beide in hunne
gevolgen even noodlottige onheilen, hadden op de hoof-
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den der schuldigen moeten neerkomen. Zij waren evenwel niet gelijkelijk schuldig.
Bazaine heeft het vaderland verraden met voorbedachten rade en met politieke
inzichten, Mac Mahon het leger in een valstrik laten loopen door zwakheid en
lafhartige eigenliefde.
Men heeft moeite zich te weerhouden ieder oogenblik uit te roepen, dat de menigte
getuigen, dat de gebeurtenissen zelve liegen, zoo ongeloofelijk schijnen de
lichtzinnigheid en de onberadenheid van hen, die zich zoo luchthartig in dezen
grooten oorlog gestort hebben. Zie dien man van eer, dien ernstigen, dien
stilzwijgenden Mac Mahon, die tot dusverre voor zoo bedachtzaam was doorgegaan.
Menschen, die hem in de eerste dagen van die noodlottige maand Augustus tot
gids gediend en hem gehuisvest hebben, hebben mij verteld, dat zij over zijne
volslegen onwetendheid versteld stonden. De generaal en chef wist ter nauwernood
waar zijne eigene troepen waren; wat de wegen, de bosschen, de bergkloven, de
moerassen, de doorwaadbare beken, de hoogtens, de spoorwegen betreft, hij
bekommerde er zich zelfs niet over - evenmin als over de strijdkrachten van den
vijand, over zijne bewegingen, over zijne strategische plannen. Mac Mahon scheen
geen ander plan te hebben, dan hetgeen hem reeds te Magenta gelukt was: ‘Ik zal
op het kanongebulder losgaan.’ - Dit is Frankrijks straf voor eene onrechtvaardige
overweldiging. Algerië is inderdaad de militaire school voor het fransche leger
geweest. zoools het gouvernement het gewild heeft.
Men heeft zich zoo zeer aan den oorlog tegen de Bedouienen gewend, dat men
eindelijk niet meer in staat was, zich met andere vijanden te meten. Tegenover de
Bedouienen plaatste men zich zoo als men wilde, men kwam, men ging naar
believen. Zoo men slechts tien fransche soldaten kon stellen tegenover veertig van
die ellendigen, die nooit kanonnnen en niet dan slechte geweren hadden, ging alles
naar wensch; men mitrailleerde er lustig op los, en daarmede was het uit.
Daar flaneerde nu de maarschalk Mac Mahon met 35,000 man langs de
spoorwegen in de vlakten van Wörth en Spickeren, Onverwachts ziet hij 75,000
Pruisen, onder bevel van den kroonprins, van de met bosschen bedekte heuvels
op hem afkomen. De Pruisen tasten hem van twee, drie zijden te gelijk aan, en
richten uit de verte eene slachting aan onder de fransche troepen, zonder hem zelfs
den tijd te laten naderbij te komen. Mac
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Mahon is dapper, zijne troepen waren het niet minder - en toch worden zij weldra
in wanorde teruggedrongen door den vijand, die hen achtervolgt. De maarschalk
trok op de armzaligste manier terug, niet eens in zijne overhaasting de voorzorg
nemende de bruggen achter zich op te breken, of de tunnels te doen springen, en
5000 gevangenen, 36 kanonnen en twee vaandels in de handen des vijands
achterlatende. Hij waande pas veilig te zijn bij Nancy, waar hij met slechts 18,000
man, ongeveer de helft van zijn leger, aankwam. Welke schoenpoetser, van den
hoek van eene straat, aan het hoofd van het leger van den Rhijn overgeplaatst, zou
niet hebben kunnen doen, wat de generaal-en-chef Mac Mahon gedaan heeft, die
toch den Mamelon Vert beklom.
Van Nancy zette Mac Mahon zijn terugtocht tot het kamp van Châlons voort, waar
de geteisterde overblijfselen van zijne legerkorpsen ook langzamerhand aankwamen.
Wat stond nu te doen? Men kon niet onbewegelijk in de vlakte van Châlons blijven,
gevaar loopende door de dichte Duitsche drommen omsingeld te worden. Iedereen
verwachtte, dat het leger van Mac Mahon zich onder de muren van Parijs zou komen
herstellen, terwijl men zich in de provincies tot verdediging uitrustte. De nederlagen
van Wörth, Weissenburg en Forbach waren zeer gevoelig geweest, maar er was
nog geene reden om te wanhopen, alles kon nog gered worden - behalve het
Keizerrijk, welks val onvermijdelijk was. Uit een Coup d'état ontstaan, en zonder
zedelijk beginsel, had het geen innerlijke kracht, het kon slechts duren, zoolang
allles meeliep, en niet langer.
In den krijgsraad, die te Châlons gehouden werd, betoogde Mac Mahon aan den
keizer, dat zijns inziens het eenige middel om Frakrijk te redden was, zich in Parijs
terug te trekken.
Bonaparte schudde het hoofd en bracht stotterend uit: ‘De strategische
omstandigheden kunnen iets voorschrijven, dat de politieke toestand onuitvoerbaar
maakt....Zouden wij niet, zoo als Palikao en de keizerin ons raden, kunnen trachten,
Bazaine de hand te reiken, en Metz liever dan Parijs tot basis onzer operaties te
maken?’
Mac Mahon schudde op zijne beurt het hoofd, maar hij antwoordde slechts: ‘Zoo
uwe Majesteit het verlangt....’
Aldus werd tot den noodlottigen marsch naar Sedan besloten. Vergeten wij niet,
dat de keizer toen reeds officieel van het be-
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velhebberschap afstand had gedaan, en het leger uit liefhebberij volgde. Mac Mahon
had het recht zijne eigene inzichten te volgen, het was zijne plicht volgens zijne
overtuiging te handelen....Het was aan hem tot den keizer te zeggen: ‘Ik wil of ik wil
niet....’
Mac Mahon leende zich tot eene proefneming, waartegen zijn militair instinct eerst
opgekomen was, het heil van Frankrijk tegenover dat van de Napoleontische dynastie
op het spel zettend, terwijl hij wist, dat de kans, zijn vaderland in het verderf te
storten, tienmaal grooter was dan die van Bonaparte's fortuin te redden. Wij noemen
dit eene misdaad; kan men het anders beoordeelen?
Later heeft Mac Mahon de edelmoedigheid zoover gedreven, dat hij den keizer
vrijsprak eenig bevel omtrent den marsch naar Sedan gegeven te hebben, dien de
maarschalk beweert, alleen gewild, alleen besloten te hebben. Deze edelmoedigheid
is zeer begrijpelijk. Mac Mahon, eenig legerhoofd zijnde, is ook alleen
verantwoordelijk, en zoo hij thans bekende zich tegen zijne overtuiging in dat
avontuur begeven te hebben, zoude hij bekennen schuldig te zijn. Terwijl, door vol
te houden dat hij den tocht naar Sedan goedkeurde, hij zich zelven zoowel als den
keizer verdedigt. Hij heeft zich vergist, dat is alles.
Geen strategische kennis hebbende, willen wij de krijgsoperaties niet beoordeelen,
wij nemen gaarne de bewering van Mac Mahon's verdedigers aan, dat de ontzettende
marsch, ondernomen met het doel om langs een omweg Bazaine te bereiken, niets
ongerijmds in beginsel had, en zelfs schitterende uitkomsten had kunnen
geven,....zoo Bazaine er de hand toe geleend had, zoo Mac Mahon zelf, ter wille
van den keizer, die voor alles een struikelblok was, niet een kostbaren tijd verspild
had, - zoo het leger vol geestdrift geweest ware, in plaats van ontmoedigd en
gedesorganiseerd te zijn....Met andere woorden, de onderneming had zeer vestandig
kunnen geweest zijn, zoo zij niet onzinnig geweest ware. Dit was ook de meening
van den opperbevelhebber in het kamp van Châlons, vóór dat de keizer hem van
meening had doen veranderen.
Na zijn noodlottig bestuur in Algerië kwam Mac Mahon in Frankrijk terug zonder
iets van zijn roem verloren te hebben. Na zijn beklagelijken veldtocht van 1871 heeft
deze geluksmensch zijne populariteit niet verloren. Hij was zoo gelukkig juist van
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pas aan het been gekwetst te worden, en haastte zich het opperbevelhebberschap
neder te leggen. De generaal Wimpfen, die nergens schuld aan had, was
genoodzaakt de zaken over te nemen zooals hij ze vond. - De verwarring, de
capitulatie, en de verbittering daardoor opgewekt, alles kwam op rekening van den
van toen af geminachten generaal Wimpfen, die, den smaad waarmede men hem
overlaadde, niet kunnende verdragen, zijn ontslag nam; terwijl de dagbladen om
het zeerst den heldenmoed van Mac Mahon op het veld van eer uitbazuinden. Men
heeft zelfs verhaald dat hij roemrijk gesneuveld was. De maarschalk liet zich geduldig
eenige weken verplegen, en begaf zich toen ergens in Duitschland in
gevangenschap.
Aan hoe weinig hangt de reputatie der menschen die het meest de aandacht tot
zich trekken! Eene kleinigheid beslist, of iemand, ja dan neen, voor een groot man
te boek zal worden gesteld. Indien Mac Mahon die schram niet gekregen had, ware
hij veracht en beschimpt geworden; een obussplinter kwetste hem aan den dijspier,
en eenige bloeddroppels, die langs zijn been zijpelen, wisschen zijne misdaad uit.
Een kogel heeft hem getroffen, dus is hij onschuldig.

V.
Toen de diepzinnige politikussen, die aan de regeering waren, toen de Monarchisten
te Versailles eindelijk hadden wat zij verlangden, een duchtig goed opstandje te
Parijs, was M. Thiers zeer verlegen aan wien hij de redding der maatschappij zoude
opdragen. M. Changarnier, die zeer gaarne die rol op zich zou genomen hebben.
waarin bij in Juni 1849 reeds zijne krachten beproefd had, zond elken morgen
bloemruikers aan Mevrouw Thiers en aan Mejuffrouw Dosne, hare zuster. Maar
men wantrouwde zijne eerlijkheid zoowel als zijne bekwaamheid. Thiers dacht over
Vinoy, en ook over Ducrot, wiens woede tegen de Parijzenaars zoo heftig was, dat
hij voortdurend met eene beroerte bedreigd was; maar Thiers vreesde, dat die beide
heeren in hun gloeienden ijver om de orde te herstellen, zelfs hem niet zouden
sparen. Daar was wel Aureïlles de Paladines en verschei-
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dene anderen; er was ook Bazaine, dien M. Thiers zeer bewonderde. Dat was eerst
een geweldig krijgsman, die zich door geene laffe bedenkingen van menschelijkheid
zou laten weerhouden. Maar na de overwinning zoude het denkbeeld mogelijk bij
hem opgekomen zijn, den kleinen Adolphe te laten fusilleeren, om hem uit den weg
te hebben. Alles welbezien, moest men nog elders zoeken. M. Thiers' keuze viel
op Mac Mahon. ‘Hij zal mijne plannen gedwee uitvoeren zonder ze door de zijne te
verstoren; hij is trouwhartig, en zal mij zijn leven lang dankbaar zijn, hij is een man
eer, en zal nooit mijne plaats innemen. Daarenboven is hij middelmatig van
geestvermogens en niet vindingrijk....Nemen wij Mac Mahon!’
Het tweede beleg van Parijs is een der gebeurtenissen waaromtrent men het
meest geschreven en bijgevolg de meeste onwaarheden vermeld heeft. Een dier
gebeurtenissen, waaromtrent men te veel heeft hooren vertellen, om er iets waars
van te weten. Dit is geene reden voor ons om er hiervan te verhalen. ‘Alles op zijn
tijd!’ zegt de Prediker, er is een tijd om de waarheid te zeggen, en een tijd om ze te
verzwijgen.
Men zegt ons, dat de maarschalk Mac Mahon zich met roem bedekte door de
inneming van Parijs, en een keer te meer de orde, de familie, den godsdienst en
den eigendom redde. Zeer fraai!
Thiers en Mac Mahon woonden het Te Deum bij, dat ter eere der overwinning in
de kerk te Versailles gezongen werd.
Bij het hoofdaltaar waren twee fauteuils geplaatst, de een voor Mevrouw la
Maréchale, de andere voor Mevrouw la Présidente van de zoogenaamde Republiek.
Mevrouw la Maréchale, geboren Hertoginne de Castries kent de gebruiken van
de groote wereld. Zij herinnert zich dat de plaats ter rechterzijde als eereplaats wordt
aangemerkt, en neemt nederig plaats ter linkerzijde.
Juist knielde zij voor het H. Sacrament toen Mevrouw la Présidente naderde:
‘Waarde Mevrouw! De andere fauteuil is voor u bestemd.
- Welk eene gunst, Mevrouw! Waarlijk ik kan niet dulden...
- Ik bid u.
- Zoo u het verlangt! Maar ik ben waarlijk verlegen...’
En Mevrouw la Maréchale stond van haar bidstoel links op, en ging rechts
nederknielen. En Mevrouw la Présidente knielde statig links van het altaar.
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Na den afloop der plechtigheid, betuigde Mevrouw la Marèchale hare dankbaarheid
aan Mevrouw la Présidente.
- U heeft mij niet te bedanken Mevrouw la Maréchale, u weet waarschijnlijk niet,
dat u mijne plaats had ingenomen.’
- Uwe plaats? ter linkerzijde, Mevrouw la Présidente!’
- Zeker, Mevrouw la Maréchale. Eertijds plaatsten de koninginnen van Frankrijkzich altijd links van het altaar, om het eerst onder de hand van den bisschop te zijn,
als hij zich omkeerde om den zegen te geven!’
Men bevroedt, hoe dankbaar Mevrouw la Maréchale, eene de Castries, was, voor
deze les van hofetikette, die de dochter van M. Dosne haar wel goedgunstig had
willen geven.
Mevrouw la Maréchale oefent door hare levendigheid van geest, haar scherp
verstand de stoutheid van hare eerzucht, den grootsten invloed uit op den
Maarschalk, die zijne hooge standplaats grootendeels aan haar te danken heeft.
De hertogin heeft meesterlijk partij getrokken van hare verbintenissen met de
voornaamste aristocratische familiën, en vooral van de betrekkingen, die zij met de
lichtschuwende congregatie van den H. Vincentius de Paulo onderhoudt. De
Jezuïeten-kliek, dit moet men wel weten, is alvermogend in al de ministeriën; zij
heeft meer invloed dan de parlementaristen, de doctrinairen en de liberalen in de
vergadering, meteen woord zij regeert en bestuurt de groote partij der Orde.
De Maarschalk Mac Mahon is een harer nuchterste en getrouwste werktuigen. In katholieke landen zijn de meeste groote politieke fortuinen aan den invloed van
vrouwen toe te schrijven. ‘Zoek de Vrouw!’ zeide Paul Louis Courier reeds. En als
gij de Vrouw uitgevonden hebt, zoekt naar den Jezuïet!
Nadat M. Thiers den opstand van Parijs verpletterd en de sociale kwestie
beredderd had, zoo als men toen zeide, haastte zij zich niet de Republiek af te
schaffen, hoewel zijne vrienden de Monarchisten dit van hem verwachtten. Het werd
langzamerhand voor iedereen duidelijk, dat het hoofd van het bewind den toestand
tot zijn eigen voordeel wilde exploiteeren en onder voorwendsel, dat er slechts één
troon voor drie vorsten beschikbaar was, zijn gezag wilde bevestigen als dictator
van de legitimistische, Orleanistische, Bonapartistische en klerikale Republiek. Maar
hetzij de Monarchisten te eerlijk, hetzij zij niet bevattelijk genoeg waren, zij wilden
zich niet op dit gevaarlijke terrein be-
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geven en eischten, met eene onomstootelijke locica, eene werkelijke Monarchie
voor werkelijke Monarchisten. Ontegenzeggelijk door de meerderheid van het land
gesteund, wilde de President niet toegeven, maar hij durfde niet eerlijk doortasten,
hij wilde liever langs slinksche wegen en door bedekte listen zegevieren. De
reactionnairen in de verschillende kampen hadden langen tijd noodig, om zich te
overtuigen, dat zij bepaald niet op M. Thiers, ‘den noodzakelijken man’, rekenen
konden. Zij moesten eindelijk wel zien, wat zonneklaar was, en een ander hoofd
zoeken, in afwachting van Hendrik V, den graaf van Parijs, of Napoleon IV.
Den welbekenden Figaro komt de eer toe, om zoo te zeggen Mac Mahon ontdekt
en hem tot kandidaat van de partij der Orde gekozen te hebben. Mac Mahon hier,
Mac Mahon daar, de roemrijke overwinnaar van Magenta, en de roemrijke
overwonneling van Wörth, en de held der Orde, en de verlosser van de Commune.
Die eerlijke Figarotisten deden elken morgen een lichtkrans van loyauteiten om het
hoofd van den maarschalk stralen, prezen zijne opofferingsgezindheid, zijne
belangeloosheid, zijne billijkheid, zijne vroomheid, zijne onvergelijkelijke talenten,
zijne uitstekende bekwaamheden, zijn buitengewoon juist oordeel, en wat niet al
meer!
Men moet zeggen, dat de man bizonder gelukkig gekozen was. Dat was wel de
Godfried van Bouillon, dien de heilige bond der van elkander afgunstige, maar in
hunne vijandigheid tegen de Republiek eensgezinde partijen, behoefde. Mac Mahon
was op een goeden voet met de prinsen van Orleans, de hertog van Aumale en zij
namen den schijn aan van persoonlijk met elkander bevriend te zijn. Hij was als
Henriquinquist genoteerd, en had den eed van trouw aan Napoleon III gezworen.
Daarenboven ging hij vertrouwelijk om met M. Thiers, vroeg hem dagelijks om raad
en voorlichting, en voerde onverstoorbaar zijne bevelen uit omtrent de reorganisatie
van het leger, omtrent de vervaardiging van kanonnen, omtrent het inrichten van
blijvende kampen en andere van M. Thiers' stokpaardjes. - Elke partij, uitgenomen
de republikeinsche, meende iets te winnen te hebben, bij de vervanging van den
kleinen burgerman door den grooten Maarschalk. Naarmate het bij de verkiezingen
geraadpleegde volk zijn klimmenden weerzin tegen de Monarchie uitsprak, nam de
populariteit van Mac Mahon onder de vijanden van het volk toe.
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Wij stippen tusschen twee haakjes aan dat de vermaarde krijgsheld zich slechts
den

eenmaal kandidaat stelde bij eene verkiezing, en wel den 2 Juli 1871, op een
voetstuk van bloedende lijken. Hij stelde zich in het departement des Pyrenées
Orientales, tegenover een republikein, en delfde het onderspit.
De samenzwering van de Broglie, Beulé, Batbie c.s. was ten gunste van het
stadhouderschap van d'Aumale op het touw gezet; maar op het beslissende
oogenblik verklaarden de Bonapartisten en eenige legitimisten, dat zij tegen geen
prijs van d'Aumale wilden weten, op gevaar af van den zoo verfoeiden M. Thiers
het gezag weder in handen te zien nemen. Orleanisten, legitimisten en Bonapartisten
vereenigden toen hunne stemmen op Mac Mahon, en stichtten dat wonderfraaie
principaat, waarvan men ons den duur voor zeven jaren waarborgt. Den dag, dat
M. Thiers zich zoo dwaselijk van den presidentszetel liet schuiven, toen de de
stembriefjes geteld waren, veronderstelde de altijd voorzichtige Mac Mahon, als
iedereen, dat M. Thiers behendig genoeg zou zijn, om het gezag nog eens weder
te bemachtigen, en ging aan zijn beschermer verlof vragen om zijne benoeming
aan te nemen. Dit was eene der laatste beleefdheden, die hij voor den kleinen
grooten man had.
De afgevaardigde Bertauld verhaalt, dat, terwijl het komplot gesponnen werd, M.
Thiers den loyelen Mac Mahon eens aldus toesprak:
‘Mijnheer de Maarschalk, men beweert dat gij een mijner tegenstanders zijt, ik
verklaar u dat ik er niets van geloof.’
‘Lieve Hemel! hoe zou dat mogelijk zijn! ik was een overwonnene, toen gij mij
weder een degen in handen hebt gegeven, en mij Parijs aan het hoofd van een
leger hebt doen binnentrekken! - Hoe zoude ik u niet eeuwig dankbaar daarvoor
blijven!’

VI.
De komst van den Maarschalk aan het gezag werd, zooals elke verandering in de
regeering, door onzinnige verwachtingen begroet. De reactionairen wisten zeker,
dat l e g o u v e r n e m e n t d e c o m b a t de opposanten zou doen dooden, en
allen tegenweer zoude verpletteren. De jonge edellieden vonden heel gees-
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tig hunne kleermakers en schoenmakers wissels aan te bieden, waarop het einde
der republiek als vervaltijd was aangeduid. Mac Mahon zou met zijn grooten sabel
eene opruiming houden onder de uiterste linkerzijde, de linkerzijde en het linker
centrum, zooals Rolando, de paladijn, onder het Moorsche leger.
Men moet bekennen, dat die heeren afgevaardigden zich volstrekt niet op hun
gemak gevoelden. De republikeinsch-gezinde burgerlui (een zeer bloohartig ras)
bleven binnenshuis, en wachtten onder doodsch stilzwijgen ieder oogenblik de
politieke agenten van M. de Broglie af, die ze voor een krijgsraad en van daar in
een ijzeren kooi naar Nieuw Caledonië zouden brengen.
Men hoorde van niets dan van gelukwenschen en feesten spreken onder de leden
der meerderheid en hunne aanhangers. De Figaro vertelde jubelend:
‘Eene voorname Parijsche naaister, door bijkans alle Europeesche hoven
den

gebreveteerd, was den 4 September 1870 genoodzaakt geweest, de koninklijke
wapenschilden, die aan haar balkon prijkten, in haar vertrekken te verbergen. Sedert
sten

den 24
Mei zijn al deze wapens weder op hunne plaats hersteld, en gisteren was
men bezig het uithangbord weder vast te hechten, waarop M a n t e a u x d e c o u r
te lezen staat. In de Times las men een artikel, tot opschrift hebbende:
Herleving der fransche vroolijkheid.’
‘Na een tijdlang afgetrokken te zijn geweest, vangt het leven van verstrooingen
weder in Frankrijk aan. M. Thiers ontving in de zalen van het Elysée, alsof hij nog
in zijn hòtel op de plaats Saint Georges was. Op de galadagen, als bijvoorbeeld de
keizer van Brazilië hem kwam bezoeken, hing hij op zijn zwarten rok hetzij het roode
lint van het legioen van eer, hetzij de orde van het Gulden Vlies, en dat was alles.
Wat Mevrovw Thiers en Mejufvrouw Dosne betreft, onveranderlijk in het zwart,
zonder juweelen en zonder bloemen, het eenvoudigste toilet harer bezoeksters
overtrof nog het hare in weelde. Maar die groote eenvoudigheid werd niet door
iedereen in de hoogere kringen met geestdriftige goedkeuring aangezien. Het zal
niemand verwonderen, dat eene jonge dame uit den faubourg Saint-Germain
uitgeroepen heeft, toen zij de benoeming van den hertog van Magenta vernam:
‘Eindelijk zullen wij weder een hof hebben!’ En zij had gelijk, wij hebben nu een hof:
groote recepties, soirées dansantes, eene reeks van wereldsche genoegen!
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Op het eerste feest dat de President gegeven heeft, verdrong de menigte zich in
de zalen van het Elysée. De hertog van Nemours en prins Henri van Orleans
vertoonden zich daar als de helden van den dag. De Maarschalk droeg de groote
ster met de insigniën van het Keizerrijk. - Op de 3000 genoodigden onderscheidden.
zich nauwelijks een twintigtal door geene decoratie in hun knoopsgat te hebben.
De President gaat voort schitterende recepties te houden, maar hij beklaagt zich,
dat zijne 600,000 franken traktement en zijn persoonlijk vermogen niet voldoende
zijn....Hij heeft zich nog 300,000 franken laten toekennen voor
representatiekosten....overwegende, dat de armoede op verontrustende wijze
toeneemt ie Parijs, en dat men den handel en de nijverheid te hulp moet komen.
Men heeft het gezag in handen, men heeft het leger, de geestelijkheid en de
rechterlijke macht, de politie en de gendarmerie, men heeft kanonnen en bajonetten,
en den besten wil van de wereld om een coup d'état te doen......en...het ministerie
de Broglie, het gouvernement Mac Mahon zijn genoodzaakt zich al nokkende binnen
de palen eener vervelende wettigheid te houden!
M. Thiers had stilzwijgend, zonder eene tegenwerping te maken, zijn
presidentszetel verlaten; als men hem gelooven moet, was hij gelukkig, den last der
regeering niet meer op zijne schouders te hebben. De coalitie had hem doen vallen
onder voorwendsel, dat hij de parlementaire theorie niet genoeg eerbiedigde. Het
volk nam nu den schijn aan van te gelooven, dat de illustraties van het
parlementarisme de juiste mannen waren om de overleveringen van het ware
liberalisme te doen eerbiedigen.
De Maarschalk had in zijn manifest verzekerd dat hij ‘de bestaande instellingen
zou in stand houden.’ De republikeinen haastten zich deze belofte op te teekenen,
en hunne dagbladen herhaalden en bespraken elken morgen deze verklaring.
Onmiskenbaar was hunne vrees, dat deze verbintenis niet nagekomen zou worden,
even groot als hunne volharding die te herinneren.
Ondertusschen voorzag het nieuwe bewind, dat er roem op droeg zich een
G o u v e r n e m e n t d e c o m b a t te noemen, elk departement met een prefekt
met ijzeren vuist, met politiebeambten met ijzeren vuisten, bijgestaan door
veldwachters met ijzeren
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vuisten, en stelde in alle militaire kommandementen generaals met ijzeren vuisten
aan.
De republikeinen werden uit de publieke betrekkingen verjaagd. De vrijheid van
drukpers, de vrijheid van bijeenkomsten, de vrijheid van geweten, en zelfs de vrijheid
om zich volgens zijne overtuiging te doen begraven, werden door den staat van
beleg belemmerd of vernietigd. Er werd eene groote opruiming van de busten der
republiek gehouden en men begon er over te denken de driekleurige vlag aan kant
te doen. In openbare redevoeringen prezen sommige prefekten den opstand in de
Vendée, en spoorden er toe aan dien te vernieuwen; societeiten en koffiehuizen,
waar geavanceerde liberalen bijeenkwamen, werden met ophef gesloten,
missionnarissen, die de aanstaande troonsbeklimming van den wettigen koning
aankondigden, vervulden het land met hunne luidruchtige welsprekendheid. - ‘En
al wilt gij den koning niet, riepen zij, gij zult hem toch hebben!’ Personen, die de
bedevaartgangers wilden beletten van: ‘Leve Hendrik V!’ te roepen, werden in de
gevangenis geworpen, en tot boete veroordeeld...Waar wilde men heen?
De Maarschalk neemt zelf zijn presidentschap zoo weinig ernstig op, verhalen
ons de dagbladen, die wel met het hof zijn, dat hij zich wel wacht voor officieele
stukken papier te gebruiken, waarop R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e bovenaan
gedrukt is. En iedereen heeft opgemerkt dat de vermaarde boodschap, om zevenjarig
dictatorschap aan het volk te vragen, slechts de handteekening droeg van een
eenvoudig partikulier: de hertog van Magenta.
‘Waar wil men heen?’ vroeg het volk zich met ongerustheid af. - Want, men zegge
wat men wil, de belofte is formeel, en de Republiek is de grootsche bestaande
instelling, die de maarschalk Mac Mahon, het type van eer en van trouw aan een
gegeven woord, beloofd heeft, in stand te houden.
Maar de listige en doortrapte de Broglie, de Jezuïet onder de Jezuïeten, school
daaronder. Langzamerhand begreep men al het fijne van zijne uitdrukking: de
bestaande instellingen waren die van de Republiek zonder republiekeinen! Het
gouvernement werkte krachtig mede aan het monarchale komplot, en wanneer het
gelukt, wanneer Hendrik V te Reims gekroond zou zijn, zou de eervolle soldaat zijn
titel van President der Republiek tegen dien van Connétable ruilen.
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De generaal Trochu had evenzoo aan de Parijzenaars, die de flauwhartige, armzalige
verdediging tegen de Pruisen verontrustte, gezworen, dat de gouverneur van Parijs
niet kapituleeren zoude. En toen hij de kapitulatie onvermijdelijk gemaakt had, gaf
hij doodeenvoudig de pen aan zijn luitenant over. Het is niet Trochu, gouverneur
van Parijs, die gekapituleerd heeft, neen, het is zijn opvolger, de generaal Vinoy.
De Maarschalk beloofde alzoo de republiek in stand te houden, zooals Trochu
Parijs verdedigd had. Trochu is vroom, Mac Mahon is zeer godvruchtig en hunne
biechtvaders staan ons borg voor hun goede trouw. Er is altijd een priester, een
geestelijke medicijnmeester bij de hand, om hun geweten te bevredigen, door eenige
afspoelingen, maar onder alledaagsche burgerlieden, heeft men eene andere
opvatting van de eerlijkheid.
- ‘Men verhaalt ons, zegt le XIX Siecle, dat de maarschalk Mac Mahon den
generaal Chanzy, een zijner opvolgers in het bestuur van Algerië, bij zich te
déjeûneeren hebbende, hem zijn heulen met de republikeinen verweet.
- Me dunkt, Generaal, dat gij u te zeer compromitteert. Hebt ge niet eene van de
republikeinsche groepen van de vergadering gepresideerd?
- Waarde president, ik ben veel minder gecompromitteerd dan gij....Ik ben in alle
geval niet meer dan president van het linker centrum geweest en gij, gij zijt president
van de republiek!’
Onder M. Thiers had de klerikale bent aan invloed gewonnen. Toen Mac Mahon
aan het bewind kwam, jubelden de Jezuïeten; de verschillende geestelijke orden
verdeelden onderling het bestuur van het land. De Restauratie van 1815, die in dit
opzicht eene zoo noodlottige vermaardheid heeft verkregen, was niet vromer,
godzaliger en schijnheiliger dan de tegenwoordige Jezuïeten-regeering. Opwakkering
van proselytenjacht en van geloofsvervolging, inmenging van de geestelijkheid in
de wereldsche zaken, administratieve schandalen, prefecten en generaals ter
beschikking der bisschoppen gesteld, onderprefecten en burgemeesters gehouden
om in alles het believen van mijnheer den pastoor te raadplegen, ziedaar wat de
geschiedenis van den dag ons op te teekenen geeft.
De dagbladpers in Duitschland grondt zich op deze feiten om uit te roepen, dat
Frankrijk onherroepelijk verloren is, daar het
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den syllabus tot leiddraad heeft aangenomen. Deze uitspraak zoude waar zijn, als
zij slechts op het officiëele Frankrijk doelde, op het Frankrijk van den hoogen
burgerstand, van de parlementairen en de liberalen, op hetgeen men de heerschende
klassen noemt. Maar de vrijdenkers, ten minste degenen die verder dan het
tegenwoordige oogenblik, verder dan den schijn der dingen zien, zijn niet zoo
ontevreden over den toestand als men zou kunnen gelooven, nooit zijn er zoo veel
uitsluitend burgerlijke begrafenissen en huwelijken geweest. Voltaire is door
Jezuïeten opgevoed. Het gouvernement der priesters broedt eene anti-clerikale
reactie uit, die het ontwijfelbaar zal vernietigen.
Dat beangstigt zelfs de weinige hier en daar verscholen gallikanen, de schraal
verstrooide liberale katholieken, waarmede men in Frankrijk wel eene kleine kapel
zoude kunnen vullen. - Zij klagen en jammeren - ‘Men gaat te ver, men gaat veel
te ver!’
Zoo men een der geestige schrijvers van l e G a u l o i s moet gelooven, oordeelt
het hoofd van den Staat er anders over. Hij verhaalt dat een afgevaardigde, aan
wien een republikeinsch luchtje is, de ongelegenheden aantoonde, die de
bedevaarten met groot orkest naar Lourdes, naar la Salette, naar Paray-le-Monial
konden na zich sleepen. ‘Dat is eene dwaling! riep de doorluchtige Maarschalk uit,
tonnen vol wijwater zullen nooit zoo gevaarlijk zijn als een liter petroleum!’
Het is overtollig aan scherpzinnige lezers te zeggen, dat de met zooveel gedruisch
op touw gezette bedevaarten, nevens het geestelijke, ook een politiek doel beoogden.
Onder al die processies, onder dat godsdienstig gemompel was eene gedachte van
henri-quinquistische restauratie verborgen. De leiders van de f u s i o n organiseerden
theatrale voorstellingen, vergezeld van wonderen, genezingen, gezangen,
hartstochtelijke redevoeringen, zinnelooze hymnen en hoogopgewekte vrouwelijke
zenuwachtigheid. Zij hoopten eene uitbarsting van sentimentaliteit uit te lokken,
eene duchtige, heel onzinnige maar veel leven makende, manifestatie, waarna zij
hadden kunnen uitroepen: V o x p o p u l i -V o x D e i . Diezelfde lieden, die het
algemeene stemrecht willen afschaffen verstaan er zich wonderwel op, om de
menigte tot hunne plannen te laten meewerken. Zij strooien zaden van zedelijke
besmetting uit, maar ondanks al hunne pogingen hebben zij nog geene onmiskenbare
royalistische beweging in het leven kunnen
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roepen. Men heeft hunne vertooningen nieuwsgierig aangegaapt, (in Frankrijk begint
men daar altijd mede) maar nadat men er een oogenblik om gelachen had, is de
weerzin en de verachting tegen die kluchten wakker geworden. De bevolking heeft
begrepen, dat de priesters droomden van eene vergoeding voor 1789, het
wantrouwen is opgewekt, de verbittering is niet verre.
Maar de hoofden der clericale partij zijn blind voor hetgeen zonneklaar is. Zij
meenen het volk op hunne zijde te hebben, omdat zij het vleien. Zij gevoelen ook
dat de kansen nooit gunstiger voor hen zullen staan dan thans. - De paus heeft het
in Januari 1873 aan zijne voormalige soldaten gezegd, die hem hun
nieuwjaarswensch kwamen aanbieden: ‘Voorwaar, ik zegge u, dat gij de revolutie
zich zelve zult zien dooden; de wereld zal weldra vergaan, zoo zij niet gered wordt
door een onmiddellijken en oprechten terugkeer tot den godsdienst.’
Hendrik V, de priesterkoning, zeide van zijn kant tot zijne getrouwen: ‘Nu of nooit.
De Voorzienigheid zal ons niet weder eene vergadering met zoo vele en zoo
vastberadene geloofshelden verleenen. Als ik in dit jaar 1873 niet den troon mijner
voorvaderen bestijg, zal ik er nooit op hersteld worden!’
En de broederschap der altijddurende aanbidding was dag en nacht in gebed
voor het H. Sacrament te Versailles en in de kerk Nôtre Dame des Victoires, voor
het welslagen van een groot ontwerp dat geheim moest blijven.
In October kondigde l e J o u r n a l d e P a r i s reeds aan: ‘Binnen eene maand
zal Hendrik V, omringd van alle prinsen van Orleans, door de Champs Elysées en
de boulevards rijden.’
‘Wij zullen het koningschap herstellen, met of zonder de meerderheid! riep de
graaf Daru uit. Daar het fransche volk waanzinnig is, zullen wij het zijns ondanks
redden.’
En de F i g a r o moedigde de samenzweerders aan: ‘Wat wagen wij met de kans
te beproeven? Niets, niet waar! volstrekt niets. Welnu, voorwaarts dan!’
Wij zouden de geschiedenis van het legitimistische komplot wel willen vertellen,
zoo als de min of meer vrijwillige bekentenissen der samenzweerders ze ons doen
kennen, Maar het geval is te vermakelijk om als bijzaak behandeld te worden. Wij
zullen dus alleen vermelden hetgeen meer betrekking heeft op Mac Mahon.
Men weet dat Chambord door eene goddelijke ingeving gedre-
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ven, te Parijs kwam om zijne kans te wagen, na verscheidene dagen vooruit met
de voornaamste ingewijden te Bazel alles overlegd te hebben. Vervolgens begaf
hij zich naar Versailles, waar hij zich bij een weinig in het oog loopenden
vertrouweling schuil hield.
De prinsen van Orleans werden zijdelings gewaarschuwd, maar zij namen den
brief van Salzburg tot voorwendsel om zich te houden, alsof zij volstrekt onkundig
waren van de tegenwoordigheid van hun wettigen koning. Zij durfden, zij wilden
hunne belofte niet houden, om het hoofd van het fransche koningshuis te paard te
vergezellen bij zijn intocht te Parijs. Reeds hierdoor en door nog andere
omstandigheden uit het veld geslagen, wendde Hendrik V zich tot ‘den Bayard van
den nieuwen tijd, tot den eerlijken man, die tot eene roemrijke taak uitgekozen was,
tot dien edelmoedigen strijder, wiens woorden de braven gerust stellen en de boozen
doen beven,’ zoo als hij zich in het manifest van Salzburg uitdrukte. Hij ging, zegt
men, Bayard opzoeken, en vroeg dezen een regiment om hem in de Champs Elysées
tot geleide te dienen. ‘Want,’ zeide hij zeer juist, ‘het past niet aan een koning van
Frankrijk zich er aan bloot te stellen dat een politieagent hem bij den kraag pakt. Gij
zoudt mogelijk wel doen, voegde hij er goelijk hij - zelf het bevel over die
manschappen te nemen, en u aan mijn rechterhand te stellen, wanneer ik mij aan
het volk van Parijs zal vertoonen. Maar zoo gij eenig persoonlijk bezwaar hebt om
uw koning te vergezellen, geef mij dan slechts een regiment met eenige uitgelezen
officieren, ik herhaal u, ik vraag niets meer.’
Ons leven gaat dag aan dag, maand aan maand, jaar aan jaar prozaïsch en
onbewogen voorbij. De zorgen voor het huisgezin, de bekommering voor het
dagelijksch brood, de altijd terugkeerende bezigheden, vermoeienissen,
verstrooiingen, nemen geheel ons bestaan in. De kunstenaars, zelfs de groote
kunstenaars ontsnappen ter nauwernood aan dien regel. Maar tweemaal, driemaal
in ons korte leven, altijd zelden, verschijnt ons onze genius zooals hij aan Brutus
voor den veldslag verscheen. Indrukwekkend en grootsch verheft zijne gestalte zich
eensklaps tegen den somberen hemel en blikt ons aan. - ‘Zie, hier ben ik. Ik ben
uwe sterke en reine geest. Heden moet gij durven, moet gij lijden, moet gij strijden.
Gij zult mogelijk zegepralen, gij zult waarschijnlijker het onderspit delven, maar voor
uw dood zult gij de
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kalme en heilige aandoeningen van den heldenmoed ondervonden hebben, gij znlt
de lucht der hooge bergtoppen ingeademd hebben, gij zult weten wat men daar
boven gevoelt. - Zijt gij een man? Ga dan, neem uw hart in de eene hand, uw degen
in de andere, en treed voorwaarts in de duisternis. Wij zullen ons te Philippi
wederzien! - Maar zoo gij slechts een sukkel zijt, houd u rustig, gij zult genoeg goede
redenen vinden, om u in eene comfortable kleingeestigheid te verschansen.’
Zoo sprak zijn genius tot Brutus, terwijl hij, met het hoofd in de handen, met
gefronsde wenkbrauwen en opeengeklemde tanden, peinsde. Hij stond op, besloten
tot den wanhopigen kamp. Hij ging strijden voor de zieltogende republiek. Zijn genius
vond hem terug op het slagveld van Philippi, bleek en bebloed, met een werpspies
door zijn lichaam, hij wischte hem het klamme doodzweet van het voorhoofd en
zeide: ‘Gij hebt wel gedaan.’ Hij sloot hem de oogen, die de eeuwige nacht overdekte.
Voor Mac Mahon was er geene sprake van de republiek te redden, maar wel van
het koningschap door eene glansrijke daad te herstellen. En, zonder er iets bij te
wagen, volstrekt niets! zooals de F i g a r o zeide.
Mac Mahon, de telg der koningen van Ierland, is in het geloof aan het koningschap
geboren; hij is gesproten uit een geslacht, waarin de trouw aan den koning niet van
het geloof aan God onderscheiden wordt, waarin de gehechtheid aan den vorst
onafscheidelijk is van een goeden naam. Mac Mahon draagt den degen, die den
ongelukkigen Jacobus II in den veldslag bij de Boyne verdedigde.
In hun tweede vaderland zijn zijne voorvaders alles aan de Bourbons verschuldigd,
en hebben dit altijd luide verkondigd. De maarschalk zelf heeft altijd zijne
onveranderlijke verknochtheid aan den wettigen vorst betuigd. Onder Lodewijk
Philips was Mac Mahon ritmeester, maar legitimist; onder de republiek van 1848
was hij generaal, maar legitimist; onder het keizerrijk maarschalk en senator, maar
legitimist. Op het huidige oogenblik is Mac Mahon president van de republiek, maar
legitimist; hij zoude zich beleedigd gevoelen, indien men hem eenige republikeinsche
neigingen toeschreef. - En toch - toen zijn koning tot hem kwam en sprak: ‘O trouwe
ridder Bayard,
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edelmoedige strijder, vervul uwe van God beschikte zending. Ik heb niet zooals gij
den degen van Frankrijk op twintig slagvelden getrokken, maar ik heb drie en veertig
jaren het heilige pand onzer overleveringen en vrijheden ongeschonden bewaard.
Mijn persoon is niets, mijn grondbeginsel alles. Frankrijk zal aan het einde zijner
beproevingen zijn, als het dit wil inzien. Ik ben de onontbeerlijke loods, de eenigste
die in staat is het schip in de haven te voeren, omdat ik daartoe gezonden ben en
er het noodige gezag toe heb. - Mac Mahon, c h e v a l i e r s a n s p e u r e t s a n s
r e p r o c h e , geef mij een regiment, een enkel regiment!’
Toen stamelde Mac Mahon: - ‘Sire, Sire, ik heb gezworen de bestaande
instellingen ongeschonden te bewaren. Ik zoude gaarne van uw coup d'état
geprofiteerd hebben, zoo hij gelukt was, maar ronduit gezegd, het voegt mij niet u
in deze omstandigheid te helpen. Ik kan daarenboven aan uwe Majesteit de
verzekering geven, dat uwe onderneming nooit gelukken zal, omdat het leger dat
ik de eer heb te vertegenwoordigen, nooit van de driekleurige vlag afstand zal
doen....’
Hij had nog niet uitgesproken, toen de koning hem met een bitteren glimlach
aanziende, zeide: ‘'t Is wel, mijnheer, 't is wel. Ik heb de eer u te groeten.’
En dienzelfden nacht reisde hij weder naar Frohsdorf in Oostenrijk.
Dit plechtige, beslissende uur was een scheidingspunt in het leven van Mac
Mahon, en zoo hij tot nog toe zich een oprecht monarchaal had kunnen wanen,
twijfelen wij toch, of hij zich nu nog langer met deze hersenschim vleien kan.
Terwijl hij zich met zijn koning onderhield, verlengde de vergadering te Versailles
zijn gezag voor zeven jaren. Hij had er tien gevraagd, in eene wonderlijk brutale
boodschap uit de pen van dien waarden hertog de Broglie gevloeid. Deze
onbeschaamdheid slaagde uitnemend. De boodschap scheen een onmiddelijken
coup d'état te beloven, waartoe de koningsgezinden Mac Mahon volmacht gaven
met onhandige en bijkans zinnelooze overhaasting, zoo ongeduldig waren de
orleanisten om den loozen d'Aumale tot luitenant-generaal van het koninkrijk
benoemd te zien, zoo ongeduldig waren de legitimisten om den connétable den
degen van Magenta te zien ontblooten voor de rechten van den doorluchtigen
Bourbon, die in een hoek verscholen
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het oogenblik afwachtte, waarin hij zoude kunnen optreden. Het septennium werd
dus ondanks den wanhopigen tegenstand van de geheele linkerzijde gestemd.
Maar den volgenden morgen vernamen de hoofdmenners met ontzetting dat de
wettige koning verdwenen was. En...de nacht brengt beraad. Mac Mahon had
overwogen dat het, alles wel bedacht, voor het land en voor hem het verkieslijkste
was de bestaande instellingen te behouden.
Het is wat fraais, de bestaande instelling! Een gemis aan verstandelijke en
zedelijke strekking in het bestuur, zooals men nog nooit gezien heeft, een
mengelmoes van tegenstrijdige beginselen, een poespas van ongerijmdheden,
ondergang der logica, oogverblindende verwarring, carnavalsfeest der orde,
saturnaliën der goede beginselen! Frankrijk is een reusachtig gekkenhuis geworden.
Dat is alles zeer vermakelijk, als men wil, maar....
- ‘Enfin! wij hebben weder een hof!’ herhalen wij met het bekoorlijke dametje uit
de adelijke wijk. Maar het is het hof van den koning Petaud. Mac Mahon is president
van de monarchale en republikeinsche, bonapartistische, legitimistische en
orleanistische en bovenal clericale Petaudière.
De schoonste dag in het leven van Mac Mahon, zijn grootste triomf is geweest,
wij twijfelen er niet aan, toen hij bijkans als opperpriester in de groote kapel te
Versailles geofficieerd heeft, als gedelegeerde van den H. Vader. De paus had
fransche kardinalen benoemd, om het volk, dat door Voltaire opgevoed is, voor zijn
verdienstelijk gedrag te beloonen, en Mac Mahon de Magenta had de eer de hoeden
aan die kardinalen te overhandigen.
De maarschalk, president van de republiek, had zijne galakoetsen gezonden;
omringd van pikeurs met de witte livrei der Mac Mahon's, om Nosseigneurs af te
halen, die door verscheidene prelaten en pauselijke gezanten, door gardes-nobles,
graven, markiezen en dignitarissen van hun huis werden begeleid. Men zoude
gemeend hebben dat het drie gekroonde hoofden waren. Die roode priestergewaden,
die paarsche mantels, die bonte kleederdracht te midden der zwarte frakken maakten
een schilderachtig effekt en herinnerden in de verte aan het gezantschap van den
koning van Siam.
De prelaten werden aan de deur van de kerk door eene talrijke geestelijkheid
afgewacht. Vooraan Monseigneur Mabille, de Judas Maccabeus van het
ultramontanisme, naast hem Monseig-
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neur van Nimes, de Fier-à-bras van het ware geloof; Monseigneur van Agen, de
Rodomont van de Onbevlekte Ontvangenis, Monseigneur van Cérame, de geduchte
savoyaard van de Onfeilbaarheid, waren ook daar. Monseigneur Dupanloup, bisschop
van Orleans, de groote geweldenaar der orthodoxie, zooals M. Louis Veuillot hem
heeft genoemd, liet zich opmerken door zijne afwezigheid. Achter de geloofshelden
kwam M. Buffet, president van de Versaillistische vergadering, door een dichten
drom weldenkende afgevaardigden omstuwd. Het midden der kerk was vol van
groote dames, de aanzienlijkste vrome zieltjes van vier bisdommen. Men zoude
gezegd hebben een parterre met bloemen!
De maarschalk Edme Patrick de Mac Mahon, hertog van Magenta, president van
de Fransche republiek, was majestueus op een grooten leuningstoel gezeten. Achter
hem verdrongen zich eene menigte heeren met vederbossen, met helmen, met
knevels, patroontassen en sabels. Verder af vosachtige tronies, verontrustende
blikken, godzalige gezichten, dit was eene talrijke groep van de lagere geestelijkheid;
men zag er abten en officieren der kazerne en het seminarium naast elkander. In
een hoek vlak bij den president waren de ministeriën gegroepeerd, als smaragd
kristallen in den arendsteen. Op dezen grooten dag hadden de ministers van Oorlog,
van Marine, van Eerediensten, van Openbare werken, van Binnenlandsche zaken,
van Buitenlandsche zaken, van Justitie en van Onderwijs er hunne eer in gesteld
zich voor de Romeinsche mijters te buigen. Maar de Financiën, door M. Magne
vertegenwoordigd, waren vrij ernstig ongesteld.
De hooge gewelven weergalmden van de welluidende en stichtelijke gezangen
der primo-cartello zangers, der prima-donna's der groote en Italiaansche opera's.
De nieuw benoemde kardinalen traden vooruit. Een voor een kwamen zij ten
halve voor den maarschalk knielen, die hen staande afwachtte, in groot uniform,
met ridderorders en sterren, degen, epauletten en sporen. Mac Mahon, als pauselijk
gemachtigde officieerende, zette de kardinalen den rooden hoed op; hij straalde
van voldoening en van devotie; een zachte vlam glom in zijne lichtblauwe oogen,
die gewoonlijk zoo geheimzinnig kijken als die van een sergeant-majoor met eene
gewichtige zending belast; zijne forsche knevels glimlachten; eene soort van
lichtkrans omgaf de langwerpige rechthoek van zijn met weinig
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witte haren gesierde hoofd, zijne woorden waren minzaam en zoetvloeiend, zijne
tong scheen honig te verwerken.
Toen de plechtigheid afgeloopen was, terwijl de koren van de opera's en het orgel
een zegevierend Magnificat aanhieven, gingen Nos Grandeurs in de sacristie om
de kleederen van hun vroegeren rang met het purper te verwisselen. In dit nieuwe
omhulsel, welks schoonheid van weefsel en kleur de oogen verblindt, verzekert ons
de abt Jules Moret, geschiedschrijver van den U n i v e r s , stapten zij weder in de
gala-rijtuigen, en de stoet zette zich in beweging naar het paleis van den president.
De groote plechtigheid was pas half voltooid; de wederzijdsche plichtplegingen, de
gelukwenschen en een officieele maaltijd door den president aangeboden, maakten
er ook nog een deel van uit.
De prelaten werden door den gewonen begeleider der gezanten binnengevoerd.
Mijnheer de Maarschalk president wachtte hen reeds af, tusschen zijne ministers
rechts en zijne adjudanten links, hij luisterde zonder blikken of blozen naar de
latijnsche aanspraak van Monseigneur Chigi en naar den stortvloed van
ciceroniaansche welsprekendheid waarmede Monseigneur Lucciardi hem overstelpte.
Daarna volgden fransche aanspraken; Régnier van Kamerijk, Guibert,
aartsbisschop van Parijs, door de genade van M. Thiers en de goede diensten van
M. Jules Simon, wedijverden wie Mijnheer den Maarschalk en zijne echtgenoote
het meest zouden bewierooken.
- ‘Met geheel Frankrijk, - beweerde de een, - heb ik lang uwe grootsche
heldendaden op zoovele slagvelden toegejuicht. En toen de fortuin zich van ons
afgewend heeft...toen gij zonder te vreezen en zonder te falen gevallen zijt, heb ik
met het vaderland in rouwe de pijnlijke angsten voor uwe roemrijke wonden gedeeld.
Zoozeer als wij den ridderlijken moed bewonderd hebben, waarmede gij den degen
van Frankrijk gehanteerd hebt, evenzeer waardeeren wij de zelfverloochenende en
vaderlandslievende opoffering, die u de hooge en moeielijke taak heeft doen
aanvaarden van het gezag te bevestigen. - Wij hebben ook niet de uitstekende en
stille deugden vergeten, waar Mevrouw la maréchale ons het voorbeeld van geeft...’
En zijn metgezel riep uit dat de H. Vader door hem tot aartsbisschop van Parijs
te benoemen hem de standplaats eens martelaars toegekend had, dat hij het purper
aannemende zich
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verbindt al zijn bloed voor den H. Stoel te vergieten, dat een vlijmend zwaard zijn
hart doorsnijdt bij de gedachte aan het lijden dat die beklagenswaardige paus in het
paleis van het Vatikaan verduurt - en meer zulke fraaiigheden.
‘Om kort te zijn, zoo drukt l ' U n i v e r s zich sierlijk uit, Monseigneur heeft
gesproken uit een hart dat in de school van het H. Hart gevormd is, uit een hart dat
bloedt op het gezicht van zulk een vlekkelooze deugd en zulk eene algemeene
ondankbaarheid.’ En verder: ‘Ik ontvang uit uwe handen de insigniën van het
kardinalaat; uit die handen, die altijd dapper en eervol den degen van Frankrijk
getorscht hebben....Deze lofwaardige roemzucht van den christelijken ridder, nevens
die ongekrenkte trouw van uw karakter, heeft u tot het toppunt van aanzien
gebracht...En het zij mij geoorloofd mijn hartelijken dank te betuigen aan die
weldoende engel, die ik aan uwe zijde zie,...hare nedrigheid zal mij vergeven dat ik
haar hier eene openlijke getuigenis mijner dankbaarheid brenge....’
L ' U n i v e r s zegt ons verder dat de Maarschalk geheel ontroerd door zooveel
plechtigheden en zooveel loftuitingen met eene bedeesdheid geantwoord heeft, die
niet zonder bekoorlijkheid was, als men zich zijn militaire loopbaan herinnerde.....‘Hij
heeft Zijne Heiligheid uit den grond des harten bedankt, zijne kinderlijke gehechtheid,
zijne bewondering voor de deugden van den hoogwaardigen grijsaard, en zijne
sympathie voor zijne beproevingen betuigd.’
Het was tijd dat er een einde aan kwam. Een déjeûner, de hooge geestelijke
heeren waardig, stond gereed, het ware jammer geweest het koud te laten worden.
M. de president, de legaat, de oblegaten, mevrouw la maréchale, de gardes nobles,
de abten, de hertoginnen, de gravinnen en de heeren officieren namen ieder hun
rang in, en de stoet zette zich in beweging naar de eetzaal, waar de nieuwe
kardinalen een traan plengden in hun glas Lacryma-Christi, bij de herinnering der
smarten die de paus in zijn kerker in het Vatikaan uit te staan heeft.
Tot nu toe heeft Frankrijk geen andere constitutie dan de eerlijkheid van Mac
Mahon, geen anderen waarborg dan de eer van Mac Mahon, geen andere vrijheid
dan die met het liberalisme van Mac Mahon strookt, geen andere rechten dan die
de welwillendheid van Mahon verleent. Onder voorwendsel dat Mac Mahon zoo
dapper is, zulke groote burgerlijke deugden, zulk
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eene ridderlijke eerlijkheid bezit, is Frankrijk aan eene onwaardige en huichelachtige
politiek overgeleverd. Omdat Mac Mahon, zoo men ons zegt, met een verwonderlijk
juist gezond verstand begaafd is, is het lot van 36,000,000 Franschen in de handen
van een staatsman gegeven, die geen ander dagblad dan l e F i g a r o leest.
En de vergadering te Versailles heeft besloten, dat dit dictatorschap van den
president Mac Mahon zeven jaren zal duren. Dat is lang!
Ziehier eene kleine bijzonderheid die wel hare beteekenis heeft. Zoodra hij zijn
zetel ingenomen had, heeft de president tot zijn minister van justitie benoemd een
advokaat van Toulouse, Depeyre genaamd, die twee dagen te voren luide verkondigd
had, dat met een Mac Mahon de nederlaag van Sedan verkieslijker was, dan de
grootste zegepraal zonder hem.
En zulk een onbeschaamden pluimstrijker stelt zich de Maarschalk ter zijde; de
zoo belanglooze en zoo oordeelkundige held vindt geen geschikter raadsman naar
zijn zin, dan den individu, die in de volle vergadering uitschettert dat de maarschalk
Mac Mahon alleen meer waard is, dan de vijf milliarden, dan den Elzas en
Lotharingen, en dat Frankrijk met al hetgeen het doorgestaan heeft, de eer van
voortaan aan den gewezen gouverneur van Algerië te gehoorzamen niet te duur
betaalt.
De regeering der zedelijke orde had duizelingwekkenden voorspoed aan Frankrijk
beloofd. De handel, de nijverheid, de beurs - de beurs vooral - moesten de
gelukkigste dagen van het keizerrijk terug zien, men voorspelde wonderen van
welvaart.
Helaas! niets daarvan werd verwezenlijkt. De prefekten met ijzeren vuisten hadden
geen macht genoeg om één enkele korenschoof, één enkelen druiventros meer te
doen groeien, en een zeer slechten oogst te voorkomen. Om verschillende redenen
ging alles van kwaad tot erger, sedert M. Thiers omvergeworpen was. M. Thiers
wilde, ten minste in den laatsten tijd van zijn presidentschap de republiek bevestigen,
terwijl de nieuwe president de bestaande instellingen ophield, zooals de slachter
den kop van een os ophoudt, totdat de slag die hem nedervelt gevallen is. Hoe
zouden de materieele belangen niet geleden hebben, hoe zouden de zaken eene
vlucht hebben kunnen nemen, te midden der geruchten van fusie, van herstelling
van het koningschap, van terugkeer tot een verfoeielijk regeeringstelsel, van de
vernieti-
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ging van al wat 1789 aan Frankrijk geschonken had, te midden der bedreigingen
van ondergang, ellende en verbanning die een menigte menschen troffen, en zeker
niet de minst eerlijke en minst ontwikkelde van de natie? Het geld hield zich schuil
en doet dit nog. De nijverheid staat stil, het krediet vermindert door de toenemende
duurte van alle handelswaren onder eene bevolking die reeds zoo bezwaard is door
onmatige en onhandig toegepaste belastingen. Een vol jaar was over de groote
rampen heen gegaan, maar ziedaar reeds negen maanden dat de zedelijke orde
heerscht en bestuurt, en hoe langer zij duurt, hoe meer het lijden toeneemt; Frankrijk
is minder gerust en kranker dan ooit. De doctrinairen, liberalen en parlementaristen
hebben om zoo te zeggen de pruissische bezetting vervangen, zoodra het land vrij
was. Men kan zich een denkbeeld maken van de knagende zorgen, van de
voortdurende angsten, die te Parijs geleden worden, als men weet dat de pakhuizen
sten

van de Bank van leening den 1

Januari 1874, 40,000 matrassen bevatteden,
sten

men weigerde uit plaatsgebrek degenen, die nog ingebracht werden. Van den 1
den

tot den 15 Januari gaf de politie tien sterfgevallen op door honger in de straten
voorgekomen. Van de duizende langzame sterfgevallen door aanhoudend gebrek,
door in stilte geleden uittering, kon de administratie niets weten.
Om de noodlijdende bevolking ter hulpe te komen, heeft de regeering van de
zedelijke orde bedacht, zooals wij gezien hebben, de hertoginnen en gravinnen met
de bankiers en de hooge ambtenaren te doen dansen. Men heeft evenwel bemerkt
dat het geneesmiddel niet werkte, en dat er nog altijd honger geleden werd in de
behoeftige wijken, ondanks de scottisches en de mazurkas, die men in het paleis
van het Elysée danst. Toen is de heldhaftige Maarschalk in persoon tusschen beiden
gekomen. Hij begaf zich naar de rechtbank van koophandel, waar hij de lui aldus
toesprak: ‘Stelt de bevolking gerust, mijne Heeren! laat de fabrieken werken. Dat
de zaken, dat de koophandel terstond hervat worden! Want, sakkerloot! zoo waar
ik Mac Mahon heet, gedurende zeven jaren dat ik Frankrijk commandeeren zal, zal
ik er de orde, de veiligheid, en mijn gezag ongeschonden bewaren!’
En dit bedrijf van den edelen strijder heeft de beurs vijftien centimes doen rijzen.
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Uwe bedoeling is uitmuntend, mijnheer de Maarschalk, maar om de orde en de rust
in stand te houden, moet men noodzakelijk eerst weten van welke orde en van
welke instellingen er sprake is. Zijt gij nog steeds van plan de veiligheid van uw
gouvernement te grondvesten op den onzekeren bodem van eene republiek zonder
republikeinen, en van een koningschap zonder koning?
De president van de republiek had in zijne toespraak aan de rechtsvergadering
terloops aangestipt, dat hij president van de republiek was. Dit was eene
onbezonnenheid, die de heeren legitimisten had kunnen grieven; ook lichtte de
groote minister de Broglie, den volgenden dag deze ongelukkig gekozene woorden,
uit het verslag in het officieele dagblad. Hij laschte er tot aanvulling eenige
schimpschoten in tegen de ideologen. De bevolking heeft de aldus verbeterde
redevoering van den president van de republiek gelezen naast de oneindige
kolommen van herroepingen van burgemeesters, en hunne vervanging door
legitimisten en bonapartisten. En de vergadering komplotteert nog altijd de afschaffing
van het algemeene stemrecht, dat het politieke fondament, het groote charter van
het land geworden is.
En dan zal de Maarschalk verkeerd vinden dat het vertrouwen niet terug keert,
hij zal boos worden op de onwillige en slecht gezinde menschen die steeds weigeren
van vreugde dronken te zijn, hij zal tegen die ondankbare winkeliers schelden!..
- ‘Duizend bommen! heeft hij reeds eens uitgeroepen, ik moet Frankrijk wel
liefhebben, om dat alles nog te dulden!’

VII.
Men vraagt ons het besluit.
Het besluit? kan daar eigenlijk wel sprake van zijn in de geschiedenis van een
bewind dat pas aanvangt. Evenwel, om iets in plaats te geven, ontleenen wij aan
l a V i e P a r i s i e n n e een verhaaltje dat onze meening over Edme Patrick Mac
Mahon, telg der Brien Boroïhink, koningen van Ierland, en van de vorsten van
Thomand, hertog van Magenta, ten huidigen dage president van de fransche
republiek, vrij wel terug geeft.
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- Een forsche grijze baard en een blondlokkig hoofdje staan stil voor de proclamatie
van den Maarschalk president, geteekend: hertog van Magenta.
- ‘Zeg, papa! de hertog van Magenta, dat is immers de generaal, die den veldslag
van Magenta gewonnen heeft?’
- ‘Neen! mijn kind,’ antwoordde de vader somber: ‘Het is de man, die den slag bij
Sedan verloren heeft.’
- - En zij gingen verder.
Februari 1874.
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Het karakter en het bijzonder leven van Voltaire.
Door J.J. Schot.
Het spreekwoord zegt: ‘dat er geen groot man bestaat voor zijn kamerdienaar.’
Menig beroemd persoon die, in het openbaar en steeds op zekeren afstand
beschouwd, bovenmate bewonderd wordt, loopt gevaar van aanmerkelijk in die
achting te dalen, wanneer er gelegenheid is om hem van nabij en in zijn bijzonder
leven te bespieden. Daartoe is niet eens noodig dat men, gelijk somtijds het geval
is, door aldus achter de schermen te zien, een nieuw en onverwacht inzigt in het
openbaar leven van zoo iemand verkrijgt, waarmede de vroeger verkregen indrukken
niet overeen te brengen zijn. Immers buitendien ziet men hem dan niet bezig met
datgene, waarin hij uitmunt en waardoor hij zich zijne reputatie verworven heeft,
maar met zulke dingen als aan ieder gemeenzaam zijn: met de kleinigheden en de
m i s è r e s des alledaagschen levens, en het is de vraag, hoe hij zich daaruit redt;
in het openbaar speelt hij misschien eene verblindende rol, maar hier vertoont hij
zich geheel gelijk hij is: men neemt hem nu als mensch waar, en het blijkt dat hij
een mensch is als ieder ander, groot man of niet.
Het zou voorwaar zeer ongelukkig en weinig bemoedigend zijn, wanneer men
aanspraken op roem, vereering en erkentelijkheid slechts mogt laten gelden, op
voorwaarde dat het genie, de be-
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kwaamheid, de verdienste, waarop die aanspraken gegrond worden, gepaard
moesten gaan met volkomen, bovenmenschelijke, zedelijke grootheid. Maar om
dezen eisch te stellen moet men wel zeer overdreven begrippen koesteren - en
misschien ook wel groote gedachten van zichzelf hebben. Anders toch zal het ons
niet afstooten en teleurstellen, in een groot man den mensch terug te vinden, al zij
het dan ook met menschelijke zwakheden, en de ontdekking, dat die in iemand met
groote talenten en met vele uitmuntende eigenschappen gepaard gaan, kan ons
noch verwonderen noch zelfs sterk mishagen. Zoo er iemand zonder zwakheden,
zonder hartstogten werd gevonden, zou hij bij ons aan sympathie verliezen wat hij
aan bewondering won, en die bewondering zou dan nog onwillig en koel zijn; want
zoo iemand zou ons vreemd en onbegrijpelijk en als het ware geen natuurgenoot
van ons wezen. Zijn persoon en mogelijk ook zelfs zijn talent zouden ons niet
aantrekken, want het kan zijn dat wij in beide iets zouden missen. Iemand kan de
gebreken van zijne deugden hebben, evenals omgekeerd ook de deugden zijner
gebreken; en reeds alleen daarom is de volmaaktheid ver te zoeken, waarop het
even dwaas zou zijn voor iemand aanspraak te maken als haar van iemand te
vorderen. Men kan dus gerustelijk de gebreken van een groot man erkennen; maar
men mag eischen, niet slechts dat zijne verdiensten en deugden er naar billijkheid
tegen in de schaal gelegd worden, maar ook dat zij voorgesteld en beoordeeld
worden gelijk die van ieder ander, en niet, in dit bijzonder geval, met een andere
maat worden gemeten.
Alzoo is er dan geen groot man voor zijn kamerdienaar. Nu hebben er eenige
personen bestaan die, reeds gedurende hun leven maar voornamelijk na hun dood,
het geheele publiek tot hun kamerdienaar gehad hebben. Door hunne werken en
openbare bemoeijingen, die aller oogen op hen deden vestigen, maar voornamelijk
door hunne bewaard gebleven briefwisseling, gedenkschriften, enz. en door de
veelvuldige en uitvoerige getuigenissen van tijdgenooten, is de nakomelingschap
omtrent alles wat die personen betreft met de meeste volledigheid onderrigt: veel
vollediger dan menigeen die met hen geleefd heeft. Wij weten alles van hen: alles
wat zij gedaan, bedoeld, gezegd, geschreven, ja gedacht hebben; niets is ons
verborgen; wij zijn hun kamerdienaar en wij zien hen in n é g l i g é . Is het te ver-
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wonderen, dat er op deze wijze vaak misstappen, zwakheden en vooral
inconsequenties aan den dag komen? Wie ter wereld denkt men wel dat zulk een
onderzoek volkomen ongedeerd zou kunnen doorstaan? Wiens geweten is zoo
kalm dat hij dit van zichzelf zou kunnen gelooven? Niemand zou wel met volkomen
gerustheid kunnen denken aan de mogelijkheid van zulk eene onthulling van al het
hem betreffende; maar zij, ten aanzien van wie men die de moeite waard acht, zijn
in den regel publieke personen, die eene rol gespeeld hebben in de gebeurtenissen
en meeningen van hun tijd, en slechts zelden gebeurt het iemand, die nooit buiten
den kring van het bijzonder leven getreden is en die dus buiten het bereik blijft van
partijzucht en vooroordeel, op deze wijze door het nageslacht èn gemeenzaam
1)
gekend en tevens naauwkeurig en billijk beoordeeld te worden . Gewoonlijk is de
r e c o n s t r u c t i e van het beeld van historische personen, naar zoodanige uitvoerige,
tot in het geheimst bijzonder en inwendig leven toe strekkende gegevens, eene
taak, waarmede de hatelijkste partijgeest en de bekrompenste vooringenomenheid
zich plegen te belasten, wanneer de tijd, waarin die personen leefden, althans
slechts eenigermate met het tegenwoordige in betrekking of verband staat. Is het
dus wel wonder dat zij, wien de zeldzame onderscheiding te beurt valt van op deze
wijze na hun dood voort te leven, er meestal zoo slecht afkomen, dat men niet weet
of men hen benijden of beklagen moet?
Het is iets zeer opmerkelijks dat wij, door de omstandigheden die ons de bronnen
hebben bewaard, in staat zijn gesteld om ons een zeer uitvoerig en naauwkeurig
beeld voor oogen te stellen van den levensloop, de handelingen, het karakter, de
denkbeelden, kortom van het geheel bestaan juist van twee mannen, die in dat alles
een treffende overeenkomst met elkaar hebben: namelijk van Voltaire en van Cicero.
Wanneer Plutarchus nog leefde, zou hij beider levensbeschrijvingen kunnen
bijeenvoegen en vergelijken, en die vergelijking zou zeker nog treffender zijn dan
die van Cicero met Demosthenes. Voltaire en Cicero waren beiden uit den
middelstand geboren, maar zij verhieven zich, door uitstekende bekwaamheden,
ver boven hunne afkomst, en met

1)

Dit benijdenswaardig lot is bijna uitsluitend te beurt gevallen aan vrouwen, waaronder mevrouw
de Sévigné de eerste plaats inneemt.
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deze hunne aristocratische stelling in de maatschappij was hunne staatkundige
denkwijze overeenkomstig: zij waren beiden evenzeer tegenstanders van de
onbeperkte alleenheerschappij als afkeerig van de buitensporigheden der
volksregering, omdat zij vrienden der vrijheid waren. Zij leefden ieder in een zeer
merkwaardig en belangrijk tijdperk der geschiedenis en zij speelden eene gewigtige
rol in de gebeurtenissen van hun tijd; maar beider staatkundige invloed is ten slotte
te kort geschoten, terwijl daarentegen hun roem als letterkundigen en eclectische
wijsgeeren - die van Cicero als redenaar en die van Voltaire als publicist onvergankelijk is en zij elkaar ook nabij komen in het veelomvattende, bijna
universeele van hunne werkzaamheid, Het Fransch van Voltaire mag vergeleken
worden met het Latijn van Cicero; beiden hebben zij de letterkunde van hun land
verrijkt met uitstekende werken en tot de geestbeschaving hunner tijdgenooten veel
bijgedragen. Voltaire droeg de wijsbegeerte der Engelschen voor en maakte haar
populair gelijk Cicero die der Grieken; beider verhouding tot het kerkgeloof van hun
tijd had daarbij ook veel overeenkomst; maar de een zoowel als de ander hield
daartegen het theisme en, hoewel met veel minder stellige overtuiging, ook de
onsterfelijkheid staande. Voltaire heeft Jean Calas en zijn familie verdedigd tegen
de beschuldiging van moord op zijn zoon gepleegd, gelijk Cicero Roscius van Ameria
tegen die van vadermoord; de eerste heeft regt geëischt voor de lijfeigenen van het
Franche Comté, gelijk de laatste voor de verdrukte Sicilianen. Maar vooral treffend
is de overeenkomst van het karakter van deze twee beroemde mannen. Bij vele
uitmuntende hoedanigheden, die hen in het bijzonder leven even loffelijk
onderscheidden als hunne verdiensten en talenten in het openbare, waren zij
onderhevig aan zwakheden, die hen menige misstap deden begaan en aan harde
beoordeelingen blootstelden; en die zwakheden nu waren wederom bij beiden
dezelfde: overdrijving van eene op zichzelf prijsselijke eerzucht en eene
prikkelhaarheid, die hen al te ontvankelijk voor allerlei indrukken en zeer ongestadig
in hun doen maakte en waardoor het in hen bleek, van hoeveel invloed het
ligchamelijk gestel van den mensch ook op zijn geest en zijn karakter is. Het al te
groote gewigt, dat Voltaire en Cicero aan den goeden dunk hunner tijdgenooten ten
hunnen aanzien hechtten, veroorzaakte hun evenveel onrust en verdriet als de roem
zelf hun voldoening schonk, terwijl het aan hunne
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vijanden een altijd gereed middel verschafte om hen gevoelig te kwellen, buiten
zichzelven te brengen en tot valsche stappen te verleiden. Voltaire en Cicero hebben
beiden eene groote roeping vervuld: de eerste heeft tyrannie, bijgeloof en
onverdraagzaamheid met schitterend gevolg bestreden; de laatste heeft de
maatschappij en - ten minste nog voor een tijd - de staatsregeling van zijn vaderland
gered. Daarin is de reden gelegen waarom èn de een èn de ander vele verbitterde
vijanden heeft gehad, die geen middel schuwden om hun haat bot te vieren: beiden
zijn zij dan ook uit hunne vaderstad verdreven maar er in triomf teruggekeerd. Het
is almede een punt van overeenkomst, dat aan Voltaire, evenals aan Cicero - hoewel
stellig met niet zoo veel regt - is verweten, dat hij die ballingschap met te weinig
wijze berusting zou verdragen hebben. Voorzeker was de een evenmin als de ander
in staat om verongelijking en miskenning geduldig te verdragen: zij waren geducht
voor hunne tegenstanders, die zij nu eens met groote heftigheid, dan weder met
het wapen van den spot te keer gingen: want ook geestigheid en de gave der ironie
was eene eigenschap, die zij gemeen hadden; maar daardoor verbitterden zij hunne
vijanden dikwijls slechts nog meer. En bij dat alles komt nu nog dat het nageslacht,
tot heden toe, zeer moeijelijk in staat is om een van hen beiden onpartijdig te
beoordeelen. Voltaire behoort n o g tot onzen tijd, terwijl Cicero er w e d e r toe
behoort. Voltaire's tegenstanders leven nog en die van Cicero zijn herleefd. De
priesters en de door hen bedrogen en overheerschte vorsten en volkeren zijn nog
dezelfden als in de achttiende eeuw; nu Voltaire niet meer leeft, blijft zijn geest hen
nog weêrstaan en die weêrstand is, inzonderheid in zijn eigen, thans zoo diep
gezonken vaderland, de eenige waarborg tegen de jammerlijkste toekomst. Maar
de Catilina's en de Caesar's zijn weder uit den doode opgestaan: onze tijd heeft
met dien van Cicero zooveel schrikwekkende overeenkomst, dat de partijen van
onze eeuw zich met de toenmalige kunnen vereenzelvigen of ten minste treffend
vergelijken en dat het hedendaagsch oordeel over de menschen en zaken te R o m e
ten tijde van Cicero grootelijks afhangt van de meening, die men koestert omtrent
hetgeen er om ons heen gebeurt. - Bij zoovele punten van overeenkomst tusschen
Voltaire en Cicero zou men echter ook menig punt van verschil kunnen opmerken:
zoo was Voltaire een zeer goed, maar Cicero een zeer slecht financier.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

544
Bij eene zoo verschillende, zoo dikwijls partijdige en bevooroordeelde voorstelling
als van Voltaire's karakter als mensch door velen gegeven is, schijnt het geenszins
overbodig aan dit onderwerp eenige bladzijden te wijden en, na achtereenvolgend
de werkzaamheid van den grooten man op zoo menig gebied te hebben nagegaan,
nu ten slotte nog eene schets van zijn karakter geven, toegelicht door eenige
merkwaardige voorvallen uit zijn leven, die hem het best doen kennen en die
gelegenheid geven om zoowel zijne goede- als zijne minder lofwaardige
eigenschappen te doen uitkomen. Dit zoo onpartijdig mogelijk te doen is het doel
dat ik mij met dit laatste artikel over Voltaire voorstel. Overigens zal het, gelijk gezegd
is, slechts eene karakterschets zijn - waarbij wij ons om de chronologische volgorde
der gebeuitenissen niet te bekommeren hebben - en geene levensbeschrijving:
Voltaire's leven is laatstelijk, door Gustave Desnoiresterres uitvoerig en door D. Fr.
Strauss meer beknopt, zoo uitstekend beschreven, dat wij hier den lezer slechts
naar die zeer aanbevelenswaardige werken te verwijzen hebben.

I.
Eene jeugdige tijdgenoote van Voltaire, mejufvrouw de Malboissière, schreef in
1764 aan eene vriendin: ‘Het spijt mij dat Voltaire zich zoo vernedert om van alle
schrijvers kwaad te spreken. Het zou hem veel meer eer aandoen, wanneer hij hen
liet voor hetgeen zij zijn. Fontenelle was wijzer dan hij: deze heeft nooit iets
geantwoord op al het kwaad, dat men van hem sprak, en ten slotte is men het van
1)
zelf moede geworden hem aan te vallen’ .
Het zou voorzeker goed voor Voltaire geweest zijn dit voorbeeld te volgen. Maar
kalmte en geduld lagen weinig in zijn aard en hij was bezield door eene brandende
eergierigheid. Hij stelde zijn geluk in den roem en wilde het nog bij zijn leven
genieten. Zoo hij zijne eigen waarde gevoelde, dan was dat ge-

1)

Laurette de Malboissière, ‘Lettres d'une jeune fille du temps de Louis XV (1761-1766),’ publiées
par Mad. de la Grange. (Paris. Didier et Co. 1866) p. 120 (A Haneucourt, Ce 16 Juin 1764,
à midi.)
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voel voorzeker niet misplaatst; maar hij werd er onophoudelijk in gekwetst door
kwaadwillige vijanden, die zijn verdiensten met evenveel kwade trouw als
beleedigende heftigheid trachtten te verkleinen, en door cabalen, waarbij onwaardige
mededingers tegen hem overgesteld werden en de eer wegdroegen die hem
toekwam. Wij hebben vroeger gezien hoe Crébillon door zulk een cabaal zijn
mededinger als treurspeldichter werd, en dat was niet de eenige maal dat zoo iets
gebeurde: Voltaire's tegenstanders wisten waar zij hem het gevoeligst konden
treffen. En wanneer hij dan daartegen reageerde en de creaturen van zijn vijanden
ten toon stelde, dan heette dat haat en nijd. Toegegeven dat hij, van zijne zijde,
daarbij ook niet altijd strikt billijk bleef, maar zich dikwijls te ver liet vervoeren, dan
is dat zekerlijk niet goed te keuren maar alleszins verklaarbaar. Voltaire was nu
eenmaal niet in staat om zwijgend te verdragen dat men hem tergde en in zijn zwak
tastte. Hechtte hij te veel gewigt aan het oordeel van het publiek op een zeker
oogenblik, - was het hem niet mogelijk kalm en met vertrouwen af te wachten, dat
men eindelijk onderscheid zou weten te maken en, de ware bedoelingen zijner
vijanden doorziende, hem regt zou doen wedervaren, dan was dat gebrek toch
minder onedel en meer geschikt om eene beweegreden ook tot loffelijk bedrijf te
worden dan het tegenovergestelde: meer namelijk dan die verachting der openbare
meening, waarbij op zijn minst evenveel ijdelheid in het spel kan zijn.
‘Niets is edeler, zonder twijfel,’ schreef Grétry, onder den indruk zijner
kennismaking met Voltaire, ‘dan onregtvaardige critiek te verachten; maar wanneer
de natuur een man van genie schept, begint zij met hem levendig, gevoelig,
hartstogtelijk en zelden vreedzaam genoeg te maken om de verzoeking eener
regtmatige wraakneming te kunnen wederstaan. Men beleedigt noch God noch de
natuur ongestraft; en zou men dan meenen dat zelfs de volmaakste mensch zich
geduldig moet laten beleedigen? Overigens, wie weet of Voltaire, om te zijn wie hij
was, niet noodig had somtijds tegengewerkt te worden? Zijn genie ontvlamde op
het zien van een blaadje van Freron......Ik heb honderdmaal hooren zeggen, dat hij
scherp, boosaardig, nijdig op den roem van ieder ander was. Ik durf gelooven dat,
wanneer men hem slechts met wapenen bestreden had die zijner waardig waren,
Voltaire, die de beleefdheid, de hoffelijkheid zelf was, vreemde verdiensten
eerbiedigende om zelf geëerbiedigd te wor-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

546
den, - dat Voltaire, zoo goed, zoo menschlievend, zoo onvermoeid om de onschuld
te beschermen, zich dan nooit in dat slijkerige strijdperk zou hebben vertoond, waarin
1)
de nijd en de satyre hem nu hebben doen nederdalen’ .
Opmerkelijk is het dat een van Voltaire's hedendaagsche tegenstanders, Léouzun
le Duc, die hem in andere opzigten zeer hard valt, zijne gevoeligheid voor de critiek
niet slechts verschoont maar zelfs, tot op zekere hoogte, billijkt. Genoemde schrijver
is van oordeel dat de critiek, zelfs van iemand als Desfontaines, in dien tijd eene
andere beteekenis had dan zij tegenwoordig zou bebben en een gewigt, dat zij
thans geheel zou missen; dat Voltaire's ongeduld om haar te verdragen niet enkel
uit roemzucht voortkwam, maar ook uit ijver voor de beginselen die hij voorstond,
en dat hij overigens reden had om de uitwerkselen van leugen en laster niet gering
2)
te achten . Inderdaad: het gold meestal niet enkel zijn werk maar ook zijn karakter,
niet slechts zijn roem maar ook zijne rust en veiligheid.
Léouzun le Duc, die in zooverre aan Voltaire regt doet, voegt er echter bij, dat
deze nooit eenige beoordeeling wilde verdragen, om 't even of zij juist of valsch,
regtvaardig of onregtvaardig, beleefd of onbeschoft was. Dat is weder te sterk
gesproken. Het is waar, dat men aan Voltaire niet dikwijls gelegenheid gaf om het
tegendeel te toonen, maar wanneer dat bij uitzondering geschiedde, dan bleek het,
dat eene zuivere, onpartijdige, welwillende critiek, waarmede men te goeder trouw
was en geene kwaadwillige bedoeling had, Voltaire niet in zulk eene stemming kon
brengen, dat hij er door tot hatelijke bestrijding van den beoordeelaar en tot
moedwillige miskenning van de verdiensten van anderen werd aangedreven. Wij
hebben vroeger gezien, dat hij zulke teregtwijzing niet slechts geduldig verdroeg
maar in dank aannam en zelfs uitlokte. Dat hij volstrekt geene andere verdienste
wilde erkennen dan de zijne, is niet waar: ook daaromtrent hebben wij vroeger, bij
de bespreking van zijne verhouding tot Corneille en Racine, gelegenheid gehad om
eenige opmerkingen te maken. Wij voegen daar nu nog bij, dat hij, vooral op

1)
2)

Grétry, ‘Mémoires ou essais sur la musique.’ (Brux. 1829) T.I. p. 122.
L. Léouzun-le-Duc. ‘Voltaire et la police etc.’ (Paris. A. Bray. 1867) pp. 171-173.
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het laatst van zijn leven maar ook reeds vroeger, vele jonge letterkundigen
aangemoedigd heeft: Marmontel, Laharpe en vele anderen hadden aan zijne
bescherming alles te danken. Nu heeft men wel eens de opmerking gemaakt, dat
deze zijne beschermelingen allen eene karaktertrek gemeen hadden: namelijk hunne
middelmatigheid, en daaruit heeft men de gevolgtrekking gemaakt, dat Voltaire
opzettelijk uitsluitend dezulken begunstigde of zelfs over het paard beurde, van wier
mededinging hij voor zijn roem niets te vreezen had, zoodat hij, zonder eenig gevaar
voor zichzelf, de lof dier protectie wegdroeg en tegelijk meer uitstekende talenten
op den achtergrond hield. Het feit, dat de bedoelde gunstelingen van Voltaire juist
niet de eerste mannen van de wereld waren, laat zich moeijelijk ontkennen, maar
is zeer verklaarbaar, zonder dat men tot de gezegde onderstelling zijn toevlugt
behoeft te nemen. Dat Voltaire zijne minderen begunstigde, is geen wonder, daar
hij toch zijns gelijken schaars had kunnen vinden: meer dan gewoon talent is altijd
zeldzaam en in Frankrijk was het, tegen het einde der achttiende eeuw, zeldzamer
dan ooit; het was Voltaire's schuld niet, dat zijne jongere tijdgenooten, als
letterkundigen, over het geheel zoo middelmatig waren. En wat betreft de lofspraken,
die hij voor zoovele hoogst middelmatige voortbrengselen van dat jongere geslacht
veil had: die beleefdheid - want anders was het niet - moet men nemen voor hetgeen
zij is: als men hem iets van dien aard zond, kon hij die oplettendheid niet wel met
eene strenge recensie beantwoorden. Overigens blijkt het volstrekt niet dat, wanneer
zich ergens een grooter talent openbaarde, hij het poogde te onderdrukken;
integendeel was hij bereid om het, ook in iemand die geheel niet tot zijn kring
behoorde, te erkennen. Zoo b.v. bewonderde hij de bekende ‘Mémoires’ van
Beaumarchais op het punt om er jaloersch van te worden, maar deze neiging tot
ijverzucht dreef hem hier toch niet aan om te bedillen hetgeen hij zelf wenschte
gemaakt te hebben; Beaumarchais werd zijn vijand niet.
Het is intusschen wel mogelijk, dat de neiging van Voltaire om zich aan te kanten
tegen de nieuwe rigting in de letterkunde, die hij in het laatst van zijn leven zag veld
winnen, van invloed is geweest op zijne keuze van de letterkundigen die hij
begunstigde en voorthielp. Het ligt in den aard der zaak dat diegenen, die gezind
waren om zich aan het oude te houden en hetgeen
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reeds duizend maal gedaan was voor de duizend en eerste keer nogmaals te
beproeven, - dat zij, die zich niet lieten verlokken om een nieuwen weg, welken zij
voor zich geopend zagen, in te slaan, juist niet tot de oorspronkelijkste, stoutste,
vurigste genicën behoorden. De beweegredenen, die hier bij Voltaire werkten, zijn
ons bekend: er liep zeker wel eenige beduchtheid voor de duurzaamheid van zijn
eigen roem onder; maar dat was het toch niet alleen: hij dacht niet enkel aan zichzelf
maar ook aan de kunst, die men, naar zijne overtuiging, bezig was te bederven.
En zoo men nu eindelijk al gedrongen werd om toe te geven, dat Voltaire zich
liefst met middelmatigheden omringde en niet gaarne gevaarlijke mededingers
nevens zich zag opstaan, dan zou men, ter zijner verontschuldiging, nog kunnen
aanvoeren, dat hij dit zwak gemeen had met zeer vele andere uitstekende mannen,
zoodat het is, alsof het schier noodwendig met meer dan gewone bekwaamheden,
roem en invloed gepaard gaat. De vriendschap van Schiller en Goethe is voorzeker
op dien regel een opmerkelijke uitzondering, die intusschen niet enkel en alleen uit
het karakter van deze twee groote dichters te verklaren is. Aan den eenen kant was
Goethe zeker meer dan Voltaire verheven boven alle kleingeestigheid, terwijl het
zachtaardig karakter van Schiller en zijne behoefte aan eenigen steun hem
bereidwillig maakten om de meerderheid van zijn vriend in sommige opzigten te
erkennen, - iets, waarop deze, ter loops gezegd, althans niet minder gesteld was
dan Voltaire. Beiden waren volkomen voor elkaar geschikt: de een vulde de ander
aan, niet enkel als dichter maar ook als mensch. Indien Voltaire nu al meer van
Goethe had gehad dan werkelijk het geval was, dan zou hij toch onder zijne tijd- en
landgenooten geen Schiller gevonden hebben. En daarbij kwam, aan den anderen
kant, nog iets. Het ruime, vrije veld der Duitsche letterkunde ten tijde van Goethe
en Schiller was voor hen beiden voldoende. Zij konden beiden schitteren zonder
elkaar in den weg te staan; het genre van den een behoefde niet dat van den ander
te zijn; ieder van hen kon zijne eigen manier volgen en was met den ander niet op
die wijze te vergelijken als wanneer zij beiden hetzelfde hadden gedaan. Maar het
gebied der Fransche letterkunde in de vorige eeuw was zoo beperkt, dat onmogelijk
twee harer beoefenaars naast elkaar staan en samenwerken konden zooals Schiller
en Goethe.
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De triomf van den een was hier altijd de nederlaag van den ander; daar er slechts
één genre was, kon de vergelijking slechts in dat eene genre gemaakt worden. De
ruimte van het arbeidsveld was zoo gering en de oogst zoo schraal geworden, dat
twee personen er elkaar in den weg liepen en niet dulden konden.
Wanneer wij van Voltaire's mededingers spreken, dan hebben wij daaronder
nagenoeg uitsluitend dichters en letterkundigen te verstaan. In andere vakken zijner
werkzaamheid heeft hij geene mededingers in den eigenlijken zin des woords gehad.
Op wetenschappelijk gebied: als wijsgeer, als geschiedkundige, als
natuuronderzoeker etc., had hij groote verdienste, maar geenszins die van een man
van het vak; hij zelf streefde niet naar den roem van eenige s p e c i a l i t e i t , daar
hij toch verzekerd was van een anderen. En als partijhoofd, als leider eener beweging
had hij tegenstanders en medehelpers, maar geene mededingers: zelfs J.J.
Rousseau maakte op dien regel eigenlijk geene uitzondering, want zijn invloed was
gedurende Voltaire's leven nog zeer gering en kwam bij dien van den laatste niet
in aanmerking. Hij en Voltaire waren vijanden, maar hunne mededinging om de
heerschappij over de openhare meening begon eerst na beider dood.
Wanneer Voltaire hevig en bitter was tegen zijne tegenstanders op ieder ander
dan poëtisch en zuiver letterkundig terrein, dan was het uit ijver voor de zaak waaraan
hij zich gewijd had en niet uit persoonlijke beweegredenen van eer- en ijverzucht.
Maar waar het de poësie gold, was dat anders. Ook dezen karaktertrek had Voltaire
nog met Cicero gemeen dat datgene, waardoor hij werkelijk het meest beroemd is
geworden, niet dat was, waarin hij zelf voornamelijk zijne eer stelde. Cicero was
niet zulk een groot staatsman als waarvoor hij gehouden wilde worden, en Voltaire
is bij het nageslacht juist niet in de eerste plaats als dichter heroemd. Toch zocht
hij zelf bij zijn leven vooral dien roem, en wie hem dien betwistte, hetzij door critiek
of door mededinging, was aanstonds zijn vijand. En van de andere zijde kwamen
er, gelijk gezegd is, meest altijd persoonlijke beweegredenen van weinig
vriendschappelijken aard bij in het spel; men kan zich voorstellen, wat er uit deze
ligtgeraaktheid en achterdocht aan den eenen en die kwaadwilligheid aan den
anderen kant telkens voortvloeide. Strauss erkent, dat Voltaire in den regel den
strijd niet begon, maar, eenmaal aangeprikkeld, zichzelf meer en meer tot
hartstogtelijkheid opwond en zich dan - even-
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als trouwens zijne tegenstanders - ook zonder onderscheid van alle wapenen
bediende waarmede hij den ander slechts meende te kunnen kwetsen en als schrijver
1)
en als mensch te kunnen vernietigen . Hij betaalde ieder met gelijke munt en was
zeer c o n s c i e n t i e u s om niets onvergolden te laten. Het zou voorzeker moeijelijk
zijn dit te regtvaardigen, al wenschte men gaarne dat te kunnen doen; het eenige
wat men er van zeggen kan is, dat, zoo het kwaad ooit zijn eigen straf medebrengt,
dit hier het geval was. Voltaire kwelde niemand zoo zeer als zichzelf, en hij vergalde
niemands levensgeluk zoozeer als het zijne, dat zoo benijdenswaardig had kunnen
zijn zonder die onophoudelijke onaangenaamheden, welke, voor het grootste
gedeelte, met meer wijsheid, te vermijden geweest waren.
Een van de eerste in de lange rei van Voltaire's letterkundige vijanden was J.B.
Rousseau, de lyrische dichter. Wat eigenlijk de aanleiding tot den twist met dezen
geweest is, blijkt niet duidelijk: elk van beide partijen heeft zijn eigen voorstelling
2)
van de zaak gegeven ; maar die aanleiding doet er weinig toe, daar de oorzaak niets anders dan j a l o u s i e d e m é t i e r - duidelijk genoeg is. Het schijnt dan ook,
dat de verontwaardiging van Rousseau over Voltaire's ongeloof ver van zuiver is
geweest en zich eerst geopenbaard heeft nadat deze laatste zich over een van
Rousseau's gedichten op eene weinig vleijende wijze had uitgelaten. Van dat
oogenblik af aan was het, gelijk Desnoiresterres het uitdrukt, ‘eene vreesselijke,
onverzoenlijke, eerst verholen, verborgen, onderaardsche, later woeste strijd, zonder
medelijden, zonder besef van welvoegelijkheid en zonder gewetensbezwaren.’
Rousseau loog, lasterde en huichelde in de schotschriften, die hij tegen Voltaire in
het licht zond; en deze, van zijne zijde, gaf zijn vijand niets toe en vergat zich zelf
evenzeer. Strauss maakt de opmerking, dat men er reeds meer dan genoeg van
heeft, wanneer men weet, dat Voltaire er behagen in schepte Rousseau er telkens
aan te herinneren, dat de vader van dezen de schoenmaker van

1)
2)

D. Fr. Strauss. ‘Voltaire. Sechs Vorträge.’ (2e A u f l . Leipzig, Hirzel, 1870). S. 30.
Strauss, A l s b o v e n . - G. Denoiresterres. ‘La jeunesse de Voltaire (Paris, Didier et Co.
1867). pp. 231 sqq., 472 sqq.
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den zijnen geweest was, hoezeer dit nog geenszins de meest terugstootende
bijzonderheid van deze polemiek is. Dat Voltaire de schuld van Rousseau aan het
misdrijf, waarvoor deze in 1710 met ballingschap was gestraft, staande hield tegen
hen die haar op anderen, met name op Saurin wilden werpen, kunnen wij daarlaten,
daar Rousseau toch hoogstwaarschijnlijk niet onschuldig veroordeeld is; maar daarbij
bleef het niet. Niet enkel dat beide vijanden elkander, bij elke mogelijke gelegenheid,
deerlijk havenden en met allerlei beschuldigingen overstelpten, maar zelfs hun
uiterlijk moest het misgelden: Rousseau beweerde dat Voltaire een ongunstig
voorkomen had, en deze antwoordde daarop, dat dit dan zeker kwam omdat hij
geen rood haar en geen scheven mond had - zooals Rousseau, wel te verstaan.
Door geene andere vijandschap is Voltaire ooit van zijn leven, hoevele vijanden hij
ook had, tot zulk eene hevigheid vervoerd als door deze, en dat duurde voort totdat
Rousseau in 1741 stierf: alzoo omtrent twintig jaren lang. Voltaire had daarbij slechts
die verontschuldiging, dat de ander het in ieder geval nog erger maakte en hem
meer in het verborgen zocht te benadeelen, terwijl hij ten minste ruiterlijk in het
openbaar te werk ging. En, zoo er wijders al in het geschrijf van Voltaire tegen
Rousseau verkeerde en hatelijke voorstelling van feiten is op te merken, dan is toch
de waarheid van die feiten zelve òf zeker ôf ten minste hoogstwaarschijnlijk, en in
deze betrekkelijke waarheidsliefde overtrof Voltaire, die ten slotte toch altijd nog
meer hevig en hartstogtelijk dan met berekening boosaardig was, zijn schijnvromen,
1)
gluiperigen vijand .

1)

Zie over J.B. Rousseau: ‘Le Siècle de Louis XIV’: Catalogue des écrivains etc. i n v o c e
Lamotte, Rousseau, Saurin. Oevres complètes de Voltaire. (Bruxelles, Wodon et Ode, 1827-28.
o

12 ) T. XXXVII, pp. 128-139, 183-185, 197-200. - ‘Utile examen des trois dernières épitres
du Sieur Rousseau’. Oevr. compl. T. LXXXI, pp. 266 sqq. - ‘Réfutation d'un écrit anonyme
contre la mémoire de feu Joseph Saurin’. Oevr. compl. T. LXXXII pp. 89 sqq. - ‘Aux auteurs
de la Bibliothèque Française’ (A Cirey, 30 Septembre 1736) Oevr. compl. T. LXXXIV. pp. 208
sqq. - ‘Épitre (XXVIII) à Mad. la Marquise du Châtelet, sur la Calomnie’ (1733). Oevr. compl.
T. IV, pp. 187-196. - ‘La Créprinade’. Oevr. compl. T. VII. pp. 112-114. - De titel van deze
satyre, ‘Crépinade’ (c r i s p i n a d e ) is eene zinspeling op het schoenmakersambacht van
Rousseau's vader. Verder: G. Desnoiresterres, ‘La jeunesse de Voltaire’, - en ‘Voltaire au
château de Cirey, (Paris, Didier et Co. 1868) p a s s i m . - S t r a u s , A l s b o v e n , s. 30.
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Eene andere vijandschap, die met Desfontaines, was voor Voltaire in zooverre
minder vernederend, daar het ongelijk hier meer in 't oogloopend aan de andere
zijde was; maar daartegen was de onaangenaamheid en het krenkende er van
zooveel te grooter. De abt Desfontaines was eerst onder de Jezuïeten, later pastoor
geweest en eindelijk had hij zich te Parijs gevestigd als critisch broodschrijver, toen
hij, in 1724, in hechtenis genomen werd, als beschuldigd van dat vergrijp tegen de
goede zeden, tot straf waarvoor Sodom verwoest zou zijn. Op dit misdrijf stond de
brandstapel, en werkelijk werd, korten tijd later, die straf deswegens aan een ander,
zekeren Deschauflours, zonder genade voltrokken. Maar Desfontaines was
gelukkiger: hij ontsprong den dans, en wel door tusschenkomst van Voltaire. Of
deze, in dien tijd, werkelijk overtuigd is geweest dat de abt onschuldig was, is
onzeker, maar niet zeer waarschijnlijk: toen zijn beschermeling later zijn vijand was
geworden, liet hij zich in ieder geval niet in dien geest uit, en het kan zeer wel zijn,
dat hij van gevoelen is geweest, dat Desfontaines gered moest worden, niet omdat
hij onschuldig was, maar omdat het onnoodig is iemand levend te verbranden
wegens een vergrijp tegen de zeden, hoe zwaar en allezins strafbaar dan ook. Wat
daarvan zij, hij gaf zich voor de redding van den abt zooveel moeite, als hij voor
zijne eigene belangen of voor die van een broeder had kunnen doen, en het was
voornamelijk tengevolge van deze pogingen dat Desfontaines losgelaten werd. Maar
deze werd daarbij toch 30 mijlen buiten P a r i j s verbannen, en nu wendde hij zich
op nieuw tot Voltaire met een laconiek en niet al te bescheiden verzoek, om te
maken dat deze verbanning ten spoedigste opgeheven werd. Dit geschiedde en
‘die arme abt Desfontaines’ mogt weder te Parijs komen. Ja, Voltaire zou nog meer
1)
voor hem hebben willen doen als het slechts mogelijk geweest ware .
Op alle deze weldaden bouwde Voltaire nu eenige verwachting omtrent de wijze,
waarop Desfontaines zijn m é t i e r ten aanzien van zijne, Voltaire's, werken zou
uitoefenen. Maar overdreven dankbaarheid was geenszins het zwak van den abt.
Naderhand werd het bewezen dat hij, nog in de gevangenis, begonnen was aan
een schotschrift tegen Voltaire, hetwelk hij echter op aandrang van Thieriot, een
vriend van dezen, in het vuur had ge-

1)

G. Denoiresterres, ‘La jeunesse de Voltaire’. pp. 321-331.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

553
worpen. Ook vervaardigde hij eene onechte editie van de Henriade, toen nog ‘La
Ligue’ getiteld, waar hij verzen van zijn eigen maaksel invoegde, waardoor
onderscheiden personen werden beleedigd. Dat hij Voltaire's ‘Essay on epic poetry’,
oorspronkelijk in het Engelsch geschreven en dat hij in het Fransch zou vertalen,
zoo deerlijk verknoeide, dat de schrijver hem die taak uit de handen moest nemen,
was van minder aanbelang, maar het kwetste zijn eigenwaan en vermeerderde zijn
boosaardigheid. Wat evenwel zijne critiek betreft: daarmede ging het aanvankelijk
naar Voltaire's wensch en verwachting; maar dat duurde niet lang. Er zou zeker iets
op aan te merken zijn, dat Voltaire van Desfontaines eischte, dat deze zijn vaste
lofredenaar, zijn ‘wierookzwaaijer’ zou zijn; maar aan den anderen kant kan men
niet ontkennen, dat de abt aan een weldoener, die hem van den brandstapel had
gered, eenige é g a r d s schuldig was. Maar hij was de man niet om dat te begrijpen
en weldra begon hij de werken van Voltaire scherp te beoordeelen. De uitbarsting
werd echter nog vertraagd door de omstandigheid dat het tijdschrift van Desfontaines,
‘Le Nouvelliste du Parnasse’, in 1732 onverwachts door de overheid verboden werd,
hetgeen den abt noopte om zijn ambt als pastoor weder te aanvaarden; maar spoedig
kreeg hij het met zijn bisschop te kwaad en keerde naar Parijs terug, waar hij in
1735 een nieuw blad begon uit te geven, getiteld: ‘Observations sur les écrits
modernes’. Daarin verscheen, na eenigen tijd, eene beoordeeling van Voltaire's
treurspel ‘De dood van Caesar’, hetwelk, zonder voorkennis van den schrijver, naar
een gebrekkig en verminkt afschrift gedrukt was. Desfontaines was van die
omstandigheid door een brief van Voltaire onderrigt: hij wist, dat het stuk naar die
uitgave niet beoordeeld kon worden. In plaats van nu zijne recensie achterwege te
laten - hetzij hij dit niet kon of niet wilde doen - nam hij haar toch op, maar liet er
den bedoelden brief van Voltaire achter drukken. Dit kon gelden voor eene erkenning
van ongelijk; maar de openbaarmaking van dat schrijven was eene schennis van
vertrouwen, daar Voltaire in dien tijd reden had om zijn ververblijfplaats geheim te
willen houden. Desfontaines deed later nog volkomen a m e n d e h o n o r a b l e en
verklaarde zich geheel vergist te hebben; doch deze stap was, door eene toevallige
omstandigheid, van geene uitwerking, daar Voltaire, voor dat hij er nog iets van wist,
in de ‘Mercure’ eene krachtige ver-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

554
klaring had doen opnemen over de handelwijze van Desfontaines, waarover hij zich
bitter beklaagde. Deze, die zich verbeeldde reeds meer dan genoeg gedaan te
hebben, werd nu woedend en rigtte tot Voltaire een schrijven, dat als een
oorlogsverklaring beschouwd kon worden en waarin, met onbeschofte bedreigingen,
werd geeischt, dat Voltaire zijne openlijke verklaring zou intrekken. Daartoe was
deze wel ongezind, maar hij gaf toch - gelijk trouwens niet onbillijk was - in een
bijzonder schrijven opheldering omtrent het misverstand. Voor ditmaal zou de vrede
wel weder gesloten zijn, waartoe van weêrskanten geneigdheid bestond, zoo niet
Desfontaines had goedgevonden om, ondanks het bepaalde verbod van Voltaire,
in zijn blaadje een gedicht van dezen op te nemen, waarin gezinspeeld werd op de
betrekking van den dichter met Mevrouw du Châtelet. De echtgenoot van deze, hoe
geduldig anders ook, wilde dit niet verdragen; men dacht er ernstig aan om
Desfontaines geregtelijk te vervolgen, maar men begreep weldra dat dit de zaak
niet beter zou maken en daarenboven had Desfontaines zich in denzelfden tijd reeds
in moeijelijkheden gebragt door een libel tegen de Academie, waarvan hij overtuigd
was de schrijver te zijn. Men vond het dus beter hem aan zijn lot over te laten en
staakte de reeds aangevangen vervolging tegen hem; wat Voltaire betreft, deze liet
zich over hem uit met eene vergevensgezindheid, die welgemeend kan geweest
zijn, maar waaraan zich diepe en onverholen verachting paarde. Hij wist nu, wien
hij aan hem had, en hij zou het later nog meer ondervinden. Voorloopig veinsde
Desfontaines de grootste zachtmoedigheid en hij wist de rol van een miskend en
slecht behandeld eerlijk man zoo wel te spelen dat, zoo men hem overigens niet
kende, men geneigd zou zijn om aan Voltaire volstrekt ongelijk te geven. De wijze,
waarop deze, in zijn ‘Ode op de ondankbaarheid’ tegen Desfontaines uitvoer, scheen
zeer af te steken bij de welwillendheid waarmede de laatste altijd nog den schijn
aannam van Voltaires werken, en met name de Henriade, te beoordeelen en bij de
zoetsappige brieven, waarin hij over het hem aangedane onregt weeklaagde. Spoedig
echter bleek het duidelijk hoe welgemeend die betuigingen waren, en hoezeer
Voltaire dwaalde, door zich met zulk een ellendeling in te laten en aan een twist met
1)
hem zijn tijd, zijne kracht en vooral zijne waardigheid te verspillen .

1)

G. Desnoiresterres ‘Voltaire au château de Cirey’, pp. 66-80, 106-111.
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Weldra, in 1736, wierp Desfontaines het masker af. Volgens eene bewering van
Voltaire zelf zou hij toen grootelijks hebben medegewerkt, om dezen wegens zijn
gedicht ‘Le Mondain’ in moeijelijkheden te brengen, niet enkel door d e n o n c i a t i e ,
maar ook door dat gedicht, evenals vroeger de Henriade, op zijne gewone manier
te vervalschen. Daarvan blijkt evenwel niets met zekerheid, maar de wijze waarop
Desfontaines het werk van Voltaire over de theorie van Newton critiseerde bragt,
door overmaat van impertinentie, den schrijver buiten zichzelf van woede. Spoedig
daarop verscheen een pamphlet, getiteld ‘Le Préservatif,’ werkelijk van Voltaire,
maar op naam gesteld van den ridder de Mouhy, die vroeger reeds eenmaal tegen
Desfontaines was opgetreden en nu de verantwoordelijkheid voor dit allerhevigst
schotschrift op zich nam. De openbaarmaking daarvan was eene grove fout, en
Voltaire schijnt dat dan ook aanstonds te hebben ingezien: hij kon gemakkelijk
begrijpen, dat het geen zaak was zich met Desfontaines in eenen dergelijken twist
in te laten, waarbij voor hem hoegenaamd niets te winnen was, maar die hem zeker
moest benadeelen. Het was niet te denken dat de ander het hierbij zou laten blijven,
en werkelijk verscheen, in December 1738, het bitterste schimp- en lasterschrift dat
ooit tegen Voltaire is gerigt, onder den titel van ‘La Voltairomanie, ou lettre d'un
jeune avocat.’ Die jonge Advocaat was een denkbeeldig persoon en de schrijver
van het libel was niemand anders dan Desfontaines zelf, die dit dan ook volstrekt
niet ontveinsde, maar overal met het stuk rondliep om het voor te lezen aan wie het
hooren wilde. Bij eene van die gelegenheden zeide hij: ‘Dat aan Voltaire nu niets
meer overbleef dan zich op te hangen.’ Inderdaad ging dit vuilaardig schotschrift
alles te boven wat men zich kan voorstellen: het was eene aaneenschakeling van
de gemeenste, laaghartigste onbeschoftheden en van alle bedenkelijke
beleedigingen: niets wat slechts doel treffen, wat op eenige wijze kwetsen en krenken
kon was vergeten of verzuimd. Het is nog lezenswaardig, omdat wij tegenwoordig
van zulk eene polemiek tusschen twee letterkundigen - ten minste wanneer zij niet
beiden zoo gemeen zijn als Desfontaines - geen denkbeeld meer hebben. Als men
het inziet, kan men er zich niet genoeg over verwonderen, hoe een man als Voltaire
zich met een knaap als Desfontaines ooit op zulk een vernederenden voet heeft
kunnen stellen, maar men begrijpt

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

556
dan tevens volkomen, dat Voltaire nu geheel buiten zichzelf geraakte. Zijne vriendin,
mevrouw du Châlelet, beducht voor de uitwerking van dit lasterschrift op haar vriend,
hield het voor hem verborgen, terwijl hij, van zijne zijde, trachtte te voorkomen dat
het haar onder de oogen kwam: want Desfontaines had ook haar op het onbeschoftst
gehoond. Daardoor joeg hij nu echter de familie en de vrienden van die dame ook
tegen zich in het harnas. Er werd eene vervolging tegen hem ingesteld, die voor
Voltaire slechts een bron van nieuwe onaangenaamheden en onrust was. De zaak
werd door de politie afgedaan en niet, gelijk Voltaire aanvankelijk had gewild, voor
een geregtshof gebragt. Zij bleef zes maanden hangende en eindigde daarmede,
dat Desfontaines, met de gevangenis bedreigd, eene verklaring teekende om zijne
‘Voltairomanie’ te verloochenen. Deze verklaring zou niet officieel openbaar gemaakt
worden en gaf dus geene zeer groote satisfactie. Zij werd echter in een dagblad
opgenomen en het was wederom de ridder de Mouhy die zich daarmede - en met
de verantwoordelijkheid er voor - belastte: Mevrouw du Châtelet schreef hem, dat
hij eene copie der verklaring, die Voltaire hem gegeven had, volstrekt niet moest
openbaar maken; maar hij wist wat daarmede bedoeld werd - en ging zijn gang. De abt had, van zijne zijde, ten voorwaarde voor zijne onderwerping gesteld, dat
Voltaire dan ook ‘Le Préservatif’ zou desävoueren: dit werd wel geweigerd; maar
het blijkt, dat Voltaire toch zulk eene verklaring geteekend heeft, die intusschen
geheim gehouden en waarschijnlijk ook niet aan Desfontaines medegedeeld werd.
Het is opmerkelijk dat deze hiermede de vijandelijkheden voor goed gestaakt en zelfs, iets later, eene verhandeling van Voltaire: ‘over het vuur’, niet onbillijk
beoordeeld heeft.
In deze zaak waren, behalve Desfontaines, nog twee andere personen betrokken,
die het hunne voor de ‘Voltairomanie’ hadden bijgedragen. Een van dezen was J.B.
Rousseau, die een van zijne libellen en eene geheele verzameling van
schimpdichten, ‘Calottes’ geheeten, ter beschikking van Desfontaines had gesteld
om zijn werk er mede te verrijken. Rousseau hield zich, juist in dien tijd, heimelijk
te Parijs op; Clément heeft later beweerd, dat Voltaire er aan gedacht zou hebben,
hem, wegens het verbreken van zijn ban, in hechtenis te doen nemen; doch dit is
niet slechts onbewezen maar er blijkt volstrekt niets van.
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Eenige maanden vroeger had Rousseau zich met Voltaire willen verzoenen en hem
van zijne gedichten gezonden; maar Voltaire vorderde, niet ten onregte, dat
Rousseau zou beginnen met de lasteringen te herroepen die hij zich tegen hem
had veroorloofd, in welk geval, hij, Voltaire, bereid was om van zijne zijde in te
trekken wat hij tegen Rousseau had geschreven; maar daarin weigerde deze te
treden en het was uit woede over dezen mislukten stap dat hij nu een medewerker
van Desfontaines werd. De tweede was Saint-Hyacinthe, een soort van avonturier,
met wien Voltaire in Engeland kennis gemaakt had maar zeer spoedig in onmin
geraakt was. Het is waarschijnlijk, dat Voltaire ook in deze niet de eerste aanleiding
tot den twist gegeven heeft, maar toen die eenmaal was aangevangen, nam de
zaak den gewonen loop en Voltaire vergat ook tegenover Saint-Hyacinthe, dien hij
zelfs van diefstallen betichtte, weder alle matiging.
Reeds jaren vóór het verschijnen van de ‘Voltairomanie’ had Saint-Hyacinthe een
schimpschrift op Voltaire vervaardigd, onder den titel van ‘Déification du Docteur
Aristarchus Masso’. Het had betrekking op een der onaangenaamste voorvallen uit
Voltaire's vroeger leven. Deze was namelijk in 1717 in de Bastille gezet wegens
een paskwil in Latijnschen lapidairstijl, op de regering van den Regent, bekend
onder den naam van ‘Puero regnante’, met welke woorden het aanvangt. Een officier,
Beauregard geheeten, had zich als spion bij hem ingedrongen en het bewijs in
handen gekregen, dat Voltaire werkelijk de schrijver van het bedoelde stuk was. Dit
kwam den dichter te staan op eene gevangenschap van elf maanden. Eenige jaren
later, in 1722, ontmoet hij dien Beauregard ten huize van den minister van oorlog,
Le Blanc, die gewoon was, zelfs misdadigers, die hem als spionnen dienden, in zijn
huis en aan zijn tafel toe te laten. In zijne verontwaardiging daarover liet Voltaire
zich halfluid ontvallen: ‘ik wist wel dat men de spionnen betaalde, maar ik wist nog
niet dat zij beloond werden met bij den minister aan tafel te eten.’ De ellendige
Beauregard had dit verstaan; hij legde zich - met voorkennis van zijn vriend, den
minister - in eene hinderlaag op de brug van Sèvres, wachtte daar Voltaire af, hield
zijn rijtuig aan, dwong hem om uit te stappen, overstelpte hem met stokslagen en
teekende hem zelfs in het gelaat. De eenige voldoening die Voltaire, met veel moeite,
daarvoor kreeg, was eene schadeloosstelling van 1000 kroonen. Dit voorval, dat
Vol-
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taire nooit kon vergeten, werd door Saint-Hyacinthe belagchelijk voorgesteld en
behoorlijk opgesierd, terwijl daarbij ook het slagtoffer als de verachtelijkste lafaard
werd afgeschilderd, welk laatste een geheel onverdiende krenking was, daar Voltaire
in deze zaak, evenals later in die met Rohan Chabot, tegen zijne gewoonte, juist
grooten moed en strijdlust had betoond: hij wilde volstrekt met Beauregard duelleren
en het was zijne schuld niet dat dit niet kon geschieden.
Saint-Hyacinthe had de ‘Déification’ in 1732 of '33 opgenomen in eene der latere
1)
uitgaven van zijn ‘Matanasius, le chef d'oeuvre d'un Inconnu’ . Dit werkje, te 's
Gravenhage gedrukt en buiten Nederland weinig bekend geworden, was, zoo het
schijnt, aan Voltaire nooit onder de oogen gekomen; doch nu vond Desfontaines
goed de ‘Déification’ bij zijne ‘Voltairomanie’ te voegen. Dit was nu verreweg het
ergste van alles: er was overigens in het gansche libel, hoe hoogstbeleedigend ook,
niets wat Voltaire zich zóo aantrok als deze beschimping. Hij deed daarom ook al
het mogelijke om van Saint-Hyacinthe in het bijzonder satisfactie te verkrijgen, die
hem dan ook gewerd maar zich bepaalde tot eene, vrij belagchelijke schriftelijke
verklaring van Saint-Hyacinthe, dat zijne satyre eene algemeene strekking had en
dat Voltaire er niet in het bijzonder mede bedoeld was. De oude vijandschap tusschen
Voltaire en Saint-Hyacinthe werd door dit voorval weder aangewakkerd, en men
zou het werkelijk voor eene wraakneming van den eerstgenoemde kunnen houden
dat hij, vijf jaren later, openlijk beweerde dat Saint-Hyacinthe niet de schrijver van
‘Matanasius’ was. Op dit punt had Voltaire's tegenstander zeker het regt aan zijne
zijde; maar de brief, welken hij hem daarover schreef, was bespottelijk door overmaat
van arrogantie: vooral de a n t i t h e s e van ‘een man als gij en een man als ik’, die
2)
er in voorkwam, was onbetaalbaar .

1)

Zie over dit geschrift, - eene persiflage van de manier, waarop men in dien tijd gewoon was
de oude schrijvers te commentarieren - Dr. W. Bisschop, ‘Justus van Effen, geschetst in zijn
leven en werken’. (Utrecht, van der Post, 1859). Zesde Hoofdstuk, bl. 47-52. De eerste uitgaaf,
o

2)

waarin de ‘Déification’ nog niet voorkomt, is, naar ik meen, van 1714. 12 .
Zie over de zaak van de ‘Voltairomanie’ G. Desnoiresterres. ‘Voltaire au château de Cirey,
pp. 168-222. - Strauss. A l s b o v e n . ss. 112-113. L. Leouzun-le-Duc, ‘Voltaire et la police.’
pp. 171-197. - En de ‘Voltairomanie’ zelf, met alles wat er bij behoort, in de ‘Voltariana, ou
éloges amphigouriques de Fr. Marie Arrouet etc. etc. discutés et décidés pour sa réception
â l'Académie Française’ (Paris, 1748) T. I, pp. 6-71. - Verder, Voltaire ‘Le Préservatif’ (1738)
Oevr. compl. T. LXXXII, pp. 1-24. - ‘Mémoire sur la satire’ (1739). Oevr. compl. T. LXXXII,
pp. 25-50. - ‘Conseils à un Journaliste’ (1741) Oevr. compl. T. LXXXI, pp. 338 s q q .
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Eenige jaren nadat er aan den twist met Desfontaines aldus een einde was gekomen,
zag Voltaire zich in eene nog onaangenamer zaak gewikkeld, die wederom uit
dezelfde bron van letterkundigen broodnijd voortvloeide: wij bedoelen het proces,
dat hij in 1746 en '47 tegen twee leden der familie Travenol, vader en zoon, te voeren
had. Misschien heeft niets zoozeer gestrekt als dit om Voltaire gehaat te maken, en
dat wel niet geheel buiten zijne schuld. Het was er mede gelegen als altijd: in den
grond der zaak en aanvankelijk had Voltaire volkomen gelijk, maar drift en overijling
deden hem weldra alle voordeel tegenover de tegenpartij verliezen. - Bij gelegenheid
van zijne verkiezing tot lid der Fransche Academie brak er eene ware stortvloed los
van de kwaadaardigste lasterschriften tegen hem. De wezenlijke schuldigen daaraan,
waaronder voornamelijk de dichter Roi en Mairault, wisten zich buiten het bereik
van den beleedigde te houden; Voltaire wilde daarom dan ten minste een gevoelig
voorbeeld stellen aan hunne werktuigen. Onder dezen, die de bewuste brochures
verspreidden, was de jonge Travenol, violist in het orchest der opera, een van de
voornaamsten: hij had, om onbekende redenen, maar die meer dan waarschijnlijk
enkel van zijne zijde kwamen, een hevigen haat tegen Voltaire opgevat. Hij was in
alle opzigten een slecht voorwerp, en dat Voltaire het voornemen opvatte om hem
gestreng te doen straffen, was niet meer dan regtmatig. Er werd een bevel tot
huiszoeking en inhechtenisneming tegen hem uitgevaardigd: men vond genoeg om
zijne schuld buiten twijfel te stellen; maar hijzelf had zich - als ten verderen bewijze
daarvan - weggemaakt. In zijne plaats nam men nu zijn vader gevangen, een
grijsaard van tachtig jaren, die vroeger dansmeester geweest was. Deze bleef zes
dagen in hechtenis maar werd toen, door tusschenkomst en op verzoek van Voltaire
zelf, weder in vrijheid gesteld. Deze ontving voorts den ouden man bij zich,
overlaadde hem met blijken van leedwezen over het gebeurde, hield hem bij zich
te ontbijten en scheidde van hem als goede vrienden. Maar zijn toorn tegen den
zoon was daar-
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mede volstrekt niet verzacht en nam eer nog toe. De abt d'Olivet bood zich aan om,
door zijne bemiddeling, een eind aan de zaak te maken; hij wist, waar de jonge
Travenol zich ophield, en begaf zich derwaarts om hem tot rede te brengen.
Aanvankelijk poogde de vioolspeler zich met leugens uit de moeijelijkheid te redden;
maar toen d'Olivet hem beduidde dat hij daardoor de zaak slechts nog erger maakte,
liet hij zich eindelijk overhalen om een brief te schrijven, waarin hij zijne schuld
bekende en die door d'Olivet aan Voltaire werd overhandigd. Dit schrijven was
confidentieel en Voltaire kon er, te goeder trouw, geen officieel gebruik van maken.
Dat hij dit toch deed was wel de zwaarste en betreurenswaardigste misstap die zijne
hartstogtelijkheid hem ooit heeft doen begaan. Hij gebruikte den brief als bewijsstuk
in een proces om schadevergoeding van 6000 l i v r e s , hetwelk hij tegen Travenol
aanving. Van de andere zijde stelde tegelijk de oude dansmeester tegen den dichter
eene actie in om eene schadevergoeding van hetzelfde bedrag van 6000 l i v r e s
wegens zijne onwettige gevangenneming. Nu begon de wisseling van m e m o r i e s
der beide partijen tegen elkander: van de zijde der familie Travenol waren het
lasterlijke en beleedigende schotschriften, opgesteld door den advocaat Mannory.
Deze was ook al een persoonlijk vijand van Voltaire nadat hij vroeger - even als, in
den regel, allen - zijn vriend geweest was: Voltaire had hem, toen hij in behoeftige
omstandigheden verkeerde, wel ondersteund, maar niet ruim genoeg naar zijn zin,
en thans wreekte hij die grief door de zaak van de Travenol's te bepleiten op eene
wijze, die van deze beweegreden de duidelijkste sporen droeg. Dit proces dat,
behalve voor Voltaire, ook alleronaangenaamst was voor d'Olivet, die er geheel
buiten zijne schuld in betrokken werd, duurde zestien maanden. De uitspraak van
het C h â t e l e t , in eerste instantie, was hoofdzakelijk, dat Travenol veroordeeld
werd tot eene schadevergoeding van 300 maar Voltaire tot eene van 500 l i v r e s ,
terwijl een paar der libellen in questie en eene memorie van Travenol geheel, en
eene memorie van d'Olivet gedeeltelijk g e s u p p r i m e e r d werden. Geen van
beide partijen was met dit vonnis tevreden, zoodat in tweede instantie werd
voortgeprocedeerd. Voltaire wilde de zaak aan den natuurlijken regter, het parlement
van Parijs, onttrekken en haar voor de Kamer van het Arsenaal brengen; doch
daartegen verzette zich de tegenpartij met goed gevolg en de zaak werd naar
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de T o u r n e l l e - een der Kamers van het Parlement - verwezen. Nu begon de
strijd op nieuw en nog heviger dan voor het eerste vonnis; d'Olivet echter had zich
van de zaak afgemaakt door, wat hem betrof, niet te appelleren. De uitslag was dat
de T o u r n e l l e , den 9 Augustus 1747, de uitspraak van het C h â t e l e t in allen
deele bevestigde. Travenol had daarmede nog niet afgedaan: in 1748 gaf hij, met
Mannory, de ‘Voltariana’ uit: eene verzameling van alle mogelijke lasterschriften
tegen Voltaire, met de ‘Voltairomanie’ aan het hoofd, en waarin hij ook zijne eigene
memories opnam. Later had hij processen met zijne schuldeischers, aan wie hij te
1)
kort wilde doen, en deze liepen voor hem niet zoo goed af als dat met Voltaire .
Desfontaines was intusschen in 1745 gestorven; hij had geduren de laatste jaren
van zijn leven zamengewerkt met dien Freron, die later hunne gemeenschappelijke
taak tot 1776 alleen voortzette en als verbitterd tegenstander van Voltaire nog veel
meer berucht werd dan zijn aanvankelijke medearbeider. Wij hebben reeds bij eene
vroegere gelegenheid iets medegedeeld aangaande den onverpoosden strijd die,
al die jaren lang, door Voltaire tegen dezen broodschrijver gevoerd werd, wiens
kwade trouw zijne lage beweegredenen evenaarde, die eigenlijk slechts een gewillig
werktuig was van magtiger vijanden en tegenover wien Voltaire geen ander ongelijk
had dan dat van zich om hem te bekommeren. Wel moet men erkennen, dat Voltaire
bij deze polemiek niet altijd binnen de grenzen van den goeden smaak is gebleven
2)
en zich, ouder gewoonte, dikwijls te ver heeft laten vervoeren . Het zou voor zijne
waardigheid zekerlijk beter geweest zijn, wanneer hij zich meer had gematigd; maar
Freron had geen regt om zich over iets te beklagen noch eenige aanspraak op
medelijden. Overigens zijn wij aan deze vijandschap een der beste blijspelen van
Voltaire, de Ecossaise, en verscheidene satyren en epigrammen verschuldigd.
Het is niet noodig hier over Freron verder uit te wijden en evenmin hebben wij
uitvoerig te spreken over Clément, Sabatier, Patouillet, Nonotte, Larcher en zoovele
anderen, wier namen

1)
2)

G. Desnoiresterres. ‘Voltaire à la Cour.’ (Paris. Didier et Co. 1869) pp. 61-96. - ‘Voltariana,
etc.’ pp. 322-485.
L.F. Bungener. ‘Voltaire en zijn tijd. Studien over de achttiende eeuw.’ Vertaald door Dr. W.G.
Brill (Utrecht, van der Post. 1858). Dl. II, bl. 61-62.
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vergeten zouden zijn wanneer Voltaire hen niet als carricaturen had vereeuwigd.
Het was met al die aanvallers voor een gedeelte de oude geschiedenis: zij raapten
den steen op en Voltaire kon zich er nooit van onthouden hem terug te werpen: het
was kwaadaardigheid, nijd, winzucht, veiheid en kwade trouw aan de eene en
overdreven gevoeligheid, hartstogtelijkheid en somtijds blinde woede aan de andere
zijde; maar het was toch niet geheel hetzelfde als vroeger. Voltaire's persoon en
roem kwamen minder, maar de zaken, die hij voorstond, veel meer op den voorgrond.
Al werd de strijd somtijds nog zeer personeel, het onderwerp van den strijd was dit,
in den regel, niet meer: het gold nu niet langer bijna uitsluitend de treurspelen of de
Henriade van Voltaire en de waardering zijner verdiensten als dichter, maar het
gold voornamelijk die voor geheel de menschheid gewigtige zaken, waaraan Voltaire
zich meer en meer wijdde. Daarom maakt de strijd, welken hij in de latere periode
van zijn leven voerde, een geheel anderen indruk dan zijne twisten met J.B.
Rousseau, Desfontaines en t u t t i q u a n t i .
Wij kunnen evenwel van de vijanden van Voltaire nog niet afstappen: hij heeft er
zoovelen gehad, zij hebben zulk eene groote en betreurenswaardige rol in zijne
levensgeschiedenis gespeeld en hij was zoo weinig geschikt om met zulke vijanden,
als hij had, op de regte manier om te gaan, dat het wel de moeite waard is, een paar
gevallen aan te voeren, waarin het regt geheel aan zijne zijde was. Tegenover La
Beaumelle en Maupertuis kan men zeggen dat hij op dien voet stond. De eerste
was de type van een letterkundig avonturier en op later leeftijd zulk een volleerd
falsaris, dat men aan de bewering van Voltaire, dat hij het reeds in zijne prille jeugd
geweest was, ligter geloof kan schenken dan aan vele andere dergelijke
beschuldigingen die Voltaire slechts al te veelvuldig tegen zijne vijanden inbragt.
La Beaumelle kwam in Pruissen ten tijde dat Voltaire zich aan het hof van Frederik
bevond; hij begon met, zonder eenige reden, tegelijk Voltaire en den koning te
beleedigen; hij nam tegen den eerste, die hem zeer goed ontving en hem zelfs zijne
hulp bij eene letterkundige onderneming toezegde, een onverdragelijken toon aan,
hij beschuldigde hem zonder grond van een kwaadwillig oogmerk om hem, La
Beaumelle, bij den koning te benadeelen en eindelijk - dit was het voornaamste gaf bij te Frankfort een nadruk uit van den ‘Siècle de Louis XIV’, met
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schandalige aanteekeningen, terwijl hij voorts dit hoofdwerk van Voltaire nog verder
in discrediet zocht te brengen door middel van de valsche Gedenkschriften van
mevrouw de Maintenon, die hij tot dat doel verdichtte. Dat Voltaire aan dezen vijand
geen kwartier gaf maar hem uit al zijne magt te keer ging, kan niemand hem ten
kwade duiden, ook al kan men nu, van achteren beschouwd, zeggen, dat hij hem
gerust had kunnen laten begaan: het is van Voltaire niet te verwachten, dat hij het
daarop zou hebben laten aankomen. Hij gaf dan ook, in het ‘Supplément au Siècle
1)
de Louis XIV’, aan La Beaumelle ruim wat hem toekwam . Eene bijzonderheid
verdient intusschen daarbij nog wel vermelding: juist toen Voltaire dit geschrift had
uitgegeven, vernam hij dat La Beaumelle in de Bastille was geraakt; hij schreef toen
aan Roques: ‘Dat het hem nu speet La Beaumelle beantwoord te hebben met de
gestrengheid die deze verdiende: hij was nu ongelukkig, en ongelukkigen moest
2)
men met rust laten’ .
La Beaumelle had een begunstiger en aanhitser gevonden in Maupertuis, die
zich in dien tijd mede aan het hof van den koning van Pruissen bevond. Deze
geleerde was tot dusverre met Voltaire bevriend geweest maar laatstelijk met hem
op een slechten voet gekomen. De oorzaak daarvan lag, in het algemeen, in de
buitensporige ijdelheid en verwaandheid van Maupertuis, terwijl niemand minder
dan Voltaire geschikt was om dat gebrek in hem te verdragen. Zoo werden zij
geslagen vijanden, zonder dat daarvoor met zekerheid eene bepaalde aanleiding
is aan te wijzen. Bij gelegenheid van de zaak met König kwam het tot de uitbarsting;
maar toen had het vuur van den twist reeds lang gesmeuld. Toen Voltaire König
tegen Maupertuis in bescherming nam, zag hij in den laatste reeds zijn vijand: maar
terwijl men erkennen moet, dat hij anders vermoedelijk niet voor König partij gekozen
zou hebben of ten minste niet openlijk

1)

2)

Zie over La Beaumelle: G. Desnoiresterres, ‘Voltaire et Frédéric’ (Paris Didier et Co. 1870).
pp. 215-262. -Strauss. A l s b o v e n , ss. 161-162. Voltaire, ‘Lettre a M. Roques’ - en
‘Supplement au siècle de Louis XIV.’ Oevr. compl. T. XL, pp. 257-338. - ‘Dictionaire
philosophique’ i n v o c e Quisquis (L a n g l e v i e l ). Oevr. compl. (Beuchot). T. XXXII. pp.
81-84. - (In de vroegere uitgaven van Voltaire's werken is deze levensschets van La Beaumelle
niet te vinden.)
‘Correspondance générale.’ Brief aan Roques, Junij 1753. Oevr. compl. T. CVI, p. 214.
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voor hem opgetreden zou zijn, te minder daar hij vroeger zelf met hem op een min
vriendschappelijken voet gestaan had; al heeft het allen schijn dat Voltaire eigenlijk
meer de vijand van Maupertuis dan de vriend van König was; toch oordeelt Strauss
billijk, die opmerkt, dat het schandelijk onregt, aan König gepleegd, op den
toekomstigen verdediger van Calas en van La Barre indruk moet hebben gemaakt.
Er kwam hier gewis ook eene minder onedele beweegreden in het spel dan
persoonlijke vijandschap; en overigens was het ongelijk hier geheel aan de zijde
van Maupertuis, die een onschuldigen geleerde - vroeger zijn beschermeling, maar
die zich nu verstout had om met hem in gevoelen te verschillen, - door de Berlijnsche
Academie, welke daartoe, op de onvoegzaamste wijze, als raad van eer dienst
deed, voor een falsaris liet verklaren, en die bij deze eerste, ernstigste dwaling nog
eene tweede voegde door een bespottelijk, onzinnig boek te schrijven, dat aan
Voltaire stof tot de ‘Akakia’ verschafte, en eindelijk nog eene derde, door dezen
geduchten tegenstander eene belagchelijke uitdaging tot een duel te zenden. In
geen anderen dergelijken strijd heeft Voltaire meer kracht ontwikkeld dan in dezen
1)
en in geen anderen was zijne stelling zoo sterk .
Dit brengt ons nu hier op de beruchte vriendschapsbreuk tusschen Voltaire en
Frederik den Groote. Daarover is echter reeds zooveel geschreven en de feiten zijn
zoo algemeen bekend, dat men er verder of zeer veel of zeer weinig van moet
zeggen. Wij bepalen ons daarom tot een paar opmerkingen. Voltaire en Frederik
waren door hun karakter niet geschikt om als vrienden met elkaar en anders dan
op een afstand te leven; dat was zoo wel de schuld van den een als van den ander.
Daarenboven is zulk eene verhouding als de hunne tusschen een koning en een
bijzonder persoon noodwendig min of meer valsch: de koning kan onmogelijk nalaten
zich somtijds te herinneren dat hij koning is, en dat gebeurt dan meest altijd op een
ongeschikt oogenblik, juist wanneer hij weldeed het te vergeten. Voltaire ondervond
de waarheid der spreuk van onzen Cats: ‘dat het kwaad is met groote heeren kersen
te eten’. De aanleiding tot hunnen onmin kwam stellig van den kant van Frederik,
en deze had daarbij

1)

Over Maupertuis: Zie G. Desnoiresterres. ‘Voltaire et Frédéric’, pp. 306 s q q . - Strauss. A l s
b o v e n ss. 106 s q q .
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een dubbel ongelijk. Vooreerst, dat hij als koning, zich mengde in een strijd tusschen
geleerden over eene zaak waarvan hij geen verstand had, en ten tweede, dat hij
de slechtste partij koos: vóór een gunsteling tegen de onschuld. De onopregtheid,
waarmede Voltaire en de koning een tijdlang met elkander omgingen, was stuitend;
maar daarbij had de laatste zeker veel meer schuld dan de eerste. Dat Voltaire, na
hunne scheiding, zijn gegeven woord brak, om Maupertuis voortaan met rust te
laten, gelijk Strauss hem te laste legt, is slechts in zooverre waar, dat hij den strijd
eerst hervatte nadat Maupertuis hem de bovengemelde uitdaging gezonden had.
En wat eindelijk het gebeurde te Frankfort betreft, moet men zeker toegeven, dat
het toeval en de onhandigheid van onder geschikten daaraan meer schuld hadden
dan de koning en dat Voltaire de zaak ook wel wat erger voorgesteld heeft dan zij
waarlijk was; maar gelijk het dan inderdaad geweest is was het reeds erg genoeg.
Wat zou men er nu wel van zeggen, wanneer een koning iemand deed gevangen
nemen, in eene stad, die niet tot zijn gebied behoorde, om hem te dwingen tot de
uitlevering van een boek met gedichten, hetwelk hij wel zedelijk, maar volstrekt niet
regtens verpligt was terug te geven? Ook komt het mij voor dat Voltaire, toen hij
voornamelijk zoo bitter klaagde over de bejegening die zijne nicht, mevrouw Denis,
was aangedaan, dit geenszins enkel deed om meer effect te maken, gelijk Strauss
het voorstelt: zelfs wanneer hij voor deze deelgenoote in de hem aangedane
mishandeling minder genegenheid had gekoesterd dan waarlijk het geval was, dan
zou hij ongetwijfeld toch niet enkel aan zichzelf maar ook aan haar gedacht hebben.
- Bij slot van rekening dan kunnen wij het er voor houden, dat de schuld geenszins
uitsluitend aan een van beide zijden, welke dan ook, heeft bestaan: gelijk gezegd
is waren Voltaire en Frederik slechts geschikt om op een afstand vrienden te zijn,
1)
- en dat zijn zij later dan ook weder geworden en gebleven .
Het is hier de plaats om ook, met een enkel woord, melding te maken van die
vijandschap van Lessing tegen Voltaire, waarvan men in de werken van dezen
laatste geen spoor, maar zooveel te meer in die van den eerste aantreft, wiens
onverzoenlijke

1)

Zie: G. Desnoiresterres. ‘Voltaire et Frédéric’, p a s s i m en vooral pp. 361 sqq. - Strauss.
A l s b o v e n ss. 168-181.
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haat doorstraalde in elk woord dat hij betreffende Voltaire en diens werken
geschreven heeft. Men is, over het algemeen, te zeer geneigd om het er voor te
houden dat Lessing het grootste gelijk van de wereld had en dat hij Voltaire volstrekt
geen onregt deed toen hij hem in een, tot vervelens toe aangehaald, plat schimpdicht,
voor een nog grooter schurk dan de Jood Hirschel uitmaakte. Lessing zelf - even
als ook zijne vereerders - schijnt eenigermate verkeerd te hebben in denzelfden
gemoedstoestand als Jean Jacques Rousseau, van wien Grimm eens zeide, dat
hij het nooit kon begrijpen, hoe iemand hem, in den tijd toen hij nog niet beroemd
was geworden, als een gewoon mensch had kunnen behandelen. Men stelt de zaak
altijd zoo voor, alsof Lessing, op het toppunt van zijn roem, door Voltaire op de
onwaardigste wijze was bejegend. Desnoiresterres verhaalt ons, hoe de zaak zich
werkelijk heeft toegedragen; maar daar vermoedelijk menigeen op het dwaalspoor
gebragt zal zijn door de hoogstpartijdige voorstelling die Strauss van het gebeurde
gegeven heeft, is het de moeite waardig, de toedragt er van met korte woorden
mede te deelen. Toen Voltaire zijn proces tegen Hirschel voerde, had hij iemand
noodig om stukken uit het Fransch in het Duitsch te vertalen. Zijn secretaris Richier
beval hem daartoe een behoeftig, toenmaals volstrekt nog niet beroemd jongmensch
aan, Lessing geheeten. Lessing kwam; Voltaire ontving hem vriendelijk, liet hem
zelfs bij zich aan tafel eten, maar sloeg verder weinig acht op hem; en dit laatste
heeft Lessing zich misschien naderhand herinnerd. Voltaire was in dien tijd op het
punt om zijn ‘Siècle de Louis XIV’ in het licht te geven en men had hem eenige
exemplaren van dat werk in losse bladen gezonden, die bestemd waren voor de
leden der koninklijke familie. Nu bemerkt hij, dat een van die exemplaren in omloop
is gebragt. Richier had het aan Lessing gegeven; deze had het weder aan een ander
medegedeeld en het eindelijk, toen hij uit de stad ging, medegenomen. Wat moest
Voltaire nu daarvan denken? Had hij niet reeds genoeg ondervinding van nadrukken,
vertalen en vervalschen? De secretaris werd onderhanden genomen en weggejaagd,
nadat hij eerst gedwongen was om aan zijn vriend een brief te schrijven, die niet
bewaard is gebleven, zoodat men den door Voltaire gedicteerden inhoud er van
zoo ‘giftig’ heeft kunnen maken als men zelf wilde. Het antwoord van Lessing aan
Richier, of eigenlijk aan Voltaire,
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waarmede hij het exemplaar terugzond, schijnt niet te bevestigen dat hij zoo bijzonder
hard was aangesproken; overigens behandelde hij de zaak als een bagatel, wat het
niet was. Voltaire had inmiddels ook zelf aan Lessing geschreven; in dien brief
verzocht hij hem het boek niet te vertalen en vooral niet na te drukken; hij kwam er
voor uit dat hij hem van een plan van dien aard verdacht, en wel op grond dat Lessing
zelf aan iemand, die met name genoemd werd, (den onderwijzer der kinderen van
den heer v. Schulemberg), te kennen had gegeven, dat hij eene vertaling er van in
het Italiaansch in den zin had. Desnoiresterres merkt aan dat Voltaire, zoo hij niet
werkelijk geloofde dat dit zoo was, het niet aan Lessing zelf geschreven zou hebben.
Dat deze niets kwaads bedoeld heeft, is wel mogelijk; maar hij had kunnen en
moeten begrijpen, dat de verdenking tegen hem, schoon dan ongegrond, toch in
geenen deele onredelijk - en dat de schijn zeer tegen hem was. Had Voltaire,
ondanks zoo verdachte omstandigheden, Lessing, - dien hij volstrekt niet kende
dan door de aanbeveling van dien ontrouwen secretaris - toch blindelings moeten
vertrouwen, omdat het Lessing was, die naderhand een groot en beroemd man is
geworden? Volgens zijne eigene verklaring heeft Lessing aan Voltaire een onbeschoft
antwoord geschreven, dat deze wel niet ‘voor den spiegel stak,’ maar
hoogstwaarschijnlijk ter zijde legde zonder er zich om te bekommeren. Daarmede
liep de zaak af: Voltaire heeft Lessing's naam nooit meer genoemd; maar deze heeft
hem het gebeurde nimmer vergeven en later menigmaal getoond, hoezeer hij bezield
was met eene haatdragendheid over eene zoo problematische verongelijking, waarin
wij, voor ons, geen beminnelijken karaktertrek kunnen zien, Het is waar dat de zaak
voor hem onaangename gevolgen had. Zij was ruchtbaar geworden; zijne reputatie
leed er, hoezeer slechts tijdelijk, onder en Frederik de Groote vatte bij deze
gelegenheid een vooroordeel tegen hem op, dat later nooit weder geheel verdween.
Dit alles was zeer onaangenaam; maar het was zijn eigen schuld, terwijl hij ook zijn
vriend Richier zijne betrekking had doen verliezen door hem te verleiden tot
1)
overtreding van een stellig verbod zijns meesters .
Er blijft nu nog een van Voltaire's vijanden over van wien wij niet

1)

G. Desnoiresterres. A l s b o v e n , pp. 160-169. Strauss. A l s b o v e n , ss. 284-289.
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mogen nalaten in het bijzonder melding te maken: Jean Jacques Rousseau. Ook
met dezen had hij aanvankelijk in eene betrekking gestaan die niets minder dan
vijandig was en eer vriendschappelijk mogt heeten. In 1745 had Rousseau Voltaire's
opera ‘La Princesse de Navarre’, met toestemming van den dichter, voor eene
opvoering aan het Hof omgewerkt en dit was de aanleiding tot hunne kennismaking,
die zij sedert aanhielden. Rousseau zond aan Voltaire presentexemplaren van zijne
werken, gelijk de Prijsverhandelingen over de kunsten en wetenschappen en over
den oorsprong der ongelijkheid, en hoewel gene duidelijk liet bemerken, dat hij zich
met den inhoud en de strekking van deze geschriften volstrekt niet kon vereenigen,
bleef hij toch met den schrijver persoonlijk in goede verstandhouding, terwijl hij, na
zijne vestiging aan het meer van Genève, dezen zelfs nog herhaaldelijk bij zich
verzocht. Van die bezoeken kwam echter niets, en niet lang daarna openbaarde
zich tusschen hen beiden een bittere vijandschap, die slechts met hun leven eindigde.
Dit was, reeds op zichzelf, geen wonder: nooit zijn er wel twee menschen geweest,
minder geschikt dan Voltaire en Rousseau om vrienden te blijven, en de laatste, die
met iedereen in onmin geraakte, moest met den eerste wel het spoedigst in botsing
komen. Strauss meent dat, wanneer zij beiden even edele menschen geweest waren
als Schiller en Goethe, zij, even als dezen, niet slechts elkander hadden kunnen
verdragen, maar vrienden hadden kunnen zijn. Gewis bestond het bezwaar daartegen
ook, en wel grootelijks, in hun karakter, en wat dat betreft lag de schuld althans niet
minder aan de zijde van Rousseau dan aan die van Voltaire. De laatste had vele
getrouwe vrienden; maar de eerste, die bij zijn ‘hypochondrischen menschenhaat,
zijn duisteren, nijdigen hoogmoed en bij zijne eindelijk tot waanzin gestegen
achterdochtigheid’ ook valschheid voegde, kon er geen enkelen behouden. Maar
het is te betwijfelen of beiden, ook met een geheel ander karakter, wel geschikt
zoude zijn geweest, om datgene voor elkander te zijn wat Schiller en Goethe voor
elkaar waren. Er is veel af te dingen op de voorstelling als zouden zij, ondanks
hunne persoonlijke vijandschap, feitelijk toch zamengewerkt en elkander aangevuld
hebben. Wij hebben vroeger uitvoerig aangetoond dat de revolutie, bij den loop dien
zij genomen heeft, veel meer het werk van Rousseau dan dat van Voltaire is geweest:
de treurige politieke resultaten, die zij gehad heeft - in het bij-
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zonder ook in betrekking tot de kerk - zijn ten eenenmale strijdig met Voltaire's
inzigten. Zoo hij er toe medegewerkt heeft is het slechts indirect: hij moge de
menschen in het algemeen in beweging gebragt hebben, maar de rigting dier
beweging en haar vaart voorbij en bezijden het doel is niet aan hem maar - behalve
aan de omstandigheden - grootelijks aan Rousseau te wijten. Het denkbeeld dat
Voltaire en Rousseau de vertegenwoordigers zouden zijn van twee verschillende
rigtingen die evenwel vereenigbaar zijn en dan te zamen tot een hooger doel voeren
dan elke op zichzelf alleen: dat is een droom waaruit de ondervinding ons gedurig
wakker schudt. Zoo volstrekt onvereenigbaar is beider streven dat zij, voor zoover
zij na hun dood nog werkzaam blijven, elkaar evenzeer, even antipathisch
tegenwerken als bij hun leven. De ware vrijheid heeft geene gevaarlijker vijanden,
de priesters hebben geene onwaardeerbaarder bondgenooten dan die roode
republikeinen, dan die dogmatische, fanatieke Democraten - bedriegers en
bedrogenen - die men, zonder Rousseau groot onregt aan te doen, zijne
hedendaagsche volgelingen kan noemen, daar hunne theoriën slechts de
consequentien zijn van de zijne. Daar, waar wij thans Voltaire's staatkundig- kerkelijke
begrippen in practijk zien brengen, wil men van Rousseau niets weten, en daar,
waar Rousseau een tijdlang aan het werk is geweest, keert Voltaire zich in zijn graf
om en het is alsof zijn geest die plaatsen ontvlugt. Neen, al had Voltaire Rousseau
als mensch kunnen verdragen, dan had hij toch niet met hem kunnen zamenwerken,
toen evenmin als thans, terwijl nu zijne heldere bewustheid daarvan met persoonlijken
afkeer gepaard ging.
Aan aanleidingen om dadelijk met elkander in conflict te komen ontbrak het niet,
Rousseau scheidde zich van de Encyclopedisten af en trad zelfs vijandig tegen hen
op. Dat hij, door zijne polemiek met d'Alembert over de questie der
tooneelvoorstellingen te Genève, Voltaire zeer moest ontstemmen, wist hij zeer
goed, daar het hem bekend was dat het artikel van d'Alembert in de Encyclopedie
door Voltaire was ingegeven; maar hij deed zijn best - hetzij uit goedwilligheid, hetzij
uit vrees - om dezen, door behendige vleijerij, te ontwapenen, hetgeen hem
intusschen slecht gelukte. In 1758 schreef hij aan Voltaire, naar aanleiding van diens
gedicht op de aardbeving van Lissabon, een brief, waarin bij hem beschuldigde van
zich tegen de Godheid vergrepen te hebben, en toen dit schrijven, buiten zijn toe-
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doen, openbaar was gemaakt, verantwoordde hij zich deswegens, in 1760, met een
van die dolzinnige brieven gelijk alleen de Burger van Genève in staat was te
schrijven. De strijd werd nog heviger toen Rousseau's ‘Émile’ te Genève verbrand,
en er tegen den schrijver een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd was en
toen Voltaire zich in den burgertwist op kleine schaal mengde, die daaruit
voortvloeide: Voltaire trachtte natuurlijk te bewerken dat men zich met elkaar
verzoenen en Rousseau prijsgeven zou. Deze verbitterde hem nog meer door in
de ‘Brieven van den Berg’ te schrijven, dat de regering van Genève niet billijk
handelde met zijne boeken te verbranden en niet die van Voltaire. Van toen af
maakte de laatste ijverig gebruik van iedere gelegenheid om zijn vijand als schrijver
en als mensch ten toon te stellen; Rousseau, van zijne zijde, trad minder openlijk
tegen Voltaire op - hetgeen niet wil zeggen dat hij hem niet misschien nog meer
benadeeld heeft; maar zijne gezindheid was, in ieder geval, daarom niet minder
1)
vijandig. ‘Haat en miskenning’, zegt Strauss, ‘waren aan weerskanten even groot’ .
Hoeveel vijanden Voltaire ook had, hoe gevoelig hij voor hunne aanvallen was, hoe
hevig hij die beantwoordde en hoe lang hij den strijd ook voortzette, was hij toch
volstrekt niet onverzoenlijk of haatdragend; maar hij eischte, dat diegene, die den
twist begonnen had - en in den regel, gelijk wij zagen, was hij dat niet, - ook de
eerste stap tot verzoening zou doen. Dat hij er op wachtte dat de tegenpartij hem
te gemoet kwam, wanneer zij in dat geval verkeerde, was geenzins onredelijk en
het was zijne schuld niet, dat men hem meestal tergde in plaats van zich bij hem te
verontschuldigen. Maar enkele malen werd hem gegeven om zich in een ander licht
te vertoonen dan bij die eeuwigdurende bittere onaangenaamheden, waarmede wij
ons tot hiertoe moesten bezig houden en welke wij ons verheugen, nu met iets
anders te kunnen afwisselen. Het bleek dan dat het wezenlijk zoo moeijelijk niet
was met Voltaire eene welgemeende verzoening te treffen wanneer men dat slechts
wilde.

1)

G. Desnoiresterres. ‘Voltaire à la cour’. pp. 37-44, - en ‘Voltaire aux Délices’ (Paris, Didier et
Co. 1873). pp. 132-142, 170-192. Strauss. A l s b o v e n , ss. 284-289.
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De abt Trublet (geboren in 1697, gestorven in 1770), een van de vele critische
letterkundigen van dien tijd, was een middelmatig en persoonlijk zelfs eenigszins
belagchelijk individu, maar hij had de groote verdienste, in de oogen van velen, van
Voltaire te durven aanvallen. In zijn ‘Essais de littérature, de philosophie et de
1)
morale’, zijn voornaamste en gedeeltelijk niet onverdienstelijk werk, had hij zich
verdiept in de beantwoording der vraag: waarom de Henriade zoo vervelend was?
Van toen af aan kwam hij voor in de kleine geschriften van Voltaire, en voornamelijk
in de meesterlijke satyre ‘Le pauvre Diable’. Daarmede werd aan Trublet zijne
goedgunstige beoordeeling ruim betaald gezet, in aanmerking genomen dat, zoo
zijn naam onsterfelijk is geworden, hij het dan zeker voor geen gering gedeelte
daaraan te danken heeft. Hemzelf zou daarbij niets zoozeer gegriefd hebben als
dat Voltaire hem slechts een Diaken noemde, terwijl hij een Aartsdiaken was. De
strijd werd op deze wijze een tijdlang voortgezet; maar toen Trublet, na lang tobben,
eindelijk lid van de Academie geworden was, kwam hij op den goeden inval om
zijne intreêrede aan Voltaire toe te zenden. Deze was niet ongevoelig voor dit blijk
van verzoenende gezindheid; hij schreef aan den Aartsdiaken een brief, die voor
dezen wel eenige zelfverloochening waardig was. ‘Uw brief en uwe edelmoedige
handelwijze, mijnheer, strekken ten bewijze dat gij niet mijn vijand zijt, gelijk uw
boek deed vermoeden. Ik houd mij liever aan uw brief dan aan uw boek: gij hebt
laten drukken dat ik u deed geeuwen, en ik heb laten drukken dat ik lachte. Daaruit
volgt dat gij moeijelijk te amuseren zijt en dat ik al te vrolijk ben; maar, bij slot van
rekening, al gapende en lagchende, zijt gij nu mijn medebroeder en wij moeten nu,
als goede Christenen en als goede academieleden, alles vergeten...’ Zoo deze
aanhef misschien nog wel iets scherps heeft, is daarentegen het slot van den brief
des te hartelijker: ‘....Ik verze-

1)

Zijn ander hoofdwerk was de ‘Fontenelliana’, door Grimm gekenschetst als ‘een meesterstuk
van platheid, van onbeduidende bijzonderheden en van armoedigheden, voorgedragen met
eene pretentie om zich dood te lagchen’. Grimm et Diderot, ‘Mémoires historiques, etc.’
(Londres, 1814). T. IV. p. 19 (Avril 1770). - Daarentegen kan men de lofrede van den
abtaartsdiaken vinden bij Sabatier de Castres, ‘Les trois siècles de la littérature Française’
e

in v o c e Trublet. 4 édit. La Haye - Paris 1779 T. IV pp. 169-172.
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ker u van ganscher harte dat ik nuttige en aangename dingen vind in alles wat gij
geleverd hebt, dat ik u hartelijk vergeef mij geknepen te hebben, dat het mij spijt u
eenige speldeprikken gegeven te hebben, dat uwe handelwijze mij voor altoos
ontwapent, dat goedhartigheid beter is dan geestigheid en dat ik, mijn waarde
medebroeder, met al mijn hart, met wezenlijke hoogachting en zonder complimenten,
1)
alsof er niets gebeurd ware, ben etc.’ . Zoo werd de vrede gesloten, die naderhand
dan ook onschendbaar is gehandhaafd.
Het is waar dat deze goede abt geenszins tot de verbitterde vijanden van Voltaire
behoorde en overigens ook geen zeer geducht tegenstander was, hetgeen de
verzoening gemakkelijker maakte; maar het lijdt toch geen twijfel dat, met eenigen
goeden wil, ook aan menig ernstiger geschil met Voltaire een even bevredigend
einde te maken zou zijn geweest. In den tijd toen Voltaire's vijandschap tegen J.J.
Rousseau op het hoogst was en hij tegen dezen de uiterste woede en verbittering
liet blijken, waaraan hij in de ‘Guerre de Genève’ lucht gaf, toen zeide iemand, die
hem eens op de proef wilde stellen tot hem: ‘Rousseau zal hier bij u komen; hoe
zult gij hem dan ontvangen?’ - Eerst begon hij uit te varen, maar spoedig bedacht
hij zich: ‘Hoe ik hem ontvangen zal? Ik zal hem te eten geven en ik zal hem in mijn
bed leggen; ik zal hem zeggen: dit is een goed avondmaal, dit bed is het beste uit
het geheele huis, doe mij nu het genoegen van een en ander aan te nemen en hier
bij mij gelukkig te zijn’. En hij zou ongetwijfeld gedaan hebben wat hij zeide;
Rousseau had eene veilige wijkplaats te Ferney kunnen vinden. Maar dat deze
zijnen vijand de hand zou reiken en zich zelfs onder zijne bescherming zou stellen:
2)
daaraan was natuurlijk geen denken . In dit geval, even als in vele andere dergelijke,
leidde deze verzoenende gezindheid, die slechts van eene zijde kwam, tot niets en
was de verteedering, door het ongeluk van een vijand bij Voltaire verwekt, zeker
ook niet duurzaam, maar moest zij weldra weder voor andere indrukken wijken;
maar dat neemt niet weg, dat hij voor zulke gevoelens vatbaar was, die slechts
noodig hadden beantwoord te worden om tot welgemeende verzoening te leiden.

1)
2)

‘Correspondance générale’. Brief aan Trublet, van 27 April 1761. Oevr. compl. T. CXI, pp.
12-14. - Grimm. A l s b o v e n p. 23.
Grimm. A l s b o v e n T. III, p. 34. (Janvier 1766).
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Bij deze geneigdheid daartoe, die Voltaire dikwijls getoond heeft, kunnen wij het er
voor houden dat, wanneer hij eene enkele maal de aangeboden hand van een vijand
afwees, hij daartoe geldige reden had. Toen hij zich in den omtrek van Genève, had
gevestigd trachtte zekere Guyot de Merville, die zich daar ter stede in ellendige
omstandigheden ophield, zich bij hem in te dringen. Deze man was een vriend van
J.B. Rousseau en een medewerker van Desfontaines geweest, terwijl hij tegen
Voltaire eene hevige vijandschap liet blijken, die hij om eene allerzonderlingste
reden had opgevat; hij was namelijk de minnaar geweest van een meisje, aan wie
Voltaire vroeger, vôòr hem, het hof had gemaakt: die mejufvrouw Dunoyer, van wie
wij later melding te maken zullen hebben. Thans deed hij eene poging tot
toenadering: hij schreef aan Voltaire een brief, waarin hij aanbood, alles wat hij
tegen hem geschreven had in te trekken en hem voorts zijne werken op te dragen;
doch dit werd beantwoord met eene ijskoude weigering. Een bezoek, dat hij
vervolgens bij Voltaire aflegde, liep niet beter af. Wij mogen gelooven, dat het Voltaire
zal getroffen hebben, toen hij, veertien dagen later, vernam dat de ongelukkige
Guyot zich in het meer van Genève verdronken had; maar bij niemand kon het
opkomen, dat deze uit verdriet over de ondervonden teleurstelling een zelfmoord
zou hebben gepleegd, waartoe hij door zoovele gewigtiger redenen werd
1)
aangedreven .

II.
Geene beschuldiging is tegen Voltaire zoo dikwijls en met zooveel bitterheid ingebragt
als die van gierigheid en schraapzucht; men heeft zelfs daarop nog meer nadruk
gelegd dan op zijne gedurige vijandelijkheden met letterkundige tegenstanders en
mededingers. Toch bestaat er waarlijk tot dat eerste verwijt tegen hem oneindig
minder grond dan tot dit laatste. Voltaire was zekerlijk op het geld gesteld; hij
begeerde rijk te zijn en naar dat doel streefde hij ijverig, zonder werkeloos de gunst
der fortuin af te wachten. Hij zocht den rijkdom niet ter wille van

1)

G. Desnoiresterres ‘Voltaire aux Délices’, pp. 86-89.
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den rijkdom zelf, maar om het gebruik dat er van te maken was. Het was voor hem
van het allerhoogste belang onafhankelijk te zijn: aan geene bepaalde plaats of
omgeving, aan geene kostwinning gebonden te zijn en niemand naar de oogen te
moeten zien, maar zich overal te kunnen vestigen waar hij wilde en zijne middelen
van bestaan overal heen mede te kunnen nemen: gevolgelijk alles te kunnen doen
en schrijven wat hem goeddacht. Daartoe moest hij rijk zijn, en om rijk te worden
moest hij speculeren, want hij had van zijn vader slechts een zeer matig vermogen
geërfd. Met schrijven schatrijk worden gelijk tegenwoordig, kon men in dien tijd nog
niet, en het weinige, dat op die manier te verdienen was, werd door Voltaire
versmaad. Tegen broodschrijvers koesterde hij de diepste verachting en hij gevoelde,
dat met zijn roem en zijne roeping dat m é t i e r nog veel minder overeen te brengen
was dan eenige andere kostwinning. Van zijne werken heeft enkel de Engelsche
uitgave van de Henriade gestrekt om zijn vermogen noemenswaardig te
vermeerderen; de opbrengst van het overige liet hij meestal aan de uitgevers of aan
de tooneelisten over of schonk het op eene andere wijze weg; hij zelf heeft er weinig
of geen voordeel van gebad - al strooide de laster uit dat hij hetzelfde werk soms
heimelijk aan twee of drie uitgevers tegelijk verkocht. Wat zijne werken hem indirect
opbragten, bestond in de pensioenen, hem door vorstelijke personen toegelegd,
die echter - wanneer ze al betaald werden - hem niet rijk maakten. Hoofdzakelijk
waren het de speculatiën waardoor hij zich zijn groot vermogen heeft verworven.
Hij was daarin niet enkel ijverig en volhardend - hij speculeerde zeer veel en op
groote schaal - en zeer gelukkig maar ook bekwaam: bij alles wat hij verder was,
betoonde hij zich ook een uitmuntend financier en man van zaken. Zijn onaangename
leertijd op een procureurskantoor was voor hem niet zonder vrucht gebleven en hij
wist zijn voordeel te doen met hetgeen hij er geleerd had. Uit zijne briefwisseling
blijkt, hoe hij zich gedurig met allerlei ondernemingen bezig hield en in
maatschappijen deelnam; voornamelijk deed hij veel aan leverantiën in oorlogstijd
en het invoeren van contrabande in geblokkeerde havens. Zijne uitgebreide
betrekkingen met allerlei slag van menschen bevorderden dit streven zeer, en vooral
de met hem bevriende gebroeders Pàris-Duverny, groote bankiers in dien tijd,
hielpen hem bij zijne ondernemingen
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voort. Zoo verwierf hij zich allengs een zeer aanzienlijk vermogen, dat hem in staat
stelde om eindelijk te Ferney op bijna vorstelijken voet te leven. In dien tijd hadden
zijne ondernemingen minder het behalen van winst voor hem zelf dan de bevordering
van het algemeen belang zijner woonplaats ten doel, en hij leed daarbij gevoelige
verliezen, die hem menig oogenblik van zijne laatste levensjaren verbitterden, al
wist hij ze betrekkelijk kalm te dragen.
Speculeren is altijd eene bedenkelijke zaak en Voltaire werd er nu en dan door
op glad ijs gebragt. De winsten, die hij maakte, waren op zijn minst even regtmatig
als zulke winsten altijd en voor iedereen zijn; maar men weet wat dit zeggen wil.
Deze wijze van zijne fortuin te maken is zelden volkomen en in alle opzigten
bevredigend. Voltaire's vijanden hebben er gebruik - en natuurlijk misbruik van
gemaakt tegen hem en enkele malen heeft het hem zelfs dadelijk in ernstige
moeijelijkheden gebragt. Voornamelijk was dit het geval bij die ongelukkige operatie
met de Saksische bankbilletten, waardoor hij in het beruchte proces met Hirschel
werd gewikkeld. Daar men de bijzonderheden van deze zaak uitvoerig bij
Desnoiresterres en ook bij Strauss vinden kan, behoeven wij er hier niet bij stil te
staan en doen slechts opmerken, ten eerste dat, hoezeer de bewuste speculatie
stellig onwettig en onregtmatig was, Voltaire slechts een van de velen is geweest
die haar evenwel ondernamen, zoodat hij de zondebok voor al de overigen werd;
en ten tweede, dat het proces niet voortkwam uit de onderneming zelve, maar daaruit
dat Voltaire, bij nader inzien, het verkeerde en onraadzame van de zaak inzag, er
berouw over kreeg en er zich van wilde afmaken, maar ongelukkig eerst toen het
te laat was en hij zich reeds met den jood te ver had ingelaten, met wien hij nu
geschil kreeg over eene schadeloosstelling; - en ten derde; dat zelfs Lessing getuigt
dat Hirschel in elk geval een schurk was. Men weet dat Voltaire het proces heeft
gewonnen, hoewel juist niet met glans: hij werd toegelaten tot het afleggen van een
eed dat hij een zeer belangrijk document in het proces niet vervalscht had; doch
1)
liever dan dit te doen verkoos hij ten slotte met den jood in eene schikking te treden .

1)

G. Desnoiresterres ‘Voltaire et Frédéric.’ pp. 122-152. - Strauss Als boven ss. 151-154.
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Bij deze betreurenswaardige zaak kwamen, behalve Voltaire's zucht tot speculeren,
nog twee misslagen van hem aan den dag: vooreerst onverzettelijkheid op een
slecht gekozen oogenblik en op een ondergeschikt punt, waarvoor hij het belang
der hoofdzaak uit het oog verloor: als hij slechts niet op de diamanten van Hirschel
had willen afdingen, maar het van zich had kunnen verkrijgen om het vergelijk met
den jood, waartoe hij ten slotte gedwongen werd, onmiddelijk aan te gaan, dan zou
hij zich al die onaangenaamheden bespaard hebben. En ten tweede bleek het, tot
welke onvoorzigtigheid en overijling hij in staat was.
Wij zeiden zoo even dat hij een bekwaam man van zaken was; maar daarbij moet
dit voorbehoud worden gemaakt, dat hij eene daartoe behoorende eigenschap, die
der voorzigtigheid, mistte en niet zelden met onbegrijpelijke onbedachtzaamheid
en overijling te werk ging. Zoover ging dit bij wijlen zelfs, dat het een schijn van
kwade trouw kreeg, en niets verschafte aan de kwaadwilligheid en den laster tegen
hem zooveel stof als de geschillen en regtsgedingen die hij zich door deze
handelwijze op den hals haalde. En tegelijk strekte niets zoozeer om de onverdiende
blaam van gierigheid op hem te werpen als diezelfde groote prikkelbaarheid, die,
terwijl zij aanleiding gaf tot zoo menige bittere vijandschap in gevallen waarbij het
ernstige zaken gold, zich ook in betrekking tot de nietigste kleinigheden in den vorm
van luimigheid openbaarde. Het ging bij hem met die beuzelingen evenals met de
gewigtigste zaken, in het dagelijksch en huiselijk evenals in het openbare leven:
men kon het gemakkelijk met hem vinden - als men dat verkoos en wanneer men
tegenover hem soms de wijste partij wist te kiezen, maar wanneer men twist met
hem wilde hebben, was hij daartoe maar al te spoedig gereed. Het is verbazend
hoe luimig - ja, men zou bijna zeggen: hoe kinderachtig die groote man soms kon
zijn; hoe hij in staat was om van nietsbeduidende kleinigheden onderwerpen van
ernstig en langdurig geschil te maken, terwijl hij juist in zulke gevallen onwrikbaar
op zijn stuk bleef staan, zichzelf meer en meer opwond en aan de zaak eene mate
van tijd, kracht, ja zelfs talent verspilde die hij beter had kunnen aanwenden. Op
zulke oogenblikken zou men gezegd hebben, dat hij de kleingeestigste, hoofdigste,
meest twistgierige van alle menschen was. En uit den aard der zaak nu waren het
meestal geldzaken, die aanleiding gaven dat hij zich in zulk
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een licht vertoonde. Werkelijk was hij niets minder dan gierig, maar integendeel
onbekrompen en mild en hij had ook volstrekt niet de a l l u r e s van een gierigaard.
Zoo iemand toch is altijd voorzigtig, altijd op zijne hoede, wat Voltaire niet was, en
in 't allerminst laat hij zijn geld slingeren, gelijk deze somtijds deed, zoodat eens de
knecht van een schoenmaker, die bij hem een paar schoenen had afgehaald die
1)
hersteld moesten worden, er een beurs met goud in vond . Nog eens: Voltaire was
niet gierig, maar die inconsequentie in zijne handelingen, die zich nooit sterker
vertoonde dan in geldzaken, deed hem er dikwijls den schijn van verkrijgen. Hij die
van zijn groot vermogen zulk een edelmoedig gebruik maakte, die groote sommen
onbekrompen wegschonk, door wien velen, wel ver van door hem benadeeld te
zijn, met weldaden zijn overladen - hij kon nu en dan op een stuiver doodblijven.
Wanneer hij zich eenmaal in het hoofd had gesteld, dat iemand hem niet wilde geven
wat hem toekwam of iets onregtmatig van hem vorderde, dan was er niets aan te
doen, en liever dan iets in te willigen, liet hij het tot het uiterste komen, al moest het
hem dan ten slotte ook veel meer en zelfs zijne rust kosten.
Een niet onaardig voorbeeld van dit zwak van Voltaire wordt door Marmontel in
zijne Gedenkschriften verhaald. ‘Toen hij op reis zou gaan (namelijk naar Pruissen),
kwam hij op den inval om een jagtmes te koopen, en op zekeren morgen, toen ik
bij hem was, bragt men hem een pak van die messen om er een uit te kiezen. Hij
koos er een. Maar de koopman eischte een l o u i s voor zijn jagtmes en Voltaire
had zich in het hoofd gesteld er slechts achttien f r a n c s voor te geven. Nu begint
hij tot in de kleinste bijzonderheden uit te rekenen wat het waard kan zijn; hij voegt
er bij, dat de koopman het gezigt van een eerlijk man heeft en dat hij, met de goede
trouw die op zijn voorhoofd te lezen staat, zelf wel zal erkennen, dat het wapen met
achttien f r a n c s goed betaald is. De koopman aanvaardt de lofspraak die Voltaire
wel op zijn voorkomen wil maken, maar hij antwoordt dat, als eerlijk man, zijn woord
zijn woord is, dat hij wezenlijk niet meer vraagt dan het ding waard is, en dat hij,
door het goedkooper te leveren, zijne kinderen zou benadeelen “Hebt gij kin-

1)

Deze inderdaad karakteristieke bijzonderheid is vermeld door Desnoiresterres.
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deren?” zeide Voltaire, “Ja mijnheer, ik heb er vijf: drie jongens en twee meisjes,
waarvan het jongste twaalf jaren oud is”. - “Welnu, dan zullen wij er aan denken om
de jongens voort te helpen en de meisjes uit te huwelijken. Ik heb vrienden onder
de financiers en eenigen invloed aan de ministeriën; maar laat ons nu eerst deze
kleine zaak afdoen: hier zijn uwe achttien f r a n c s en nu willen wij er niet meer over
spreken.” De goede koopman putte zich uit in dankbetuigingen voor de protectie
waarmede Voltaire hem wilde vereeren, maar hij hield zich aan zijn eerste woord
ten opzigte van den prijs van het jachtmes en wilde er zich niet het geringste op
laten afdingen. Ik bekort dit tooneel, dat een kwartier lang duurde door al de kunst
van welsprekendheid en overreding die Voltaire vruchteloos aanwendde, niet om
die zes f r a n c s in zijn zak te houden, die hij aan een arme gegeven zou hebben,
maar om aan hetgeen hij wilde de geldigheid der overtuiging bij te zetten.
Eindelijk moest hij zelf toegeven, en met een benepen, verlegen, teleurgesteld
voorkomen wierp hij die kroon op tafel, die hij zooveel moeite had om los te laten’.
Maar nauwelijks was de koopman heen gegaan - verhaalt Marmontel verder - of
Voltaire lachte er zelf om: ‘Als Molière nu hier was’, zeide hij, ‘dan zou hij daar iets
1)
van kunnen maken’ . Bij deze en dergelijke gelegenheden bleef Voltaire zeker
sterker op zijn stuk staan dan verstandig was en met zijne waardigheid strookte,
maar altijd was hij er van overtuigd dat hij gelijk had: iemand wetens en willens voor
't geringste te benadeelen lag volstrekt niet in zijn aard.
Maar niet altijd waren de geschillen, die deze wijze van zaken af te handelen ten
gevolge hadden, van zoo weinig bedenkelijken aard als dat met dien
messenkoopman; het proces van Hirschel was niet het eenige dat uit die dubbele
bron van onbedachtzaamheid en karigheid of liever onverzettelijkheid voortvloeide.
Vele jaren vroeger, in 1736, had Voltaire nog een ander, met den uitgever Jore, te
voeren gehad, waardoor hij zichzelf niet minder heeft benadeeld dan door dat met
den gemelden Duitscher en met de Travenols. Jore was boekhandelaar te Rouaan
en had, waarschijnlijk in 1734, voor Voltaire de ‘Brieven over Engeland’ gedrukt.

1)

Marmontel. ‘Mémoires etc.’ (Paris, 1804) T. I, pp. 378-380.
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Daar er van dit werk tevens eene Engelsche uitgave verscheen, waarbij de
voorwaarde was gemaakt, dat de Fransche zou worden uitgesteld, bewilligde Jore
er in de oplaag vooreerst nog niet in den handel te brengen. Maar weldra werd hij
verdacht - men zal zien met welk regt - van evenwel eenige exemplaren verspreid
te hebben en daarmede begonnen de onaangenaamheden. Voltaire nam de zaak
des te ernstiger op, daar hij het bedoelde werk, dat zeker aanleiding moest geven
tot eene vervolging - die dan ook niet achtergebleven is -, niet ontijdig in Frankrijk
openbaar maken en het ook niet als het zijne erkennen wilde: hij verklaarde dus
uitdrukkelijk aan Jore, dat deze wel weten moest, dat hij alleen er voor
verantwoordelijk zou zijn wanneer de Brieven het licht zagen. Werkelijk geraakte
Jore dan ook in de Bastille en de exemplaren van het boek, die verspreid waren,
werden door beulshanden verbrand. Voltaire zelf moest de vlugt nemen; maar
daarbij bleef het en hij kon zich weldra weder te Parijs vertoonen. Maar nu moet
men weten dat het niemand anders dan Voltaire zelf was die, door eene
onbegrijpelijke onvoorzigtigheid, zichzelf en Jore in deze moeijelijkheid had gehragt.
Zoo Jore werkelijk al eenige exemplaren verkocht had - hetgeen niet bewezen werd
en ook niet waarschijnlijk is - dan was toch het gebeurde geenszins enkel het gevolg
daarvan. Voltaire had zich, nadat de oplaag was afgedrukt, nog bezig gehouden
met het maken van verbeterbladen en e r r a t a , waartoe hij van Jore twee
exemplaren had ontvangen. Van die exemplaren, die hem in losse vellen gezonden
waren, gaf hij er een, om in te binden, niet aan een boekbinder - maar aan een
boekverkooper, Josse geheeten. Men begrijpt wat er toen gebeurde en men
verwondert zich dat Voltaire het niet begreep. Josse, geholpen door een ander,
besteedt den nacht om het boek over te schrijven, drukt het na en verspreidt dien
nadruk. Blijkens Voltaire's briefwisseling kunnen wij er thans van overtugd zijn, dat
hij werkelijk slechts onvoorzigtig is geweest: toen de exemplaren in den handel
kwamen, dacht hij nog volstrekt niet aan Josse maar enkel aan Jore. Maar dat deze
laatste de zaak zeer hoog opnam en kwade trouw bij den schrijver onderstelde, kan
ons niet verwonderen: hij had gelijk dat hij zich beklaagde en schadeloosstelling
eischte. Als hij eerlijk te werk gegaan was, zou Voltaire hem die zeker niet geweigerd
hebben. Maar Jore was geen eerlijk man; hij was een schurk, evenals
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Hirschel. Uit zijne gevangenis schreef hij aan Voltaire, dat men hem wel vergiffenis
wilde schenken, mits hij alles bekende, maar dat hij niets wilde doen buiten
voorkennis van Voltaire. Deze brief was een valstrik en Voltaire viel daarin. Hij beging
eene nieuwe onvoorzigtigheid door den brief te beantwoorden: want dit zijn schrijven
aan Jore leverde het bewijs, dat hij werkelijk de schrijver van de geregtelijk
veroordeelde Brieven over Engeland was. Van dit wapen, dat hij nu in handen had,
maakte Jore gebruik om van Voltaire geld af te persen. Hij deed hem een proces
aan om betaling van het drukloon van het werk, ten bedrage van 1400 l i v r e s .
Niets is waarschijnlijker dan dat Voltaire dit geld reeds lang betaald had: wel kon hij
dit niet bewijzen, - bij zijn onophoudelijk heen en weer trekken van de eene tijdelijke
woonplaats naar de andere geraakten telkens papieren verloren, - maar hij bewees
dat hij aan Jore geld geleend en zelfs geschonken had; gewoonlijk nu leent men
geen geld en neemt men geene geschenken aan van een schuldenaar. Voor het
overige was Jore zulk een schelm en zooveel van hetgeen hij beweerde was zeker
laster, dat dit mede strekt om zijne kwade trouw in de hoofdzaak nog waarschijnlijker
te maken. Zoo beweerde hij, om slechts iets te noemen, in zijne memorie, dat Voltaire
zijn kleedermaker in geen zestien jaren betaald had; maar van die zestien rekeningen
waren de quitanties voorhanden, terwijl het bleek, dat Voltaire aan dien kleêrmaker
ook al geld geleend had. De geheele memorie van Jore was niets dan een
allerboosaardigst lasterschrift, waarover men zich niet te verwonderen heeft, in
aanmerking genomen dat niemand anders dan Desfontaines er de schrijver van
was. Zij is opgenomen in de ‘Voltariana’ en in 1867 heeft de heer Léouzun le Duc
goedgevonden het gansche libel in zijn werk ‘Voltaire et la Police’ te doen
1)
herdrukken . De zaak kwam niet voor den regter, maar werd wederom door de
politie afgehandeld: Voltaire was er volstrekt niet op gesteld het proces tegen Jore
geregtelijk te winnen, omdat dit niet geschieden kon, zonder dat het vormelijk
bewezen werd dat hij de schrijver der ‘Brieven’ was; hij moest dus wel, gelijk hij zelf
erkende, zijne toevlugt tot het arbitrair gezag nemen. De uitslag van dezen
regtshandel was,

1)

‘Voltariana, etc.’ T. I, pp. 72-91 - Léouzun le Duc, ‘Voltaire et la Police,’ pp. 103-123.
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dat de vordering van Jore afgewezen en hij gedwongen werd om den bewusten
compromitteerenden brief aan Voltaire terug te geven en om zijne lasterlijke memorie
te desavouceren; maar Voltaire werd tevens veroordeeld tot eene geldboete van
500 f r a n c s ten voordeele der armen. Hij onderwierp zich niet zonder moeite en
strijd aan deze uitspraak, doch begreep eindelijk, dat hij geene andere keus had.
Ook hier had hij weder reden tot berouw over zijne stijfhoofdigheid en inconsequente
karigheid. De zaak was zoo onaangenaam, dat hij tegen elken prijs een vergelijk
had moeten treffen; hij was dan ook begonnen met daarover te onderhandelen,
doch vruchteloos, omdat hij weder aan het afdingen was gegaan en stellig geweigerd
had te geven wat Jore verlangde. Strauss merkt op dat Voltaire terzelfder tijd de
geheele aanzienlijke opbrengst van de Engelsche editie van zijn werk had
1)
weggeschonken en hij wijst op de inconsequentie van deze handelwijze ; doch
Voltaire wilde nu eenmaal wel vrijwillig geven, maar er zich volstrekt niet toe laten
dwingen, wanneer hij begreep er niet toe verpligt te zijn. Wat Jore betreft, dat zijne
vordering ongegrond en slechts eene poging tot afpersing was, schijnt ook daaruit
te blijken, dat het bedrag er van minder beliep dan de schade die hij aanvankelijk
voorgaf geleden te hebben. De wijze waarop hij later zijn ongelijk erkende, zijn
berouw betuigde en geld van Voltaire aannam, was allerlaaghartigst. Nog in 1773
genoot hij te Milaan, waar hij toen leefde, onderstand van den man, die hem zoo
benadeeld zou hebben. Nu heeft men wel gezegd, dat Voltaire hem dat geld schonk
om hem tot die vernederende betuigingen over te halen of ten minste te doen zwijgen.
Maar het is vooreerst te betwijfelen, of dit de moeite wel waard was, daar Voltaire
toch, na het proces, niet meer zoo bevreesd voor Jore behoefde te zijn, en ten
tweede houde men in het oog dat deze, de questie van het drukloon daargelaten,
nog andere regten op hem had: het was werkelijk Voltaire's schuld dat Jore in de
gevangenis gezet was en de vergunning tot uitoefening van zijn bedrijf (zijn
m a î t r i s e ) verloren had. Dat Voltaire die regten, na al het voorgevallene, nog
erkende, was, zoo al niet bijzonder edelmoedig, toch zeer billijk; maar het bewijst
volstrekt niet dat hij zijn ongelijk op het andere punt erkende en het motiveert
overigens zijne handelwijze ten minste even be-

1)

Strauss. A l s b o v e n . S. 86.
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vredigend als die onderstelling eener geheel overbodige omkooping. Maar, hoe het
daarmede dan ook gelegen was, Jore verbeurde, door zich zoo diep te vernederen,
1)
alle aanspraak op den naam van een eerlijk man .
Kort na zijne vestiging in de omstreken van Genève kocht Voltaire van den
President de Brosses, voor zijn leven, het landgoed Tournay. Daar er aan die
heerlijkheid verschillende privilegiën verbonden waren, voornamelijk in vrijdom van
belastingen bestaande, die door eene vervreemding verloren zouden zijn gegaan,
gaf men, in het contract, aan dezen verkoop, den vorm van eene levenslange pacht.
Het leed niet lang of er openbaarden zich, over de uitvoering dezer overeenkomst,
veelvuldige verwikkelingen; heide partijen beschuldigden elkander wederkeerig van
op het landgoed meer hout te hebben doen vellen dan waartoe elk geregtigd was,
terwijl de president zich daarenboven ook beklaagde, dat Voltaire zijne verpligting
niet nakwam om eene bepaalde som te besteden aan de verbetering van het
landgoed en den herbouw van het kasteel. Deze geschillen, waaraan geen einde
kwam, veroorzaakten eene hevige vijandschap tusschen beide belanghebbenden
en over eene zaak kwam het zelfs tot een proces. Voor dat zij het oneens werden,
had Voltaire den president verzocht hem eenig brandhout te bezorgen, en deze had
hem daartoe verwezen naar een koopman, met wien hij zelf handel dreef en aan
wien hij juist eenige boomen, van het bewuste landgoed afkomstig, verkocht had.
De koopman leverde het hout, maar nu weigerde Voltaire het te betalen. Hij
beweerde, dat het zijn eigen hout was dat men hem verkocht had; dat de president
geen regt had gehad om de bewuste boomen te verkoopen en dat buitendien zijn
handel met den koopman ook op zichzelf onwettig en fictief geweest was. Het was
Voltaire ook hier weder volstrekt niet om de armzalige som gelds, die van hem
gevorderd werd, maar om de eer van het spel te doen; hij bleef dus onverzettelijk
op zijn stuk staan, terwijl de president van zijne zijde zich bereid verklaarde om den
koopman uit zijn

1)

Zie de brieven van Jore aan Voltaire onder de ‘Pièces justificatives’, in de Oevr. compl. T. II,
pp. 131-206. - Verder over het proces: G. Desnoiresterres ‘La Jeunesse de Voltaire’ pp. 433
sqq. en ‘Voltaire au château de Cirey’. pp. 31 sqq., 87-95, 161-165. - Léouzun le Duc, A l s
b o v e n , pp. 91-147.
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zak te betalen en dus het brandhout aan Voltaire te schenken, wanneer deze
schriftelijk wilde betuigen, dat hij dit geschenk als zoodanig erkende en aannam.
Het proces over deze beuzeling werd door Voltaire verloren en verschafte aan de
kwaadsprekendheid tegen hem alweder nieuwe stof.
Zijn blijkbaar ongelijk op dit punt neemt intusschen geenszins weg, dat hij tegen
den president regtmatige grieven had. De heer Th. Foisset, die in 1858 de volledige
briefwisseling tusschen Voltaire en den president de Brosses heeft uitgegeven, met
het duidelijk oogmerk om de nagedachtenis van den eerste te benadeelen, heeft
zijn best gedaan om, door middel van de door hem er bijgevoegde aanteekeningen,
de hoofdzaak zooveel mogelijk op den achtergrond te schuiven en ons te doen
gelooven, dat enkel Voltaire's schraapzucht, kwade trouw en twistgierigheid zijne
twist met de Brosses hebben veroorzaakt. Maar uit de briefwisseling zelve, zonder
de noten, blijkt, dat de zaak zich werkelijk eenigszins anders heeft toegedragen.
Wat Voltaire bewogen heeft om zulk een slechten koop te sluiten als die van dat
landgoed, is een raadsel: Desnoiresterres vermoedt, dat hij er misschien toe verleid
is door den prachtigen naam dien het droeg: want het heette een graafschap; maar
1)
het is ook mogelijk dat hij zich eenvoudig weder overijld heeft . Wat daarvan zij, hij
had er spoedig bitter berouw van. Toen hij de bezitting voor zijn leven kocht, heette
het, dat de jaarlijksche opbrengst er van 3500 l i v r e s bedroeg; maar hij heeft er
nooit meer van kunnen trekken dan ten allerhoogste 1700 l i v r e s . Werkelijk was
het verpacht aan zekeren Chouet, voor de som van 3000 l i v r e s 's jaars, die later
nog zou klimmen tot 3500 l i v r e s . Foisset beweert, dat het dus Voltaire's eigen
schuld was, dat de bezitting hem niet zooveel opbragt; hij had dien pachter kunnen
behouden, maar, in plaats daarvan, verwijderde hij hem onmiddelijk, zoodat de
president zelfs nog genoodzaakt was om den man schadeloos te stellen. Voltaire
zelf beweerde, dat hij dit niet zonder reden gedaan had: Chouet was een dronkaard
en een smokkelaar; hij had zich op Tournay gevestigd om te kunnen smokkelen en
dat was de reden, waarom hij een hooger pacht kon en wilde betalen dan iemand
anders; later was er niemand te vinden die meer wilde geven dan 1200 l i v r e s

1)

G. Desnoiresterres. ‘Voltaire aux Délices’. pp. 336-339.
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in geld en 300 à 500 in natura. Hoe was dat mogelijk, wanneer het landgoed werkelijk
meer waard was? De zaak was dus dat Voltaire het boven de waarde gekocht had.
Het is mogelijk dat de president te goeder trouw is geweest, maar dit verandert aan
het feit evenmin iets als de toevallige omstandigheid dat Voltaire langer geleefd en
dus van zijn vruchtgebruik langer genot gehad heeft dan men had kunnen denken.
Hij had er 35000 l i v r e s voor betaald: d.w.z. tienmaal de zoogenoemde jaarlijksche
huurwaarde, maar inderdaad meer dan twintigmaal die waarde. Dàt had de president
wel in aanmerking mogen nemen, toen hij over eenige boomen en tronken twistte,
maar zijne manier van doen was ver van onbekrompen. Wanneer hij Voltaire al niet
dadelijk bedroog, dan had het er toch veel van. In plaats van b.v. van de overijling
van dezen misbruik te maken, om hem een contract te laten teekenen tot aankoop
van een landgoed, z o n d e r o p g a v e v a n d e u i t g e s t r e k t h e i d e n v a n
d e g r e n z e n d i e r b e z i t t i n g , had hij hem behooren te waarschuwen om dat
contract n i e t te onderteekenen; als Voltaire niet voorzag dat daar
onaangenaamheden van m o e s t e n komen, dan had hij die moeten voorkomen,
daar hij ze toch ongetwijfeld wèl kon voorzien. - Kan het ons nu nog verwonderen
dat Voltaire, bemerkende hoe hij bekocht was, zich geregtigd achtte om, van zijn
kant, nu van de bezitting slechts te halen wat er van te halen was en er zoo weinig
mogelijk aan ten koste te leggen; dat hij weinig lust had om den president nog op
den koop toe een nieuw kasteel ten geschenke te geven? Hij is dan ook geëindigd
met het landgoed zoo goed als in den steek te laten. Na zijn dood, in 1781, heeft
Mevrouw Denis met de erfgenamen van den inmiddels ook overleden president een
vergelijk getroffen, krachtens hetwelk zij 40.000 l i v r e s bijpaste; maar dit verandert
niets aan de zaak: volgens het contract kon Voltaire ongelijk hebben, maar wezenlijk
was zijne grootste fout, dat hij het contract onderteekend had. Strauss heeft de
geheele zaak zeer juist en onpartijdig in een paar regels zamengevat: ‘Voltaire, zegt
hij, kocht Tournay voor zijn leven, op bezwarende voorwaarden, wier inwilliging hem
spoedig schijnt te hebben berouwd: want hij trachtte door allerlei “k n i f f e u n d
c h i k a n e n ” zijn handel te verbeteren, zonder daarmede echter bij den geslepen
regtsgeleerde, met wien hij te doen had, iets uit te rigten.’
Het is vermakelijk in de correspondentie te lezen, hoe Voltaire

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

585
somtijds - b.v. in de zaak van het brandhout - van eene begane informaliteit meende
gebruik te maken, hoe woedend de president dan werd, wanneer Voltaire op zijn
terrein kwam en hem wilde leeren hoe de wet was en hoe hij dan met evenveel
gemak over dezen tegenstand zegevierde als hij vroeger de inwilliging zijner
voorwaarden had weten te verkrijgen. De strijd was inderdaad ongelijk; maar aan
welke zijde de meeste kwade trouw was, kan veilig aan elks onpartijdig oordeel ter
beslissing worden overgelaten. - Overigens is deze zaak niet enkel merkwaardig
door de meerdere bekendheid welke Foisset er, door zijne uitgave der briefwisseling,
aan gegeven heeft, maar ook daardoor, dat Voltaire in iets dergelijks nooit meer
vuur en geestigheid heeft getoond. ‘De geest en luim,’ zegt Bungener, ‘die hij alleen
in zijnen twist om eenige omgehouwen boomen met den president de Brosses ten
koste leide, zou voldoende zijn geweest om in een twintigtal satiren twintig vijanden
1)
te verpletteren’ .
Deze geschillen met den president de Brosses waren geenszins de eenige waarin
Voltaire ook in de laatste jaren van zijn leven werd gewikkeld, toen hij grondeigenaar
geworden was en velerlei nieuwe belangen die hij, zoo voor zichzelf als ook dikwijls
voor anderen, te handhaven had, tot veelvuldige a l t e r c a t i ë n aanleiding gaven.
Maar men meene niet, dat die noodzakelijkheid hem het leven verbitterde of zelfs
maar zeer onaangenaam was. Het was voor hem als een prikkel, waaraan hij eene
zekere behoefte had, en ‘evenals die al te vurige paarden, die eenige vermoeijenis
noodig hebben buiten hunne gewone dienst, zoo had hij, boven zijne letterkundige
bezigheden, behoefte om eenig voedsel te geven aan het overschot van de drift,
2)
die hij met geenen letterkundigen arbeid zou hebben kunnen bevredigen’ .
Hoe onbekrompen Voltaire in gewigtige aangelegenheden kon zijn, terwijl hij zoo
vaak juist het tegendeel was in kleinigheden: dit ondervond, onder anderen, zijn
zaakwaarnemer en huisbewaarder te P a r i j s , Demoulin. Deze man was hem
voornamelijk

1)
2)

Bungener. A l s b o v e n . Dl. II, bl. 54. - Zie verder: Th. Foisset. ‘Voltaire et le President de
Brosses’ (Paris, Didier et Co. 1858.) Strauss A l s b o v e n . S. 190.
Bungener. A l s b o v e n .
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van dienst bij speculatiën in graan en beschikte daartoe over aanmerkelijke sommen
die Voltaire hem toevertrouwde. Op zekeren tijd, in 1737, bleek het, dat Demoulin
daarvan 27.000 f r a n c s had zoek gemaakt. Hij, bevreesd dat Voltaire hem zou
willen dwingen om deze schade te vergoeden, nam zijne toevlugt tot hetgeen men
in het Fransch c h a n t a g e noemt: hij dreigde met onthullingen waardoor hij Voltaire,
in wiens geheimen hij was, naar zijne hand meende te kunnen zetten. Deze begon
met Demoulin te doen begrijpen, dat hij zich om deze bedreigingen volstrekt niet
bekommerde en hem zoo in het naauw te brengen, dat de zaakwaarnemer weldra
om genade smeekte en betuigde, ‘dat hij altijd zooveel van Voltaire had gehouden
als een minnaar van zijne geliefde.’ Dat was het, wat Voltaire verlangde: hij schonk
Demoulin volkomen vergiffenis en van de 27.000 f r a n c s , die deze hem moest
1)
verantwoorden, schold hij hem aanstonds 24.000- en later nog 750 kwijt - .
‘Opofferingen die de moeite waard waren,’ zegt Desnoiresterres bij de vermelding
dezer bijzonderheid, ‘kostten hem niets: hij was slechts klein in kleinigheden.’
En wat wij nu ook nog moeten opmerken is, dat Voltaire letterlijk niets kon doen
wat niet ten kwade uitgelegd werd; in alles zag men gierigheid, wanneer het geen
haat of nijd was. Toen hij, op zijne terugreis uit Duitschland, te Mainz was
aangekomen, verhaalde hem een bediende in het logement, dat zijn vader
logementhouder te Straatsburg was en verzocht hem dringend dezen te begunstigen,
wanneer hij daar ter stede kwam. Voltaire beloofde dit en zocht, te Straatsburg
aangekomen, het bedoelde etablissement op. Hetzelve bleek ver van aanzienlijk te
zijn, maar Voltaire, gedachtig aan zijne belofte, nam er evenwel voor eenigen tijd
zijn intrek. Niemand begreep de ware reden waarom hij zulk een verblijf beneden
zijn stand en vermogen had gekozen; maar de oplossing van het raadsel was spoedig
gevonden, naar men meende: het was natuurlijk niet dan gierigheid, die hem het
2)
goedkoopste logement had doen uitzoeken .
(Wordt vervolgd).

1)
2)

G. Desnoiresterres - ‘Voltaire au château de Cirey.’ pp. 165-167.
C.A. Collini. ‘Mon séjour auprès de Voltaire.’ (Paris, 1807) pp. 109-110.
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De engelenstem.
Naar Elise Polko.
De lente was teruggekeerd. Liefelijk glimlachend ontwaakten harten en bloemen,
een nieuw leven van vroolijkheid en vreugd vervulde de lucht, de hemel was blauw
en de zon schitterend helder.
Op zulk een bekoorlijken voorjaarsdag wandelde een groot, welgemaakt man,
ernstig en peinzend langs de paden van een kleinen tuin. Zachte lentekoeltjes
zweefden als luchtgeesten hem om het fiere, indrukwekkende gelaat, en bestrooiden
hem nu en dan met een regen van kersenbloesems. Daar was eene moeielijk te
beschrijven waardigheid in geheel het voorkomen van dezen sterken, veerkrachtigen
man, en wie hem op zijnen weg ontmoette, voelde een onbestemde aandrift om
zich voor hem te buigen, zooals men vroeger zich neder boog voor de helden, de
koningen en wijzen der oudheid. Een groote helderheid van ziel spiegelde zich af
op zijn voorhoofd, en de edele onafhankelijkheid van een verhevenen geest schitterde
in zijne groote, klare oogen. Maar om de lijnen van den mond zweefde eene
uitdrukking van diepe zwaarmoedigheid en van eene smart, die zelfs de glimlach
der lente niet had kunnen verdrijven. Hij klom langzaam naar een kleinen, groenen
heuvel, waarop zich in het midden een appelboom bevond, prachtig in bloei, en hier
zette hij zich neder, met genot het liefelijk landschap beschouwende, dat zich nu
aan zijne blikken ontrolde. Niet ver
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van hem af en aan alle zijden ingesloten door groenende weilanden, door tuinen
en boschjes, was schilderachtig eene stad gelegen, met hooge zwarte schoorsteenen
en glinsterende daken. Het was Dublin, lerland's hoofdstad. En aan den horizont
rustte zijn oog op de hooge bergen, die zich in dommelig schemerblauw verloren
in de verte.
‘O Ierland, schoon en bekoorlijk oord!’ riep toen op eenmaal de eenzame
wandelaar uit, zijne armen uitstrekkende naar de vlakte; ‘Eenvoudig, bescheiden
land, met uw geloof en uwe beminnelijke tevredenheid, zult gij den vreemdeling
verstaan, die vol verwachting tot u komt? Zult gij, nederig en dankbaar luisteren
naar de blijde boodschap, die ik u kom brengen in heilige plechtige tonen, de blijde
boodschap der geboorte van den mensch geworden Zoon van God? Zult gij hem
in eenvoud aanbidden als de herders in de vlakte van Jeruzalem? Zult gij deelen
in hunne verbazing over dat verheven wonder, en mee het loflied aanstemmen der
hemelsche heirscharen? Zullen de harten uwer bewoners toegankelijker zijn voor
de goddelijke openbaring der heilige oorkonden, dan die koude, steeds bezige
menschen dáár in het nevelachtige Engeland? Ja, machtig, onwederstaanbaar heb
ik mij tot u aangetrokken gevoeld, o Ierland! toen ik dáár, onder de l e d i g e gewelven
der schoonste kathedrale van Engeland, ‘mijn blijde tijding,’ heb verkondigd; maar
er was te midden van het rumoer der groote wereldstad geen tijd om te komen
luisteren naar mijne muziek! En toen heb ik gedacht dat gij alleen met uw vriendelijke
wegen en groene lanen, die smart mijner ziel zoudt kunnen genezen. In een
slapeloozen nacht toch heeft eene stem, zacht als die engels en welluidend als een
harptoon, mij in de ooren gefluisterd: ‘Kom! sta op, richt uwe schreden naar Ierland!
Priester in den dienst van God, heb goeden moed! Gij zult overwinnen, en die
zegepraal zal de eerste schakel zijn der gouden keten van uwe telkens zich
herhalende overwinningen!
En ik heb den raad dier wonderbare stem opgevolgd. Ik heb de muren der sombere
stad Londen vaarwel gezegd, en zie, nu ben ik hier! Zou de geheimzinnige stem
waarheid hebben gesproken? Zou het waar zijn, dat, na al het doorgestane lijden
eindelijk de schitterende zon van een glorierijken triomf opgaan zal boven mijn
hoofd? O Heer, schepper van al wat bestaat! O gij! wiens roem ik verkondig, wiens
dienaar ik geworden ben
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na menigerlei twijfeling en dwaling, o, vergun mij eene schitterende overwinning om
mijn gebroken kracht te herstellen, want ik ben afgemat van den vermoeienden
strijd. Zie! mijn vaderland het schoone Duitschland, miskent mij en heeft mij smadelijk
van zich gestooten; het aantal mijner vijanden neemt dagelijks toe, de moed ontzinkt
mij, welhaast ben ik der wanhoop ten prooi, en de veerkracht van mijnen arm is
verslapt! Wilt gij dan voor mij strijden, o mijn God? -.
Hij zweeg. Een zacht geruisch verhief zich door het jong gebladert. Het was alsof
de zonnestralen nog vroolijker schitterden, of de bloemen zich ter aarde bogen, en
of de balsemgeuren van den lentemorgen hem wonderlijke dingen fluisterden in het
oor.
Een hemelsche glimlach zweefde nu over de trekken van den man, die zoo
gebeden en geweeklaagd had, en hij bedekte zich het gelaat met beide handen,
als om hem vast te houden den schoonen droom, dien hij gedroomd had. Eensklaps
intusschen, hoorde hij haastige voetstappen naar zich toekomen. Een klein,
onaanzienlijk man, eenvoudig in het zwart gekleed, kwam al hijgende den heuvel
oploopen, en deze riep hem in de verte reeds in leelijk Engelsch toe, ‘direkteur,
meester Händel, waar zijt gij toch? Reeds sedert twee uur ben ik bezig u te zoeken,
eerst bij u te huis en toen bij uwe vrienden, ik loop mij buiten adem om u op te
sporen, en zie nu, hier zit gij te slapen! Maar het is nu geen tijd om te slapen,
mijnheer de direkteur!’ zeide hij op een toon van gewicht, druk zwaaiende met zijne
armen en zijn hoofd dat bedekt was met een kleine leelijke pruik; ‘ik kom u slechte
tijding brengen. Signora Lucia de prima-donna zegt dat zij ongesteld is, en weigert
te zingen; de voorgenomen uitvoering van uw oratorium kan dus geene plaats
hebben morgen. Wilt gij dat ik naar de muziekanten en zangers zal heengaan, en
hun zeggen, dat........
De persoon tot wien deze stortvloed van woorden gericht was, hief zich nu in volle
majesteit op als een vertoornde leeuw. Met een bliksemend oog bekeek hij
vervolgens van het hoofd tot de voeten den kleinen man, die zich zoo opgewonden
had, en die intusschen eenige schreden was achteruit gegaan, vernietigd als hij
was door den trotschen doordringenden blik van den maestro.
‘De uitvoering geen plaats hebben?’ zeide deze nu met donderende stem. ‘Wie
durft zulke woorden uit te spreken? -
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Geen plaats hebben!! - Ja wel! En dat ter wille van de luimen eener Italiaansche
Prima-Donna! Alsof er niet genoeg schoone stemmen zouden te vinden zijn in
Dublin, die goede stad zoo vol van bekwame muziekliefhebbers, stemmen, wel in
staat om de rol te vervullen dier vreemde zangvogel, met hare kunsten en
schitterende trillers! Zoo waar ik Händel heet, ik zal een middel weten te bedenken!
De uitvoering m o e t morgen avond plaats hebben, en maak nu maar dat gij weg
komt!’
‘Bij St. Patric, die duitsche meester is erger dan de ergste Engelschman,’ bromde
de kleine man tusschen zijne tanden, ‘op mijn woord, het is om bang van te worden!
Ik zou niet willen wonen in het land van dien b e e r daar, zoo waar als ik O' Relly
heet, en dienst doe bij het koninklijk orkest van Dublin!’
De nieuwsgierige en vurige zonnestralen van den Meidag waren niet bij machte,
hoe gaarne zij ook gewild hadden, om heen te dringen door de zware, donkerrood
damasten gordijnen, die dichtgesloten, de vensters bedekten, van het keurig boudoir,
waarin zich de beroemde schoonheid bevond van den dag, de bekoorlijke
Italiaansche zangeres Lucia, de lievelinge van het beschaafde publiek te Dublin.
En dat boudoir was werkelijk prachtig; zeldzame bloemen stonden er in vazen van
zilver en goud, alsmede schalen met welriekende wateren gevuld, die hunne
verkoelende balsemgeuren verspreidden door het vertrek; in één woord het mollige
tapijt op den grond, de keurige stoelen en de zachte divans, alles duidde een
bijzondere voorliefde aan voor weelde tot weelderigheid toe. Een beeld gelijk van
het d o l c e f a r n i e n t e , zat Signora Lucia, in half liggende houding op een rood
fluweelen sofa, in een los morgengewaad van wit neteldoek gekleed, en met een
kanten doek schilderachtig om het hoofd geslagen, waar tusschen uit zich slechts
hier en daar, een enkele zwarte haarlok vertoonde.
Allerlei kennissen en vrienden, mannen van de wereld uit verschillende natiën,
en van den meest uiteenloopenden leeftijd, omringden deze schoone verschijning.
Hier strekte een engelsche lord, wonderbaarlijk uitgedoscht en met een bleek,
vermoeid voorkomen, zich de lange beenen op een divan uit, met eene
onbeschrijfelijke uitdrukking van verveling en levenszatheid op het gelaat. Dáár zat
een franschman met zijn levendige oogen
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en tengere gestalte, onophoudelijk heen en weder te schuiven op zijn stoel. Naast
hem wiegelde zich een schoone Italiaan in zijn gemakkelijken armstoel,
ondertusschen hafluid eene bekende melodie neuriënde. Ook waren er enkele
mannen van naam uit Ierland zelf, alsmede de eerste tenor en bas van het
zangpersoneel. De signora richtte zich nu eens tot den een, en dan tot den ander,
terwijl zij bij afwisseling voor ieder een woord en een glimlach had. Hare wangen,
nu geheel ‘in natura,’ zonder het bedriegelijk blanketsel, hadden eene eenigzins
grauwvale tint, maar het frische rood van haar schoonen mond, stak des te gunstiger
af bij deze bleekheid, die intusschen ook nog werd verlevendigd, door den
rozenrooden glans, afstralend van de gordijnen, en waardoor geheel de kamer in
een poëtisch licht werd gehuld. De oogen der zangeres duidden niet in het minst
eenig spoor van ziekte aan; daarin was noch koortsige overspanning noch afmatting
op te merken, integendeel, hare levendige en ondeugende blikken schenen al de
mannen om haar heen uit te dagen en heel de wereld daarbuiten evenzeer.
‘Wat zal hij woedend zijn, il barbara tedesco!’ zeide zij in slecht Engelsch, tot een
jongen, schoonen Ierlander, die aan hare voeten nederzat, ‘nu kan zijn zwaar en
leelijk oratorium niet worden opgevoerd. Ik ben er waarlijk verrukt over. Van de
eerste voorbereidende oefening af, toen ik de groote aria moest zingen met die
afschuwelijke latijnsche woorden: “Redemptor mens vivit,” heb ik dadelijk gezworen
in mijn hart, nooit mijne hulp te verleenen tot de uitvoering van die barbaarsche
muziek. En heeft hij nfet voor geheel de wereld durven uit bazuinen, dat mijn gezang
te koud was, dat er geen vroomheid, geen heilige bezieling lag in mijne stem? En
hij zou denken mij maar zóó te kunnen behandelen? Neen, dat nooit. Daarom ben
ik gansch eenvoudig besloten, ziek te zijn, en zeer ziek zelfs, zoo als gij ziet, mijne
heeren,’ voegde zij er met een fijnen glimlach vol behaagzucht bij. Laffe vleierijen
waren natuurlijk hierop het antwoord. Ieder begon nu het gedrag der Signora te
prijzen, en de handelwijze van den fieren Duitschen maestro te laken, van wien
ieder nu als om strijd, een geestige anekdote wist te vertellen over zijne aanmatiging
of zijne barschheid, terwijl intusschen zijne gewaande ondeugden des te levendiger
werden voorgesteld, naarmate men meer der schoone signora trachtte te behagen,
en vleide om een goedkeuren lachtje.
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‘Toch, mijns ondanks, ik moet het bekennen,’ hernam Lucia, ‘boezemt hij mij altijd
een geheime vrees in. Hij heeft zoo iets bijzonder ontzagwekkends in zijne manieren
en zijn blik kan ik niet wederstaan. Iedere keer, wanneer hij met zijn direkteurstok,
mij den arm heeft aangeraakt, voelde ik eene rilling gaan over al mijne leden. Santa
Madre! Indien hij mij nu eens zijne verwijtingen kwam toedienen, ik geloof dat ik in
zwijm viel van schrik.’
‘Schoone Signora, gij vergeet uw moedige ridders, die u omringen en die gereed
zijn hun bloed te vergieten voor een blik uwer schoone oogen!’ spraken nu in koor
al die vleiers te gelijk. Lucia boog zich bevallig, glimlachte en zeide:
‘Ik herinner mij dikwijls een verhaal dat mijne moeder mij eens gedaan heeft, die
zeer hevriend was met de beroemde Cuzzoni, dezelfde die, omstreeks 19 jaar
geleden, zooveel van zich deed spreken. Nu, in dien tijd maakte vader Händel nog
opera's, die duizendmaal meer waard zijn dan zijne nieuwe oratoriums van
tegenwoordig, en Cuzzoni bedorven als zij was door den opgang te Londen door
haar gemaakt, had aangenomen om de eerste partij te zingen van zijn ‘Nero’. Doch
toen zij bij de eerste oefening een aria die zij stijf vond en onwelluidend, maar niet
goed naar zijn zin kon zingen, maakte zij zich zoo driftig dat zij het blad muziek op
den grond wierp, terwijl zij het met hare voeten vertrapte, onder den uitroep: ‘Barbaro!
zulke muziek zing ik nooit!’ De maestro, woedend nu op zijne beurt, sprong naar
haar toe, greep haar bij den arm, en het kleine, tengere persoontje met beide handen
opheffende, hield hij haar zóó een oogenblik in de lucht als een kind, haar heen en
weder schuddende en op heftigen toon haar toeschreeuwende: ‘Wilt gij uwe partij
zingen of niet? De arme, jonge vrouw half dood van den schrik, zwoer bij alle heiligen
dat zij zingen zou al wat de maestro verlangde, en smeekte hem om haar althans
het leven te sparen. Händel bedaarde nu weer, en Cuzzoni zong beter dan ooit te
voren.
Nauwelijks hadden de aanwezigen gelegenbeid gehad om in de sterkste
bewoordingen hunne verontwaardiging uit te drukken over zulk eene handelwijs, of
het aardige kamermeisje der Signora stoof de kamer binnen met den uitroep: Santa
Virgine - Il Maëstro! - Lucia beefde bij deze woorden van het hoofd tot de voeten.
‘Gaat weg, gaat allen weg,’ sprak zij tot hare
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verschrikte aanbidders, ‘hij moet u niet hier vinden.’ En te gelijk, hief zij een gordijn
op achter de sofa waarop zij nederlag, zeggende ‘spoedig, mijne heeren! verbergt
u hier in dit kabinetje! Als ik uwe hulp noodig heb, dan zal de klank dezer schel u
waarschuwen.’ De mannen verdwenen nu onmiddellijk en de zware franje van het
in haast toegeschoven gordijn bewoog zich nog van den tocht toen de deur openging
en Händel binnentrad. De zangeres had zich achterover geworpen op hare sofa en
lag nu met gesloten oogen. Gedurende eenige oogenblikken bleef zij in die houding,
maar den veerkrachtigen voetstap van den meester hoorende, die intusschen het
marmeren tafeltje dat voor haar stond deed dreunen, met al de kostbare nietigheden
daarop uitgestald, opende zij toch hare oogen, richtte zich halverwege op, en vroeg
toen, zwak en kwijnend, ‘wie durft mij in mijn slaap te storen?’ - ‘Mevrouw,’
antwoordde hierop Händel met eene harde stem en op toornigen toon, ‘heb de
goedheid u te herinneren, dat gij hier niet op het tooneel zijt. Het is geheel en al
vergeefsche moeite, die gij u voor mij geeft, want ik ben niet gekomen om u komedie
te zien spelen, maar alleen om uwe rol van u terug te vragen. Waar is de muziek?
Geef mij die spoedig, want ik heb geen tijd te verliezen. Bovendien maak ik van
deze gelegenheid gebruik, om u ook te zeggen, dat uwe ziekte mij uitnemend te
stade komt. Ik heb nooit goed geheel uwe manier van zingen, die zoo door en door
Italiaansch is, kunnen uitstaan. Dit gaat nog op het tooneel maar in eene kerk
allerminst, komt dat te pas.’
Een vurig rood van schaamte en toorn kleurde nu het gelaat der zangeres. Hare
rol gansch en al vergetende, sprong zij eensklaps op, greep naar de schel die zij
heftig deed weerklinken en zei toen ‘Mijnheer! ik laat mij niet straffeloos beleedigen
in mijn huis door iemand, die zoo maar onaangediend durft binnen te dringen.’ Doch de maestro, zonder ook slechts in het minste van zijn stuk te geraken,
vervolgde met waardigheid ‘ik vraag u om de muziek, mevrouw, ziedaar alles. Als
ik die heb, kunt gij ziek zijn, zoolang gij verkiest.’
Er volgde nu een pijnlijke stilte, waarna Händel ten laatste uitriep: ‘uwe onzichtbare
dapperen snellen u nog niet spoedig ter hulp, ik zal ze waarlijk zelf daartoe moeten
uitnoodigen!’ Op het eigen oogenblik greep hij naar het gordijn en vóór dat signora
Lucia het kon verhinderen, hief hij het op met zijne
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hand, en zag toen met een onbeschrijfelijke uitdrukking van spot op het gelaat neder,
op den belachelijken groep mannen die daar op en bij elkander stonden, terwijl
enkelen van hen eene beweging maakten als om hem te groeten. Buiten zichzelve
van toorn en spijt, nam Lucia een rol muziek van de piano, die zij op de tafel wierp.
De Maestro nam het papier weg, en zonder de beleedigde dame of hare laffe
kampvechters ook zelfs maar met een blik te verwaardigen, liep heen naar de deur
en verdween.
Nog laat aan den avond van dienzelfden dag ging George Händel weer in zijn kleinen
tuin op en neder met een bedroefd hart en een nameloos gevoel van verlatenheid.
Te vergeefs had hij zich den geheelen achtermiddag uitgesloofd om eene zangeres
te vinden, die den volgenden dag de sopraanpartij op zich nemen kon van zijn nieuw
oratorium, de Messias, maar helaas! niemand had hij kunnen vinden. De eene had
ziekte voorgewend, de andere had gezegd geen tijd te hebben, een derde had hem
zelfs niet eens willen te woord staan, en zoo al verder. Bij elke nieuwe poging was
zijne verwachting al zwakker geworden, en nu, uitgeput van vermoeienis, somder
en zonder eenige hoop was hij ten laatste teruggekeerd naar zijne woning. En toch!
hoe was niet zijne ziel ‘als brandende in hem,’ om de uitvoering van zijn werk in
Ierland's hoofdstad, te beleven! Driemalen reeds was die uitvoering verijdeld, door
kuiperijen en door listen en lagen van allerlei aard, en nu zou zij eindelijk tot stand
zijn gekomen, na tallooze repetities en ongehoorde inspanning van de zijde des
meesters. De kwetsende koelheid waarmee de ‘Messias’ te Londen ontvangen was,
had hem, zooals wij gezien hebben, tot diep in de ziel geschokt, en daarom had hij
het rumoer der groote stad verlaten om te zien of hij meer deelneming vinden zou,
bij de eenvoudige zonen van het vreedzaam Ierland. En nu werd ook deze hoop
den bodem ingeslagen! Het veerkrachtige lichaam van den sterken held dreigde
haast te bezwijken onder zijn nameloos zielelijden; hij vouwde de handen en liet in
radelooze smart het hoofd nederzinken op zijne borst.
‘Heer! o mijn God!’ sprak hij toen, uit het diepst zijner ziel, ‘doet gij dan nooit geene
wonderen meer voor die in uwen naam gelooven? Hebt Gij mij dan gansch en al
verlaten?’
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Nauwelijks waren deze woorden over zijne lippen, of op eenmaal kwam uit het
frissche groen eene gedaante in wit gewaad te voorschijn, eene beeldschoone jonge
maagd die met lichten tred tot hem naderde. Met hare blanke, doorschijnende hand
raakte zij den arm des meesters aan. Vol verbazing hief hij nu het hoofd op, en zag
toen een bekoorlijk wezen voor zich van bijna hemelsche schoonheid. Lang
goud-blond haar viel in dichte lokken haar langs de blanke schouders, en hare
vriendelijke lippen fluisterden met eene stem, aan de tonen eener colische harp
gelijk, hem zachtkens de volgende woorden in het oor: ‘Wees niet bezorgd, goede
meester. Hef het moede hoofd op, en geloof weder. God heeft u niet verlaten. Heb
goeden moed, en wacht vol vertrouwen den dag van morgen af. Ik ben degene die
uw “Messias” mee zingen zal. Alle voorbereiding is overbodig, want ik zal het doen
met de hulp van God. Vertrouw op Hem, Hij beschermt u, en de overwinning zult
gij behalen. Vaarwel! Morgen ziet gij mij weder onder de heilige gewelven der kerk!’
- En zie! Na deze woorden gesproken te hebben, verwijderde zich de luchtige
verschijning weer even vlug als zij gekomen was, en verdween weldra achter de
boomen van den hof. De starren hegonnen intusschen reeds te glinsteren aan het
uitspansel, zoete geuren vervulden de lucht, en de ziel van den meester, door de
vreugd tot zich zelven gekomen, ontwaakte nu ook weder voor al die schoonheid
en liefelijkheid van den meiavond om hem heen. Zijn verrukte blikken zochten het
luchtruim, en hoog zwol hem de borst van dank en aanbidding. Vol geloof en vol
geestdrift, bracht hij een gedeelte van den nacht door in het gebed.
De prachtige, verhevene muziek der ouverture van Händel's Messias, weerklonk
langs de statige gewelven der kathédrale van Dublin, ernstig als de stem eens
goddelijken geestes. Duizende waskaarsen verlichtten de menigte, die dicht op
elkander gedrongen, zwijgende nederzat in afwachting van hetgeen volgen zou. In
de onmiddellijke nabijheid van den meester, stond een jonge maagd in het wit
gekleed, wier beeldschoon, engelrein gelaat alle blikken der aanwezigen tot zich
trok. Niemand herinnerde zich haar vroeger ooit gezien te hebben. Händel
intusschen, beheerschte zijn vol orkest als een koning zijn rijksgebied. Het
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hoofd omhoog, met de houding van een held aan het bevelen gewoon, zwierven
zijne vurige oogen over die menigte van muziekanten heen, die op dit oogenblik
slechts leefden, slechts handelden door hem, en die dan ook den blik niet afwendden
van zijn gelaat en zijn direkteurstok. En zeker, onder die allen was wel niemand,
die bij het zien dier indrukwekkende persoonlijkheid niet bij zich zelven dacht: Wat
z u l k een man schept, moet grootsch en verheven wezen.
Het zacht en roerend L a r g h e t t o begon, en een heldere en toch zachte
tenorstem zong nu het eerst de woorden: ‘C o n s o l a m i n i p o p u l i m e u s ;’
daarop volgde nog een schoone aria, waarna het koor inviel. Vervolgens werd door
een forsche bas het beteekenisvolle lied aangeheven: ‘Q u i s p o t e r i t c o g i t a r e
d i e m ,’ dat weer werd afgewisseld door prachtige koren en door het verheven
gebed dat een schoone altstem met indrukwekkenden eenvoud voordroeg. Met
ware, ongekunstelde geestdrift werden al deze gedeelten achtereenvolgens door
het publiek aangehoord. Het volgende koor waarin zoo levendig de verrukking der
heilige vreugd ligt uitgedrukt, was nu geëindigd en de ernstige pastorale bereidde
de ziel der toehoorders langzaam vóór, op de blijde tijding der geboorte van den
Messias. Maar nu, eensklaps, bij het aanstemmen van het recitatief beefde de
maatstok in de hand van den meester en een onbeschrijfelijke onrust scheen hem
te overweldigen. Hij werd doodsbleek, en het koude angstzweet stond hem op het
voorhoofd. Er was een oogenblik van pijnlijke, ademlooze stilte. - Het was of de
onbekende zangeres nu ook een wijle aarzelde om aan te heffen, maar weldra toch
opende zij den mond, en de woorden van het bijbelsche verhaal: ‘E r a u t
p a s t o r e s i n i l l a r e g i o n e ,’ vloeiden haar van de lippen. De dirigeerstok zonk
neder, en Händels gelaat straalde van geluk. Zulk eene stem had hij nog nooit
vernomen, het was een geluid zooals hij zich had voorgesteld in de oogenblikken
zijner muziekale verrukking; zooals hij in zijne verbeelding den engel had hooren
spreken tot de herders. Verrukkelijke tonen waren het, waarvan hij gedroomd had,
toen zijne groote ziel den hemel geopend had voor zich gezien en de heerlijkheid
Gods hem was verschenen. Ja, zóó had hij zich de stem uit den hemel voorgesteld,
de blijde boodschap verkondigende: ‘Q u i e s t C h r i s t u s , - S a l v a t o r
C h r i s t u s ! - O! hoe drong die stem door, tot in het diepst zijner ziel; hoezeer hief
zij zijnen
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geest op tot hoog boven lucht en wolken! Hij kwam dan ook niet tot bezinning vóór
dat het koor was ingevallen met het lied der hemelsche heirscharen: ‘G l o r i a i n
e x c e l s i o D e o !’
Het derde en laatste gedeelte van het Oratorium was nu geeindigd. De laatste
toon van het ‘Agnus Dei,’ stierf weg in de lucht als een lange zucht: het grootsche
werk had zijn weg gevonden tot het hart der opgetogen menigte. Händel, onder den
machtigen indruk van het oogenblik, stond met gesloten oogen, het hoofd gebogen
over zijn lessenaar, en zoozeer verdiept in de wereld zijner muziekale gedachten,
dat hij van geene wereld om zich heen meer bewust scheen te zijn. Hij dacht aan
het hemelch schoone gezang van het onbekende meisje en aan de verheven
aandoeningen, die zijne ziel hadden vervuld toen haar reine stem zijn heilig loffied
aangeheven had. Hij dacht er aan, met welk eene uitdrukking van onschuld en
remheid, van overtuiging en levendig geloof zij deze woorden gezongen had ‘e t
p a s c e t s u u m g r e g e m !’ En verder aan het aandoenlijk recitatief, dat zoo
welluidend den smaad en de vernedering schetst van den Verlosser, het diepe
zielelijden van den ‘Man van smarte.’ Hij hoorde nog eenmaal weder de waarachtige
droefheid, die er lag in hare stem, bij de aankondiging van 's Heeren dood, alsmede
haar onbepaald vertrouwen bij het juichende lied der opstanding. Hij dacht verder
ook, aan de verrukking die deze wonderschoone stem had teweeggebracht bij allen
die haar gehoord badden, en hoe haar gezang ook bezielend gewerkt had op al de
andere zangers om haar heen. Hoe deze ook met genot hadden toegeluisterd,
terwijl zij zoo levendig, zoo zangerig en welluidend, de lichte voetstappen had doen
hooren als het ware, van den bode des vredes. En machtig, overstelpend greep de
aandoening hem aan toen hij zich nogmaals den heiligen ernst, de indrukwekkende
stilte herinnerde van het koor na het verheven lied: ‘R e d e m p t o r m e n s v i v i t !’
Welk een onbepaald vertrouwen lag er toen niet uitgedrukt in die klanken! O! het
waren reine, goddelijke tonen geweest, en het was hem alsof de woorden van de
slotaria: ‘S i D e u s p r o n o b i s , q u i c o n t r a n o s ,’ hem voor geheel zijn
volgend leven tot eene vertroosting zouden zijn, en blijven naklinken in de
herinnering, diep in zijne ziel.
‘O man hoe klein was uw geloof,’ zoo sprak hij nu tot zichzelven. ‘Hoe toch hebt
gij ook zelfs maar een oogenblik der vertwijfeling kunnen ten prooi zijn? En zijne
ziel van hei-
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lige vreugd vervuld, zong in stilte als een loflied van dank, voor de hulp van hooger
hand hem beschikt.
Toen hij, eindelijk tot zichzelven gekomen, zich oprichtte en met de oogen zocht
naar de schoone jonge maagd, die hem zijn ongedachten triomf bezorgd had, zag
hij niets anders voor zich dan de zwijgende, ernstige gelaatstrekken der andere
zangers. De waskaarsen begonnen nu de eene voor, de andere na, uit te gaan,
maar het was of de verrukte toehoorders als gekluisterd aan hunne plaatsen, nog
de laatste echo wilden opvangen van de hemelsche muziek die had weerklonken
onder de heilige gewelven. Een gemurmel van geestdrift alleen brak de plechtige
stilte af, en de naam van ‘Händel’ door duizend monden uitgesproken, was het
eenige dat nog duidelijk doordrong tot het oor van den zanger Gods.
Wat het jonge, bekoorlijke meisje betreft, - hare plaats was ledig. Zij was
verdwenen, niemand wist wanneer en waarheen. Slechts op de plek waar zij gestaan
had, was nu, als de afscheidsgroet eens engels, eene hagelblanke lelie te zien.
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Het karakter en het bijzonder leven van Voltaire.
*)
Door J.J. Schot .
III.
Wanneer Voltaire werkelijk dat karakter had bezeten, hetwelk de vijandschap en
het vooroordeel hem hebben toegedicht, dan zou hij voorwaar niet zoovele en zoo
getrouwe vrienden hebben gehad. De vriendschap, die hij gevoelde en inboezemde,
is het beste bewijs tegen den laster die hem zijn leven lang en nog in het graf
vervolgd heeft. Voltaire was een vriend, op wien men bouwen kon; iemand die
eenmaal zijne genegenheid gewonnen had, moest het wel zeer erg maken om die
weder te verliezen. Hij was even goed voor zijne vrienden als geducht voor zijne
vijanden en zijn geduld was onuitputtelijk om de tekortkomingen der eersten te
verdragen. Het schijnt ongeloofelijk hoeveel hij bijvoorbeeld met zijn tragen,
indolenten vriend Thieriot overbragt heeft, die hem herhaaldelijk meer reden tot
klagen gaf dan menige vriendschap zou hebben kunnen verdragen, vooral in de
zaak met Desfontaines, bij welke gelegenheid deze vriend zich zoo
onvriendschappelijk mogelijk, ja zelfs bijna dubbelzinnig gedroeg. Voltaire beknorde
hem dan ook gedurig, maar hij deed dit met zooveel goedheid en zoo geheel als
vriend, dat hij zich nooit beminnelijker vertoont dan in zijn briefwisseling met ‘père
Mersenne’, gelijk hij Thieriot ge-

*)

Vervolg en slot van bladz. 586.
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woonlijk noemde. Van zijne vrienden verdroeg hij alles, tot zelfs critiek toe: het is
bij slot van rekening waar, dat hij die alleen dan niet kon verdragen, als zij eene
daad van persoonlijke vijandschap was, maar dat hij er prijs op stelde, wanneer zij
zijn werk en niet zijn persoon gold. Nooit is hij met iemand, die waarlijk zijn vriend
was en er slechts eenigszins prijs op stelde het te blijven, in onmin geraakt: in dat
opzigt was hij het tegenbeeld van Rousseau. Behalve met Thieriot bleef hij met
d'Argental en met menigen anderen vriend zijner jeugd, met wie hij gedeeltelijk
reeds op school kennis had gemaakt, tot aan zijn dood toe verbonden: zoo was o.a.
zijne betrekking met Cideville, de la Faluère, de Maisons, enz. Ook van den hertog
de Richelieu was hij veel meer de vriend en minder de hoveling dan men het
gewoonlijk doet voorkomen. En niet minder dan met zijne medescholieren hield hij
ook met zijne leermeesters, en wel voornamelijk met den abt d'Olivet, de vriendschap
aan.
Ook Vauvenargues behoorde tot de vrienden van Voltaire; aan deze vriendschap,
die de beste zijde van Voltaire's karakter deed uitkomen, heeft Desnoiresterres
1)
eenige lezenswaardige bladzijden gewijd , terwijl Bungener, aan wien zij, als te
vereerend voor Voltaire, niet behaagt, zich troost met de onderstelling, dat zij wel
2)
geen stand gehouden zou hebben, indien Vauvenargues langer geleefd had . Deze
bewering is niet zeer welwillend en de schrijver schijnt, in zijn ijver, vergeten te
hebben, dat zij dit evenmin voor Vauvenargues als voor Voltaire is. Zeker zoude
zich tusschen hen beiden een verschil van rigting hebben geopenbaard; maar
niemand was zoo geschikt om in weerwil daarvan Voltaire's vriend te blijven en een
goeden invloed op hem uit te oefenen als Vauvenargues, die zijne achting bezat
en haar zeker nooit verloren zou hebben. Zoo iemand dan had hij voor Voltaire
kunnen zijn wat Schiller voor Goethe is geweest: zij waren geschikt om elkander
aan te vullen en wederkeerig elkanders goede eigenschappen te waardeeren; wie
gelooft dat er tusschen hen afkeer en verdeeldheid zou hebben moeten onttaan,
doet den een zoowel als den ander onregt.
Vauvenargues, hoewel veel jonger dan Voltaire, verkeerde toch met hem op een
voet van gelijkheid; ja, hij was misschien

1)
2)

G. Desnoiresterres. ‘Voltaire à la cour.’ pp. 96-104.
2

Bnngener A l s b o v e n , Dl. 1, bl. 52 in de noot ).
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de eenige onder alle tijdgenooten, die aan Voltaire eerbied en ontzag inboezemde.
Van een geheel andere aard was de vriendschap van Voltaire voor vele andere
jongelieden, die zijne beschermelingen waren en die aan hem alles te danken
hadden. Tot het aantal van dezen behoorde, met Marmontel, Laharpe en vele
anderen, ook Linant, die te vroeg gestorven is om zich veel naam te maken, maar
het vermoedelijk toch nooit zeer ver gebragt zou hebben. Hij verdient hier intusschen
in het bijzonder genoemd te worden, omdat zijne betrekking met Voltaire een zeer
sprekend blijk oplevert van de goedhartigheid en van het geduld van dezen laatste.
Linant was een jongmensch die, even als zoovelen in dien tijd, den geestelijken
stand, waarvoor hij aanvankelijk bestemd was, tegen dien van letterkundige
verwisselde, omdat hij eenigen aanleg voor dichtkunst had. Voltaire trok zich zijner
aan, nam hem bij zich te Cirey, hielp hem voort en onderhield hem en oogstte voor
deze bescherming, die hem 1600 francs 's jaars kostte, niets dan teleurstelling,
onaangenaamheden en ondank. Linant was even traag als onbescheiden; hij ging
's avonds om 7 uren naar bed en stond 's middags op; twee jaren lang werkte hij
aan een treurspel, waarvan ten slotte niets kwam; hij durfde zich beklagen dat zijn
weldoener, door hem tot zich te nemen, hem eene voordeeliger vestiging had doen
missen en eindelijk veroorzaakte hij, met zijne zuster, die ook te Cirey een toevlucht
gevonden had, huiselijk ongenoegen; zoodat Voltaire ten laatste, op verlangen van
mevrouw du Chatelet, in beider verwijde ring moest toestemmen. Maar ondanks
alles, bleef Voltaire toch dezen gunsteling steeds alle belangstelling betoonen: hij
ondersteunde hem met geld en hij verheugde zich hartelijk toen Linant, door den
nood gedwongen, eindelijk aan het werk gegaan en zelfs door de Academie bekroond
1)
was .
Dit was niet de eenige maal dat Voltaire zijne weldaden aan onwaardigen bewees
en er zich met ondank voor beloond zag. Zoo vergold Laharpe ze, door hem eenige
handschriften van werken, die hij om de ernstigste redenen niet openbaar gemaakt
wilde hebben, waaronder dat van de ‘Guerre de Genéve’, te ontfutselen en naar
Parijs mede te nemen. Dat de zaak zich werkelijk zoo heeft toegedragen, blijkt uit
de briefwisseling van

1)

G. Desnoiresterres. ‘La Jeunesse de Voltaire,’ pp. 444-446. ‘Voltaire au château de Cirey,’
pp. 62-65, 146-150.
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Voltaire, en het gevolg er van was dat Laharpe, na eerst alles ontkend en vervolgens
zijn weldoener met de uiterste onbeschoftheid getart te hebben, diens huis moest
ruimen, waar hij zich, met zijne vrouw en met pak en zak, voor onbepaalden tijd had
ingekwartierd. Maar Voltaire was zoo edelmoedig van den ondankbare vergiffenis
te schenken en hem openlijke schande te besparen, door de loopende geruchten,
1)
wier juistheid naderhand is gebleken, in een dagblad tegen te spreken . In zulke
gevallen betoonde Voltaire zich nooit onverbiddelijk of wraakzuchtig. Zoo hij in eèn
geval, namelijk wanneer het zijn roem en zijn aanzien gold, al te ligtelijk haat en
verbittering opvatte, die niet gemakkelijk te bevredigen en te verzoenen was; buiten
dat eene geval was hij van nature gestemd tot genegenheid, die evenmin spoedig
aan het wankelen kon worden gebragt. Zijne zwakheid op dat eene punt deed
somtijds nadeel aan zijne goedhartigheid, maar dat neemt niet weg, dat de grond
van zijn karakter goedhartig was.
Niet minder dan uit zijne betrekkingen met zijne vrienden bleek dit ook uit zijne
bereidwilligheid om een ieder in nood en verlegenheid bij te staan en zich vreemde
belangen aan te trekken, zonder daarbij moeite, kosten en zelfs gevaar te schromen.
Wij zouden hier op nieuw de namen kunnen noemen van Calas, van Sirven, van
La Barre en van zoo vele andere slagtoffers van dweepzucht, van regterlijke dwaling
en van eene misleide openbare meening, maar daarvan hebben wij reeds vroeger
melding gemaakt en het is overbodig nog meer dergelijke voorbeelden aan te halen,
die wij er anders nog zouden kunnen bijvoegen. Evenmin behoeven wij uitvoerig
stil te staan bij Voltaire's pleegvaderschap over Marie Corneille, waarover Strauss
uitwijdt met een welgevallen, waarmede hij op de eigenaardigste wijze aan Voltaire
2)
regt doet wedervaren , gelijk wij ook slechts in

1)

2)

Grimm. A l s b o v e n . T. III, pp. 193 s q q . (Avril 1768). - Volgens Strauss (S. 312) bevonden
zich onder de ontvreemde handschriften ook de ‘Gedenkschriften’ tegen den Koning van
Pruissen, welke Voltaire juist toen meer dan ooit reden had om te willen onderdrukken.
Overigens was het vermelde feit wel het grootste maar geenszins het eenige blijk der
schandelijke ondankbaarheid van Laharpe, en de wijze waarop deze later, na Voltaire's dood,
zich over hem en zijne laatste werken uitliet, getuigde van de ongevoeligste impiëteit en
verwekte algemeene ergernis.
Straus. A l s b o v e n . ss. 290-297 - en Beilage III.
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het voorbijgaan gewag willen maken van zijne soortgelijke betrekking tot den jongen
d'Etallonde de Morival, den makker van La Barre, die met dezen in dezelfde
gruwelijke zaak betrokken was maar, gelukkiger dan zijn vriend, zijn leven door de
vlugt had kunnen redden, en die, eenige jaren later, een tijdlang te Ferney bij Voltaire
1)
vertoefde . Algemeen bekend is het ook, hoeveel Voltaire voor de bevolking zijner
laatste woonplaats gedaan heeft; hoeveel hij zich gelegen liet liggen aan landbouw
en nijverheid welke hij, als landheer en beschermer van industriële ondernemingen,
ten krachtigste aanmoedigde en ook door zijne pogingen om drukkende helastingen
en misbruiken te doen afschaffen bevorderde, zonder dat hij daarbij door eigenbelang
werd aangedreven: immers hij heeft er zelf meer bij verloren dan gewonnen en er
altijd door getoond dat hij waarlijk, ook in geldzaken, onbekrompen kon zijn. Zijne
belangstelling in de aangelegenheden van zijne woonplaats was even levendig en
warm als in alles wat hem overigens bezig hield: het is bewonderenswaardig hoeveel
en velerlei hij gearbeid heeft en altijd, wat het ook mogt gelden, met dezelfde
applicatie, alsof hij nooit iets anders deed. Zoo heeft hij, in eenige jaren, van een
ellendig gehucht eene bloeijende kleine stad gemaakt, en wanneer hij in dien tijd
zeide, dat hij zijne verliezen het minst voor zichzelf betreurde, dan was die betuiging
zeker ongeveinsd.
Voor de leden van zijne familie was hij steeds vol goedheid, gelijk vooral de beide
dochters zijner zuster ondervonden: mevrouw Denis en mevrouw de Fontaine, die
later een tweede huwelijk sloot met den markies de Florian, een oom van den
bekenden dichter. Ook die familieleden stelden hem bijwijlen in de gelegenheid om
zijne langmoedigheid te toonen: mevrouw Denis toch was zijne vaderlijke goedheid
weinig waardig. Maar, gelijk Strauss opmerkt, de handhaving van de eer van zijn
huis was een edele trek van zijn karakter en hij droeg zorg, dat het publiek niets te
weten kwam van hetgeen er somtijds voorviel. Maar zijne vrienden wisten er evenwel
zooveel van, dat zij mevrouw Denis volstrekt niet mogten lijden. Eindelijk was zij
het die, door hem tot die noodlottige laatste reis naar Parijs over te halen, zijn dood
verhaastte, en de ergerlijke dwaasheden die zij bedreef, toen zij eindelijk in het bezit
der

1)

Strauss. A l s b o v e n . S. 311.
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langgewenschte erfenis van haar oom was gekomen, regtvaardigden de ongunstige
meening ten haren aanzien volkomen. Maar Voltaire had een zwak voor haar, en
het eenige, hetwelk men zeker weet dat hij haar altijd volstandig geweigerd heeft,
was de voorlezing aan te hooren van een treurspel dat zij gemaakt had. Als nicht
van Voltaire achtte zij zich geroepen om ook naar eenigen letterkundigen roem te
streven, die intusschen niet voor haar weggelegd was. Zij had ook een blijspel
geschreven, maar hare pogingen om het te doen opvoeren mislukten, en het blijkt
uit de briefwisseling van haar oom, dat deze dit zeer weinig betreurde.
Wanneer wij hier aanteekenen, dat juist deze zoo bijzonder ondubbelzinnige
betrekking van Voltaire tot zijne nicht aan een zijner hedendaagsche doodvijanden
stof gegeven heeft tot den kwaadaardigsten en onzinnigsten laster, dan doen wij
dat slechts om een enkel sprekend voorbeeld aan te voeren van de wijze, waarop
men nog in onzen tijd voortgaat Voltaire met slijk te werpen. Nicolardot beweert, in
zijn berucht boek ‘over de huishouding en de finantien van Voltaire’, op gezag van
een weggejaagden secretaris, die zijn verzinsel later zelf heeft gelogenstraft, dat er
tusschen Voltaire en mevrouw Denis eene ongeoorloofde betrekking bestaan zou
hebben, die hij - als een goed Catholiek, zich aan het Canoniek regt houdende bloedschande noemt. Teregt merkt Desnoiresterres daaromtrent aan: ‘Wanneer
men dit overgeschreven heeft kan men er mede volstaan: over zoo iets treedt men
1)
in geen discussie’ .
Het eenige lid van zijne familie met wien Voltaire op een vrij slechten voet stond,
was zijn broeder Armand, een dweepziek Jansenist en in alle opzigten zijn
tegenbeeld, tegen wien hij zich daarenboven ook genoodzaakt zag een proces over
de vaderlijke nalatenschap te voeren. Met dat al was de verhouding tusschen beide
broeders toch steeds voegzaam en het blijkt, dat zij nooit geheel vervreemd zijn en
elkander, hoewel niet dikwijls, bleven zien. Met zijn vader had Voltaire, in zijn jeugd,
op een zeer gespannen voet gestaan; evenals zoovele groote mannen had hij tot
het volgen van zijne ware roeping geene aanmoediging

1)

Nicolardot. ‘Ménage et finances de Voltaire’ (Paris. Dentu. 1854) pp. 404-405, aangehaald
bij G. Desnoiresterres. ‘Voltaire aux Délices.’ pp. 135-136 i n d e n o o t .
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van die zijde gevonden: de oude heer Arouet had liever gewild dat zijn zoon op het
procureurskantoor ware gebleven, waar hij hem geplaatst had om tot regtsgeleerde
te worden opgeleid, in plaats van schrijver en dichter te worden, niets te verdienen
en zich in veelvuldige ongelegenheden te wikkelen. Na de opvoering en het gunstig
gevolg van de ‘Oedipe’ echter schijnt de vader tot andere gedachten gekomen en
de verhouding duurzaam verbeterd te zijn.
Het is waar, dat niet alleen de loopbaan maar ook het gezelschap, dat door Voltaire
als jongeling gekozen werd, zijn vader moest mishagen en verontrusten. Hij
verkeerde veel in den kring, welken de Ridder de Vendôme, Groot-Prior van den
Temple, om zich heen verzamelde, waar hij, even als reeds vroeger bij de stokoude
Ninon de Lenclos, door zijn Mentor, den abt Chateauneuf, was ingeleid. Een tijdlang
behoorde hij tot de jongere, maar daarom niet minder tot de schitterende en gevierde
leden van dit gezelschap. Maar deze omgang had op hem, bij uitzondering, eer een
gunstigen dan een ongunstigen invloed. Voor hem was het minder eene school van
losbandigheid dan van goede manieren en van geestigheid; hij kwam er door in
aanraking met lieden van hoogen rang en hij geraakte daar in een kring, waartoe
hij door zijne meer burgerlijke afkomst niet behoorde, maar waarin hij zich altijd met
gemak en waardigheid is blijven bewegen De leden van het gezelschap trokken
hem meer aan en oefenden grooter invloed op hem uit als vrijdenkers dan als
ligtmissen; voor de vorming van zijn geest is die conversatie voor hem van veel
belang geweest, maar tot losbandigheid is hij nooit vervallen. Zijn zwak gestel, dat
hij te ontzien had, verminderde tegelijk de verzoeking tot buitensporigheden waartoe
hij van nature zeer weinig geneigd was, terwijl zijn verstand hem overtuigde van de
hooge noodzakelijkheid van zelfbedwang. De matigheid is dan ook altijd eene van
zijne deugden gebleven en met regt schreef hij zelf het daaraan toe dat, ondanks
zijne zeer zwakke gezondheid, het vermogen en de lust tot den arbeid hem nooit
begaven en hij eenen hoogen leeftijd bereikte, waarbij zich de gewone ongemakken
van den ouderdom zelfs betrekkelijk weinig deden gevoelen.
Ook in zijne betrekkingen met het vrouwelijk geslacht bleek de bijzondere
gematigdheid, ja koelheid van zijn aard. In zijne jeugd was hij somtijds verliefd en
dikwijls galant, maar tot een
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hevigen, diepgevoelden hartstogt was hij niet in staat. Zijne minnarij met Olympia
Dunoyer, te 's Gravenhage, was eene kinderachtigheid, waarmede hij het intusschen
ernstig meende: hij kon zijne geliefde, nadat hij van haar gescheiden was, niet zoo
spoedig vergeten en hij wilde zelfs de hulp van de geestelijkheid en der Jezuïten
inroepen om het meisje aan hare moeder te ontvoeren. Dit in aanmerking genomen,
verwondert men zich over den koelen toon zijner brieven aan ‘Pimpette’, die door
de moeder van deze, mevrouw Dunoyer, wier hoofdgebrek geenszins in overdreven
1)
kieschheid bestond, zijn openbaar gemaakt . Men heeft dit daaraan toegeschreven
dat de schrijver, destijds nog niet onder dan 19 of 20 jaren, de letterkundige
bedrevenheid nog miste om hetgeen hij gevoelde uit te drukken, en dat is misschien
op zichzelf ook wel waar; maar, met die overweging, maakt de stijl dezer
minnebrieven evenwel den indruk, alsof het gevoel bij den jeugdigen Voltaire, hoewel
op het oogenblik vrij sterk, toch niet zeer diep ging en in ieder geval niets minder
dan sentimenteel was, en aan naïveteit heeft Voltaire zich nooit bezondigd. Eenige
jaren later zien wij hem, zonder veel moeite en strijd, van een ander meisje, op wie
hij, voor zijn doen, zeer verliefd was, van Susanne Gravet de Corsemblen de Livry,
eene middelmatige actrice, afstand doen ten gevalle van zijn vriend de Génonville,
2)
aan wien zij de voorkeur bleek te geven . Meer kostte het hem zich in te zetten
tegen de misplaatste genegenheid die hij, omstreeks denzelfden tijd, voor de
Maréchale de Villars opvatte; deze hartstogt was de eenige die zich ooit werkelijk
geheel van hem meester- en hem een tijdlang voor den arbeid ongeschikt gemaakt
3)
heeft . Zijne duurzame betrekking met mevrouw du Chatelet nam reeds spoedig
een meer vriendschappelijk karakter aan en ging eindelijk. toen de geleerde markiezin
in Saint-Lambert een anderen minnaar gevonden had, geheel in een zuivere
vriendschap over, die slechts met haren dood eindigde. De jaren, die Voltaire met
deze vriendin sleet, behooren tot de gelukkigste en vruchtbaar-

1)

2)
3)

‘Lettres historiques et galantes, par Madame de C***. Ouvrage curieux.’ N o n v . é d i t .
(Londres, chez Nourse et Vaillant, 1757) T.V. pp. 297-334. G. Desnoiresterres ‘La jeunesse
de Voltaire’ pp. 54-78.
G. Desnoiresterres. A l s b o v e n pp. 122-126, 174 sqq.
G. Desnoiresterres. A l s b o v e n pp. 168. sqq.
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ste zijns levens. Mevrouw du Châtelet oefende een goeden invloed op hem uit; zij
wekte hem op tot den arbeid en vooral tot die beoefening der natuurwetenschap,
waarmede hij getoond heeft dat zijn geest schier alles kon omvatten; zij wist hem
somtijds neer te zetten en te matigen, en, hoe hevig zij nu en dan ook te zamen
twistten, zij hielden toch zeer veel van elkander. De dood der markiezin was de
zwaarste slag, die Voltaire ooit heeft getroffen; het duurde zeer lang eer hij er zich
van herstelde en hij heeft de overledene nooit vergeten. Marmontel miskende hem
door de hartgrondigheid van zijne smart, die zich overigens bij Voltaire, even als
alles, zeer bij vlagen uitte, op grond van die enkele hevige scènes, waarop wij zoo
1)
even zinspeelden, te betwijfelen .
In den omgang was Voltaire zeer beminnelijk. De meeste beroemde mannen vallen
bij persoonlijke kennismaking tegen: men vindt in hen niet wat hunne geschriften
hadden doen verwachten; maar Voltaire maakte eene uitzondering op dezen anders
vrij algemeenen regel. Zijn gesprek was even schitterend, even wegslepend als
zijne geschriften, en zijne natuurlijke goedhartigheid paarde zich aan fijne vormen
en onberispelijke manieren tot eene wellevendheid, die zoo innemend was, dat
weinigen, die met hem in aanraking kwamen, er weerstand aan konden bieden. Hij
wist ieder te betooveren en vooral in de laatste, patriarchale jaren van zijn leven,
toen al zijne goede hoedanigheden het sterkst uitkwamen, was de indruk dien hij,
inzonderheid op jonge lieden en op vrouwen maakte, zeer levendig. Nu en dan was
hij knorrig, of liever hij b o u d e e r d e ; maar dit strekte om te meer prijs te doen
stellen op zijn goeden luim, wanneer hij dien hernam, en overigens duurde die
knorrigheid nooit lang en was zij eer nog eene zekere aantrekkelijkheid te meer dan
dat zij onaangenaam en hatelijk was. Mevrouw de Grafigny, die zijn huiselijk leven
op Cirey zoo uitvoerig en zoo c o n a m o r e beschreven heeft, deelt ook hiervan
2)
eenige aardige voorbeelden mede . Over den indruk, dien zijne kennismaking en
gemeenzame omgang gaven, kan men oordeelen uit de Gedenkschriften

1)
2)

Marmontel ‘Memoires etc.’ T.I. pp. 360-362.
Mad. de Grafigny. ‘Vie privée de Voltaire’ aangehaald bij G. Desnoiresterres, ‘Voltaire au
chateau de Cirey.’ pp. 245, 246.
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van tijdgenooten, gelijk Marmontel en Grétry, die met eene zekere geestdrift spreken
van de beminnelijkheid en hartelijkheid, waarmede hij hen ontving, en van de
welgemeende belangstelling die hij hun betoonde en waarmede hij hun van dienst
1)
was ; niemand, die hem kende, kon er aan twijfelen, dat zijne beleefdheid niet enkel
in aangeleerde vormen bestond maar werkelijk uit zijn hart voortkwam. Zoo hij ijdel
was - en wie zou, in zijne plaats, dat niet geweest zijn? - nooit werd hij trotsch, nooit
krenkte hij iemand, wien dan ook, door laatdunkende woorden en manieren of door
een vernederend air van bescherming en neerbuiging. Hij had zeer veel tact om
met menschen van verschillenden leeftijd, waardigheid en stand om te gaan en zich
naar dat alles te voegen; hij verstond het om tegelijk ieder als zijns gelijke te
behandelen, aankomende letterkundigen zoowel als vorsten en groote heeren, en
toch zijne minderen te protegeeren en zijnen meerderen het hunne te geven, zonder
eenige vernedering voor hen of voor zichzelf, en met die gemeenzaamheid bewaarde
hij en hier èn daar zijn afstand.
Ook met kinderen wist hij om te gaan en hunne genegenheid te winnen. In de
gedenkschriften van Florian, die, als een kind van tien jaren, den zomer van 1765
te Ferney met zijn oom en zijne tante doorbragt, leest men, hoe Voltaire zich met
hem bezig hield, hoe hij hem aan zijn Latijnsche thema's voorthielp en hoe hij het
eens zeer geduldig aanzag hoe Monsieur Florianet, gelijk hij hem noemde, met zijn
spel den geheelen tuin overhoop haalde, waarbij hij eerst tusschenbeide kwam toen
2)
de beurt aan de fraaiste bloemen was gekomen . Zulke kleine bijzonderheden
verdienen vermelding, want zij zijn, in hunne soort, even karakteristiek als de twisten
met Desfontaines en Freron.
Voor zijne bedienden was Voltaire een goed, maar, gelijk men zich kan voorstellen,
niet altijd een gemakkelijk meester. Ook voor hen gold het, dat men met hem moest
weten om te gaan, maar wanneer zij zich niet door zijne vlagen van ongeduld en
oploopendheid lieten ontmoedigen en overigens hun pligt deden, hadden zij zich
niet over hem te beklagen. Het is waar, dat eens

1)
2)

Marmontel, ‘Mémoires etc.’ T.I. pp. 183-185. - Grétry ‘Mémoires ou Essais sur la musique’,
T. I, pp. 118-122.
‘La Jeunesse de Florian, ou Mémoires d'un jeune Espagnol’. (Paris Briand, 1820) c h a p . IV,
pp. 26-31.
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op een dag het geheele dienstpersoneel wegliep; maar dat was eigenlijk de schuld
van mevrouw du Châtelet. die Voltaire had overreed om de strenge zuinigheidsregels,
1)
die zij in hare huishouding had ingevoerd, ook op zijne bedienden toe te passen .
Men heeft ook de karigheid gegispt, waarmede Voltaire zijne oude en getrouwe
dienaars in zijn testament heeft bedacht; maar behalve dat dit eene aanmerking is,
die men vrij geregeld tegen elke uiterste wilsbeschikking hoort maken die de eer
heeft van de publieke aandacht te trekken, is het de vraag, of Voltaire in deze wel
geheel vrij is geweest om te doen wat hij wilde. Wat daarvan zij: dat er verscheidenen
waren, die jaren lang in zijn dienst bleven, pleitte evenzeer voor hem als voor hen,
terwijl hij aan anderen, die hij om geldige redenen had moeten ontslaan, gelijk
C o l l i n i , toch welwillendheid en belangstelling bleef betoonen.
Er is nu eindelijk nog iets, waarvan men dikwijls en vrij eenstemmig een ernstig
verwijt tegen Voltaire heeft gemaakt, namelijk de wijze waarop hij zich tegen
vervolging zocht te vrijwaren door middelen die men, als onwaardig en oneerlijk,
niet streng genoeg meent te kunnen afkeuren. Daartoe behoort vooreerst zijn streven
om, wanneer de gelegenheid het vereischte, de geestelijkheid en de Jesuïten te
bevredigen door middel van betuigingen, die men zeer moeijelijk voor welgemeend
2)
kan houden, waarbij hij dan ook gewoon was op opzienbarende wijze aan de
plegtigheden der kerk deel te nemen en meermalen openlijk te communiëren
wanneer hij dat dienstig achtte. Zelfs Desnoiresterres heeft niet kunnen nalaten
3)
deze ‘profanatie’ en ‘heiligschennis’ in de sterkste bewoordingen te gispen. In

1)

2)
3)

G. Desnoiresterres. ‘Voltaire au château de Cirey’. p. 236. ‘Voltaire à la cour’. pp. 113, 114.
Men vindt daar ook (pp. 117, 118) een verhaal van het ongelukkig d é b u t van Longchamp
als kamerdienaar en secretaris van Voltaire, hetwelk ter bevestiging strekt van hetgeen
hierboven gezegd is. Longchamp geloofde dien eersten dag dat hij het geen maand lang in
deze dienst zou kunnen uithouden, maar ten slotte is hij eene reeks van jaren bij Voltaire
gebleven.
Zie daarover Bnngener. Als boven. Dl. II, bl. 253-255, en de daar aangehaalde plaatsen van
Voltaire.
G. Desnoiresterres. ‘Voltaire aux Délices’. p. 29. - Daarentegen neemt Straus (S. 316) de
zaak veel minder hoog op en velt er een onbevangen en billijk oordeel over.
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één opzigt was deze handelwijze van Voltaire eene geheel verkeerde staatkunde:
in zooverre namelijk dat niemand ter wereld zich er door liet misleiden en dat het
telkens een waar schandaal was, waardoor de verbittering zijner vijanden slechts
nog werd vermeerderd. Maar in zooverre was het ook geene huichelarij: Voltaire
bedoelde niet en kon niet bedoelen iemand wezenlijk aan zijne vroomheid te doen
gelooven, en de verklaringen, die hij nu en dan goed vond af te leggen, bestonden
in ijdele algemeenheden of in beleefde maar enkel vormelijke betuigingen aan
bijzondere personen; nooit ging hij zoover dat hij eene wezenlijk bindende, iets
beteekenende geloofsbelijdenis aflegde, hetgeen hij altijd wist te ontwijken. Hij zelf
begreep zeer goed den indruk, dien zijn bedrijf maakte en het was hem - wel niet
enkel - maar toch ook juist om dat schandaal te doen. Hij stelde er zich een eer in
en beschouwde het als eene zegepraal, de kerk te dwingen om aan hem hare
zoogenoemde genademiddelen te verspillen, hetgeen voor de geestelijkheid de
onverdragelijkste vernedering en hoon moest wezen. Maar tevens was het hem,
aan den anderen kant, te doen om de formaliteit: dat was alles, maar het was
wezenlijk van belang, omdat het hem inderdaad formeel dekte, en wat men er dan
van zeide kwam er niet op aan: in zoover was het geene kwade staatkunde. De
tijden zijn sedert gelukkig veel veranderd; maar voor zoover men thans nog door
middel van kerkelijke ceremoniën, waaraan men niet gelooft, zichzelf en de zijnen
tegen onaangenaamheden kan vrijwaren, doen nog duizenden juist hetzelfde als
Voltaire, en niet alleen catholieken maar zelfs ook protestanten. Dat is zeker niet
goed, maar het zal altoos zoo zijn, wanneer instellingen en zeden, in meerdere of
mindere mate, door tot huichelarij te dwingen, die huichelarij, tot op zekere hoogte
en in zekeren zin, wettigen, en men heeft dan weinig regt van spreken tegen hen,
die onder den invloed verkeeren van zulk een verkeerden stand van zaken.
In de tweede plaats behoorde tot de bewuste taktiek van Voltaire de veelvuldige
verloochening zijner geschriften, waarbij hij ze dikwijls op naam van anderen stelde
en met een stalen voorhoofd ontkende, dat hij er de schrijver van was. Dit was geene
dwaling, die hij onwillekeurig beging, maar een stelsel dat hij uit overtuiging en met
de grootste gemoedsrust volgde. Bekend en dikwijls aangehaald zijn de woorden,
die hij aan
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d' Alembert schreef, toen hij vreesde door zijn wijsgeerig woordenboek in
moeijelijkheden te zullen geraken: ‘Zoodra er eenig gevaar bestaat, smeek ik u, mij
te waarschuwen, opdat ik in alle openbare dagbladen, met mijne gewone opregtheid
1)
en onschuld, loochene dat ik er de schrijver van ben.’ Ook op dit punt kan gelden
hetgeen hierboven gezegd is. Tegenwoordig kan men zich over deze manier van
doen gemakkelijk verontwaardigen, maar voor Voltaire was zij eene noodzakelijkheid,
waaraan hij zich niet kon onttrekken, zonder dat hem slechts de keus werd gelaten
tusschen het martelaarschap en het prijsgeven van de zaak die hij voorstond; en,
gelijk hij zelf betuigde, was hij ‘een warm vriend der waarheid, maar volstrekt geen
vriend van het martelaarschap.’ In onzen tijd kan men, in den regel en zelfs onder
betrekkelijk despotische regeringen, slechts door zeer onedele beweegredenen
worden genoopt om Voltaire's voorbeeld in deze te volgen; maar in zijn tijd, toen
een geheel willekeurig bewind de gedachte aan banden legde en daartoe niet alleen
met strenge straffen dreigde, maar ook gebruik maakte van spionnen, van schennis
van het brievengeheim, van eigendunkelijke in beslagneming en arrestatiën, van
allerlei maatregelen zonder regt noch regel: toen had men eenig regt en was men
genoodzaakt om zich daartegen te wapenen zoo goed men kon en te dien einde
alles te doen wat slechts mogelijk was zonder een ander te benadeelen. De gevaren,
die een schrijver als Voltaire boven het hoofd hingen, waren niet gering te achten.
Er bestond, om slechts iets te noemen, eene wet, waarbij op aanranding van het
2)
kerkgeloof niet meer of minder dan de doodstraf gesteld was. Deze wet is wel nooit
uitgevoerd en men behoefde er zich niet zoo bijzonder veel om te bekommeren,
maar zij bestond toch, en waartoe de regterlijke magt, in eene vlaag van kwaadaardig
fanatisme, in staat was, toonde zij aan Calas en La Barre.
Ook hier werd de handelwijze van Voltaire door dezen stand van zaken
geregtvaardigd. ‘Maar,’ gelijk Strauss aanmerkt, ‘men zoude hem verkeerd verstaan,
zoo men meende dat het hem slechts om zijne eigene veiligheid te doen was; veeleer
scheen hem voor den strijd, welken hij op zich genomen had,

1)
2)

Bungener. A l s b o v e n , Dl. II, bl. 59. Strauss A l s b o v e n . S. 192.
Bungener. A l s b o v e n Dl. II, bl. 247.
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alleen deze tactiek doelmatig toe. De vijand, met wien men daarhij te doen heeft,
is bij slot van rekening toch slechts de domheid: de Domheid nu is een comisch
persoon en moet dan ook als zoodanig behandeld, d.w.z. gemystificeerd en voor
den gek gehouden worden. Zich in vollen ernst in de magt van dien comischen
persoon te stellen en zich door hem in tragische omstandigheden te laten brengen
1)
is een stijlfout en de Martelaar der Verlichting zelf is een belagchelijk voorwerp.’
Inderdaad, was het niet oneindig veel beter, zoowel voor de menschheid als voor
hemzelf, dat Voltaire bleef voortarbeiden dan dat hij zichzelf, zeer theatraal, zoo al
niet op het schavot, dan toch voor de rest van zijn leven in de Bastille bezorgde?
En verder gold het ook hier weder eene formaliteit. Het was hem er niet om te doen,
iemand er aan te doen twijfelen of hij wel de schrijver van zijne werken was; als hij
het ontkende was dat enkel officieel, om zich tegen officiele vervolging te vrijwaren,
maar niet omdat hij aarzelde, voor ieder als bijzonder persoon, voor zijne gevoelens
uit te komen. En nu ligt toch de schande van anonymiteit wezenlijk daarin, dat men
voor het publiek en voor ieder in het bijzonder niet persoonlijk en met zijn naam wil
instaan voor het geschrevene, dat men aldus lafhartig verloochent. Dat is nooit te
regtvaardigen, omdat er altijd kwade trouw bij in het spel moet zijn; maar het is
geheel iets anders de menschen op die manier te bedriegen, dan zich buiten het
bereik te stellen van dweepziek, bloeddorstig en geheel onregtmatig geweld. Voltaire
tenminste achtte zich niet verpligt zich daaraan bloot te stellen, door zijn naam te
doen drukken voor zijne werken, terwijl de geheele wereld wist dat ze van hem
waren: het was altijd le secret de la comédie.
Men meene niet, dat het hem aan moed ontbrak, omdat hij voorzorg gebruikte.
De moed toch bestaat daarin, dat men het gevaar niet vreest en er zich niet door
laat afschrikken, maar geenszins hierin dat men zich onthoudt van pogingen om
zich te beveiligen. Dat een krijgsman zich dekt, bewijst niet dat hij een lafaard is.
Dat Voltaire moed bezat, bewees zijn geheel leven; niets kon hem doen afzien van
hetgeen hij als zijne roeping beschouwde en hij aarzelde nooit te doen wat hij te
doen vond. Ondanks alle voorzorgen gebeurde het dikwijls dat hij in moei-

1)

Strauss. A l s b o v e n . ss. 193, 194.
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jelijkheden geraakte; ontelbare malen heeft hij de vlugt moeten nemen, reeds vroeg
maakte hij kennis met de Bastille en zijn twintigjarig verblijf aan de uiterste grens
van zijn vaderland, hoe aangenaam en bevredigend ook in vele opzigten, was feitelijk
eene ballingschap. Dat dit hem hinderde, dat hij zijn roem liever te Parijs genoten
zou hebben, is waarlijk geen wonder; en zoo hij dit nog meer had laten blijken dan
werkelijk het geval is geweest, dan zou men het hem nog niet ten kwade kunnen
duiden; maar over het geheel heeft hij er zich tamelijk wel in geschikt.
Wat heeft hij gedaan om uit die ballingschap teruggeroepen te worden? Zijne
overtuiging en zijne roeping w e z e n l i j k verloochend zeker niet. Dat is nooit een
oogenblik bij hem opgekomen; het zou het eenige middel geweest zijn, maar hij
was er niet toe in staat. Wat hij verder nog doen kon en wezenlijk gedaan mag
hebben, beteekent zeer weinig: het was volkomen vruchteloos omdat het niet
schandelijk was.
Men heeft gezegd dat Voltaire, om het Hof gunstig voor zich te stemmen, zich
zou hebben vernederd tot laagheden, in strijd met zijne waardigheid en met zijne
overtuiging. Voor zoover die beschuldigingen al iets te beteekenen hebben en niet
reeds op zichzelve volslagen nietig zijn, berustte zij op eene geheel valsche en
verkeerde voorstelling en uitlegging van feiten. Zoo, bijvoorbeeld, heeft Villemain
goedgevonden in zijn ‘Cours de littérature’ te beweren, dat Voltaire slechts om zijn
hof bij Mevrouw Dubarri te maken tegen de Parlementen partij gekozen en zijne
‘Histoire du Parlement de Paris’ geschreven zou hebben. Het is onbegrijpelijk hoe
iemand met eenige goede trouw en zonder volslagen verblinding zoo iets
onregtvaardigs heeft kunnen staande houden. Voltaire had, gelijk wij vroeger gezien
hebben, waarlijk wel andere, vrij wat geldiger redenen om zich voor het koninklijk
gezag tegen de parlementen in de bres te stellen. Het is waar, dat hij het in deze
met mevrouw Dubarri eens was: deze vrouw, wie en wat zij dan ook verder moge
geweest zijn, had hier de zaak bij het regte eind; maar hij was het volslagen oneens
met het publiek en met zijne beste vrienden, hetgeen ook iets beteekende. Wanneer
hij ooit ernst, zelfstandigheid en geestkracht getoond heeft dan was het hij deze
gelegenheid. Toen zijne vrienden verwondering en misnoegen lieten blijken,
verantwoordde hij zich in zijne briefwisseling met hen op een toon van onmiskenbare
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ernst en opregtheid; hij herhaalde menigmaal, dat hij jegens den in ongenade
gevallen minister de Choiseul en diens echtgenoote de hartelijkste gevoelens van
vriendschap en erkentelijkheid bleef koesteren; dat men niet moest meenen dat
hun tegenspoed daarop van invloed was, maar dat men niet van hem vergen kon,
dat hij partij zou kiezen voor de moordenaars van Calas en La Barre. Hij weigerde
ook stellig zijne vriendschappelijke betrekking met Choiseul af te breken, toen men
1)
hem te verstaan gaf, dat de voortduring er van ten Hove niet gaarne gezien werd .
Hoe veilig hij zich in dat toevlugtsoord aan de grenzen ook bevond, scheelde het
nu en dan toch weinig of het was hem niet veilig genoeg geweest en hij had een
ander moeten zoeken. Zoo was het, toen de ‘Pucelle d'Orléans’ verscheen, en
2)
eenige jaren later, in 1766, bij eene andere gelegenheid nogmaals . Het was zijne
onvoorzigtigheid die hem beide malen, gelijk overigens zoo dikwijls, in gevaar bragt:
immers aan die zorg en dat overleg om zich tegen onaangenaamheden te vrij-

1)
2)

me

Zie: Villemain, ‘Cours de littérature Française.’ X V I I I
S i è c l e . (Brux. 1838). T. i. 2 p a r t .
p. 139.
Van dit voorval vindt men voornamelijk aanduidingen in de ‘Lettres inédites de Voltaire,
receuillies par M. de Cayrol et annotées par M. Alph. François.’ (Paris. Didier et Co. 1856.)
T. II, pp. 41-85, en verder in de ‘Correspondance générale’ (Oevr. compl. T. CXVII, pp. 188,
208, 212, 214). Het kwam daarop neder, dat eene vrouw, die eenigen tijd te Ferney had
doorgebragt en onder een valschen naam vandaar vertrokken was, onderweg aangehouden
werd, waarbij een aantal verboden boeken, die zij bij zich had, benevens het rijtuig en de
paarden van mevrouw Denis, waarmede zij reisde, en koffers, die ook uit Voltaire's huis
afkomstig waren, in beslag genomen werden. De zaak moet zeer ernstig geweest zijn; alles
werd ingepakt om de vlugt naar Zwitserland of Holland te kunnen nemen, met zooveel
overhaasting, dat onderscheiden belangrijke papieren bij die gelegenheid verloren gingen;
Voltaire werd er zoo sterk door aangegrepen dat hij een soort van beroerte kreeg. Persoonlijk
evenwel had hij, zoo het schijnt, met de zaak eigenlijk niet te maken: het gold, althans vormelijk,
mevrouw Denis, terwijl D'Argental er in betrokken was. Voltaire betuigde herhaaldelijk dat hij
zich voor dezen opofferde en dat hij door de schuld van zijn vriend in deze moeijelijkheid was
gebragt. Dit schreef hij aan derde personen, maar opmerkelijk is het, dat men in zijne brieven
aan D'Argental zelf geen zweem vindt van eenig verwijt en niets dan levendige aansporingen
om toch al het mogelijke te doen om de zaak te smoren. Dit is dan ook, maar blijkbaar slechts
met veel moeite, gelukt: de ambtenaren ‘die hun afschuwelijken pligt gedaan hadden,’ werden
verwijderd.
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waren, paarde hij, in enkele gevallen, eene onbedachtzame zorgeloosheid, die hem
meestal duur te staan kwam. Wij hebben daarvan reeds bij eene vroegere
gelegenheid gesproken en er voorbeelden van aangevoerd; thans treft het ons hier
als nog een laatste blijk van die zonderlinge inconsequentie, die ons bij de
beschouwing van Voltaire's karakter wel het meest van alles moest treffen, daar wij
er ten slotte altijd weder op stuiten. Die inconsequentie is het, die dit karakter zoo
raadselachtig doet schijnen en tot de meest strijdige oordeelvellingen mogelijkheid
en betrekkelijk grond geeft. Zulk eene mengeling van uiteenloopende, ja lijnregt
tegen elkaar indruischende karaktertrekken en handelingen, als wij in Voltaire
opmerken, is misschien niet ongewoon, maar de vereeniging van zulk een
ongestadigen gemoedsaard met zoo groote gaven des geestes is verwonderlijk.
Strauss heeft, aan het einde van zijn boek, daaraan eenige schoone bladzijden
gewijd, waarin hij aan Voltaire, over het algemeen, regt en billijkheid doet wedervaren,
maar die schijnbare tegenstrijdigheid, die ons in het leven en doen van dezen zoo
dikwijls en zoo onaangenaam treft, onverklaard laat.
Beginnen wij, wanneer wij de slotsom opmaken en die verklaring beproeven
willen, met te erkennen, dat Voltaire, groot door alle mogelijke gaven van den geest,
een genie van den eersten rang, dat zelden geëvenaard en nooit overtroffen kan
worden, niet zoo groot is geweest door zijn karakter. Daarin was het juist grootheid,
wat hij miste: als mensch stond hij niet boven de overige menschheid; hij was niet
slechter maar ook niet beter dan duizenden. Hij bezat vele goede, ja edele
eigenschappen: in den grond van zijn hart was hij goedaardig, weldadig, grootmoedig.
Hij had een warm gevoel voor alle dingen; als mensch achtte hij niets menschelijks
zich vreemd, hij was gestemd tot belangstelling, medelijden en hulpvaardigheid; hij
had een diep, ernstig besef van zijne roeping. Maar daartegen stonden gebreken
over. Dat hij ijdel was, was het geringste: het zij nogmaals gezegd dat, in zijne
stelling, iedereen ijdel geweest zou zijn. Goethe, anders als mensch zijn sprekend
tegenbeeld, was van dat zwak voorwaar ook niet vrij. Maar daarbij kwam meer. Was
Goethe al te kalm Voltaire, was al te gevoelig. Wie zal zeggen, van hoeveel invloed
hier het physiek gestel is geweest? Goethe was gezond en sterk en, even als alle
gezonde en sterke menschen, niet grillig, maar ook
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niet zeer gevoelig; kalm-belangstellend maar niet bijzonder medelijdend; hij had dat
volle, weldadige gevoel van zijne kracht, dat altijd gunstig op het karakter werkt.
Maar Voltaire was niet gezond; hij was uiterst prikkelbaar en hij had de gewone
gebreken van een nerveus man - of van eene vrouw: overdreven ontvankelijkheid
voor alle mogelijke ongestadige en gedurig afwisselende indrukken, onbedwingbare
hartstogtelijkheid en die geneigdheid tot achterdocht, tot oogenblikkelijke vergelding
van alles, tot haat en tot onverzoenlijkheid, die altijd het gevolg is van een gevoel
van physieke zwakheid. Dit maakte hem zoo inconsequent in zijn doen: heden mild
en morgen karig, nu grootmoedig en dan haatdragend; dit gaf ook aan zijne ijdelheid
zulk een geheel anderen aard en vorm dan waaronder zij zich openbaarde bij andere
groote mannen die niets minder ijdel waren, maar met hunne tegenstanders geheel
anders wisten om te gaan; dit deed hem dikwijls zoo kleingeestig, zoo hoofdig zijn
en het deed hem gedurig opgaan in ellendige nietigheden, die zijner onwaardig
waren. Het maakte hem, die zoo groot was, klein, en toch was het, ten slotte, niet
zijne schuld maar zijn ongeluk. ‘Hij leefde zelden in het volle bewustzijn van zijne
kracht, van zijn arbeid, van zijne waarde; den meesten tijd van zijn leven bragt hij
1)
door in kwelling over ondergeschikte, somtijds geheel onwaardige oogmerken’ .
Gelijk Cherbuliez het uitdrukt: hij heeft aan zijn hart geknaagd. En aan zijne
vijanden heeft hij gedurig stof gegeven om hem te belasteren, terwijl hij leefde, en
zijne nagedachtenis te bezwalken na zijn dood, tot heden toe. Wanneer zijne beste
en edelste eigenschappen miskend zijn, dan kan men zeggen dat dit, hoewel het
moeijelijk anders had kunnen zijn, toch niet geheel buiten zijne schuld zoo is: er
hebben mannen geleefd wie de laster, hoe begeerig ook, heeft moeten eerbiedigen.
Maar, hoezeer de glans van de deugden, die hij bezat, vaak ook werd verduisterd,
hij bezat ze niettemin en heeft het getoond. Met regt mogt hij zelf zeggen:
‘J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage’.

Wat hij voor de menschheid, voor hare beschaving, voor hare vrijheid heeft gedaan,
kan nooit op den duur worden miskend;

1)

Strauss, a l s b o v e n ss. 349.
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zij zal hem steeds als een harer grootste weldoeners erkennen en vereeren. Overal
waar tegen dweepzucht en dwnigelandij strijd gevoerd wordt, zal zijn naam eene
leus zijn; telkens zal men op nieuw tot hem terugkeeren en, wanneer eenmaal de
strijd volstreden en eene beslissende en duurzame overwinning behaald zal zijn,
zal men hem niet vergeten. Dan, wanneer men hem en zijn streven in het licht der
onpartijdige geschiedenis zal kunnen beschouwen, zal men hem volkomen regt
doen. En daarbij zal men dan ook erkennen dat hij, die nog na zijn dood zooveel
voor de geheele beschaafde wereld heeft uitgewerkt, bij zijn leven voor velen goed
is geweest; dat hij een getrouw vriend, een waardig familiehoofd was en men zal
zeggen, dat hij in den grond goed, dikwijls zwak, maar nooit slecht is geweest.
Tot zulk een billijk en onpartijdig oordeel over Voltaire, ten onzent, iets bij te dragen
1)
is het doel van dit werk, hetwelk wij thans hiermede voltooid achten .

1)

Bij de reeks van vijf achtereenvolgend in dit tijdschrift opgenomen artikels, waarin wij hebben
getracht Voltaire's veelzijdige werkzaamheid en zijn karakter kortelijk, maar naar vermogen,
volledig en onpartijdig te schetsen, zou zich nu eindelijk nog een zesde kunnen aansluiten
over zijne bemoeijingen op het gebied der natuurwetenschap. Het is nog niet lang geleden,
dat men daaraan hoegenaamd geen gewigt hechtte: de kenners van Voltaire's werken, als
uitsluitend letterkundigen, waren niet in staat om dat gedeelte van zijn arbeid te beoordeelen
en zij meenden er enkel tijdverkwisting in te zien. Maar toen eindelijk mannen van het vak
hunne aandacht op de natuurkundige geschriften van Voltaire vestigden, bleek het, dat zijn
genie zich ook bij de beoefening van dit liefhebberijvak gelijk is gebleven en dat hij zich ook
daarin, wanneer hij er zich voortdurend en onverdeeld aan had willen wijden, onsterfelijken
roem had kunnen verwerven, daar hij dan zonder twijfel groote ontdekkingen zou hebben
gedaan die hij nu reeds op het punt is geweest van te doen. Doch nu dit door deskundigen
in een helder licht is gesteld, meenen wij voor ons niet beter te kunnen doen dan den lezer
naar hen te verwijzen, daar het onderwerp toch voor eene nadere, zelfstandige bespreking
door een niet-deskundige min geschikt blijft. Zij, die lust gevoelen om Voltaire's onvermoeide
bedrijvigheid ook op dit zoo zuiver wetenschappelijk gebied na te gaan, kunnen daarover met
veel vrucht lezen vooreerst de redevoering van Du Bois-Reymond: ‘Voltaire in seiner Beziehung
zur Naturwissenschaft (Berlin, 1868,) en verder de twee artikels van M. Seigay (Edgard
Saveney) ‘La Physique de Voltaire,’ in de Revue des deux Mondes van 1869 (T. LXXIX, p.
30 s q q .).
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Dr. Pierson over Mill's ‘On liberty’,
Door H.B. Greven.
Over vrijheid. Gids, Aug. 1874.
Het werd tot nu toe door de liberale partij vrij algemeen aangenomen, dat de
theoretische grond van hare beginselen nergens beter te vinden was, dan in S t u a r t
M i l l 's boek ‘over de vrijheid’. M i l l zelf noemt het in zijn Autobiographie zijn beste
werk, dat hij met de meeste liefde had geschreven, en waarvan hij verwachtte, dat
het, met uitzondering misschien alleen van zijn logica, het langst zijne waarde zou
behouden. Als dr. P i e r s o n gelijk heeft, dan hebben we hier een nieuw voorbeeld
van het zonderlinge zwak van sommige schrijvers, van in hun gebrekkigste werken
hun grootste verdienste te zoeken. Want we zullen het M i l l veeleer tot schande
moeten rekenen, dat hij een werk heeft geschreven, waarin hij de eenvoudigste
regels der logica zoo aanhoudend in het aangezicht slaat, al de hoofdbeginselen,
die hij in zijn overige boeken verdedigt, eenvoudig op zij zet, en stellingen verkondigt,
die men eerder in den mond van monarchisten en ultramontanen verwachten zou.
En zulk een product heeft de liberale partij vijftien jaar lang kunnen beschouwen als
haar evangelie! O l e p i d a c a p i t a ! Maar nu heeft dr. P i e r s o n haar uit haar
dommel wakker geschud, en zij moet het van hem hooren, dat ‘wanneer hij zich
niet in
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allen deele vergist heeft, de steun van “On liberty” haar voor goed is ontnomen.’
Toch bestaat voor zulk een beroemd veroordeelde als M i l l wel reden, om revisie
van het vonnis te vragen, en wij willen hiertoe door de volgende opmerkingen eene
bijdrage trachten te leveren.
Aangenomen, vraagt P i e r s o n , dat het publiek tegenwoordig vatbaar is, om door
‘free and equal discussion’ vooruit te komen; - wat, als het door dwang spoediger
gaat? ‘Als het gebruik maken van dwang ook slechts een zeer gering voordeel
opleverde, zou M i l l naar de kracht van zijn utilistisch beginsel dwang boven vrijheid
moeten verkiezen. Om de mogelijkheid van dit voordeel heeft M i l l zich niet
bekommerd, en daarmee getoond aan de vrijheid hier eene v o l s t r e k t e waarde
toe te kennen, haar lief te hebben o m h a a r s z e l f s w i l , wat evenwel voor het
utilisme natuurlijk louter sentimentaliteit is.’ (blz. 278.) En op blz. 309: ‘gegeven het
vermogen waarmede denkbeelden in eene bepaalde generatie met elkander
samenhangen = 10; het vermogen der vrije discussie om die denkbeelden in een
gegeven tijd te disjungeeren = 9; het vermogen van eene wet, om in denzelfden tijd
hetzelfde te bewerken = 11, dan verdient op utilistisch standpunt de wet, het verbod
de voorkeur boven vrije discussie.’
Uit al deze uitspraken blijkt, dunkt mij, een fundamenteel misverstand van het
utilisme. Waarom zou M i l l als utilist de vrijheid niet mogen liefhebben o m h a a r s
z e l f s w i l ? Het utilisme leert, dat alle redelijke handelingen het bevorderen van
geluk ten doel moeten bebben. Nu is voor ieder individu vrijheid van uitwendigen
dwang, het onbelemmerd kunnen toegeven aan den drang zijner natuur, een
gewichtig bestanddeel van het geluk. Geen middel tot een ander doel, maar deel
van het doel: het eigen geluk. Men zegt niets meer, als men zegt, de vrijheid om
haar zelve te willen. Evenzoo heeft het een gezonden zin, als ieder, bij de
waardeering van de verschillende toestanden van zijn geest, van zijn ‘individual
universe’, aan die, waarin hij zich gelukkig gevoelt, o.a. aan de vrijheid, eene
volstrekte waarde toekent. Maar ongelukkig doet deze uitdrukking denken aan de
‘absoluter Werth’, die volgens K a n t toekomt aan zekere door de zuivere rede
voorgeschreven handelwijze, die met
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het geluk van den persoon niets te maken heeft. Van dit laatste wil de utilist niets
weten. Maar P i e r s o n maakt van het utilisme eene caricatuur als hij beweert, dat
een utilist aan de vrijheid als zoodanig geen waarde mag hechten. Zal dit zoo zijn,
dan zou de utilist door zijn theorie onvatbaar moeten worden, om de vrijheid als een
genot te gevoelen; anders zou hij waarde aan haar hechten. Waarlijk, de
tegenstanders hebben recht een ietwat nauwkeuriger onderzoek te vorderen, vóór
men hun zulken klinkklaren onzin aanwrijft! Dat ik hier tegen P i e r s o n niet onbillijk
ben, dat hij werkelijk den utilist verplicht acht de waarde der vrijheid voor het individu
= 0 te beschouwen, blijkt daaruit, dat die post in 't geheel niet voorkomt op de balans,
die hij aan 't slot van zijn artikel opmaakt. (blz. 309.) ‘Zoo noemt hij ook op blz. 304
de vraag: of d e m a a t s c h a p p i j baat vindt bij ‘individual spontaneity,’ de e e n i g e
vraag die den utilist past. En op blz. 281 zegt hij het met zooveel woorden: ‘M i l l
heeft de vrijheid lief, n i e t om haars zelfs wille, n i e t uit eerbied voor de overtuiging
van anderen.’ M i l l zou geen eerbied hebben voor de overtuiging van anderen!
Maar waarvoor heeft hij dan ‘On liberty’ geschreven, als het niet is, juist om op dien
eerbied aan te dringen, niet alleen voor de overtuiging, maar ook voor de handelingen
van anderen, zoolang die handelingen alleen invloed hebben op den persoon zelf?
Hij moge in den strijd tusschen individualiteit en openbare meening de zaak zijner
partij zeer onhandig hebben bepleit, en aan de tegenpartij wapens in de hand
gegeven; het is toch wel wat kras, er nog aan te twijfelen, aan welke zijde hij zich
schaart.
M i l l heeft dus zijn karakter als utilist volstrekt niet verloochend, toen hij zijn
geheele betoog in ‘On liberty’ deed rusten op de waarde, die de vrijheid voor ieder
individu bezit. Maar nog om eene andere reden beschuldigt P i e r s o n hem van
grove inconsequentie. In 't begin van zijn hoofdstuk ‘of individuality, as one of the
elements of well-being’ neemt hij met ingenomenheid eenige zinsneden uit eene
verhandeling van W i l h e l m v o n H u m b o l d t over, waarvan P i e r s o n met
volkomen recht opmerkt, dat de terminologie met M i l l 's wijsbegeerte volkomen in
strijd is. Hieruit zal dan volgen, dat M i l l in ‘On liberty’ al de beginselen van zijn
overige boeken over boord werpt! Hoe overijld deze conclusie is, blijkt hieruit, dat
M i l l in geheel zijn verder betoog nooit meer op de stellingen van
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v o n H u m b o l d t terugkomt. Hij volgt zijn eigen weg en zijne eigene wijze van
uitdrukking. Hij had de waarheid van de metaphysische stellingen, die er v o n
H u m b o l d t toe brachten, de waarde der individualiteit in een volgens M i l l onjuisten
vorm uit te drukken, niet noodig. Niet om den vorm, maar om het wezen heeft hij
met v o n H u m b o l d t 's woorden sympathie, omdat v o n H u m b o l d t een der
weinigen was, die toonde te begrijpen, hoeveel het er voor het welzijn der menschen
op aankomt, dat ieder individu zijn karakter in volle vrijheid ontwikkelt. P i e r s o n
had moeten aantoonen, niet dat v o n H u m b o l d t 's uitdrukkingen, die M i l l i n
p a r e n t h e s i citeert, maar dat M i l l 's eigen redeneeringen met zijn overige boeken
in strijd waren, en dat zou meer moeite gekost hebben.
P i e r s o n doet hiertoe aan het slot van zijn artikel eene poging, 308. De hooge
waarde, aan de individualiteit toegekend, zal in strijd zijn met het utilisme. ‘Ligt mijn
reden van bestaan ten slotte in mij zelven, dan kan de verhevenste vorm van mijn
bestaan niet in iets anders buiten mij gegrond zijn, hetgeen toch het geval is, wanneer
het leven slechts zedelijk mag heeten, zoover het nuttig is.’ Waarom dit niet kan, is
mij niet duidelijk. Al vindt men de reden van bestaan van ieder wezen uitsluitend in
dat wezen zelf, al erkent men, niets te weten van eene metaphysische bestemming,
daarom kan het zeer goed zijn, dat, wanneer tal van die wezens naast elkander
leven en onvermijdelijk voortdurend met elkaâr in aanraking komen, het bestaan
voor ieder veel meer waarde verkrijgt, wanneer ieder het bevorderen van het bestaan,
de ‘levensverhooging’ der anderen tot op zekere hoogte in den kring zijner
werkzaamheid opneemt.
Gaan wij nu over tot het vraagstuk zelf. Zooals men weet verdedigt M i l l deze
twee beginselen: ‘dat het individu aan de maatschappij geen verantwoording schuldig
is voor zijne handelingen, voor zoover die handelingen alleen zijne eigene belangen
raken; dat hij daarentegen verantwoordelijk is voor die handelingen, die de belangen
van anderen schaden’ (On liberty - people's edition - bladz. 55); dat het eenige doel,
‘dat aan de maatschappij het recht kan geven, inbreuk te maken op de vrijheid van
het individu, is zelfbescherming,’ bladz. 6; dat zij dus geen dwang op het individu
mag uitoefenen, om hem zelf te ontwikkelen, hem op een hoogeren trap van
beschaving te brengen. M i l l wil deze stellingen alleen toepassen op menschen,
die vat-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

622
baar zijn ‘for free and equal discussion,’ niet op kinderen en op die volken, welke
zelf nog in hun kindsheid zijn. Maar die periode zijn volgens M i l l de beschaafde
volken van Europa en Amerika lang te boven.
P i e r s o n neemt het M i l l zeer kwalijk, dat hij verzuimd heeft de kenmerken aan
te geven, waaruit blijkt, of een volk ‘for ree and equal discussion’ vatbaar is. Uit
ste

M i l l 's voorbeelden is niets op te maken; de Germanen van de 8 eeuw bezitten
die gelukkige eigenschap niet, de Sepoys in Indië en de bewoners van het
Romeinsche rijk onder M a r c u s A u r e l i u s bezitten haar wel, evenals het
hedendaagsche publiek, waarvan niettemin verzekerd wordt, dat het bestaat uit ‘a
few wise and many foolish individuals,’ waarbij zich hoe langer hoe meer de
verderfelijke begeerte vertoont, hunne eigen meeningen en neigingen aan
andersdenkenden op te dringen. Den heer P i e r s o n ‘wird's von Alledem so dumm,
als ging ihm ein Mühlrad im Kopf herum.’ Laten wij trachten een weinig licht in dien
chaos te brengen!
Vooreerst is het onwaar, dat M i l l de onderdanen van M a r c u s A u r e l i u s ‘for
free and equal discussion’ vatbaar acht. Wel noemt hij de vervolging der Christenen
door dien keizer ‘one of the most tragical facts in all history.’ Maar hij laat er op
volgen: ‘It is a bitter thought, hou different a thing the Christianity of the world would
have been, if the Christian faith had been adopted as the religion of the empire under
the anspices of M a r c u s A u r e l i n s instead of those of C o n s t a n t i n e .’ Tragisch
is het dus, niet, dat M a r c u s A u r e l i u s zich bemoeide met den godsdienst van
zijne onderdanen, maar dat hij het Christendom vervolgde, in plaats van het tot
staatsgodsdienst te maken. Hieruit, dat M i l l het laatste zou hebben toegejuicht,
de

blijkt, dat hij de beginselen van ‘On liberty’ evenmin voor de Romeinen der 2
ste

voor de Germanen der 8

1)

als

1)

eeuw geschikt rekent .

Op bladz. 290 bespreekt P i e r s o n M i l l 's beschouwing over M a r c u s A u r e l i u s
uitvoerig. M i l l heeft diens gedrag den lezer voorgehouden, òf als een bewijs, òf als een
voorbeeld. Is het een bewijs, dan is de geheele syllogismenrij, die P i e r s o n opstelt, noodig;
is het een voorbeeld, dan heeft M i l l aan het eerste syllogisme genoeg. Nu komt in syllogisme
I deze praemisse voor: ‘een staat mag zich niet voor onfeilbaar houden;’ in syllogisme III deze
andere: ‘een staatsman moet zeker zijn, dat hij zich niet vergist.’ ‘Vermakelijke
tegenstrijdigheid!’ roept P i e r s o n uit. Maar waar zit dan toch het vermakelijke van de
tegenstrijdigheid van een argument dat Mill gebruikt, met een ander argument, dat M i l l
n i e t gebruikt? Zoo kan men ad libitum tegenstrijdigheden maken! Blijkens het verband dient
de geschiedenis van M. A u r e l i u s niet als bewijs, dat godsdienstvervolging is af te keuren,
maar alleen om aan Christenen, die antichristelijke denkbeelden willen vervolgen, te doen
zien, dat zij dan ook de vervolging van hun eigen godsdienst door M. A u r e l i u s moeten
goedkeuren. Hiermede is de zaak niet uitgemaakt en de vraag wordt vervolgens behandeld,
of het niet wenschelijk is, dat alle hervormingen een tijdperk van vervolging te doorstaan
hebben. Maar hieruit, dat M i l l de vraag nog niet voor uitgemaakt houdt, blijkt dan ook, dat
M i l l wat hij van M. A u r e l i u s zegt niet als volledig bewijs wil beschouwd hebben.
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Ten tweede: wat noemt M i l l een ‘imbecile display?’ Niet de bewering van den
onder-secretaris van staat, dat het dulden van den godsdienst der Indiërs den
voortgang van het Britsche gezag had tegengehouden, en dus was af te keuren;
de

maar dat hij, g e h e e l i n 't a l g e m e e n , dus ook voor het Engeland van de 19
eeuw, oordeelde, dat vrijheid van godsdienst zich alleen moest uitstrekken tot
‘Christians, who worshipped upon the same foundation, who believed in the one
mediation.’ Zulk eene leer, dat godsdienstvervolging ook in Engeland geoorloofd is
tegenover allen, die niet gelooven in de goddelijkheid van Christus, wekt M i l l 's
verontwaardiging op. Hij laat er zich niet over uit, of de Sepoys ‘for free and equal
discussion’ vatbaar zijn. Het blijkt wel, dat hij met de verchristelijking der
Mohammedanen niet veel op heeft, maar dit kan zijne verklaring ook hierin vinden,
dat hij in dien ruil voor Indië geen voordeel ziet. Het is zeer goed mogelijk, dat hij
evenals voor onze Germaansche voorouders, dwang zou hebben goedgekeurd,
wanneer er spoedig w e r k e l i j k e vooruitgang door te verwachten was.
Wat onderscheidt nu het hedendaagsche publiek in de beschaafde landen van
de genoemde Romeinen, Germanen en Sepoys? Waaruit blijkt, dat tegenwoordig
de volken vatbaar zijn voor discussie, en dat discussie den dwang moet vervangen?
Het voornaamste onderscheid zal wel dit zijn, dat zij zich niet w i l l e n laten dwingen,
dat iedere inbreuk op hunne vrijheid hoe langer hoe ondragelijker wordt, hoe meer
zij er zich aan gewennen zelf te oordeelen. Minder ontwikkelde volken lijden veel
minder onder een despotisch bestuur, omdat zij niet anders
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weten, of het behoort zoo. Onderwerping veroorzaakt hun geen smart, en men kan
hen door dwang spoediger dan door vrijheid ontwikkelen, zonder dat zij er in de
tusschenperiode zich ongelukkig onder gevoelen. Hoe meer zij menschen worden
en zelf gaan denken, hoe pijnlijker de dwang: eindelijk wordt het een ondragelijke
last, die ten koste van alles moet worden afgeschud. De tegenstand tegen dwang
is de beste thermometer voor de vatbaarheid voor vrijheid. Zoodra ieder de vrijheid
als eene der hoofdvoorwaarden van zijn geluk beschouwt, weegt het voordeel van
een snelleren vooruitgang niet op tegen de smart, dien de dwang veroorzaakt. En
wat geeft het recht, het tegenwoordig geslacht aan de volgende op te offeren?
Maar zou inderdaad dwang den vooruitgang niet alleen ‘sneller doen verkrijgen’;
maar ook ‘zekerder doen behouden’? M i l l is zoo onachtzaam geweest, dit laatste
niet te onderzoeken. (P i e r s o n bladz. 278). Waarschijnlijk omdat hij meende zijn
lezers te zullen beleedigen, als hij uitvoerig ging betoogen, dat eene meening, die
men na nauwkeurig en volledig onderzoek van het voor en tegen als waar, eene
handeling, die men als goed heeft erkend, moeilijker uit den menschelijken geest
kan verdreven worden dan meeningen, die men nazegt, handelingen, die men
verricht, zonder dat men weet waarom, alleen omdat anderen het willen.
Hoe rijmt M i l l zijne talrijke uitspraken voor de onbeduidendheid van het publiek
met zijne meening, dat het vatbaar is ‘ for free and equal discussion’? Onbeduidend
zijn zeker de meesten in dien zin, dat zij niet in staat zijn zonder hulp van anderen
over eenige zaak juist te oordeelen. M a c h i a v e l l i had al opgemerkt (Il principe,
cap. XXII) ‘dat er drie soorten van koppen zijn; de een begrijpt de dingen van zelf,
de ander begrijpt ze, als anderen ze hem aantoonen, de derde begrijpt ze noch op
de eene, noch op de andere manier’. Men ziet in, dat, om vatbaar te zijn ‘for free
and equal discussion’, het volkomen genoeg is de tweede soort van kop te bezitten.
Als nu M i l l (blz. 12) het publiek in ‘a few wise and many foolish individuals’ verdeelt,
bedoelt hij, blijkens de voorafgaande beschrijving van de ‘wise’, met de ‘foolish’ de
koppen niet alleen van de derde, maar ook van de tweede soort, en ik moet toegeven,
dat die naam wel wat hard is. M a c h i a v e l l i ten minste noemt zulk een kop
‘eccellente.’
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Een nieuwe tegenstrijdigheid ziet P i e r s o n alweer in diezelfde stelling, dat de
menschen ‘for free and equal discussion’ vatbaar zijn, met eene andere opmerking
van M i l l over het toenemen van de neiging der menschen ‘to impose their own
opinions and inclinalions as a rule of conduct for others’, blz. 276. ‘Had men
algemeen de overtuiging,’ zegt P i e r s o n , ‘mijne medemenschen zijn voor redelijke
overtuiging vatbaar, waartoe zou men het dan nog noodig achten, hun zekere
“opinions and inclinations” op te dringen? Dat men daaraan, en steeds meer daaraan
denkt, doet onderstellen, hoezeer elk vreest: wat ik niet door opdringen krijg, krijg
ik in 't geheel niet.’ Die onderstelling is, dunkt mij, in 't minst niet noodig. Vooreerst
moeten wij P i e r s o n herinneren aan zijne eigene opmerking, ‘dat dwang misschien
vooruitgang sneller doet verkrijgen en zekerder doet behouden.’ Wie er zóó over
denkt, kan zonder inconsequentie dwang toepassen en toch de menschen voor
redelijke overtuiging vatbaar achten. Maar de eigenlijke verklaring ligt voor de hand.
Al stelt men voor zich zelf de vrijheid nog zoo hoog, en al moet men erkennen. in
ontwikkeling niet boven zijne medemenschen uit te munten, toch zullen heerschzucht
en luiheid er allicht toe brengen, om, waar men kan, zijne meeningen en neigingen
aan anderen op te dringen. Deze twee zoo algemeene ondeugden zijn volkomen
toereikend om het feit te verklaren, dat de meeste menschen liever gebiedend
voorschrijven dan door redeneering trachten te overtuigen; men behoeft er niet met
P i e r s o n bij te onderstellen, dat zij allen bevangen zijn door den onzinnigen
eigenwaan, dat zij alleen juist oordeelen, en alle anderen stumperds zijn.
Nog eene nalatigheid van M i l l . ‘M i l l 's beginsel - that the only purpose for which
power can be rightfully exercised over the individual, against his will, is to prevent
harm for others - schreef hem van zelf voor, te betoogen, dat volstrekte leervrijheid
in den staat nooit iemand nadeel kan toebrengen, of althans niet zulk een nadeel,
als waartegen de staat gehouden kan zijn, de burgers te beschermen. Ook aan dit
betoog heeft M i l l niet gedacht’ blz. 279. Ten minste niet aan het betoog van de
eerste stelling ‘dat volstrekte leervrijheid nooit iemand nadeel kan toebrengen.’ Dit
is klaarblijkelijk onwaar, wat M i l l zeer goed inzag, zoodat hij dan ook erkent, dat
het u i t s p r e k e n van meeningen ‘belongs to that part of the conduct of an indi-
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vidual which concerns others,’ en dat dus de maatschappij het recht zou hebben,
het in het belang van anderen te beperken, wanneer het niet zoo onverbreekbaar
samenhing met de vrijheid van denken, dat de eene zonder de andere niet kan
bestaan, blz. 7. Wij hebben dus hier een geval, waarin, ‘hoewel het individu
r e c h t e n s jegens de maatschappij verantwoordelijk is, there are good reasons
for not holding him to the responsibility, because the attempt to exercise control
would produce other evils, greater than those which it would prevent.’ bladz. 7. Wat
die nadeelen zijn behalve het eene, dat wij boven noemden, leert het volgende
hoofdstuk. Hier hebben we dus het betoog, dat P i e r s o n te vergeefs zocht; of het
afdoende is, hangt van de waarde der in het tweede hoofdstuk gegeven argumenten
af.
Volgens P i e r s o n leert de maatstaf die M i l l aangeeft: ‘to prevent harm for
others’, eigenlijk niets. ‘De vrijheid van het individu is nooit dan bij uitzondering om
eene andere reden beperkt geworden, dan ‘to prevent harm for others.’ blz. 279
Hoe kan P i e r s o n dit weten, en er zich een oogenblik later over beklagen, ‘dat de
beteekenis van het woord h a r m niet vaststaat’? Daarenboven: wilden wij zoo
streng zijn tegen P i e r s o n , als P i e r s o n het is tegen M i l l , wij zouden er hier
over moeten klagen ‘dat zelfs nauwkeurigheid der taal, zonder welke geen
1)
wetenschap is, gemist wordt’ : want, zooals de volzin daar ligt, bevat zij eene grove
onwaarheid. De meeste beperkingen der vrijheid hebben buiten twijfel niet gediend
‘to prevent harm for others’, maar om den zwakkere te onderwerpen aan den
sterkere. De slavernij in de oude en nieuwe wereld, de toestand der vrouw, alle
regeerende klassen en partijen, die altijd en overal hun gezag tot eigen voordeel
ten koste van anderen

1)

Deze klacht geldt den volgenden volzin van M i l l : ‘mankind are greater gainers bij suffering
each other to live as seems good to themselves, than by compelling each to live as seems
good to the rest.’ ‘Zooals de volzin daar ligt, zegt P i e r s o n , zou men er volkomen
wetteloosheid meê kunnen rechtvaardigen.’ bladz. 283. Maar als er onmiddellijk aan voorafgaat:
‘each is the proper guardian of his own health, whether bodily, or mental and spiritual,’ dan
is er maar een greintje goede wil noodig om te begrijpen, dat alleen sprake is van dat deel
van ieders handelingen, dat voornamelijk hem zelf betreft.
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hebben misbruikt, geven er voorbeelden van. Maar al laten wij deze en dergelijke
gevallen van onverholen egoïsme, die P i e r s o n zeker niet bedoelde, buiten
aanmerking, dan nog bestaan er vele andere redenen behalve voorkomen van
nadeel voor anderen, die er toe hebben geleid, op het individu dwang toe te passen.
M i l l noemt o. a deze: ‘because it will be better for him to do so, because it will
make him happier, because in the opinions of others, to do so would be wise, or
even right.’ blz. 6. Dit alles keurt M i l l af, als hij ‘to prevent harm for others’ het
eenige geoorloofd motief noemt, en men kan er niet over klagen, dat deze stelling
weinig zegt.
Na al de nalatigheid in de preliminairen boezemt M i l l 's verder betoog P i e r s o n
niet veel belangstelling meer in. Toch zet hij zijn onderzoek voort en wij willen den
lezer nog eenige van P i e r s o n 's opmerkingen ter beoordeeling voorleggen.
M i l l had zijne stelling, dat het individu vrij moet zijn in al datgene, wat
hoofdzakelijk hem zelf betreft, o.a. dus uitgedrukt: ‘each is the proper guardian of
his own health, whether bodily or mental and spirital’. P i e r s o n ziet dit aan voor
een argument, terwijl het niets anders is dan eene nieuwe uitdrukking van wat nog
bewezen moet worden. De vraag is juist, of ieder de a a n g e w e z e n verzorger is
van zijne lichamelijke en geestelijke gezondheid. Later, blz. 45, zal Mill aantoonen,
w a a r o m hij den persoon zelf, niet de maatschappij daartoe aangewezen acht. Hij
zegt daar het volgende: ‘ieder mensch heeft het meeste belang bij zijn eigen welzijn;
het belang, dat eenig ander mensch, behalve in geval van eene sterke persoonlijke
gehechtheid, er bij kan hebben is, vergeleken met het zijne, luttel; het belang, dat
de maatschappij heeft bij hem individueel (behalve wat betreft zijne handelingen
met betrekking tot anderen) is oneindig klein en geheel indirect, terwijl met opzicht
tot zijne eigene gevoelens en omstandigheden, de meest middelmatige man of
vrouw oneindig veel beter op de hoogte is dan eenig ander het zijn kan.’
Hoe P i e r s o n M i l l 's bewering: ‘each is the proper guardian of his own health’
voor een argument heeft kunnen houden, wordt duidelijk bij het hooren van de
vertaling, die hij er van geeft: ‘elk is in staat voor zich zelven te zorgen in elk opzicht’.
Dit ware zeker een zeer afdoend argument, maar de dwaasheid van deze stelling,
vooral in verband met de besproken ‘many foo-
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lish individuals’ maakt P i e r s o n zoo vroolijk, dat hij niet bemerkt, hoe hij M i l l 's
woorden verdraait. Op deze dwaze stelling draaft hij door. Hij merkt op, ‘dat elke
wetsbepaling tot bescherming der openbare gezondheid leert, dat men niet algemeen
de waarheid erkent van een argument, dat M i l l boven allen twijfel verheven acht.’
‘Onkunde en godsdienst verhinderen de meesten ‘proper guardians of their own
bodily health’ te zijn. Bij analogie kunnen wij gissen, hoe ieder voor zijn ‘mental
health’ zorgen zal. Dit een en ander is zoo bekend, dat P i e r s o n schier beschaamd
is het te herhalen. ‘Maar waar om was M i l l ook onbeschaamd genoeg het te
vergeten!’
P i e r s o n vergist zich. Uit het bestaan van sanitaire wetten blijkt volstrekt niet,
dat men het billijk acht, de zorg voor zijne eigene gezondheid aan ieder individu
door dwang op te leggen. Sanitaire wetten dienen tot bescherming van den persoon,
niet tegen z i c h z e l v e n , maar tegen a n d e r e n . Bij het heerschen eener
epidemische ziekte worden maatregelen tot ontsmetting, enz., voorgeschreven in
het belang van allen, om de ziekte tegen te houden; dat de huisgezinnen, waarin
de ziekte uitbreekt, er wel bij varen, is een indirect gevolg. Dwang wordt toegepast,
niet omdat men hun recht ontkent, voor hunne eigene gezondheid zoo goed of slecht
te zorgen als zij willen, maar omdat zij door hunne zorgeloosheid a n d e r e n
schaden. ‘To prevent harm for others’ is hier het motief. Het is dan ook onjuist, dat
M i l l zich onder de tegenstanders zou hebben moeten rangschikken van eenige
wet, die tot inenting verplicht. Niemand meer dan M i l l heeft zich beklaagd over de
groote macht, die de wet nog aan den vader over zijne kinderen toekent, en M i l l
zou ongetwijfeld het recht van den vader hebben ontkend, om ter wille van eene
persoonlijke meening anderen, zijne kinderen aan doodsgevaar bloot te stellen. Om
dezelfde reden is ook het voorbeeld der Zwitsersche boeren, ‘die hun kinderen tot
cretinen doemen’ slecht gekozen. Men kan er hen, dunkt mij, niet zeer hard om
vallen, dat zij het verband tusschen eene ziekte in de druiven en het Cretinisme niet
ontdekt hebben. Maar als dit verband bestaat, dan heeft men volgens M i l l 's theorie
alle recht, hen te straffen voor het moedwillig ongelukkig maken van een ander
wezen; alleen zouden wij wel eens van P i e r s o n willen vernemen, hoe zulk eene
wet zou moeten luiden.
Na deze toelichting kunnen wij het aan den lezer overlaten,
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wat te denken van deze tirade, die P i e r s o n op de besproken zinsnede laat volgen:
‘Het is verdrietig, bij iemand als M i l l , die zich voor een empirist uitgeeft, zooveel
apriorisme en zoo gebrekkige waarneming van de werkelijkheid te vinden, en bij
den leeraar der logica zooveel verwaarloozen van de eischen van een bewijs. Indien
hij slechts eerlijk wilde zijn, en ons zeggen: lieve vrienden, ik ben een liberaal, ik
voer de vrijheid in mijn schild, met mijne argumenten moet ge het zoo nauw niet
nemen,’ enz.
Een tweede bezwaar van P i e r s o n betreft de wijze waarop de kwestie door
M i l l gesteld is. ‘De vraag is niet, of het i n d i v i d u welvaart bij persoonlijke vrijheid,
maar welke mate van vrijheid i n e e n s t a a t , i n e e n en m a a t s c h a p p e l i j k e n
t o e s t a n d kan gegund worden. Het kan best zijn, dat alle individuen, zuiver als
individuen gedacht, wel zouden varen bij onbeperkte persoonlijke vrijheid, maar dat
de betrekking die tusschen de individuen aanwezig behoort te zijn (staat en
maatschappij), er onder lijden zou. Ik zeg niet, dat het zoo is, maar dat het, als het
niet zoo was, had moeten bewezen worden.’ blz. 283. Mij dunkt, er valt niet veel te
bewijzen, want wat volgens P i e r s o n ‘best zijn kan,’ is naar mijn oordeel
ondenkbaar. Staat en maatschappij zijn geen wezens, die een zelfstandig bestaan
hebben, die kunnen bloeien en verkwijnen onafhankelijk van de welvaart of
achteruitgang der individuen, waaruit zij samengesteld zijn. Zij bestaan alleen om
hen, de bloei der individuen is hun bloei, en het heeft geen zin, van een ‘er onder
lijden’ van den s t a a t te spreken, als a l l e i n d i v i d u e n er beter bij varen. Hoe
de betrekking tusschen de individuen (staat en maatschappij) b e h o o r t te zijn,
kan alleen blijken, als men nagaat, onder welken vorm dier betrekking d e m e e s t e
individuen welvaren. Wanneer dus bewezen was - wat P i e r s o n voor deze
gelegenheid wel wil toegeven - dat a l l e individuen bij persoonlijke vrijheid welvaren,
dan volgt hieruit onmiddellijk, dat de betrekking tusschen de individuen, de staat
zoo b e h o o r t ingericht te zijn, dat ieders persoonlijke vrijheid gewaarborgd wordt.
Hier is juist de plaats, om eene andere opmerking van P i e r s o n te beoordeelen,
die op blz. 305 voorkomt M i l l had geschreven omtrent een individu, dat zijn eigen
karakter in volkomen vrijheid ontwikkelt: ‘There is a greater fullness of life
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about his own existence, and when there is more life in the units, there is more in
the mass which is composed of them.’ blz. 37. P i e r s o n parodieert dit, en spreekt
van een orkest, waarin ieder muziekant om 't hardst blaast. Zeker, ‘when there is
more sound in the units there is more sonnd in the mass, which is composed of
them. Maar het is de vraag of het orkest er bij winnen zou.’ blz. 305. De vergelijking
gaat mank, en men zal na het voorgaande terstond begrijpen, waarom. Bij een
orkest is de harmonie der instrumenten d o e l , ieder instrument daartoe het m i d d e l ;
in de maatschappij is omgekeerd het welzijn van ieder individu een doel in zich zelf,
de inrichting der maatschappij niets dan middel tot dat doel.
Wij komen nu tot eene zeer gewichtige bedenking. Al wat M i l l aanvoert voor de
vrijheid van spreken, zegt P i e r s o n , geldt even zoo goed voor de vrijheid van
handelen. Eene meening, die men onderdrukt, kan waar zijn, maar eene handeling,
die men onderdrukt, kan goed zijn. Wie oordeelt, dat eene meening schadelijk is,
matigt zich onfeilbaarheid aan; maar evenzoo hij, die eene daad als slecht
veroordeelt. Wat eerst als dwaling werd verworpen wordt later dikwijls als waarheid
erkend; maar wat eerst voor deugd gold wordt nu dikwijls als zonde gebrandmerkt.
Dus niet alleen geheel vrije discussie, maar geheel vrije ‘experience’. Wie die
experience beperkt, ‘robs the human race.’ Komaan, petroleuses, aan het werk dan!
Staatslieden als T h i e r s , die de c o m m u n e onderdrukken, zijn te veroordeelen.
Weg ook met alle wetten: want zij onderdrukken meeningen ‘in 't geniep’! De
Nederlandsche vrome denkt er niet meer aan, het burgerlijk huwelijk als zondig te
beschouwen, de Duitsche wel, alleen omdat sints eenigen tijd de wet hem tot het
burgerlijk huwelijk verplicht. Alle onderwijs onderdrukt de tegenovergestelde meening;
weg dan met alle staatsonderwijs, of liever eenige dwaalleeraars aangesteld die
altijd tegenspreken, zoovele leeraars als er meeningen over eenige zaak mogelijk
zijn!
Er is in deze opmerkingen van P i e r s o n veel waars, maar zij bevatten niet de
volle waarheid. Wanneer wij zijne beschouwing aanvullen, door aan andere
waarheden te herinneren, dan zal ons blijken, dat zijne conclusie niet gerechtvaardigd
is, dat vrijheid van spreken en vrijheid van handelen niet om dezelfde redenen
gegeven en ontnomen behooren te worden. M i l l be-
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spreekt dit punt niet opzettelijk en het is zeer goed te begrijpen waarom. Zijn boek
was bestemd om nieuwe overtuigingen te wekken, niet om voor bekeerden te
prediken. Nu zondigen de menschen oneindig meer door misbruik te maken van
dwang dan door het geven van te veel vrijheid, en daarom was het geheel onnoodig,
uitvoerig te betoogen, waarom in sommige gevallen dwang noodzakelijk is. M i l l
bepaalt zich hieromtrent tot de korte opmerking (blz. 3): ‘all, that makes existence
valuable to any one depends on the enforcement of restraints upon the actions of
other people. Some rules of conduct, therefore, must be imposed by law....and by
opinion.’ En toch - in deze korte woorden ligt een volledig antwoord aan P i e r s o n .
Al wat aangevoerd wordt v ó ó r de vrijheid van spreken moge ook gelden vóór de
vrijheid van handelen, - P i e r s o n vergat in het oog loopende bezwaren t e g e n
de vrijheid van handelen die veel meer wegen dan de voordeelen, maar die alleen
bestaan tegen haar, niet tegen de vrijheid van spreken. Iemand is overtuigd, dat
het in het algemeen belang zou zijn, als alle goederen gemeen waren. Men ziet in,
dat het ongerijmd is, van anderen te eischen, dat zij, enkel uit eerbied voor 's mans
overtuiging, zich rustig door hem zullen laten bestelen. Hunne overtuiging is even
eerbiedwaardig als de zijne, en wanneer die tegen elkaâr indruischen, kunnen zij
niet gezamenlijk in eene maatschappij leven, wanneer zij allen volgens hunne
overtuiging handelen. Voor de rust, de zekerheid en het vertrouwen, zonder welke
geen maatschappij bestaan kan, is het volstrekt noodzakelijk, dat ééne bepaalde
handelwijze als bindende regel aan allen wordt voorgeschreven, voor zoover hunne
handelingen invloed hebben op a n d e r e n , regels, die zij m o e t e n opvolgen,
zonder dat naar hunne overtuiging wordt gevraagd. Die regels kunnen wel niet
anders zijn dan de uitdrukking der overtuiging van de m e e r d e r h e i d . Er is geen
enkele reden, om de opvatting van de minderheid, waar tusschen beide gekozen
m o e t worden, eerder dan die der meerderheid tot richtsnoer van handelen te
verheffen. De minderheid heeft dan ook geen recht tot klagen, mits voor haar de
mogelijkheid openblijve, op haar beurt meerderheid te worden. En dat is het juist,
wat men haar ontneemt, wanneer men de vrijheid van spreken belemmert! Dat dit
recht onverkort blijve is in het belang der meerderheid zelve, en zij zal het moeten
toegeven, tenzij zij zich voor onfeilbaar houde.
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N i e t door de vrijheid van handelen, w e l door de vrijheid van spreken te beperken,
kent de meerderheid zich onfeilbaarheid toe. Er m o e t éénvormigheid zijn in de
wijze waarop de menschen zich tegenover elkander gedragen; er b e h o e f t g e e n
èènvormigheid te zijn in de meeningen, die worden uitgesproken, omtrent de beste
wijze, waarop zich de menschen tegenover elkaâr te gedragen hebben. Daarom,
onfeilbaar of niet, is de meerderheid in haar recht, als zij bindende gedragsregels
voorschrijft; daarom heeft zij onrecht en houdt zij zich voor onfeilbaar, wanneer zij
zich, door het onderdrukken van tegenovergestelde meeningen, berooft van de
gelegenheid tot beter inzicht en daardoor te kennen geeft, zich niet te w i l l e n laten
overtuigen.
Het eenige wapen der minderheid moet overreding zijn; grijpt zij naar andere, wil
zij gaan handelen naar eigen inzicht, dan miskent zij de voor de maatschappij
onmisbare orde. Daarom is een staatsman als T h i e r s verplicht, de c o m m u n e
te onderdrukken; daarentegen doet hij onrecht, als hij verbiedt, de voor- en nadeelen
van eene maatschappelijke inrichting, als de c o m m u n e wilde, open te bespreken.
De toestand eener minderheid is toch uit den aard der zaak al ongunstig genoeg!
Wat P i e r s o n aan de wetten verwijt, dat zij meeningen onderdrukken ‘in 't geniep,’
is een noodzakelijk kwaad. Niet te wijten aan de wet zelve, die om andere redenen
onmisbaar is, maar aan de menschelijke natuur. Het conservatisme zit den meesten
menschen in het bloed; iedere bestaande inrichting krijgt spoedig door het feit van
haar bestaan eene zekere wijding; allerlei belangen hechten er zich aan; al is er
strijd over gevoerd, een volgend geslacht is dien strijd vergeten, en als iemand het
waagt, eene nieuwe discussie te openen, wordt hij met onverschilligheid of zelfs
met minachting bejegend. Daarop hebben alle hervormers zich voor te bereiden,
en zoolang de menschen niet een aanmerkelijk hooger trap van ontwikkeling bereikt
hebben dan tegenwoordig, is daaraan niet te veranderen. Maar als men zich ook
al de vrijheid voorbehoudt, niet naar hen te luisteren, men late hun ten minste de
vrijheid van spreken, wanneer men niet alle mogelijkheid van vooruitgang voor goed
wil afsnijden. Hoe meer o n v e r m i j d e l i j k e moeilijkheden iedere hervorming in
den weg staan, des te noodzakelijker is het, de o n n o o d i g e weg te nemen.
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Op één punt echter geloof ik, dat P i e r s o n het nadeel van bindende regels
overschat. Voor den vooruitgang, zegt hij, is vrije ‘experience’ even noodig als vrije
discussie. Deze stelling is niet in het algemeen waar. Proefneming doet alleen daar
goede diensten, waar het de wetenschap en de toegepaste wetenschap - de praktijk
- van eenvoudige, weinig ingewikkelde verschijnselen geldt: in natuur- en scheikunde,
overal, waar men de voorwaarden van ontstaan van een verschijnsel volkomen in
zijne macht heeft. In de wetenschappen van den mensch en van de maatschappij
daarentegen zijn de oorzaken van een feit of van een toestand meestal zoo talrijk,
zoo onafhankelijk van den wil van den proefnemer, en de gevolgen eener bepaalde
oorzaak zoo moeilijk na te gaan, dat rechtstreeksche proefneming ondoenlijk wordt.
Men loopt aanhoudend gevaar, zich aan het p o s t h o c , e r g o p r o p t e r h o c
schuldig te maken. Men moet hier de zoogenoemde deductieve methode volgen:
uit eenige goed geconstateerde door inductie verkregen algemeene stellingen
aangaande de menschelijke natuur door redeneering de gevolgen voor
samengestelde gevallen afleiden, de waarneming alleen doen dienen tot verificatie
der theorie, en waar juiste verificatie onmogelijk is, dikwijls blijven vertrouwen op
de waarheid der theorie, al schijnen sommige waarnemingen, waarvan het zoo
moeilijk is de beteekenis te bepalen, er meê in strijd. Hervormingsgezinde
minderheden verliezen er dus niet zooveel bij, dat hun niet dadelijk gelegenheid tot
proefneming gegeven wordt; het vraagstuk moet eerst van alle zijden grondig zijn
besproken, vóór men uit eene proefneming veel nut kan trekken. Wat voor nut zou
het, b.v., hebben in dezen tijd door proefneming te gaan onderzoeken, of de
menschen niet gelukkiger zouden zijn, als zij alle goederen gemeen hadden? Het
theoretisch bezwaar tegen het communisme is, dat de menschen over het algemeen
nog te lui en te zelfzuchtig zijn om den prikkel tot arbeid, die gelegen is in eigen
behoefte, te kunnen ontberen. Zoolang geen enkel communist in staat is dit bezwaar
op aannemelijke wijze te ontzenuwen, is proefneming onnoodig, terwijl eene mislukte
proefneming volstrekt niet zou bewijzen, dat niet te eeniger tijd het communisme
een uitmuntende vorm der samenleving worden kan.
Nog een enkel woord over wat P i e r s o n omtrent het onderwijs zegt. Alle
onderwijs, alle staatsonderwijs dus ook,
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onderdrukt de tegenovergestelde meening, en de staat, die geen meeningen
onderdrukken mag, zou zijne scholen moeten opheffen, of op alle scholen alle
meeningen te gelijk door afzonderlijke leeraars moeten laten verkondigen. Het
tweede alternatief is om de kosten natuurlijk onuitvoerbaar; tegen het eerste zou
M i l l geen groot bezwaar hebben. Als de staat, b.v., door examens onderzocht, of
de kinderen eene zekere mate van exacte kennis hadden opgedaan, en de ouders
strafte, die niet voor voldoend onderwijs gezorgd hadden, dan zou hij de leiding der
scholen zelve gerust aan particulieren kunnen overlaten en daardoor alle bezwaren,
die tegen staatsonderwijs gelden, voorkomen. De zaak is te ingewikkeld om in het
voorbijgaan behandeld te worden en wij verwijzen den lezer naar M i l l 's hoofdstuk
‘Applications’, waar hij, blz. 62-64, zijne meening uitvoerig uiteenzet.
Maar als dan de maatschappij het recht heeft, daden te verhinderen, ‘bewijs mij
dan, zegt P i e r s o n , dat eene meening in hare schadelijke gevolgen met eene
daad niet gelijk kan staan.’ blz. 284. Dit kan natuurlijk niet bewezen worden, omdat
het onwaar is. M i l l zelf erkent dan ook gevallen, waarin hij het billijk vindt, dat het
uitspreken eener meening gestraft wordt. Hij geeft het voorbeeld van iemand, die
te midden van een oproerig gepeupel, voor het huis van een korenhandelaar
saâmgeschoold, uitroept: ‘corndealers, starvers of the poor’. Uit dit voorbeeld spreekt
volgens P i e r s o n willekeur. M i l l knikt toestemmend, als de politie den man oppakt,
maar concludeert tot vrijspraak bij de verdediging van den schrijver, uit wiens werk
de geïncrimineerde volzin genomen was. Toch was eigenlijk de schrijver de persoon,
die het huis in brand stak. - M i l l oordeelt hier niet willekeurig, maar volgens een
vast beginsel. Het uitspreken van al die meeningen mag gestraft worden, waarvan
iemand met een gewoon verstand met groote waarschijnlijkheid kan voorzien, dat
ze in de gegeven omstandigheden oorzaak zullen zijn van strafbare handelingen.
P i e r s o n zal misschien hiertegen inbrengen, dat alleen ‘liberale willekeur’ bepalen
kan, wat hier ‘een gewoon verstand’, wat ‘groote waarschijnlijkheid’ is, dat het
vermakelijk zijn zou dit aan S t u a r t M i l l , b.v., over te laten, en dat zonder die
bepaling de regel geheel nutteloos is. Maar dan antwoord ik met eene algemeene
opmerking tegen den aard en de strekking eener
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kritiek, zooals hij die in zijn Gidsartikel tegen ‘On liberty’ richt.
Het vraagstuk betreft de meest ingewikkelde verschijnselen die wij kennen: die
van het menschelijk handelen. Daarmede vergeleken zijn de feiten, waar de
natuurkunde, b.v. zich mede bezighoudt, allereenvoudigst. En nu vrage men den
natuurkundige, wiens wetenschap zooveel verder gevorderd is dan de sociale,
hoevele wetten hij gevonden heeft, die z o n d e r u i t z o n d e r i n g gelden. Men zal
het van hem hooren, dat hij zich in de meeste gevallen moet vergenoegen met vrij
algemeene stellingen, zoogenaamde empirische wetten, elk geldende binnen een
niet met juistheid aan te wijzen gebied, en dat het ontelbare malen voorkomt, dat
hij van een afzonderlijk verschijnsel niet weet te zeggen, tot welk gebied, onder
welke wet het te brengen. Grenzen zijn overal in de natuur moeilijk te trekken; waar
men vroeger scherpe grenzen meende te vinden, verdwijnen zij bij voortgezet
onderzoek; terwijl vroeger, b.v., niets scherper onderscheiden scheen. dan de
gasvormige, vloeibare en vaste toestand der lichamen, kent men nu toestanden,
die eigenschappen van beide vertoonen en die men niet weet te classificeeren.
Ieder botanist en zoöloog ondervindt de moeilijkheid voortdurend; in geen classificatie
is de oneindige verscheidenheid der natuurverschijnselen volledig weer te geven.
Wanneer dan in de zooveel eenvoudiger natuurwetenschappen de classificatie van
tal van grensverschijnselen noodwendig een open kwestie blijven moet, is het dan
geen schromelijk onbillijke kritiek tegen eene verhandeling over een punt van de
zooveel moeielijker sociale wetenschap, den schrijver te verwijten, dat hij niet alle
praktische vragen, die zich bij de toepassing zijner beginselen kunnen opdoen, heeft
behandeld, ja zelfs, dat hij zich een enkele maal in die toepassing heeft vergist!
Niemand kan zeggen, waar in het spectrum het geel ophoudt en het groen begint,
toch zal men het er in de meeste gevallen spoedig over eens zijn, wat geel, wat
groen is. Evenmin kan M i l l , als hij den regel stelt, dat het individu vrij moet zijn in
die handelingen, die v o o r n a m e l i j k hem zelf betreffen, dat dwang mag toegepast
worden, waar zijne handelingen v o o r n a m e l i j k anderen betreffen, ons anders
dan in zeer algemeene termen zeggen, waar de grens tusschen beide soorten van
handelingen ligt. De schuld ligt niet aan M i l l , maar aan het samengestelde der
menschelijke toe-
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standen. Maar omdat de gegeven regels scherpe grenzen missen, daarom zijn ze
nog niet nutteloos. Vrije discussie over alle praktische vragen is ook hier weêr het
beste middel, om in zooveel gevallen mogelijk de grens met juistheid te leeren
kennen; in den tusschentijd kan het niet anders, of ééne bepaalde opvatting moet
zijn neêrgelegd in de wet en ondersteld door de openbare meening; niet S t u a r t
M i l l of eenig ander philosoof, maar de talrijkste, invloedrijkste, machtigste partij
regelt onvermijdelijk, wat die opvatting zijn zal, en ook hier weêr heeft de minderheid
geen recht van klagen, mits zij vrijheid hebbe, door overreding anderen te winnen
en zóó meerderheid te worden. De beginselen, die M i l l in ‘On liberty’ uitspreekt,
hebben eene uitvoerige uitwerking noodig. Op de vragen, wat in M i l l 's beginsel:
acts, of whatever kind, which, without justifiable cause, do harm to others, may be,
and in the more important cases absolutely require to be, controlled by the
unfavourable sentiments, and when needfull, by the active interference of mankind’,
bladz. 32, - wat in dit beginsel, zeg ik, ‘a justifiable cause’, wat ‘harm’ beteekent,
wat ‘the more important cases’ zijn, wat ‘when needfull’ is, op die vragen is geen
volledig antwoord mogelijk dan door het leveren van eene in de fijnste bijzonderheden
uitgewerkte rechts- en zedenleer. Bijdragen tot een antwoord vindt de lezer op iedere
bladzijde van M i l l 's boekje. Nieuwe bijdragen daartoe leveren is de eenige
vruchtbare kritiek.
P i e r s o n noemt den regel, dien wij boven mededeelden, zoo onbepaald en zoo
algemeen, dat elk dwingeland hem gebruiken kan, blz. 299. Maar het is zeer onbillijk,
een beginsel geheel naakt uit een betoog te lichten, en dan te spreken, alsof er
niets tot toelichting gezegd was. Het is onmogelijk, in het bestek van ééne zinsnede
een algemeenen regel omtrent ingewikkelde verschijnselen zoo neêr te schrijven,
dat alle misverstand wordt afgesneden. P i e r s o n herinnert zich zeker uit het begin
der logica M i l l 's opmerking, dat daar alleen eene voorloopige der finitie kon gegeven
worden, terwijl de ware definitie eerst begrepen kon worden na het doorlezen van
zijn twee boekdeelen. Zooals het bij de logica is, zoo is het ook hier. M i l l 's beginsel
kan niet begrepen worden en mag niet afgescheiden worden van al wat hij verder
in ‘On liberty’ zegt, en zoolang het beginsel in dat kader gevat blijft, zullen
dwingelanden heel wat sophismen
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noodig hebben, om met een beroep op M i l l de vrijheid te vernietigen.
P i e r s o n tracht nog op eene andere wijze aan te toonen, ‘dat tusschen M i l l 's
beginselen en die van het ultramontanisme geen wezenlijk onderscheid te ontdekken
valt’, blz. 286. M i l l 's betoog in het hoofdstuk ‘on the liberty of thought and discussion’
kan worden samengevat in dit syllogisme:
‘Geen kennis der waarheid mogelijk zonder volstrekte vrijheid van discussie,
Een staat, die deze vrijheid verkort, verhindert de kennis der waarheid,
Derhalve heeft de staat deze vrijheid te verzekeren.’
M i l l heeft niet ingezien, dat dit syllogisme de juistheid onderstelt van eene leer,
die zonder eenig sophisme tegen alle vrijheid gericht kan worden. Het is namelijk
niet waar, wanneer niet ook waar is, dat de staat het vinden der waarheid mogelijk
moet maken. Van deze stelling gaan ook de ultramontanen uit en redeneeren verder
geheel als M i l l :
‘Geen kennis der waarheid mogelijk zonder uitsluitend priesterlijk onderwijs,
Een staat, die dat onderwijs beperkt, verhindert de kennis der waarheid,
Derhalve heeft de staat het onderwijs alleen aan priesters op te dragen.’
Men ziet, dat de Paus met veel succes M i l l ' s syllogisme gebruiken kan.
De fout ligt, dunkt mij, hierin, dat de grondstelling, waarvan de syllogismen uitgaan,
in beide in verschillenden zin gebruikt wordt. ‘Dat de staat de kennis der waarheid
mogelijk moet maken’, beteekent bij M i l l alleen dit, dat de staat zich moet onthouden
van alles, wat de kennis der waarheid onmogelijk maakt; actief optreden van den
staat tot bevordering van de kennis der waarheid wordt den staat niet
voorgeschreven; in het syllogisme van den Paus beteekent het daarentegen, dat
de staat er voor moet zorgen, ‘dat allen tot de kennis der waarheid komen.’ Wanneer
het dat niet beteekende, dan zou de eerste praemisse in den mond van een
ultramontaan geen zin hebben. Voor den ultramontaan is de waarheid al gevonden;
uitsluitend priesterlijk onderwijs kan alleen dienen, om haar zoo spoedig mogelijk
algemeen te verspreiden. M i l l en de Paus spreken
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over verschillende dingen; de een over het zoeken der waarheid, de ander over het
verspreiden der gevonden waarheid, en M i l l kan het niet helpen, dat aan den Paus,
die een ander vraagstuk behandelt, een syllogisme in den mond gelegd kan worden,
dat in den vorm met het zijne schijnt overeen te komen.
Maar, zegt P i e r s o n , M i l l 's voorliefde voor de vrijheid van discussie rust dan
ten slotte op zijne opvatting omtrent den aard der waarheden, welker kennis voor
den mensch is weggelegd. Wordt hij op zekeren dag van oordeel, dat de waarheid
met volkomen zekerheid kan gevonden worden, zoodat er geen reden meer is om
de gelegenheid tot tegenspraak open te laten, dan loopt de vrijheid bij hem gevaar.
Wanneer het al zoo was, en M i l l de vrijheid niet wilde uit eerbied voor de overtuiging
van anderen, dan nog zou ze uiterst weinig gevaar loopen. Want het is bijna
ondenkbaar, dat iemand, die eens het onvolledige en gebrekkige onzer kennis heeft
ingezien en daarom overtuigd is, dat alleen uit de wrijving van allerlei gedeeltelijk
ware meeningen de volle waarheid kan geboren worden, zich weêr zou bekeeren
tot het geloof, dat d e waarheid omtrent alle punten van recht, moraal en politiek
eens voor al kant en klaar te vinden is in een of ander kerkgeloof of wetenschappelijk
systeem. Maar ook in dit laatste geval is er voor de vrijheid nog genoeg te zeggen,
al bestaat er groot gevaar, dat ze wordt gering geacht, wat uit de
onverdraagzaamheid van alle dogmatische partijen blijkt, Aan die partijen vraagt
M i l l , welk recht zij hebben, de weldaad van het bezit der waarheid, waarin zij zich
meenen te verheugen, aan anderen met geweld op te dringen, en beroept hij zich
op de volstrekte waarde der vrijheid, gelijk wij hebben aangewezen dat hij als utilist
recht heeft te doen.
Na het voorgaande behoef ik wel niet te zeggen, dat P i e r s o n 's kritiek mij niet
heeft overtuigd. Onder het lezen heb ik soms de gedachte niet van mij kunnen
weren, dat P i e r s o n er zich toe gezet heeft, om M i l l , zooals men wel zegt, eens
‘uit te kleeden.’ Op allerlei soms vrij ondergeschikte punten heeft hij getracht, M i l l
in tegenspraak met zichzelf te brengen, en hem dikwijls als een schooljongen de
les gelezen. Het blijkt nergens, dat zijne kritiek een uitvloeisel is van eene vaste
over-
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tuiging, dat M i l l 's beginselen verderfelijk zijn. Omtrent P i e r s o n 's eigen meening
hooren wij weinig of niets. Hij maakt een bezwaar, en voegt er achter: ‘ik zeg niet,
dat het zoo is, maar dat het, als het niet zoo was, had moeten bewezen worden.’
Hij verklaart uitdrukkelijk, dat het liberalisme nog niet verslagen is, alleen van den
steun van M i l l beroofd. Zijne kritiek is bij uitnemendheid negatief; zijne positieve
uitspraken zijn beknopt en duister; er blijkt niet uit, in hoeverre P i e r s o n met het
liberalisme gebroken heeft. Is P i e r s o n van oordeel, dat de staat ‘het leeren van
die denkbeelden moet verbieden, die de waarachtige beschaving van den
menschelijken geest hetzij tegenwerken, hetzij bemoeilijken?’ Wie zal dan zeggen,
waar de waarachtige beschaving te vinden is? P i e r s o n antwoordt: ‘het kenmerk
van hetgeen aan die beschaving vijandig of hinderlijk is, kan dan juist gezocht worden
in hetgeen het bestaan van den modernen, - d.i. den tegenover alle
kerkgenootschappen gelijk tegenover elk dogmatisch geloof geheel zelfstandigen
- staat in gevaar stelt, of daaraan schade toebrengt.’ Goed, maar vraagt men, waarom
de staat die zelfstandige houding tegen kerkgenootschappen en dogmatische
richtingen moet aannemen, dan is het antwoord weêr: omdat zulk een houding aan
de waarachtige beschaving bevorderlijk is;’ zoo komen wij niet verder. Wij lezen op
blz. 309, dat het mogelijk is ‘dat de staat eene zelfstandige roeping kan hebben,
m.a.w., dat de staat een vorm en wellicht de hoogste vorm kan zijn, waarin het
verstandelijk en zedelijk leven van de beste individuen van ons geslacht zich wenscht
te openbaren, zich een uitdrukking een lichaam tracht te geven.’ Hoe ‘het
verstandelijk en zedelijk leven’ zich ‘een lichaam kan geven’ in een staat, die zelf
niets dan een abstract begrip is, is niet zeer duideiijk. Helderder drukte P i e r s o n
zijn verlangen uit in ‘het Vaderland’ van 1 Jan. 74, naar ‘een staat, die in zijn wetten,
voor zoover deze daarvoor vatbaar zijn, de b e s t e rechtskundige en zedelijke
denkbeelden v a n d e b e s t e n d e s v o l k s nederlegt, en door een krachtig
bestuur den eisch van gehoorzaamheid aan die wetten klem weet bij te zetten.’ Dit
voorstel is kras, maar duidelijk. Maar wat moeten wij er van denken, als P i e r s o n
nog geen vier regels verder spreekt van ‘eene staatseenheid, waarin een volk, dat
in waarheid dien naam verdient, die zedelijke en rechtskundige overtuigingen kan
uitdrukken en doen eerbiedigen, w e l k e
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h e t i n d e r d a a d g e m e e n s c h a p p e l i j k b e z i t .’ Hoe nu? Eerst zullen de
beste denkbeelden van de besten des volks tot wet moeten verheven worden, en
een oogenblik later alleen die, waar allen het over eens zijn! Uit deze lijnrechte
tegenspraak blijkt, dat P i e r s o n het met zichzelf nog niet eens is, en wij kunnen
ons onthouden van verdere kritiek.
Ik hoop den lezer te hebben doen zien, dat M i l l 's ‘On liberty’ niet zoo vol
tegenstrijdige en onhoudbare argumenten is, als P i e r s o n beweert. Mocht hij door
deze discussie er toe komen het boek zelf nog eens te doorlezen, dan twijfel ik niet,
of zijne vrijzinnige denkbeelden zullen er door versterkt worden.
R o t t e r d a m , Augustus 74.
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Het ontslapen eens dichters.
1)
Door Friedrich Friedrich .
F r i t z R e u t e r i s d o o d ! In veel duizend harten hebben die woorden een
droevigen weerklank gevonden; van mond tot mond ging de treurmare en menig
oog werd vochtig bij dit bericht. Hij is dood, de man, die zijn volk zulk een rijk erfdeel
in zijne werken heeft nagelaten; zijne goede, trouwe oogen lachen zijne vrienden
niet meer toe; zijn hart, dat zoo rijk aan liefde was, dat zoo warm klopte voor al wat
goed en edel heeten mag, staat voor altijd stil, - hij is heengegaan, de dichter, die
zoo rijk begaafd was.

1)

Het volgend stukje over den dood van Fritz Reuter werd ons door Mevr. A...G..., de bekende
vertaalster van Fritz Reuter's werken, toegezonden. Ofschoon reeds door de onder ons veel
gelezen Gartenlaube aan sommigen misschien bekend, hebben wij toch gemeend dit woord
van warme hulde aan den ontslapen dichter, aan het hart van een zijner trouwste vrienden
ontvloeid en door eene zijner innigste vereersters onder onze landgenooten in het
Nederlandsch vertaald, geen plaats te mogen weigeren in het Tijdschrift, dat - bedriegen wij
ons niet - het eerst in ons Vaderland het Nederlandsche publiek op de werken van dezen
vriendelijken en genialen dichter heeft gevestigd, door de studie over hem van dr. C.M. Vos
en de vertaling van enkele fragmenten uit zijne werken door Mr. C.W. Opzoomer.
Red.
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Ik wil in deze regelen niet Reuter's verdiensten hnldigen; zij zijn door zijne werken
onaantastbaar bezegeld; ik wil het sterven eens echten duitschen dichters schetsen,
die met elke gedachte, met elken polsslag van zijn edel hart aan zijn volk was
gehecht; ik wil den vriend, die ons zoo hartelijk en innig de hand kon drukken, een
laatsten groet toeroepen.
De plaats, die Renter in de duitsche literatunr bekleedt, is hem volgaarne door
allen toegekend, die zijne eigenaardige taal begrijpen, - zijne werken zijn lieve
vrienden geworden in paleizen en hutten; het volk heeft er kracht aan ontleend.
Zijne gestalten hebben vleesch en bloed aangenomen; zij leven voort en zullen nog
dikwerf, nu eens schalks, dàn weemoedig glimlachend, tot ons naderen, alsof zij 't
wisten, hoe lief wij hen gekregen hebben.
Fritz Reuter is dood! Nog vermag ik dit denkbeeld nauwelijks te begrijpen, en 't
is mij, alsof ik tot hem ijlen moest op het terras in zijn tuin, waar hij, sedert Paschen
reeds aan eene hartkwaal lijdend, de schoone lente en de bloemenpracht des
zomers in zijn rolstoel welkom heette, daar het gaan hem niet meer vergund was.
Hoe warm was zijn handdruk, hoe vriendelijk zijn blik, hoezeer doordrong mij het
gevoel zijner innige hartelijkheid, wanneer zijne hand lachend mijn baard streek en
zijne lippen zoo vriendelijk zeiden: ‘M e i n l i e b e r a l t e r F r i t z e !’ Zijn geest had,
ondanks zijn lijden, nog zijne volle frischheid bewaard. Hij stelde in alles levendig
belang, hij schertste en lachte.
Daar zat hij onder de schaduwrijke takken van een eik, in eene kleine grot, die
zijn trouwe bediende en tuinman, Möller, in de rots had uitgehouwen, om den zieke
tegen wind en tocht te beschutten. Hij had van dáár het vrije uitzicht naar het stille
en behoorlijke J o h a n n e s t h a l ; en, wanneer dan op den nabijzijnden, naar den
Wartburg leidenden straatweg, vreemdelingen wandelden en zij den dichter door
zwaaien der hoeden en wuiven met doeken een groet toeriepen, dan schitterden
zijne oogen en met roerende bescheidenheid sprak hij nog zachtkens: ‘die goede
menschen!’
Van den eik, die hem schaduw verleende, waren bij het uithouwen der grot twee
krachtige wortels afgesneden, en meer dan éénmaal zeide hij: ‘die wortels zien mij
aan als twee oogen; als ik heenga, zal ook de eik heengaan.’ De boom stond nog
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weinige dagen voor zijn dood in volle frissche kracht; en heden, op den dag dat hij
in de aarde ter ruste werd gelegd, beginnen de groene bladen geel te worden, en
half verdroogd staat daar de boom, alsof hij verder aan geen mensch meer schaduw
geven wil.
Het gevaarlijke zijner kwaal was hem onbekend, ofschoon het voor zijne trouwe
en zoo innig geliefde gade niet verborgen was. Maanden lang was zijn toestand
afwisselend. Zijn krachtig gestel scheen telkens weerstand te willen bieden; de hoop
op genezing ontkiemde weder; en slechts wanneer hij de hand zijner vrouw vatte
en met zijne innemende stem zeide: ‘M e i n e l i e b e L u ï s i n g !’ dan sprak wel
het gevoel der vreeze uit zijne oogen, dat hij gescheiden zou kunnen worden van
haar, met wie zijn geheele leven, zijn denken en voelen zoo innig verbonden was,
die hem in sombere en blijde uren trouw en liefhebbend ter zijde had gestaan, die
hem opgepast en verzorgd had, gelijk slechts eene moeder haar kind kan verzorgen.
Dagelijks kwam zijn trouwe en kundige geneesheer, Dr. Wedemann, bij hem, en,
al vermocht die ook niet het meer en meer wegkwijnende leven te behouden, daar
in weerwil van alle pogingen de eetlust sedert maanden bleef ontbreken, zoo bracht
hij hem toch telkens geruststelling en nieuwe hoop mede.
't Was Reuter nog vergund zijne lievelingsbloemen, de op het terras staande
heerlijke rozen, te zien bloeien; hij verheugde zich nog over de prachtig bloeiende
G l y c i n i a C h i n e n s i s , die sedert jaren niet zoo rijk en overvloedig had gebloeid,
en nog zag hij de schoone blauwe bloem der C l e m a t i s B a c h m a n n i , die zich
om het balkon van zijn terras slingerde.
Donderdagmorgen, drie dagen vóór zijn dood, liet hij zich voor de laatste maal in
zijn rolstoel op het terras brengen; vervolgens legde hij zich neder om uit te rusten
- - hij zou zijn bed niet weêr verlaten. De drukkende, heete dagen hadden zijn
toestand verergerd; maar ook Vrijdag en Zaterdag bestond nog geene ernstige
vrees voor zijn leven, want zulke dagen, die hem gedurende zijne ziekte aan het
bed kluisterden, waren meermalen voorgekomen. In den nacht van Zaterdag op
Zondag, en vooral op Zondag zelf, nam zijn lijden snel toe, en maar al te spoedig
was alle hoop opgegeven.
Aan oppassing ontbrak het den zieke niet; - wat menschelijke hulp vermocht uit
te voeren is geschied: zijne echtgenoote
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week niet van zijne zijde. De diakones, zuster Telesphora, ondersteunde haar, op
hare stille, bescheidene wijze, zooveel mogelijk. Dr. Wedemann was bijna
aanhoudend bij den lijder, Reuter's veelbeproefde vriend, de raadsheer Fischer
sprak hem hartelijk toe.
De hartbeklemming van den zieke nam toe; hij werd al zwakker en zwakker, zijn
lijden was draaglijk; enkele malen slechts, als de borst naar adem hijgde, kwamen
op zachten toon de woorden: ‘mijn God!’ over zijne lippen. Zijn geest was nog steeds
helder en frisch, hoewel het gevoel van den naderenden dood hem had aangegrepen.
Toen hij aan zijne vrouw vroeg, waarheen zij hem na zijn dood zou laten brengen,
en zij hem antwoordde: ‘in mijne kamer’ - die als een heiligdom versierd en met
menig aandenken van hem en aan hem voorzien is - greep hij diep getroffen hare
hand en riep: ‘Mijne Louise, dàt wilt gij doen?’
Langzamerhand ging zijn geest in een halfdroomenden toestand over, waaruit
hij nu en dan weder tot volle bewustheid ontwaakte. De beste en onvergetelijke
figuur in zijne werken, de inspektor Bräsig, scheen als tot afscheid hem voor den
geest te zweven, want met gesloten oogen liggende, sprak hij: ‘dáárin ben i k je de
baas!’ dezelfde woorden, die Bräsig tot Hawermann zegt. En toen hij vervolgens,
na eenigen tijd, zachtkens, half vragend uitriep: ‘gedenken, gedenken?’ en zijne
levensgezellin snikkende zijne hand kustte en riep: ‘Ja, altijd in liefde en met dank!
‘toen openden zich zijne oogen en rustten stil op zijne trouwe gade.
De avond naderde. Het hart werd steeds zwakker. Toen de dokter de kamer
weder binnenkwam, sprak hij: ‘Dokter, een erge, erge zieke!’ Hij voelde den dood
naderen. ‘Vrede, vrede vrede!’ riep hij na een poos, alsof hij aan de wereld nog
eenmaal dat woord als erfdeel wilde toeroepen, wat hij steeds gewenscht had; alsof
hij ondervond, dat ook op hem de vrede nederdaalde, na een leven, dat zoo rijk aan
strijd, aan smarte, maar ook aan vreugde was geweest.
Zwaarder en zwaarder werd zijne ademhaling; de vermoeidheid van den eeuwigen
slaap sloot hem de oogen. Zijn hoofd een weinig terzijde buigend, sprak hij: ‘Louise,
zing me in slaap!’ - Het waren zijn laatste woorden. Kort daarna had zijn hart
opgehouden te kloppen - des Zondags, den 12 Juli 's namiddags om half zes uur.
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Zóó is een dichter ontslapen, die in de harten van vele duizenden voor altijd leven
zal. - Daar buiten in den tuin verspreiden de rozen en witte leliën haar liefelijken
geur, en de C l e m a t i s aan het balkon liet, als om te treuren, haar honderden van
bloesems neerhangen. De stilte des doods vervulde de woning, die de ontslapene,
nog geen tien jaren geleden, zoo schoon had doen bouwen, het huis waarin zijn
mond zoo menig vroolijk woord had gesproken, zijn hand zoo menigen vriend de
hand gedrukt had!
Om acht uur droegen wij den doode uit zijne slaapkamer, in welke hij gestorven
was, naar de kamer zijner echtgenoote, om hem daar neder te leggen, gelijk zij hem
beloofd had. Geen vreemde hand raakte hem aan. Dokter Wedemann, de tuinman,
zuster Telesphora en ik - wij droegen hem; en als wij hem daar, half tusschen
bladplanten en bloemen, op het laatste leger hadden nedergelegd, drong zich
onwillekeurig de vraag aan ons op: is hij werkelijk dood of slaapt hij slechts? - Zoo
stil en kalm lag hij daar; de dood had geen zijner trekken misvormd; geen strakke
uitdrukking lag op het gelaat, - een waas van zaligheid en poëzie was over het
vriendelijke aangezicht verspreid.
Fritz Reuter is dood! - Deze treurmare bracht de telegraaf nog denzelfden avond
bijna door geheel Duitschland, en reeds den volgenden morgen kwamen van alle
kanten de bewijzen terug, hoeveel liefde en vereering de ontslapene had genoten.
De Groothertog van Weimar, evenals de Groothertogin en hunne dochters, die
Reuter zoo menig bewijs hunner liefde gegeven hebben, behoorden onder de
eersten, die door de telegraaf hun leedwezen en hunne deelneming betuigden. En
zóó ging het voort, van uur tot uur; terwijl wij met de diepgeschokte gade van den
overledene, naar de nieuwe begraafplaats der stad Eisenach reden, om voor den
ontslapen dichter een stil en liefelijk plekje gronds ter laatste rustplaats uit te zoeken.
En wij vonden het. Niet in dezelfde rij met de overige dooden: want ook bij zijn leven
was hij niet denzelfden weg als andere menschen gegaan, maar hij had tot hunne
leidslieden behoord in den besten en edelsten zin. Hij was steeds een der eersten
geweest, wanneer er een goed werk viel te volbrengen, en was dan bescheiden ter
zijde gegaan. In een eenzamen rustigen hoek, waar twee paden van het kerkhof
inéénloopen, in de schaduw
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van thans nog jonge boomen, doch die in weinige jaren hunne takken beschermend
over het graf des dichters zullen uitbreiden, op een vreedzaam plekje, gelijk Reuter
het zoo gaarne had, werd de plaats voor het graf aangekocht.
Indien er voor de echtgenoote des ontslapenen, die nog altijd niet kon begrijpen,
dat haar Fritz niet meer leefde, dat zij niet meer tot hem kon gaan om zijne hand te
vatten, gedurende deze smartelijke, bittere dagen één troost kon gevonden worden,
zoo was het d i e , dat de bewijzen van liefde en hoogachting voor den doode met
ieder nur vermeerderden. Rijker is voorzeker zelden een dichter met lauwerkransen
en bloemen vereerd geworden; zij kwamen niet alleen van vrienden en bekenden,
maar als een groet uit de verte van velen, die hij door zijne werken verblijd had.
Velen noemden zelfs niet eens hunnen naam. Zij wilden slechts een blijk hunner
vereering en liefde geven; zelfs een leerling van 't gymnasium te Höxter, die Reuter's
werken gelezen had, zond een lauwerkrans ter eere van den gestorvene. En
wederom waren de Groothertog van Weimar en zijne gemalin niet de laatsten, die
voor des dichters graf een lauwerkrans en palmtak zonden. En hoe velen ook
kwamen van alle kanten, ieder die den ontslapene gekend had, moest in stilte
zeggen: hij heeft het verdiend als dichter en als mensch, want een braver hart heeft
er zelden geklopt.
De laatste smartelijke dag, de Woensdag, de dag der begrafenis brak aan. Reeds
Dinsdag was het lijk in de zinken doodkist gelegd; Woensdags werd die in de
eenvoudig schoone kist van eikenhout geplaatst. Als een slapende lag de doode
op het witte kussen. Met cedertakken en de bloesems van witte leliën en c l e m a t i s
was zijn hoofd en het lichaam omkranst; uit zijn eigen tuin had de getrouwe tuinman
die geplukt. Nog had de vernielende hand des doods zieh niet aan den dichter
gewaagd; nog was zijn aangezicht even kalm en zacht; 't scheen vele jaren jonger
geworden te zijn, en geleek weder in 't oog loopend op de portretten uit zijn kachtigen
leeftijd. Wij hadden hooge cederen en palmen rondom de kist geplaatst, hij rustte
daarin zoo stil. Sliep hij waarlijk slechts? Wilde zijn mond zich nog eenmaal tot een
laatsten groet openen? Die kalmte des doods misleidde toch zelfs zijne trouwe
levensgezellin, want meer dan ééns boog zij zich over hem heen, alsof zij naar zijne
ademhaling luisteren wilde; meer dan ééns vroeg zij: ‘Is hij dan wer-
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kelijk dood?’ En toch had zij zelve, toen hij gestorven was, hem de oogen toegedrukt,
omdat zij dien laatsten, zwaren liefdedienst niet aan eene vreemde hand wilde
overlaten.
Zijne vrienden en eene menigte vreemden kwamen om hem nog eenmaal te zien;
ook zijn vriend G u s t a v F r e y t a g , die gekomen was om hem de laatste eer te
bewijzen, doch door ziekte in zijne familie terugontboden werd, trad nog eenmaal
aan de open kist, om een beeld des vredes in zijn hart op te nemen. De broeder en
de zuster der diepbedroefde echtgenoote waren reeds vroeger uit Meckelenburg
gekomen, om haar bij te staan in haren rouw en den doode nog eenmaal te zien.
Het smartelijk oogenblik, waarin de kist voor altijd gesloten moest worden, kwam
en nogmaals geleidden wij de zoo diep geschokte vrouw om het laatste afscheid
van haren Fritz te nemen. Daar zagen onze oogen, hoe hard het scheiden valt, waar
men zoo innig en trouw verbonden geweest is; daar bleek het, welk eene
onuitsprekelijk diepe kloof den dood van het leven scheidt, hoe hecht de band was,
die twee goede menschen verbond. Aan den vinger des ontslapenen blonk den ring
nog, die hen éénmaal tot hun geluk vereenigd had, en die een waar zinnebeeld
daarvan was gebleven. 't Was haar wensch, dat hij dien ring zou medenemen in
het graf; zij had hem dien toch gegeven, en wilde die gave niet van den doode
terugnemen. Nog ben ik doordrongen van de herinnering aan dit laatste afscheid,
zooals zij zich over hem heenboog, om hem vast te houden, hoewel zij hem moest
afstaan, zooals zij zijne hand zoo hartelijk kuste met tranen in de oogen; nog klinkt
mij haar laatste uitroep: ‘Vaarwel, vaarwel! in de ooren, als eene nieuwe gelofte,
die haar met onverbreekbare banden aan den doode verbond. Bijna met geweld
moest ik haar wegbrengen.
De doodkist werd gesloten; de kaarsen op de candelabers, die aan het hoofd en
het voeteneinde stonden, werden aangestoken. Zij, die den dichter naar zijne
rustplaats geleiden wilden, kwamen. De Groothertog liet zich door den kommandant
van den Wartburg, v o n A r n s w a l d , en door den Baron v o n L o ë n uit Weimar
vertegenwoordigen. Reuter's vriend en uitgever, Hinstorff was uit Wismar
overgekomen. De corporatiën uit Jena, - de Germanen, Arminen en Teutonen
hadden afgevaardigden gezonden, daar Reuter vroeger tot de corporatiën in Jena
behoord had. De ontbonden vereeniging ‘Germania’, te Weenen

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

648
had een telegram gezonden. De neef van den overledene, August Reuter, was uit
Meckelenburg gekomen, - insgelijks de burgemeester van Reuter's vaderstad
Stavenhagen, v o n B u l o w , om een krans van eikenloof van den Fritz Reuter's-eik
op de kist neder te leggen; de stad Eisenach liet zich door haren burgemeester en
hooge ambtenaren vertegenwoordigen. Alle vrienden van den gestorvene waren
aanwezig, en hun getal was groot, want Reuter had geen vijand.
Reuters oude, getrouwe vriend, de raadsheer Fischer, geleidde de echtgenoote
des dichters uit Reuter's studeerkamer, door de met leeddragende gevulde zaal
naar den kleinen, stillen tempel, in welken de kist, rijk met kransen en bloemen
versierd, midden in het frissche groen, stond. Derwaarts traden ook zij, die met den
ontslapene het nauwst verbonden geweest waren. Reuter's oude vriend, de
superintendent-generaal Petersen uit Gotha, was gekomen, om de toespraak bij
de doodkist te houden, en met tranen in de oogen, diep ontroerd door den dood
zijns vriends, sprak hij plechtige, verheffende en troostvolle woorden.
Toen hij geëindigd had en de aanwezigen in een stil gebed zich hadden gesterkt,
namen wij, dichstbijstaande schrijvers, August Becker uit Eisenach, Hermann
Oelschläger uit Leipzig, de schooldirekteur Kreijenberg uit Iserlohn, en ik, door
burgers van Eisenach bijgestaan, de kist op, om den overleden dichter te dragen.
En toen wij met hem uit het huis op het terras traden, waar zijn geliefkoosde zitplaats
was geweest, hief het mannenkoor Mendelsohn's lied aan: ‘E s i s t b e s t i m m t
i n G o t h e s R a t h ’, 'tgeen de doode bij zijn leven zoo gaarne had gehoord, en
wij droegen hem tot aan den rand van het terras, om hem hier aan de dragers over
te geven.
Voor de villa had zich het geheele officierskorps van het garnizoen te Eisenach
met de militaire muziek geschaard, om zich bij den stoet aan te sluiten; tot hetzelfde
doel stonden daar de leerlingen der beide gymnasiën en vele bekenden van den
overledene, die binnen in huis geen plaats gevonden hadden.
Voor het tuinhek wachtte de open, met zwart bekleede en door vier met zwarte
dekkleeden behangen paarden getrokken lijkwagen, die het lijk naar het kerkhof
zou rijden. Reuter had vroeger den wensch geuit, naar echt Meckelenburgsch
gebruik begraven te worden, en dus werd de kist niet door een kleed bedekt, maar
stond die daar in rijke bloemenpracht getooid.
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Wèl was de vraag bij ons opgekomen, of de orden, die den ontslapene door
verscheidene vorsten waren verleend - ik wil hier slechts van de prachtige, Beijersche
Maximiliaan-orde, met welken tevens de adeldom verbonden was, en van de groote
gouden medaille, hem door den Groot-Hertog van Meckelenburg vereerd, gewagen
- op de kist moesten gelegd worden. In den geest van Reuter hadden wij het gelaten,
daar zijn bescheiden zin nooit van uiterlijke vertooning hield. Hoe zeer hij zich ook
over die bewijzen van bijzondere onderscheiding had verblijd, de orden zelve hebben
nooit zijne borst bedekt. En kon de kist een schooner sieraad dragen dan den
lauwerkrans, die den dichter toekwam? Het is zijn schoonste en hoogste ordeteeken.
's Namiddags om vijf uur zette de lijkstoet zich in beweging. Vooraan ging de
militaire muziek. De lijkwagen werd gevolgd door den neef des ontslapenen, door
zeer vele vrienden en vereerders; daarop kwamen de afgevaardigden der
corporatiën, die de lauwerkransen, die op de kist en den wagen geen plaats konden
vinden, in de hand droegen, en de leerlingen der gymnasiën. Zeventien rijtuigen
besloten den langen stoet.
Ook de echtgenoote des overledenen nam in een wagen, door vrienden vergezeld,
deel aan dezen laatsten, zwaren gang. Zij had het haar Fritz eenmaal beloofd hem
tot aan zijn graf te geleiden, indien hij vóór haar zou sterven, en echte liefde houdt
altijd woord. Met de kracht eener sterke ziel, in het bewustzijn, den ontslapene ten
allen tijde in trouwe liefde te hebben bijgestaan, hield zij zich op dezen gang staande.
En toen de lijkstoet langzaam heentrok door de stad, en de straten vol waren van
deelnemenden, nam menigeen stil zijn hoed af, daar hij wist, dat een dichter en een
goed mensch begraven werd.
Op de begraafplaats, die eerst om zes uur bereikt werd, hield de
Superintendent-generaal Petersen de lijkrede. Naar aanleiding der woorden: ‘d e n
o p r e c h t e l a a t d e H e e r a l l e s w è l g e l u k k e n ,’ - en aan Uhland's
vermaning: F r i s c h , v r i j , v r o o l i j k , v r o o m !’ ontwikkelde hij op treffende wijze,
wat de overledene geweest was als dichter, als vriend, als echtgenoot en als mensch.
Daarna sprak de diakonus Hasert uit Eisenach den laatsten zegen over den doode
uit. Het koor zong het lied: ‘A c h , b l e i b m i t D e i n e r G n a d e .’ - De vrienden
en bekenden traden nog eenmaal aan het open graf, om eene
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handvol aarde er in te werpen en den laatsten stillen groet hem na te zenden - Fritz Reuter rustte in de aarde.
Blauw en onbewolkt was de hemel boven het kerkhof; uit de verte staarde de
oude Wartburg derwaarts. De ontslapene was immers ook zijn vriend geweest;
menigmaal had hij den weg naar den Wartburg beklommen; tien jaren had hij aan
zijn voet gewoond.
Zóó was het heengaan van een dichter en een braven man. M e e r liefde dan
Reuter heeft zelden een mensch met zich genomen in het graf. Nu ligt hij daar, in
die stille rustplaats. Weldra zal zijn grafheuvel met frisch groen en bloemen bedekt
zijn; en zijne gade, die zulk eene liefdevolle verpleegster voor hem geweest is, die
geen ander levensdoel kende, dan voor hem te zorgen, zal met dezelfde liefde zijn
graf en de bloemen verplegen, en dan zal ook voor haar de bloem des vredes zich
ontsluiten.
In zijne werken heeft Frits Reuter een gedenkteeken voor zich opgericht, dat
duurzamer is dan erts en steen. In de harten zijner vrienden zal de herinnering aan
hem onuitwischbaar blijven, zoolang zij leven, en allen, die hem kenden, zullen nog
dikwijls zeggen: ‘hij was een goed mensch.’ Hij heeft in zijne geschriften aan het
duitsche volk een rijk en schoon erfdeel nagelaten, en zonde dit volk hem daarvoor
niet dankbaar zijn? Op zijn graf is de plaats dien dank te betoonen. Moge eerlang
een gedenkteeken aldaar het iederen vreemdeling zeggen, dat het duitsche volk
zijne dichters lief heeft!
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Latijn en Grieksch.
Door Joannes Tideman.
Onze tijd, als tijd van vernieuwing brengt van zelf met zich, dat men op alles wat
sedert lang bestaat het oog slaat met de twijfelende vraag: of het nog reden van
bestaan heeft, of althans onveranderd moet blijven voortbestaan.
Reeds hierom is natuurlijk ook de vraag aan de orde, of de veeljarige oefening
in de Latijnsche en Grieksche taal, letter-en oudheidkunde, die als voorbereiding
voor alle geleerde vak-studie gevorderd wordt, thans nog moet behouden worden?
Want hier geldt het iets dat reeds eeuwen heeft bestaan; iets, omtrent welks
onveranderd behoud men het reeds een halve eeuw niet eens was; iets dat in de
algemeene schatting niet weinig is gedaald, sinds het gebruik der Latijnsche taal
bij het hooger onderwijs eerst afgenomen, later bijna op eens geheel is prijs gegeven.
En terwijl dit een en ander van zelf aanleiding gaf tot velerlei bedenkingen tegen
het onveranderd behoud der zaak, hebben onder ons de herhaalde pogingen om
het hooger-onderwijs door een nieuwe wet te regelen ook bij herhaling dit onderwerp
ter sprake gebracht, en zijn daarbij de bedenkingen tegen het bestaande niet weinig
verscherpt en vermeerderd.
Bovendien heeft zich in de laatste halve eeuw zooveel voorgedaan wat de kracht
dier bedenkingen versterkt.
De zeer toegenomene kennis en studie van de Oostersche, vooral Indische
oudheid heeft voor de zoogenaamde klassicke, Grieksche en Latijnsche oudheid
de vroeger even natuurlijke als rechtmatige aanspraak op alleenheerschappij
verzwakt. De wetenschappelijke beoefenïng van de taal-, letter- en oudheidkunde
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der nieuwere volken heeft de vraag doen opkomen, of de beoefening van deze voor
de aanstaande geleerden van onzen tijd niet de voorkeur verdient, of althans de
eerste plaats in het voorbereidend onderwijs dient in te nemen? Ook de
natuurkundige wetenschappen hebben eene plaats in de algemeene geleerdheid,
ja door het middelbaar-onderwijs in de algemeene beschaving ingenomen, die het
thans eene schade voor de aanstaande geleerden kan doen achten, als bij hunne
voorbereiding ook niet een deel van den tijd, tot hiertoe uitsluitend aan Griekenland
en Rome geschonken, aan die schoone vakken van noodige kennis wordt afgestaan.
Met de sociaal-wetenschappen, die der staathuishoudkunde, staatsinrichting enz.
is dit evenzoo. En, - om niet meer te noemen, maar dit vooral niet voorbij te gaan alle vakken van wetenschap, in welke die aanstaande geleerden later moeten
geoefend worden, hebben van lieverlede zulk een omvang gekregen, dat het niet
meer schijnt aan te gaan, hen die zich niet voor goed aan de studie der wijsbegeerte
en letteren wijden, zoovele jaren bezig te houden met het Grieksch en Latijn en wat
daarbij behoort.
Waarlijk, dit zijn zaken, die men niet met een onverschillig of minachtend
schouderophalen voorbij gaat, maar die alle reden geven om aan de gestelde vraag
gedurig weder zijn aandacht en onderzoek te wijden. Want daarbij late men vooral
niet na nog dit in ernstige aanmerking te nemen. Het betreft hier eene zaak omtrent
welke geene vrijheid bestaat, maar dwang plaats heeft. De ouders die hunne zonen
voor eene geleerde opleiding bestemmen, hebben het niet aan zich, hen al of niet
aan die voorbereidende literarische oefeningen te onderwerpen; maar buiten deze
is door 's lands wetten de toegang tot de hoogeschool, en de toelating tot hun
eigenlijk studievak voor hen afgesloten. Zij hebben er dus alle aanspraak op, èn dat
het noodzakelijke of nuttige der bestaande inrichting gedurig zorgvuldig worde
overwogen, èn dat, zoo deze behouden blijft, zij, die zich naar haar moeten voegen,
tegen de bedenkingen, die ook hen niet ontgaan, van dat nuttige en noodige op
degelijke en deugdelijke gronden overtuigd worden. Zelfs zou het niet vreemd zijn,
als er onder de docenten, vooral de jeugdige docenten aan gymnasiën waren, die
hieraan behoefte hebben; dezulken, wie de bestaande staat van zaken als knaap
er toe bracht om hunne lust in literarische studie zich aan hnnne bestemming te
wijden, maar bij wie nu twijfel aan het noodige en nuttige van het onderwijs waarvoor
zij leven, hoogst schadelijk op hunne lust en liefde daarvoor werken kan.
Doch - is het niet eene hopelooze en dus overbodige zaak, tegen al het
aangevoerde nog naar afdoende gronden voor het behoud van
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bestaande te zoeken? Zeker moet het ons om dat z o e k e n evenmin als om het
weerleggen van het a a n g e v o e r d e te doen zijn, en of het b e s t a a n d e naar
ons oordeel moet behouden blijven kan eerst de slotsom van geheel ons onderzoek
uitmaken. Maar even zeker doen wij wel, uit te gaan van de herinnering dat zulke
zaken haar vóór niet minder dan haar tegen hebben; dat in tijden van vernieuwing
ligt te eenzijdig gewicht op het laatste wordt gelegd, en dat een gebruik, hetwelk
door eeuwen heen is blijven bestaan, een dieperen grond moet hebben, dan die in
tijdelijke en dus welligt voorbijgegane oorzaken gelegen was.
Tot deze laatste behooren zonder twijfel de volgende. Met de meeste werken der
Grieksche en Latijnsche oudheid kon men vroeger zich nauwelijks bekend maken,
als door ze in de oorspronkelijke taal of in Latijnsche overzetting te lezen - thans
bestaat daarvan een tal van overzettingen in alle beschaafde talen. Vroeger was
het Latijn de taal der geleerde wereld, zoodat men er mede vertrouwd moest zijn
om in haar te verkeeren - thans heeft dit niet meer plaats. Vroeger was het Latijn
de taal van het hooger onderwijs en had men voor het laatste het eerste noodig. thans heeft ook dit opgehouden. D e z e veel afdoende redenen, waarom vroeger
e l k geleerde met een geregelden cursus in Latijn en Grieksch moest beginnen,
bestaan dus niet meer.
Maar - k begin van onderen op. - V o o r e e r s t : De terminologie van alle
wetenschappen is zoo zeer uit Latijn en Grieksch gevormd, dat dit zonder kennis
van die talen moeite, bezwaar, ja gevaar van misvatting voor haar beoefenaars
oplevert. Hebben hierom zelfs alle beoefenaars der natuur- en geneeskunde kennis
van Latijn en Grieksch noodig, voor de wetenschappelijke beoefenaars dier vakken
zijn zij reeds om den arbeid hunner voorgangers en de gansche geschiedenis hunner
wetenschap onmisbaar. V e r d e r : Nog veel meer is bekendheid met de Grieksche
en Latijnsche taal-, letter- en oudheidkunde voor de wetenschappelijke rechts- en
godgeleerdheid, evenals voor de wijsbegeerte eene bepaalde behoefte. V o o r t s :
Onze geheele Europeesche beschaving is door hare wording en ontwikkeling zoo
geworteld in die van Griekenland en Rome, dat, terwijl elk Westersch geleerde en
man van wetenschap allereerst in staat moet zijn om de beschaving van zijn tijd te
verstaan, dit zonder degelijke kennis van de Grieksch-Latijnsche oudheid niet
mogelijk is. E i n d e l i j k : Terwijl men zich meer en meer vereenigt in de meening,
dat het hooger onderwijs oefening in de wetenschappen, en niet zoo zeer oefening
voor wetenschappelijke bedrijven moet beoogen, moet het voorbereidend onderwijs
noodzakelijk ten doel hebben g e s c h i k t h e i d voor die oefening in wetenschap te
weeg
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te brengen. En zoo is het in de zaak die wij bespreken eene hoofdvraag, op welke
zeer veel aankomt, of er een beter middel bestaat dan de voorbereidende studie
der klassieke letteren om dien z i n voor wetenschappelijk onderzoek op te wekken,
en aan den geest die v o r m i n g , die richting en soort van ontwikkeling te geven,
welke de geschiktheid voor het beoefenen der wetenschap uitmaken.
En deze vraag schijnt nog altijd ontkennend te moeten beantwoord worden. Met
de wiskunde heeft men, en met groote ingenomenheid de proef genomen; maar de
uitkomst heeft de overtuiging gegeven dat men van haar begeerde wat zij niet geven
kon. En het ligt ook in den aard der zaak, dat de invloed, dien zij, de kunst van
rekenen en meten, op de vorming van den geest oefent, wel voor het doel dat men
beoogde van waarde, maar onvoldoende is, en zij in geen geval als algemeene
voorbereiding van wetenschappelijke studie met die der klassieke taal- en letterkunde
is gelijk te stellen. Een matthematisch werkend hoofd bezit zelfs voor de
natuurwetenschap wel ééne noodige eigenschap, maar bij welke nog andere van
geheel anderen aard niet minder noodig zijn. En voor de overige wetenschappen
is mathematische berekening waarlijk het middel niet om in het onderzoek het best
te slagen. Maar t a a l is in haar vorming en voortgaande ontwikkeling de natuurlijke
uitdrukking van dat denken, gevoelen en verbeelden, waarmede men in alle
menschelijke wetenschap te doen heeft, waaraan men zijn methode van onderzoek
heeft te ontleenen, waaruit men zijne resultaten heeft op te maken. Natuurlijk drukken
zich die in de litteratuur en in de instellingen en gebruiken, met welke de
oudheidkunde zich bezig houdt, nog meer ontwikkeld en sterker sprekend uit. Zoo
moet oefening in taal-, letter- en oudheidkennis wel de koninklijke weg zijn om
gevormd te worden voor wetenschappelijk onderzoek. En die van 't Latijn en Grieksch
beveelt zich hiertoe door redenen aan, die voor de studie van taal-, létter- en
oudheidkunde van geen ander volk in gelijke mate bestaan.
Hiervan ligt de eerste reden in den aard van die beide volken der oudheid, in wier
aanleg natuurlijk de oorzaak gelegen was van die heerschappij, welke zij niet alleen
in hunnen tijd over de toenmalige wereld voerden, maar die zij ook daarna eeuwen
lang, tot heden toe, op het gebied des geestes, op dat van beschaving, kunst,
wetenschap en staats-regeering zijn blijven oefenen. Eene andere reden ligt in deze
laatste heerschappij, die voor alle voorgangers in beschaving, kunst, wetenschap
en staats-regeering aan Griekenland en Rome eene belangrijkheid geven, zoo als
geene andere volken bezitten, ja bekendheid met hunne taal, letteren en oudheid
tot een onmisbaar ingrediënt
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maken van alle degelijke beoefening van wetenschap. En als derde en voorname
reden komt hierbij deze, dat ten gevolge van die heerschappij van Griekenland en
Rome op het gebied des geestes, hunne talen, literatuur en oudheid in den loop
der eeuwen zijn onderzocht en bewerkt in eene mate, waarin dit met die van geen
enkel volk, ook niet met die der nieuwere volken nog heeft plaats gehad, zoodat
hier eene bekendheid bestaat, die bij het onderwijs al de voordeelen van de
s t r e n g s t e oefening in taal, letteren en oudheid kan verzekeren en dus haren
vormenden invloed in de ruimste mate doen ondervinden.
Om deze redenen is er voor mij geen twijtel aan, of eene verdere degelijke en
deugdelijke beoefening der wetenschap blijft gebiedend eischen dat hare toekomstige
beoefenaars langs den weg der klassieke taal-, letter- en oudheidkennis daartoe
worden gevormd en opgeleid. Voor die toekomstige degelijke en deugdelijke
beoefening van alle wetenschappen en wetenschappelijke bedrijven zou ik
onberekenbare schade vreezen, zoo de wetenschappelijke opleiding van die
literarische voorbereiding werd ontdaan. Want onherstelbaar nadeel zou worden
toegebracht aan datgeen waarop alles aankomt, aan den grondslag van echte
wetënschappelijke bekwaamheid en ware geleerdheid, die in een wetenschappelijken
z i n , en eenen voor wetenschappelijk onderzoek g e v o r m d e n geest gelegen is,
terwijl de wetenschap en geleerdheid tevens zouden worden losgerukt van den
grond waarin zij historisch geworteld staan. En juist datgeen wat thans het meest
tot opheffing of vermindering van de literarische voorbereiding zou kunnen noopen,
zou het kwaad hiervan sterk vermeerderen en vergrooten. Het is de groote omvang,
dien elke wetenschap gekregen heeft en die schijnt te vorderen, dat haar beoefenaar
zich vroeger aan haar, of althans aan hare elementaire vakken wijde. Want die
groote omvang van elke wetenschap brengt van zelf met zich, dat vele van hare
aanstaande beoefenaars al spoedig een of enkele speciaal vakken ter beoefening
uitkiezen. En het gedeeltelijke, beperkte, eenzijdige dat hierdoor onvermijdelijk in
de beoefening der wetenschap ontstaat, kan alleen voor een groot deel onschadelijk
gemaakt worden, door den wetenschappelijken zin, en de wetenschappelijke
geestes-vorming die door middel van het voorbereidend onderwijs aan hare
beoefenaars is eigen geworden. Ook geven deze - men vergete dit vooral niet - die
eigenaardige vaardigheid, gevatheid, vlugheid, welke bij de latere oefening in eene
bijzondere wetenschap, ja bij hare latere beoefening zeer in rekening moeten komen
tegenover den ruimeren tijd dien men voor de opleiding in deze zou mogen
verlangen.
En men bedenke wel wat men doen zou, als men b.v. de

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

656
aanstaande natuur- en geneeskundigen - voor wier die uitgebreide omvang hunner
wetenschap het meest in aanmerking komt - reeds van der jeugd af, in de plaats
van met klassiek literarische studien, met de elementair vakken van hunne
wetenschap ging bezig houden. Zou dit niet de rechte weg zijn, om weldra hen,
althans velen hunner buiten het kader der echt wetenschappelijk gevormden te
e

e

e

doen vallen en, als zij van hun 12 tot hun 18 jaar op het Gymnasium, van hun 18
e

jaar tot hun 23 of 24 jaar op de Universiteit altijd met diezelfde soort van zaken
moeten bezig zijn, bij velen geestverstomping, bij anderen weerzin in hun studievak
te verwekken eer zij daarin nog recht zijn opgeleid?
Maar in weerwil van dit alles, en hoeveel meer van dien aard nog misschien ware
op te merken, bestaan er eischen van den tijd, die - wie zou het niet erkennen? niet zijn af te wijzen, met welke rekening moet gehouden worden, naar welke men,
al is het niet zonder eenige opoffering, zich voegen moet. En wat ik, nevens den
uitgebreideren omvang van alle wetenschappen, daarvan boven vermeldde, de
noodzakelijkheid dat onze aanstaande geleerden en wetenschappelijke mannen
meer dan tot hiertoe in de natuurwetenschap, de wetenschap der zamenleving, de
taal- letter- en oudheidkennis der nieuwere volken worden ingeleid, het moet bij
hunne voorbereidende opleiding in aanmerking genomen worden. Het is zoo. Maar
niet minder vast staat dit, dat de eisch eener degelijke beoefening der wetenschap
in 't belang van dien tijd zelf moet vervuld worden.
Zoo wordt dunkt mij de vraag deze: is er aan het elementair hooger onderwijs
eene inrichting te geven, door welke aan die genoemde vereischten van den tijd
genoegzaam voldaan, en toch van het klassiek literarisch onderwijs voor allen
genoegzaam behouden worde? En terwijl ik aan andere nog meer bevoegden,
vooral aan leeraars aan onze Gymnasiën de bepaalde beantwoording dezer vraag
moet overlaten, zou ik hen dringend willen uitnoodigen, daarover hunne gedachten
te laten gaan, en ze voor eene nieuwe wettelijke regeling van het hooger onderwijs
mede te deelen. Ik voor mij besluit mijne opmerkingen nog slechts met enkele die
hierop betrekking hebben.
Het is goed dat op onze middelbare scholen ook eenig onderwijs in enkele vakken
van de w e t e n s c h a p d e s m a a t s c h a p p e l i j k e n l e v e n s gegeven wordt,
want voor hare leerlingen bestaat geene gelegenheid om later iets van onze
staats-inrichting en van staatshuishoudkunde te leeren. Maar anders is dit zeker
een onderwijs, waaraan men op ons verderen leeftijd meer heeft. En terwijl elk
student daarin onderwijs aan de Hoogeschool kan ontvangen zou ik het Gymnasium
daarmede niet willen belasten, daarvoor van zijn kostelijken leeftijd niet doen afstaan.
Een elementair
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cursus in beide genoemde vakken zou aan de Universiteit verplichtend kunnen
gemaakt worden voor doctoraal of promotie van niet-juristen.
Zoo ééne bij-studie voor dezulken kan, terwijl zij niet veel tijd vordert, aan de
Hoogeschool niet schaden, maar door de verscheidenheid zelfs goed zijn. Doch
om den grooten omvang van elk vak van wetenschap, waaraan men zich daar van
den aanvang af wijdt - de propaedeutische studiën reken ik naar de Gymnasiën
overgebracht - moet dit niet verder worden uitgebreid. Wat zij, die geen natuur- of
geneeskundigen worden zullen, van de n a t u u r w e t e n s c h a p te leeren hebben,
moet dus aan het Gymnasium onderwezen worden. Men kan dit tot mathesis, physica
en chemie bepalen, en daarvoor bij opvolging gedurende de zes jaren van den
cursus een paar uur in de week bezigen. Studenten in de natuur- en geneeskunde
komen dan tevens wat voorbereid in deze vakken aan de Universiteit. Overigens
bedenke men hierbij dat het niet de vraag is: hoe aan de Gymnasiën een onderwijs
in de natuur-wetenschap te geven dat voor aanstaande geneeskundigen als hun
propaedeusis dat kan vervangen wat zij thans aan de Hoogeschool vinden? Dit is
onmogelijk, en niet in overeenstemming met den aard van het Gymnasiaal onderwijs,
dat algemeen voor allen moet zijn, en zoo min mogelijk naar de latere bestemming
der leerlingen zich moet richten. Ook behoeft het niet, want de natuurstudie is voor
den geneeskundige meer dan propaedeusis, zij is de grondstudie van zijn vak. Wat de n i e u w e r e t a a l - e n l e t t e r k u n d e betreft, houde men in het oog,
vooreerst, dat het hier ten deele onderhouding en voortzetting van het reeds geleerde
geldt, ten andere, dat hier nite vorming door literarische oefening het doel is, waartoe
het Grieksch en Latijn gebezigd wordt, maar kennismaking voor gebruik, en dus in
een cursus van zes jaren, dien wij stellen, wekelijksch een paar uren kunnen
voldoende zijn.
Doch veel is er voor, al is het uitzondering op de algemeene bestemming van het
Gymnasiaal onderwijs, maar dan ook éénige uitzondering, voor hen die het als
aanstaande godgeleerden behoeven, of als literatoren begeeren, nog de elementen
van het H e b r e e u w s c h op te nemen. De eersten dienen, als zij aan de
Hoogeschool komen, waar geen eigenlijke propacdensis hen meer wacht, daarin
geoefend te ziju.
Ook in de a a r d r i j k s k u n d e , naar de tegenwoordige opvatting dezer
wetenschap, mogen de Gymnasiasten geen vreemdelingen blijven. Wensch ik dan,
om den leeftijd der leerlingen, vooral in de eerste jaren nog dit, dat men een uur op
't midden van een of twee dagen in de week voor gymnastiek openhoude; zoo
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heb ik alles genoemd wat in aanmerking komt. Want voor het catechetisch onderwijs
laat het Gymnasium des woensdags na 12 uren den tijd vrij. En mist men uit de
tegenwoordige propaedeus der Hoogeschool nog één vak, de wijsbegeerte, zij
behoort niet tot het onderwijs van den Gymnasiaal-tijd. En intetegendeel, zij moet
aan de Hoogeschool zóo onderwezen worden, dat zij daar althans voor juristen en
theologanten niet minder dan voor literatoren tot de verplichte vakken hunner studie
behooren kan.
Om nu ten slotte duidelijk te maken hoe het verlangde veel omvattend onderwijs
in den cursus zijn behoorlijke plaats kan vinden, zou hier een goed ontworpen
leerplan zeer wenschelijk zijn. Maar daarmede zou ik mijne bevoegdheid te buiten
gaan. Slechts eene opmerking nog. Voor de leerlingen is het zeker niet te veel,
wanneer men hen, als tot hiertoe, gedurende de zes dagen der week 3 uur in den
voormiddag en op 4 dezer dagen 2 uur in den namiddag bezig houdt. Tegen 1, 2
uur meer behoeft men dus, als de meerdere vakken van onderwijs het vorderen,
om hunnentwil niet op te zien. En heeft men alzoo gedurende zes jaren over 26 à
28 uren 's weeks te beschikken, dan moet het mogelijk zijn bij goede verdeeling en
goede methode aan de hoofdzaak, het klassieke onderwijs, haren eisch te geven,
en tevens in het overige aan de behoefte te voldoen.
Augustus 1874.
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Persius.
Door Dr. D. Burger.
Wie leest tegenwoordig Persius? ja, wie is er zelfs onder de geleerden, die van hem
gehoord heeft? Zijn naam is misschien uit eene geschiedenis der Latijnsche
letterkunde bekend, doch hierbij blijft het. En toch is zijn werkje - want er zijn van
hem slechts zes satiren over - vooral tegenwoordig zeer belangrijk. ‘Tegenwoordig!’
zegt misschien iemand, die maar niet begrijpen kan, hoe een oud Latijnsch dichter
voor onzen tijd belangrijk kan wezen. Onze tijd toch is de tijd van vooruitgang op
elk gebied, en dus hebben wij met die oude lieden niets meer uit te staan.
Verre zij het van mij te loochenen, dat er in vele zaken tegenwoordig vooruitgang
is; maar ik aarzel niet bepaald te ontkennen, dat die vooruitgang algemeen is. In
het godsdienstige en maatschappelijke is tegenwoordig eene ontbinding werkzaam,
die wel nog bedekt en door uiterlijke vormen eenigszins teruggehouden wordt, maar
die toch waarlijk genoeg in het oog valt. Het oude geloof is ondermijnd, de nieuwe
vorm is nog niet gevonden. De één twijfelt tegenwoordig aan alles; de ander houdt
zich krampachtig aan de overlevering vast; een derde zoekt troost in oostersche
denkbeelden en roemt het Buddhismus als het non plus ultra; een vierde ziet overal
niets dan stof, die door toevallige samenkoppelingen en werktuigelijke verbindingen
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het heelal tot eene wereld gemaakt heeft; een vijfde zoekt door verkeer met de
geestenwereld zich van het bestaan der onsterfelijkheid te overtuigen, en meent
daardoor een blik in het bovenzinnelijke te kunnen slaan; een zesde.....doch waartoe
dit nog verder uit te werken? Er zijn schier evenveel meeningen als menschen en
de verwarring op geestelijk gebied is algemeen. Voeg hierbij de onzinnige weelde
der hoogere standen, de kwade trouw, waarmede door velen naar geld gejaagd
wordt, en de ontevredenheid en samenspanning der werklieden, die de bestaande
maatschappelijke orde dreigt om te keeren; en het zal niet kunnen ontkend worden,
dat onze tijd, niettegenstaande dien hooggeroemden vooruitgang, ver van gezond
is.
In dit opzicht nu is onze tijd wezenlijk niet ongelijk aan het tijdperk van het
Romeinsche keizerrijk, toen ja de handel bloeide, het onderling verkeer der volken
gemakkelijker was dan ooit, en de beschaafde wereld zich veilig waande voor
omkeering; maar toch door kritiek van de overlevering, door het bekend worden
met oostersche godsdiensten, door het tot goden maken van gestorvene keizers,
door het veldwinnen der materialistische wereldbeschouwing van Epicurus, het
geloof der voorvaders ondermijnd was; de pogingen, om door tooverij en
geestenbezwering met de bovenzinnelijke wereld in betrekking te komen, weer
opkwamen; door de groote ongelijkheid der bezittingen de omkeering der
maatschappij werd voorbereid; en de barbaren, die het schijnbaar voor de eeuwigheid
gevestigde rijk zouden omverwerpen en deze bedorven maatschappij zouden doen
uitéénspatten, zich aan de grenzen begonnen te vertoonen.
In dien tijd was er ééne richting, die onberekenbaar veel nut deed, daar zij het
zedelijk bewustzijn wakker hield, en hierdoor het toenemende bederf tegenwerkte.
Deze richting was de Stoicijnsche wijsbegeerte, die onder anderen door het
zedekundig handboekje van Epictetus ook onder ons bekend is. Deze wijsbegeerte
verkondigde wel geene onafhankelijke zedekunde: want zij had eene pantheïstische
wereldbeschouwing, noemde Jupiter den geest des heelals, en leerde dat de rede
den mensch moet nopen, om in zijnen kring de orde na te volgen, welke Jupiter in
het groote heelal handhaaft; maar de wijsgeeren van den keizertijd behandelden
toch bij voorkeur de zedekunde, daar zij terecht inzagen, dat het bovenal noodig
was de zedelijke denkbeelden te verhelderen en het zedelijk bewustzijn wakker te
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schudden. Zij drongen vooral aan op de inwendige vrijheid, welke daarin bestaat,
dat de rede de hartstochten beheerscht; en zij leerden dat alleen de mensch, die
deze bezit, wezenlijk gelukkig is, hoedanig ook zijn uiterlijk lot moge wezen; en dat
hij den dood niet vreest, daar het er niet op aan komt l a n g , maar goed te leven.
Niet de hoegrootheid maar de hoedanigheid van 's menschen leven is de hoofdzaak;
en de wijze vreest niet het leven te verlaten, wanneer hij gelooft, dat zijne taak is
afgedaan.
In den laatsten tijd van de republiek had Cato, die zoolang hij kon de vrijheid tegen
Caesar verdedigde, en, toen Caesar beslissend overwonnen had, het leven vrijwillig
verliet, even als Brutus, die de vooruitzichten op groote fortuin, welke de gunst van
Caesar hem aanbood, verwierp, Caesar vermoordde, om de vrijheid te redden, en
vervolgens de wapenen voor de vrijheid opvatte, deze wijsbegeerte aangenomen.
Het is waar, Cato wanhoopte te vroeg, en Brutus dwaalde dubbel, èn toen hij de
vorstelijké heerschappij uit Rome wilde uitroeien, terwijl zij juist noodig was, èn toen
hij, na het verijdelen zijner pogingen, nadat de wrekers van Caesar zijn leger
verslagen hadden, zichzelven onder den uitroep: o deugd, gij zijt slechts een ijdel
woord! om hals bracht; maar de stoicijnsche wijsbegeerte was met deze twee
mannen niet uitgestorven. Integendeel, zij bleef de geloofsovertuiging van de edelste
Romeinen, sterkte menigeen in zijne pogingen om het keizerlijk despotismus althans
binnen wettelijke perken te houden en in den Senaat nog eene soort van
volksvertegenwoordiging te redden, en toonde eindelijk haren weldadigen invloed,
toen het tijdperk der Antonijnen aanbrak, en de edele Marcus Aurelius als wijsgeer
op den troon het Romeinsche rijk gelukkig maakte.
Onder de verkondigers van deze leer is ook Persius te rekenen. In eenige weinige,
korte en krachtige gedichten heeft hij de hoofdpunten der stoicijnsche moraal
behandeld. Hij heet zeer moeielijk en afschrikkend, en is dit ook op het eerste gezicht,
zoo door zijn stijl als door de aanhoudende zinspelingen op in zijnen tijd algemeen
bekende doch thans vergeten dingen. Durft iemand hem evenwel te bestudeeren,
en bezigt hij daartoe de hulpmiddelen, die tegenwoordig niet ontbreken, dan zal hij
zien, dat Persius de kennismaking waard is; en hij zal niet doen als de kerkvader
Hieronymus, van wien verhaald wordt, dat hij de
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verzen van Persius gelezen en niet verstaan hebbende ze in het vuur wierp, met
den uitroep: als gij niet wilt begrepen worden, verdient gij niet gelezen te worden!
Tot bewijs van onze bewering zullen wij hier de inhoudsopgave zijner gedichten
laten volgen. In eene korte inleiding zegt Persius, dat hij geen door hoogdravende
verbeelding aangeblazen dichter is, maar half boer zijnde zijn lied in de heiligdommen
der dichters brengt; en dat hij al de kunsten, waarmede verzen worden aanbevolen,
voor uitvindingen van den honger houdt.
In de eerste satire zegt hij te vreezen, dat niemand zijne gedichten zal lezen. In
Rome wordt zooveel geschreven en voorgelezen, zelfs door oude lieden, en wel
vooral dingen, die de hartstochten opwekken en de zinnen prikkelen. Hierbij worden
dan toehoorders genoodigd, die eerst op eenen maaltijd onthaald worden, en dus
hierdoor gestreeld alles prijzen wat de gastheer voordraagt, ofschoon zij hem vaak
achter zijn rug uitlachen. Die dichters verzuimen strenge oefening en gaan terstond
hoogdravende verzen vol wansmaak vervaardigen. Deze wansmaak is zóó erg, dat
zij ook in de pleitzaal is doorgedrongen, waar men in pleitredenen over de
gewichtigste dingen jacht maakt op klinkende volzinnen. De dichter haalt hiervan
een paar voorbeelden aan, en klaagt, dat het goede voorbeeld van Vergilms
versmaad wordt. Hij weet wel, dat zijne eigene verzen, als hij die kunsten verwerpt,
ernstige moraal leert, en de verkeerde zeden berispt, door weinigen zullen gelezen
worden, doch hij wil zijne overtuiging in zijn boekje nederleggen, en is tevreden, als
enkele door degelijke studie gevormde vrienden zijnen arbeid goedkeuren; maar
de goedkeuring van het aanzienlijke gemeen is hem onverschillig.
De tweede satire is in mijn oog de voortreffelijkste van den geheelen bundel. De
dichter wenscht zijnen vriend Macrinus met diens verjaardag geluk, en doet dit van
harte, omdat Macrinus geene wenschen koestert noch iets van de goden vraagt,
hetwelk hij niet openlijk durft bekennen. Andere lieden wenschen en bidden om den
dood van rijke bloedverwanten en pupillen, van wie zij erven moeten. Zij durven van
Jupiter te vragen wat zij voor een menschelijken rechter niet zouden wagen uit te
te spreken. Zij meenen, dat de goden zich hunne ongerechtigheid niet aantrekken,
omdat zij nog niet door den bliksem getroffen zijn en omdat zij ze door offers
omgekocht hebben. Vrouwen wenschen voor kleine kinderen vaak onbehoorlijke
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dingen; maar hij hoopt, dat de goden die wenschen niet zullen verhooren. Ook zijn
er, die om gezondheid en krachten bidden, en door onmatigheid hun lichaam
bederven; die hun vee door groote offers verminderen, in de hoop, dat de goden
het zullen vermeerderen. Zij vinden zelven het goud zeer begeerlijk, en, daar zij
hetzelfde van de goden veronderstellen, vergulden zij de standbeelden der goden,
wier gunst zij hierdoor denken te verwerven. Door deze verkeerde meening is de
oude eenvoudige eeredienst van Numa verdrongen. Het is echter bespottelijk te
meenen, dat de goden in onze weelde behagen scheppen. Wanneer iemand oprecht
en eerlijk van wandel is, dan kan hij ook met geringe offers aan de goden welgevallig
wezen.
De derde satire begint met eene beschrijving van eenige jongelingen, die in plaats
van op te staan om te studeeren, hunnen tijd verslapen. Eindelijk ontwaakt beginnen
zij met op slaven te schelden. die hen niet vlug genoeg bedienen, en vervolgens te
klagen, dat de pennen en de inkt niet deugen. Hieruit neemt de dichter aanleiding.
om het hooge belang der zedelijke opvoeding aan te toonen. Het is niet genoeg
door zijne bezittingen onafhankelijk te wezen, als men een slaaf zijner hartstochten
is. Ook hij had vroeger een af keer van studie, zegt hij; en hij had meer behagen in
spelen. Zóó kan het echter niet blijven. De jeugd moet den weg ten goede van den
tegenovergestelden leeren onderscheiden. Die dit niet in zijne jonge jaren geleerd
heeft, en niet weet in te zien, wat het doel des levens is, en welke dingen waardig
zijn nagejaagd te worden, zal de ware vrijheid niet verkrijgen. Onwetende menschen
bespotten de wijsbegeerte, doch het gaat hun als zieken, die den raad des
geneesheers niet willen volgen, totdat zij door de gevolgen van hunne verkeerde
levenswijs sterven. Zij zullen door hunne hartstochten zoolang overheerscht worden,
totdat zij in erge dwaasheden vervallen, en zelfs door gekken voor gek gehouden
worden.
De vierde satire is in mijn oog eene der minste, ofschoon ook zij hare schoonheden
bezit, en de daarin voorkomende moraal voortreffelijk is. Zij heeft het gebrek, dat
de ondeugd daarin, althans voor onzen smaak, te naakt beschreven en zonder
euphemismen ronduit genoemd wordt; hetgeen voor onze ooren te ruw is. Gevaar
is er niet, dat iemand door beschrijvingen, waarin het kwaad in zijne leelijkheid wordt
voorgesteld, lust zal krijgen om het te bedrijven; maar onze begrippen van
betamelijkheid
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zijn met deze aanschouwelijkheid in strijd. Men houde evenwel in het oog, dat de
ouden veel meer dan wij gewoon waren, de dingen bij hun eigenlijken naam te
noemen. De dichter spreekt in dit lied een jongeling aan, die de staatszaken wil
behandelen, zonder daartoe de noodige voorbereiding te bezitten. Hij verwijt hem
zijne onkunde en weelderige levenswijze, en zegt, dat hij trotsch is op zijne voorname
afkomst en fatsoenlijk uiterlijk, en zich niet ontziet menschen, die hij van gierigheid
beschuldigt, te beschimpen; maar dat hij zich ondertusschen aan de ergste
losbandigheid schuldig maakt. Hij kleedt zich fraai en wordt door het gemeen
toegejuicht; doch de dichter vermaant hem zich hierdoor niet te laten misleiden,
maar zich in zelfkennis te oefenen, waardoor hij zal merken, dat hij voor zijne taak
niet berekend is.
Deze satire begint zóó alsof Socrates tegen Alcibiades sprak; maar spoedig blijkt
het, dat de dichter een Romein op het oog heeft, dien hij niet uitdrukkelijk wil noemen.
De vraag is wien hij bedoelt. De uitleggers, in aanmerking nemende dat Persius de
eerste jaren van Nero beleefd heeft, doch gestorven is, voordat Nero zijne ergste
tirannie had uitgeoefend, houden het er voor, dat hij hier den jongen Nero op het
oog heeft, die toen nog populair was, doch van wien Persius reeds genoeg vernomen
had, om overtuigd te wezen, dat hij voor zijne taak niet deugde. Zijn oordeel is
schrikkelijk door de uitkomst bevestigd.
De vijfde satire is zeker eene der beste van den geheelen bundel, en het zou mij
niet verwonderen, indien vele lezers haar zelfs boven de tweede verkozen. De
inhoudsopgave moge hiervan het bewijs geven. Persius spreekt in deze satire zijn
vriend, den stoicijnschen wijsgeer Comutus aan, en zegt, dat de dichters gewoon
zijn zich groote kracht van spraak en taal te wenschen, om allerlei fabelen te
bezingen. Zijn vriend houdt niet van al die kunsten, maar blijft bij de werkelijke
wereld. Hij zal zich dus ook niet daarop toeleggen, maar wil hem eens zijne denkwijze
meedeelen. Hij zou zich groote kracht van spraak en taal wenschen, om te
vermelden, hoeveel hij aan Cornutus te danken heeft. Hij verhaalt, dat, zoodra hij
niet meer onder opzicht stond, hij zich tot Cornutus gewend had. Zij hadden veel
samen gestudeerd, aangenaam omgegaan en steeds eendrachtig geleefd. De
menschen hebben geheel verschillende neigingen. De één drijft bandel, de ander
leeft lui en lekker, een derde bemint het buitenleven, een vierde het dobbelspel,
een vijfde geeft zich aan
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minnarij over; en te laat beklagen zij zich over hunne verkeerdheid. Cornutus schept
er behagen in, om des nachts de wijsbegeerte te bestudeeren, die bij over dag aan
jongelingen wil onderwijzen. Het ware te wenschen, dat allen zich op zulke studie
toelegden. Ongelukkig stellen de meesten het telkens uit, en komen alzoo nimmer
tot de ware vrijheid. Men zegt, dat een slaaf, zoodra hij is vrijgelaten, een vrij man
is. Dit is ongerijmd; want vrij is iemand, die doen kan wat hij wil, en dit kunnen de
meesten niet, omdat zij volstrekt niet weten, wat zij eigenlijk doen moeten, en alzoo
uit domheid verkeerd handelen; en ook omdat zij door hunne hartstochten beheerscht
worden. De geldzucht zet hen aan, om bezwaarlijke handelsreizen te ondernemen
en daarbij geene oneerlijke praktijken te ontzien; de weelderigheid noopt hen
daarentegen een lui en lekker leven te zoeken, en den korten tijd vóór den dood
met eten en drinken door te brengen. Zóó worden zij door verschillende beheerschers
her- en derwaarts getrokken. Het gaat hun als den jongeling in een bekend blijspel,
die zijne minnares wil verlaten, omdat hij boos op haar is, maar door zijne liefde
weer in de oude slavernij terug gedreven wordt. Een ander wordt door eerzucht
aangezet, om de kiezers te vleien; een derde wordt door bijgeloof begunstigd en
genoopt, om allerlei Joodsche en Egyptische plechtigheden te verrichten, ten einde
kwade voorteekens af te weren. Men kan dus al deze menschen onmogelijk vrij
noemen, al lachen zij om deze gegronde aanmerking.
Deze satire, die door Boileau is nagevolgd, geeft dus eene aanschouwelijke
voorstelling van de wijze, waarop de zedelijke vrijheid door de Romeinsche stoicijnen
werd opgevat: en al wisten wij van deze geheele wijsbegeerte niets dan dit ééne
stuk, dan zouden wij nog moeten erkennen, dat zulk eene leer heilzaam op de
zedelijkheid moest werken.
De zesde en tevens laatste satire handelt over de gierigheid. De dichter vraagt
zijnen vriend Bossus, of hij reeds op zijn Sabijnsch buitenverblijf verzen zit te maken.
Hij houdt zich op aan de Ligurische kust; en leeft aldaar tevreden. Hij ziet rondom
zich verschillende karakters bij zijne buren, onder anderen tweelingbroeders, waarvan
de één gierig, de andere een verkwister is. Hieraan ontleent hij de aanleiding om
over het gebruik van rijkdom te handelen. In den regel is het het beste van zijne
inkomsten te leven, en zijn land zóó te bezorgen, dat men jaarlijks
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oogsten kan. Is echter een vriend door schipbreuk geruïneerd, dan durft hij om
dezen te helpen zijn kapitaal aanspreken. De erfgenamen mogen zich hierover
ergeren, doch dit is hem onverschillig. Ook als er een vaderlandsch feest is, durft
hij buitengewone uitgaven doen. Als hij geene familie had, zou een onbekende zijn
erfgenaam wezen. Als men het evenwel goed nagaat, zijn alle menschen van
dezelfde afkomst, en of iemand nog in de verte bloedverwant is, beteekent niets.
Hij durft dus het leven in redelijkheid genieten, en vindt het dwaasheid zich te
bekrimpen, om voor erfgenamen op te leggen.
Deze satire is in mijn oog de zwakste van den bundel. Men houde evenwel bij de
lezing in het oog, dat Persius, voor zoover wij weten, geene vrouw of kinderen had,
en jong gestorven is. Ook heeft zijne nalatenschap genoegzaam bewezen, dat hij
zijn goed niet verkwist had; want toen hij op zijn achtentwintigste jaar stierf, liet hij
aan zijne zusters ongeveer f 1,000,000 na; en zijne boeken benevens ongeveer f
10,000 vermaakte hij aan zijn vriend Cornutus, die de boeken aannam, maar het
geld weigerde, en de uitgave van hetgeen hem in de nagelatene geschriften van
Persius uitgevenswaard voorkwam bezorgde.
Wanneer iemand het vorige gelezen heeft, dan twijfelen wij niet, of hij zal erkennen,
dat in de gedichten van Persius eene gezonde, verlichte moraal gevonden wordt,
en dat de stoicijnsche zedekunde met recht als een der steunpilaren van de
zedelijkheid in de verbasterde Romeinsche wereld kan beschouwd worden. Ik aarzel
niet als mijne overtuiging uit te spreken, dat de lessen der stoicijnen meer dan iets
anders hebben bijgedragen, om in de bedorven Romeinsche maatschappij den
slechten invloed van het keizerlijke despotismus en de kwade voorbeelden van het
hof tegen te werken en zóó den ondergang des rijks te vertragen, en dat menigeen
hierin een hulpmiddel gevonden heeft, om de verzoeking te wederstaan en zich niet
door den stroom van het zedenbederf te laten meeslepen. Hierin ligt eene vermaning
voor onzen tijd, om bij de algemeene ontbinding der oude vormen en denkwijzen
de studie der wijsgeerige zedekunde, die voor onzen tijd hetzelfde kan en moet
uitwerken, met ijver ter harte te nemen. Wat ook verandere en te gronde ga, de
zedelijke waarheid is een paal boven water, die den sterksten stroom weerstaan
kan, en waaraan het schip der maatschappij, dat door den stroom der
wereldgebeurtenissen dreigt medegesleept te worden, kan worden vastgebonden.
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Van Lennep en Walter, Scott.
Door J. Winkler Prins.
‘Ieder groot schrijver heeft zijn voorbeeld, waaraan hij veel verplicht is.’
Gids, 2, 531.
‘Aan allen menschelijken arbeid kleeft onvolkomenheid.’ De verstandige schrijfster
van ‘Geeske van den Elzenpas’ zou het verwijt verdienen, dat ze in gemeenplaatsen
deed, wanneer ze op bovengenoemde, aan haar Geeske ontleende sententie, die
oogenschijnlijk niet de minste toelichting behoeft, niet de woorden had doen volgen:
‘dwaas is het ten allen tijde en in ieder geval, zoowel van den oprichter eener zaak
om die als onverbeterlijk te willen opdringen, als van den beoordeelaar om het goede
te verwerpen, dewijl men er nog gebreken in ziet.’ Men ziet het: mejuffrouw
B o e s e k e n verstaat de kunst om aan een l i e u c o m m u n een nutte les te
ontleenen. Geen wonder dus dat hare woorden zich sterker dan ooit aan onzen
geest opdringen, nu het plan bij ons vast staat, om een en ander omtrent W a l t e r
S c o t t en J. v a n L e n n e p in het midden te brengen. Aan de waarheid en de
diepe beteekenis er van - van die woorden - vooral voor hem, die zich bezig houdt
met historisch-letterkundige studiën, zal niemand twijfelen. We hebben ons dan
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ook de weelde van het citaat veroorloofd, opdat men niet in het onzekere zij omtrent
het standpunt, waarop wij ons wenschen te plaatsen bij de bespreking van den
omgang, welken deze letterkundige zich met den Brit heeft veroorloofd; een omgang,
die over het geheel met te weinig geprononceerde trekken - zoo althans komt het
ons voor - in onze geschiedboeken vermeld staat. Maar niet alleen treedt ons
standpunt uit de aangehaalde woorden aan den dag, - ze herinneren ook ten sterkste
aan den plicht, over het geheel beter gekend dan beoefend, om het streven naar
waarheid hooger te schatten dan het absolute bezit er van; wat reeds een eeuw
geleden door den kritischen geest, die aan de Weimarsche en Jenasche
‘letterkundige bentgenooten’ den weg bereidde, werd erkend en beoefend. Natuurlijk
kan het hier niet te doen zijn - in een oordeelkundige biographie van onzen auteur
beter op zijn plaats - om uit te maken, welke school de voorkeur verdient, die van
B e t j e W o l f f of die van v a n L e n n e p , die van R i c h a r d s o n of die van
S c o t t ? of beter: welke, gekweekt in overeenstemming met de eischen van den
dag, de beste vruchten voor de toekomst belooft? Maar we wenschen alleen eene
kleine bijdrage te leveren, waaruit moge blijken wat er van aan is, van die door den
een gehekelde, door den ander ontkende of onder luchthartige woorden bedekte
imitatie; en tegelijk: aan te toonen hoe zulk eene navolging - gesteld ze heeft bestaan,
waaraan eigenlijk niet te twijfelen valt - ontstaan is en onze schrijver een der
‘duizendenéénste’ à la suite-gangers van S c o t t kon worden. We zullen trachten
te verklaren en zoo min mogelijk te oordeelen. Het wordt immers meer dan tijd, dat
er omtrent zekere punten én in vaderlandsche én in letterkundige geschiedenis licht,
m e e r l i c h t ontsta? Waar behoort Aufklärung niet tot de behoeften? Ook hier en
daar in Nederland nog wel. En moge het al waar zijn dat tuimelgeest minder gewild
is in het land, waar de M o d e r n e I d e e , als een reusachtige telegraafkabel nu
eens onderzeesch dan boven water, nog niet in al zijne kolossale omwentelingen
aankondigende waarde wordt erkend, daartegenover staat, dat de verdraagzaamheid
er groot genoeg is, om, wanneer op bedaarde en kalme wijze het woord wordt
genomen, een luisterend oor te leenen, zij het dan ook meer met l e g r o s r i r e
p h y s i q u e , dan met een geestigen glimlach.
In zooverre dan vinde deze kleine bijdrage hier hare plaats.
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Wanneer men de toepassing overlaat aan den goedgunstigen lezer....vooral dan
kan ze haar nut hebben!
V a n L e n n e p 's kracht - het zou dwaasheid zijn er een geheim van te maken bestaat alles behalve in zijn oorspronkelijkheid. Hij behoort niet tot die ‘markige, aus
Holz gesnitzte Naturen,’ tot die autodidakten, die met veel moeite zich zelven een
weg banen; tot dat Grabbe-geslacht, hetwelk de gelukskinderen pleegt te benijden,
voor wie alles, als 't ware door verzorgende moederhanden, pasklaar wordt gelegd.
Zegt S c o t t ergens van zich zelven, dat hij l'enfant gâté der fortuin is, met hetzelfde
recht kan v a n L e n n e p verzekeren, dat hij de lieveling was van muzen en
menschen en onder een gelukkig gesternte geboren. Van het eerste oogenblik af,
waarop het aan den dag kwam, heeft zijn talent aanmoediging en liefderijke
ondersteuning gevonden. Terwijl S c o t t als knaap ziekelijk en zwak en langen tijd
aan huis en bed bleef gekluisterd, wies de ander op in gezondheid en kende evenmin
teleurstellingen als kommer. Ware het hier te doen om de balans op te maken van
het wee door beiden in jonge jaren ondervonden, dan zou de schaal ontegenzeggelijk
overslaan in het voordeel van S c o t t : ten minste wanneer men dit voordeel mag
noemen. Toch was de opleiding, die beide knapen ontvingen, in vele opzichten
gelijk. De teere jeugd van v a n L e n n e p , eerst aan zijn moeder toevertrouwd,
werd weldra gekoesterd door mejuffer S t a u f f a c h e r . Haar keurig bibliotheekje
vooral wordt menig keer dankbaar herdacht. Het bewees reeds vroeg goede diensten.
Zelve was zij eene beminnelijke en goedhartige oude-juffrouw, die het niet kon
vinden met den conversatie-toon der negentiende eeuw en met een ‘verloren
paradijsgevoel’ terugdacht aan het comfortable, wat er in vroeger dagen was.
S c o t t werd ongetwijfeld in zijn jeugd meer aan zich zelven overgelaten. Wat hij
tijdens zijn ongesteldheid al voor ridderromans verslond - men zie zijn ‘Introduction
to Waverley’ - valt onmogelijk te zeggen. En reisbeschrijvingen, naar hij terzelfder
plaatse verzekert, vielen vooral in zijn smaak. Zijn verblijf op het land en zijn latere
omzwervingen door Schotland, maakten hem bekend met de overleveringen,
verhalen en volkssagen, zoo als ze voortleven in den mond van elk volk, dat zijn
traditie en zijn vaderland lief heeft. S c o t t verzamelde ijverig; en hoe
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handig hij gebruik gemaakt heeft van den opgedanen voorraad, is algemeen bekend.
In hoeverre S c o t t 's vader deel hàd aan de opvoeding van zijn zoon blijkt niet.
Maar men kan veilig aannemen, dat deze, als oudheidkenner en liefhebber van
antiquarische studiën, den jongen smaak zal hebben ingeboezemd voor dezelfde
wetenschap.
En nu de Nederlander - wat had deze aan zijn vader te danken? Oneindig veel.
Het wordt duidelijk voor elk die de geschiedenis opslaat der familie v a n L e n n e p ,
door onzen auteur uitvoerig beschreven. Jammer dat er niet meer brieven en stukken
betrekkelijk de jonge jaren van den schrijver in voorkomen. Ook had die geschiedenis
wel door een uitsluitend famieljecorrespondentie bevattend deel gevolgd mogen
worden. Het talent van C a r l y l e zou hier een nieuw veld gevonden hebben, zeker
wel het ontginnen waard. We moeten ons intusschen vergenoegen met wat er is.
't Zal voldoende zijn om de vraag te kunnen beantwoorden: te midden van welk een
omgeving bracht v a n L e n n e p zijn eerste jeugd door? Te midden van - louter
letterkundige talenten! D a v i d J a c o b v a n L e n n e p , professor aan het
Amsterdamsch Athenaeum, dichter van den H o l l a n d s c h e n D u i n z a n g , wiens
talent dat van den zoon ongetwijfeld in oorspronkelijkheid overtrof, placht van tijd
tot tijd een uitgelezen kring van vrienden rondom zich te zien. Deze beuzelden niet
over de nietigheden van den dag, maar ze bespraken elk literair feit. En wat het
voornaamste was...hun oordeel gold als wet; als wet - voor den jongen J a c o b
vooral, die zwijgen maar luisteren mocht. In die dagen was S c o t t op zijn best.
Waverley was reeds verschenen, verslonden en besproken. De manier was zoo
ongewoon, de voorstelling zoo levendig, de karakterschildering zoo bevallig, dat elk
in verrukking geraakte en men het genot niet op kon, wat het bespreken van zoo'n
roman gaf. Toen de knaap aan het Latijn moest en de avonden met werken werden
besteed, was het hospiteeren vooreerst uit, maar de gevolgen lieten zich niet
wachten. Engelsch - P o t g i e t e r vertelt het ons in zijn studie over B a k h u i z e n
v a n d e n B r i n k - werd v a n L e n n e p 's lievelingstaal; een taal die hij zoo
vaardig wist te spreken als een geboren Engelschman haast. Met een weinig
verbeelding kunnen we ons den tijd best voorstellen, waarin uit den kwak
langzamerhand de student groeide. Met de boeken onder den arm zal de jongen
dikwijls binnengewipt zijn op pro-
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fessors studeerkamer. Stellig was er wel een plaatsje open tusschen de geleerde
kwartijnen voor zekere veelbelovende bandjes. Immers, deze mochten niet ontbreken
in de bibliotheek van een geletterd persoon dier dagen. Hij zal dikwijls gevleid
hebben: even maar; en even dikwijls het antwoord hebben ontvangen: nog niet,
eerst Engelsch kennen!
Eindelijk zal hij zoover geweest zijn, en toen...Stellen we ons eens voor wat er
van v a n L e n n e p s talent zou zijn geworden, wanneer hij Scott niet op zijn weg
had ontmoet. Misschien niets. In elk geval niet zooveel als er thans uit geworden
is. Dit zij één troost.
Er zijn twee spreekwoorden - ongelukkig het volk dat er slechts weinige bezit! die in ons spreekwoordenrijk landje dikwijls gebruikt worden. Het eene luidt: waarmee
men verkeert, wordt men geëerd; het andere: wie met pek omgaat, wordt er mee
besmet. Beide zijn op v a n L e n n e p 's omgang met S c o t t toepasselijk. Mocht
de een zich in een populariteit binnen Nederland verheugen, bijna gelijk aan de
bekendheid van den ander binnen eigen grenzen, even waar is het, dat de
Nederlandsche auteur onder het naschetsen van het Engelsche model zoowel het
goede overnam als het slechte; zoowel den goedhartigen, zielverkwikkenden humor
als de oppervlakkige en onbeduidende karakterschildering; zoowel de kunst van
drapeeren en zedeschilderen als het overvleugelen van de passie door de actie.
Maar we zouden zoo min mogelijk oordeelen, hebben we gezegd. Vraagt ge nu,
waarom v a n L e n n e p juist S c o t t als voorbeeld nam, dan wijs ik u eerstens op
de overeenkomst beider rassen en op de daaruit geborene sympathetische stemming
- want het bekende en aan onze natuur gelijke trekt meer dan het onbekende en
wildvreemde -; verder op de louter toevallige maar niet te loochenen karakter- en
persoonsovereenkomst, waardoor beide schrijvers tot elkaar naderen. S c o t t sproot
uit een wel burgerlijk, maar met vele aanzienlijke familiën verwant geslacht. Was
dit met v a n L e n n e p niet eveneens het geval? Door omgeving, door studie, door
afkomst, door aard, kon het niet anders of S c o t t moest een T o r y worden, een
laagschatter van al wat niet echt middeleeuwsch was. En zou het niet iets abnormaals
geweest zijn, wanneer uit v a n L e n n e p een volbloed liberaal gegroeid ware?
Neen; door omgeving, door studie, door afkomst, door aard moest ook v a n
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L e n n e p een behoudsman worden met een weinig adeltrots in het hart; die aan
al wat op onbeschaafd, ruw, lomp en plat geleek een hekel had; die al wat
parvenuachtig was - men denke slechts aan de schildering van W e i n s t ü b e - niet
kon luchten of zien; die niets gevoelde voor het streven der nijverheidslieden van
thans; die menigmaal door het gedreun, gebons en gehamer hunner veelsoortige
machines uit zijn middeleeuwsche bespiegelingen werd wakker geschrikt.
Maar met dit al zou v a n L e n n e p zijn voorbeeld, hoe gunstig de rasverhouding
ook ware, niet hebben gevonden, wanneer de tijd, het juiste oogenblik, 't zijne er
niet toe had gedaan. Wanneer S c o t t honderd jaar vroeger had geleefd,
allerwaarschijnlijksch zou hij bij v a n L e n n e p 's terwereldkomen reeds vergeten
geweest zijn. Maar nu dit niet het geval was, nu de Engelsche maëstro, terwijl zijn
toekomstige navolger het levenslicht ontving, reeds als dichter naam bezat; nu hij
zijn M i n s t r e l s y of S c o t t i s h B o r d e r reeds de wereld in had gezonden en bij
v a n L e n n e p 's geboorte bezig was aan 't plan voor zijn W a v e r l e y - waaraan
hij drie jaar later met schrijven begon -; nu hij, terwijl de ander opwies tot jongeling
zijn beste en uitstekendste werken publiceerde, en niet alleen heel Engeland, maar
heel Europa sprak van den grooten O n b e k e n d e ; toen bejaarde menschen
Engelsch begonnen te leeren om de boeiende verhalen in het oorspronkelijke te
kunnen lezen; toen diezelfde werken niet alleen in alle Europeesche talen vertolkt,
maar ook overal nagedrukt werden; toen Duitschland schrijvers kon aanwijzen, die
de manier van den Schot zoo wisten na te volgen, dat men hunne namaak voor zijn
werk versleet - toen ook werd v a n L e n n e p door den Britschen reus omkneld.
En te eischen dat hij zich aan diens invloed ontworsteld hadde, zou dwaasheid zijn.
Toen onze schrijver ongeveer zeventien jaar oud was en misschien op het punt
stond het gymnasium voor de hoogeschool te verruilen, verscheen - wat voor onze
letterkunde in de gevolgen allerbelangrijkst werd - de I v a n h o e . Aan dezen roman
heeft S i r W a l t e r een groot deel van zijn roem te danken. Het boek maakte meer
opgang dan ooit een roman opgang gemaakt had. De bevallige christenridder, die
voor alle mooie Engelsche d a m s e l s vocht, wekte ieders sympathie. Als model
van
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belangwekkende karakterschildering werd vooral R e b e c c a beschouwd. Men kan
dan ook niets anders zeggen of ze behoort tot de best gelukte van S c o t t 's
vrouwenfiguren. Bestond er iets waarmede een aankomende jodenjongen geschikter
kon dwepen? Waren de ondeugendste kinderen niet oogenblikkelijk zoet, de wildste
niet kalm, de babbelachtigste niet stil, zoodra men slechts beloofde van den B l a c k
K n i g h t of van F r i a r T u c k te vertellen?
T h e K y n g a n d T h e H e r m y t , een oude ballade, heeft volgens S c o t t 's
gulle bekentenis aan dit vroolijk figuur met zijn onbehoorlijken omvang en geweldigen
q u a r t e r s t a f f het aanzijn geschonken. Maar verdere herinnering is overbodig.
De I v a n h o e wordt nog altijd druk gelezen, even druk misschien als de R o o s
v a n D e k a m a : weshalve elk zich deze bijzonderheden herinnert. Toch moeten
we den I v a n h o e in één adem noemen met de R o o s . Waarom? Omdat beide
boeken als 't ware bij elkaar behooren; omdat geen roman van S c o t t zooveel
invloed uitgeoefend heeft op de historisch-romantische voortbrengselen van J a c o b
v a n L e n n e p als juist deze I v a n h o e ! In den P l e e g z o o n reeds komt die
invloed duidelijk aan den dag. Aan de soort van den humor raadt men oogenblikkelijk,
dat de toen zeven en twintigjarige schrijver reeds op goeden voet met zijn voorbeeld
stond.
Of onze opmerking nieuw is weten we niet, maar ze is in elk geval juist: aan den
I v a n h o e is de R o o s v a n D e k a m a het aanzijn verschuldigd. Na wat
voorafging, kan dit weinig verwondering wekken. Met geen mogelijkheid zou v a n
L e n n e p zich onder de gegeven omstandigheden aan den invloed van S c o t t
ontworsteld hebben. Daartoe was de overeenkomst beider naturen te innig, de
aandrang te sterk. De uitkomst heeft werkelijk bewezen, dat v a n L e n n e p 's talent
in den historischen roman lag. Want én zijn dramatische werken én zijn legenden
zijn op verre na zooveel niet gelezen.
We zullen bij beide romans, bij de R o o s en bij den I v a n h o e , eenige
oogenblikken stilstaan. Herinnert men zich de voornaamste voortbrengselen van
den Brit en denkt men tegelijk aan de werken van den Nederlandschen auteur, dan
komt men al spoeop de gedachte, dat er tengevalle van den historischen roman
iets is uitgevonden, wat men gevoegelijk m i s e en s c è n e kan heeten. Zoowel de
R o o s v a n D e k a m a als de I v a n h o e , heb-
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ben eene menigte kleinigheden gemeen, die hoofdzakelijk bestaan in taal, costuum,
bewegingen en daarmee overeenstemmende aankleeding van tijd en plaats. De
ap- en dependenten, die bij het onderwerp behooren, zijn gelijk, hoewel de momenten
der voorvallen nagenoeg twee eeuwen van elkander aftiggen. Ze bestaan - men
kan het zonder overdrijving zeggen - in ridders, van welke sommige trouw of valsch,
andere edel of boosaardig zijn. Ze bestaan zoowel in knechten, die voor hunne
meesters vleesch en bloed veil hebben, als in narren met zotskappen op, maar die
op den keper beschouwd veel verstandiger zijn dan de doorluchte heeren. Ze
bestaan in monniken, in abten en in kloosterbroeders. Ze bestaan in herbergen aan
den weg, met vroolijke gasten er binnen, met ruiters, krijgsknechten of geestelijke
heeren op muildieren er buiten. Ze bestaan in maaltijden, waar heel veel gegeten,
maar naar verhouding nog meer gedronken en dus bijgevolg vrij veel getwist wordt.
Ze bestaan in belegeringen, 't zij van steden, 't zij van adellijke kasteelen, waar de
held of de heldin wonderen verricht of bevrijd wordt. Ze bestaan in veldslagen, in
ruitergevechten of in schermutselingen, waar elke boosdoener loon naar werken
en de brave voedsel voor zijn zoo langen tijd werkeloos gebleven heldenzwaard
vindt.
Uit dergelijke materialen bouwen beide schrijvers hunne historische verhalen op.
Om te begrijpen, dat de I v a n h o e als model voor de R o o s v a n D e k a m a
gediend heeft, moeten we een weinig meer in bizonderheden treden. In de allereerste
plaats trekt het de aandacht dat, evenals in S c o t t ' s roman de Noormannen
tegenover de Saksen, in de R o o s v a n D e k a m a de Hollanders tegenover de
Friezen staan. Oppervlakkig is men geneigd het er voor te houden, dat beide
schrijvers deze tegen elkaar inwerkende krachten onmiddelijk aan de historie
ontleend hebben. Men mag het betwijfelen. S c o t t verzekert in zijn I n t r o d u c t i o n
t o I v a n h o e ; ‘the idea of this contract was taken from the ingenuous and
unfortunate Logans tragedy of Runnamede.’ Hoe v a n L e n n e p op de gedachte
gekomen is, blijkt niet. Maar men mag aannemen, dat hij door S c o t t er toe kwam,
een ander ‘s t r i k i n g c o n t r a s t ’ te zoeken en hem dit uit de tweede of derde
hand geworden is. Meer dan dit trekt het de aandacht, dat beide schrijvers om zoo
te zeggen op dezelfde wijze den draad uitspinnen. Beide geven ze in de eerste
hoofdstukken de beschrijving - en men kan deze beschrijving prachtig noe-
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men - van een tournooi of ridderlijk steekspel. Derwaarts trekken A t h e l s t a n e ,
R o w e n a en C e d r i c : derwaarts trekken A d e e l e n , M a d z y en A y l v a . Met
welk doel de Sakser er met zijne verwanten heentrekt is niet duidelijk. Maar de Fries
doet het als afgevaardigde van zijn volk, om met Graaf Willem over de wederzijdsche
belangen te raadplegen. - Men kan niet ontkennen, dat v a n L e n n e p hier en daar
zijn voorbeeld verbeterd heeft; vooral wat aangaat de motiveering van sommige
handelingen. Maar dit in het voorbijgaan. Door het bijwonen dier spelen geraken
zoowel de helden van den een als de helden van den ander in groote verlegenheid.
R o w e n a wordt met haar gevolg opgelicht en binnen een sterk kasteel gesloten.
M a d z y wordt ook opgelicht, en eerst op een kasteel, later binnen Utrecht bewaard.
Hier moet ongeveer d a s S t e i g e r u n g s p u n k t in beide verhalen liggen. De
lezer vraagt met angstig hart: wat zal er van R o w e n a , wat zal er van M a d z y
worden? Ondertusschen hebben beide romans, als we ons wel herinneren, een
goed eind. I v a n h o e krijgt R o w e n a , D e o d a a t M a d z y . In den roman van
S c o t t is een kracht aan 't werk, die in den roman van v a n L e n n e p niet zoozeer
ontbreekt als wel zich op een andere wijze openbaart. Heeft R e b e c c a I v a n h o e
hopeloos lief, de boezemvriend van D e o d a a t , later zijn doodsvijand, bemint even
hopeloos M a d z y . Over het geheel maakt de hopelooze liefde van den Hollander
een beteren en met het geheel harmonischer indruk dan de genegenheid van het
Engelsche Jodenkind. De onverdeelde en belangelooze toewijding van R e b e c c a
maakt haar tot een buitengemeen grootsch en verheven figuur. Maar juist hierdoor
treedt ze buiten de lijst, is ze niet op haar plaats in het tafereel.
Over R e b e c c a ' s genegenheid voor W i l f r e d - Ivanhoe - laat S c o t t zich in
meermalen genoemde I n t r o d u c t i o n volgenderwijs uit: ‘The character of the fair
Jewess found so much favour in the eyes of some fair readers, that the writer was
censured, because, when arranging the fates of the characters of the drama, he
had not assigned the hand of Wilfred to Rebecca, rather than the less interesting
Rowena. But not to mention that the prejudices of the age rendered such an union
almost impossible, the author may, in passing, observe that he thinks a character
of a highly virtuous and lofty stamp is degraded rather than exalted by an attempt
to reward
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virtue with temporal prosperity. Such is not the recompense which providence has
deemed worthy of suffering merit, and it is a dangerous and fatal doctrine to teach
young persons, the most common readers of romance, that rectitude of conduct
and of principle are either naturally allied with or adequally rewarded by the
gratification of our passions or attainement of our wishes.’
Dat v a n L e n n e p er ook zoo over gedacht heeft is niet onmogelijk. Maar denken
en doen zijn twee. Meestal wordt in de werken van beide schrijvers de deugd beloond
en het kwade gestraft. B y r o n zegt van S c o t t , dat hij is: s o c e l e b r a t e d f o r
h i s m o r a l s . En niemand zal aarzelen, hetzelfde omtrent v a n L e n n e p te
getuigen. Een enkele uitzondering als R e b e c c a in de I v a n h o e en A m a l i a in
den F e r d i n a n d H u y c k doen niet anders dan den regel bevestigen. In de plaats
van een d e d i c a t o r y e p i s t l e of een i n t r o d u c t i o n geeft v a n L e n n e p
meestal - een bedriegelijke fictie. De verzekering moge vreemd klinken maar is
niettemin waar. Lees de bladzijden, die den F e r d i n a n d H u y c k voorafgaan of
de geschiedenis van het manuscript van den Heer B r o d d e l s m a op
B r o d d e l s m a - s t a t e . Men zou waarlijk meenen dat mejuffer S t a u f f a c h e r
er indertijd zoo'n manuscript op nagehouden heeft en dat het latijnsche keukenboek
van den Frieschen landjonker werkelijk zulke uitstekende diensten bewees. Toch
is niets minder waar dan dit. Waartoe dan zulke in de war brengende inleidingen?
Op deze vraag moeten we het antwoord schuldig blijven. Ons dunkt, dat ze nergens
toe dienen. Mag er al een enkele onschuldige lezer zijn, die alles voor zoete koek
opeet en met verhoogde belangstelling het verhaal begint, het meerendeel weet
beter en leest er met geen greintje meer of minder smaak om. Wat meer is: zulke
ficties zijn voor den uitvinder dikwijls gevaarlijk. Hij kan er door in de lucht geslingerd
worden, zooals B e r t h o l d S c h w a r z indertijd door eigen fabrikaat. Ze pleiten
niet voor den eerbied, dien elk schrijver voor zijn publiek koesteren moet. Wat meer
zegt: het wordt wel eens roekeloos spelen met het goed humeur van de lezers.
Herhaal uwe aardigheden niet te dikwijls of het is uit met ons geduld, kunnen ze
dreigen. Dit was het waarvoor S c o t t vreesde. De I v a n h o e verscheen met een
p r e l i m i n a r y l e t t e r of Mr. L a w r e n c e T e m p l e t o n . Bij een latere uitgave
maakt de schrijver hierover zijne excuses. ‘Scotland
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however has been of late used so exclusively as the scene of what is called historical
romance, that the preliminary letter of Mr. L a w r e n c e T e m p l e t o n became in
some measure necessary.’ Maar men was bang, dat die Mr. T e m p l e t o n voor
een nieuw auteur zou worden gehouden, want ‘a kind of continuation of the Tales
of my Landlord has been recently attempted by a stranger,’ en daarom besloot men,
den I v a n h o e op naam van S c o t t uit te geven: ‘for’, voegt de schrijver er bij, ‘the
author began to be of opinion with Dr. Wheeler in Miss Edgeworth's excellent tale
of “Manoeuvring”, that “T r i c k u p o n T r i c k ” might be to much for the patience
of an indulgent public and might be reasonably considered as t r i f l i n g w i t h
their favour.’
Na deze uitwijding keeren we tot de hoofdpersonen in beide romans terug. De
situaties dier hoofdpersonen zijn in de twee verhalen precies aan elkaar gelijk: de
wederzijdsche betrekkingen, waarin ze tot elkaar staan, komen juist overeen.
M a d z y is de pupil van A y l v a , de verloofde van A d e e l e n , de beminde van
D e o d a a t ; R o w e n a is de pupil van C e d r i c , de verloofde van A t h e l s t a n e ,
de beminde van I v a n h o e . A y l v a is de voogd van M a d z y , de vader van
D e o d a a t , de beschermer van A d e e l e n : C e d r i c is de voogd van R o w e n a ,
de vader van I v a n h o e , de beschermer van A t h e l s t a n e . Wie het noodig acht,
kan deze permutatie ten einde toe uitwerken. Ons dunkt dat er met genoegzame
zekerheid uit blijkt, dat de R o o s v a n D e k a m a naar den I v a n h o e ontworpen
en uitgewerkt is.
Er is meer waaruit dit kan blijken. Wordt Prins J o h n gekweld door de herinnering
aan het lot, zijn grootvader W i l l i a m R u f u s overkomen, graaf W i l l e m wordt
geplaagd door de gedachte aan den schandelijken dood, dien z i j n vader stierf.
Hier waren het friesche knuppels, ginter was het een saksische pijl. Is het
W a l d e m a r 's plicht om Prins J o h n , zoodra deze zijn bedaardheid verliest, tot
kalmte te brengen, op den graaf de B e a u m o n t rust de verplichting, aan W i l l e m ,
wanneer deze door zijn drift wordt overheerscht, woorden van wijsheid in te fluisteren.
De momenten der voorvallen verschillen twee eeuwen en toch zijn de toestanden
- situatiën - gelijk. Dit is opmerkenswaard. Bevat de bewering waarheid, dat het
menschdom alle twee eeuwen van denkbeelden verwisselt, d.w.z. geheel nieuwe
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krijgt, dan is het duidelijk, dat de pas besproken personen in 't minst niet historisch
zijn. Immers, als we ons niet bedriegen, gelijken ze sterk op elkaar. De fiere, kloeke,
rasbeslotene, een weinig eigenzinnige Saksische erfdochter is de prototype van de
blonde, zachte, hoewel friesch-fiksche M a d z y . Ook S e e r p v a n A d e e l e n
gelijkt op A t h e l s t a n e . Was de Saks niet zoo'n geweldige veelvraat en de Fries
een weinig onverschilliger, men zou ze voor broers kunnen houden. Maar in één
opzicht zijn ze gelijk, ze zijn onbeschaafd en onopgevoed. Hoewel dat onopgevoede
meer uitkomt door een scheldwoord, dan door een daad: meer in de bewegingen
dan in het hart zit. S e e r p , die in zijn dwaze drift graaf W i l l e m zelfs ten strijde
daagt, houdt ergens een zoo gemoedelijke speech tegen M a d z y , dat deze blonde
juffer de tranen bij tuiten langs de wangen rollen. Toch had S e e r p reden om zeer
verstoord te zijn, want hij verdacht M a d z y van niets meer of minder dan - ontrouw.
Ook A t h e l s t a n e , de type van luie onverschilligheid, gedraagt zich even
inconsekwent. Als hij na zijn opstaan uit de dooden - want door ieder dood gewaand,
omdat een ‘viand’ zijn hoofd tot aan den kinnebak door een zwaardslag deed splijten,
komt hij in lijkkleeren te voorschijn als de famielje bezig is zijn uitvaart te vieren als hij na zijn opstaan uit de dooden vernieling zweert aan al wat kloosterbroeder
is, omdat deze lieden hem dagen lang in zijn lijkkist op water en brood lieten teren,
doet hij terzelfder tijd afstand van R o w e n a 's hand met de philosophische verklaring,
dat hij wijzer uit zijn graf te voorschijn gekomen is, dan hij er in is gegaan. Met dit
laatste zouden we vrede hebben, wanneer hij even onverschillig bleef als hij zich
altijd heeft voorgedaan. Maar neen - omdat de kloosterbroeders hem in zijn kist
geen keurigen maaltijd opdischten, zweert hij aan allen den dood en begint hij zijn
nieuw leven met moorden en branden. We vragen met verbazing: is die man werkelijk
wijzer uit zijn graf te voorschijn gekomen dan hij er ingegaan is?
De gelijkenis, die bestaat tusschen W a m b o en D a a m k e , tusschen F e i k o
en G u r t h , tusschen W i l l e m I V en P r i n s J o h n , tusschen R i c h a r d C o e u r
d e L i o n en den B i s s c h o p v a n A r k e l is niet minder opmerkenswaard. Het
is onmogelijk dit in bizonderheden aan te toonen. Ondertusschen een staaltje, om
te bewijzen hoe gelijk de voorstellingen zijn, die beide schrijvers hebben van iets
wat onvermijdelijk met een tournooi gepaard
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gaat. S c o t t : ‘de gevolgen van den schok werden niet oogenblikkelijk gezien; want
het stof, dat opwarrelde door het getrappel van zooveel paardehoeven verduisterde
de lucht en er ging eenige tijd voorbij eer de onthutste toeschouwers den uitslag
der ontmoeting konden zien.’ V a n L e n n e p : ‘geheel het plein daverde van den
schok: en toen de stofwolk, die eerst den strijdenden hoop aan aller oog onttrokken
had, was omhoog gerezen, zag men welk geheel ander schouwspel de uitslag der
ontmoeting had opgeleverd.’
Beide volzinnen gelijken op elkaar, omdat de beschreven toestanden gelijk zijn.
Er worden twee steekspelen beschreven. In wat nu volgt merkt men deze gelijkenis
minder op, omdat de toestanden niet zoo sterk overeenkomen. V a n L e n n e p :
‘Intusschen hadden de gravin en hare edelvrouwen meerendeels op aangebrachte
vouwstoelen, schabellen of tuinbanken plaats genomen en zich met de edellieden
aan onderscheidene in zwang zijnde spellen gezet. Adeelen, die weinig van die
spellen verstond, vergenoegde zich den in zijn oog vreemden en zonderlingen tooi
der jonkvrouwen aan te gapen, nu en dan, zonder te wachten tot men hem bediende,
zijn beker aan het wijnvaatje te vullen (een ongemanierdheid waarover ieder groote
oogen opzette en welke van verscheidene dames deed vragen, welke toch die
kaalgeschoren wildeman was) en somtijds hard te geeuwen, waaraan niemand zich
ergerde.’ S c o t t : ‘met sluwen ernst, alleenlijk onderbroken door het geven van
geheime teekenen aan elkaar merkten de Noordsche ridders en edelen op, dat
Athelstane en Cedric zich onopgevoed gedroegen op het feest en dat ze met de
daar heerschende vormen en gebruiken onbekend waren. En terwijl hunne
gedragingen aldus met sarcasme werden bespied, zondigden ze meermalen en
zonder kwaad te vermoeden tegen de regels, die golden in de Noordsche
maatschappij.’
Men ziet het: Saksen en Friezen zijn uit hetzelfde hout gesneden; onopgevoed
en door hunne linkschheid ergernis gevende aan de lieden, die, nota bene! hunne
gastheeren waren. En de historie beweert nog wel, dat de tegenwoordige tijd minder
gastvrij is dan de vroegere. Wie heeft zich hier vergist - de romanschrijver of de
geschiedenis?
Nog éen aanhaling. Deze doet zien, dat een kloosterbroeder gewoon was, zoowel
in de twaalfde als in de veertiende eeuw, zijn voorraad wijn te bewaren - onder of
bij zijn bedstede. V a n
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L e n n e p : ‘zoek wel, zeide Adeelen, ik houde mij overtuigd, dat de cel van een
Odulfschen kloosterbroeder iets meer bevat. Bij mijn laatste bezoek heb ik althans
gemerkt, dat uw oude pater Agge een lieven voorraad echten Niersteiner o n d e r
z i j n b e d s t e d e bewaarde.’ S c o t t : ‘this to is afforded by the hospitable anchorite,
who dispatches an assistant to feth a pot of four gallons from a secret corner n e a r
h i s b e d and the whole three sat in to serious drinking.’
Wanneer men eenmaal weet van welk een invloed de I v a n h o e op het ontstaan
der R o o s v a n D e k a m a geweest is, dan behoeft men waarlijk niet tot de
scherpzinnigsten in den lande te behooren om te begrijpen, dat de opgemerkte
overeenkomst allesbehalve toevallig is. Maar men zou verkeerd doen hieruit op te
maken, dat v a n L e n n e p nagevolgd heeft op eene wijze, die terecht kan afgekeurd
worden. Alles behalve. Niemand was in staat om zoo na te volgen als hij. Bovendien,
iemand als onze auteur kon zich niet vergenoegen met iets wat gemeenlijk
naschrijven heet. Hij heeft, door S c o t t als model te nemen, aan onze letterkunde,
aan ons proza vooral, onschatbare diensten bewezen. Zijn verdiensten als stylist
zijn meermalen gehuldigd. Waarom zouden wij ze verzwijgen? Als stylist staat bij
boven aan: als stylist kan hij op zijn beurt een model genoemd worden. Wie kent
Hollandsch, vloeiender, zuiverder, smeltender dan het zijne? Hoe netjes - klassiek
in den waren zin van het woord - zijn de volzinnen gebouwd. Hoe geregeld wisselen
de perioden elkander af. Met welk eene regelmaat volgt op het voorzindeel de
tusschenzin; hoe geregeld volgt op het comma-punt de conjunctie; en in welk eene
juiste verhouding staat het nazindeel weer tot wat er vooraf ging! Nergens stuit het
oog op te lang of te kort, het oor op te hard of te week. In alles heerscht regelmaat,
juistheid, bevalligheid, goede smaak.
We herhalen het: in oorspronkelijkheid ligt v a n L e n n e p 's kracht niet. Hij was
geen aanbidder van de I d e e , geen M u l t a t u l i . Wellicht heeft bij de vorm op zijn
fransch wat al te hoog geschat, overschat zelfs; wellicht was hij te weinig kind zijns
tijds - tenminste als men dit naar eigen verkiezing meer of minder kan zijn - maar
bij dit alles is zoo weinig aan boos opzet gedacht, ja, we zijn zoozeer overtuigd, dat
er zeker fatum op literair gebied heerscht, waaraan men niet straffeloos ontsnapt,
dat het onvergeefelijke aanmatiging zou zijn, hier meer te berispen
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dan te bewonderen. En bovendien, het is immers waar dat de kracht van den een
ligt in snel en gemakkelijk assimileeren, de kracht van den ander in een productiviteit
die geheel oorspronkelijk is. En vooral, laten we niet vergeten, dat bevalligheid
q u a l i t é m a i t r e s s e is in den ‘père noble’. Wanneer we nalezen wat S c h i l l e r
schreef over A n m u t h , dan leeren we het inzien, dat de substantie een groote rol
moet spelen, waar de Bevalligheden den scepter zwaaien. Hoe gratieus is de
Franschman, hoe onbevallig dikwijls de Duitscher! Maar wat de eerste aan sierlijke
bewegingen te veel heeft, mist hij aan gemoed: aan reinen geest, niet te verwarren
met geestigheid: meestal weinig meer dan een klinkend j e u d e m o t s . En behoort
de tweede wel eens tot de misdeelden, als het aankomt op gratie, nimmer hapert
het hem aan dat hoogere, aan dat kostbare, wat van een kunstwerk kern en inhoud
uitmaakt; wat het stoffelijk toestel geheel en al doortrekt, zooals één droppel rozenolie
een geheel magazijn parfumeert. Maar waartoe onder woorden te brengen wat zich
beter gevoelen dan zeggen laat? In elk geval, wat er ook van aan zij, welke richting
beter is of hooger staat, de p r o d u c e e r e n d e of de a s s i m i l e e r e n d e , wij zien
niet in, waarom we hier niet dankbaar zouden waardeeren, wat ons goedgunstig
geschonken wordt.
J a c o b v a n L e n n e p en S i r W a l t e r ! wat is het onderwerp verleidelijk, hoe
rijk is de stof. Hoe licht zou men er toe komen voort te schrijven en een kleine schets
uit te breiden tot een boekdeel, alsof men in de vaste overtuiging leefde, dat het
onderwerp onuitputtelijk is. Maar zoo schijnt het. Met de
S h a k e s p e a r e -l i t e r a t u u r kan men kasten vullen; met wat over S c o t t
verscheen allicht een hoekenhanger, en misschien meer; want niet ons is alles
bekend wat over den Brit staat vermeld. En wat den Nederlander aangaat, van dien
weten we waarlijk nog te weinig. Voor ons, jongere, allerjongste generatie mogen
we zeggen, is het jaar dertig even ver af als de Fransche revolutie was voor het
zoogenaamde jonge Nederland. De tijdgenooten van v a n L e n n e p , de
gidsveteranen, we kennen ze alleen van hooren zeggen; we kennen ze uit hunne
werken, maar naar hunne stemmen geluisterd, aan hunne lippen gehangen hebben
we nooit. Willen we een simpele voorstelling krijgen van hunne bewegingen, physiek
als moreel; willen we weten, welke Ideeën
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het waren, die er schitterden uit de ernstige, welmeenende oogen; waarnaar ze
streefden en waarvoor ze leefden; we moeten ze met opoffering van veel tijd en
met veel moeite uit de periodieke geschriften dier dagen opdiepen en dan nog
vragen, gebrekkig als onze hulpmiddelen zijn: wat is er van aan? - Zou het geen
tijd worden voor een geschiedenis onzer letterkunde der laatste veertig jaren? Van
de corypheën van den Muiderkring, van die der Dordsche school, van de kamers
van Rhetorica, van omzichtigheidspoëten, van likcolleges, enz. weten we genoeg;
meer dan genoeg misschien; maar van de letterkundige bewegingen van den laatsten
tijd - wat weten we daarvan? Bijna niets. Het is vreemd, maar niettemin waar. In de
lees- en leerboeken onzer literaire historie, wordt die meer moderne tijd zoo
spaarzaam, zoo vluchtig, met zoo weinig scherpe, zich gémakkelijk in de herinnering
prentende trekken behandeld, dat men die boeken telkens met teleurstelling uit de
handen legt. Want wie gevoelt zich niet nauwer en met onverbreekbarer banden
aan het heden verbonden dan aan het verleden? Wie gezond van geeest is en zich
geen vreemdeling in Jeruzalem gevoelt, zal dit doen. Als excuus voor die
schetsachtige behandeling wordt wel beweerd, dat de tijd nog niet gekomen is voor
de geschiedenis van den dag, want dat de begrippen zich nog te veel in gisting en
botsing bevinden om een kalm onderzoek toe te laten. Dit is immers het redelijk
excuus? Nu heeft het ons altijd een onoplosbaar raadsel toegeschenen, dat men
met meer zekerheid oordeelen kan over personen en toestanden die voor honderde
jaren bestonden, dan over die van het heden. Het onderscheid is, dat men in het
eerste geval de historie laat spreken, in het tweede zelf het woord neemt; in het
eerste gebruik maakt - al is het dan ook oordeelkundig - van de meeningen en
ontdekkingen van anderen, in het tweede zelf oordeelt en zelf onderzoekt. In beide
gevallen kan men dwalen; wie zou er aan twijfelen? Maar waar ons de keus gelaten
wordt tusschen een dwalen, ontstaan uit gemakzucht, uit lust tot napraten en een
wat te excuseeren is door het bekende: n i l h u m a n i , daar aarzelen we geen
oogenblik en leggen we beslag op het laatste.
Behoeven we het nog te verzekeren, dat deze schets, hoe onbeduidend ook op
zich zelve, ontstaan is uit drang tot eigen onderzoek? Men zal het zonder deze
verzekering begrijpen. En schijnt het vreemd, dat wij met onze weinige ervaring
oordeelend dur-
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ven optreden, waar de autoriteit van menigeen ons v e r n e i n e n d tegenkomt, we
vertrouwen op den Nederlandschen karaktertrek, die - we merkten reeds iets
dergelijks op - wel een luisterend oor wil leenen ook aan den bescheiden aanvanger,
wiens devies luidt: o m a n , b e n o t t h o u a q u a c k .
Doch voor we eindigen achten we 't onzen plicht opmerkzaam te maken op een
gevaar, wat allicht uit onze voorstelling der zaken ontstaan kan voor den naroem
van den l e v e n s b e s c h r i j v e r van Vondel en uitgever van diens werken: voor
denzelfden J a c o b v a n L e n n e p , die zoo lang en zoo trouw à l a s u i t e liep
van den Engelschen meester. We zeggen met opzet: voor den levensbeschrijver
van Vondel! ‘Zijne roem licht wellicht elders,’ heeft iemand vóor ons opgemerkt. En
met dat elders werd niet de roman, niet de poëzie bedoeld, maar de historiographie
en inzonderheid het veld der biographie. Komt wellicht deze of gene vurige vereerder
van den schrijver der R o o s er ongemerkt toe, na het lezen dezer regelen een
weinig van die bewondering te laten varen, nu het blijkt hoe oneindig veel hij aan
zijn model verplicht is, men zou verkeerd doen een gevoel van teleurstelling niet te
onderdrukken en den blik niet elders heen te wenden, waar v a n L e n n e p
oorspronkelijk als de oorspronkelijkste werkzaam is geweest. Aan den avond zijns
levens was het, dat hij de behoefte gevoelde om iets te leveren wat hem meer zou
doen zijn dan een Nederlandsche S c o t t . Het tweeregelig versje, wat indertijd in
B r a g a verscheen en zoowel op hem als op den schrijver der C a m e r a gemunt
was, zou weersproken worden; moest weersproken worden; en het was waarschijnlijk
niet dan na jarenlange voorbereiding, dat hij zich opmaakte om den Prins der
Nederlandsche dichters, den edelen J o o s t v a n d e n V o n d e l e n , een krans
te vlechten, die een lauwerkrans werd.
Deze schets kan niet de minste aanspraak maken op volledigheid. Het onderwerp
is er op verre na niet door uitgeput. Er zou nog vrij wat meer te zeggen zijn over het
tweetal, dat zoovele punten van verrassende overeenkomst aanbiedt. Maar we
hebben reeds gezegd, waar het ons om te doen was; om aan te toonen, wat er van
die door den een ontkende, door den ander bevestigde navolging aan is. En in
zooverre gelooven we ons doel bereikt te hebben. De erlangde resultaten zijn
ontegenzeggelijk zeker. Hij heeft nagevolgd. En op zich zelf beschouwd steekt hierin
niets berispelijks. Integendeel, hij heeft door na te
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volgen aan onze literatuur uitstekende diensten bewezen. Maar of het door hem
gegeven voorbeeld navolgenswaard is, hiervan zijn we minder zeker. En voor de
rechtbank eener strenge kritiek....Maar we zouden bijna de ons gestelde grenzen
overschrijden. We hebben gezegd, dat we de toepassing zouden overlaten aan den
goedgunstigen lezer.
Apeldoorn.
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Waaraan wij onze warme winters te danken hebben.
Door A.W. Stellwagen.
Onder de zachte winters, waarmee West-Europa vele malen wordt gezegend, zijn
de beide laatste, 1872-'73 en 1873-'74, niet de minste. Niet onaardig was de plaat
in den S p e c t a t o r van 't vorige jaar, waarop ons een winterlandschap in 't noorden
werd te zien gegeven, prijkende in 't volle groen. De vogels kweelden hun lied en
de dames zochten achter en onder hare parasols beschutting tegen de drukkende
hitte. Wezenlijk, die plaat zou ook dit jaar dienst hebben kunnen doen, al was 't
alleen maar bij wijze van tegenstelling met de voorstellingen der angstige
gemoederen, wier bekrompenheid alweer op hoogwijzen toon de uitspraak deed
hooren: ‘ende de zomer zal van den winter niet meer te onderscheiden zijn; dit zij
u een teeken, dat het einde der dingen nabij is.’
Met dat al hebben wij de vaste hoop, dat er nog vele zachte winters zullen komen
voor West-Europa, gelijk er reeds vele geweest zijn. De wetenschap pleegt niet
angstvallig van ziel te zijn; zij heeft geen tijd voor gejammer, omdat ze moet
voortgaan met haar werk: 't onderzoek naar 't w a a r o m der dingen. Alzoo is voor
heden aan de orde: ‘waaraan wij onze warme winters te danken hebben.’
Wat ook de toestand moge zijn van 't inwendige der aarde,
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of haar kern al of niet in gloeiend vloeibaren staat is, die toestand heeft op de
temperatuur der aardschors geen invloed. Indien wij ter diepte van eenige voeten
in de aarde binnendringen, vinden wij eene temperatuur, die met de warmte der
lucht overeenkomt. Dit is dus een bewijs, dat de temperatuur van 't inwendige der
aarde op die van hare oppervlakte geen invloed heeft. Alzoo is de zon de eenige
warmte-bron voor onze aardoppervlakte. Eene eerste vraag is dus: waarvan hangt
dè warmte-hoeveelheid af, die eenige plaats der aarde van de zon ontvangt? 't
Antwoord kan kort zijn. De warmtestralen doen dan 't meeste effect, als zij onder
een rechten hoek op het te verwarmen voorwerp vallen. 't Meer of minder hangt
natuurlijk af van de meerdere of mindere afwijking van den rechten hoek. Ieder weet,
hoe de tuinier in de morgenuren het deksel van zijne broeikassen zoodanigen
schuinen stand geeft, dat de zonnestralen zooveel mogelijk loodrecht kunnen
invallen. Hij past de daareven genoemde waarheid met uitstekend gevolg op zijne
kasplanten toe. Als we nu weten, dat de zon voor de evenaarsstreken tweemaal 's
1)
jaars in het toppunt staat , dat de kleinste hoek, dien de zonnestralen aldaar met
o

het aardvlak maken toch nog altijd 66½ is, dan zien we waar van daan 't effect
komt der zonnewarmte voor de heete luchtstreek. Voor de poolgewesten is de zaak
heel anders. Daar is de zon een gansch halfjaar beneden den horizont en dus de
verwarming der aarde door de zon in dien tijd = 0. In 't andere halfjaar, het
o

zomerhalfjaar voor de poolstreek, komt de zon op 't hoogst slechts 23½ boven den
horizont, zoodat de hoek, waaronder de warmtestralen 't aardvlak treffen, steeds
zeer klein blijft. Voor onze streken, de gematigde luchtstreek, is de middelweg!
o

sten

Nemen we Amsterdam (52½ N.B.). Op den 21

o

sten

Maart en den 22
o

September

o

bereikt de zon voor deze stad eene hoogte van 90 -52½ of 37½ . In de Junimaand
sten

(op den 21

o

o

o

sten

) is die hoogte 37½ + 23½ of 61 en op den 21
o

o

December bedraagt

o

ze slechts 37½ -23½ = 14 . We weten dus, dat de zonnestralen voor Amsterdam
o

o

't aardvlak treffen onder hoeken van 14 tot 61 . Intusschen weten we ook èn dat
de poolzomer toch nog zooveel warmte ontwikkelen kan, dat er veel ijs ontdooit, èn
dat onze zomer dagen oplevert, die in hitte niet onderdoen voor eene Javasche
warmte. Dit zou onmogelijk

1)

We rekenen den zonnestand altijd voor den vollen middag (12 uur).
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zijn, indien er nog niet eene tweede hoofdoorzaak was voor 't effect der zonnewarmte.
Deze tweede hoofdoorzaak is d e d u u r der verwarming. De evenaarsstreek heeft
o

steeds dag en nacht gelijk. In de poolstreken moge de zon slechts 23½ boven den
horizont kunnen komen, ze beschijnt dit gedeelte der aarde toch een halfjaar
achtereen. En ten onzent valt de langste dag juist samen met den gunstigsten
zonnestand; van daar een effect, dat eene Javasche warmte gelijk is. Want, gelijk
de lezer heeft gemerkt, we spraken tot nog toe alleen van de w a r m t e -o p n e m i n g
der aarde, van de i n s o l a t i e , en dienen ook in rekening te brengen 't
w a r m t e -v e r l i e s , de afkoeling der aarde, hare u i t s t r a l i n g gedurende den
nacht. En dan: in de evenaarsstreek 't heele jaar door 12 uur insolatie en 12 uur
uitstraling; (van daar geen verschil in jaargetijden, veel verschil tusschen dag en
nacht!); aan de poolstreken een halfjaar insolatie en een halfjaar uitstraling; (alzoo
geen verschil tusschen de temperatuur van dag en nacht, maar een verbazend
onderscheid tusschen zomer en winter!); in onze streken tweemaal 's jaars 12 uur
dag en 12 uur nacht, en gedurende dien zelfden tijd de gemiddelde zonshoogten
des jaars (we danken daaraan l e n t e en h e r f s t ), afgewisseld door zonnestanden
o

o

van 14 en 61 , die gelijktijdig komen met dagen en nachten van 7 en 17 of van 17
en 7 uur, (dat zijn w i n t e r en z o m e r !), immers omdat het begrip dag = insolatie,
nacht = uitstraling is. Althans voor 't oogenblik willen we dit eens aannemen.
Van de aardoppervlakte komen we tot de luchtlaag, die haar omringt, tot den
dampkring. Eene eerste eigenschap van dien dampkring, waarmee hier te rekenen
valt, is zijn vermogen om de warmte door te laten. Hij bezit dit vermogen te meer,
naarmate hij helderder is. De berekening is, dat 74% van de warmte der zonnestralen
tot onze aarde komt, terwijl slechts 26% in den dampkring terug blijft, waar deze
warmte wordt gebruikt voor de vorming van waterdamp, of die, in de wereldruimte
teruggekaatst, verloren gaat. Trouwens, die wereldruimte zelve met hare temperatuur
o

van -142 C. kan deze warmte zonder eenige merkbare verhooging in zich opnemen.
De warmte nu, die tot de aarde komt, verwarmt op hare beurt de op de aarde
rustende luchtlaag, wier temperatuur dan ook steeds iets lager is dan die der
aardkorst. Natuurlijk volgt hieruit, dat de temperatuur der lucht met de hoogte moet
afnemen (immers omdat men zich van
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de warmtebron verwijdert!) en dit is met de waarneming in volmaakte
overeenstemming. Intusschen keeren we tot het eigenlijke onderwerp terug.
Amsterdam, zeiden we, ligt op 52½ noorder breedte. Indien we dezen
breedte-cirkel volgen, den omtrek der aarde rond, dan kunnen we nog al eenige
punten aanteekenen, die met Amsterdam op gelijken afstand van den evenaar
liggen, dat is: die voor denzelfden dag van 't jaar ook d e n z e l f d e n d u u r van
verwarming hebben en door de zonnestralen onder d e n z e l f d e n h o e k worden
beschenen. Als we dan nu eens met de gevolgtrekking kwamen aandragen, dat
‘dierhalve alle punten, die met Amsterdam op den zelfden breedte-cirkel liggen,
voor alle dagen des jaars dezelfde temperatuur hebben?’ Wel, dan zou de
waarneming ons in 't gezicht uitlachen. Ze zou ons de plaatsen bij menigte noemen,
die eene veel hoogere zomerwarmte hebben dan Amsterdam, maar eene veel
o

lagere wintertemperatuur bezitten; zij zou ons de plaatsen noemen op 52½ N.B.,
die 15 graden Celsius kouder zijn in den winter. In andere woorden: de warmte is
n i e t gelijk voor plaatsen, die op gelijken afstand van den evenaar liggen. Alzoo
moeten er naast de hoofdomstandigheden, die de warmteverdeeling op aarde
regelen, nog machtige bijomstandigheden zijn, welke mede haar invloed doen
gelden. Die bijomstandigheden na te gaan is thans ons doel, altijd voor zoover ze
ons moeten helpen verklaren ‘de warme winters onzer streken.’
We behoeven maar een oog op de wereldkaart te slaan om ons te overtuigen
van de ongelijke ligging der verschillende plaatsen ten opzichte van de zee. De
eene plaats b.v. ligt in 't midden van 't vasteland, de andere aan zee. En de
omstandigheid, dat de waarneming ons leert, hoe streng de winters te Moskou zijn
en hoe dikwijls onze zeekusten ternauwernood vorst hebben in den winter, terwijl
weerkeerig, hier tamelijk veel koele zomers zijn en te Moskou schier iederen zomer
eene tropische hitte heerscht, reeds die omstandigheid doet ons inderdaad
vermoeden, dat de zee haar invloed ten deze toont. Werkelijk is dit dan ook zoo.
Denken we ons eens een zomerdag, b.v. in 't begin van Juli. De zon is reeds te vier
ure in den morgen boven den horizont gekomen om land en water te verwarmen.
Nu heeft het water de eigenschap de warmte langzamer op te nemen dan 't land.
Is dus de zon eenige uren bezig geweest met hare warmtestralen uit te gieten over
land en zee, dan zal
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't land een weinig warmer zijn dan 't water. In die meerdere warmte deelt natuurlijk
ook de luchtlaag boven 't land; deze, daardoor lichter geworden, is niet meer in
evenwicht met de luchtkolom boven de zee. Er ontstaat dus een luchtstroom van 't
water naar 't land. Tegen een uur of twee, dat is tegen 't heetste tijdstip van den
dag, is die luchtstroom 't sterkst. En natuurlijk zal de koelere luchtstroom, van de
zee komende, de temperatuur der luchtlaag boven 't land iets v e r m i n d e r e n .
Eene zeeplaats heeft dus overdag lager temperatuur dan eene vastelandsplaats.
Natuurlijk, bij ieder afzonderlijk geval, en zoo ook hier, gaan we van de
veronderstelling uit, dat alle overige omstandigheden gelijk zijn. Maar laat het nu
avond worden en de zon zijn ondergegaan. Thans begint de uitstraling. 't Land, dat
de warmte met meerderen spoed opnam, verliest haar ook spoediger; aldus zal
tegen middernacht en in de vroege morgenuren 't sterkst een luchtstroom van 't
land naar 't water zich spoeden. Immers tegen den avond kwam er gelijkheid van
temperatuur tusschen land en water; eenige uren later was 't land door zijne meer
haastige uitstraling koeler dan 't water, zoo ook de luchtlaag daarboven. Wederom
was 't evenwicht verbroken en thans ging de stroom van 't land naar de zee. Dit
verschijnsel, de dusgenoemde l a n d - en z e e w i n d e n , is algemeen bekend. 't Is
natuurlijk in de evenaarstreek altijd waarneembaar en in onze streken vooral in den
zomer te merken. Hooger naar de poolstreken verdwijnt het. Wat we maar zeggen
willen is dit: het water heeft invloed op de temperatuur der kustplaatsen, het werkt
des daags warmteverlagend, des n a c h t s omgekeerd.
Reeds merkten we op, dat het heetste tijdstip van den dag zoo ongeveer om twee
ure invalt. Natuurlijk, om twaalf ure staat de zon wel 't hoogst, maar om twee ure
h e e f t de warmtebron gedurende v i e r u r e n (van 10 tot 2 uur) 't hoogst
g e s t a a n . Op dat tijdstip is dus 't effect der warmtestralen 't grootst. Wat voor deze
zaak duidelijk is, zal 't ook wel zijn voor de volgende: de warmste maand van 't jaar
is niet Juni, maar Juli. De verklaring zou dezelfde wezen als voor de quaestie van
daareven, en op herhalingen is de lezer niet gesteld. En wederom, de zee is in de
Julimaand nog niet zoo warm als 't land; Augustus, - de eerste weken van September
zelfs, - geeft haar de hoogste temperatuur. Alzoo zal nog tot die maand door 't water
een verkoelende invloed worden uitgeoefend op 't land, terwijl het in de
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dan volgende maanden de temperatuur van den kustzoom zal verhoogen. Maar die
latere maanden zijn reeds de eerste van den winter, dat is: de eerste wintermaanden
en zeker de naherfst genieten aan den kustzoom, door de nabijheid der zee, eene
verhoogde temperatuur.
Met dat al zijn we genoopt tot de vraag: maar waarom zijn dan alle zomers der
lage zeekusten niet even koel, de winters niet even zacht? Dat de kuststreken
zachter winters hebben dan de plaatsen van continentale ligging is nu duidelijk voor
een gedeelte, maar de ongelijkheid der temperatuurverdeeling in de verschillende
jaren is nog onverklaard. 't Is zoo, de lezer heeft recht op eene nadere uiteenzetting.
Reeds in 't begin van dit opstel hebben wij er op gewezen, dat de lucht beter de
warmte doorlaat, naarmate ze helderder is. Omgekeerd zal dus donkere lucht,
bewolkte hemel, een beletsel zijn voor de zonnewarmte om tot de aarde te komen,
of voor de warmte, die de aarde loslaat, u i t s t r a a l t , om in de wereldruimte te
verdwijnen. Passen we deze waarheid eens toe op een zomer- en winterdag. 't Is
in 't laatst van Juli. De zon is ondergegaan en de aarde is gereed zich een weinig
te ontlasten van de warmtehoeveelheid, die haar gedurende den helderen dag zoo
ruimschoots was geschonken. Maar ziet, daar betrekt de lucht, wolken pakken zich
samen en reeds valt er een zachte stofregen. Wat zal 't gevolg zijn? Dat de morgen
van den volgenden dag, in plaats van afgekoeld te zijn, dezelfde drukkende warmte
van den vorigen avond nog heeft. Geen wonder, de bewolkte hemel heeft aan de
aarde belet hare warmte af te staan; van uitstraling en dus van afkoeling kon geene
spraak zijn. Maar laat de nacht eens zeer helder wezen, dan zal men in de
morgenuren allerduidelijkst aan den thermometer kunnen merken hoezeer de
temperatuur is verminderd, hoeveel de aarde door uitstraling dan heeft verloren!
Zie, daar komt de zon weer op om van nieuws hare warmte over land en zee uit te
gieten. Doch neen, daar duiken kleine wolkjes aan den horizont op; ze worden
grooter, de hemel betrekt en voor dezen dag heeft de zon vrijheid zich achter de
regenwolken schuil te houden. Alzoo zal voor heden de i n s o l a t i e niet zeer groot
zijn; volgt daarop nu een heldere nacht, een nacht van veel uitstraling, dan hebben
we een etmaal van ongewoon lage temperatuur voor Juli. Dit is ons besluit: in Juli
zal een heldere nacht en een donkere dag de temperatuur van
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een etmaal doen verminderen, terwijl een bewolkte hemel gedurende den nacht en
helder weer over dag de warmte veel verhoogt.
Zou dit in Januari 't zelfde zijn? We zullen zien. 't Is begin van Januari. Een heldere
dag; des te beter, dan kan de zon nog een beetje effect doen. 't Wordt avond en de
hemel betrekt, 't zal sneeuwen! Ook goed, of nog beter, nu kan de aarde hare warmte
niet afgeven. N o g b e t e r , zeiden we. Met opzet natuurlijk. Immers nu zou een
heldere nacht vooral kwaad doen; een nacht van z e v e n t i e n u r e n . In den zomer
zal een etmaal onder donkeren hemel voorbijgegaan, eene lagere temperatuur
hebben dan anders, maar in den winter eene hoogere. 't Is niet te verwonderen. In
den zomer wordt, door donkere lucht, de insolatie 17 uur belet, de uitstraling 7 uur,
dat geeft een verschil van 10 uur in 't nadeel van de temperatuur. Maar in den winter
zal 't verschil van 10 uur in 't voordeel zijn. Hoeveel te meer zou de temperatuur
niet gebaat zijn bij een helderen dag en een donkeren nacht. We zien, ik herhaal
het: ‘in den zomer zal de bewolkte lucht als ze gedurende een etmaal aanhoudt
warmteverlagend werken, in den winter zal ze warmteverhoogend, of liever
warmtebewarend optreden.’
Indien dan nu een ganschen winter door en schier dag aan dag een bewolkte
hemel boven onze streken hangt, dan is daarvan 't noodwendig gevolg, dat de winter
zacht zijn zal. De zomer heeft aan de aarde eene hoeveelheid warmte geschonken,
die in dit jaargetijde niet is opgeteerd, als ik 't zoo eens noemen mag, die nog dienst
doet in den winter, als n.l. de bewolkte hemel de aarde belet heeft dat overschot
door uitstraling te verliezen. Thans is het tijd voor de opmerking, dat de kuststreken
veel meer bewolkten hemel hebben dan de binnenste deelen van 't vasteland. Dit
is zeer natuurlijk. De zonnewarmte, die op den oceaan neerkomt, wordt voor een
gedeelte gebruikt tot de vorming van waterdamp en die waterdamp vormt wolken
en deze komen allereerst de kuststreek ten goede door haar warmtebewarend
vermogen.
Maar thans zijn we aan een punt genaderd, dat ons vooral den weg moet wijzen.
We zullen 't eenigszins meer uitvoerig beschouwen.
o

Dat het water bij eene temperatuur van 100 C. kookt is oud nieuws. Dat het water
bij voortgaande verwarming niet heeter wordt evenzeer. Maar 't is nu noodig, dat
we 't nog eens her-
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o

halen: als 't water bij eene temperatuur van 100 C. nog meer wordt verwarmd, dan
zal de meerdere warmte 't water in damp doen overgaan en deze warmte zelve zal
g e b o n d e n zijn in den damp. Dat de waterdamp lichter is dan lucht, zien we
dagelijks aan den stoom, die uit de pijp van de stoomboot lijnrecht naar boven stijgt.
Intusschen behoeft het water niet bepaald te koken om tot damp over te gaan. Ook
onder gewone omstandigheden geschiedt dit. We zien 't vooral in den zomer, als
de plassen, die door heftige regens op de wegen zijn ontstaan, in een paar uren
zijn opgedroogd. Laat dan nu de zomerzon op 't water staan branden, wat zal er
gebeuren? Er zal immers eene groote hoeveelheid water in damp overgaan en die
waterdamp zal een massa warmte binden? Vooral in de streek tusschen de
keerkringen zal er aldus eene groote hoeveelheid gebonden warmte met den damp
in de lucht opstijgen. Nu is de verwarmde luchtlaag der tropische streek zelve reeds
lichter dan de daaraan grenzende luchtlagen. De massa waterdamp, die er in wordt
1)
gebracht, maakt haar soortelijk gewicht nog geringer en daarmee wordt het
evenwicht in den dampkring verbroken. De lucht der koelere streken dringt de lagen
der evenaarsstreek binnen en deze verhuizen naar onze gewesten. Altijd men dient
in 't oog te houden, dat de zwaardere lucht naar den evenaar gaande den weg
neemt langs de aardoppervlakte, terwijl de lichte, met waterdamp schier verzadigde
lucht, haar koers neemt in de hoogere streken des dampkrings. Laten we deze
laatste luchtmassa eens volgen op haar weg. Aan den evenaar of daaromtrent stijgt
ze opwaarts! Waar zal ze de aarde weer bereiken? 't Antwoord kan kort zijn. Bij 't
opstijgen wordt de ruimte, waarin de lucht aankomt, steeds grooter. Evenals nu door
samenpersing de lucht verhit kan worden, zoo zal ze ook afkoelen, naarmate ze in
die grootere ruimte opstijgt! Al spoedig vermag zij niet hooger te klimmen, omdat
ze bij die afkoeling een gedeelte van haar waterdamp verliezen moest en dus
zwaarder werd. Er rest haar niets dan in de richting der keerkringen te ontwijken.
Op deze reis echter komt ze in steeds nauwer ruimte, immers ten gevolge van den
voortdurend kleiner wordenden omtrek der aarde, naarmate we dichter bij de pool
komen. De lucht wordt dus nu dichter en haar waterdamp-gehalte is aanzienlijk
verminderd. In andere woorden: te-

1)

De gewichtsverhouding van lucht en waterdamp is 1:0.6.
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sten

gen den tijd, dat de verwarmde lucht des evenaars zoo ongeveer den 30
breedtegraad heeft bereikt, is haar soortelijk gewicht gelijk geworden aan de lucht
der laag aan de aardoppervlakte. Te gemelder plaatse komt ze dus neer! De
barometer, die in deze streek den hoogsten gemiddelden stand heeft, wijst het mede
uit. Wat nu? Een gedeelte der lucht gaat naar den evenaar terug om den kringloop
op nieuw te beginnen. En 't andere gedeelte? De waarneming leert, dat de
poolstreken een lagen barometerstand hebben, dat is, dat de lucht aldaar zeer ijl
sten

is. De zwaardere lucht, die ter breedte van den 30
graad naar beneden is
gekomen, zal zich dus mede voor een gedeelte naar de pool begeven. Bepalen we
ons tot het noordelijk halfrond. De zware luchtlaag, die daar hangt ter breedte van
30 à 35 graden, spoedt zich dan naar de pool. Hij, de aldus ontstaande luchtstroom,
draagt den naam van aequatoriaal-stroom. Hij komt allereerst uit het z u i d e n . Maar
- de aarde wentelt zich in 24 uren om hare as. Ook de luchtlaag deelt in deze
draaiende beweging, ieder luchtdeelte gehoorzaamt mede aan de rotatie der aarde.
Intusschen is de draaiingssnelheid niet overal dezelfde. Aan den aequator bedraagt
de omtrek der aarde 5400, ter breedte van 60 graden slechts 2700 mijlen. Daar nu
de omwenteling der aarde in 24 uren geschiedt, zal b.v. een punt aan den aequator
sten

3¾ mijl per minuut afleggen, terwijl een punt van den 90
breedtecirkel slechts
1⅞ mijl per minuut vorderen moet Van welken invloed zal dit nu zijn op den
luchtstroom, dien wij bespreken? Laat ons eens zien. De traagheid der lichamen
doet hen volharden in de eens verkregen snelheid, tenzij ze daarin door inwerkende
omstandigheden worden verhinderd. Nu zal wel de luchtstroom, die reeds van den
aequator kwam en dus aanvankelijk eene snelheid van 3¾ mijl per minuut of van
sten

1428 Par. voeten per seconde bezat, op zijn weg naar de streek van den 30
graad iets van zijne snelheid hebben verloren door de wrijving van langzamer
wentelende gedeelten der langskomende lagen, maar toch hij heeft nog altijd een
veel grootere snelheid dan de plaatsen dichter naar de pool gelegen, in welker
richting hij zich voortbeweegt. Wat zal 't gevolg zijn? De aarde wentelt zich in de
richting van 't westen naar 't oosten om hare as. Nemen we nu eens een punt op
o

o

onze breedte (52 N.B.) en een punt van den parrallel, op 30 graden van den
evenaar verwijderd. We aan daarbij van de veronderstelling
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uit, dat de luchtstroom, de aequatoriaal-stroom eens de snelheid had van den 30
sten

graad. Het punt ter breedte van den 30
graad nu heeft eene snelheid 3⅖ mijl,
dat ter breedte van 52 graden van ruim 2⅖ mijl per minuut, dat is de beide punten,
dus ook de luchtdeeltjes te hunner plaatse, bewegen zich met snelheden, die zich
verhouden als 3⅖:2⅖ of als 17:12. De luchtdeeltjes van den aequatoriaal-stroom
spoeden zich dus 1 5/12 maal zoo snel van 't westen naar 't oosten, als die bij onze
breedte aan de aswenteling gehoorzamen. De waarnemer, die op onze breedte
met het gezicht naar 't zuiden staat, zal dus ieder luchtdeeltje, dat zijne wenteling
lijnrecht zuidwaarts van hem begint en om de straks genoemde oorzaak zich mede
naar 't noorden spoedt, die waarnemer, zeiden we, zal ieder luchtdeeltje, loodrecht
zuidwaarts van hem aankomende, aan zijne l i n k e r z i j d e voelen voorbijgaan. De
luchtstroom spoedt zich alzoo naar 't noorden en naar 't oosten, dat is: hij doet zich
voor ons als een uit het z u i d w e s t e n komenden w i n d kennen. Geen wonder
dan ook, dat we den zuidwestenwind kennen als een warmte-brengenden
luchtstroom; die luchtstroom komt uit warmer gewesten en boodschapt ons daarvan
den invloed. Daar nu verder de zuidwestenwinden allen naar de w e s t k u s t e n
onzer vastelanden gericht zijn, spreekt het wel van zelf dat èn West-Europa èn
West-Amerika hun verwarmenden invloed ondervinden. Die kusten zijn daarom in
den regel gemiddeld warmer dan de oostkusten derzelfde werelddeelen, altijd
gesproken met het oog op het noordelijk halfrond.
Eu thans eene andere zaak. Naarmate de lucht warmer is kan ze meer waterdamp
bevatten vóór ze verzadigd is. We zien dit ten duidelijkste aan de groote hoeveelheid
r e g e n d a g e n waarmee we in den winter gezegend zijn en de kleine hoeveelheid
regen, die zoo'n regendag aanbrengt. Deze zaak zegt ons, dat eene kleine
hoeveelheid waterdamp reeds voldoende is om een regenbui te veroorzaken in den
winter. In Juli is 't anders; dan is de lucht warmer en niet zoo spoedig met waterdamp
verzadigd als in den winter. Dan regent het niet zoo dikwijls, maar de massa water
per bui is grooter. Trouwens het is van algemeene bekendheid, dat het aantal
regendagen van den evenaar naar de pool steeds toe- en de hoeveelheid regen
steeds afneemt.
Denken we nu nog eens aan den zuidwestenwind, die tegen de westkust van
Europa stuit. Heeft hij zijn koers niet genomen
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over eene groote watervlakte, over den Atlantischen Oceaan? En was hij door zijne
betrekkelijke warmte niet bij uitstek geschikt om veel waterdamp in zich op te nemen?
En wat zal daarvan in onzen winter het gevolg zijn? Eene vrij eenvoudige zaak.
Eenige bladzijden vroeger zagen we, dat voor de vorming van waterdamp warmte
noodig is, dat die warmte door den damp wordt g e b o n d e n . Is het niet duidelijk,
dat deze warmte gedaan werk krijgt, dat ze weer v r i j wordt, zoodra door eenige
omstandigheid de waterdamp in water overgaat, zoodra 't gaat regenen?
Laat het dan in den winter zijn. De zuidwestenwind, die op zijn weg over den
Oceaan veel waterdamp in zich opnam, steekt op onze Europeesche westkust aan.
Hier ontmoet hij in Ierland, in Engeland, in Noorwegen, in 't noordwesten van 't
vasteland evenzeer kleine en grootere verhevenheden van den bodem, heuvels en
gebergten, die hem dwingen op te stijgen, maar bij dat opstijgen wordt hij door de
uitzetting koeler, de waterdamp verdicht, er ontstaan wolken, er valt regen. De
gebonden w a r m t e wordt v r i j e warmte en deze komt onze wintertemperatuur
ten goede. Herinneren we ons nog eens, dat de wolken dienst doen als bewaarders
der warmte voor onze aarde, dan mogen we ook in dit opzicht den zuidwestenwind
den lof niet onthouden dien een luchtstroom verdient, welke onze winters komt
verzachten. Ik eindig dit gedeelte van ons onderzoek met de mededeeling, dat de
o

zuidwestenwinden onze wintertemperatuur gemiddeld 3.1 C. verhoogen.
Nog eene zaak willen we met een paar woorden ter spraak brengen: den invloed
van den g o l f s t r o o m op de winters van West-Europa. Evenals de luchtlaag boven
de heete luchtstreek zoodanig verwarmd wordt, dat het evenwicht tusschen haar
en de luchtlagen van hoogere breedte wordt verbroken, zoodat er stroomen in den
dampkring ontstaan - zoo zal ook 't water des Oceaans den invloed der
keerkringshitte ondervinden. Laat de zon maar branden op de watervlakte des
Atlantischen Oceaans, deze watervlakte zal er haar voordeel wel mee doen. Ze zal
eene verhoogde temperatuur erlangen. De verwarmde watermassa is natuurlijk
lichter dan de koudere van hoogere breedte - 't evenwicht is verbroken en er ontstaat
een strooming van de pool naar den evenaar, als onderstroom, terwijl 't warme water
als bovenstroom, als golfstroom, naar de pool gaat. Maar ook deze watermassa
gehoorzaamt aan de rotatie der aarde. Ook de
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golfstroom doet zich dus kennen als een zuidwestelijken stroom; met zijne gansche
watermassa komt hij dus de westkusten van West-Europa bestrijken. Zonder nu
voor heden op dit punt in eenige uitvoerigheid te treden - 't is beter, dat in een
afzonderlijk opstel te doen, willen we alleen maar zeggen, dat de golfstroom de
macht heeft ons winterklimaat te verzachten. Die macht is direct en indirect. Direct,
want hij zal den kustzoom verwarmen van 't land, waar hij tegen aan spoelt. Grooter
echter is zijne indirecte macht. Door zijne grootere warmte is hij in staat veel
waterdamp aan den luchtstroom af te geven, die over hem henen strijkt - deze
waterdamp zal straks warmtebewarend optreden, hij zal straks tevens regen brengen
en der warmte vrijheid geven onze winters te verwarmen!
Eene vraag en een antwoord ten slotte. Van waar komt het, dat niet alle winters
voor onze kuststreken even zacht zijn? Dat wij in den regel zachte winters hebben
is nu duidelijk, maar van waar komt het nu, dat b.v. deze winter zoo buitengewoon
zacht is, een andere weer met tamelijke heftigheid optreedt? Hier is een kort
antwoord.
Ieder jaar ontvangt de aarde evenveel warmte van de zon, maar de verdeeling
dier warmte kan zeer ongelijk zijn. Als wij zeer zachte winters hebben, indien wij
ons verheugen in een warmte-overschot voor dit jaargetijde, is Oost-Azië en
West-Amerika te koud en omgekeerd. En wij hebben een warmte-overschot, indien
(gelijk dit jaar 't geval was) we veel zuidwestenwinden waarnemen, terwijl onze
winters te koud zijn, als de ‘strenge heeren’ uit het noordoosten heerschen. Maar
steeds wordt het overschot h i e r door een verlies op 't westelijker gedeelte van ons
o

halfrond ingeboet en omgekeerd. 't Verschil is wel eens 10 C.
We zouden kunnen zeggen: voor zachte winters in onze streken is de
zuidwestenwind de golfstroom des dampkrings, die een poolstroom over Amerika
doet blazen onder den naam van ‘de strenge heeren uit het noordoosten.’
Alles samen genomen zijn wind, regen en wolken de voornaamste machten die
onze temperatunr beheerschen, natuurlijk na de hoofdoorzaken van
warmte-verdeeling: na den hoek, dien de zonnestralen met het aardvlak maken en
de duur der insolatie!
Voor heden genoeg.
Zierikzee, 9 Februari 1874.
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Clara.
Door M. Buys.
Het moest ook vallen, toen het beslist was, dat de spoorweg het vroeger zoo stille
en afgelegen gebied van het dorpje Veldwoude zou doorsnijden. Ik bedoel het kleine,
oude huisje, dat op eenigen afstand van de kom des dorps gelegen was en een
aantal jaren tot woonplaats gestrekt had aan haar, met wier geschiedenis ik den
lezer bekend wil maken. Het huisje was mij lief om de herinneringen, die er voor mij
aan verbonden waren. Misschien voelt men zich, na het lezen van mijn verhaal,
gedrongen om met mij in den geest nog eens ter bedevaart te gaan naar het plekje,
dat getuige geweest is van zooveel...Doch laat ik mij zelf niet vooruitloopen.
Niemand wist van waar zij kwam, de nog jeugdige vrouw, die in den herfst van
het jaar 1805 in de herberg van Veldwoude aankwam, vergezeld van een meisje
dat ongeveer zeven jaren oud was, haar dochtertje. Zonder bepaald schoon te zijn
had zij een bevallig en vriendelijk voorkomen. De ernstige trek die er zetelde op
haar gelaat en blijkbaar de uitdrukking was van den grondtoon haars gemoeds,
deed niets te kort aan den gunstigen indruk, welken zij maakte, ja, verhoogde dien
veeleer.
De herbergier, niet gewoon vreemdelingen in zijne gelagkamer te zien verschijnen,
keek de jonge vrouw verbaasd
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aan. Hij was, vertelde de eenvoudige man later, ‘zoo geen stadschen gewend en
deze juffer had zoo iets voornaams en deftigs, weet je - niets grootsch - over zich,’
dat hij zich tegenover haar vooral zeer verlegen gevoeld had. Hij vergenoegde zich
dus met haar zwijgend en eerbiedig gade te slaan, totdat zij vroeg:
- Weet ge ook, of hier een huis lof huisje te huur is? Ik heb plan om hier te komen
wonen.
- U hier wonen! riep baas Vroom uit. U hier! met een bizonder sterken nadruk op
deze laatste woorden.
Die nadruk maakte op Clara, zoo willen wij de jonge vrouw noemen, een eenigszins
pijnlijken indruk, die niet verminderde, toen inmiddels de vrouw van baas Vroom,
gewoonlijk Ka Zwartoog bijgenaamd om hare donkere, doordringende oogen, het
vertrek binnengekomen was en de vreemdelinge met haar kind vorschend aanzag.
Zwartoog had bij de boeren den naam van een bij-de-handje en een ophakster te
zijn, doch zij scheen ook zachter en aangenamer eigenschappen te bezitten. Want
nauwelijks bemerkte zij die pijnlijke uitdrukking op Clara's gelaat, of zij zag haar
goedig aan en zeide vriendelijk:
Juffrouw, d'r is hier voor iemand als u niemendal. 't Is hier een akelig boerendorp.
U zult toch niet willen wonen in dat huisje dáár? En ze wees naar het huisje, waarvan
ik reeds melding maakte en dat er reeds tamelijk vervallen uitzag. Dàt huis staat
leeg. 't Is een klein kluis. Niemand wil er wonen. 't Moet er spoken, weet u. Een
leelijkert van een vent, die zijn wijf bij d'r leven heeft geslagen, heeft er zich
opgehangen.
- Och zeide Clara, op zachten en onderworpen toon, als er niets anders is, dan
zal ik het toch maar zien te krijgen. Wij hebben met ons beiden niet veel ruimte
noodig en van binnen zullen we 't wel een beetje zien op te knappen. Voor spoken
ben ik niet bang, voegde zij er met een glimlach bij.
Als de lezer Clara zal hebben leeren kennen, dan zal hij bemerken, dat zij vooral
geen reden had om voor spoken te vreezen.
- Nu, juffrouw moet het weten. Krijgen kunt u het vast.
Zoo kwam Clara in het kleine leelijke huisje te wonen. Den dorpelingen verschafte
deze gebeurtenis niet weinig stof tot verbazing en tot gesprek. Velen - zij wilden het
graag bekennen - waren wel een beetje schuw van haar, ‘zoo maar alleen, met een
onnoozel kind, te gaan wonen in zoo'n eenzaam spookhuis!...
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Ze is zeker ook niet zuiver.’ Anderen, hoewel verlichter dan de eerste spreeksters,
keken toch ook met een donkeren blik naar 't eenzame huisje, toen Clara er woonde.
‘Men zou zeggen, zeiden zij, wat zoo'n stadsche juffer hier doet. Zij vindt hier niemand
van d'r gelijken. Daar is een reden voor, hoor je. Van dat meisje zal de vader
misschien ook ver te zoeken wezen.’ - En weer een ander zei: ‘Die Zwartoog kun
je toch niet bijhouden. Je ziet haar nergens, en bij zoo'n vreemd aanwaaisel is zij
telkens over de vloer. 'n Raar wijf. Ze laat haar meid alles voor haar halen. Als ik
Mijntje was, zou ik er hartelijk voor bedanken, om voor zoo'n meubel boodschappen
te doen. Ka heeft toch al wel drukte genoeg aan de hand.’
Het voorwerp van deze praatjes woonde inmiddels vredig en kalm met haar
dochtertje in het oude huisje. Weinig bekommerde zij er zich om, dat velen haar
steeds uit den weg liepen. Zij wist er de reden niet van en had liever niet veel bezoek.
Toen zij eenige dagen op het dorp gewoond had, smaakte ik het genoegen - de
lezer gelieve aan deze uitdrukking hare volle kracht te geven - haar te ontmoeten.
Ambtsplicht en nieuwsgierigheid hadden mij tot haar gebracht; innige belangstelling
en de zucht om telkens weer te staren op haar ernstig en vriendelijk gelaat en er
op te lezen, wat het mij verhaalde van den adel harer ziel, deden mij dikwijls tot haar
terugkeeren. Ka Zwartoog onderging dezelfde aantrekkingskracht. Wij kwamen van
hare levensgeschiedenis weinig te weten; toch stond het bij ons vast, dat Clara zich
over deze niet had te schamen, evenmin als over de redenen, die haar Veldwoude
tot woonplaats hadden doen kiezen. Wij voelden in hare tegenwoordigheid iets van
het schuchter ontzag, hetwelk baas Vroom voor de vreemdelinge koesterde, hoe
sober hare leefwijze ook was. Zij wijdde zich geheel aan de opvoeding van haar
dochtertje Truida toe. Het was treffend om te zien, hoe het meisje, dat naar 't
uitwendige weinig op hare moeder geleek, in gelaatsuitdrukking telkens meer haar
evenbeeld werd en in geheel haar doen en zijn eene waardige erfgename beloofde
te worden van haars moeders aantrekkelijk en beminnelijk karakter. Toen Truida,
na verloop van tien jaren, afscheid van ons nam, om eene betrekking als kweekelinge
te gaan aanvaarden op eene kostschool in Engeland, toen wenschte ik in mijn hart
de kinderen, die onder hare leiding zouden komen, geluk. Zij zou-
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den - hiervan was ik overtuigd - meer van haar leeren dan de beginselen der fransche
taal, welke zij zou moeten onderwijzen.
Een paar jaren later verhuisde ook Clara naar Engeland. Het speet zwartoog niet
minder dan mij, dat zij ons verliet. De omgang met de beschaafde, fijngevoelige,
ernstige en liefdevolle Clara en met het meisje, dat naar den geest zoo volkomen
op de moeder geleek; het weldadige schouwspel van de blijmoedigheid en den
vrede, die er in het kleine huisje heerschten, waren ons eene behoefte geworden.
En het waas van geheimzinnigheid, hetwelk voor ons over Clara's persoon lag,
verhoogde nog slechts de aantrekkingskracht, die zij op ons uitoefende.
Ik dacht niet, dat de sluier, die om hare levensgeschiedenis lag, ooit zou worden
opgelicht. Clara, zoo stelde ik mij voor, zou in mijne herinnering leven als een zacht
en vriendelijk lichtende doch nevelachtige gestalte, als een wezen uit reine, doch
onbekende gewesten.
Ik mocht echter het voorrecht smaken hare geschiedenis geheel te leeren kennen.
Eenige weken na Clara's vertrek kreeg ik bezoek van een heer met een welgedaan
voorkomen. Toen hij zijn naam en woonplaats bekend gemaakt had, vroeg hij:
- U hebt mijne zuster gekend?
- Uwe zuster?
- Ja, mevrouw Meinderts.
- Er heeft hier inderdaad iemand van dien naam gewoond. Zij liet zich juffrouw
noemen. Toen zij van hier naar Engeland vertrok, voor eenige weken, om zich bij
hare Truida te voegen, zal deze ongeveer twintig jaar oud zijn geweest. Kan deze
dame het geweest zijn?
- Juist. Verbeeldt u, dat ik haar jaren lang heb gezocht. Zij is mijn eenige zuster.
Na den dood van haar man is zij plotseling verdwenen en heeft zij haar spoor heel
zorgvuldig weten te verbergen...Een mensch kan heel wat beleven met zijne familie,
Mijnheer!
De heer van Stoutenburg, dus heette mijn bezoeker, scheen echter onder het
verdriet over Clara's verdwijnen minder geleden te hebben dan de zucht, waarmede
deze laatste woorden gepaard gingen, moest doen vermoeden. Hij was zwaarlijvig
en zijn gelaat vertoonde de kenteekenen van eene vroolijke, al te
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vroolijke levensopvatting. Hij geleek op Clara en scheen toch aan een geheel anderen
stam ontsproten. Was hij in plaats van zijne zuster op Veldwoude komen wonen en
had hij zijne levensgeschiedenis zoo verborgen gehouden als zij, dan zouden Ka
Zwartoog en ik misschien meer neiging gevoeld hebben om met de praatjes der
dorpelingen in te stemmen, dan nu zij Clara gegolden hadden. Ik hoorde echter
later, dat hij in zijne woonplaats als een hoogst fatsoenlijk man geacht werd. Doch
er zijn menschen wier gelaat het reeds verraadt, dat zij slechts door de gunst der
omstandigheden bewaard blijven voor laagheden, waartoe duizend anderen van
hunne soort vervallen.
- Ik hoor, ging hij voort, dat u veel bij haar kwaamt...Dat doet mij veel pleizier. U
zult haar zeker over 't een en ander wel eens onderhouden en haar wel eens een
lesje gegeven hebben?
Ik kon niet nalaten den heer van Stoutenburg verbaasd aan te zien.
- Mijnheer, zeide ik, ik weet niet waarover ik haar zou hebben moeten
onderhouden. Uwe zuster verschafte mij het zeldzame voorrecht, dat ik altijd wat
meenemen kon, als ik van haar wegging.
- Och zoo, zeide hij hoofdschuddend, is zij altijd zoo goedgeefs gebleven? Dit is
juist haar ongeluk geweest, mijnheer.
Ditmaal keek ik niet alleen verbaasd maar ook geërgerd mijn bezoeker aan. Ik
meende op te merken, dat zijn gelaat die mengeling vertoonde van onbevattelijkheid
en slimheid, welke eigen is aan hen, die alleen op zeker gebied tehuis en op elk
ander volslagen vreemdelingen zijn.
- Er zou, merkte ik op, van uwe zuster weinig van hetgeen gij misschien bedoelt
mee te nemen zijn geweest. Ik had het oog op hare vriendelijkheid, hare zachtheid,
haar blijmoedigen ernst, waardoor ik mij altijd opgewekt en verkwikt gevoelde,
wanneer ik in hare tegenwoordigheid verkeerde.
- Ah zoo! Och, neem me niet kwalijk! Ik wilde U er geen verwijt van maken, dat
zij zoo roekeloos met haar geld omsprong.
Doch laat ik u wat meer van haar vertellen. U mocht eens verkeerde
gevolgtrekkingen hebben gemaakt ten aanzien onzer familie....Clara had altijd
excentrieke ideën. Ze kon geen nood en ellende zien. Als jong meisje reeds was
zij altijd bezig met plannetjes te maken tot het releveeren van in verval ge-
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raakte families, van gevallenen en dergelijke lui meer. Vader was zoo gek om in
alles haar zin te doen. Gelukkig kon hij er tamelijk goed bij, anders zou er van zijn
vermogen niet veel overgebleven zijn. - Verbeeld u eens, waar zij b.v. het geld al
aan verkwistte. Er diende bij ons een mooi meisje, van wie een heel leelijk gevalletje
openbaar werd. Zij moest natuurlijk het huis uit. Wat gaat Clara nu doen? Zij neemt
het oude verhaaltje, dat de slet haar opdischt, van verleiding etc., voor goede munt
aan, en weet vader er toe over te halen om het schepsel een kamer te bezorgen
en geld bovendien. Zij bekommerde er zich niet om, dat de heele familie er door in
opspraak kwam; zij vroeg niet, of op die wijze de slechtheid niet aangemoedigd
werd - och neen. Nu zijt ge een weinig op de hoogte, mijnheer. Nu ziet ge, waarom
ik zeggen mocht, dat hare goedgeefschheid altijd haar ongeluk is geweest.
De heer van Stoutenburg zag mij met een triomfantelijken blik aan, alsof hij heel
wat bewezen had.
- Zij trouwde korten tijd na vaders dood. Gelukkig voor haar, want wij begonnen
al te vreezen, dat zij met al haar liefde geen man zou kunnen liefkrijgen, want de
mannen zijn gewoonlijk bang voor vrouwen met zulke vreeselijk liefdadige kuren.
Ik hield het er voor, dat dit ten minste met den heer van Stoutenburg wel het geval
zou zijn.
De heer Meinderts vestigde zich in onze woonplaats. Een man i n b o n i s , en
steeds er op uit en slim genoeg er toe, om er een duitje bij te verdienen. Eenigen
tijd voordat hij Clara vroeg, had hij een uitkeeringsfonds opgericht voor den kleinen
burger en den werkman, hetwelk dezen het uitzicht opende, om tegen een kleinen
inleg eene flinke toelaag onder hun ziekte en op hun ouden dag te krijgen. De zaak
ging slecht. Doch nauwelijks was hij met Clara getrouwd en begon hij te werken
onder de firma mijns vaders of zij nam een hooge vlucht. Clara dweepte met het
fonds. Meinderts was in hare oogen een menschenvriend. Ik denk, dat zij eigenlijk
meer zijn fonds trouwde dan hemzelven. Want er was aan dien Meinderts, met zijn
perkamenten gezicht, zijn loensche oogen en sluik wit-geel haar niet veel
aantrekkelijks. Hij wás ook een menschenvriend, maar niet zoo een, als Clara's
ideaal was. Hij zorgde in de eerste plaats voor nummer één. Voor ieder, behalve
voor Clara, was het te zien, dat het
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fonds eenmaal springen moest. 't Was Meinderts ook niet om een lang bestaan er
van te doen. Hij berekende, dat hij aan administratie etc. al een aardig duitje zou
verdiend hebben, al bestond het slechts tien jaar. Het ging, ongeveer na verloop
van dien termijn, werkelijk te gronde. De contribuanten waren de kinderen van de
rekening. Het kapitaal van zwager Meinderts was aardig vermeerderd. Clara wilde
de deelnemers schadeloos stellen uit hun privaatvermogen. Doch Meinderts was
er de man niet naar om naar hare fraaie vertoogen te luisteren. Hij had de menschen
niet gedwongen om er in te gaan, zei hij, en dat was ook zoo.
- Nu ja, zeide ik, maar als een onwetend man van een kleinen inleg hoort en eene
groote uitkeering en de zaak wordt gedekt door een naam, die vertrouwen
inboezemt....
- Enfin, ging de heer van Stoutenburg voort, zwager Meinderts trok zich op het
land terug. Doch ook dáár leidde hij geen werkeloos leven. Hij wist door zijne manier
van geldschieten menig stukje land, menig huisje in te palmen. Clara had niet veel
pleizier van haar menschenvriend. Eens liet hij een armen drommel van een knecht
in de gevangenis zetten, omdat deze een gulden afgenomen had van een sommetje,
dat hij ergens bezorgen moest, om zijne zieke moeder te helpen, nadat hij te vergeefs
voorschot had gevraagd op zijn loon. Clara kwam bij ons haar nood klagen en
bewoog hemel en aarde om den man uit de gevangenis te krijgen. Maar het hielp
haar niet. Meinderts wist al hare menschlievende pogingen wel te verijdelen. Gelukkig voor haar, dat hij ziek werd en stierf. Hij liet een groot vermogen na. Clara
had er een heerlijk leventje van kunnen leiden. Doch wat gebeurt er? Spoedig na
haar mans dood was Clara weg, met haar geheele vermogen, behalve het gedeelte
't welk haar kind toekomt en onder mijne berusting is tot heden toe. Sommigen
gistten, dat zij zich verdronken had, uit schaamte over de afzetterij van haar man.
Anderen mompelden, dat zij met een vreemden heer weggeloopen was. Het was
weer een schandaal voor de familie. ‘Dat heb je nu van die menschen, zeî mijne
vrouw, - en zij had wel gelijk - die altijd zoo over de narigheden van anderen tobben;
om hun eigen familie geven ze niets en werpen eerst hun geld en dan zichzelf in
de goot.’
- Ik kan u verzekeren, merkte ik aan, dat uwe zuster zichzelve ten minste niet
weggeworpen heeft, van haar geld weet ik niet af.
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- 't Is te hopen, dat dit ten minste niet weg is, zuchtte de heer van Stoutenburg, nog
niet overtuigd door mijne bewering van het eervol gedrag zijner zuster. - Door een
toeval, ging hij voort, ben ik haar eindelijk op het spoor gekomen. Een mijner vrienden
is onlangs iu dezen vergeten hoek geweest om opmetingen te doen voor den
geprojecteerden spoorweg. Hij zag haar voor het raam staan en herkende haar. En ze is alzoo naar Engeland vertrokken? Wèl! wèl....En hoe leefde mijne zuster
hier toch?
- Hoogst eenvoudig, - armoedig mag ik wel zeggen. Zij was echter zeer tevreden
en blijmoedig. Zij leefde geheel voor de opvoeding van hare Truida.
Nadat de heer van Stoutenburg het adres zijner zuster opgeteekend had, stapte
hij mijn deur uit, hoofdschuddend en mompelend: ‘Armoedig!...Waar, voor den duivel,
heeft zij haar geld toch aan verkwist? - Goddank, dat ik een andere natuur heb als
zij.’
Terwijl Clara's beeld tengevolge van dit bezoek helderder nog dan te voren, maar
raadselachtiger tevens, mij voor den geest stond, ontving ik een schrijven van haar,
waarin zij mij toezending verzocht van eenige boeken en andere artikelen, welke
zij Ka Zwartoog verzocht had te bewaren, totdat zij in hare nieuwe woonplaats
behoorlijk gevestigd zou zijn!
Voordat ik ze inpakte kon ik niet nalaten nog eens een blik te slaan in de werken,
die Clara in haar sober en afgezonderd leven tot vertroosting en verkwikking hadden
gediend. Zoo bemerkte ik, dat zich onder deze boeken een oud klad-journaal bevond,
waarin o.a. de namen en woonplaatsen stonden der voormalige contribuanten van
Meinderts uitkeeringsfonds. De aanteekeningen achter deze namen deden een
vermoeden bij mij oprijzen omtrent de oorzaak van hare armoede, waardoor ik deze
voor haar schoonsten eertitel ging houden.
Die aanteekeningen waren blijkbaar met Clara's eigene hand geschreven. Zij
bevatten opgaven van grootere en kleinere geldsommen, met verschillende jaartallen
er achter. Aan het einde van het journaal vond ik al deze sommen bij elkander
geteld, en hieronder een optelling van twee groote sommen, bij de eerste waarvan
stond: ‘Dadel. beschikb.’, terwijl ik voor de andere las: ‘Na Tr. 's meerderj.’
Ik had nu, naar ik meende, den sleutel in handen tot de ont-
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dekking van Clara's geheim. Weldra was ik geheel op de hoogte. Vol begeerte om
mij zekerheid te verschaffen, begaf ik mij in verschillende plaatsen naar sommige
personen, wier namen in het boek stonden.
- Is u, vroeg ik aan den eersten, bij wien ik kwam, na den dood van den heer
Meinderts ook een bewijs ter hand gesteld, volgens 't welk gij in het jaar 186. een
zekere som gelds kunt ontvangen, ter vergoeding van uwe bijdragen aan het teniet
gegane uitkeeringsfonds van dien heer?
Het was een verwersknecht, wien ik deze vraag deed. Hij zag zijne vrouw verlegen
aan. Ook van de vrouw kreeg ik geen ander antwoord, dan een zeer verwonderden
en verlegen blik.
- Zeg het mij gerust, ik beloof u, dat ik trouw zal bewaren, als er een geheim in 't
spel is. Ik weet nu toch reeds de helft.
Eindelijk vertelde de vrouw mij, dat op zekeren avond, korten tijd na Meinderts
dood, een dame bij hen geweest was met een dichten sluier voor het gelaat. - ‘O,
zeide de vrouw, wij zouden haar gezicht zoo graag eens gezien hebben, want ze
had eene stem zoo zacht en vriendelijk als van een engel. Zie, zeide de dame tot
ons, gij dacht, dat uw geld, hetwelk gij in het uitkeeringsfonds gestort hebt, weg
was. Er is wat op gevonden, om alles weer terecht te brengen. Als gij vijf en vijftig
jaar oud zijt, gaat gij met dit papier naar de heeren, wier naam er onder staat. Deze
zullen u dan vierhonderd gulden uitbetalen. Maar ik verbied u, ging zij voort, om
iemand iets van deze schikking te zeggen, dat zou mij verdriet doen, en veel last
kunnen veroorzaken. - Stierf mijn man voor zijn vijfenvijftigste jaar, dan kon ik het
geld op den bepaalden tijd ontvangen. Wij zijn er nu bijkans aan toe om de f 400. te krijgen. Ge zult er nu immers aan niemand iets van zeggen?
Bij anderen vernam ik met meerdere of mindere duidelijkheid dergelijke
bizonderheden. Aller verlies had zij vergoed en meer dan vergoed. De hoop op
ondersteuning in den ouden dag, die deze menschen bewogen had om deel te
nemen in het fonds van Meinderts, had zij op de onbekrompenste wijze verwezenlijkt
en, hoezeer ik niet alles op het spoor of bepaald te weten kon komen, ik hield het
er voor, dat zij ook de andere slachtoffers van Meinderts hebzucht schadeloos
gesteld en haar gansch vermogen bijkans hiervoor had veil gehad.
Diep getroffen en met een eerbiediger gevoel nog dan te voren
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dacht ik nu aan Clara. Zij werd in mijne oogen eene priesteres, gezalfd met den
heiligen liefdegeest, die een verheven offer had gebracht en nog dagelijks bracht
ter goedmaking van het door haar man bedreven kwaad, tot redding der geschonden
eer van haars vaders naam in de oogen der bedrogene eenvoudigen.
Ongetwijfeld heeft het brengen van dit offer aan Clara strijd gekost. Haar eigen
levensgenot moet zij verzaken; haar kind moest zij aan velerlei ontbering prijsgeven.
Doch zij had eene schoone overwinning behaald. Haar ernst werd in mijn oog het
aandoenlijk spoor, dat de strijd in hare ziel nagelaten had, hare blijmoedigheid en
vrede de getuigen van de volkomenheid hare overwinning. Geheel haar leven in
het oude huisje werd mij eene aandoenlijke bevestiging van het woord des Heilands:
‘die zijn leven haat, zal het vinden’. Voor haar zelve was de opoffering van haar
vermogen winst geweest; voor hare dochter evenzeer. Al wist deze, evenmin als
Ka Zwartoog en ik vóór mijne ontdekking, iets van de grootsche daad af, zij onderging
(en wij ook hadden in dit voorrecht gedeeld) den bezielenden invloed van Clara's
karakter, dat zijne volle wijding had ontvangen door hare grootste opoffering.
Vaak blijven groote en edele daden geheel of ten deele verborgen. Menige
levensgeschiedenis, welke de heilzaamste uitwerking op anderen zou hebben,
indien zij bekend werd, blijft voor altijd met den sluier des geheims bedekt. Menige
prikkel tot verheerlijking van den Vader der liefde schijnt alzoo voor de menschheid
verloren te gaan. Doch wanneer wij denken aan den invloed welke 's menschen
goede daden, vooral zijne verborgen goede daden, die in den regel de beste zijn,
op de vorming en de wijding van zijn karakter uitoefenen en aan de gezegende
kracht, welke er dientengevolge van hem uitgaat, dan zeggen wij: neen, ook het
goede dat verborgen blijft is niet verloren voor de vorming der menschheid. De
schoone harmonie die er bestaat tusschen een aantal andere schijnbaar
tegenstrijdige uitspraken van het Evangelie, ontbreekt ook niet tusschen deze twee:
‘Uwe linkerhand mag niet weten, wat uwe rechter doet’, en: ‘Laat uw licht schijnen
voor de menschen, opdat zij uwe goede werken zien en den Vader in de hemelen
verheerlijken.’
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Aan onze Abonnenten en Lezers.
In den loop der maand November is het fonds der firma NOMAN EN ZOON, wegens
het overlijden van Mevrouw de Wed. VAN HAREN NOMAN, verkocht geworden en
daarbij het copyrecht der V a d e r l a n d s c h e L e t t e r o e f e n i n g e n overgegaan
in handen van den Heer P. VAN SANTEN te L e i d e n . Dit heeft in de eerste plaats
eenige vertraging veroorzaakt in het afdrukken en verzenden dezer
December-aflevering, waarvoor wij onzen Abonnenten, met het oog op de genoemde
reden, met goed vertrouwen verschooning vragen. Voortaan zal tegen vertraging
zorgvuldig worden gewaakt.
De nieuwe eigenaar is aan de meesten onzer Lezers uit het N i e u w s v a n d e n
D a g en het Z o n d a g s b l a d , uit de R e i s g i d s v o o r N e d e r l a n d en de
I l l u s t r a t i o n E u r o p é e n n e , gelijk uit zoovele andere uitgaven genoegzaam
bekend. Van dien wakkeren en ervaren uitgever mochten wij verwachten, dat hij
bereid zou bevonden worden, om van zijne zijde krachtig met ons mede te werken,
ten einde het Tijdschrift aan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

*2
de billijke eischen van het Nederlandsch publiek te doen beantwoorden. Wij zijn in
die verwachting niet teleurgesteld. De Heer VAN SANTEN heeft zich metterdaad
daartoe bereid verklaard. Voor zooveel dit van een uitgever kan afhangen - en het
hangt voor een niet gering deel van hem af - wil hij ons in staat stellen, om de beste
en meest geliefde auteurs aan ons Tijdschrift te verbinden en te blijven verbinden
en, naar vorm en inhoud, daarin die verbeteringen aan te brengen, die wij sedert
lang wenschelijk hebben geacht. Dientengevolge zijn wij ook teruggekomen van
ons aanvankelijk reeds tot rijpheid gekomen besluit, om met het einde van dezen
den

10 Jaargang der nieuwe Serie de Redactie neder te leggen. De tijd was echter
te kort om reeds voor den Jaargang 1875 zoodanige belangrijke wijzigingen ook in
den vorm en de voorwaarden der uitgave te brengen, als misschien voor een blijvend
succès van het Tijdschrift zal blijken noodig te zijn. Wij wilden daarin niet met
overijling te werk gaan en kunnen dus daaromtrent geene bepaalde mededeelingen
of beloften doen. Intusschen vertrouwen wij, dat reeds de inhoud der eerste
afleveringen van 1875 de duidelijke sporen zal dragen van nieuw bloed en nieuw
leven. Wij kunnen al aanstonds voor Januari en volgende maanden bijdragen
aankondigen van onderscheidene onzer meest geachte Letterkundigen, die wij
sedert lang niet meer onder onze medewerkers mochten tellen, als Prof. TH.
JORISSEN, Prof. C.W. OPZOOMER, Prof. A. PIERSON, Prof. C.P. TIELE en Dr. JAN TEN
BRINK. Wij hebben goeden grond om te verwachten, dat wij weldra meerdere
soortgelijke mededeelingen aan onze Lezers zullen hebben te doen. Moge dan ook
onze hoop niet ijdel zijn op de vernieuwde en toenemende belangstelling van het
lezend publiek, in
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vermeerdering van het aantal Abonnenten blijkende, opdat onze nieuwe Uitgever
aangemoedigd en in staat gesteld worde om aan zijne goede voornemens volledige
uitvoering te geven! Dat thans vooral geen van onze oude vrienden ons begeve!
Wij van onze zijde zullen niets onbeproefd laten, opdat de inhoud van ons Tijdschrift
steeds meer aan alle redelijke eischen van degelijkheid, verscheidenheid en goeden
smaak moge voldoen. A d m e l i o r a ! is onze leus. Stelle het publiek ons in staat
om haar tot waarheid te maken.
AMSTERDAM en DEVENTER, 27 November 1874.
DE REDACTIE.

Het Januari-nummer zal o.a. bevatten:
Prof. TH. JORISSEN: D e O v e r g a n g v a n H e n d r i k IV.
Dr. JAN TEN BRINK: P a r i j s c h e z e d e n o n d e r h e t t w e e d e K e i z e r r i j k .
(Naar aanleiding van: R o l a n d e , é t u d e P a r i s i e n n e (par) F e r v a c q u e s
me

bre

e t B a c h a u m o n t , 3 Éd. Paris. Dec 1874.
ELIE RECLUS: K o n i n g L o d e w i j k I I v a n B e i j e r e n . (Naar het
o n u i t g e g e v e n Fransch M.S.).
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De schepen der mythologie,
door Dr. H.U. Meyboom.
In de geschiedenis van den godsdienst heeft het schip een groote rol gespeeld. In
de godsdienstige overtuigingen en voorstellingen van alle volken, heidenen en joden
zoowel als christenen, vinden wij gedurig sprake van schepen, 't zij de taal der
dichterlijke verbeelding, 't zij de legende spreekt. Men denke slechts aan de arke
Noachs des Ouden-, aan den storm op zee en de wonderbare vischvangst des
Nieuwen Testaments. Men denke aan den vliegenden Hollander in de legenden
der zeelieden. Wat er van dien aard te vinden is in de heilige schriften of heilige
overleveringen der verschillende volkeren heb ik tot zekere hoogte zorgvuldig
bijeengezocht, het gelijksoortige vergeleken en verbonden en aldus gepoogd een
tafereel te ontwerpen, dat, zoo ik mij niet bedrieg, bij den vriend van godsdienstig
leven belangstelling wekken kan.

1. Beeldspraak.
Onze eenvoudige wijze van spreken, die voor het grootste deel met het gezond
verstand te rade gaat, was aan de ouden, vooral op godsdienstig gebied, zoo goed
als vreemd. Zij richtten zich, wanneer zij de taal van den godsdienst spraken, bij
voorkeur tot de verbeel-
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ding. De kleuren voor hunne schilderingen, de beelden voor hunne godsdienstige
voorstellingen ontleenden zij allerwege. Soms ook - het spreekt van zelf - aan het
water en aan het schippersleven. Vooral de zon, die zij in het westen achter de
nevelen zagen verdwijnen of neerzinken als in de zee, om weêr aan het oosten te
voorschijn te komen; die zij statig over den blauwen hemel zagen varen gelijk een
schip over den oceaan, prikkelde hun verbeelding bovenmate. Waar bleef dat
hemellichaam? Hoe kwam het des nachts van het westen naar het oosten? Wie
stelde het in staat zoo door het luchtruim te zweven? - Op deze vragen gaf grieksche
verbeelding ten antwoord: ‘In een gouden beker, door den god van het vuur gesmeed,
drijft de zonnegod des nachts, slapend in een mollig leger, van het westen naar het
oosten, om van daar weêr, verder drijvend langs den hemeloceaan, of in zijn wagen
met gevleugelde paarden zich heen te spoeden naar de diepten van de heilige,
1)
duistere nacht, waar zijn moeder, zijn vrouw en zijn kinderen hem wachten’ .
Het kan ons niet bevreemden, dat wij deze voorstelling, die zoo voor de hand ligt,
allerwege terugvinden. Zoo zegt een Noordsch lied in Noordschen trant:
Oudtijds gingen Ivaldi's zonen
Om Skidbladnir te scheppen,
't Beste der schepen voor Schoonen Freyer,
2)
Niörds nuttigen zoon .

Niörd, is de zee, Freyer, zijn zoon, de zon, die uit de zee oprijst. Skidbladnir is de
naam van het schip, waarin de zon geacht wordt te varen. De dwergen, Ivaldi's
zonen, de geheimzinnige wachters, die werkzaam zijn in de diepe duisternis onder
de aarde, hebben het gesmeed. Uit het duister van den nacht immers komt de zon
in al haar luister te voorschijn? Skidbladnir wordt ons beschreven als van zoo grooten
omvang, dat het alle goden met hunne wapenen en hun legergereedschap aan
boord kan nemen. Zoodra de zeilen geheschen zijn heeft het goeden wind, waarheen
het ook vare. Het is uit zoovele stukken en zoo kunstig gemaakt, dat men het als
een doek opvouwen en in den zak dragen kan.

1)
2)

P r e l l e r . Griechische Mythologie, I, S. 339 fg.
M e y b o o m . De godsdienst der oude Noormannen, bl. 64.
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Wat zouden de noordsche dichters met dit beeld hebben willen uitdrukken?
Wat anders dan de mistbank, waarin de zon soms rust bij op- en ondergang? Wat
anders dan de nevelen, die nu eens den ganschen hemel bedekken, en straks weer
1)
te eenen male zijn weggevaagd?
Dichterlijk is vooral de beschrijving, die Longfellow in den trant der Roodhuiden
in Noord-Amerika geeft van het verdwijnen der zon. Hiawatha, de zonnegod, heeft
een tijdlang onder de Indiaansche stammen zegen verbreid en gaat henen onder
droevig vaarwel uit den mond van mensch en dier en plant - beeld van de
weemoedige stilte, die zich meester maakt van de aarde nadat de zon ter kimme
is gedaald.
Aan het strand stond Hiawatha,
Wuifde met de hand bij 't heengaan;
Op het helder, blinkend water
Bracht hij zijn canoe, hij schoof haar
Over 't zand en 't grind aan de' oever
Op het effen, diepe water:
Sprak haar fluisterend toe: ‘naar 't westen!’
En met snelheid schoot zij voorwaarts.
De avondzon ter kimme dalend,
Zette in rooden gloed de wolken,
Stak het zwerk gelijk een prairie
In den brand, en liet op 't water
Slechts een lange streep van glorie,
Die, gelijk een snelle bergstroom,
't Spoor van Hiawatha's steven
Naar het gloeiend westen aanwees,
Naar de purperen avondnevelen,
Naar de duisternis des avonds.
En het volk daar aan den oever
Zag hem drijven, rijzen, zinken,
Tot straks in een zee van luister

1)

M e y b o o m blz. 193, verg. G r i m m , Deutsche Mythologie, 1854, S. 606 fg.
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Zijn canoe scheen opgeheven
En toen wegzonk in de nevelen,
Als de nieuwe maan, die langzaam
Wegzinkt in de purperen verte.
't Luid vaarwel voor Hiawatha
Klonk met kracht van aller lippen,
En het mastbosch, zwart en eenzaam
Tot in 't binnenste bewogen,
Sprak: ‘vaarwel o Hiawatha!’
En het golfjen op den oever,
Rijzend, rimplend over 't kiezel,
Zong: ‘vaarwel o Hiawatha!’
En de reiger, de Shuh-shuh-ga.
Uit zijn schuilhoek op het drasland,
Kreet: ‘vaarwel o Hiawatha!’
Door zijn volk geliefd, gezegend
Ging bij 't vallen van den avond
In den purperen avondnevel
Hiawatha heen; hij reisde
Naar de streken van den landwind,
Den Noordwestewind, Keewaydin,
Naar de wereld der ontslaapnen,
Naar het koningrijk der geesten,
1)
Waar Ponemah heerschappij voert!

In een kampstrijd der goden - zoo verhalen ons de Noormannen - was Baldr, de
zon, door Hödr, de duisternis, met een mistel doodelijk getroffen. Ten diepste
verslagen over zijn verlies beproeven zijn vrienden zijn herleving bij den god des
doods te bewerken. Hermodr, de oorlogsmoed, wordt afgezonden, doch vruchteloos.
Nu nemen zij het lijk en voeren het naar de zee. Hringhorn, het grootste aller
schepen, zal tot laatste rustplaats en tevens tot houtmijt dienen. Met één ruk wordt
het van den wal geschoven. De vonken springen uit den bodem. Het vuur wordt
ontstoken en ten aanschouwe der verzamelde goden verteert het lijk tot asch. Nanna,
de bloesem, Baldrs gade, van droefheid gestorven, wordt mede verbrand. Uit het
doodenrijk zendt zij nog geschenken aan de levenden.

1)

M e y b o o m . Het lied van Hiawatha, bl. 237 vg.
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Wie herkent in het schip Hringhorn niet de zonneschijf, in het vuur van den houtmijt
niet het avondrood, in de grauwe asch niet de duisternis, die op het avondrood volgt,
en in de droefheid der goden niet de plechtige avondstilte? Inderdaad, schoon in
noordsche beeldspraak is dit alles naar het leven geteekend. Toch bedoelt de dichter
niet zoozeer den ondergang als wel het verdwijnen der zon in den noordschen winter
te schilderen. Baldr sterft, omdat hij in den kampstrijd door den mistel getroffen
wordt. Als de mistel groeit, heeft de zon haar toppunt bereikt en is het weldra met
haar luister gedaan. De bloesem heet zijn gade. Zij sterft van droefheid. Zij valt af.
Doch uit haar graf zendt zij nog geschenken aan de goden, overvloed van ooft, dat
na 't kwijnen der bloesems tot ontwikkeling komt. De vonken, die door de wrijving
van het schip ontspringen, zijn het beeld van de felle zomerhitte, het drukkendst,
nadat reeds de zon vermindert en de dagen korten. Als bode naar de onderwereld
wordt de oorlogsmoed door de goden afgevaardigd - beeld van het verlangen,
waarmede de noordsche krijgers, die in den winter hunne kwartieren betrekken,
1)
naar den terugkeer van den zomer verlangen .
De overblijfselen der Egyptische oudheid zijn veelvuldig versierd met afbeeldingen
van schepen, nu eens staande op een voetstuk, dan eens door priesters gedragen.
Op die schepen worden de goden des lichts voorgesteld als strijd voerende tegen
de machten der duisternis - zinnebeeld van de gestadige overwinning van den dag
op den nacht, of van den zomer op den winter. Of zij dragen een lijk, zinnebeeld
van de zon, die ondergegaan is.
Osiris, - zoo verhaalt de Aegyptische godsdienstleer, alweer in de taal der poezie,
- Osiris, de zonnegod, is gedood door Typhon, den god der duisternis. Zijn lichaam
2)
is in een steenen lijkkist gesloten en in zee geworpen . Daar drijft het voort om ten
leste een oever te bereiken. Isis, de aarde, zijn zuster, treurt bitter over het verlies
van haren vriend. ‘Keer weder!’ zoo jammert zij. ‘Schoone jongeling! keer weder. Ik
zie u niet. Mijn hart is bedroefd om u. Mijn oogen zoeken u! Ik dool rond om u te
aanschouwen...Ik klaag om uwentwil, daar ik ween en tot den

1)
2)

M e y b o o m . Noormannen bl. 393 en 399.
Vergelijk ook Danae en Perseus, P r e l l e r II, S. 61.
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hemel roep, opdat gij mijn smeeken moogt hooren; want ik ben uw zuster, die u lief
1)
had op aarde. Nooit bemindet gij een andere dan mij!’ De bedroefde wordt
intusschen getroost. Horos, Osiris' zoon, daagt Typhon, de duisternis, tot een
tweekamp uit, doodt hem, en brengt de blijmare van de overwinning aan zijn moeder.
Zonder beeldspraak gesproken: de zon van den eenen dag gaat onder, wijkende
voor de duisternis. De aarde, in 't zwart gehuld, rouwt over haar verscheiden. Haar
zoon, de nieuwe zon, verdrijft op zijne beurt den nacht, en de aarde wordt weer met
licht en vroolijkheid getooid. Dit beeldsprakig verhaal nu was den Egyptenaren
bovenmate lief. Het leefde voort van geslacht tot geslacht, telkens in nieuwen vorm,
2)
met rijkeren inhoud en dieperen zin. De tallooze zonneschepen zijn niet anders
dan aanschouwelijke voorstellingen van de gedachten, in de Osirismythe vervat,
voorstellingen van het verdwijnen van de zon, van den zomer of van het leven.
Behalve van schepen, die met den zonnedienst in verband staan, gewaagt de
godsdienstgeschiedenis nog van andere, die desgelijks zinnebeelden van
natuurverschijnselen zijn. De Kelten spreken in de diepzinnige taal hunner
godsdienstige mysteriën van een schip, wanneer zij een ploeg bedoelen, of het graf,
3)
of de moederschoot, of de aarde, of de wereld . Grieken stellen de gunstige winden
voor onder het beeld van schippers met schepen, die roeispaan noch stuurmanskunst
behoeven.
Geen roer bestuurt ons langs de bodemlooze kolken,
Doch, waar men landen moet is aan de kiel bewust;
Zij kent de ligging zelv' van iederen wal en kust,
En klieft, met snelheid van de havens uitgevaren,
Met duisternis omkleed, de gladgekemde baren,
4)
En lijdt geen schade, en kan niet stranden of vergaan .

1)
2)
3)

4)

C.P. T i e l e , Geschiedenis van den Egyptischen godsdienst, bl. 59.
Verg. Helios en Selene. P r e l l e r I S. 339.
F.J. M o n e . Geschichte des Heidenthums im Nordlichen Europa, II S. 500, 505, 513, 540,
546. Verg. Frigg in 't schip der aarde: M e y b o o m , bl. 483. Triptolemus met zijn
slangenwagen: P r e l l e r I.S. 605 verg. S i m r o c k , Handbuch der Deutschen Mythologie,
S. 365.
O d y s s e e VIII, 557 (G r a v e n w e e r t I, bl. 215). Verg. P r e l l e r I, S. 492 ff. (Phaeaken.)
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Ook Ullr, de noordsche wintergod, is toegerust met een schip. Skjöldr is de naam
daarvan. 't Beduidt de sneeuwschoenen en de schaatsen, het eigenaardige genot,
1)
dat de winter met zich brengt .
Naglfar heet het schip, dat gebouwd wordt uit de nagels der dooden. Met den
ondergang der wereld zal het komen aanzeilen met volle kracht. Zoo wie dien
ondergang verschuiven wil, zorge, dat geen doode met ongesneden nagels in de
groeve daalt, opdat de bouwstof voor het noodlottige schip niet vermeerdere. Naglfar
is de sneeuwstorm. Puntig en fijn zijn de sneeuwkristallen, die, tot vlokken vereenigd,
in warlende menigte komen aanstuiven. De Noren hebben ze met spijkers
vergeleken. Toen eenmaal de grillige verbeelding zich aan den arbeid gezet had,
bracht men wat van ijzeren nagels bedoeld was, op menschelijke nagels over. De
sneeuwjacht, die aan den zomer voor goed een einde maakt, zou ook eens de
2)
wereld begraven, en Naglfar, het nagelschip, werd een geloofsartikel .
Als donkere buien laag op het water hangen of wervelwinden watermassa's
omhoog slorpen, om ze straks weer te laten nederploffen; als lucht en water met
elkaar in aanraking komen in wind- of waterhoozen, spreekt de Noorman van
pogingen van den hemelgod om de Midgardslang, de slang, die alle landen omvat
en de aarde in haar verband houdt, op te visschen en aldus de wereld met ondergang
te dreigen. Hij verhaalt u, hoe Thor een stierenkop aan zijn hengel over boord werpt,
en de slang optrekt, gereed om haar te dooden, totdat zijn makker de angelsnoer
doorsnijdt en het monster weer in de diepte ploft.
Ter vischvangst vaardig toonde zich Veorr.
De god der bokken bad den reus nu
Zijn boot naar buiten in zee te brengen.
Nu sloeg aan den haak de slangendooder,
Der stervlingen vriend, den stierenkop,
De omspanner van alle landen der aarde,
Gehaat bij de goden, hapte naar 't aas.

1)
2)

M e y b o o m bl. 330.
te

M e y b o o m bl. 511, 517, 522. Verg. Grimm. 3

Ausg. S. 775.
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Krachtig trok de kloeke Thorr nu
't Venijnig ondier op tegen 't boord,
De hamer beukte den harigen, plompen
Kop........,.....
't Gesteende steunde, lava's loeiden,
Oude bodems beefden krakend.
1)
Diep onder 't water dook weer 't gedrocht .

Wanneer de zomer in het voorjaar vruchtelooze pogingen doet om terug te keeren,
zal het Noordsch geloof u verhalen van den dondergod, die voor een tijd naar het
oosten is getrokken om daar de booze machten van duisternis en winter te bestrijden.
Eindelijk wil hij terugkeeren. Hij komt voor een water en roept den veerman.
Zet gij me over 't water, 'k zal u dan trakteeren.
Kost, wat keurig, draag ik in den korf hier bij mij.
Stuur uw pont naar hier maar, 'k wijs u hier de reede,
't lijkt mij te lastig door 't water te Loopen.

Zoo spreekt hij tot den schipper aan den overkant. De schipper heeft weinig lust in
de reis. Een mondgesprek ontaardt in een twist. 't Gevolg is dat de veerman vraagt:
Waartoe over 't water, waar gij niets hebt te maken? en ten leste uitroept:
2)
Ga gij uws weegs maar, 'k weiger u de overvaart .
Dichterlijker, schoon van dezelfde strekking, is wat de Grieken ons weten te
verhalen van den Argonautentocht, waarmede hun dichters en schrijvers zich zoo
overvloedig hebben beziggehouden.
Phrixus en Helle, kinderen van Nephele, of de malsche regen en het heldere licht,
uit de wolken geboren, zijn op een ram met gouden vacht voor hun vader gevlucht,
die hen dreigde met den offerdood. Helle, duizelig geworden op haar zonderling
ros, is neergetuimeld in het water, dat naar haar den naam van Hellespont draagt.
Phrixus, behouden in het oosten aangeko-

1)
2)

M e y b o o m bl. 377, 150 verg. Hiawatha's vischvangst. Lied van Hiawatha bl. 83.
M e y b o o m , bl. 355 opg,
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men, heeft zijn ram aan de goden geofferd en het gulden vlies aan een draak ter
bewaring gegeven. Zonder beeldspraak: het is gedaan met zoelen regen en met
zonnelicht. De zomer is voorbij. De winter heeft de aarde in haar doodskleed gehuld.
De schatten der natuur zijn weggesloten en verborgen voor het menschelijk oog.
Doch het voorjaar zal ze terug brengen. Jason zal een bodem bemannen en met
1)
zijn helden heenvaren om den draak te bekampen en het vlies te heroveren .
Argo, het snelle, was door Phrixus' zoon Argos met behulp van de godin Athena
gebouwd. Aan den voorsteven was een splinter van den eik te Dodona, waaronder
de godspraak geraadpleegd werd. Dientengevolge had het geheele schip een soort
2)
van alwetendheid verkregen en verkondigde het naderende gevaren . Het was
groot noch sterk. Toen Hercules er in stapte was het op het punt van zinken, en
toen hij het roer greep, brak het. Toch herbergde het 50 helden en bleek het
uitmuntend voor de reis berekend.
De gansche tocht is een aaneenschakeling van gevaren en zonderlinge
ontmoetingen. Eerst landen de helden op Lemnos. Daar ontmoeten zij enkel vrouwen,
naardien de mannen, tot straf voor minachtende bejegening hunner echtgenooten,
zoo pas door deze zijn vermoord. Zij worden er vriendelijk ontvangen met
kampspelen, liefde en wijn. Straks brengen zij te Kyzikus bij den jeugdigen koning
der Dolionen een bezoek. Daar worden ze als vrienden bejegend, maar als ze na
hun vertrek door tegenwind naar dezelfde kust zijn teruggedreven, vijandig
aangevallen. Eerst na moeitevollen strijd en offers aan de koningin van zee en wind
gelukt het hun de reis te vervolgen. Doch weldra breekt het roer. Men roeit naar de
kust. Hercules gaat met een bijl naar het woud om zich een nieuw te vervaardigen.
De schoone Hylas volgt zijn spoor, maar wordt door waternymphen geroofd.
Polyphemus hoort zijn gekerm, trekt het zwaard en stormt met Hercules het bosch
in. Hun zoeken is vruchteloos. Nog altijd roept er de echo den naam van den
schoonen jongeling, die nimmer wederkeert. Het schip bereikt intusschen Chalcedon.
Daar ruischt in het woud een liefelijke bron, wier wateren door een reusachtigen
godenzoon worden beschermd. Polydeukes waagt zich

1)
2)

P r e l l e r II S. 308 ff.
Verg. L u c i a n u s , Gallus 2.
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aan den tweekamp, verslaat den reus en bindt hem aan een boom. Sinds staan de
frissche wateren menschen en dieren ter beschikking en leeft de naam van
Polydeukes in liefelijke herinnering voort. Straks bewijzen de tochtgenooten, nog
altijd het snelle water bevarende, dat de Zwarte Zee van de zee van Marmora
scheidt, een nieuwe weldaad aan Phineus, den blinden koning. Harpyen, onstuimige
geesten der lucht, vergallen den ongelukkige voortdurend het maal, door hem de
spijzen te bederven. Men vraagt hem den weg naar Colchis. Hij belooft dien te zullen
wijzen, wanneer de schepelingen de noodlottige Harpyen verdrijven. Dit geschiedt.
Den koning wordt de rust hergeven, terwijl zijn wijsheid den reizigers tot gids zal
dienen. Nog staat evenwel het grootste gevaar den helden te wachten. Twee hooge
rotsen verheffen zich tegenover elkander uit de zee naar den hemel. Ten tijde van
den tocht om het gouden vlies plachten zij zich nog vrij te bewegen en boosaardig
elk schip te verpletteren, dat zich waagde in haar nabijheid. Ook de Argonauten
moeten de levensgevaarlijke reis ondernemen. Op raad van Phineus laten zij een
duif uitvliegen, om in hare lotgevallen het voorteeken van hunne eigene te zien. Het
dier komt ongeschonden over, maar laat den staart in den steek. Moedig zetten nu
ook Jason's helden de riemen in het water. Zij roeien met goddelijke hulp. Nog één
forsche stoot en zij zijn het gevaar ontkomen. Daar naderen elkaar reeds de rotsen.
De achtersteven van het schip wordt verbrijzeld. Eindelijk is de tocht volbracht.
Colchis is bereikt. Jason wint de liefde van Medea, de teeder minnende, de
wondermachtige. Door hare liefde gesterkt, door hare toovermacht beschermd,
waagt hij zich aan de heldendaden, door koning Aeëtes hem opgelegd als
voorwaarde tot de verkrijging van het gouden vlies. Eerst dwingt hij vuurspuwende
stieren een ijzeren ploeg door den akker te trekken. Dan zaait hij draketanden en
doodt de monsters, die uit dat zaad ontkiemen. Eindelijk bedwingt hij den draak, die
de vacht onder zijne hoede heeft, en weet met het vlies en met Medea, ondanks de
vervolgingen van den koning, zijn schip weder te bereiken en de terugreis te
aanvaarden. Niet minder dan op de heenreis heeft hij ook nu met bezwaren te
worstelen. Alle gevaren, waarvan grieksche verbeelding wist te spreken, ontmoet
hij op zijn weg, ondiepten, klippen en stormen. Slechts door een wonder ontkomt
hij den dood. Met Medea's hulp en onder bescherming der
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goden komt hij eindelijk te Jolkos aan, en treedt na roemrijk volbrachten tocht met
zijn geliefde in den echt. Langen tijd na dezen toonde men in een heiligdom op de
landengte van Corinthe de Argo, het snelle schip, dat na nog eenmaal in een
scheepswedstrijd zijn ouden roem te hebben gehandhaafd, aan Poseidon, den god
1)
der zee, werd gewijd .
Beeldspraak noemen wij het, wanneer de ouden aldus schilderen in plaats van
te omschrijven. Of ook zij er zich van bewust geweest zijn, dat hunne mythen
gewrochten waren van dichterlijke fant aisie? Wij kunnen het ter nauwernood
gelooven. Rijke verbeelding schiep het eene tafereel na het andere. De overlevering
voerde ze met zich in haren stroom en deed baar invloed gevoelen. Zij werden
samengesmolten of ontbonden, verrijkt of verminkt, en ten leste werd de godenleer
al ruimer van inhoud, al rijker aan zonderlinge, maar zinrijke verhalen. Onze taak
is het die beeldspraak te ontcijferen, opdat de vroomheid der voorgeslachten ook
spreke tot ons gemoed.

2. Reddingsbooten.
Wie herinnert zich niet uit zijne kinderjaren de beschrijving van den zondvloed en
van de ark, die menschen en dieren behouden op het drooge bracht?
De Heer zag - zoo lezen wij - dat de boosheid der menschen menigvuldig was
op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk
boos was. Toen berouwde het den Heer, dat hij den mensch op de aarde gemaakt
had, en het smartte Hem aan zijn hart. En de Heer zeide: ik zal den mensch, dien
ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mensch tot het vee, tot
het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt mij,
dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de oogen des Heeren.
Die genade openbaarde zich in het bevel: maak u eene ark van gopherhout. Met
kamers zult gij deze ark maken, en gij zult die bepekken van binnen en van buiten
met pek. En aldus is het dat gij haar maken zult: drie honderd ellen zij de lengte der
ark, vijftig ellen hare breedte en dertig ellen hare hoogte. Gij

1)

P r e l l e r I S. 464.
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zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot eene elle van boven;
en de deur zult gij in hare zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde
verdiepingen maken. Want ik, zie, ik breng eenen watervloed over de aarde, om
alle vleesch, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven. Al
wat op de aarde is, zal den geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten;
en gij zult in de ark gaan, gij en uwe zonen en uwe huisvrouw en de vrouwen uwer
zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vleesch, twee van elk in de ark
doen komen, om met u in het leven te behouden; mannetje en wijfje zullen zij zijn.
Van het gevogelte naar zijn aard en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend
gedierte naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te
behouden. En gij, neem voor u van alle spijze, die gegeten wordt en verzamel ze
tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij. - Elders lezen wij - want dit verhaal is op
kunstelooze of liever onbeholpen wijze door den schrijver samen gevoegd uit
verschillende bronnen - elders lezen wij, dat Noach van alle rein vee zeven en zeven,
het mannetje en het wijfje tot zich nemen zou, maar van alle vee, dat niet rein was,
twee, het mannetje en zijn wijfje. - Hoe dit zij, de ark wordt gemaakt. Vrouw en
volwassen kroost verzamelen zich. Het vee treedt paarsgewijze toe. Allen gaan aan
boord, en de Heer sluit achter hen toe. Dan worden alle fonteinen des grooten
afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend, zoodat een vloed over
de aarde komt en de wateren vermeerderen veertig dagen en veertig nachten. Alle
hooge bergen, die onder den ganschen hemel zijn, worden bedekt. Honderdvijftig
dagen lang hebben de wateren de overhand. Alles wordt verdelgd. Slechts Noach
blijft over en die met hem in de ark zijn.
‘En de ark rustte in de zevende maand op den zeventienden dag der maand, op
de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de tiende
maand. In de tiende maand, op den eersten der maand, werden de toppen der
bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen, dat Noach het venster
der ark, die hij gemaakt had, open deed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en
weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij
een duif van zich uit, om te zien of de wateren geligt waren van boven den
aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

719
hol haars voets. Zoo keerde zij weder tot hem in de ark: want de wateren waren op
de gansche aardê; en hij stak zijne hand uit en nam haar, en bracht haar tot zich in
de ark. En hij verbeidde nog andere zeven dagen, toen liet hij de duif wederom uit
de ark. En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd, en zie een afgebroken olijfblad
was in haren bek. Zoo merkte Noach, dat de wateren van boven de aarde gelicht
waren. Toen toefde hij nog andere zeven dagen, en hij liet de duif uit, maar zij keerde
ste

niet weder tot hem. En het geschiedde in het 601
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jaar, in de 1

maand, op den

sten

1
dier maand, dat de wateren droogden boven de aarde. Toen deed Noach het
deksel der ark af en zag toe, en zie de aardbodem was gedroogd.’
Het loont de moeite naast deze oud-joodsche legende soortgelijke verhalen van
andere volken te plaatsen, ten bewijze, dat godsdienstige overleveringen en
voorstellingen, zoo ze zich een weg weten te banen van volk tot volk en van eeuw
tot eeuw, geneigd zijn naar gelang van omstandigheden hare gedaanten te wijzigen,
maar ook den familietrek te midden van de verscheidenheid te bewaren.
De Israëlieten verzekeren u, dat hun stamvader Abraham uit Ur der Chaldeën
westwaarts toog. Bij diezelfde Chaldeën nu, met wie Israël oudtijds in maagschap
leefde, weet men u te verhalen, dat een godheid aan Xisuthrus, den tienden en
laatsten koning voor den vloed, last gaf een schip te bouwen, dat behalve hem, zijn
verwanten en zijn vrienden ook dieren kon bevatten. Dit geschiedde. Vijftien stadiën
lang en twee breed werd het schip. Vier minuten dus had men noodig om van
stuurnaar bak-boord te komen en een half uur voor een reis van het roer naar de
boeg. In dat schip werden menschen en dieren geborgen. De vloed kwam en ging.
Xisuthrus liet door vogels den toestand van den aardbodem onderzoeken. Eerst
kwamen de dieren onverrichter zake weer. De volgende hadden slijk aan de pooten.
De laatsten keerden niet terug. Toen stond het schip op een berg in Armenie.
Xisuthrus verliet met zijn vrouw, een dochter en den stuurman zijn wijkplaats, offerde
aan de goden en werd opgenomen in den hemel, vanwaar hij zijn reisgenooten
1)
vermaande naar Babel te trekken .

1)

A. K n o b e l . Die Genesis S. 75.
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Opmerkelijk is, dat het reuzenschip op een berg in Armenië strandt. Ook de Ararat
lag in Armenië. Verder westwaarts in Klein-Azië zullen de Phrygiërs u verhalen van
koning Annacus, die den vloed voorziende, zijn vromen in een heiligdom
bijeenverzamelde en voor de wereld bad, en toonen u Phrygische munten een ark,
die op het water drijft, waarin een man en een vrouw staan, terwijl op het dak een
1)
vogel zit en een tweede met een twijg in den klauw komt aanvliegen . Ook de Syriërs
wisten te Hiërapolis een spleet in den grond te wijzen, waardoor het water na den
vloed zou zijn verdwenen, en een heiligdom, door Deucalion gesticht, nadat hij met
2)
varkens, paarden, leeuwen, slangen en ander gedierte in een ark was gered .
Verlaten wij nu de omgeving van Klein-Azië om verder oostwaarts te trekken, dan
ontmoeten wij een soortgelijke groep verhalen, die de redding van enkele
uitverkorenen naar het Himalayagebergte verplaatst. Zekeren Manu - zoo zegt de
Indische overlevering - bracht men op een morgen zijn waschwater. Terwijl hij zich
daarin wiesch, kwam er een visch in zijn handen, die sprak: ‘laat mij in het leven, ik
zal u redden.’ ‘Waarvan wilt gij mij redden?’ vroeg Manu. Het antwoord luidde: ‘van
den vloed, die alle schepselen zal wegspoelen.’ Manu onderzocht hoe de visch in
staat zou zijn hem te redden. Deze verzekerde: ‘zoolang de visschen klein zijn,
verkeeren zij steeds in groot gevaar om door andere visschen opgegeten te worden.
Breng mij eerst in een grooteren schotel, zoo ik dien ontwassen ben in een beek,
en eindelijk in de zee.’ Manu gaf aan dezen wenk gehoor. De visch groeide,
voorspelde de komst van den vloed, beval hem een schip te bouwen en daarin te
klimmen. De vloed kwam. De visch zwom op Manu's schip toe. Met touwen werd
dit aan de hoornen van den visch gebonden en aldus over den noordelijken berg
gezet. Daar moest Manu het schip aan een boom binden, terwijl de berg voortaan
aan het gebeurde den naam ontleende. Ten einde de aarde weer te bevolken offerde
de geredde boter, melk en kaas. Hij wierp deze gaven in het water en eerlang
ontstond er een vrouw. - Elders lezen wij van dezen zelfden Manu, dat hij, in ijver
om zich zelf te verloochenen, 10.000 jaren lang op één been gestaan had, met
gebo-

1)
2)

A. K n o b e l . Die Genesis S. 72, 76.
L u c i a n u s . De Syria Dea. 12, 13.
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gen hoofd, den arm omhoog, en zonder met de oogen te knippen. Terwijl hij ergens
aan den oever staat, komt een visch tot hem, die een soortgelijk gesprek aanknoopt
als 't geen wij boven beschreven. In 't schip worden behalve Manu nog 7 priesters
- dus in 't geheel even als in Noachs arke 8 personen - en zaden van alle heilige
kruiden geborgen. Jaren lang drijft het aan de horens van den visch over de
dansende golven van den zilten vloed. Op de hoogste spits van den Himalaya wordt
het neergezet. De spits zal sinds Naubandhana heeten. De visch openbaart zich
1)
vervolgens aan Manu als Brahma, den god des levens .
Van Azië uit schijnt de aarde bevolkt te zijn, schijnen althans de volken, die
geschiedkundige beteekenis verkregen hebben, te zijn voortgekomen. De
2)
Aegyptenaren noemen West-Azië steeds het ‘godenland’ ; herinnering misschien
aan den tijd, toen zij uit Azië naar den Delta trokken. Onder den vluchtenden Kain,
die zijn broeder gedood heeft, willen sommigen de bewoners van Oost-Azië, van
China verstaan. Van beide volken zijn zondvloedsverhalen tot ons gekomen. Terwijl
de Indiërs zich uit hun moederland in de omgeving van de Caspische zee
verwijderden, om zich aan de overzijde van den Indus te wijden aan een
bespiegelend leven, zich ‘verdiepend in de dingen, die niet worden gezien,’ trokken
hunne stamverwanten in verschillende stroomen langs het westen en het noorden
Europa binnen, steeds de herinnering van de oude godsdienstgebruiken en
overleveringen met zich voerende. Vandaar, dat wij ook in Europa allerwege
zondvloedmythen ontmoeten. Een van die moge Vondel ons doen kennen in zijn
vertaling van Ovidius.
‘De boosheid weidde alom in 's werelds veerste hoeken.
Men zou gelooven, dat de menschen zich met vloeken
Verzwoeren van kwaad tot erger voort te slaan.
Ik heb besloten hen, om 't goddeloos bestaan,
Te straffen naar den eisch!’

Zoo spreekt god Jupiter en om aan zijn woord allen nadruk bij te zetten, roept hij
Neptunus, den god der zee te hulp. Dees roept de stroomen, die ten dienst van
zijnen staat Gereed staan. Elk verschijnt. Hij spreekt, daar zij genaken:

1)
2)

P. W u r m . Geschichte der Indischen Religion. S. 88 f.
T i e l e . Gesch. v.d. Aeg. godsdienst, bl. 26.
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Ik hoeve u niet in 't lang te manen op te waken.
Vaart voort met volle kracht, zet open sluis bij sluis!
Smijt alle palen om, en geeft; met een gedruisch,
Den vlieten vrijen toom.’ - Het was gezegd. Zij keeren,
Ontsluiten bron bij bron. Toen renden alle meeren,
En rolden toomeloos en toornig zeewaart aan.
De stroomen aangetergd tot gramschap, winnen veld.
De zee en 't land was een. Men zag het al gedolven
In eene bare zee en vlakte zonder strand.
Dees zat op 's heuvels kruin, als op een driftig zand,
Een ander in een boot aan 't roeyen, gauw en wakker,
Daar fluks de landman nog den ploeg dreef door den akker,
Zocht, krank van hoop, 't gevaar 't ontvaren bang en droef.
Deez' overzeilden 't graan, of een verdronken hoef.
Een ander vangt den visch in 's olmbooms top en takken.
Het anker laat men in de groene beemden zakken.
De schepen dekken nu den wijnberg. 't Zeekalf rust
Daar flus de tengre geit ging grazen naar heur lust.
De zeemaagd hoort verbaasd, hoe holle baren bruisen,
En varen over steen en woud en bosch en huizen.
De dolfijn zwemt in 't bosch, en drijft voor wind, voor stroom
Door hooge takken heen, en schudt den eikenboom.
De wollef zwemt bij 't schaap en leeuw en tijgerdieren.
Het baat geen everzwijn, de gloende bliksemvieren
Te voeren in 't gezicht en tand. Het baat geen bart,
Dat zijn gezwinde poot den snellen windhond tart.
De wufte vogel, moede om rust rondom gevlogen,
Plompt afgemat in zee, wiens toomeloos vermogen
De heuvels overstulpte en blink en hooge duin,
En heure bare sloeg aan 's bergs verheven kruin.
Het grootste deel des volks dreef henen met de baren,
En die na watersnood nog nagebleven waren,
Vergingen, afgevast en hongrig bij gebrek
Van voedsel.

Een menschenpaar blijft evenwel waggelen in een boot. 't Zijn Deucalion en Pyrrha.
Als straks Neptunus zijn Triton beveelt de klaroen te blazen, opdat de wateren
vertrekken, treden die
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beiden dankbaar maar radeloos op het droge. Vroom als zij zijn, richten ze hun
eerste schreden naar den tempel, om van de godspraak raad te vragen, opdat de
aarde weer herleve.
‘Gaat uit de kerke, dekt het hoofd met uw gewaden
Onopgeschort, en werpt niet angstig nochte schuw
De koude beenders van grootmoeder achter u.’

Zoo luidt het duistere antwoord. Het echtpaar staat verlegen. Zij wikken en peinzen.
In 't eind komen zij op de gedachte of de aarde niet hun grootmoeder is en of soms
de steenen uit den grond grootmoeders beenderen mogen heeten.
Zij gaan en dekken 't hoofd met ongegorden kleede
En werpen, naar dien raad, de steenen over 't hoofd.
De harde steenen heen geworpen (wie gelooft
Dit wonder, zoo het ons d'alouden niet getuigen?)
Beginnen week en zacht hun hardigheid te buigen,
Gevormd op eene leest, die van geen menschen scheelt,
En nauw wordt onderkend; gelijk een marmerbeeld
Des beeldehouwers, ruw en onvolwrocht gehouwen.
Het deel der steenen, uit verdronkene landdouwen
Geraapt, en vocht en aardsch, verkeerde meer en meer
In groeizaam menschevleesch. Wat hard was en niet teer
Noch buigzaam, werd gebeente, en d'aâr verkeerde in ader
En hield den zelven naam. De macht van 's Hemels vader
Verkeert terstond den steen, gesmeten van 's mans hand,
In mannen, en de steen, gesmakt van Pyrrhe in 't zand,
In vrouwen. Hierom zijn wij hard in 't arrebeiden
1)
Getuigende uit wat stof de goden ons bereidden .

De Kelten noemen het geredde menschenpaar Dwyvan en Dwyvach. Op een schip
zonder zeilen, zeggen zij, ontkwamen zij uit den vloed op Engelands bodem, om
Brittannië weder te bevolken. Dit schip was een van de drie meesterstukken, door
den Heer des Hemels gebouwd, opdat het met de bevoorrechte menschen een
paar van alle diersoorten zou redden. Een oudheidvorscher meent in deze mythe
eene zinnebeeldige voorstelling te moeten zien van twee stroomen, die tot een rivier
2)
vereenigd door een meer vloeien zonder er de wateren van op te nemen ,

1)
2)

V o n d e l , ed. v. Vloten, II bl. 866. O v i d Metam. I, 244 verg. P r e l l e r I S. 315.
M o n e VI S. 492 ff.
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schoon hij toch ook zich tot de erkenning gedwongen ziet, dat het gansche verhaal
uit den vreemde naar Engeland kwam. Bergelmir heet bij de Noormannen de
stamvader van een nieuw geslacht. Met zijn huisgezin ontkwam bij in een boot aan
den dood in de zee van bloed, die de aarde overstroomde, toen Ymir, de reus, door
de goden werd gedood. ‘Zeg mij’, zoo vraagt in een noordsch lied Odhin, de
oppergod, aan den alwetenden Vafthrudnir:
Zeg mij ten achtste, zoo 't u is aangezegd
En gij 't weet, Vafthrudnir,
Wat gij als 't oudste kent; als 't eerste u herinnert.
Zeg, alwetende Jötunn!

Het antwoord luidt:
In d'aanvang des tijds, eer de aarde ontstaan was
Werd Bergelmir geboren.
Vroeg werd, zoo weet ik, de wijze Jötunn
1)
In de boot geborgen .

Van Europa eindelijk naar het verre westen, naar Amerika overgestoken, ontmoeten
wij weer een allermerkwaardigste verscheidenheid van vloedsagen bij allerlei volken
in noord en zuid.
Tezpi - zeggen de Mehuakanen - dreef in zijn boot met dieren op de wateren.
Eerst zond hij een gier uit, die niet wederkeerde omdat hij lijken vond; daarna een
2)
kolibri, die terugkwam met een twijg in den bek . Hiermede vergelijken wij het verhaal
van den man, die in een hol aan den wereldbrand ontvluchtte, en door het naar
3)
buiten steken van een stok onderzocht, of de vlammen reeds geweken waren .
4)
Voorts verhaalt men u van gelukkigen, die zich redden in den hollen stam of in den
5)
kruin van een boom of op een berg ; van een vrouw, die aan den poot van een
vogel zich liet medesleuren op een klip, om daar, den dood ontkomen, moeder van
6)
tweelingen en daardoor van een nieuw menschengeslacht te worden ; of van een
hond, die aan zijn meester de komst van een vloed voorspelde en hem aanried zich
een schip te bouwen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

M e y b o o m . Noormannen bl. 38, 102.
J.G. M ü l l e r . Geschichte der Amerikanischen Urreligionen. S. 155.
S. 268.
S. 614.
S. 113, 267, 515,
S 113.
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Opmerkelijk is vooral de wijze, waarop men zich hier en daar den oorsprong der
nieuwe aardbewoners op grieksche wijze heeft voorgesteld. Deucalion en Pyrrha
noemden de steenen der aarde beenderen van hunne moeder, wierpen ze over het
hoofd en schiepen er menschen uit. Zoo weet men u ook in Amerika te spreken van
1)
een steen, die in 1600 stukken viel. Uit elk stuk groeide een mensch . Ook verhaalt
men van een kloeken gast, die doodsbeenderen uit de onderwereld roofde. In zijn
overhaaste vlucht struikelde hij. De beenderen vielen in gruizels. Hij besprenkelde
2)
ze met bloed en de stamouders van Anahuac groeiden er uit . Ja, zelfs zullen de
Karaïben u verhalen van een menschenpaar, dat de vrucht van de mauritiapalm
3)
over het hoofd wierp, waardoor de aarde met nieuwe bewoners werd bevolkt .
Hoe hebben wij alle deze dingen te verklaren? Vanwaar zoo veel gelijkheid in de
godsdienstige overleveringen van alle volken en tijden? Heeft het menschdom de
herinnering bewaard aan een tijd toen het water een grooteren rol op aarde speelde
dan thans, en die herinnering in den vorm van zondvloedsagen gekleed? Leeft
misschien de heugenis van eenige aardomwenteling, van het ontstaan eener zee
of van een meer in Azië, de aloude bakermat van ons geslacht, voort in de legenden
van zoo velerlei volken, die van een vloed en van een wonderbare redding spreken?
Hebben de jaarlijksche overstroomingen der rivieren het aanzijn gegeven aan de
zondvloedmythen? Of heeft men het jaarlijksch afsterven van de aarde in den
vochtigen, kouden winter en het heugelijk wederverschijnen van de lentetooi en het
eerste groen dichterlijk pogen voor te stellen? Moeten deze legenden bewijzen, dat
al de aardbewoners uit één menschenpaar zijn gestamd en in de grijze oudheid op
een beperktere ruimte hebben samengewoond, vanwaar ze zich over de aarde
hebben verbreid, elk de herinneringen aan het verleden op zijn eigen wijze
bewarende? Of zullen wij er het bewijs in zien, dat menschelijke aanleg en behoeften
overal een en dezelfde zijn, zoodat onder gelijksoortige omstandigbeden de
verbeelding overal op gelijksoortige wijze aan den arbeid tijgt? Ziedaar vragen, die
ik niet wil beantwoorden. Zij mogen een denkbeeld geven van de taak dergenen,
die aan de studie van de godsdienstige ontwikkeling des menschdoms hunne
krachten wijden.

1)
2)
3)

S. 517.
S. 518.
S. 229.
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3. Goden aan boord.
‘Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend
engelen geherbergd.’ Dit woord uit den Hebreërbrief doet mij denken aan zoo menige
mythe, die spreekt van goddelijk bezoek aan boord.
Wie kent niet uit het oude testament de geschiedenis van Jona?
De ongehoorzame profeet heeft zich naar Tarsis ingescheept, in stede van het
oordeel aan te kondigen aan de groote stad Nineveh. De tegenwoordigheid van
dien ontrouwen dienaar brengt het scheepsvolk in gevaar. Een storm steekt op.
Eerst wanneer het schip van zijn zondigen last is bevrijd, eerst wanneer Jona over
boord geworpen is, leggen wind en golven zich neer. - Wie herinnert ztch niet het
schoone verhaal uit het nieuwe testament? De jongeren dobberen op een meer,
een ganschen nacht worstelende om verder te komen. 't Gelukt hun niet. Zij zien
den dood voor oogen. Doch de Christus heeft hun lijdên gadegeslagen. Wandelend
over 't water voegt hij zich bij hen, bestraft wind en golven, en doet rust en veiligheid
wederkeeren. - In het eerste verhaal wordt geschilderd, hoe Israëls god de
ongehoorzamen weet te dwingen tot hun plicht. Het tweede diende oorspronkelijk
om de christelijke gemeente na den dood van Jezus, toen zij te kampen had met
tegenstand en vervolging, te troosten in het vooruitzicht op de verschijning van den
Christus, die naar men meende op de wolken des hemels zou nederdalen, wanneer
de nood op het hoogste was, op het onverwachts gelijk een dief in den nacht.
Van dergelijke verhalen is ook de heidensche godsdienstleer vol.
Odhin, de oppergod bij de Noormannen, dezelfde, dien onze voorvaderen Wodan
noemden en aan wien zij den Wodansdag of woensdag hadden gewijd, stond eens
op een klip, toen koning Sigurdr daar voorbij voer. Tegen Hundings zonen was
Sigurdr ten strijde gevaren. Met goeden wind was hij onder zeil gegaan. Na een
paar dagen kwam er een geweldig onweder en een storm, waardoor de zee met
schuim bedekt was. Sigurdr had geboden de zeilen in top te halen in plaats van ze
te strijken of te reven. Aldus voer hij voorbij de klip, waar Odhin stond. Deze vroeg
uit de verte de manschappen, wie hun bevelvoerder was. ‘Sigurdr’ - antwoordden
zij - ‘thans de stoutste van alle jonge mannen.’ ‘Gewis,’ - hernam de god - ‘geen
koningszoon kan met
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hem vergeleken worden. Wees zoo goed de zeilen van een der schepen te strijken,
en mij aan boord te nemen.’ Men gehoorzaamde. Men vroeg zijn naam. ‘Fiölnir,’ de
veelvormige, was het antwoord. De bedaagde vreemdeling trad aan het gastvrije
boord. Toen bedaarde de storm en werd de zee kalm. Men voer vreedzaam voort
tot aan het rijk van Hundings zonen, waar in een oogwenk de goddelijke vreemdeling
1)
verdween .
Thor, de god van het onweder bij de Noormannen, dezelfde, dien onze
voorvaderen Donar noemden, en aan wien zij den Donarsdag of donderdag hadden
gewijd, stond insgelijks op een klip, toen koning Olof daar voorbij voer. Op zijn
verzoek nam de vorst den vreemdeling aan boord. Deze had een rossen baard,
was jong, schoon van uitzicht en zwaar gebouwd. Alras begon hij te schertsen met
's konings scheepsvolk. Hij noemde hen zwakke stumpers, onwaardig om zoo
schoon een schip te bemannen en een zoo beroemd koning te volgen. Het eene
woord lokte het andere uit. Spoedig was de vreemde aan 't verhalen van den ouden
tijd, toen de bewoners der omliggende landen zijn hulp plachten in te roepen tegen
reuzinnen, van wier verdrukking zij last leden. Met zijn hamer had hij haar toen
verdelgd. Sinds evenwel was dat kloeke geslacht zijner vereerders uitgestorven en
had het plaats gemaakt voor een zwakker volk. Tranen schoten bij deze herinnering
den god in de oogen en met de snelheid van een afgeschoten pijl wierp hij zich over
boord om voor de oogen der verbaasde aanschouwers te verdwijnen.
Dit verhaal behelst een dichterlijke teekening der geschiedenis van den noordschen
godsdienst. Reuzinnen herinneren aan de goden van den voortijd. Zij werden door
Thor verslagen, door een lateren vorm van geloof verdrongen, tot dat Odhin's
godengeslacht op zijne beurt wijken moest voor het christendom. Als hooze geesten
leefden de vroegere goden in de herinnering van de christenen voort. Van daar dat
koning Olof in ons verhaal na het plotseling verdwijnen van zijn vreemden gast
uitroept: Ziet gij wel, hoe stout de duivel is, dat bij zich op helderlichten dag aan ons
2)
vertoont?
Aegir, de god der zee bij de Noormannen, dreef eens op een wrak, zorgloos
wiegelend. Hij scheen met den wind en de golven te spelen. Hoog was de man, van
eedle gestalte, vrijmoedig zijn wezen;

1)
2)

M e y b o o m , Noormannen bl. 290.
M e y b o o m , bl. 382.
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Blij, maar veranderlijk toch, als water, dat speelt in het zonlicht.
Blauw was zijn mantel; zijn gordel van goud en bezet met koralen.
Wit was zijn baard, als de schuimende golf, maar 't hoofdhaar was zeegroen.
Aldus dreef Aegir op zijn wrak. Koning Wiking op een van zijn roemrijke zeetochten
zag hem daar. Hij stuurde zijn schip naar hem toe om den armen te redden, nam
hem verkleumd van het wrak en verpleegde hem mild in zijn woning.
Toen echter Wiking beval hem een bed te bereiden, toen loech hij:
‘Goed is de wind, en mijn vaartuig, gij zaagt het, is niet te verachten.
Honderd mijlen, geloof mij, die zeil ik nog af dezen avond.
Hartelijk dank ik nogtans, en kon ik uw vriendschap vergelden,
Gaarne vereerde ik u iets! Maar mijn rijkdom ligt in de diepte;
Evenwel vindt gij misschen reeds morgen een gift aan het zeestrand.’
's Morgens daarna stond Wiking aan 't strand, en zie! als een zeegier,
Die zijnen roof achtervolgt, vloog bruisend een schip in den inham,
Niemand stond op het dek, niet eenmaal een stuurman; maar 't voer toch;
't Stuurde zijn slingerenden gang door klippen en banken, als of het
Ware hezield door een geest; en toen het den oever nabijkwam,
Reefden de zeilen zich zelf; en schoon zich geen menschenhand roerde,
Daalde het anker ter neer, en beet met zijn tand in den bodem.
Zwijgend stond Wiking en zag; toen zongen de kabb'lende golven:
‘Aegir vergeet zijn schuld niet, hij schenkt zijn redder dit draakschip’.
Waarlijk een godengeschenk: de bochtige ribhen des vaartuigs
Waren niet samen gevoegd door de kunst, zij waren gegroeid zoo.
Als het in 't water lag, scheen het een draak, want voor aan den steven,
Streefde zijn hoofd in de lucht, en de muil was als gloeiende vlammen,
Blauw was de buik, besprenkeld met goud; maar achter de roerpen
Sloeg hij den zilveren staart in schubbige kronkeling. Pikzwart
Waren zijn vleugels, met vurigen zoom; als hij allen hen uitsloeg,
Vloog hij om strijd met den huilenden storm, maar de arend bleef achter.
Zaagt gij het vaartuig met strijders gevuld, dan zoudt gij vermeenen.
Dat er een drijvende koningsstad zwom, of een vesting daarheen gleed.
Verre beroemd was het schip, het heerlijkste schip in het Noorden.
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't Was het schip Ellidi, waarvan de zweedsche dichter Tégnèr in zijn beroemde
1)
Frithjofsage zong .
Zoo wisten de goden ontvangen weldaden te beloonen. Rijke geschenken boden
zij aan of, door den storm te bedaren, redden zij mannen uit den nood. Doch wee
dengene, die als Jona het goddelijk gebod overtrad of het waagde zich te vergrijpen
aan goddelijke majesteit!
Bacchus, de god van den wijn bij de Grieken, werd eens, zoo het heet, door
Tyrrheensche zeeroovers, die te Chios voor een wijle aan land gevaren waren,
slaapdronken en met struikelende beenen naar het strand gesleept en als een
gevangene aan boord gebracht. Reeds was het schip in volle vaart, toen de
vreemdeling tot zich zelf begon te komen, als ontwakende uit den slaap. ‘Hoe nu?’
zoo vraagt hij,
Wat recht gij aan? 't Zal u in de oogen druipen!
Wat tiert ge? Zeg me fluks: wie bracht me herrewaart?
Waar voert ge mij?
‘Ai, zijt angstvallig noch vervaard,’
antwoordt een der zeelieden.
‘Belieft het u, noem ons de stranden
En rechte haven, daar gij veilig wilt belanden,
Wij zullen derwaarts spoen.’
‘Te Naxos’ antwoordt hij,
‘Zet derwaart uwen koers: daar ben ik thuis en vrij
En wil u, daar beland, met vreugd verwellekomen.’
Het scheepsvolk neemt den schijn aan als ging het aan zijn wensch voldoen. Maar
intusschen stuurt men links in plaats van rechts. Men beschouwde den gevangene
als een te welkome buit en denkt hem als slaaf te verkoopen. De god ontdekt het
snoode voornemen en stelt zich in postuur om zich gevoelig te wreken.
‘Matrozen! hoe? hebt gij mij niet beloofd
Te zetten aan dat strand? Ik heb, van brein beroofd,
Die kust u niet gevergd. Waarmee verdiende ik heden
Dien hoon?’ Zoo roept hij. 't Volk intusschen lacht om zijn tranen en
roeit - want eertijds roeide men de schepen ‘En roeit met kracht door zee, en hoort naar geen vermanen.’
Het uur der wrake slaat.

1)

Von Eichstorff, bl, 21.
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‘God Bacchus kranst met blaân van wijngerd zijne kuif
En drilt de speer, omringd van wijngerdrank en druif.
Men zag rondom hem heen gespook van tijgerdieren,
Gevlekten panter, losch en wreede luipaarts zwieren.’
Het schip stuit op een zandplaat. Alle krachtsinspanning is vruchteloos. Ranken
slingeren zich om de riemen. Groen eikenloof kronkelt zich om het hout en windt
zich om de zeilen. De manschap, van schrik bevangen, wil over boord springen.
Maar o wonder!
Des eenen lijf werd met een zwarte huid betogen,
Kreeg spitse vinnen, en de rug, krom ingebogen,
Stak van zich. De ander roept: ‘wee mij!
In welk een zeegedrocht en dier verandert gij?’
En gaapte wijder; ook begon de neus te gapen.
De schub groeide op zijn hoofd en diende tot een wapen.
Een derde, willende de riemen met geweld
Inleggen, ziet, hoe 't met zijn handen is gesteld:
Zij krimpen kort ineen, de vin verdrijft den vinger.
Een ander, pogende zijn armen, met een slinger
Om eene koord te slaan, is beide d' armen kwijt,
En, achter omgekromd, gelijk een zeisen, smijt
Het stompe lichaam in het midden van de baren.
De staart, terwijl het jacht verhinderd wordt te varen,
Krijgt eene kromme bocht, gelijk een halve maan.
Zij springen, spartelen in 't water, af en aan,
En huppelen in 't schuim, en dompelen zich onder,
En borrelen weder op, en spelen ('t is een wonder)
Als dartle reyen, die ten dans gaan om de bruid,
1)
En snuiven 't zeeschuim door hun snuiten in en uit .

1)

P r e l l e r I S. 535; O v i d u s , Metamorphosen III 582 vg. V o n d e l II bl. 885. Hier zou nog
gesproken moeten worden van Phaon's belooning door Aphrodite in verband met zoo menige
andere goede of kwade behandeling, stervelingen van goddelijke tochtgenooten ten deel
gevallen (Preller I S. 282; Grimm S. 253, 428; Noormannen, bl. 57, 86). Deze stof zou den
overgang banen tot de behandeling van watertochtjes van allerlei aard, als de vischvangst
van Hiawatha, van Loki en dergelijke (Hiawatha bl. 83; Noormannen bl. 438; Preller I S, 485
verg, Vondel II bl. 918; Frithsjofssaga bl. 19 vg, Mone VI S. 130; Muller S. 658). Het spreekt
van zelf, dat vooral in de levensgeschiedenis van zeegoden en in de godsdienstige gebruiken
en overleveringen van kustbewoners het schip een groote rol speelt. Nehalennia, de godin
der Kelten, wordt afgebeeld bij een voorsteven. Zoo ook Poseidon bij de Grieken, Dea Roma
bij de Romeinen. De Nereïden dragen scheepjes. Tyche heeft een roer in de hand, Janus
staat bij een schip (Mone VI S. 346; Preller I S. 461, 466, 436, 421, Römische Mythologie,
S. 159, 411, 709). Glaukus was schipperspatroon. Apollo, Artemis, Aphrodite, Rhea worden
allen met het zeemansleven in verband gebracht (Preller I S. 479, 200, 238, 269; II S. 327
verg. Millin, Myth. Gall, IV, XXX). Ter eere van Athene werd jaarlijks een schip met rijk
geborduurd zeil in plechtigen optocht naar den tempel gedragen (Preller I S. 172; v. Oordt
De godsdienst der Grieken, bl. 284). Den 5den Maart werd door de Romeinen een schip met
specerijen, sierlijk getooid en met melk besprengd, ter eere van Isis aan de golven prijsgegeven
(Preller, Röm. Myth. S. 729 f.). Een schip bracht jaarlijks heilig vuur van Delos naar Lemnos
(Preller I S. 141). Men leze ook bij Ovidius (Fast. IV, 273 vgg,) den intocht der magna mater
Idaea in Rome (Preller, Röm. myth. S. 446 ff.) en denke aan het schipvormig metselwerk van
het Tiber-eiland ter herinnering aan de reis van Aesculapius (Preller, Röm. Myth. S. 607).
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Kortom, de mannen zijn in dolphijnen veranderd, tot straf voor de belediging, god
Bacchus aangedaan.

4. Zielenschepen.
Geen volk ter wereld bijna of het heeft zich afgetobd over de vraag, wat er toch van
de dooden wordt. De minst ontwikkeldste, de ruwste stammen zelfs hebben gepoogd
die vraag te beantwoorden. De herinnering aan de dooden bleef hun immers bij?
De afgestorvenen verschenen hun zelfs in de droomen. Waar waren die schimmen
dan, die nergens gezien werden, en die zij toch niet uit het oog konden verliezen?
Hier had de verbeelding vrij spel. Het spreekt vanzelf, dat die verbeelding anders
werkte bij kustbewoners, dan bij lieden die van water niet wisten. De eersten zagen
over de golven naar het nevelig verschiet, waarin zoo menig roekelooze zeeman
verdwenen was zonder terug te komen. De laatsten dachten aan de donkere diepten
onder de aarde, waarin immers de dooden werden bedolven, of naar omhoog,
werwaarts de rook opsteeg bij het verbranden der lijken. Vandaar dat in het
onsterfelijkheidsgeloof der aardbewoners te allen tijde verschillende voorstellingen
elkaar gekruisd of zich vereenigd hebben. Toch speelt het schip bij allen zonder
onderscheid een rol.
De vereerders van den Buddha in Indië vergelijken de gansche
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wereld met een schip. De aardoppervlakte is het verdek. Een berg dient tot mast.
Rotsen vormen het boord. Het geheel is met ijzeren wanden beslagen en drijft in
den wereldoceaan. Onder de kiel zijn ruimten, waar zonnestralen nooit doordringen.
Daar is het verblijf der ketters en ongeloovigen. Als vledermuizen zoeken zij zich
met hunne lange nagels aan den ijzeren wand te klemmen. Doch de lust om te
strijden en scheuring te maken, doet hen telkens elkander aanvallen, totdat zij naar
beneden tuimelen, waar het bijtend vocht van den wereldoceaan hunne lichamen
oplost. Doch zij herleven weer, pogen andermaal naar boven te klauteren, en de
1)
strijd en de val beginnen op nieuw .
Kan deze beschrijving ons niet doen denken aan de schildering van Homerus,
den schepper der grieksche godenleer, wanneer hij ons verhaalt hoe de hemelbode
de schimmen wegvoert der minnaren van Penelope, welke door Ulysses, haren
teruggekeerden echtgenoot gedood zijn?
Hij drijft ze voor zich heen langs onverlichte wegen,
En mompelend treden zij den somberen afgrond tegen
Als vledermuizen, in een rotskloof saamgesnord,
En nauw ineengepakt, die, als een enkele stort,
Al piepend scheiden met haar uitgebreide vleugelen;
Zoo ruischt die hoop dooreen.
De hoop, hier bedoeld, gaat heen naar 't
veld, waar al de schimmen zweven,
2)
Die beelden van den mensch na 't afgelegde leven .

Naar dat veld trok ook eenmaal, volgens Homerus' dichterlijk verhaal, Odysseus
met zijn scheepsvolk, nadat zij een tijdlang bij Circe, de toovergodin, hadden vertoefd.
(Zij) schikten 't scheepstuig en den roeispaan langs de boorden,
Die lucht en roer naar 't rijk van somberen Pluto spoorden.
De wind verliet (hun) zeil den ganschen dag niet meer.
Toen was men 't uiterste eind des oceaans genaderd,
Waar al 't Cimmerisch volk, in burg en stad vergaderd,
In eeuwig duister leeft: nooit straalt hier Titans licht,
Wanneer hij 't glinstrend span ten hoogen hemel richt,

1)
2)

K o e p p e n , die Religion des Buddha. S. 242.
O d y s s e e XXIV 1 vgg. G r a v e n w e e r t III 193. P r e l l e r I S. 633 ff.
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Of als hij neerdaalt van de heldere starrenbogen,
Maar nacht en nevel houdt den stervling hier omtogen.
Hier trok men 't schip aan strand en schaarden (zij) het vee
En stapten moedig langs de boorden van de zee
1)
Naar 't oord, ons voorbestemd om 't schimmenfeest te vieren .

Hoe moedig evenwel zulke wandelaars ook voortstappen langs de boorden van de
zee, ze zullen toch - gesteld het ware werkelijkheid wat Grieken en Romeinen van
een onderwereld hebben gedroomd - ze zullen toch niet zonder verdere bezwaren
het verblijf der dooden kunnen bereiken. Eerst dienen zij vriendschap te sluiten met
den norschen veerman, die met zijn boot allen, die wel en wettig begraven of
minstens met een hand vol zand bedekt zijn, over de rivier vaart, waarvóór de
onbegraven dooden te vergeefs zullen hunkeren naar rust. ‘Hier is’ - zoo zingt Vondel
in zijn vertaling van Virgilius ‘hier is 't veer van ongenade.
De veerman Charon, vuil en ijslijk, slaat het gade.
De lange grijze baard, waarmee hij is vermast,
Hangt aan de kin bekwijld en ongehavend vast.
Hij spalkt twee oogen als twee gloênde kolen open.
Hij draagt een vuile pij, die slordig hangt met knopen,
Om 't midden toegegord, steekt met een zwaren boom
De schuit van land, en houdt in 't varen door den stroom
Een oog in 't zeil, en, als een sukkelende slover,
Vaart met den vuilen boot de naakte lijven over.
Dees godheid is stokoud, doch spijkerhard en sterk.
De drang kwam teffens naar den oever en dit perk
Geschoven, levenlooze en brave en trotsche helden,
En mans en wijven, knechts en maagd uit d'oppervelden,
De jongelingen en de vrijsters, ongeëcht,
In 't oog der ouderen op lijkvier heengelegd.
Hier komt zoo groot een hoop, als ooit de herfst, in 't komen
Der koude, hladers schudt van bosschen en van boomen;
Of als er vogels, langs en over 't windig meer
Gevlogen, op het strand krioelen heen en weer,
Wanneer de koude tijd hen, over zee en zanden,
Des winters jaagt, en drijft naar warme zomerlanden.

1)

O d y s s e e XI 1 vgg. G r a v e n w e e r t II bl. 65.
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Zij staan en bidden vast, dat hij ze eens overzett'
En d' eersten helpe; elk steekt zijn armen in 't gebed
Naar d' overzijde toe, uit hartelijk verlangen.
De norsche veerman kan hen teffens niet ontvangen,
Neemt nu den eenen en dan d' andren, guur en straf,
1)
Drijft sommigen omhoog den kant op van zich af .

Dit geloof aan een veerman en aan een water, dat het verblijf der afgestorvenen
omspoelt, schijnt voor de verbeelding der ouden zeer voor de hand gelegen te
hebben. Wij vinden het althans zelfs bij volken, van welke het minstens hoogst
twijfelachtig is, of hunne voorzaten op eenige wijze met de Grieken of hunne
verwanten in betrekking hebben gestaan. De Roodhuiden in Noord-Amerika en de
Indianen van Brazilië hebben er niet anders over gedacht. Ook zij spreken u van
steenen booten, en van een god der dooden, die hunne zielen overvaart, om niet
te gewagen van zooveel andere hulpmiddelen, als walvisschen, slangen, bruggen,
die naar Indiaansche verbeelding dezen schimmen ten goede komen bij hunne
2)
reis . Hoe veel te meer zullen wij dan soortgelijk geloof verwachten bij die volken,
waarvan het bekend is, dat zij met Grieken en Romeinen uit eenzelfde vaderland
stammen! Reist de Europeesche kusten langs van het noorden naar het zuiden, en
allerwege zult gij dezelfde voorstelling vinden.
Reeds zagen wij, hoe Baldr's lijk op een schip in zee geschoven en verbrand
werd. Noormannen plachten hunne dooden voor te bereiden op een lange reis. Het
Zweedsche volksgeloof toont ons te Runemad in een berg de plaats, waar het
gouden schip gezonken moet zijn, waarmede Odhin, de lijken der gesneuvelden
3)
naar zijn heldenzaal Walhalla voerde . Tal van legenden gewagen van ridders of
helden, wier lijk op een schip aan de golven werd toevertrouwd om slapende een
land van dooden of levenden te bereiken. Zoo werd het lijk van Skioldr, den
stamvader der Denen, op een schip gelegd en

1)
2)
3)

A e n e i s VI, V o n d e l II bl. 508.
J.G. M ü l l e r . S. 88, 286. Vergel. ook over 't geloof der Vriendeneilanders M. S t u a r t , De
mensch zooals hij voorkomt op den bekenden aardbol, 1818, II bl. 47.
G r i m m S. 791.
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1)

door de zee weggevoerd. Niemand weet waar het gebleven is . Sigmundr droeg
zijn dooden zoon naar het strand. Een man met een kleine boot wachtte hem. Het
lijk werd in de boot gebracht. De schipper stuurde van wal. De doode voer heen in
2)
de onbekende verte . De boosaardige Ebroin, die in het jaar 681 werd omgebracht,
zou op een eiland in de Saone door duivelen ingescheept zijn en naar de haven
3)
van den Hellegod gevoerd . Escalot, een dame uit een oud-frankische volkssage,
verzocht na haren dood in een behoorlijk uitgerust schip zonder geleide aan wind
4)
en golven te worden toevertrouwd . Brittannië schijnt in de schatting der oude
Franken het doodenland bij uitnemendheid geweest te zijn. Aan de Fransche kusten
woonden - zoo zegt men - schippers, wier taak het was beurtelings de zielen te
varen. Te middernacht hoorden zij aan hunne deuren kloppen, en het geroep van
doffe stemmen. Dan stonden zij op. Aan den oever wachtten hen vreemde booten.
Zij grepen de riemen en roeiden een last naar de overzijde, zoo zwaar, dat de booten
slechts een vingerbreed boven het water bleven. Na een uur waren zij te Brittia
aangeland. Ook daar zagen zij niets, zoo min als aan boord. Slechts hoorden zij
5)
een stem elk der aangekomenen naar zijn naam en naar zijn vaderland vragen .
Vooral uit Bretagne, Frankrijks westelijke punt, zou de overtocht der zielen geschied
zijn. Nog wijst men daar een zielenbaai. Nog is daar een gemeente, waar de lijken
in stede van langs den kortsten weg, te scheep over een meer, een helschen
6)
overtocht (passage de l'enfer) genaamd, naar het kerkhof worden gevoerd . Ook
heeft men gevraagd, of ons vaderlandsch Helvoet niet samenhangt met voorvaderlijk
7)
geloof aan een ingang naar de onderwereld . Doch zelfs verre van de kusten leefden
te allen tijde, ook lang na de invoering des christendoms, legenden in overvloed
van veerlieden met zielenschepen van monniken, elfen en reuzen bij menigte. Geen
geloof zoo verbreid bij Noormannen, Kelten, Germanen als dit, dat de zielen moesten
varen na hun dood.
Met dit geloof zijn natuurlijk de plechtigheden in overeenstem-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

S i m r o c k S. 285. G r i m m S. 790.
G r i m m S. 790.
M o n e VI S. 380.
G r i m m S. 791.
G r i m m S. 792. verg. G u s t a v S c h w a b . Die Insel der Seelen bij W o l f f , Poëtischer
Hausschatz, Supplement-Band. S. 117. S c h e r r . Geschichte der Religion II S. 246.
G r i m m S. 793.
G r i m m S. 292, 764.
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ming geweest, die men in acht nam bij de begrafenis, 't zij men de lijken ter aarde
bestelde, 't zij men ze verbrandde. Zoo als gezegd is, de oudste vorm van
doodenverzorging schijnt, bij de kustbewoners althans, geweest te zijn, dat de lijken
in een boot aan wind en golven werden overgelaten. Later werden ze of begraven
of verbrand. Toch bleef ook toen nog een schip een hoofd vereischte bij een eervolle
1)
behandeling. De lijkkist had in het Noorden veelal den vorm van een schip . Ook
werden op den grafheuvel steenen neergelegd in een kring, die op den omtrek van
2)
een schip geleek . Dit alles doelde - het spreekt vanzelf - op de reis, die de zielen
moesten ondernemen. In een merkwaardig godenverhaal der oude Kelten, legt
Ceridwen, de godin, moeder geworden van Talisin, haren zoon in een boot en bedekt
hem met een dierenhuid. Zoo drijft hij voort en wordt door Elphin, een ongelukkigen
3)
koningszoon, gevonden . Dit alles schijnt zinnebeeld te zijn van graf en opstanding,
gelijk het beeldspraak is, wanneer de Indiër 's menschen volmaking door tal van
4)
gedaanteverwisselingen, zijn ‘grooten overvaart’ noemt . Toch staat die beeldspraak,
bij de Kelten althans, met de eigenaardige doo-den-gebruiken in verband.
Merkwaardig is ook de gewoonte, die wij menigvuldig aantreffen, om den
afgestorvene een muntstuk in den mond te leggen. De Grieken deden dit, opdat
5)
Charon de norsche veerman, hun den overtocht niet weigeren zou , de Duitschers,
zooals men later beweerde, opdat zij niet terug zouden komen om hunne schatten
6)
op te eischen , en misschien de Indianen uit vrees voor de oude vrouw, die elken
7)
doode, die weigerde tol te betalen, van een oog beroofde . In dit verband mogen
wij tevens melding maken van de gewoonte der Laplanders, om stukjes vleesch in
scheepjes van berkenhout op te hangen aan de boomen, als offers voor de
schimmen, opdat die spijze hen na zou reizen en verkwikken in het overzeesche
8)
land .
Tot nu toe spraken wij slechts van het begraven der dooden. Het verhaal van
Baldr, den zonnegod, leerde ons evenwel; dat zij ook werden verbrand. En wel op
schepen. Door wetsbepalin-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

M o n e V S. 62; S i m r o c k S. 574.
S i m r o c k S. 285.
M o n e VI, S. 522, 529.
K o e p p e n S. 417.
P r e l l e r I S. 639; v. O o r d t , bl. 235.
G r i m m 1835 S. LXXV.
M ü l l e r S. 287.
M o n e V S. 29 f.
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gen zelfs werd dit geregeld. Een oude noordsche wet schreef voor, dat de lichamen
van vorsten en aanvoerders elk op een eigen schip, die van ondergeschikte
1)
beambten bij tienen te gelijk op denzelfden bodem verbrand zouden worden .
Zoodanige lijkenbrand was een indrukwekkende plechtigheid. Ibn-Fozlan, een
arabisch reiziger, die de Wolga opvoer, bericht ons als ooggetuige het volgende:
Sterft bij de Russen een arm man, dan bouwen zij voor hem een klein schip, leggen
het lijk er op en verbranden het. Bij den dood van een rijke daarentegen verzamelen
zij eerst zijn bezittingen en maken drie deelen, waarvan het eene aan zijn erven
toekomt, het tweede aan doodskleederen besteed wordt, en hêt derde bestemd is
om bed welmenden drank te koopen, die gebruikt wordt bij het offer van het meisje,
dat zich met haren heer ten doode wijdt. Het meisje, dat zich aanbiedt na de vraag:
wie van u wil met den heer sterven? is door haar gelofte onverbiddelijk gebonden.
Op het schip wordt een rustbed geplaatst en door een oude vrouw met kussens en
edel lijnwaad bekleed. De doode in pronkgewaad wordt er opgelegd, offergaven,
vruchten en kruiden, vleesch van zijn in 't zweet gejaagde paarden, van een hond,
een haan en een hen, worden mede in het schip geworpen. Het ten doode bestemde
meisje wordt bedwelmd door drank en gezang en onder een oorverdoovende muziek
doorstoken. Haar lijk wordt op het bed gelegd. Allen slepen hout en vuur aan. Een
frissche wind doet de vlam aanwakkeren, en in een oogwenk staat alles in gloed.
In dien gloed - zeiden de Russen - kwamen de dooden spoedig in het paradijs, en
2)
de godheid, die zijn wind in de vlammen deed blazen, versnelde hunne reize ,

1)
2)

G r i m m S. 791.
Bij S c h e r r II S. 279 ff. In dit verband mogen wij ook herinneren aan de christelijke symboliek,
die de kerk met een schip vergelijkt. 1 Pet. 3:21 noemt den kerkelijken doop een tegenhanger
van de arke Noachs, waarin zielen behouden werden. Volgens de Clementinische Homilieën
is de kerk een schip, dat uit alle oorden lieden door den heftigsten storm in de haven der
zaligheid voert. God is er de kapitein, Christus de stuurman en de bisschop de voorroeier
van (Hom. 3:62 vg). De Graalsage spreekt van een rooden, een witten en een groenen mast,
symbolen van liefde, onschuld en geduld. Aan deze beschouwingswijze beantwoordt de
oud-christelijke gewoonte om aan het kerkgebouw den langwerpigen, naar voren spits
toeloopenden vorm te geven en van ‘het schip der kerk,’ met zijn dwars- en nevenschepen
te spreken (M o t h e s , Baulexicon, Art. Schiff.) Ook de scheepjes op graflampen met
uitgeslagen riemen en volgeblazen zeilen prediken de voorspoedige reis der christenen naar
de eeuwigheid.
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Het noodlottig uiteinde van zoo menig schip, dat met have en bemanning in de
diepte verzinkt, gaf natunrlijk aan de dichterlijke verbeelding rijke stof. Voegen wij
hierbij de gewoonte der oude kustbewoners, om hunne lijken in scheepjes toe te
vertrouwen aan wind en golven, dan kunnen we ons licht verklaren, dat tal van
overleveringen gewaagt van doode schepelingen, die dobberen op den oceaan,
door hooze stervelingen gestoord worden in hunne rust of hartstochtelijk naar rust
verlangen. Reeds noemden wij de plaats, waar, volgens zweedsche overlevering,
het gouden schip bedolven ligt, waarmede Odhin zijn gesneuvelde helden naar
Walhalla bracht. Zoo verhaalt u de Frithjofsage van Sote, den roover, die uit Frithjofs
erfenis den kostelijksten ring gestolen had en daarmee
.....rondzwierf
Wijd op de noordlijke zee; toen achtte men lang hem verloren.
Eindelijk liep het gerucht, dat Sote op de kusten van Britland
Levend gedaald was, met schip en met have, in 't gemetselde steengraf.
Maar daar vond hij geen rust, en het spookte bestendig in 't grafhol.’
................
Ook schemerde licht binnen in 't graf. Thorsten en Bele, twee koninklijke
wapenbroeders, aanvaardden de reis om het kleinood te heroveren.
‘Door een reet van de deur heen
Keken zij neder in 't hol, en ontwaarden het schip van den Wiking,
Klaar voor de zee, met anker en mast; maar achter aan 't roer, hoog,
Zat een afgrijsselijk spook, met een mantel van vlammen omhangen.
Grimmig zat het en schuurde zijn kling, maar de bloedige vlakken
Wilden niet wijken. Het goud, dat de Wiking geroofd had, lagrondom
Over het dek en het vuurspook droeg den gestolenen armring.’
‘Willen wij beide - zoo fluisterde Bele - vereenigd ten strijd gaan
Tegen het vurige spook?’ - Toen antwoordde Thorsten beleedigd:
‘Een tegen een! der vaadren gebruik! ik kan het alleen wel!’
Lange twistten zij nu, wie eerst in de diepte zou neergaan
Om den kamp te bestaan; ten slotte nam Bele zijn staalhelm,
Schudde twee loten er in, en toen, bij de scherming der sterren,
Bleek het, dat Thorsten het won. Dees brak met geweldigen lansstoot
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Wervels en slot en steeg naar beneden. Vroeg iemand later,
Wat hem weervoer in het akelig hol, dan zweeg hij en rilde.
Bele hoorde in 't eerst een gezang: als een spookgezang klonk het.
Later vernam hij een kletterend geluid alsof zwaarden zich kruisten,
Toen een ontzettenden gil: toen stilte. Daar zag hij weer Thorsten,
IJzende, bleek en verstoord; hij had met den dood moeten kampen!
Evenwel had hij den ring: Maar duurkoop, zeide hij somtijds,
Want ik heb eenmaal gebeefd in mijn leven, en 't was toen 'k hem wegnam.
1)
Verre beroemd was de ring, de heerlijkste ring in het Noorden .
Aan dit schip, dat met manschap en al in het rijk der dooden is aangeland en nu
den levenden nog moeite baart, herinnert ons de schotsche sage van den Carmilhan,
die, met schatten rijk beladen, van Batavia huiswaarts keerende, op schotsche
klippen strandde.
Twee visschers - zoo verhaalt ons de in zijn kort leven reeds beroemd geworden
2)
Wilhelm Hauff - twee visschers, hoogst verschillend van inborst, zagen deels ten
gevolge van eigen schuld hunne zaken zoo verachteren, dat zij noodzakelijk aan
verbetering van hun omstandigheden moesten denken. Een van hen werd als een
bezetene vervolgd door de gedachte, dat hij bestemd was om rijk te worden door
een onverwacht avontuur. Eens voerde de golfslag hem een goudklomp toe. Sinds
bracht hij dagen en nachten door aan het strand om naar schatten te visschen. 't
Was vruchteloos. Hij volhardde, te meer omdat hem gedurende den slaap steeds
een klank in de ooren bromde, die hem van groote beteekenis scheen. Eens voor
een storm in een grot gevlucht, die aan de wateren vrijen doortocht gunde, hoorde
hij, terwijl hij op een rotsblok in de schuimende golven onder hem zat te turen,
plotseling een stem uit de diepte roepen: ‘Carmilhan! Carmilhan!’ Als een donderslag
klonk het hem in de ooren. 't Was dezelfde naam, die hem vervolgde in zijn droom.
Een andermaal toen hij bij maneschijn en onstuimig weer in zijn boot naar schatten
vischte, verscheen een donkere massa op de oppervlakte, die even spoedig weer
verdween. ‘Carmilhan!’ klonk het nogmaals. Den volgenden morgen zag hij in de
verte iets naderen.

1)
2)

Von Eichstorff bl. 19.
H a u f f Sämmtliche Werke IV S. 327 ff.
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't Was een boot zonder zeilen of riemen, zoo niet zonder roer. Regelrecht kwam zij
op hem af. Een oud verschrompeld mannetje met gesloten oogen zat onbewegelijk
als een lijk. Eindeiijk sloeg het de oogen op.
‘Waar ben ik?’ zeide hij. - ‘Ik kom om naar den Carmilhan te zien.’
‘Den Carmilhan? Om Gods wil, wat is dat?’ riep de verbaasde visscher.
‘De Carmilhan is nu niets, maar eens was het een schoon schip, met meer goud
beladen, dan ooit een ander vaartuig gedragen heeft.’
‘Waar ging het verloren? en wanneer?’
‘Vóór honderd jaren. Waar, weet ik niet nauwkeurig. Ik kom om de plaats te zoeken
en het verloren geld op te visschen. Wilt gij mij helpen? Wij zullen de vondst samen
deelen.’
‘Van harte graag. Maar zeg mij, wat ik doen moet.’
‘Wat gij te doen hebt, vereischt moed. Even vóór middernacht moet gij op de
woestste plaats van het eiland een koe slachten, u in haren verschen huid laten
wikkelen en alleen blijven liggen. Eer het één uur slaat, weet gij, waar de schatten
van den Carmilhan liggen.’
‘Op deze wijze werd de oude Engrol met lichaam en ziel een prooi van het verderf’
- riep de visscher ontzet. - ‘Gij zijt de booze geest. Vaar ter helle! Met u heb ik niets
te doen!’
't Was inderdaad de duivel, die aldus tot den gouddorstige sprak; en of deze hem
al ontweek, hij had reeds macht over hem gekregen. Ondanks de vermaningen,
ondanks het gekerm van zijn broeder, voert de ongelukkige zijn eenige koe, van
jongs af bij hem groot gebracht, naar de wildernis. De bijl wordt opgeheven. Doodelijk
treft zijn slag. Donder en bliksem vervullen de lucht. Ontzetting grijpt de broeders
aan. Straks, als de bezetene in de huid gewikkeld neerligt, verheft zich een onweer
in al zijn kracht. Bij het licht van een bliksemstraal ziet hij een schip zonder mast,
dat straks weer in het duister verdwijnt. Plasregens overstroomen den grond en
verheffen het water tot aan zijn lippen. Dan sluimert hij een oogenblik, om weldra
te midden van een nieuw onweer te ontwaken en andermaal het schip te zien.
Eindelijk klinkt muziek in de verte. Zij komt naderbij. Het is de gansche bemanning
van het verloren schip, die in plechtigen optocht nadert.
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‘In naam van dengene, dien gij dient, wie zijt gij, en wat verlangt gij van mij?’ roept
de visscher.
Een der mannen antwoordt: ‘Ik ben Alfred Frans van der Swelder, bevelhebber
van het schip Carmilhan van Amsterdam, dat op de terugreis van Batavia met man
en muis aan dezen rotsoever te gronde ging. Dit zijn mijn officieren, dit mijne
passagiers, en dat mijn brave zeelieden, welke allen met mij verdronken. Waarom
hebt gij ons uit onze diepe woningen in de zee opgeroepen? Waarom stoordet gij
onze rust?’
‘Ik wenschte te weten, waar de schatten van den Carmilhan liggen.’
‘Op den bodem der zee.’
‘Waar?’
‘In de grot van Steenfoll.’
De visscher weet genoeg. Het gezicht verdwijnt. De razende ontdoet zich van
zijn huid, neemt een touw en een fakkel, laat zich afzakken in de diepte boven de
schuimende wateren in de grot. Hij duikt en grijpt een ijzeren kistje vol goud. Hij
duikt andermaal. Een helsch gelach weerklinkt in de diepte. Spoorloos is de
ongelukkige verdwenen. Men zegt, dat ook hij sinds in stormachtige nachten te
midden der bemanning van den Carmilhan zich aan de levenden vertoont.
De omstandigheid, dat in deze legende gesproken wordt van een ossenhuid als
middel om wetenschap van het verborgene te verkrijgen, herinnert ons aan de
godsdienstleer der Kelten, wier oppergod Hu volgens het oude geloof met ossen
een monster uit het water trok om de aarde bewoonbaar te maken, of het schip met
ijzeren deuren, d.w.z. de ploeg, door de voren trok om den menschen beschaving
te leeren. De gezamenlijke priesterschap der Kelten noemde zich dan ook Hu's
ossenstal, terwijl ossen en ossenhuiden in de Keltische overleveringen een
aanzienlijke rol speelden.
Het schip de Carmilhan overigens, welks bemanning nu en dan door de levenden
verontrust wordt, vormt in dit opzicht een tegenhanger met den vliegenden Hollander,
wiens opvarenden integendeel zelven rusteloos dobberen op de golven en
aardbewoners komen beangstigen. Misdadigers zijn het, niet ongelijk aan den
wandelenden jood, veroordeeld om ten eeuwigen dage vruchteloos naar den oever
te haken. Wee den schepelingen, die in
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tijd van storm den zwarten onheilspellenden bodem zien naderen! Hun vaartuig is
reddeloos verloren.
1)
Zoo de kiel, die door den dichter Wolff bezongen werd . Zoo de roekelooze
bemanning, door onzen Gouverneur vereeuwigd in zijn lied. Zoo de manschap uit
Balsora, waarvan Wilhelm Hauff ons verhaalt.
2)
Wanneer’ - zoo dicht Gouverneur . Wanneer de nacht zijn zwarte vlerk
Ter neer spreidt op d'onstuime vloeden,
Die door een noodstorm aan het woeden,
Nu steigren tot aan 't vliegend zwerk,
Dan weer, ten afgrond ingedreven,
Het slingrend, hortend, krakend schip
Met ziedend golvenschuim omgeven
En 't smakken doen op rif en klip Dan hooren soms de schepelingen,
(Zoo zegt men), trots 't geloei der zee,
Een angstgehuil, een snerpend wee
Door 't buldren van de orkanen dringen.
Bij 't flikkrend vuur der bliksemschicht,
Die kronkelend lucht en zee verlicht,
Ontwaart hun oog op 't eind der baren
Een zwarte kiel, wier ligte spriet,
Een pijl gelijk, den boog ontvaren,
Door 't woedend zeeveld henenschiet.
Het scheepsvolk slaat met angstige oogen
Het nadren van dien steven ga;
‘God sta ons bij! 't Is ons reeds na!
Het zwarte schip komt aangevlogen!’
Zoo stamelt aller bleeke mond
En smeekt den vader in den hoogen
Om bijstand in zoo bangen stond.

Het zwarte schip nadert. De oude boot wordt over boord gezet. Een uitgeteerde,
bleeke drom, met lijkkleur op de kaken, komt aanroeien en klautert naar boven.

1)
2)

Poëtischer Hausschatz S. 563.
Gedichten en Rijmen bl. 100.
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Daar treedt er een met grijze haren
Te voorschijn uit den digten kring;
Zijn dracht tuigt van vervlogen jaren;
Zijn blik, die zielloos rond blijft staren,
Verwekt een kille huivering.
Een lach omspeelt zijn holle koonen,
- Een lach die ieder ijzing baart! Nu hij de kleuren weer ontwaart,
Die zich op Hollands vlag vertoonen.
Hij reikt de dorre hand ten groet
Den stuurman, 't scheepsvolk te gemoet.
‘Weest welkom!’ hoort men van zijn lippen
Een hollen, somberen graftoon glippen;
‘Weest welkom, landslien! weest gegroet!
Zoolang reeds hebben we op den vloed
Geen vaderlandsche kiel ontmoet,
Geen mensch aanschouwd, die kond kon geven
Van 't vurig aangebeden land,
Waar velen, duur aan ons verpand,
Waar gade en kroost en magen leven.
Eens naakten wij dat dierbaar strand:
Een storm heeft ons teruggedreven:
Sinds zoeken wij het rustloos weer.
Huist medelijden in uw borst,
Dan voert ons spoedig naar die streken.
'k Bezweer u bij deez' grijze haren,
'k Bezweer u, landslien! voert ons mee,
Erbarmt u! Neen, dat duldloos wee
Wij kunnen, willen 't niet meer dragen!
Ontzielt ons, rijt ons 't lijf aan twee,
Geen marteling zal ons versagen,
Maar wijken, neen, geen enkele schree!
Wij zijn vervloekt, zijn moordenaren,
Geen moorders leven moogt gij sparen!
Wij wijken niet! Aan 't vaderland
Zult gij ons dor gebeent' vertrouwen
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Of levend zullen wij 't aanschouwen,
Wij wijken niet!’...
‘In naam van God,
Den opperheer van dood en leven,
Rampzaalgen! wijkt van dezen steven!’
Roept nu het scheepshoofd. - Voortgedreven
Door hooger, onweerstaanbre macht,
Klemt zich de schaar met reuzekracht,
Aan stang en mast; maar ijdel streven!
Die macht sleurt hen verteerend voort,
Hun krijschend angstgehuil versmoort
In 't stormgeloei. En schip en golven,
't Is alles weer in nacht bedolven.

In dit beroemde gedicht van Gouverneur poogt de bemanning van den vliegenden
Hollander een anderen bodem te enteren om zoo naar het vaderland teruggevoerd
te worden. Omgekeerd betreden in den vorm, dien de legende bij Hauff heeft
aangenomen, schipbreukelingen het spookschip en voeren het naar wal. Een
koopman uit Balsora weet zich met zijn dienaar te redden aan hetzelfde boord,
welks geheimzinnige verschijning een ondergang van hun eigen schip tengevolge
heeft gehad. Daar zien zij lijken onbewegelijk aan den grond gekluisterd en hun
aanvoerder met een nagel door het hoofd aan den mast gespijkerd. Doodelijke stilte
heerscht alom. In de lijken is geen verandering of beweging. Alleen tegen
middernacht herleven zij om maaltijd te nemen en feest te vieren. Dan loopen zij
met onstuimige vaart over dek, slepen met touwen, hijschen en reven zeilen, totdat
hun uur weer geslagen is en alles weerkeert tot den ouden staat. De reizigers
beveiligen zich met tooverspreuken tegen de macht der geesten en weten het schip
naar den wal te sturen. Daar worden planken uit het verdek gezaagd en met de
lijken op het strand gebracht. Oogenblikkelijk vallen ze in asch. Een handvol aarde,
op het hoofd van den kapitein gestrooid, doet hem een oogenblik herleven. Hij
spreekt: ‘Dank u, onbekende vreemdeling! gij hebt mij van langdurige kwellingen
bevrijd. Sinds vijftig jaren vaart mijn lichaam over deze golven en is mijn ziel
veroordeeld er telken nacht in terug te keeren. Maar nu heeft mijn hoofd de aarde
aangeraakt en kan ik verzoend tot mijne vaderen gaan.’
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Had ik geen recht tot de bewering, dat deze legenden van rusteloos zeilende dooden
herinneren aan het gebruik der ouden om hunne lijken in booten aan de golven toe
te vertrouwen, en zou het vermoeden niet juist zijn, dat deze gansche reeks van
1)
dichterlijke scheppingen in de hooge oudheid haar verklaring vindt ? Ook dat
herleven van het lichaam door de telkens daarin wederkeerende ziel vindt zijn
wedergade in de Noordsche godenleer. Toen eens twee koningen tegen elkaar te
velde trokken ter wille van den roof van Hilda, ging de geroofde des nachts naar
het slagveld, om de gesneuvelden weer in 't leven te roepen. Zoo ging het dag aan
dag. Allen, die vielen, de wapenen, die op het slagveld verstrooid lagen, en de
schilden veranderden in steen, maar den volgenden morgen stonden alle dooden
weer op om te strijden. Dit is de strijd der Hedingers, die duren zal tot aan den
2)
ondergang der wereld . Zoo trekken ook de zaligen in het Walhalla des morgens
ten strijde. Zij dooden elkander. Dat is hun tijdverdrijf. Maar als het tijd is voor het
middagmaal herleven allen. Zij rijden gezamenlijk naar het Walhalla terug en zetten
3)
zich aan tafel .
Wij hebben het einde van onzen langen tocht bereikt. Een ruim veld van eeuwen
en werelddeelen doorliepen wij. Bekende en onbekende, nieuwe en oude dingen
ontmoetten wij op onzen weg. Vol poëzie is de geschiedenis van den godsdienst.
Een rijke schat van dichterlijke schilderingen dankt aan de vrome verbeelding het
aanzijn. Eindeloos verscheiden zijn de vormen, waarin zich 's menschen behoefte
aan godsdienstig leven heeft geopenbaard. Niet altijd noch overal zijn die vormen
even schoon. Maar als openbaringen van godsdienstig leven hebben ze aanspraak
op onze belangstelling. Mocht onze lange reis door een tijdsverloop van vele eeuwen,
ons bezoek bij vele volken in staat zijn onzen eerbied te verhoogen voor kinderlijke
vroomheid en voor de godsdienstwetenschap, die hare openbaringen naspoort en
hare teekenen leert verstaan!

1)
2)
3)

Liebrecht z. Gervas. Otia imp. p. 149, bij Preller. I.S. 493.
Noormannen, bl. 222.
bl. 237.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

746

William Cowper.
Door H. van der Laan.
(Léon Boucher - William Cowper, sa Correspondance et ses Poésies,
Paris: Sandoz et Fischbacher, 1874.)
Het is ongtwijfeld van hoog belang, dat een dichter zich inspanne, om den rijken,
vollen stroom zijner gedachten, de schoone beelden, waarvan zijn geest overvloeit,
de bonte tooneelen, die zijn fantasie te voorschijn roept, te kleeden in een taal, die
gekuischt en zoetvloeiend, sierlijk en krachtig is. Te groote zorg echter, aan het
uiterlijk gewaad zijner poëtische scheppingen gewijd, zal ze licht van innerlijke kracht
en ware schoonheid berooven en ze doen gelijken op het marmeren beeld, welks
schoone lijnen en vormen ten slotte het gemis van werkelijk leven in den steenklomp
niet kunnen vergoeden, of op de vrouw, uit wier uitnemend geregelde trekken en
fijn geteekend gelaat ons oogen tegenblikken, waarin het zooveel edeler geestelijk
vuur ten eenemale ontbreekt.
De zoogenaamde classieke school der dichtkunst in Engeland, door Alexander
Pope tot haar hoogsten bloei gebracht, scheen zich deze waarheid niet te herinneren,
en het gevolg was een ontaarden van de poëzie dier dagen in werken, die, in den
meest bonten woordendos getooid, helaas! innerlijke waarde misten. Onder den
schitterenden, flonkerenden mantel, dien de
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Engelsche dichters der 18 eeuw over alles, zelfs over de nietigste zaken uitbreidden,
sloeg maar al te vaak geen hart vol vuur en leven meer. De ijdele tooi, de statige
gang, de volle klank der verzen dienden slechts om het valsche, het waardelooze,
het opgeschroefde der gedachten te verbergen. Men hield er geen rekening mede,
dat niet elk onderwerp voor een zelfde stereotype wijze van behandeling geschikt
is, dat rijm en heroïsche verzen niet de vorm zijn, waarin alles kan worden gegoten.
Het was niet lang na den dood van Pope, dat een reactie op deze periode van
gekunsteldheid volgde. Een nieuwe dageraad verscheen met zijn warme en frissche
tinten aan de kimmen van den poëtischen hemel. Men begon in te zien, dat waarheid
en eenvoud toch boven alles gaan en geen valsche versieringen, hoe bekwaam en
kwistig dan ook aangebracht, het ontbreken van deze eigenschappen kunnen
vergoeden. Die reactie was gelukkig geen tijdelijke, maar eene, die nog steeds haar
weldadigen invloed in de literatuur doet gevoelen.
't Is vreemd, dat de heftigste slagen tot slooping van het gebouw der classieke
school gelijktijdig in het noorden en zuiden van het Britsche rijk werden toegebracht
door mannen, die wel het allerminst in staat schenen, krachtig tot eene hervorming
op eenig gebied der literatuur bij te dragen.
In Schotland zong de arme Ayrshire landbouwer zijn schoone, bezielde liederen;
en in Engeland dichtte een schroomvallig, aanhoudend door vlagen van waanzin
vervolgd man zijn treffende verzen over de natuur en het huiselijk geluk. Beiden,
Burns en Cowper, zochten in hunne poëzie vóór alles waar te zijn; hadden een
afschuw van het gekunstelde, gemaakte en conventioneele; gezond gevoel en ware
eenvoud was hun leuze.
Met dat al gaapt er een wijde kloof tusschen den Schotschen zanger en den
dichter van ‘de Taak’. Onder de ruwe pij van den geharden en in gebrek
grootgebrachten Schot verborg zich een gemoed, dat door het spel der hartstochten
nooit met rust werd gelaten. Geslingerd op de wilde levensbaren, zag hij zich
beurtelings in overvloed en armoede, gevierd en vergeten, teêr bemind en koel
verstooten. Diep dronk hij uit den kelk der ervaring en lief en leed ontlokten hem die
treffende en wegslepende, die wilde en hartstochtelijke tonen, welke spreken van
een groot, diep bewogen menschenhart.
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Cowper daarentegen had niets van dien hartstochtelijken geest zijns grooten
tijdgenoots. Niet als deze bezat hij een wild, woelend hart, dat in dolle vroolijkheid
klopte bij de kleinste genoegens en smartelijk gepijnigd ineenkromp bij het minste
leed. In den nauwgezetten, puriteinschen geest des Engelschmans, wiens leven in
stille afzondering heenvloog en die tot uitspanning en afleiding verzen schreef, kon
onmogelijk de onpartijdigheid, de ruimere blik, de meer diepgevoelde liefde huizen
van den Schotschen dichter, die, onweerstaanbaar door innerlijken aandrang
voortgedreven, zijn schoone ziel uitte in poëzie.
En niettemin heeft Cowper, al kon hij Burns als dichter niet op zijde streven, een
meer beteekenisvollen invloed op de Engelsche literatuur gehad. Burns toch schreef
voornamelijk in het Schotsch; kennis dezer taal was dus een vereischte, om al het
schoone zijner poëzie te kunnen vatten. Het getal zijner bewonderaars bleef
dientengevolge geringer, terwijl dat van zijn minder genialen kunstbroeder, niet
afgeschrikt door het moeielijke van een ander dialect, spoedig groot was en steeds
toenam, zoodat de invloed van den laatsten spoediger, op meer uitgebreide schaal
en krachtiger kon werken.
Terecht mag men William Cowper dan beschouwen als den voornaamsten
e

hervormer der Engelsche poezie van de 18 eeuw, als den man die het krachtigst
heeft bijgedragen tot het terugvoeren der poëzie op het pad van waarheid en natuur.
Onder de baanbrekers op eenig gebied van kunsten en wetenschappen een der
invloedrijksten te zijn, is reeds een groote, een zeer groote verdienste. Toch komt
het mij voor, dat de heer Leon Boucher in zijn ‘William Cowper, sa Correspondance
et ses Poésies,’ zonder aan den invloed van dezen dichter in iets te kort te doen,
een eenigzins grooteren had kunnen toeschrijven aan de werken van mannen als
Thomson en Goldsmith. Het is waar, hun poëzie gaat nog voornamelijk gehuld in
het gewaad der classieke school, doch natuur en waarheid waren ook hun doel, zij
het ook, dat zij vóór en na het gekunstelde en conventioneele niet hebben versmaad.
In zijn geschrift heeft de heer Leon Boucher ons William Cowper in zijn leven en
werken geschetst.
't Is duidelijk, dat het belangwekkende eener biographie, zelfs bij aanwending van
de beste krachten, in een groote mate afhankelijk is van het meer of minder bewogen
leven en den

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

749
meer of minder genialen toon der werken van hem, die haar onderwerp uitmaakt.
Cowpers leven nu biedt over het geheel weinig belangwekkends voor den
vreemde, en zijn poëzie, welken grooten invloed zij ook moge hebben uitgeoefend,
kan voorzeker niet tot die van den eersten rang worden gerekend. Toch heeft de
heer Boucher, door zijn heldere wijze van schrijven, door zijn bezadigde beoordeeling
van Cowpers werken, door den tact waarmeê hij uit des dichters brieven juist die
heeft gekozen, welke, met zoo weinig mogelijk omhaal, spoedig een goed inzicht
in zijn karakter geven, ons een hoogst leesbare en onderhoudende biographie
geschonken van een man, die met groote talenten een uiterst minzamen en
trouwhartigen aard vereenigde.
William Cowper werd den 26 November 1731 te Berkhamstead in het graafschap
Hertford geboren. Zijn vader, een geestelijke en kapelaan van George II, was gehuwd
met een vrouw, wier geslachtsboom opklimt tot den Engelschen koning Hendrik III.
Cowpers aard, die in sommige opzichten naar het vrouwelijke overhelde, was
buitengewoon zachtzinnig, fijngevoelig en teeder, doch groote geestkracht en
hartstochtelijkheid gingen hiermede niet gepaard. In zijn schooljaren zien we hem
den slaaf van een ruwen medescholier, en later, blijkbaar zonder veel smart, voor
altijd scheiden van zijn nichtje Theodora Cowper, het meisje, dat hij gehoopt had
te zullen huwen. In zijn volgend leven toonde hij even weinig vastheid van karakter;
de tijd, bestemd voor ernstige studie, werd grootendeels verbeuzeld, en toen hij,
om secretaris der Journalen van het Hoogerhuis te worden, tot een examen werd
opgeroepen, beving hem een vrees, die allengkens zoodanig toenam, dat ze in
volslagen waanzin ontaardde. ‘Zij,’ schreef hij in die dagen, ‘die hetzelfde gevoelen
als ik, voor wien de gedachte, om zich in het openbaar ten toon te stellen, bij welke
gelegenheid ook, de werking van een doodelijk vergif heeft, kunnen zich het
verschrikkelijke van mijn toestand voorstellen; anderen kunnen het niet. Die toestand
van aanhoudend lijden bezorgde me eindelijk een zenuwkoorts. Over dag geen
kalmte meer en 's nachts geen rust; een tegen mij opgestoken vinger was meer dan
ik kon verdragen.’
Zijn bange droombeelden dreven hem ten laatste tot het uiterste, hij trachtte de
hand aan zich zelf te slaan. ‘Alle twijfel,’ zei hij naderhand in zijn beschrijving van
dien verschrik-
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kelijken toestand, ‘was nu geheel uit mijn gedachte en ijverig begon ik met de
uitvoering van mijn plan.’ En na over zijn twee eerste mislukte pogingen tot zelfmoord
te hebben gesproken, vervolgt hij: ‘Een derde poging had meer kans van slagen.
Ik opende de deur, die op een voet na tot het plafond reikte en welker top ik raken
kon, als ik op een stoel stond. De kouseband, die aan 't eene uiteinde breed genoeg
was om een grooten hoek van de deur er door te steken, maakte ik gemakkelijk zoo
vast, dat hij niet meer kon verglijden. Met mijn voet schopte ik den stoel weg: en
zoo hing ik in mijn geheele lengte. Toen ik me in dien toestand bevond, hoorde ik
een stem duidelijk drie maal zeggen: “Het is gedaan!”
Ofschoon ik zeker van het feit was en in weerwil van de zekerheid, die ik nog op
dezen oogenblik er van heb, verontrustte dit mij in het geheel niet en bracht het
geen verandering in mijn besluit. Ik bleef zoolang hangen totdat ik alle gevoel en
bewustzijn verloor.’ Doch gelukkig had ook deze poging geen gevolg; de band brak
en Cowper wierp zich bedwelmd op zijn bed.
De majoor Cowper, zijn oom, die gemeend had hem van dienst te zijn door hem
het secretarisschap te bezorgen, zag in, dat alle verdere moeite overbodig was, en
Cowper werd aan de zorg van zekeren doctor Cotton toevertrouwd.
Zijn waanzin had een der ongelukkigste vormen, dien der godsdienstige
monomanie, aangenomen; hij geloofde voor eeuwig verdoemd te zijn. ‘De Satan
kwelde mij onophoudelijk met vreeselijke visioenen en nog verschrikkelijker stemmen.
Mijn ooren waren vol van het rumoer der kwellingen, die me te wachten stonden.
Ik kon niemands oogen verdragen en, wanneer ik er aan begon te denken, dat die
van God op mij rustten, waaraan ik niet twijfelde, gevoelde ik den onuitstaanbaarsten
angst.’
Gelukkig trok de wolk, die zijn verstand benevelde, na eenige maanden op, en
Cowper begroette den terugkeer zijner rede met verzen. Van dien tijd af werd de
poëzie hem langzamerhand een ware behoefte, en wat tot afleiding werd ter hand
genomen verschafte hem eindelijk een eervolle plaats onder de dichters van zijn
vaderland. Zijn geest had de vorige veerkracht terugbekomen, om zich spoedig in
al zijn opgewektheid en ongedwongenheid te toonen in die vele brieven, welke hij
aan zijn weinige vrienden schreef en als een voorbeeld van bijna volmaakten briefstijl
kunnen gelden. Hun taal is onberispelijk; zij is vol
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leven en humor, en bevat geen spoor van gemaaktheid of dwang of van eene
heimelijke bedoeling des schrijvers, om ze in druk te zien, iets dat ons bij het lezen
van de afgewerkte brieven van den dichter Pope in 't oog valt en daardoor zoo koud
laat. Cowper bezat het geheim, om smakelijk en onderhoudend zelfs over de
onbeduidendste zaken te spreken, om bijna altijd belangwekkend te zijn, zonder
ooit zijn toevlucht tot bijtende scherts of gezwollen woorden te nemen. Natuurlijk
zijn niet al de brieven, die wij van hem bezitten, ten getale van omstreeks duizend,
even aangenaam te lezen, doch het getal van die, welke het wèl zijn, is groot genoeg
om hem met recht den naam van Engelands grootsten briefschrijver te kunnen
geven.
Hoe schertsend weet hij o.a. over zich zelf en zijn werken te keuvelen: ‘Zoo men
de menschelijke natuur kon vergelijken met een stuk tapisseriewerk, - en waarom
niet! - dan bewaart ze, zooals ik haar in mij vind, hoewel droevig aan den bovenkant
verschoten, al haar kleuren aan de andere zijde. Het bevalt me, als ik word geprezen,
en ofschoon ik niet hartstochtelijken lof in het wilde begeer, of wel wat men gewoonlijk
populariteit noemt, beken ik toch dat het mij aanmoedigt, als een verstandig vriend
me eens op den rug klopt.’ En hoe goed weet hij ook zijn meer ernstige gedachte
in te kleeden: ‘Waarlijk, ik vraag me af, hoe ooit een zotte gedachte aan de deur
van mijn geest kloppen en, wat verwonderlijker is, binnenkomen kon. 't Is alsof
Harlekijn de donkere kamer binnen ging, waar een lijk op een bed is tentoongesteld.
Zijn kluchtige bewegingen, altijd misplaatst, zouden het nog meer zijn, zoo ze
trachtten de trekken der sombere bijstanders zich tot lachen te doen plooien. Maar
de geest, die lang vermoeid is door de weinige verscheidenheid van een eentonig
en somber perspectief, schept er genoegen in, zijn blikken te vestigen op alles, wat
verscheidenheid aan zijn overdenkingen kon geven, al was het maar een kat, die
met haar staart speelt.’
Na doctor Cotton, bij wien hij nog een jaar na zijne genezing was gebleven, te
hebben verlaten, werd hij spoedig de huisgenoot van het rustige gezin van den
predikant Unwin te Huntingdon. Zijn familie voorzag hem onbekrompen van het
noodige, en hij kon nu een kalm en voor hem gelukkig leven leiden in den stillen
huiselijken kring, afgeleid door onschuldige lief hebberijen en gesteund door den
godsdienstigen toon der Unwins,
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die zoozeer met den zijne strookte. Na den dood van Unwm ging Cowper met diens
weduwe naar Olney. Maar zijn leven zou hier niet zoo rustig en gelukkig zijn als te
Hunsingdon. Spoedig werd hij nauw bevriend met den predikant John Newton, een
vreemd dweepziek man, die eerst jarenlang als slavenhandelaar een gewetenloos
beroep had uitgeoefend, doch, in een storm een goddelijke vingerwijzing meenende
te zien, zijn schandelijk leven had vaarwel gezegd, om met al de gestrengheid en
dweepzucht van een plotseling bekeerde, het evangelie te prediken.
Newton overreedde zijn nieuwen vriend, hem in zijn godsdienstoefeningen bij te
staan en een boek met hymnen te schrijven. Cowpers gedachtengang bewoog zich
thans weer te veel op godsdienstig terrein en het gevolg was, dat zijn melancholie
terugkeerde, waartoe vooral het schrijven der sombere hymnen, die, terloops gezegd,
niet veel waarde hebben, niet weinig bijdroeg. Hij werd weer krankzinnig en beiden,
John Newton en mevrouw Unwin, toonden zich op dien oogenblik weinig geschikte
vrienden voor iemand in Cowpers treurigen toestand. Zij oordeelden, dat het hier
een beproeving van de Voorzienigheid was, waarbij de geneeskunde niets kon
uitrichten. Men moest Cowper met den Booze laten strijden en de uitslag zou zeker
tot glorie van God zijn. Bovendien is het te bewijfelen, of een man als Newton, die
van zich zelf verklaart: ‘ik geloof dat mijn naam in het land berucht is door het in de
war brengen van de hoofden der menschen met mijn preken’, zelfs voor den
gezonden mensch een verkieselijk persoon in den omgang is.
Doch men was wel genoopt zijn toevlucht tot den doctor te nemen en Cowper
genas weer.
Gelukkig voor hem verliet Newton Olney, en, hoewel hem dit leed deed, droeg
het toch ongetwijfeld veel bij tot het doen herleven zijner opgeruimdheid. Met meer
kracht begon hij zich op de poëzie toe te leggen, welke zich - zegt zijn biograaf plotseling in hem openbaarde ‘als een late bloem, die in den avond ontluikt.’ We
zullen evenwel bij zijn kleinere gedichten niet lang stilstaan. We vinden spoedig in
deze reeds den toon, dien we later duidelijker en sterker geprononceerd in zijn groot
werk ‘de Taak’ zullen aantreffen. In 1782 verschenen gedichten als ‘het Tafelgesprek’,
‘de Waarheid,’ ‘Hoop,’ enz. enz. Reeds in deze ziet men de vrije wijze van
behandeling, die zich niet aan
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banden laat leggen, die bovenal eenvoud en waarheid zoekt en allen valschen tooi
van zich weert. Slechts op godsdienstig gebied zijn zijn werken niet vrij van
overdrijving, bekrompen principes en gezwollen declamatie. Cowper is een moralist,
doch ook met kracht weet hij de roede der satire te hanteeren, b.v. als hij Engeland
in zijn gedicht ‘Expostulation’ toeroept: ‘Hebt gij, gezoogd aan de borst der schoone
vrijheid, de slavernij naar het veroverd Oosten overgebracht? de tirannen, welke
Indie vol vrees diende, neergeworpen en u zelven, een grooteren tiran, in hun plaats
verheven? Zijt gij gewapend en hongerig daarheen getrokken en gevuld
teruggekeerd, gevoed door de rijkste aders van den Mogol, een despoot, opgeblazen
door de macht, die gewonnen is met een rijkdom, door roof en verborgen daden
verkregen? Hebt ge uw gemoed met de ondeugden van Azie gevuld en haar uw
eigen deugden achtergelaten, en, na met uw ziel te hebben handel gedreven, het
loon naar huis gebracht, om den arme te verleiden, zich aan u te verkoopen?’
Hoewel in deze werken reeds veel schoons wordt gevonden, is toch ‘de Taak’,
zijn meesterstuk, waarop zijn reputatie zich hoofdzakelijk grondt, en dat dan ook
het krachtigst heeft bijgedragen tot het bewerken dier groote omwenteling op
literarisch gebied, welke de Engelsche natie terugbracht van hare bewondering voor
de gekunstelde school van Pope en zijn navolgers.
De wenk eener jonge dame was de aanleiding tot het schrijven van dit zijn grootste
werk. In 1781 geraakte Cowper bekend met Lady Austen, de weduwe van een
baronet. Zijn nieuwe vriendin was een levendige, hupsche, aanvallige jonge vrouw,
die eenigen tijd in Frankrijk had geleefd en tot de gezochtste kringen behoorde. Zij
maakte met haar lief uiterlijk, opgewektheid en bevallige manieren een grooten
indruk op den in afzondering levenden dichter. De heilzame invloed van de
fijnbeschaafde, vrolijke jonge weduwe maakte den tijd, gedurende welken hij hare
vriendschap genoot, zeker tot den gelukkigsten zijns levens, en uit de vele toen
geschreven brieven ademt een opgeruimde, gelukkige geest. Welnu, het was Lady
Austen, die haren vriend steeds zoo veel mogelijk afleiding beproefde te bezorgen,
die hem de geschiedenis vertelde van John Gilpin, waarvan Cowper een der
koddigste balladen in de Engelsche taal heeft gemaakt, en hem aanspoorde zijn
talent te beproeven in
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rijmlooze verzen, geschikter voor poëtische scheppingen van meer indrukwekkenden
aard. Zij gaf hem daartoe, 't klinkt vreemd, de ‘Sofa’ tot onderwerp, en in 1783 begon
Cowper een gedicht, waaraan hij, zinspelend op haar die het hem had opgelegd,
den naam van ‘de Taak,’ gaf.
Hoe jammer, dat die bevallige vrouwelijke verschijning, met haar gunstigen invloed,
niet van langen duur mocht zijn en reeds verdreven, eer Cowper zijn ‘Taak’ had
voltooid. De reden der verwijdering tusschen den dichter en Lady Austen is nog
altijd duister. Zijn biografen hebben die op allerlei wijze trachten te verklaren, doch
het eenige wat zeker schijnt te zijn is, dat aan Cowpers zijde althans geen schuld
lag. Men vermoedt, dat een ontluikende liefde van de jonge weduwe voor den dichter
en een groeiende jaloerschheid van den kant van mevrouw Unwin niet vreemd aan
deze scheiding waren. Op het hooren hiervan behoeft men niet ongeloovig te lachen,
of vol beteekenis naar het hoofd te wijzen, waar het met Cowper niet altijd in het
reine is geweest, of wel bedenkelijk te zien naar 's dichter's portret, waarop hij steeds
met die ongelukkige vrouwennachtmuts is afgebeeld. Gedurende den tijd, dat Cowper
niet door godsdienstige melancholie werd geplaagd, was hij zoo helder als iemand
maar kan zijn. Bovendien was hij niet zwakkelijk en versleten, maar zag hij er zelfs
jonger uit dan hij was. En was hij niet de lieveling van allen, die hem kenden?
Zoo er evenwel liefde en jaloezie in het spel zijn geweest en Cowper zich in de
treurige noodzakelijkheid geeft gezien, om te kiezen tusschen zijn oude vriendin,
mevrouw Unwin, die hem altijd met voorbeeldige zorg en genegenheid had
behandeld, en de jonge weduwe, met haar schoonheid en liefdadigheid, verwondert
het ons niet, dat hij zich geen oogenblik beraadde, om de predikants-weduwe boven
die van den baronet te stellen. Ten eerste zou zijn edele, dankbare aard hem hiertoe
bepaald hebben aangespoord, en ten tweede, hoe fijngevoelig, hartelijk en teeder
Cowper ook was, hij bleef steeds verre van 't hartstochtelijke; de volle, rijke ader
der liefde schijnt zijn hart nooit met haar warmen, weldadigen stroom te hebben
verlevendigd. Hoe gemakkelijk scheidde hij toch voor altijd van Theodora Cowper,
om spoedig daarop in koude latijnsche regels een ander meisje te bezingen, wier
schoonheid hem had getroffen.
Men zal te meer in dit oordeel worden versterkt, als men even
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zijn minnedichten opslaat, in vroeger jaren aan Dalia (Miss Cowper) geschreven.
Wat men daarin vindt, voorzeker niet den gloeienden toon der liefde, het dweepen
met de vrouw, de vergoding van het ideaal zijner wenschen.
Het verwondert ons, dat Boucher niet een oogenblik bij deze minnedichten heeft
stil gestaan, omdat ze, onzes inziens, een bron te meer zijn, waardoor wij tot een
juiste waardeering van Cowpers karakter kunnen geraken.
Het is inmiddels tot ‘de Taak’ dat we ons moeten wenden, om te kunnen begrijpen,
hoe Cowpers poëzie van zoo grooten invloed heeft kunnen zijn.
Na hetgeen reeds over 's dichters leven en werken is gezegd, zal men eenigzins
den aard van dit werk vooruit kunnen schatten, om er daarna met eenige mate van
juistheid uit te kunnen opmaken, waartoe Cowper in staat was.
Zijn lichtgevoelige, teedere aard maakte den dichter vatbaar voor de geringste
indrukken; zijn gemoed vol liefde, in den ruimeren zin des woords, deed hem voor
den mensch in het algemeen een ongeveinsde toegenegenheid koesteren; zijn
smaak voor het schoone in de natuur strekte zich uit zoowel tot het verhevene, als
tot het schijnbaar nietige; zijn bijzondere toestand en zijn voorliefde voor de stille
genoegens van den huiselijken haard, levenslang gekoesterd en aangekweekt door
de vrouwen, wier zorg en vriendschap hij genoot, maakten hem bovenal geschikt,
om de zanger te worden van het kalme en rustige ‘homelife,’ en in dien zin voorzeker
een der meest E n g e l s c h e dichters. Zijn godsdienstigheid evenwel, terwijl ze
hem tot een moralist maakte, dreef hem, over alles een godsdienstig waas te werpen.
Doch een man, die zijn leven in stille afzondering doorbrengt, wiens loopbaan ten
einde spoedt zonder de groote ervaringen, die ons de veelzijdige menschelijke
natuur met al hare geheimen, haar goddelijke inspiraties en dierlijke elementen
doen kennen, - wiens godsdienstige beginselen zijn gezichtskring vernauwen, - voor
wien het spel der hartstochten met zijn wilden drang en heerlijke bezieling steeds
een geheim is geweest, - wiens werken het gevolg zijn van een zoeken naar afleiding
voor melancholische gedachten; - zulk een man zal voorzeker nimmer den top van
den Parnassus bestijgen en zich nooit kunnen scharen aan de zijde van mannen,
wier lied ons aan ons zelven ontrukt, om met hen te zweven in die hoogten, waar
de menschelijke geest, na zijn

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

756
kluisters te hebben afgeworpen, zich in al zijn goddelijke macht ontplooit.
Men verwachte dus niet te veel van een lectuur van ‘de Taak;’ men zij tevreden
met bevalligheid, eenvoud en waarheid, en veroordeele den dichter niet, omdat hem
de hartstochtelijke toon eens Byrons, de philosophische eens Kordsworths, de
stoutmoedige eener Miss Browning ontbreekt. Men houde veeleer het doel des
dichters voor oogen, dat hij zoo glansrijk heeft bereikt, en bedenke, dat ook poëzie
van ondergeschikten rang zeer veel genot kan verschaffen, gelijk op het gebied der
muziek de toonen van een Glück ons heerlijk kunnen tegenklinken, al staat hij ten
achteren bij mannen als Mozart en Beethoven.
‘De Taak’ bestaat uit zes boeken: de Sofa, de Klok, de Tuin, de Winteravond, de
Wintermorgenwandeling en de Wintermiddagwandeling, die in geen bijzonder nauw
verband met elkander staan en aan het werk bezwaarlijk het voorkomen van een
afgerond geheel kunnen geven. ‘Het is,’ zegt de heer Boucher, ‘een fragment van
het journaal eens dichters, die in afzondering leeft en, bij gebrek aan gebeurtenissen,
waarvan zijn eenzaamheid is beroofd, aan zijn vrienden mededeelt wat, zijn
gedachten, smaak en oordeel over alles en bij elke gelegenheid opleveren. Het zijn
losse bladen, waarop in een volgorde, die soms zonderling toevallig schijnt, en
zonder veel zorg voor goeden overgang van het eene onderwerp op het andere,
de edelmoedige gevoelens, de dagen van verontwaardiging en ook de kleine
zwakheden zijn neergeschreven van een teedere ziel, aan welke niets menschelijks
vreemd is, van den negerslaaf tot den gevangene in de Bastille.’
In den aanvang, zich aan het onderwerp houdend, hem door Lady Austen aan
de hand gegeven, schetst de dichter, hoe vooruitgang en vermeerderde behoeften
eindelijk, na het afdanken der harde en minder behagelijke zetels van weleer, de
Sofa hebben voortgebracht. Doch spoedig wendt hij zich van den ingeslagen weg
af, om op een meer veelzijdig gebied over te gaan. Hij ontwikkelt ons daarop zijn
gedachten over het schoone der natuur, de zegeningen der beschaving, het landen stadsleven; over de groote natuurverschijnselen, die de aarde teisterden en den
mensch tot speelbal hadden; over philosofen en geestelijken, over huiselijk geluk;
over vorsten en armen, oorlog en vrede, slaven en vrijen, en niet het minst over
onze verhouding tot God.
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Inderdaad een vreemd mengelmoes, waarbij de grilligheid van den schrijver alle
regelmatig voortschrijdende ontleding van zijn beschrijvend, didactisch en satirisch
werk ten eenenmale uitsluit.
‘Het is’, om ons nog eens met de woorden van zijn laatsten biograaf uit te drukken
‘het résumé van al wat de dichter heeft geloofd, gedacht en gevoeld over God, over
den mensch en over de wereld. Het is een dier werken, waaraan zeker evenredigheid
en ensemble ontbreken, doch waartoe men slechts eens in zijn leven in staat is en
waarin men het beste van zijn genie, het meest individueele en innerlijke van zijn
geest nederlegt’.
Om de schoonheden en verdiensten van een werk als ‘de Taak’ goed te kunnen
vatten, moet men zooveel mogelijk in den geest van het Engelsche volk trachten
door te dringen. Men moet zich herinneren, hoe aan de overzijde van het kanaal
een meer ernstige toon den aard der geheele natie tempert, die, wars van het
beuzelachtige, zelfs der scherts een eigenaardig, minder luchthartig karakter geeft;
hoe zich dáár de bij uitstek practische en berekenende geest overal openbaart; hoe
nauw de Engelschman aan zijn ‘home’ is verknocht, en hoe misschien dáár meer
dan in eenig ander land het godsdienstig element diepe wortels heeft geschoten.
Welk een verschil er bestaat tusschen de dichters, die in Pope hun meester en
voorbeeld zagen en onder bombast het dorre hunner gedachten beproefden te
verbergen, en den schrijver van ‘de Taak’, zal men eenigzins kunnen bespeuren uit
eenige regels als de volgende, waarin hij met eenvoud spreekt over het genot, 't
welk men buiten in het vrije veld kan smaken:
‘Niet alleen wat het oog, maar ook wat het oor op het land geniet, verlevendigt
den geest en geeft aan de kwijnende natuur hare kracht terug. De stormwinden,
die langs den zoom van een oud en machtig woud zweepen, maken een muziek,
die den schok van den Oceaan tegen den kronkelenden oever evenaart, terwijl ze
het gemoed vullen; door hun vlagen wiegen de ontelbare takken en wuiven alle
bladen te gelijk. Een niet minder kalm genot schenkt het bruischen der verwijderde
stroomen, of de zachtere stem van de naburige bron, of van de beekjes, die, door
de rotsspleet glijdend, klinkend op de losse kiezelsteenen vallen en verloren gaan
in 't ineengevlochten gras, dat door een helderder groen het geheim van hun loop
verraadt.
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Die geluiden, waarvan de onbezielde natuur zich bedient, om het menschelijk oor
te streelen en te voldoen, zijn zoet, maar die der bezielde natuur zijn nog
aangenamer. Tienduizend kleine zangers vervroolijken den dag, één den langen
nacht, doch niet slechts dezen, wier toonen de kunst met hare fijne vingers te
vergeefs tracht na te volgen, maar ook de krassende raven en de valken, die, luid
schreeuwend, in eindelooze kringen hoog in de lucht zweven, de meeskool, de
ekster en zelfs de ongeluk voorspellende uil, die de klimmende maan begroet,
hebben iets bekoorlijks voor mij. Die toonen, op zich zelve zoo ruw en onwelluidend,
bevallen om hun zelfs wil in plaatsen waar eeuwige vrede heerscht, maar ook slechts
dáár alleen.’
De naam, dien Cowper zich met zijn ‘Taak’ verwierf, bracht hem weer in nauwere
betrekking met zijn bloedverwanten, die, hoewel tot hiertoe onbekrompen voor hem
zorgend, zich zijner toch overigens niet overmatig aangetrokken en meer met
medelijden dan wel met genegenheid op hem neergezien hadden.
Vooral de zuster van het meisje dat hij eens had bemind, Lady Hesketh, betoonde
zich vol echt vrouwelijke zorg en vriendelijkheid voor hem, en 't was op haren raad,
dat Cowper met mevrouw Unwin naar Weston ging wonen. De blijken van
vriendschap en achting, welke hij thans van alle zijden ontving, vermeerderden zijn
levenslust en eerzucht. ‘Er is,’ schreef hij Lady Hesketh, ‘wat ge misschien niet
vermoedt, oneindig veel eerzucht en even veel wantrouwen in mijn natuur.’
Ik schaam me niet te bekennen, dat ik vurig wensch te slagen, nu ik eens de
loopbaan van een schrijver ben opgegaan.’
Doch het werk, waartoe hij zich nu neerzette, was minder aangenaam en geschikt
voor hem. Hij begon een vertaling van Homerus. De vertaling nu van gedichten, en
vooral van meesterstukken als die van den Griekschen bard, is altijd een ondankbaar
en hoogst moeielijk werk; Cowper was daarvoor in het geheel niet berekend. Zijn
kennis van het Grieksch was gering en zijn smaak voor de schoonheden van de
Iliade en Odyssee alles behalve goed ontwikkeld. Daarbij kwam nog, dat hij op
nieuw had te lijden van een vlaag van krankzinnigheid, die echter gelukkig na weinige
maanden weer verdween. Treurig zei hij van zich zelven: ‘De menschelijke geest
is geen bron, maar slechts een vergaarbak, en de mijne, God weet het, is gebroken.’
Indien men evenwel de regels vol innig gevoel naleest, die hij omstreeks
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dezen tijd over zijn moeder dichtte, zal men moeten erkennen, dat hij op die wijze
de hem geschonken gaven te laag schatte. Zijn vertaling van Homerus echter zal
altijd een werk van twijfelachtige verdienste blijven; in ieder geval ging hij hier in zijn
pogingen om alle gekunsteldheid te vermijden te ver. Ook uit sommige passages
zijner brieven bespeurt men, dat Cowper daarvoor de ware man niet was. ‘Lees’,
schreef hij zijn vriend Bagot, ‘het vierde boek der Iliade, en ge zult zien wat
onderhoudende gebeurtenissen er het onderwerp van uitmaken. Om me daarin
belang te doen stellen en er me den geest van te doen vatten, moet ik alle
menschelijk gevoel op zijde zetten. 't Is een treurige bezigheid, en zoo de beste
dichter in de wereld ons nu zulk een lijst van dooden en gekwetsten gaf, zou hij, 't
zij ter eere van een meer verlichten tijd gezegd, niet aan een algemeene afkeuring
ontsnappen. Ik heb vrij wat door het bloed gewaad en moet nog door meer heen
eer ik aan het eind ben. Ondertusschen heb ik besloten, dat alles buitengewoon
verheven te vinden, en wel om twee redenen, ten eerste, omdat het de meening
van alle geleerden is, en ten tweede, dewijl ik er de vertaler van ben.’ En verder:
‘Laat ik mij slechts van die twee lange geschiedenissen afhelpen, en zoo ik me weer
met zulk werk inlaat, noem me dan een gek, een ezel, een aartszot.’
Onder de vele kortere gedichten, door Cowper vóór en na zijn vertaling
geschreven, trekt altijd vooral zijn ‘Tirocinium’, een satire tegen de gevaren der
openbare scholen, de aandacht. De ervaring, door Cowper op school opgedaan,
had hem een grooten afkeer ingeboezemd voor het onderwijs aan openbare scholen,
dien hij krachtig en onverbloemd in genoemd gedicht heeft uitgedrukt. ‘Zoo ge wilt,
dat uw zoon een dwaas en domkop zal worden, koppig en wulpsch of dit alles te
zamen, dat bijtijds de volleerde smaak van het jongske voor lichtzinnige uitgaven
en fashionable verkwisting ten laatste uw eigen en uws zoons verderf zal blijken te
zijn, voed hem dan in het openbaar op met een troep jongens, die allen kinderachtig
in luidruchtigheid en kwaaddoen zijn, maar overigens mannen en, vijf van de tien,
volwassenen in ontrouw en liederlijkheid.’ De dichter laat hierbij de ervaring, reeds
in de jeugd opgedaan door omgang met anderen, door aanraking met vele en
uiteenloopende karakters, door noodzakelijke zelfbeheersching geheel ter zijde.
Hoe krachtig dan ook zijn taal moge zijn tegen de
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zonden, die het jeugdig gemoed bederven, en hoe schoon ook zijn schets van
ouders, die zelven over het ontluiken van het kinderhart waken, zal dit gedicht toch
altijd als te hevig van toon en als onpractisch worden veroordeeld.
Toen de vertaling van Homerus in het licht was verschenen, begon Cowper een
treurige ledigheid te gevoelen. Het is waar, 't getal zijner vrienden was grooter dan
ooit te voren, doch een zekere lusteloosheid en een gevoel van onmacht om weer
met een werk van aanbelang te beginnen hadden een nadeeligen invloed op hem.
Bovendien was zijn getrouwste vriendin, die hem gedurende zoo vele jaren met de
grootste teederheid had bijgestaan, door een beroerte getroffen en op den rand van
het graf. Zijn oude melancholie keerde langzamerhand voor goed terug en hij leed
aan vreemde en pijnigende hallucinatiën. ‘Ik ben’, schrijft hij, ‘te moedeloos en mijn
geest is te onrustig voor wat werk het ook zij. Hoe zou het ook anders zijn, wanneer
ik nooit ontwaak zonder woorden te hooren, die als een dolk in mijn borst zijn,
waarvan ik de smart den geheelen dag gevoel en die slechts tot eenig onderwerp
den spoedigen en plotselingen dood van mevrouw Unwin hebben.’ En - ‘ik gevoel
me in één woord het minst beklaagde, het minst beschermde wezen, het miskende
uitvaagsel van het menschelijke ras.’
Ongelukkig nam hij nog daarbij zijn toevlucht tot een bedrieger, Teedon, van wien
hij de uitlegging zijner visioenen verwachtte, en die met een schandelijke
gewetenloosheid of een ellendige verwaandheid omtrent hem te werk ging.
Wat diepe ellende spreekt uit zijn laatste gedicht, ‘de Verworpeling,’ waarin hij
zijn toestand als nog treuriger schildert dan dien van den overboord geslagen
zeeman, die, stervend, zijn vrienden op het schip ver van zich ziet weggedreven.
Mevrouw Unwin was hem reeds door den dood ontvallen en zijn waanzin nam
verontrustend in hevigheid toe. Den laatsten tijd van zijn leven was hij diep ongelukkig
en, op de vraag van den doctor naar zijn toestand, klonk het smartelijk: ‘ik gevoel
een wanhoop die niet is uit te drukken.’
Den 25 April 1800 ontsliep hij zoo zacht, dat geen der aanwezigen zijn dood in
de eerste oogenblikken bemerkte.
De man, wiens leven een aanhoudende strijd was geweest, wien altijd de waanzin,
als het zwaard van Damocles, dreigend boven het hoofd had gehangen, was dan
eindelijk kalm en rus-
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tig heengegaan. Wat ook de fouten en gebreken zijner werken zijn en ofschoon ze
uit een artistiek oogpunt niet met die zijner groote navolgers kunnen worden
vergeleken, was hij het toch voorzeker die, met levenslange volharding en
inspanning, als een der grootste pioniers op een nieuw veld der literatuur, hielp
bijdragen tot eene herleving van de liefde voor het eenige waarachtig schoone.
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[Binnen- en Buitenlandsche bibliographie.]
Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
Niet-vertaalde romans.
W a t d e v r o u w v e r m a g . Roman, door W.J. VAN BOMMEL VAN
o

VLOTEN. 's Gravenhage, Joh. Ykema. 1872. Twee deelen gr. 8 .
L o o n n a a r w e r k e n . Oorspronkelijke Roman van HIRSCHMANN
o

Gorinchem, H. Horneer. 1873. Twee deelen gr. 8 .
Dat overkomt mij niet veel, dat ik ‘niet-vertaalde romans’ aan te kondigen heb!.....
De Redactie van de Letteroefeningen draagt in den regel de taak aan mij op,
romantische producten van vreemden (meest Engelschen) bodem, nadat zij in onze
taal zijn overgebracht, in haar tijdschrift ter sprake te brengen. Zeker geen altijd
even aangename bezigheid. Onder die buitenlandsche pennevruchten treft men er
o zooveel aan, die het nauwgezet voorproeven ter nauwernood verdienen. Nu eens
zijn ze flauw en waterachtig, dan weder hebben ze een bijsmaak van avontuurlijkheid
en onwaarschijnlijkheid, die verraadt, in welke door de phantasie heet gestoofde
broei- of hersenkassen ze werden gekweekt. Gelukkig staan hiertegenover
deugdelijke werken van degelijke schrijvers en schrijfsters, die den roem van oud
Albion op letterkundig gebied weten te handhaven, zoodat het een genot is, zich
een tijdlang op te houden in de een weinig geïdealiseerde werkelijke wereld, die
hunne scheppende en terugroepende verbeelding u voor de oogen toovert.
Onwillekeurig wordt
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een Nederlandsch schrijver, die niet gek genoeg is om met zijn eigen werk weg te
loopen, noch te hoog ingenomen met zijne landgenooten, jaloersch van het
vindingsvermogen en het kunsttalent zijner overzeesche overburen, en vraagt
mismoedig, waarom levert Nederland betrekkelijk zoo weinig zulke goede romans?
Waarom hebben wij slechts enkelen onder ons, die zoo juist opmerken, zoo fijn het
gemoedsleven weten te analyseeren, zoo aanschouwelijk wedergeven wat het
geestesoog heeft gezien?...
We hebben er wel. Ik kan ze met een natten vinger aanwijzen, die met
buitenlandsche romancières en romanciers best kunnen vergeleken worden; en ik
onthoud mij slechts van het noemen van namen, om door verzwijging geen van het
irritabile genus te kwetsen. Maar laat ons onpartijdig zijn! De tijd is lang voorbij, toen
men den schrijver van Maurits Lynslager den Hollandschen WALTER SCOTT durfde
noemen; en al waren er onder de dooden, al zijn er onder de levenden binnen de
enge grenzen van ons landje, die ook als genoemde Sir, of als BULWER, DICKENS
en THACKERAY, met de pen wisten of nog weten te tooveren, het aantal
oorspronkelijke Nederlandsche romandichters, in den waren zin van dit woord, is
en blijft betrekkelijk klein. Ik noem het daarom een fortuintje, de hand te kunnen
leggen op twee romans te gelijk, niet lang geleden van de pers gekomen, die zich
als oorspronkelijk Nederlandsch voordoen, van welken de een zelfs dat
‘Oorspronkelijk’ op den titel heeft. Ik heb de eer niet de Heeren VAN BOMMEL VAN
VLOTEN en HIRSCHMANN, - zoo heeten de beide auteurs - te kennen; maar toch nam
ik hunne romans met ingenomenheid ter hand, omdat ze op onzen bodem zijn
gewassen, met zuiver Nederlandsche titels prijken en door nette uitgaaf - althans
wat het werk van eerstgenoemde betreft - zich aanbevelen. Ik begon met
o

N . 1, maar.....gevoelde mij al spoedig teleurgesteld. Ik had verwacht, in Wat de
vrouw vermag een wezenlijk oorspronkelijk verhaal te vinden, waarin Nederlanders
optraden, Nederlandsche toestanden werden geschetst, althans het een of ander,
wat in Nederland voorgevallen was, behandeld werd; - ik had gehoopt, iets echt
nationaals te zullen lezen, oorspronkelijk van inhoud, flink van vorm, frisch van
gedachte, gezond van moraal, degelijk van strekking - als er nl. more majorum.
eene strekking wezen moest! - De namen HANS en GRIET op
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de eerste vier bladzijden benamen mij deze verwachting nog niet; al is het gesprek
tusschen deze twee landlieden wel wat sentimenteel en conventioneel, ik bleef
hopen; maar op bl. 5 is mijne illusie reeds weg: HANS en GRIET zijn geen
Nederlanders!...Ze zijn ‘uit de paradijsachtige omstreken van C l a r e n c e ’, ze zijn
Waadlanders, Fransche Zwitsers, ze bewonen de landhoeve B i e n f a i t , ze moeten
dus Zwitsersch denken, Zwitsersch spreken....of neen, dit kan niet in een Hollandsch
boek!...enfin! ze moeten dan toch iets eigenaardigs Zwitsersch hebben, in
Zwitsersche toestanden verkeeren enz. en mijne verwachting, mijne hoop op een
oorspronkelijk Nederlandschen roman - ze waren naar de maan!....
Al de personen van het verhaal zijn, evenals de twee genoemde eerzame
landlieden, buitenlanders, Zwitsers, Franschen, Luxemburgers....geen enkele
Hollander is er onder; en de toestanden, de gebeurtenissen? Ze vallen allen in den
vreemde voor. Maar zijn ze ook, even als de personen die er in betrokken worden,
voor ons vreemd, dat wil zeggen ‘oorspronkelijk’, of van dien aard, dat wij ze niet
kenden, niet alledaagsch vinden, maar buitengewoon, uit het volle menschenleven
gegrepen, en toch belangrijk door hunne originaliteit en tevens naar het leven
geteekend?....
Misschien zal iemand oorspronkelijk, althans zelden in verdichte verhalen
voorkomende noemen, dat niet éen, maar twee onechte kinderen in dezen roman
de hoofdpersonen zijn; dat niet éen, maar beide deze slachtoffers van ongeoorloofde
of ongewettigde liefde aan hunne moeders worden ontnomen - het eene zelfs op
vierjarigen leeftijd haar ontstolen! - dat het tweetal, een meisje en een jongetje, op
volwassen leeftijd elkander leeren kennen, leeren liefhebben en ‘elkander krijgen.’
Zeker, dit komt in de romantiek niet dagelijks voor, het is wel zeer buitengewoon;
maar oorspronkelijk?....
Dat dubbeltal daargelaten; de geboorte-geschiedenis dier kinderen, hunne
onbekendheid met hunne ouders, het vinden dier ouders en het wettigen hunner
personen door hunne vaders....'t zijn allen toestanden en gebeurtenissen
honderdmaal in allerlei - vooral Fransche en Engelsche - romans te pas gebracht
en verteld. Het oorspronkelijke van dit boek is dan ook, naar mijn oordeel, alleen
dit, dat de verschillende draden der intrigue zóo met studie, zóo opzettelijk zijn
dooreengeward en er zooveel
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geheimen moeten bewaard worden, dat het voor den lezer hoogst moeijelijk is, het
beloop der gebeurtenissen te vatten en te volgen. Het genot der lezing werd mij
althans dikwijls benomen door het noodeloos geheimzinnige en gezocht verborgen
blijvende van veel, dat men weten moet, zal het eenigszins duidelijk worden, met
wie men eigenlijk te doen heeft en hoe de dramatis personae met elkander in
betrekking staan of gestaan hebben.
Om het met ronde woorden te zeggen: voor een oorspronkelijken roman, - niet
in de beteekenis van in ons land bedacht en in onze taal geschreven, maar in die
van uit eigen brein voortgekomen, zelf gevonden en in zelf geschapen vorm
voorgesteld - voor een in dezen zin oorspronkelijk werk is Wat de vrouw vermag te
conventioneel; er is te veel in dat navolging verraadt van ontelbare voorgangers,
die even zulke toestanden en dergelijke hoogst toevallige gebeurtenissen hebben
beschreven. Blijkbaar is het geheele verhaal niet aan de werkelijke maar aan de
roman-wereld ontleend, en al de personen, die er in voorkomen, dragen hiervan
den stempel. 't Zijn romanhelden en heldinnen. 't Doet er niet toe of ze in 't buitenland
leefden of wel op onzen bodem het levenslicht hadden gezien; alle romanlezers
kennen hen. 't Zijn eenvoudige, eerzame landlieden, brave Hendrikken en Maria's,
nobele markiezen en baronnen (al hebben ze in hunne jeugd onschuldige meisjes
ongelukkig gemaakt, hunne kinders haar ontnomen en de moeders aan haar lot
overgelaten), en ook eene edele barones! Karakteristiek zijn ze niet; al die edellui
zijn naar 't zelfde patroon geknipt; een enkele jonge ligtmis, die er als nevenpersoon
bijkomt, uitgezonderd, een type van den echten roman-ploert, hebben allen eene
treffende gelijkenis met de mannen van eer, waarop de Fransche romantiek ons
steeds onthaalt, dezelfde denkbeelden, dezelfde moraal, terwijl zij uitmunten door
hunne onbeduidendheid. Maar die edele Barones VON THÜL? Is zij wellicht d e
vrouw, die moet aantoonen ‘wat de vrouw vermag?’ Of zijn het die beide verlaten
schoonen, van welke de eene jaar en dag met hare, op volwassen leeftijd
wedergevonden, dochter onder een dak vertoeft, zonder te verraden dat zij hare
moeder is, ja zelfs dit verborgen houdt, als zij den vader van haar kind ontmoet en
herkent, zonder dat hij zich herinnert haar ooit meer gezien te hebben? Of die
andere, die, na haar zoon op zevenen-twintig-jarigen leeftijd met een oogwenk
gezien te hebben,
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hem ignoreert en vrijwillig, als eene onbekende, heengaat, om zijne legitimatie als
baron VON THÜL niet in den weg te staan?...O gewis, de zelfverloochening van
moeders ten behoeve harer kinderen is ondenkbaar groot; wat zij in dezen zin
vermogen is met geen pen te beschrijven. Maar wat deze bedrogen meisjes als
vrouwen ‘vermochten’, hetzij dan tot welzijn van haar kroost, hetzij ten bate harer
verleiders en ontrouwe minnaars, hetzij tot heil van anderen? Ik weet er niets van.
Zij helpen zich zelven, zoo goed en zoo kwaad als dit kan, door de wereld. De eene
verheft zich tot huishoudster in een instituut van onderwijs voor meisjes, de andere
wordt kamenier - NB! bij de wettige vrouw van haar paramour! - maar bij het weder
opduiken uit de vergetelheid van de vaders harer kinderen spelen zij eene lijdelijke
rol.
Naar alle waarschijnlijkheid dus zijn niet zij, maar is Mevrouw VON THÜL de op
den titel bedoelde vrouw; want bij dien titel ‘wat d e vrouw vermag’ te denken aan
den invloed der vrouw in het algemeen, als eene eerepalm voor het gansche
vrouwelijke geslacht, verbiedt de inhoud van het boek, waarin geen vrouwen maar
mannen als handelende en invloed uitoefende personen optreden, uitgenomen de
reeds meergenoemde barones.
En wat ‘vermag’ nu, deze edele dame? Waarmede verdient zij de eer van den
titel te geven aan den roman? Haar echtgenoot heeft haar met tegenzin getrouwd
en haar een dozijn jaren op zijn kasteel alleen laten zitten, terwijl hij een jolig leven
leidt in Parijs. Dit begint hem te vervelen en hij keert op een goeden dag tot haar
terug, om op gevorderden leeftijd een tant soit peu gezellig thuis te hebben. Tegelijk
met hem komt zijn onechte zoon te voorschijn. Mevrouw verneemt dit en begrijpt
dat CLARA, hare kamenier, de voormalige belle is van haar echtgenoot, de moeder
van zijn kind. De nog altijd haar verloren vierjarig knaapje betreurende, aan haar
lot overgelaten, thans meer dan veertigjarige dienstbode mag niet weder in aanraking
komen met haar trouweloozen minnaar van voorheen; ook mag zij niet als de moeder
van den te legitimeeren toekomstigen baron VON THÜL herkend en erkend worden;
en ‘wat de barones vermag’ is nu juist het beletten van het een en ander. De
kamenier wordt uitgehuwelijkt aan een bediende van het kasteel, met wien zij reeds
zoowat verloofd was; bij het huwelijksfeest wordt de baron van honk gestuurd en
neemt zijn zoon de hon-
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neurs waar, danst zelfs met de bruid, zonder te weten dat zij zijne moeder is, een
‘patertje langs de kant’, moet haar op schoot nemen, kussen, dit ‘zesmaal zesmaal
doen’.....Is het wonder, dat Mevrouw de barones een gilletje geeft als zij moeder en
zoon elkander ziet omhelzen, - hij met afschuw, omdat hij het NB! ontrouw vindt,
verraad aan de liefde voor zijn meisje, eene vreemde vrouw, al is zij eene bruid,
zoo openlijk en op kommando te kussen, - zij, omdat zij wel begrijpt, dat haar
bruidegom hier wat tegen heeft?....Maar dit in 't voorbijgaan! Mevrouw de barones
‘vermag’ nog meer! Zij verwijdert het echtpaar vóór de terugkomst van haar man,
geeft het een landgoed in bruikleen, vergunt aan de jonggehuwde, wier man van
niets weten mag, eene vluchtige ontmoeting met haar zoon en een jaarlijksch te
herhalen bezoek van hem op dat landgoed, weet haar heer gemaal van dit alles
onkundig te houden, en wint voor goed zijne echtelijke liefde, door de erkenning
van zijn zoon naar de wet gemakkelijk te maken......Als dit nu alles is, ‘wat d e vrouw
vermag’, is het een bedroefd beetje en verdient het niet er den titel van een boek
van te maken. Trouwens ik heb wel eens meer gehoord, dat het gemakkelijker is
een heelen roman te schrijven, dan er een geschikten titel voor te vinden, en de
onevenredigheid van dit veel belovend uithangbord met hetgeen er achter te vinden
is bevestigt mij in de meening, dat ook de heer VAN BOMMEL VAN VLOTEN in dit opzicht
niet gelukkig is geweest, maar ook, dat hij het concipiceren en te boek stellen van
zijn verhaal zich wat al te gemakkelijk heeft gemaakt. Hij laat de daden niet met
noodzakelijkheid uit de karakters zijner personen voortvloeien, wat ook niet kon
omdat zij geen karakter hebben, en roept telkens het toeval te hulp om de
gebeurtenissen mogelijk te maken, zooals hij zelf, dikwijls zeer willekeurig, wil dat
zij elkander opvolgen zullen. Bovendien maakt hij, om de aandacht te spannen,
geheimen van dingen, die iedereen weten kan, en brengt de menschen bij elkaar
of houdt ze van elkander verwijderd, laat hen elkander herkennen of niet, zooals
het in zijne kraam te pas komt.
Het spijt mij, dat ik dit werk niet gunstiger aanbevelen kan, maar ik mag niet. Ik
heb te veel hart voor de kunst, om niet op te komen tegen al wat onnatuur,
opgeschroefd, sentimenteel en vooral conventioneel is. Een roman is geen verhaal
van door elkander verwarde gebeurtenissen, die willekeurig door allerlei
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onwaarschijnlijke verrassingen en onmogelijke toevalligheden ontward en tot een
vooraf bepaald goed einde gebracht worden. Ook mag hij niet uit de herinnering
van allerlei in romans gelezen voorvallen of uit de boeken samengesteld, maar moet
uit het werkelijk leven geput worden. Een goede roman wordt niet gemaakt, wordt
niet uit bijeengegaarde bestanddeelen samengevoegd; hij groeit als een geheel in
het brein van den schrijver op, en staat hem allengs duidelijker voor de verbeelding;
de personen leven in zijne ziel, de gebeurtenissen ontwikkelen zich in hare volgorde
voor het oog van zijn geest, en slechts het technische kost hem moeite, den goeden
vorm te vinden vereischt inspanning; terwijl de meerdere of mindere kennis van
allerlei toestanden en zaken, welke hij bezit, bepaalt, van welk gehalte het werk zal
zijn, dat hij levert. Deze kennis kan voor een deel uit boeken verkregen worden, zij
kan veelomvattend of meer beperkt zijn, maar de voornaamste, de beste leerschool
voor hetgeen den hoofdinhoud van een roman moet uitmaken, is de school des
levens zelf. Ik geef dit niet alleen aan mijne lezers in overweging, opdat zij mij niet
verdenken van een pas optredend auteur te hard te vallen, maar ook dien auteur
zelven. Ik schreef geheel onpartijdig, omdat ik onbevooroordeeld gelezen had, en
wil met het reeds aangemerkte volstrekt niet zeggen, dat het den Heer VAN BOMMEL
VAN VLOTEN aan aanleg of talent van schrijven ontbreekt. Ik ben overtuigd, dat hij
beter kan en beter zal schrijven, als hij niet uit den vreemde, vooral niet uit Fransche
romans, zijne personen en hunne lotsverwisselingen haalt. Laat hem Hollandsche
menschen en Hollandsche toestanden schetsen; hij heeft stijl, hij kan zeer plastisch
zijn en zijne taal is goed. Laat hem eens een paar Hollandsche landlieden, die hun
zilveren bruiloft vieren of gevierd hebben, beluisteren, of eenige Hollandsche heeren
en dames in hun doen en laten bespieden en bestudeeren, wat zal hij zijne lui minder
gekunsteld laten praten, wat zal hij rijke stof vinden voor allerlei intrigues, al zij deze
dan niet zoo extraordinair-buitengewoon als de verwikkeling van het lot van t w e e
bastaardkinderen, met t w e e verlaten moeders en t w e e heimelijk voor die kinderen
zorgende vaders!....Hij vergete vooral niet, hoe banaal het gezegde ook klinke, dat
BOILEAU met zijn rien n'est beau que le vrai nog altijd gelijk heeft, en als de door
hem bedoelde ‘waarheid’ niet heerscht in ‘de fabel’, ook deze wel
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een kunstig samengeknutseld voortbrengsel eener meer of min dichterlijke
verbeelding, maar nooit een goed kunstgewrocht of kunstwerk kan zijn. En wat nu te zeggen van
o

N . 2, den anderen mij ter aankondiging toegezonden ‘niet-vertaalden’ roman,
die zelf afficheert, dat hij ‘oorspronkelijk’ is?
Aan het verhaal zelf, dat met Hoofdstuk I begint, gaat een ‘Voorspel’ vooraf, onder
o

het opschrift ‘Wat schijn vermag.’ Het is dus hier niet ‘de vrouw’, zooals in N . 1,
maar ‘Schijn’ die van veel of weinig vermogenden invloed moet zijn. Het blijkt echter
spoedig dat niet ‘schijn’ van onschuld hier iets veroorzaakt, ook niet die wezenlijke
onschuld zelf, neen, het stukje had moeten heeten: ‘wat dierlijke drift vermag’; de
Schrijver althans gelooft, dat zij ‘vermag’; en reeds de juiste qualificatie van hetgeen
hij nederschreef moest hem terug gehouden hebben van eene gruweldaad te
schilderen, waarvoor de hardste benaming nog een euphemisme is. De schanddaad
welke hij een jonkman laat bedrijven, - een jonkman, dien hij NB! JOZEF noemt! - is
van dien aard, dat ik geen woorden weet te vinden, om het afschuwelijke aan te
duiden van zoo iets beestachtigs te boek te stellen; en ik moet mij wel van eene
nadere omschrijving onthouden, niet, om de zoogenaamde kieschheid of het
conventioneele gevoel van eerbaarheid niet te kwetsen, maar om het gevoel van
zedelijkheid, het rein menschelijk gevoel mijner lezers te sparen.....Met diepe
verontwaardiging wierp ik het boek ter zijde, zoodra ik begreep, welk feit hier, wel
eenigszins schuw behandeld, maar toch, vooral door de gevolgen die het heeft,
duidelijk genoeg beschreven wordt. Het geldt hier niet een woord, als dat van
generaal CLERENS, een gezegde, als dat van Mademoiselle DAJAZET, of een naam,
als dien van zekeren Indischen rots, door MULTATULI in zijn Ideën gememoreerd; dit alles is slechts ruw en plat; - in het werkelijke leven trekt men de schouders op
als men zoo iets hoort, soms met een glimlach als het karakteriseert of tegelijk eene
geestigheid is; - in een belletristisch stuk, of in een roman bijgebracht, denkt men
aan een te ver gedreven, met de aesthetica strijdend realisme; - maar wat hier
verhaald wordt, door mijnheer HIRSCHMANN, is, als het ooit werkelijk heeft plaats
gehad, zoo in-gemeen, zoo lager dan dierlijk, zoo indruischende tegen al wat
menschelijk heeten mag, dat IEDER fatsoenlijk man mijne afschuw zal deelen.
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Is het verdicht, zijn er geen bewijzen te vinden, dat ooit eenig menschelijk wezen
zich tot zulk een gruwel verlaagd heeft, dan moet de verbeelding van hem die het
uitdacht al bijzonder vuil zijn geweest! Maar ‘waar - of verdicht’, de Schrijver zelf
trekt dit in twijfel, zegt in zijn ‘Voorwoord’, dat het hem ‘eenigen tijd geleden werd
medegedeeld’, en toont begrepen te hebben, dat hij verkeerd handelde met het in
zijn roman op te nemen. Hij laat zijne lezers in een ‘Voorwoord’ hem toevoegen:
‘Zulk een Voorspel behoort niet thuis in een land als het onze’ en gewaagt van
‘huiverend te boek stellen’....
Juist, Mijnheer de Auteur! zulk eene smerige geschiedenis behoort niet alleen
niet in ons, maar in geen land thuis! Ik weet niet of zoo iets ooit gebeurde, maar zoo
ja, dan stel ik geen enkel land of volk aansprakelijk voor eene wandaad zoo
exceptioneel, dat ik in mijn zestigjarig leven er nooit van gehoord, zelfs aan de
mogelijkheid er van nooit gedacht had. Welke beestachtigheden woeste natuurvolken
of door drank en bloed verhitte soldaten k u n n e n uitvoeren, weten wij best; maar
in nuchteren toestand, een fatsoenlijk jong mensch, iemand, die daarna zijn leven
lang door wroeging over zijne euveldaad gekweld wordt - wroeging veronderstelt
altijd zedelijke ontwikkeling - zoo iets te laten bedrijven?....Het kan er niet door, het
moet afgekeurd worden. Gij hadt niet alleen moeten ‘huiveren’ voordat gij de pen
opvattet, maar zoo moeten beven terwijl gij het onding te boek steldet, dat u de pen
uit de hand viel. Boven vatte ik het op voor de kunst en straks kom ik, ook wat uw
boek betreft, op de kunst terug; maar bier spreek ik uit naam van het algemeen
menschelijke, uit naam van al wat zedelijkheid heet, wat, God dank! ook in ons land
nog meespreken mag; en stel u en uw Uitgever beide aansprakelijk voor het kwaad
dat gij doet. Ik weet zeer goed, dat gij geen kwaad bedoeld hebt, omdat niemand
uit uw verhaal rechtstreeks onzedelijkheid leeren zal; - een onschuldig meisje zou
het niet begrijpen; - eene eerbare vrouw onder het lezen slechts walging gevoelen;
- jonge en oudere mannen evenals ik slechts vragen: ‘is zoo iets mogelijk, denkbaar?’
en alleen op diep bedorven harten of op eene reeds lang bezoedelde
verbeeldingkracht zou het eenigen invloed kunnen hebben, maar zeker niet die van
zucht tot navolging op te wekken; - Maar al is dit zoo, zulke verhalen doen kwaad,
veel kwaad, omdat zij niet alleen het zedelijk gevoel van ieder
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ordentelijk mensch beleedigen, maar ook, omdat zij den alles behalve onberispelijken
smaak van het groote romanlezende publiek helpen bederven en zoo zijdelings de
onzedelijkheid in de hand werken. Er komen genoeg sensatieromans over de
grenzen. Onze Nederlandsche auteurs behoeven hun aantal niet met oorspronkelijke
te vermeerderen. Lezers vinden ze in overvloed, en 't is eene goede speculatie ze
in 't licht te geven. Maar dit te doen met een ‘Voorspel’ zooals dit, alsof het boek
zelf niet reeds genoeg door allerlei fieltenstreken was gekruid?...Ik weet niet wat ik
van een Schrijver moet zeggen, die er zijn talent voor gebruikt, noch van een Uitgever
die de uitgaaf durft ondernemen.....
Wat nu het talent van den S. betreft, moet ik bekennen, dat reeds zijn ‘Voorwoord’
mij geen helder denkbeeld gaf van zijne opvatting der romanschrijvers-kunst. Hij
zegt daar, dat ‘een gedeelte van zijn roman reeds in zijn geraamte stond’, toen het
geïncrimineerde feit van het ‘Voorspel’ hem werd medegedeeld. Hij heeft dus dat
feit in het plan van zijn roman opgenomen en wel, zooals uit het verhaal blijkt, niet
als eene episode maar als een deel der intrigue zelve. De hoofdpersoon van zijn
verhaal is het kind uit dat ‘Voorspel’, dat door den paus ‘heilig’ wordt verklaard; de
vader is een der nevenfiguren, die wel niet veel bijdraagt tot de ontwikkeling der
gebeurtenissen, maar wiens later geboren wettige zoon toch een hoofdrol vervult.
De roman begint, als dat ‘heilige’ kind vijfentwintig jaar oud is en ook die wettige
zoon een volwassen jong mensch. Eerst tegen het einde van het verhaal komt de
lezer, tegelijk met dien ongelukkigen vader zelf, te weten, dat hij het leven schonk
aan bedoelden hoofdpersoon; en nu pas blijkt het, in welk verband dat ‘Voorspel’
met den roman zelven staat. Het heeft moeten dienen om den vader zijn leven lang
aan wroeging te laten lijden en hem op zijn ouden dag de marteling op te leggen
van de ontdekking, dat een man, dien hij zijn vriend noemde, die hem en den zijnen
in 't geniep onnoemelijk veel leed berokkend heeft en bovendien wegens tal van
boevenstreken te recht staat, - horribile dictu! - zijn eigen kind is, de vrucht van zijne
schanddaad!.....Het zegt weinig, dat ik het op deze wijze concipiëeren van een
roman niet begrijp. Variis modis bene fit; en al had ik altijd gemeend, dat een verhaal
niet samengesteld wordt uit stukken en brokken van elders ontleend, maar
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ontstaat en zich ontwikkelt in het brein van den auteur tot dat het in zijn geheel hem
voor den geest staat, zooals ik boven reeds zeide; bij anderen is de
wordingsgeschiedenis hunner pennevruchten misschien anders. Maar hoe het
mogelijk is, op de manier van den Heer HIRSCHMANN tot motiveering en
karakteriseering van gebeurtenissen en personen, reeds door de phantasie ons
voorgetooverd, een feit te kiezen dat iemand u vertelt?....Neen, dat gaat ver boven
mijn sfeer. Het is mij te raadselachtiger, omdat het hier geldt het vinden van den
een of anderen misstap uit de dagen der jeugd, die op gevorderden leeftijd wroeging
en bovendien, door bijkomende omstandigheden, groot verdriet, zelfs openbare
schande veroorzaakt. Wat zwarigheid dus? Waarom juist zulk eene
exceptioneel-liederlijke wandaad hiertoe gekozen? Eene verleidingsgeschiedenis
achter de schermen met verzwarende omstandigheden, gij hebt ze voor 't grijpen
in allerlei boeken, in dicht en ondicht; een dergelijk schandaal meer of minder, het
komt er immers in zulke romans niet op aan? De S. maakt er, behalve in het
Voorspel, ook in zijn boek onverholen gebruik van. Waarom dan dien ‘huivering’
wekkenden gruwel hiertoe aangegrepen en in ‘het geraamte’ van zijn roman
ingezet?....Och, als een roman eerst een ‘geraamte’ is, dat met vleesch en bloed,
zenuwen en pezen moet bekleed worden, waarin het hart van JAN, de oogen van
PIET en de hersens van KLAAS moeten ingepast worden, vrees ik dat zulk een
saamgeknutseld ligchaam weinig geest en leven zal openbaren.....Ik heb het heele
ding, waarachtig niet met huid en haar verslonden, maar goed bekeken, en ben tot
de overtuiging gekomen dat het is een mixtum compositum van allerlei afgesleten
romanfiguren en honderdmaal geschetste romantafereelen. De hoofdpersoon is
een echte roman-schurk: een Italiaan, uit een Jezuïten-inrichting weggeloopen,
eerst vagebond in Italië, vervolgens rooverkapitein aldaar, dan in Frankrijk
verwersknecht, orgeltrapper, teeken- en muziekmeester, daarna schilder te
Amsterdam, en als dat alles achter den rug is maakt hij, als vijfentwintigjarig ‘geacht
en gezien’ kunstenaar, die zijne schilderijen voor duizenden verkoopt, te Rotterdam
voor den lezer zijne entrée. Dit is echter slechts de voor ieder zichtbare gedaante
van onzen held; in 't geheim, maar zoo geheim, dat zelfs zijne handlangers hem
niet als zoodanig kennen, is hij in die weinige jaren dat hij te R. vertoefde geworden,
wat?....Gij raadt het niet ligt,
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waarom ik het maar zeggen zal: hij is daar het hoofd van eene uitgebreide bende
valschemunters! Zie! Als het leven van zulk een kerel niet piquant is en sensatie
verwekt, weet ik niet wat treffend is en op de geprikkelde verbeelding werkt! Dat het
veelbelovend jong mensch op dien jeugdigen leeftijd het reeds zoo ver in de wereld
gebracht heeft, is zeker heel mooi! Maar dat hij zijn geheim zoo goed weet te
bewaren, is nog veel mooijer, 't is prachtig zelfs! Natuurlijk moet de volleerde schurk
hiertoe ook een volmaakte huichelaar zijn, en om het een en het ander te wezen
allerlei talenten bezitten. O maar, dat is niets voor eene behendige
romanschrijvers-pen! Gegevens bij oude en nieuwe confraters in het fabriceeren
van zulke boeken zijn er genoeg; men kan immers zoo iemand alle mogelijke
eigenschappen toedichten, van het schoonste uiterlijk af tot de fraaiste maximes
van zedelijkheid en deugd toe, met de schijnbaar allerliefste innerlijke hoedanigheden
er bij? Onze schilder, exrooverhoofdman en thans valschemunter, heeft niet slechts
den toegang tot aanzienlijke huizen te Rotterdam - hij had dien ook reeds te
Amsterdam en verleidde daar al vast eene schatrijke koopmansdochter! - maar gaat
met voorname families als hun gelijke om, is bij sommige de huisvriend en verlooft
zich met een allerliefst fatsoenlijk meisje!....'t Is curieus! zoo gemakkelijk als dit alles
gaat, zoo gemoedelijk, zoo aardig, zoo geestig hij alle mogelijke en onmogelijke
menschen dupe weet te maken! En zich vermommen, om niet door een zijner
werklieden verraden, veel minder door de politie ontdekt te worden?....'t Is maar
eene kleinigheid. Zoo zit hij met het leukste gezicht in zijn atelier, of bevindt hij zich
bij zijn meisje, als fatsoenlijk man gekleed, en zoo weer is hij onder de
valschemunters, met allerlei valsche stukken aan neus en aangezicht geplakt, die
er eerst in een vochtigen kerker moeten afweken voordat men.....neen, voordat de
politie zelfs hem herkent!.....
Bij het recept, waarnaar verhalen worden toebereid met zulke hoofdpersonen,
behooren ook onderaardsche gewelven en gangen onder den grond door, geheime
sluitingen, maskers, verkleedingen van allerlei aard, folterwerktuigen, moord en
doodslag. Welnu, de S. heeft van al deze ingredienten een ruim gebruik gemaakt
en doet u onophoudelijk vergeten, als gij niet oppast, dat het ‘Voorspel’ in het laatste
decennium der vorige eeuw opgevoerd is en de roman ‘vijfentwintig jaar later’ begint,
dus de ge-
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schetste valschemunters-geschiedenis plaats grijpt omstreeks 1820 in de tweede
groote koopstad van ons land!....
Ik ben anders niet gewoon om den knoop van een verhaal, dat ik aankondig,
mede te deelen, om het genot der lectuur niet te bederven bij lezers, die eerst mijne
waardeering en dan het boek zelf in handen mochten krijgen; maar hier wijk ik van
deze gewoonte af, omdat ik indien mogelijk afschrikken wil van het lezen van meer
genoemd ‘Voorspel’, en Directeuren van Leesgezelschappen ontraad, dezen roman
rond te zenden. Dat ‘Voorspel’ is hiertoe al te vuil; en al is het daaraan vastgeknoopte
verhaal niet fijn, ik zou er, na op het genre te hebben gewezen, van gezegd hebben:
transeat cum caeteris! Nu mag ik zeggen: behoudens zeker talent van descriptie,
hier en daar aanschouwelijk genoeg, en wat taal en stijl betreft bewijzen gevende
van aanleg tot schrijven te hebben, heeft de Schrijver als intrigue gebruikt: het
aanvankelijk goed slagen van den heldschurk in al zijne ondernemingen totdat hij
op het punt staat, een aanzienlijk en gefortuneerd meisje te trouwen. Den eigenlijken
minnaar zijner schoone heeft hij van de baan geknikkerd en naar het buitenland
gestuurd, vanwaar hij als bedelaar terugkomt. Hierdoor is de arme jongen voor de
politie, die hem herkent, een geschikt voorwerp om haar te helpen tot het inrekenen
der valschemunters, van wier bestaan zij reeds lang de lucht heeft en wier
onder-aanvoerder zij reeds eenmaal bijna gepakt had, - de vent loopt ook met een
zwart masker voor op helder lichten dag door Rotterdam - naar aanleiding van
bekentenissen der rijke koopmansdochter, de gewezen maar verstooten bijzit van
onzen schilder of van het eigenlijke hoofd der bende. Dit gelukt! De bedrijver van
allerlei schurkenstreken wordt met zijne handlangers na een bloedig gevecht
gevangen genomen, terecht gesteld en gevonnisd zoodat er de dood op volgt. Dit
heet dus ‘loon naar werken’ krijgen! Maar de JOZEF uit het Voorspel is bij die
terechtzitting tegenwoordig, de beschuldigde vertelt zijne levensgeschiedenis, en
de man, die reeds door wroeging werd verteerd, ontdekt nu, dat zijne MARIA nog
leeft en dat hij het leven heeft geschonken aan een monster! Ook ‘loon naar
werken’?....Zielkundig verband tusschen de geraffineerde schurkenstreken met het
totaal gebrek van alles wat wroeging veroorzaken kan bij den zoon, en de wandaad
met den daaruit voortgevloeiden zielstoestand van den vader, bestaat er volstrekt
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niet. Die zoon had even goed een edel mensch als een fielt kunnen worden, als de
S. het slechts gewild had, zelfs in weerwil van zijne opvoeding door Jezuïten; die
fraters hebben zich van hem en zijne moeder meester gemaakt, niet omdat JOZEF
zich aan haar vergreep, maar omdat haar vader een rijk man was. Zonder bedoeld
verband kan er dus ook van ‘loon naar werken’ bij dien JOZEF geen sprake zijn; en
had de S. eene bijdrage willen leveren van het verkeerde van de doodstraf, hij had
dit niet beter kunnen doen dan door zijn verhaal, want dat doodvonnis is zeker geen
geëvenredigd ‘loon’ voor de ‘werken’ door zijn held verricht.....
Maar wat steekt nu, vraag ik ten slotte, in zulk eene alledaagsche roman-intrigue?
Een booswicht doet allerlei kwaad, een aantal menschen zijn er het slachtoffer van,
totdat een van hen hem verklapt, hij wordt ontdekt en gestraft; is er onder die
verongelijkten een minnend paar, welks verbintenis door hem werd verhinderd, aan
het einde heldert zich alles op, de gelieven snellen in elkanders armen, zij krijgen
elkaar, en de roman is uit.....Ik zou hier ook kunnen zeggen: ‘mijne aankondiging is
uit’; maar de S. heeft in zijn ‘Voorwoord’ gezegd, dat hij zich ‘ten doel stelde om de
jeugd en ook menschen van meer rijperen (!) leeftijd tegen onbezonnen huwelijken
te waarschuwen’.....Edoch ik las niets van deze ‘onbezonnenheid’, of het moest het
huwelijk van JOZEF zijn, wiens vrouw om zijn zuchten over MARIA hem ontrouw wordt
en met een ander wegloopt? Maar van de wijze hoe dat huwelijk tot stand kwam,
of het vooraf goed overlegd en niet zoo maar halsoverkop gesloten werd, vernemen
wij niets.....
Verder wilde hij, altijd volgens dat ‘Voorwoord’, ‘aantoonen, dat de deugd, hoezeer
tijdelijk onderdrukt steeds zegeviert.’ Welke deugd? Of in welken persoon wordt dat
hier ‘aangetoond’? Ik weet het niet. Moet het beduiden, dat de deugdzame mensch
in dit ondermaansche leven tijdelijk met onspoed heeft te strijden maar steeds weer
voorspoedig wordt? Ja?....Maar zijn dan zij niet deugdzaam, die tot aan hun dood
toe met onspoed hebben te worstelen?....
Ten laatste moet het boek in 't licht stellen, ‘dat een enkele misstap dikwijls de
schromelijkste gevolgen na zich sleept en het kwaad meerendeels in zich zelven
wordt gestraft.’ Ik wil niet vitten op dat ‘meerendeels’ en ‘in zich zelven’; wij begrijpen
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volkomen wat de S. heeft willen zeggen; maar waarlijk! van zulke algemeenheden
en halve waarheden maakt men geen romans, en eene vlag, waarop zulke banale
zedespreuken staan, dekt de lading niet van het schoonste schip, als er zooveel
contrabande uit de denkbeeldige schurken-wereld der romantiek aan boord is, als
in dezen roman. Ik weet niet of zijn ‘boek aan velen eenige aangename oogenblikken
verschaffen’ zal; ik denk het wel; het aantal lezers, die zulke gekruide kost lekker
vindt, is grooter dan dat van hen, wier smaak hiertoe te fijn, te goed is; maar als de
S. mij niet op nieuw onaangename oogenblikken verschaffen wil, door mij in de
noodzakelijkheid te brengen zoo afkeurend te schrijven, dan laat hij zijn werk door
een ander volgen, dat niet het zedelijk gevoel kwetst, zooals zijn ‘Voorspel’ van dit,
en beter voldoet aan de eischen der kunst. Kan hij dit niet, of wil hij dit niet, geen
mensch dwingt hem romans te maken; het wordt eer te veel dan te weinig gedaan;
evenmin als iemand mij dwingen kan mooi te vinden, wat ik leelijk vind, of goed te
keuren en aan te prijzen, wat ik veroordeel en waarvan ik de lezing iederen lezer
van smaak afraad. De verantwoordelijkheid, dat ik een kat een kat noem, de daad
van JOZEF een onnatuurlijk schandaal, en den Schilder VAN DER BURG een
misgeboorte, neem ik gerust op mij, al herhaal ik mijne betuiging van spijt, dat ik
Schrijvers, die toonen niet geheel van talent verstoken te zijn, moest hard vallen. Ik
ben overtuigd dat ik op mijne hand heb alle meer bevoegde kunstrechters dan
Kampen, Augustus 1873.
J. HOEK.
V e r p o o z i n g e n op l e t t e r k u n d i g g e b i e d door Nicolaas Beets.
Van de vijf opstellen, die dit boekje bevat: h e t p o p u l a i r e , W i l l e m v a n
H a r e n 's F r i s o , V o n d e l , P o o t , B i l d e r d i j k , wenschte ik alleen het eersten het laatstgenoemde te bespreken. Ik sla de middelsten niet over, omdat zij minder
goed zouden zijn; 't zijn opstellen van Beets over nederlandsche dichters; dat houd
ik voor genoeg gezegd om elk tot lezen op te wekken. Beets denkt te bescheiden
over deze schoone, zielvolle
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schetsen als hij twijfelt ‘dat mannen van 't vak er iets in zullen vinden hun aandacht
waard.’ In ieder geval zijn zij heerlijke bijdragen ter bevordering van den smaak voor
het schoone en tot aankweeking van belangstelling in onze Vaderlandsche
Letterkunde. Ik voor mij aanvaard ze met dankbaarheid. Alleen zou ik, wat V o n d e l
betreft, willen vragen of het wel juist is, (bl. 140) Shakespere zijn Engelschen
tijdgenoot te noemen? Toen V. zijn P a s c h a af had, dus aan het begin zijner
loopbaan was waarin hij nog het recht had, leuterverzen en slechte treurspelen te
schrijven, was die van Sh. ten einde. Men kan gerust zeggen dat zij als dichter geen
oogenblik tijdgenooten zijn geweest, want in 1616, het sterfjaar van Sh., was
V o n d e l nog slechts iets voor rederijkers. Had Sh. den leeftijd van V. mogen
bereiken, dan zouden zij omstreeks het Lucifer-tijdperk waarlijk tijdgenooten zijn
geweest.
‘De sleutel van het populaire’ zegt de schrijver in zijn laatste aanteekening op zijn
voorlezing daarover, ‘ligt in een gelukkige toepassing van de volgende beginselen:
1. Reken op den Mensch, en slechts op den Mensch.
2. Misken den Mensch niet.
3. Spreek als Mensch.
4. Wees Uzelf.’
In verband hiermede zeide hij op het jongste letterkundig kongres: ‘Men spreekt
zoo licht van het v o l k . Wat is h e t v o l k ? Het volk zijn wij.’
Dit alles is uitnemend waar en velen, die zoogenaamd populaire boekjes schrijven,
moesten de gezonde, natuurlijke denkbeelden van Beets omtrent zulk schrijven
zich eerst eigen maken, alvorens zij redenen houden tot h e t v o l k , dat met recht
mocht vragen: ‘moet-je mij hebben?’ Want zoo zijn de meeste boekjes en
redeneeringen v o o r h e t v o l k ingericht, dat h e t v o l k aan een maskerade
denkt. ‘Inderdaad,’ zegt Beets, ‘een weinig algemeene menschenkennis en de
dagelijksche ondervinding zijn voldoende, om ons, op ieder gebied nadrukkelijk te
waarschuwen tegen een weg en wijze, een vorm en toon, en in 't algemeen tegen
middelen, die al te in 't oog loopend ons doel en onze berekening verraden.’
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‘Het o p z e t t e l i j k v e r v a a r d i g d e , op een bepaalde werking b e r e k e n d e ,
kan vooreerst zelden goed uitvallen. Elke goede handeling eischt een zekere vrijheid.’
‘Gij denkt het regt mooi gemaakt te hebben. Gij bedriegt u; 't is al te mooi; dank u
hartelijk!’ ‘Wie onzer gevoelt niet het onaangename, pijnlijke, beangstigende en zeer
dubbelzinnige van de onderscheiding: zoo bepaaldelijk onder het schot te zijn. Het
menschelijk eergevoel is op zulke onderscheidingen niet verzot. Integendeel, het
acht er zich door gekrenkt. Het vindt iets beleedigends in het maken van zooveel
onkosten.’
‘En wie nog op deze aardigheden gesteld, of voor zulke gaten te vangen mochten
zijn, het volk voorzeker niet. Het heeft daartoe te weinig kleingeestige ijdelheid, te
veel achting voor zich zelven. Een gevoel van onafhankelijkheid en een genoegzame
mate van gezond verstand verhoeden het. Het volk is er op gesteld voor vol te
worden aangezien. Om uwe achting vraagt het; voor uwe genadigheid bedankt het.
Ook u wil het achten mits ge u niet weggooit; mits ge uw waardigheid, uw afstand
weet te bewaren. Hef het volk tot u op; d.i.: doe een daad van liefde en 't zal u
liefhebben. Maar ontfermt ge u af te dalen, het laat u alleen. Poogt gij het met een
laffe stemverandering te lokken, het is zoo vrij u stilletjes uit te lachen. Dit staat vast:
d e p o p u l a i r e t o o n i s m e e r d a n e e n k u n s t g r e e p De kunstgreep is
ten hoogste impopulair.’
Ik heb dit alles afgeschreven om een zoo volledig mogelijk denkbeeld te geven
van hetgeen Beets eischt ten aanzien van het populaire en om mijn hooge
ingenomenheid te betuigen met zijn zuiver menschelijke opvatting van het
volksmatige. Indien er altoos zoo goed over gedacht was, enkel maar door hen die
in populaire voordragten doen, de leeslust bij de massa zou grooter en sterker, haar
denkbeelden omtrent het schoone en goede zouden regtvaardiger zijn.
Maar er is nog meer in aanmerking te nemen bij een juist begrip omtrent het
populaire, iets dat door Beets zelf is gezegd, maar niet in dit opstel naar verdienste
is uitgewerkt: n.l. dat wij allen h e t v o l k uitmaken, zoodat punt 5 van de beginselen,
welker toepassing tot het populaire leidt, had mogen zijn:
‘Spreek als tot Uzelven.’
Schrijvers, geleerden, denkers, dichters, kunstenaren, priesters i.e.w. van de
muzen en de wetenschappen mogen aan te mer-
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ken zijn als hoofden, leiders, aanvoerders der overige menschen, maar in alle
opzichten blijven zij zelven daartoe behooren. Als gij, om iets te noemen, Vondels
I n w i j d i n g v a n h e t S t a d h u i s leest, dan krijgt ge een flauw begrip van al
wat gij dagelijks onder de menigte over 't hoofd ziet en van al waarin zij Uw meerdere
is. Als gij in een fabriek van werktuigen komt, dan staat gij verbaasd over alles wat
gij nog niet weet en waarin de kleinste aldaar uw meester is. Dit moet ons tot de
erkentenis brengen, dat elk in zijn kring een ‘populaire’ voordracht zou kunnen
houden, ook voor de zoogenaamd geleerden, om hun een recht begrip te geven
van de verborgenheden der dingen waarin de menigte arbeidt. M.a.w. wij moeten
het geval omkeeren en aannemen dat voor de geleerden een ‘populaire’ voordracht
wordt gehouden b.v. over de behandeling van het vlas, een voordracht, die niet zoo
overtollig zou zijn als 't wel schijnt. Waarom zou de Zwingelaar recht hebben, deze
zijn voordracht ‘populair’ te noemen: omdat hij zich uit zijn kring gaat verplaatsen
in een anderen? Of omdat hij, vlaspriester, nu eens zal afdalen tot die armzaligen,
die niets weten van 't vlas? Of wel omdat hij zal spreken over deze zaak gelijk zij
zich van lieverlede door onderwijs, voorbeeld en nadoen in hem heeft ontwikkeld?
Om deze laatste reden, niet waar? is de voordracht, van een Zwingelaar tot
professoren gehouden, populair. Populair wil dus niet zeggen voor jan rap en zijn
maat, maar begrijpelijk voor allen die op hun beurt nu eens hoorder, leek zijn. En
deze beurt, zij komt gewis voor allen. Er is dus geen ‘volk’ in den zin van een vaste
afdeeling menschen, die altijd goed genoeg zullen bevonden worden om onze flauwe
gezigtsverdraaijingen en daarmede nauwverwante kunstvervalsching en
wetenschapverduistering aan te hooren, gelijk er voor de Pharaonen een ‘volk’ was
om altijd met groote steenen te zeulen en zand. Er is geen afscheiding. Heden wij,
morgen gij geldt hier. Daarom moet ook het ‘spreek als tot Uzelven’ als gulden regel
gelden voor elk, die waarachtig populair wenscht te spreken en te zijn.
En dit wenscht elk. Niemand is er op gesteld, voor leege stoelen en doode banken
te spreken. leder wenscht in zijn kring begrepen te worden. Slechts treft men gevallen
aan, waarin die kringen zeer worden beperkt. Er was eens een Nederlandsch
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dichter, een waarlijk voortreffelijke geest, dien populariteit onverschillig, geëerd zijn
in een uitgelezen kring daarentegen hoogst aangenaam was, die in zijn vijftigste
levensjaar kermde:
‘Waarom kaauw ik met den buffel niet op d'uitgedorschten halm?
Waarom neem ik dorre heistruik voor geen frissche maagdepalm?
Waarom wil ik mee niet prijken op dat groote marktgesticht
In 't geleerde lappenpakjen, bij dat heldere pekkranslicht?
Waarom mee geen pillen venten, daar men zich den dood aan slikt,
Hier met de eerloosheid der tijden, daar met zelflof opgeschikt!
Waarom schuw ik, in dit dolhuis, dol te zijn in daad of schijn,
En mijzelven te verachten om van elk geacht te zijn?....’

Zelden hebben dichters zoo de volksgunst afgewezen als deze. Zelden bleven zij
tot hun einde zoo in zich zelf gekeerd als hij. Toch had hij vele vrienden. Toch heeft
hij een soort van school gevormd. Ik spreek van B i l d e r d i j k . Beets spreekt nog
met een paar bladzijden (258 v.v.) over de populariteit van Bilderdijk. Volkomen
overtollig. Bilderdijk heeft elke hand van zich afgeslagen, die naar hem greep om
hem te eeren; elken mond het zwijgen opgelegd, die wilde spreken of zingen tot
zijn lof. Hij heeft gedaan als de kluizenaars op de heilige bergtoppen: een sirkel om
zich heen getrokken, dien geen sterveling overschrijden mocht. Maar zie, de
kluizenaar is gestorven. De leerlingen en de trouwste, hardnekkigste vereerders
zijn gekomen en hebben den tooverkring uitgewischt. Zij hebben getracht, zich tot
zijn hoogte te verheffen. Edele mannen! 't Is de vraag nog niet of zij er in slagen
zullen, Bilderlijk als dichter populair te maken. Zij weten wel, dat dit titanswerk is.
Zij zullen vooreerst slechts pogen den kring uit te breiden van hen, die hem verstaan
en naar waarde willen schatten. Van dezen kring moet de waardeering van Bilderdijk
uitgaan; deze mannen moeten steeds meerderen uit de massa tot zich trekken om
den machtigen man te leeren kennen en van hem te leeren. Maar nimmer, neen
nimmer moeten, in 't wilde, verzen van Bilderdijk onder de menigte worden geworpen,
want dat kan alleen tot zijn volkomen miskenning leiden. ‘Anderen,’ zegt Da Costa,
schijnen eerst het dal der miskenning, der onberoemdheid te moeten doorworstelen
eer een bevoegd of beter ingelicht nageslacht hun gerechtigheid laat wedervaren.’
Hij spreekt hier van zijn misken-
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den meester. Hij heeft gelijk, ondanks al het ongelijk dat hij heeft als B.'s lofredenaar.
Onlangs las ik in een M n e m o s y n e van 1817 de verhandeling van Bilderdijk over
den Cid van C o r n e i l l e (oorspronkelijk van de Castro, gelijk Molière's vrek van
Plautus en van Aristophanes). Dit opstel hier van Bilderdijk te lezen, verblijdde mij
en ik dacht: laat ons Mnemosyne navolgen en telkens een degelijk stuk van Bilderdijk
verspreiden. Maar mijn vreugd was gauw uit, toen ik tegen het einde van dien bundel
een vertaling van een fragment uit Menander las met dit slot, geteekend B.:
- ‘Dan volgt in rang de zedelooze fiel
Die noch geweten heeft, noch eergevoel, noch ziel.
't Waar beter ezel zijn, dan rekels, buffels, bokken,
In eer en waardigheid zich voor te zien getrokken.’

Zoo is 't veeltijds gegaan. Z o o s t a a t B i l d e r d i j k b i j o n s v o l k
b e k e n d !....Zoo is het Nederlandsche volk in miskenning van zijn grooten dichter
opgeleid. Welk een ondank aan den dichter van A s s e n e d e , zoo gloeiend gedacht,
zoo schoon uitgevoerd; wie kent ook niet aan het W i e l v a n H e u s d e n
aantrekkelijke lieflijkheid toe ondanks Gorter? Wie acht E l i u s niet de schoonste
romance der nederlandsche letterkunde, zoo om haar stouten vorm en haar
gespierden zang als haar bekoorlijke beelden? Wie vergeet Heile's Zwaan?....
Maar ik bepaal hiermede niet, welke verzen moeten uitgekozen worden en welke
't zijn, die niet door elk kunnen worden gelezen.
Reeds zijn schoone bloemlezingen gemaakt uit Bilderdijk; en zij worden al
schooner, steeds talrijker. Laat ons hiermede voortgaan. Laat ons te, ijveriger
daarmede voortgaan, naarmate Bilderdijk zelf hoog boven ons heeft willen blijven
en werkelijk stond. Hij heeft zich afgezonderd van ons; gelijk een Mozes op den
Sinaï zich terugtrok in wolken en donkerheid, alzoo Bilderdijk in zijn lijdenstent, van
waar hij dan zijn ontelhare bliksems uitzond. Hij heeft niet gewild, dat het volk tot
hem kwam, laat ons nu zijn rijke nalatenschap naderen en ze deelen, zonder
wraakgevoel als een verstandig nageslacht. Keurig is uit dit oogpunt het opstel van
Beets over Bilderdijk. 't Is even waarheidlievend, als hartelijk en schoon. Ik wijs er
met te meer nadruk op, na
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het woord van Prof. Moltzer over de verwijdering tusschen Bilderdijk en het
Nederlandsche volk, - een woord, dat naar mijn bescheiden meening de rijke
1)
nalatenschap van Bilderdijk aan zijn volk niet hoog genoeg schat.
AART ADMIRAAL.
W a t d e Z w a l u w z o n g . Naar het hoogduitsch van Fr. Spielhagen
door W.J. van Bommel van Vloten.
Z e v e n S p r u i t e n van Johan Gram.
Een roman van Spielhagen te lezen en naar meer van hem te verlangen, is éen. Er
zijn veel soorten van romanlezers, die hij echter in den regel allen voldoet. Dezulken
die gaarne schoone denkbeelden in een roman ontwikkeld vinden en hen, die van
ingewikkelde toestanden houden, vertroetelt hij. Schoone, stoute gedachten bevat
‘I n R e i h u n d G l i e d ’ (Binnen de perken, 4 dln., bij D.A. Thieme te Arnhem);
Fijne verwikkeling geeft Spielhagen ten beste in U l t i m o (Leipzig, Staackmann);
in beide werken boeit hij uitermate. Met belangstelling volgt gij Leo Gutmann op al
zijn paden; met warmte wenscht gij hem geluk als kabinetsdirekteur des konings;
met smart ziet gij zijn demokratisch streven door zijn eigen onhandigheid mislukken.
Maar met even zoo veel hartelijke instemming leeft gij met dokter Wild in de
ontwarring uit de netten der misleiding van de schoone Melanie Goldheimer. Geen
zijner personen laat u onverschillig. En welke natuurbeschrijvingen! Welke
woudidyllen! Vooral welke hooge edele begrippen van het wezen des kristendoms,
b.v. in H a m m e r u n d A m b o s z ! Ook Spielhagen heeft de demokratische kracht
van dit groot godsgeschenk begrepen. Een harer voortreffelijkste apostelen is deze
kunstenaar.
Doch die apostel is hij in W a t d e z w a l u w z o n g niet. Hier is hij enkel
kunstenaar. Hier is hij enkel romanschrijver. Niets

1)

Zie Letteroef. 1873, afl. 11. Lees aldaar ook O d i l d e voor Otilda en k r u i n voor kniën, enz.
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meér. Vooral niets meer. Ik houd niet van dit boek. 't Is een kunstwerk, ik moet het
bekennen: Spielhagen kan niet broddelen. Maar welk een koû! Hij heeft de
W a h l v e r w a n d s c h a f t e n van Göthe er genoegzaam in gekopieerd, maar
helaas! ze ver boven zich gelaten. Men kan de W a h l v e r w a n d s c h a f t e n om
haar strekking afkeuren, dat staat elk vrij en ik voor mij maak er gebruik van; maar
men leeft toch niettemin met Ottilie. Ik zou den man willen kennen die niets voor
haar gevoelt, en ik zet het den taaisten huwelijksapostel. Maar met hoe groote kunst
Spielhagen in zijn zwaluwlied is te werk gegaan, het heeft hem niet mogen gelukken,
mij voor Gotthold in te nemen of sterk te doen dweepen met zijn liefde voor de
gehuwde geliefde zijner jeugd. Wel is waar is Gotthold zelf ongehuwd, en in zoo
ver verschilt hij van Göthe's Eduard; maar zijn huwelijk met de vrouw van zijn
tegenstander, al was deze de beul zijner echtgenoot geweest, laat mij minstens
zeer koel.
Op weinig uitzonderingen na, zijn mij al de personen in dit boek onverschillig
gebleven. Zelfs de brave Wollnow roert mij niet en zijn snapachtige wederhelft met
haar soort van kunstzin ergert mij niet. En Alma, het dwaze, laffe vrouwtje van den
voorzichtigen assessor Sellien, ziedaar, het mag doen wat het wil; 't gaat mij niet
aan. Gotthold en Cecilia en de man dezer laatste, Brandow, de drie hoofdpersonen,
zij hebben mij in hun leven en sterven zoo koud gelaten als een visch. Laat, om met
Gorter te spreken, (Van huis, door G. Keller) dit onverkwikkelijk boek vergeten zijn.
Gram's Z e v e n s p r u i t e n zijn niet van 1874, al wil Funke, de peet, ons dat
wijsmaken, maar onpleizierig zijn die spruiten niet. Zij schreeuwen niet hard. Wij
kunnen ze op de kniën nemen, zonder vrees voor onfatsoenlijkheden. Krabben en
bijten is ver van deze kinderen. 't Licht niet in den aard en ook niet in de familie.
Men heeft zoo enkele famieljes, die daar vrij van zijn. Ook huwelijken met vreemden
landaard geven zachtaardige, verstandige kleinen. Zoo'n huwelijk hebben wij hier.
De vader dezer spruiten weet zeker, dat niet al deze zeven van zuiver hollandsche
afkomst zijn....
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Wat beleef ik nu, mocht de heer Gram hier uitroepen, gij wilt spreken van overneming
uit andere talen?...
Neen, mijnheer. Ik wilde zeggen, dat deze spruiten hun hollandsche taal en hun
levensvormen niet enkel van hun hollandschen vader hebben. En dat zij daarom
niets minder beminnelijk zijn.
Zoodra een hollandsch letterkundige van Grams talent voor teekenen, veel Gustaves
Droz leest, dan is zijn kracht geen raadsel meer. Hij zal onderhoudende, nu en dan
zelfs fraaie kabinetstukjes leveren. Zulk een letterkundige zal uitnemende
ontbijtlektuur schenken; de jonge meisjes zullen geen zijner boeken ongelezen laten
en, wat het mooist is, zij zullen daarin niet worden tegengegaan. Dit voorrecht is
groot. Zelfs de vele onhollandsche uitdrukkingen worden gaarne genoten, omdat
er, - altijd voor bedoelde jonge meisjes, - ‘zekere élégance in ligt, zoo iets, enfin à
la...’ ik denk hier onwillekeurig aan de précieuses ridicules. Als die meisjes toch
eens in plaats van met den Graaf en den Markies, zooals zij dachten, te doen hadden
met hun lakeien....‘N'en déplaise de schim van’ is allerliefst. (bl. 100.)
Philaminte. Ah, que ce n'e n d é p l a i s e est d'un goût admirable!
C'est, à mon sentiment, un endroit impayable.
Armande. De n'e n d é p l a i s e aussi mon coeur est amoureux.
Bélise. Je suis de votre avis, n'e n d é p l a i s e est heureux.
Zie verder in het derde bedrijf van l e s f e m m e s s a v a n t e s , hoe geestig deze
uitdrukking in dit hollandsch boek is. En zoo zijn er meer in,....zie b.v. d e n
bekeerde.
Doch de heer Gram zal ons met den tijd wel anders verrassen. Goede wil en
gaven zijn aanwezig.
AART ADMIRAAL.
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II. Kerkgeschiedenis.
E.F. K r u y f , p r e d i k a n t t e V e l p , G e s c h i e d e n i s v a n h e t
A n g l o -K a t h o l i c i s m e . D o o r h e t H a a g s c h G e n o o t s c h a p
tot verdediging van den Christ. Godsd. bekroond en
u i t g e g e v e n . Leiden 1873.
Menige harde slag heeft de Roomsche Kerk in onze dagen getroffen. Wetenschap,
kunst, verlichting, beschaving, ook de materieele richting van onzen tijd vereenigden
zich om het door ouderdom verzwakte gebouw der Hierarchie te ondermijnen.
Duitschland verdrijft de trouwe trawanten van het Pausdom van zijnen bodem en,
last not least, de hoofdstad der Christenheid, zooals zij genoemd werd, wordt
veranderd in de hoofdstad van het Koninkrijk Italië en het Opperhoofd der kerk van
zijne wereldlijke macht beroofd.
Is door dit alles de kracht van het Ultramontanisme gebroken en kan de vriend
van licht, waarheid en vrijheid de toekomst met gerustheid afwachten?
Wij beantwoorden die vraag met volle overtuiging ontkennend. Misschien is er
iemand, wien onze meening te pessimistisch toeschijnt, maar dan wijzen wij hem
op het rampzalige Spanje, op het geteisterde Frankrijk, dat gevaar loopt zich onder
het priesterjuk te krommen; op het zich stout omhoog heffen van het Ultramontanisme
in ons vaderland. Dan wijzen wij op de talrijk in het. leven geroepen hulpmiddelen
om bijgeloof en duisternis te bevorderen, op de vereering van het Heilige Hart, op
de wateren van Lourdes, op de overal met zooveel beleid georganiseerde
bedevaarten, op de openlijke prediking, dat de Roomschgezinde geen Vaderland
heeft buiten Rome. Waarlijk, redenen te over om aan alle volken en regeringen het
‘Caveant Consules’ toe te roepen. En toch is, wat wij straks opnoemden, slechts
een deel van hetgeen ons zorgwekkend schijnt. Wij vinden dat niet alleen in de
onderlinge verdeeldheid en kerkelijke twisten der Protestanten, want het ligt wel in
den aard der zaak, dat eene macht, wier eeuwenoude zinspreuk is: ‘divide et impera’,
daarmede haar voordeel tracht te doen, maar vooral in een ander, zeer zeker
belangrijk verschijnsel op kerkelijk en godsdienstig gebied.
Sinds lang is de vraag gedaan: is het Protestantisme niet te
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koud in zijne vormen om de Godsdienstige behoeften van het hart te bevredigen?
Hebben de Hervormers in hunnen ijver niet te veel van het plechtige en
indrukwekkende der eeredienst weggesneden? Heeft het gevoel niet evenzeer zijne
rechten en behoeften, als het verstand? Is het niet tijd om die te erkennen? Is het
niet tijd om aan onze eeredienst eene andere richting te geven en, met behoud van
de Protestantsche beginselen, haar meer tot het hart, tot de zinnen te doen spreken?
Zou dat zelfs niet een krachtig middel wezen om der verflauwde belangstelling in
de openbare Godsdienst een nieuw leven te verzekeren? Moet het Calvinistische
purisme niet plaats maken voor iets meer uitwendigs?
Het ligt niet in ons plan om deze vragen hier te beantwoorden, maar wel om te
doen opmerken, dat daarbij de uiterste behoedzaamheid moet worden in acht
genomen. Vooral raadplege men de ondervinding en spiegele zich aan hetgeen
elders wordt waargenomen.
Engeland was eenmaal, evenals Nederland, het bolwerk van het Protestantisme.
En thans ligt daar een boekwerk voor ons, dat getiteld is: G e s c h i e d e n i s v a n
h e t A n g l o -K a t h o l i c i s m e !
De Roomsche kerk heeft den strijd voor haar behoud en haar zegepraal in
Engeland nooit opgegeven. Hendrik VIII mocht z i j n e Hervorming in het leven
roepen en het anti-papisme onder de regeering van Eduard VI krachtiger worden,
t h e b l o o d M a r y trachtte reeds op te bouwen, wat beiden hadden afgebroken.
Gelukkig was haar bewind van geen langen duur. Elisabeth vestigde met hare
krachtige hand de Engelsche kerk, maar reeds. onder den theologiserenden Jacobus
I en vooral onder Karel I stak Rome het hoofd weder op. Cromwell mocht het met
ijzeren vuist bedwingen, Karel II en voornamelijk Jacobus I bogen voor den invloed
der priesterschap en het Protestantisme zou met het uiterste gevaar bedreigd zijn
geweest, zoo onze Willem III niet als zijn redder ware opgetreden.
Het is waar, dat de Staats-inrichting anti-papistisch was, maar desniettegenstaande
lag in de Staatskerk zelve, wat uit eigen aard het streven van Rome om zijn gezag
in het machtige eiland te herstellen, moest begunstigen. Haar Episcopaat en haar
ritus waren niet zuiver Protestantsch. Daarmede konden dus de strenge Calvinisten
zich niet vereenigen, maar ook evenmin
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met menig leerbegrip en allerminst met de onverschilligheid, die in de vorige eeuw
het gevolg was van eene kranke wijsbegeerte, welke maar al te diep in den boezem
des volks doordrong.
Wel ontwaakte in onze eeuw, na den val van den eersten Napoleon, een andere
geest, maar nu ook werden belangrijke vraagstukken ter sprake gebracht: de
betrekking van kerk en staat, de Apostolische opvolging der Bisschoppen. Intusschen
verkeerde de Anglikaansche kerk bij toeneming in ongunstigen toestand. De
Conservatieve partij, die haar meest beschermde, verloor veel van hare macht door
de R e f o r m -b i l l van 1832. De kerk had strijd te voeren niet alleen met materialisten
en onverschilligen, die het nut van haar bestaan niet inzagen, maar ook met het
eigen belang, dat naar hare rijke bezittingen hunkerde. Hare macht was gebroken,
toen in 1842 de beslissing over geestelijke zaken aan de P r i v y C o u n c i l en
reeds in het volgende jaar aan de J u r i d i s c h e C o m m i s s i e van dien raad werd
opgedragen; want, ofschoon bij de behandeling van zoodanige zaken drie of vier
Prelaten werden uitgenoodigd, werd aan dezen nogtans geene stem toegekend.
Hierop volgde de opheffing van tien Bisdommen in Ierland. Dit laatste, als eene
bepaalde negatie van de leer der Apostolische opvolging aangemerkt, verwekte
groote sensatie. Openlijk werd verkondigd, dat, wanneer men op dien weg voortging,
de Apostolische kerk verlaten en onteerd, ja met voeten getreden en aan staat en
volk ontnomen zou worden.
In dezen stand van zaken achtte H u g h J a m e s R o s e , huiskapelaan van den
Aarts-bisschop van Canterbury, een man, wien het niet aan energie ontbrak, den
tijd tot handelen geboren. In Juli 1833 vereenigde hij eenige geestverwanten in zijne
pastorie te Hadleigh en hier werd besloten de leer der Apostolische opvolging, die
door de opheffing der tien bisdommen geschonden was, te handhaven en de
Christelijke leer, die in het gebedenboek der Anglikaansche kerk vervat was,
ongeschonden te bewaren om aldus behoed te blijven voor het Socinianisme,
waarmede de hervormingen, welke het Parlement nog wenschte intevoeren, de
kerk zouden besmetten.’
Van dat oogenblik af dagteekent de A n g l o -K a t h o l i e k e o f P u s e y i s t i s c h e
b e w e g i n g haren aanvang.
Zeer zeker is het Puseyisme een zonderling verschijnsel. Niet alleen openbaart
zich zijn streven om de inzettingen der Roomsche
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Kerk in zich optenemen, wanneer wij in eene Protestantsche kerk de mis hooren
vieren, daar een biechtstoel geplaatst, een met bloemen en waskaarsen versierd
altaar en binnen hare muren eene processie zien, maar niet minder openbaart zich
zijn streven om de leer der Roomsche kerk aan te nemen in zijne begrippen omtrent
de Apostolische opvolging der bisschoppen, de priestermacht, de leer der
transsubstantiatie en die van de wedergeboorte door den doop, de traditie enz.
Dat verschijnsel is dan ook wel de aandacht waardig van allen, die in de
ontwikkelings-geschiedenis van 's menschen geest en in kerk en godsdienst belang
stellen. Reeds vroeg trok het die niet alleen in zijn vaderland, maar ook daar buiten.
Dr. Ed. Anthon gaf eene Duitsche vertaling van het Engelsch geschrift van Weaver:
Des Puseyismus in seinem Lehre und tendenzen beleuchtet.
Leipz. 1844. - D r . S c h l e g e r , d e r P u s e i s m u s n a c h s e i n e m
U r s p r u n g e u n d a l s L e h r s y s t e m , Freib. 1845. Fock besprak het in de
J a h r b u c h . d e r G e g e n w a r t van Schwegler (1844). Maar nadat die geschriften
en andere het licht zagen, heeft het Puseyisme zich meer en meer ontwikkeld en
ontbreekt het den geschiedvorscher niet aan bronnen om het in zijnen oorsprong,
in zijne ontwikkeling, in zijne lotgevallen en in zijn wezen nauwkeurig na te sporen
en hieruit resultaten omtrent zijne vermoedelijke toekomst af te leiden.
Het Haagsch Genootschap, aan welks ijverige bemoeijing reeds zoo menig
verdienstelijk geschrift het leven te danken heeft, besloot dan ook als prijsvraag uit
te schrijven: e e n e b e k n o p t e G e s c h i e d e n i s v a n h e t P u s e y i s m e
in Engeland, met aanwijzing van de oorzaken, waaruit dit
verschijnsel te verklaren zij,en hoe men te oordeelen hebbe
over zijne bedenkelijke gevolgen en vermoedelijke toekomst.
Een in 1867 ingezonden en in het volgend jaar omgewerkt Hoogduitsch antwoord
voldeed niet. Gunstiger was in 1870 het oordeel over een Nederduitsch antwoord,
hetwelk, indien de schrijver zijne verhandeling overeenkomstig de daarop gemaakte
aanmerkingen wilde herzien, de bekrooning werd waardig geacht. Als auteur maakte
zich nu bekend, de Heer Ernst Fredrik Kruyf, toenmaals predikant te Hylaard, later
te Velp. Zijn arbeid ziet thans het licht onder den bovengenoemden titel.
De taak, die de schrijver aanvaardde, was geenszins eene lichte. Aan bronnen
ontbrak het niet, maar juist de rijkdom daarvan
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eischte niet alleen noeste studie, maar ook eene scherpe en juiste kritiek. Het is
gemakkelijker de geschiedenis te schrijven van eene kerkelijke richting of aanhang,
die reeds tot het verleden behoort, dan wanneer zij nog in volle werking is en eene
toekomst vóór zich heeft.
Heeft de heer Kruyf een werk geleverd, dat inderdaad het Anglo-Katholicisme
naar waarheid teekent en doet kennen?
Ter beantwoording van die vraag mag allereerst eene beknopte inhouds-opgave
dienen.
Na eene belangrijke inleiding behandelt de schrijver zijn onderwerp in vijf
afdeelingen.
De e e r s t e is gewijd aan het s t o u t m o e d i g o p t r e d e n v a n h e t
A n g l o -K a t h o l i c i s m e (1833-1841). Het e e r s t e hoofdstuk maakt ons bekend
met d e a u t e u r s d e r b e w e g i n g den boogleeraar L l o y d , die in zijn onderwijs
te Oxford den krachtigen grondslag voor het Puseyisme gelegd heeft, R i c h a r d
H a r c e l F r o n d e , den ijverigen voorstander van eene theocratische kerk, A r t h u r
P h i l i p P e r s c e v a l , die, evenals Fronde, van het beginsel uitging, dat de
Anglikaansche kerk niet de dochter der Hervorming, maar van de oude, Roomsche
kerk was, J o h n K e b b l e , den dichter van T h e C h r i s t i a n y e a r , E d w a r d
B o n v e r i e P u s e y zelven, van wien de T i m e s getuigde, dat hij meer kwaad
aan de Protestantsche kerk gedaan had, dan eenig ander, die nog tot haar wilde
behooren, J o h n H e n r i N e w m a n , die later tot de Roomsche kerk overging,
W i l l i a m P a l m e r , en H u g h J a m e s R o s e , van wien wij reeds spraken. Het
t w e e d e Hoofdst. behandelt de ‘t r a i t s n a a r d e b e h o e f t e n d e s t i j d s ’
(t r a i t s f o r t h e t i m e s , b i j m e m b e r s o f t h e u n i v e r s i t y o f O x f o r d ,
5 vol. 1834-1840). Na t.d.p. aangetoond te hebben, waarom de schrijver de beweging
in de Anglikaansche kerk, n.o.i. te recht, Anglo-Katholisme, en niet Traitarianisme
of Puseyisme, zooals zij meestal wordt geheeten, noemt, vermeldt hij, hoe die
mannen, die de Engelsche kerk als een deel der eene, heilige, katholieke kerk wilden
opgevat hebben en van die opvatting hun uitgangspunt namen, dat in de ‘t r a i t s ’
hebben ontwikkeld en toegepast. Thans werd geleerd, dat de Roomsche kerk het
beginsel bezit der echte Katholiciteit, maar in verkeerden toestand. De
Anglo-Katholieken verklaarden hunne Godsdienst niet te beschouwen als in geloof
onderscheiden van het Romanisme, maar daarin, nml. het geloof, geheel te deelen,
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behalve in zijne verkeerdheden. Baarden deze en soortgelijke meeningen opzien
en onrust, beschouwde men meer en meer de Anglo-Katholieken als een partij,
men trachte dit te verzachten en een middenweg aan te wijzen. Wat hieromtrent
plaats vond, lezen wij in het 3 hoofdst.: e e n d w a a l w e g a f g e k e u r d , e e n
m i d d e l w e g a a n g e w e z e n : Wel beijverde men zich om te beweren, dat de
beweging verre verwijderd was van Rome, maar het baatte weinig. En, toen Newman
in 1841 ‘het laatste trait’ (Hoofdst. 4) in het licht gaf en daarin eene verklaring van
39 artikelen der Engelsche kerk gaf, was het naderen der beweging tot het
Romanisme volkomen duidelijk en kon de crisis niet uitblijven.
Aan de beschouwing van de d r i e v o u d i g e c r i s i s v a n h e t
A n g l o -K a t h o l i c i s m e (1841-1851) is de t w e e d e a f d e e l i n g gewijd. Het
vijfde Hoofdst heeft tot opschrift T e g e n s p o e d . De voorstanders der beweging
werden hoe langer hoe stouter. Nogtans openbaarden zich in haar midden twee
richtingen, de gematigden en de ultra's. De laatsten hadden hun orgaan in de
E n g l i s c h R e v i e w , de eerste in de B r i t i s h C r i t i c . En, ofschoon Pusey zelf
om zijne preek: t h e h o l y E u c h a r i s t a c o m f o s t t o t h e p e n i t e n t , in
weerwil dat er twintigduizend exemplaren van verkocht werden, voor den tijd van
twee jaren door de Oxforder Academie het prediken ontzegd werd, schreef W a r d ,
de redacteur van de B r i t i s h C r i t i c , zijn t h e i d e a l o f a C h r i s t i a n c h u r c h .
Dit geschrift baarde niet alleen om zijne eigenaardige stellingen, maar ook om de
grieven, die het tegen de Hervorming en de Hervormers uitsprak, groot opzien, maar
de Oxfordsche Academie strafte hem met de ontneming van zijnen Academischen
graad. In het zesde Hoofdst. (v l u c h t e n v o l h a r d i n g ) meldt de heer Kruyf den
overgang van Newman en van anderen tot de R. kerk en Pusey's blijven in de
Anglikaansche, terwijl het zevende hoofdst. d e d o o p k w e s t i e met den strijd
over den Predikant Gosham als de tweede crisis en het achtste Hoofdst. d e
h i e r a r c h i e , de aanstelling van Wieseman en zijne twaalf bisschoppen met de
daaruit ontstane verbittering tegen de Anglo-Katholieken als derde crisis leert kennen.
De derde afdeeling verhaalt de v e e l z i j d i g e o n t w i k k e l i n g v a n het
A n g l o -K a t h o l i c i s m e , 1851-1867. Het 9 Hoofdst. schrijft tot opschrift: D e
convocatie en de transsubstan-
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t i a t i e . Engeland is kerkelijk verdeeld in twee Aartsbisdommen Canterbury en York.
Elk had zijne eigene c o n v o c a t i e (wetgevend ligchaam). Reeds onder Hendrik
VIII waren deze vergaderingen geheel onder de macht der regeering geweest. Zij
waren weinig meer, dan eene ijdele vertooning. De kerk stond inderdaad onder de
voogdij van den staat. Gedurende het boven dit hoofdst. geschreven tijdperk
beijverde men zich, bepaaldelijk de Anglo-Katholieke partij, om haar uit dien
onmondigen toestand te verheffen, aan de convocatie's hooger gezag te doen geven
en de kerk vrij te maken van den staat. Onwikkelde zich in deze niet ongunstig
geslaagde poging de macht van het Anglo-Katholisme, er was tevens strijd ontstaan
op heiliger gebied. Men trachte de transsubstantiatie-leer in te voeren. Met even
grooten ijver (Hoofdst. 10 o u d e t u c h t e n n i e u w e t h e o l o g i e ) en, in weerwil
van krachtige tegenwerking, met gunstig gevolg deden de Anglo-Katholieken het
oude tuchtmiddel, de biecht, herleven, maar intusschen ontstond ook eene andere
partij, evenzeer met het verlangen bezield om godsdienst en zedelijkheid te
bevorderen, doch die hiertoe een ander middel koos. In hare E s s a y s a n d
r e v i e w s (hare aanhangers ontvingen van hier den naam: E s s a i j i s t e n ) wilde
zij de nieuwere Duitsche theologie populariseren. Hoezeer zij aan dat doel slechts
gebrekkig beantwoordde, gaf zij toch aan Engeland eene nieuwe theologie, maar
werkte ook tevens het Anglo-Katholicisme in de hand, daar velen uit vrees voor het
nieuwe aan het oude al te veel toegaven. Het plaatste d e e e r s t e s c h r e d e
o p p r a k t i s c h g e b i e d (H. 11). Immers Roomsche theorie vorderde ook
Roomsche praktijk. Het ordende en ontwikkelde zijn ritueel en zag zich
dientengevolge door velen, in plaats van Puseyisme, Traitarianisme en
Anglo-Katholisme, R i t u a l i s m e genoemd. Het 12 Hoofdst. is aan de beschouwing
hiervan gewijd en, wat dit uitwerkte, stelt de schrijver o.a. aanschouwelijk voor in
eene teekening van de kerk St. Albans te Londen (blz. 205 verv.). De
Maria-vergoding, het misoffer, het gebed voor de dooden enz. werden ingevoerd.
In de v i e r d e a f d e e l i n g zien wij h e t A n g l o -K a t h o l i c i s m e
a a n v a n k e l i j k b e p e r k t (1867-1872). Het telde nu duizenden leden der
staatskerk, die er roem op droegen k a t h o l i e k te zijn en velerlei oorzaken werkten
mede tot zijnen bloei. Het viel dan ook niet gemakkelijk het tegen te gaan, maar
toch werd h e t m o e i l i j k w e r k m e t k r a c h t a a n v a a r d (H. 13).
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Predikanten, particulieren, de staats-kerk en de regeering wendden daartoe
regtstreeks of zijdeling pogingen aan. Omslachtige proceduren, welke wij in het 14
H. D e K o n i n g l i j k e e n J u r i d i s c h e C o m m i s s i e leeren kennen, waren
hiervan het gevolg. Den 8 Juni 1872 werd door die Commissie beslist, dat ‘de
Anglo-Katholieken mochten henengaan in vrede om als bezoldigde en beëedigde
dienaren der kerk dingen te zeggen en te doen, waartoe Roomsche priesters hebben
verklaard, dat hun de moed ontbreken zou.’
De vijfde of laatste afdeeling handelt over d e g e v o l g e n en d e t o e k o m s t
v a n h e t A n g l o -K a t h o l i c i s m e . Allereerst worden wij (H. 15) op d e
l i c h t z i j d e v a n h e t v e r s c h i j n s e l , vervolgens (H. 16) o p d e
v e r s t e r k i n g v a n h e t P a u s d o m in Engeland, die het gaf, ten derde (H. 17)
o p d e v e r z w a k k i n g d e r s t a a t s k e r k en eindelijk op de v e r m o e d e l i j k e
t o e k o m s t v a n h e t A n g l o -K a t h o l i c i s m e gewezen.
Dat deze I n h o u d s -o p g a v e onvolledig is en slechts een zeer oppervlakkig
overzicht geeft van den belangrijken arbeid des heeren Kruyf behoeven wij niet te
zeggen. Zij moge voldoende zijn om hen, die in dit merkwaardig verschijnsel belang
stellen, op te wekken om zelve het werk ter hand te nemen.
Zeer zeker getuigt het van eene groote bekendheid met de geschriften, welke
over dit onderwerp het licht hebben gezien. De schrijver heeft hiertoe geene moeite
ontzien en met nauwgezette waarheidsliefde van zijne bronnen gebruik gemaakt.
Hij aarzelt ook niet zijn eigen oordeel uit te spreken. Wij gelooven, dat hij onze
letterkunde met een degelijk boek verrijkt heeft.
Zal hij vele lezers vinden? - Wij hopen het, maar wij kunnen toch onzen twijfel
daaromtrent niet onderdrukken. Niet, dat het uiterlijk aanzien van het werk met zijn'
conpressen druk en zijne 348 bladzijden zal afschrikken, want de uitvoering is net:
niet, dat de heer Kruyf een' onbehagelijken stijl zou hebben, want, in verhouding tot
het onderwerp, is deze zelfs somwijlen levendig en altijd zuiver, maar de lust voor
degelijke lectuur is in onze dagen, waarin wij overstroomd worden met vlugschriften
van allerlei aard, bij zeer velen onzer landgenooten gering. Misschien zelfs wordt
die hier nog geringer, omdat deze arbeid tot tot hen gebracht wordt onder de banier
van het Haagsch Genootschap ter verdediging der Christelijke Godsdienst.
En toch danken wij Bestuurders van dat Genootschap voor

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

32
het in het leven roepen van dit boek; en toch wenschen wij het in veler handen.
Gaat het anderen, als ons, dan zullen zij niet alleen dit verschijnsel op het kerkelijk
en godsdienstig gebied in het buitenland met hooge belangstelling gadeslaan, maar
daarbij ook gedurig opgewekt worden om het oog te richten op de verschijnselen
op kerkelijk en godsdienstig gebied in ons eigen vaderland. Wij gelooven, dat wij
hier in meer dan in een opzicht wel iets uit de geschiedenis der Britsche beweging
kunnen leeren, maar niet het minste, wanneer hier en daar de wensch wordt
uitgesproken naar iets meer ritueels in onze Nederlandsche Hervormde Kerk.
Men zij op zijne hoede bij het uiten van dien wensch en vooral, wanneer men
pogingen wil aanwenden om dien te vervullen. Het moge waar zijn, dat onze
eeredienst wel wat koud en dor is, maar het is even waar, dat, zoo Calvyn in zijn
purisme de maat overschreden heeft, men gewisselijk gevaar zal loopen dit niet
minder van den anderen kant te doen. En overdrijving aan die zijde dreigt naar
Rome te voeren. Ook het Engelsch Katholicisme is niet in eens geworden, wat het
is. Zeker, onze toestand is een andere. Wij hebben eene zuivere Hervormde
kerkinrichting zonder Episcopaat en reeds lang is deze bijna geheel van den staat
gescheiden, maar in die kerk ontbreekt het, evenmin als op het Britsche eiland, aan
mystieke elementen en niet minder, dan de Engelsche, heeft zij te kampen met
onverschilligheid, terwijl in haar eigen boezem bittere, leerstellige twisten gevoerd
worden. De Mystiek zal ook hier behoefte gevoelen aan mystieke ceremoniën; door
meer ritueel hoopt men velen, die daarvan thans terugblijven, tot het bijwonen der
openbare godsdienstoefeningen te bewegen: overdreven gehechtheid aan kerkelijke
dogmatiek en vormen drijft nu reeds op een anti-protestantsch terrein. Men zij dus
op zijne hoede met dien wensch naar meer ritueel en spiegele zich aan hetgeen
het Anglo-Katholicisme daarvan bij onze overzeesche naburen gemaakt heeft. Wij
kunnen er voor waken en vooral een middel daartegen aanwenden.
Onder de oorzaken, die het katholicisme in Engeland bevorderde, telt de schrijver
der bekroonde verhandeling de niet doelmatige Academische opleiding (blz. 216
verv.). Wij mogen daarover niet klagen en ook onze kerkbesturen trachten te zorgen,
dat alleen zij, die door hunne studie daartoe bevoegd zijn, tot het leeraarsambt
worden toegelaten. Men late zich echter door
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het toenemend gebrek aan Predikanten niet verleiden om meer toegeeflijk te worden
en minder te vorderen. Het zou eene groote ondienst aan de kerk en aan de
godsdienst zijn. In quantiteit mocht men winnen, maar in qualiteit zou men een
onherstelbaar verlies lijden. Voor hen, die zoo gebrekkig gevormd de
Evangeliebediening aanvaardden, zou meer ritueel zeer gewenscht zijn, maar men
zou dan ook (en dit verhoede God!) gevaar loopen, dat hier te lande zou kunnen
gezegd worden, wat een hoog geplaatst kerkelijke in Engeland eenen ambtsbroeder
toevoegde: ‘Terwijl gij onder tien geestelijken er niet een kunt vinden, wiens talenten
en kennis hem als prediker dragelijk maken, kunt gij gemakkelijk de negen anderen
opvoeden om een passend aandeel te nemen in een ritualistisch systeem van
eeredienst.’
Maar wij moeten eindigen. Onze taak is volbracht en het werk van den heer Kruyf
aangekondigd. Het strekt ons tot genoegen, dat wij het mogen aanbevelen.
Gb.
Dr. B.G.

III. Onderwijs.
1. Beginselen der algemeene Natuurkundige Aardrijkskunde door Dr.
F.W.G. Krecke. 6e verbeterde druk. Met 4 kaarten en 24 houtsneeplaten
in den tekst. 1872.
2. W. Pütz. Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde, onder
medewerking van Dr. J.J. Kreenen uit het Hoogduitsch vertaald en bewerkt
e

door J. Jurrius. 3 herziene en veel vermeerderde druk. 1872
't Is een verblijdend verschijnsel, dat de belangstelling in de aardrijkskunde toeneemt.
Van die belangstelling getuigt o.a. de nieuwe druk van de werkjes, welker titels ik
boven afschreef.
In 't Voorbericht van de ‘Beginselen’ wijst de S. er op, dat de natuurkundige
aardrijkskunde den grondslag moet uitmaken voor de beoefening der geografie.
Velen zullen met die woorden van harte instemmen. Of evenwel altijd de studie van
de natuurkundige aardrijkskunde den weg wijst tot de beoefening der staatkundige,
dan of bij menigeen natuurkundige en staatkundige
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aardrijkskunde nog twee geheel op zich zelven staande dingen zijn, - dat zou ik niet
durven beslissen. Toch zal 't verband, 't welk tusschen die twee deelen bestaat,
eindelijk door allen gezien m o e t e n worden. Dr. Krecke wijst in zijn boekje niet op
't verband, en hij eindigt met deze woorden: ‘Evenzoo moet de beschouwing van
den invloed van het klimaat en van de natuurlijke voortbrengselen der landen op
hunne bewoners, hunne nijverheid en hun handelsverkeer hier worden achterwege
gelaten, ofschoon dit alles veel merkwaardigs en leerrijks aanbiedt.’ - 't Is waar:
strikt genomen, behoeft de natuurkundige aardrijkskunde zich met dien invloed niet
te bemoeien; toch had ik dien gaarne in hoofdtrekken zien aangewezen en daarvoor,
zoo noodig, enkele andere §§ gemist. Wenschenswaard zou 't, dunkt me, zijn, dat
eene § ware gewijd aan de verbreiding der voornaamste mineralen. Van deze toch
is niet alleen onmiddellijk en middellijk het karakter eener streek afhankelijk, maar
bezigheden, dichtheid van bevolking, ontwikkeling, staan daarmede in 't nauwste
verband.
‘Evenals de voorgaande druk is ook deze bestemd om den leerlingen in handen
te worden gegeven, terwijl de onderwijzer onder anderen in den derden druk van
mijn Handboek der algemeene natuurkundige aardrijkskunde dit onderwerp meer
uitvoerig behandeld vindt. De hoofdinhoud van iedere paragaaf is voor beide
nagenoeg dezelfde.’ Deze woorden uit het Voorbericht wijzen de manier aan, waarop
de S. zijn boekje wil gebruikt hebben. De leerling moet de ‘Beginselen’ niet gebruiken
zonder een' onderwijzer, die, met meerder kennis toegerust, den discipel kan
voorlichten. In verscheiden §§ is die voorlichting dan ook bepaald noodig. Op enkele
wil ik, om nader te vermelden reden, wijzen.
In § 20 wordt gesproken over de verschijnselen, die zich voordoen bij eene
vulkanische uitbarsting. ‘Ook de dampkring neemt aan de gebeurtenis deel; dikke
wolken pakken zich boven den berg samen en vermeerderen de duisternis; van tijd
tot tijd doorklieven bliksemstralen de rook- en aschklompen die uit den krater worden
opgedreven en deelen hun een bloedroode kleur mede, terwijl het gerommel des
donders zich aan het kraken en dreunen van den vulkaan paart. De wind verheft
zich....Dikwijls gaan deze verschijnselen met geweldige regenvlagen gepaard.’ Zonder eenige toelichting van den kant des onderwij-
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zers zal de leerling hier licht denken aan een geheimzinnig samenspannen der
natuurkrachten, en ofschoon misschien niet alles kan worden opgehelderd, moet
dat mystieke waas toch niet behouden blijven. (De bloedroode zuil, die bij eene
uitbarsting boven een' krater zich verheft, ontstaat door de weerkaatsing van de
gloeiende lava in de rook- en dampmassa's boven den krater. De bliksemstralen
spelen hier eene ondergeschikte rol.)
In § 28 zegt de S.: ‘Een nauwkeurig onderzoek der koraalriffen heeft aangaande
de geschiedenis daarvan vele hoogstmerkwaardige bijzonderheden aan het licht
gebracht. Op vele plaatsen is namelijk de aardoppervlakte opgerezen, op andere
daarentegen gedaald.’ - Van die hoogstmerkwaardige bijzonderheden wordt weinig
meegedeeld. De onderwijzer moet hier bekend zijn met de onderzoekingen van
Darwin en hetgeen Dr. Peschel in zijne Neue Probleme der Vergl. Erdk. over 't
ontstaan van eilanden heeft geschreven.
De explicatie der zeestroomingen is naar mijne bescheiden meening voor een'
leerling onvoldoende. De onderwijzer moet in staat zijn hem daarover het noodige
te kunnen mededeelen. Wat Dr. Krecke in zijn Handboek daarover zegt, weet ik
niet, omdat ik 't hier niet dadelijk te mijner beschikking heb. Mühry's en Maury's
geschriften en Petermann's ‘Golfstrom’ moeten den onderwijzer echter niet onbekend
zijn.
In § 51 wordt gesproken van eene vrij geregelde verplaatsing der passaten. Ook
hier is weer eene verklaring noodig.
Ik wijs er op, dat op verscheiden plaatsen nadere explicatie bepaald noodig is,
omdat ik weet, dat velen, vooral hulponderwijzers, de ‘Beginselen’ van Krecke als
studieboek gebruiken. Wie de zaken ernstig opvat en een goed oordeel heeft, zal
niet rusten, vóór hij geholpen is; doch menigeen zal tevreden zijn met wat zijn
leerboek hem geeft.
Bij het doorlezen zijn mij gedeelten voorgekomen, die mij onjuistheden schijnen
te bevatten. Ik ben zoo vrij, enkele daarvan aan te stippen.
In § 17 wordt de geheele woestijn Sahara nog onder de laagvlakten opgegeven.
In § 20 wordt gesproken van eene soort vulkanen, die puimsteen uitwerpt. De
verklaring, waarom de maan grooter invloed op de getijden uitoefent dan de zon,
is, dunkt mij, onvoldoende. (§ 37) ‘...Ofschoon de maan zooveel minder massa heeft
dan
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de zon, zoo maakt hare meerdere nabijheid, dat zij sterker op de aarde en dus ook
op den oceaan werkt.’ - Nu er niets meer bijstaat, moet de leerling tot de conclusie
komen, dat de aarde, omdat de maan sterker op haar werkt dan de zon, om gene
en niet om deze zou moeten draaien.
Onjuist uitgedrukt is ook, wat in § 42 staat: ‘In het toppunt is de kleur van den
dampkring meestal het donkerst omdat daar de luchtlaag d e m i n s t e d i k t e
heeft.’
Op 't kaartje tegenover p. 36 geeft de wijze, waarop de Golfstroom en de beide
arctische stroomen geteekend zijn, een' verkeerden indruk. 't is, alsof die stroomen
zich met elkander vereenigen.
Dat in 't werkje eenige houtsneden voorkomen, verhoogt de bruikbaarheid, en
voorzeker zal deze uitgave haar weg vinden evenals de vorige. De massa
onderwerpen die er in wordt behandeld en aangeroerd, - een gevolg daarvan, dat
het werkje eigenlijk een uittreksel uit het Handboek is, geene inleiding daartoe, maken echter vaak een' bekwamen onderwijzer onmisbaar.
De leerboekjes van Pütz zijn bij iedereen die met het onderwijs in betrekking staat,
bekend. En geen wonder: Pütz is de man, die de denkbeelden van Ritter e.a. heeft
weten te populariseeren. Zijne leerboeken hebben dan ook een gunstig onthaal
gevonden in en buiten Duitschland.
De heer Jurrius heeft den vreemdeling bij de Nederlanders geïntroduceerd, en
de derde uitgave der ‘Grondbeginselen’ bewijst, dat de kennismaking bevallen is.
Veel is er reeds tot lof van 't werkje gezegd, en ik stem daarmede voor een groot
deel in, maar kan tevens niet verzwijgen, dat het mij verwondert, in eene d e r d e
uitgave zooveel onnauwkeurigheden te vinden als mij onder 't lezen zijn
voorgekomen. Onjuistheid van uitdrukking is volstrekt niet zeldzaam. In hoeverre
het Duitsche origineel daaraan schuld is, weet ik niet: 't kan en mag hier buiten
rekening blijven. Ik meen evenwel op 't verschijnsel te moeten wijzen, omdat het
boek veel gebruikt wordt. Om niet te veel ruimte te vergen, zal ik eenvoudig citeeren
en hier en daar onderstrepen.
‘De synodische omloop b e s t a a t u i t 4 phasen.’ (p. 4.)
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‘De middellijn o p den evenaar.’ (p. 5.)
‘Deze drie elementen of h o o f d k r a c h t e n in de schepping’ (n.l. lucht, water en
land) (p. 7.)
‘Waterige (meteoren) of zulke verschijnselen in den luchtkring, die ontstaan door
v e r d a m p i n g van het water, dat zich aan de oppervlakte der aarde bevindt, als
dauw, rijp,....regen, sneeuw en hagel; d e z e (n.l. de waterige meteoren) worden in
d r i e g e w e s t e n onderscheiden’ (p. 7.)
De bepaling van stroomgebied op p. 13 komt mij minder juist voor.
Die van venen op p. 15 omvat niet alle venen.
‘Evenmin is de omzeiling der noordkust van Azië voor eene geregelde scheepvaart
te gebruiken.’ (p. 25.)
Op p. 31 wordt gesproken van twee stroomingen in de Middellandsche zee, die
daar worden toegeschreven aan de Golfstroom en aan de Zwarte zee. De verklaring
van den boven- en bencdenstroom is, dunkt mij, zeer goed en duidelijk gegeven
o

o.a. in I s i s 1872 N . 3.
‘De golf van Bengalen is eene kegelvormige insnijding der zee.’ (p. 36.)
Dikwijls wordt er gesproken van den p l a s t i s c h e n b o u w van een land. Wat
is dat?
Van het onafhankelijke Oost-Turkestan (28000 □ M. groot) wordt geen melding
gemaakt. Vandaar zeker, dat voor 't Chiueesche rijk 220.000 □ M. wordt opgegeven.
(p. 67.)
Op p. 72 wordt van de Alpenmeren gesproken en gezegd, dat meer dan de
Aziatische Alpenwereld de Europeesche het sieraad van Alpenmeren s c h i j n t t e
h e b b e n o n t v a n g e n . Liever zou ik zeggen: n o g b e z i t .
China's steenkolenrijkdom had vermelding verdiend, evenzeer als 't ivoor van
Siberië en de diamanten van Zuid-Afrika.
Op. p. 84 worden Kanagawa en Yokohama als twee namen voor ééne stad
genoemd. Op Stieler's Hand-Atlas staan ze als twee steden. (Zie 't karton ‘Jedo u.
Umgebung.’)
‘De bergen van Ceylon zijn takken der Ghatta.’ Omtrent eene verbinding van
Ceylon met Dekan zie men Peschel's Neue Probleme p. 36 en vlg., waar aangetoond
wordt, dat Ceylon als een overblijfsel van een afzonderlijk vastland moet beschouwd
worden.
Onder de bronnen waaruit de plantenwereld van den Indischen Archipel hare
vruchtbaarheid put, wordt opgegeven ‘de inwen-
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dige aardwarmte (men telt er 150 vulkanen).’ p. 99. - Als die inwendige aardwarmte
invloed heeft op den plantengroei, zal 't zeker alleen plaatselijk zijn. Later wordt nog
eens gesproken van de vulkanische warmte van den vetten grond. (p. 131.)
Op. p. 103 wordt de bevolking van de Nederl. bezittingen voor 1860 opgegeven.
In 1872 waren toch wel nieuwere opgaven te verkrijgen. 't Geogr. Jahrb. van '70
geeft ze reeds van '66 en 67.
't Kultuurstelsel komt er al heel schraal af: 't had toch wel eenige volzinnen
verdiend, dunkt mij. Van Serawak wordt in 't geheel geen melding gemaakt.
Op p. 184 wordt Timboktoe de voornaamste marktplaats van 't Nigergebied
genoemd. Men zie hierover b.v. Kan's Afrika p. 140, waar 't blijkt, dat Timboktoe
zijn' roem grootendeels aan eene eenmaal ten onrechte gevestigde meening te
danken heeft.
Germanismen in een werk als de ‘Grondbeginselen’ te vermijden is zeker moeilijk,
toch niet onmogelijk. Ze komen nogal voor: politieke en geographische s t e l l i n g ,
een g a s t h u i s op den Sinaï, z o u t a a r d i g e meren, n e d e r z e t t i n g e n , het
v a s t e l a n d -e i n d e van een gebergte, v l e c h t e n (voor: korstmossen),
s n a v e l d i e r (voor: vogelbekdier), etc.
Nederland behoort niet onder de landen die 't best behandeld zijn. Behalve dat
verscheiden onnauwkeurigheden de 23 blz., gewijd aan ons land, ontsieren, wil mij
de behandeling hier en daar niet bevallen. In de opnoeming der steden is b.v. in 't
geheel geen leidend beginsel te ontdekken.
't Verschil tusschen alluvium en diluvium is zeer onbepaald opgegeven. - Er wordt
nog steeds gesproken van 't Bourtanger moeras en 't moeras de Peel en van heide-,
zand- en veengronden. - De Wadden strekken zich verder uit dan langs de noordkust
van Eriesland. - Terwijl op p. 384 de Nieuwe Vecht juist wordt geplaatst, heet op p.
379 het Lichtmiskanaal de Dedemsvaart, de Vecht en het Z w a r t e w a t e r te
verbinden. - De (Rijks) kweekscholen voor onderwijzers worden bijzondere
inrichtingen geheeten, en de landbouwschool te Groningen, die reeds in de eerste
helft van 1871 werd opgeheven, staat nog altijd genoemd op p. 380. - Wat het wil
zeggen, dat Groningen evenals Friesland in 't Zuiden den invloed van den Drentschen
zandgrond ondergaat, begrijp ik niet. (p. 387.) - Bij Groningen heeten v e l e (er zijn
twee) riviertjes het Rietdiep te vormen, terwijl Delfzijl aan den Dollart heet te liggen.
- Op p. 391
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moet bij Leerdam en Heukelom nog Asperen worden gevoegd, om wat tusschen
haakjes staat: ‘de laatste drie aan de Linge,’ waar te doen zijn.
Meissenheim ligt aan de Glan, niet aan de Nahe, en Deptford niet aan de Medway,
maar aan de Theems.
Worden met boomen, wier bladeren n o o i t afvallen, misschien altijdgroene
boomen bedoeld? (p. 599.)
't Bovenstaande is 't voornaamste van wat ik al lezende heb aangestipt. Andere
onnauwkeurigheden en drukfouten worden licht opgemerkt. Belangstelling dreef mij
het mee te deelen. Ware de ‘Grondbeginselen’ een prulboek, ik zou 't der moeite
niet waard hebben geacht, zooveel streepjes er in te plaatsen onder 't lezen; maar
juist omdat het een werk is, dat vele goede eigenschappen bezit, is 't, dunkt mij,
noodig, kleine en grootere vlekken aan te wijzen, die slechts op eene vierde uitgave
wachten om te worden uitgewischt.
Warfum.
P.R. BOS.

IV. Antikritiek en Repliek.
De waarde van 't oneindig kleine.
Het November-nommer van dit tijdschrift bevat eene bespreking der brochure: ‘Het
vraagstuk der rechtlijnige centraalbeweging, enz.’ Dr. O. bestrijdt daarin enkele
mijner in die brochure geleverde beschouwingen, wier onderwerp te belangrijk is,
dan dat eene korte beantwoording hier overtollig zou kunnen zijn. En de humane
en beschaafde manier, waarop Dr. O. de zaken behandelt, lokt tot die nadere
bespreking uit, als tot eene aangename taak; eene taak die te lichter wordt, door
het groot aantal punten van overeenkomst tusschen de meeningen van Dr. O. en
de mijne. Onder die punten noemt Dr. O. op bl. 498 ook mijn oordeel over de
bruchure: ‘De fouten’: hier intusschen zij mij de opmerking geoorloofd, dat die
overeenkomst voornamelijk bestaat in de afkeurende richting van ons beider oordeel.
Ook waar Dr. O. op bl. 501 mijn ‘betrekkelijk gunstig oordeel’ over het opstel: ‘Welke
waarde
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enz.’ bespreekt, mag ik niet nalaten op te merken, dat ik ja, ‘slechts vijf
hoofdbezwaren resumeer,’ doch dat deze niet alleen geteld, maar ook gewogen
moeten worden.
Terecht onderscheidt Dr. O. in mijne brochure een meer ‘didactisch’ gedeelte, en
juist bij dit deel is het, dat een paar bedenkingen worden gemaakt, die van meer
polemischen dan bloot kritischen aard zijnde, mij hier tot een kort antwoord aanleiding
geven. De beide punten, waarop Dr. O.'s opmerkingen betrekking hebben, beslissen
wel is waar niet de analytische oplossing van ons vraagstuk, doch zijn met de juiste
opvatting er van nauw verbonden, want zij betreffen onze grondbegrippen, en zijn
als zoodanig allerbelangrijkst! Hierover is het, dat Dr. O. 't met mij eens is: zijn die
begrippen juist, dan zal ware geleerdheid ons niet tot dwaasheid, maar tot wijsheid
brengen. Het voorname grondbegrip, waarop het in 't hier besproken geval aankomt,
is het begrip van 't oneindig kleine. ‘Dat mijne denkbeelden op dit punt juist zijn,
wordt door Dr. O. niet betwijfeld,’ intusschen schijnt ‘de juiste appreciatie daarvan’
niet verschaft te worden door mijne voordracht. Naar mijne bescheiden meening
echter zijn door Dr. O. noch de beschouwingen genoegzaam in 't oog gehouden,
noch de argumenten (o.a. op bll. 24, 27, 28) weêrlegd, die in bedoelde voordracht
zijn aangevoerd, terwijl aan den anderen kant de redeneeringen, door Dr. O. ter
bestrijding bijgebracht, gemakkelijk voor weerlegging vatbaar zijn. Dit laatste nu aan
te toonen is thans mijne taak.
De eerste bedenking van Dr. O. betreft mijne redeneering op bl. 15, omtrent de
1)
oneindig groote snelheid in het centrum . Op bl. 498 zegt Dr. O. dienaangaande:
‘Hieruit wil hij dan verder dè conclusie trekken, dat de snelheid reeds oneindig groot
was in liet punt dat onmiddellijk het centrum voorafgaat.’ Dit is eene vergissing: ik
heb dat nergens gezegd of gewild. Deze geheele zaak is slechts eene ‘poging tot
verklaring.’ Met het nul zijn van Δ t (n.l. van dx, zelfs indien dx niet oneindig klein
ware) wilde ik toelichten, dat het bewegende punt moet gedacht worden als gelijktijdig
in het voorlaatste punt èn in 't centrum te zijn. Dr. Schouten meende: op die manier
kon men bewijzen

1)

Terecht betwijfelt Dr. O. op bl. 498 de juistheid van het woord ‘krachtcentrum’; ik heb het
slechts na aarzeling behouden, kortheids- en duidelijkheidshalve, doch versnellingscentrum
is hier beter.
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dat 't punt gelijktijdig in alle punten der baan was. En ik antwoordde: neen, dat zou
men dan ten hoogste toch slechts kunnen uitvoeren voor een eindig getal punten,
die te samen nog slechts vormen een afstand nul. Op dit laatste wordt ook door Dr.
O. niet genoeg gelet. In 't vervolg (zie hieronder) bestrijdt Dr. O. mijne meening, dat
de waarde (limiet) van 't oneindig kleine = 0 is, en voert daarbij o.a. aan, dat bijv.
een vlak, hoewel ‘oneindig klein tegenover een lichaam, toch oneindig groot is
tegenover eene lijn.’ Ik vlei mij echter, dat een punt toch wel door Dr. O. (gelijk door
mij) als absoluut nul zal beschouwd worden. En dan is een eindig getal punten toch
ook nul, en een punt, dat een eindig aantal punten van 't centrum verwijderd ligt, is
in dat versnellingscentrum gelegen. Of wel Dr. O. zegt: een punt is (‘niet nul, maar’)
oneindig klein: dan is ook een eindig getal punten oneindig klein, en heb ik slechts
gezegd, dat het bewegende punt gelijktijdig is in het centrum en in een punt, dat op
een oneindig kleinen afstand daarvan ligt.
Door mijne redeneering te bewijzen, dat het punt gelijktijdig was in alle punten
zijner baan, dit zou slechts kunnen geschieden als men fout redeneerde. Zoo doet
Dr. O., waar hij door middel der (terecht soms gewantrouwde) wiskundige formules
uit mijne redeneering dat besluit wil afleiden. Want de vergelijking:
, van welke
hij daartoe uitgaat, is volkomen waar: immers in 't enkele versnellingscentrum is
inderdaad
. Het bovengenoemde absurde resultaat echter, dat uit deze ware
vergelijking wordt afgeleid, wordt slechts verkregen door toepassing eener
ongeoorloofde methode. De vergelijking:

wordt namelijk geïntegreerd, 't welk

zou geven:
. Doch de eerstgenoemde vergelijking kan men immers niet
integreeren, daar zij slechts betrekking heeft op één punt. Men kan slechts zulke
vergelijkingen integreeren, die gedurende een zeker beloop of verloop geldig zijn.
Zoo geeft de integratie van dy = adx, indien men weet dat die vergelijking eene
zekere duurzame geldigheid heeft: y = ax + b: de vergelijking eener rechte lijn (of
wel eener eenparige beweging), wier punten allen aan de gegevene en de gevondene
vergelijking vol-
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doen. Evenzoo kan men algemeener integreeren eene vergelijking dy = f(x) dx,
indien voor eene reeks van punten de betrekking:
bestaat. Doch het gaat niet
aan om te integreeren eene vergelijking, die slechts voor één enkel punt geldt, en
daarom strekt de integratie van
niet tot versiering der bl. 499 van het hier
bedoelde stuk. Zij is ook in strijd met wat door Dr. O. op bl. 497 7. 6. - 2 van onderen
zeer juist is opgemerkt en weergegeven. Daarmede vervallen dan ook de verdere
gevolgtrekkingen op bl. 499-500.
Gelijk het eerste zijdelings, zoo betrett het andere punt, waaromtrent mijne
meeningen door Dr. O. bestreden worden, rechtstreeks het oneindig kleine. Hetgeen
door mij daarover was gezegd, wordt terecht door Dr. O. als van didactischen aard
afzonderlijk behandeld. Inderdaad is dan ook deze quaestie, - trouwens naar 't mij
toeschijnt, misschien deels een woorden-strijd, - vrij onafhankelpk van 't overige
gedeelte van 't geschil over het vraagstuk zelf. Zoo had ook de eerste, boven
besprokene, zaak gerust tot dit didactische deel kunnen gerekend worden, als zijnde
daar bloot sprake van eene ‘poging tot verklaring’. Didactisch dus; het gezegde
echter: ‘de brochure is ten deele als leerboek te beschouwen’ (p. 502), is natuurlijk
cum grano salis bedoeld.
Het thema van Dr. O. vindt men bovenaan op bl. 503: ‘oneindig klein is iets anders
dan nul.’ In zekeren zin ja: oneindig klein is eene waarde nul, waarbij nog iets anders
valt op te merken. Oneindig klein is namelijk = de waarde nul, op eene bepaalde
manier ontstaan uit zeer klein. En wat nu betreft dat nul zijn der waarde van oneindig
klein (naar mijne meening, en gelijk ik mij telkens uitdruk): Dr. O. zegt, dat ‘nul met
oneindig klein deze eigenschap gemeen heeft, dat beiden. een eindig aantal malen
genomen, nimmer tot den rang of de orde der grootheid kunnen opklimmen. waarvan
zij “deel” zijn.’ Doch mij dunkt, dat het algemeene begrip eener waarde, zonder
meer, nà deze eigenschap geene nadere bepaling kan ondergaan, m.a.w. dat de
waarden van nul en oneindig klein, in die eigenschap overeenkomende, niet meer
in iets kunnen verschillen.
Dr. O. zegt (bl. 503): ‘een oneindig aantal malen nul zal wel niets anders als nul
opleveren.’ Mij dunkt, dat met hetzelfde

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

43
recht als oneindig klein × oneindig = eindig, ook nul × oneindig = eindig mag genoemd
worden. Hierbij diene een overeenkomstig voorbeeld afs op bl. 27 mijner laatste
brochure, en dat zelf ook op bl. 25-26 reeds besproken is: men is te recht algemeen
gewoon te stellen:
, volgt hieruit niet de (symbolische) vergelijking: 0. ∞ = a?
‘Ten tweede’ zegt Dr. O. ‘zijn niet alle oneindig kleinen aan elkander gelijk, en kan
in dit opzicht zelfs een oneindig groot verschil bestaan; terwijl absoluut nul nimmer
iets anders dan nul is.’ Mijns inziens bestaat dat verschil alleen in de wijs waarop
de waarde nul ontstaat (van welk ontstaan bij ‘absoluut’ nul geene srake is), niet in
de waarde zelf van 't oneindig kleine. ‘Ten derde’ zegt Dr. O. ‘heeft oneindig klein
eene bepaalde beteekenis, die verschill naar gelang van de grootheid waar het bij
behoort; nul daarentegen is eene algemeen waarde en kan gezegd worden bij alle
soorten of orden evenzeer te behooren.’ Mij dunkt dat oneindig klein even goed ‘bij
alle grootheden kan behooren’ en dat die ‘bepaalde en verschillende beteekenis!’
eigenlijk alleen te hechten is aan de zeer kleine grootheden, waaruit het oneindig
kleine op bepaalde wijs is ontstaan. ‘Oneindig klein kan ik mij niet voorstellen’ zegt
eindelijk Dr. O. ‘nul zonder de minste moeite(?).’ Neen, oneindig klein kunnen wij
ons als waarde niet voorstellen (verg. Vrije C. bl. 13, en Kechtl. C. bl. 26), omdat
die waarde is nul.
Vervolgens wijst Dr. O. op het verschil tusschen nul en de differentiaal. Ja. dáár
tuschen bestaat zekerlijk verschil, want de diffentiaal is het oneindig kleine in wording
(Vraagst. d.r. C, bl. 25); hierbij wordt dus niet aan de limiet-waarde nul alleen maar
tegelijk ook aan de bepaalde wijs van ontstaan gedacht.
Wat Dr. O. van bl. 503 ben. tot 504 bov. mij toestemt, bewijst alweêr de juistheid
der meening omtrent de waarde nul van 't oneindig kleine. Op bl 504 haalt Dr. O.
aan wat ik zeide op bl. 25: ‘Evenzoo moet, wanneer niets naders gegeven is, de

verhonding van twee oneindig kleinen = , d.i. onbepaald zijn. Toch kan, tengevolge
van gegevene betrekkingen deze onbepaaldheid in eene bepaalde waarde overgaan,
eene zekere limiet hebben, die zelfs oneindig groot kan worden, in welk laatste
geval men in eenigzins oneigelijken zin spreekt van oneindig kleinen van
verschillende orden.’ Dit is zuiver didactisch, en niet de vrucht
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eener opgekomene moeielijkheid. is geene limiet-waarde, doch een quotient van
twee limiet-waarden, welke verhouding op hare beurt zelve weder voor eene
limiet-waarde vatbaar is. Men spreekt van oneindig kleinen van verschillende orden,
‘in eenigzins oneigenlijken zin’, in zoover als de waarden dier oneindig kleinen
betreft, want die (limiet-)waarden zijn voor alle orden van oneindig kleinen nul,
derhalve gelijk. De orden van 't oneindig kleine ontstaan door betrekkingen, geldig
voor het zeer kleine, waaruit het eerstgenoemde ontstaat. Eene uitkomst nul van
2

3

een vraagstuk kan zich ook voordoen in den vorm 0 , 0 , enz., en wat de waarde
betreft, zou men hier met evenveel recht als bij de ‘oneindig kleinen’, verschillende
orden kunnen onderscheiden
Wat nu de verschillende ruimte-uitgebreidheden betreft, een oneindig klein deel
van een lichaam is = éen vlak, ja maar toch ook = geen lichaam. Eene lijn, die een
oneindig klein deel van een vlak mag genoemd worden, is geen vlak. En het punt,
't oneindig kleine deel der lijn is = geene lijn. Ofschoon in onze meetkundige
aanschouwing der ruimte-uitgebreidheden het oneindig kleine deel eener zekere
uitgebreidheid weêr eene andere soort van uitgebreidheid oplevert, moeten wij ons
in dezen aan de zuivere redeneering, aan de analytische beschouwing houden, en
niet vragen: wat kan 't oneindig kleine deel van zekere uitgebreidheid beteekenen
als nieuwe, met de eerste ongelijkslachtige uitgebreidheid? Maar wèl: hoeveel van
die eerste uitgebreidheid zelf moet aan dat oneindig kleine ‘deel’ worden toegekend?
Niet: kan het oneindig kleine lichaam op zijne beurt als een oneindig groot vlak
worden beschouwd? maar: hoe groot is de lichamelijke uitgebreidheid van 't oneindig
kleine lichaam, d.i. 't vlak? En dan zal 't antwoord niet twijfelachtig luiden: nul. 't
Zelfde antwoord geldt op de vraag: hoe groot is de vlakte-uitgebreidheid der lijn, als
oneindig klein ‘deel’ van 't vlak? Voor het punt evenzoo.
Wat ik op bl. 29 boven zeg, is niet bestemd om aan den leerling gezegd te worden
zonder meer, evenmin als men mijne brochure in letterlijken zin een leerboek kan
noemen. Dr. O. zegt, dat ik aldaar 't onmogelijke wil bewijzen, n.l. dat eene eindige
grootheid verkregen kan worden, als men nul maar een oneindig aantal malen
neemt. Dit is zeker onmogelijk voor onze voorstelling, doch niettemin noodzakelijk
waar. Zoo heeft immers
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ook het punt eene lengte nul, en vormen een oneindig aantal dezer punten vereenigd
te samen eene eindige lengte. Want het is onbetwistbaar, dat eene lijn bestaat uit
de opeenvolging van oneindig vele punten; gelijk dan ook bij de beweging, een punt
zich achtereenvolgens in de verschillende punten zijner baan bevindt, en toch na
zekeren tijd eene eindige lengte doorloopen heeft. Ook de (eindige) tijd zelf bestaat
uit eene oneindige opeenvolging van oogenblikken, en toch ziet ieder die denkt in,
dat het oogenblik, het heden, geen duur heeft, = nul is. Deze beschouwing stemt
met die van vroegere en latere denkers (Diedorus Cronus, Aristoteles, Hobles)
overeen.
Evenzoo verkrijgt men bij de intigratie, door sommeering van oneindig veel termen,
die allen tot (limiet-)waarde 0 hebben, eene eindige grootheid. Hieruit blijkt, dat de
geheele integratie eene symbolische handeling is, waarbij de waarde der uitkomst
slechts van den vorm afhangt; de integraal die verkregen wordt, kan zeer verschillend
zijn, alnaar de door eene vergelijking gegevene betrekking, die uitdrukt de manier
waarop het oneindig kleine i.c. met het eindige verbonden is en gedacht wordt
ontstaan te zijn. Vanhier is het ook, dat men geene directe algemeene
integratie-methode kent of immer zal kennen: de verschillende integratiën zijn allen
individueel, symbolisch en conventioneel, 't zijn omkeeringen der vergelijkingen:
1

d.(x) = dx en d.[f(x)] = f (x) dx, waardoor men verkrijgt: ∫ dx = x, en ∫ f' (x) dx = f
(x).
Laat ik mogen eindigen, door in den vorm van stellingen de hoofdpunten mijner
beschouwing te resumeeren:
‘Het oneindig kleine’ = zekere waarde, die op eene zekere manier tot stand komt.
Er is onderscheid tusschen de waarde van 't oneindig kleine, en de wijs waarop
die waarde tot stand komt.
Eene ‘differentiaal’ = eene oneindig klein wordende grootheid in staat van wording,
d.i. overgaande tot hare (limiet-)waarde.
De ‘differentiaal’ is dus niet volkomen identisch met de ‘oneindig kleine waarde.’
De wijs van ontstaan van 't oneindig kleine hangt van den aard der oorspronkelijke
eindige (gedifferentieerde) grootheid, of van zekere betrekkingen af.
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Die wijs van ontstaan is herkenbaar in de differentiaal, doch onherkenbaar bij de
limiet van 't oneindig kleine.
De limiet van 't ‘oneindig kleine’ is zijne waarde.
De waarde van 't oneindig kleine is nul.
DR. P. SCHURINGA.
De anti-kritiek van Dr. Schuringa.
Een paar woorden omtrent de repliek van Dr. Schuringa mogen niet achterwege
blijven.
In de eerste plaats kan ik niet nalaten mijne erkentelijkheid te betuigen voor de
beleefde wijze waarop Dr. S. zijne opinie omtrent mijne recensie uitspreekt. De
brochure van Dr. S. verdiende geen minder beschaafde behandeling.
Ten tweede, wat betreft de vraag of ik de beschouwingen van Dr. S. genoegzaam
in het oog gehouden en zijne argumenten weerlegd heb, verwijs ik ieder die er
o

belang in stelt naar mijne recensie, voorkomende in N . 11 der Vad. Letteroef. van
1873. bladz. 493-505.
Ten derde is het mij niet helder waarom Dr. S. niet heeft ingezien dat de integratie
der vergelijking
juist door mij werd ten uitvoer gelegd, om het gevaarlijke te
doen uitkomen van de voorstelling als zou die formule voor meer dan één punt
gelden, zooals door Dr. S., hoe ook bedoeld, gezegd werd. Hieromtrent verwijs ik
weer naar de gezegde recensie. - Dat ik door die wijze van handelen mijn doel heb
bereikt blijkt uit de repliek van D.S. Nu, maar ook nu eerst, lees ik wat ik steeds
beweerd heb, en wat ik van den aanvang af van Dr. S. had willen hooren, dat de
bovengenoemde differentiaal-vergelijking slechts voor een punt, voor het
versnellingscentrum alleen, geldt. Dr. S. geeft aan dat de integratie der gezegde
vergelijking ‘niet tot versiering van mijn stuk strekt.’ Volgaarne erken ik dat die
bewerking niet opzettelijk als ornament is aangebracht. Maar nu ik gewaar wordt
dat ik daarmee mijn doel bij Dr. S. bereikt heb, ja, nu kom ik tot de overtuiging dat
die eenvoudige herleiding als sieraad mag aangemerkt worden. Want onder de best
geslaagde passages eener recensie reken ik die, welke er toe leiden den schrijver
van het beoordeelde werk van een dwaling,
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hoe gering ook en al bestaat ze slechts in uitdrukking, terug te brengen. - Dat ik de
integratie niet zou volvoerd hebben, zoo Dr. S. van den aanvang af gezegd had wat
nu door hem wordt erkend, zal door Dr. S. wel beaamd worden. Al heeft het er den
schijn van, ik kan mij toch onmogelijk voorstellen dat Dr. S. de bedoeling zou gehad
hebben mij de grofheid naar het hoofd te werpen, dat ik niet met het allereerste
begrip der integraalrekening bekend zou zijn; dat ik zou willen sommeeren waar
niets te sommeeren viel.
Ten vierde vind ik in de anti-critiek een gansche redeneering over de waarde nul
en oneindig klein, welke waarden door Dr. S. als identiek beschouwd werden, en
waaromtrent ik beweerd had dat zulks niet het geval was men leze wederom wat
hieromtrent in mijne recensie gezegd wordt. Zou men na die lezing de mogelijkheid
wel aannemen der uitdrukking dat ik toch een punt wel als nul zou beschouwen?
En toch vind ik ze bij Dr. S. Ik kan mij dit alleen verklaren, uit den wensch die Dr.
S. moet bezield hebben om mij tot zijn gevoelen te doen overhellen. Maar mag er
hier quaestie van gevoelen zijn?.....Die mijne recensie gelezen heeft zal inzien dat
het mij niet moeielijk zou vallen zin voor zin de beschouwingen van Dr. S. te
beantwoorden, en daarom durf ik gerust naar meer gemeld stuk verwijzen, ik heb
er niets bij te voegen, en dezelfde dingen te zeggen is noodeloos en vervelend.
Daarenboven, Dr. S. heeft het mij hier gemakkelijk gemaakt, door aan het slot zijner
redeneering zijne resultaten bij wijze van stellingen aan te geven.
De eerste stelling beaam ik: van Dr. S's standpunt klinkt ze als een concessie.
De tweede stelling heeft op mij ongeveer dezelfde uitwerking: dat er onderscheid
tusschen een waarde en de wijs waarop zij tot stand komt bestaat, is overduidelijk;
die zaken mogen wel gezegd worden van elkaar af te hangen, maar hoe zouden
zij hetzelfde kunnen zijn?
De derde stelling draagt mijne goedkeuring niet weg: Voor mij is een defferentiaal
een grenswaarde en de differentiaalrekening een grenstheorie. - Gr.
=
F (x) -.
De vierde stelling behoeft na hetgeen aangaande de voorgaande gezegd is geene
bespreking.
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De vijfde stelling zal ik niet tegenspreken, wanneer zij aldus geredigeerd wordt: de
wijze waarop de differentiaal ontstaat hangt van den vorm af die gedifferentieerd
wordt.’
De zesde stelling begrijp ik en neem ik aan tot aan de komma, wat daarachter
volgt begrijp ik niet. Oneindig klein is volgens Dr. S. identiek met nul, en hier lees
ik van de limiet van 't oneindig kleine, dus van de limiet der limiet (in dezelfde orde),
of van de limiet van nul.
De zevende en achste stelling zijn daar om het onbegrijpelijke in de voorgaande
te herhalen. Ik kan er niet anders uit lezen als: de waarden van 't oneindig kleine is
nul, en de limiet van 't oneindig kleine, dus de limiet van nul, geeft de waarde van
't oneindig kleine.’
En nu stap ik van een quaestie af die, zooals Dr. S. naar mijn inzien terecht
aanmerkt, misschien deels een woordenstrijd is. Daarom neem ik ook niets terug
van mijne vroeger geuitte appreciatie omtrent de wiskundige bekwaamheid van Dr
S. Schijnen onze inzichten omtrent de differentiaal en integraal-rekening onderling
eenigszins te verschillen, ik houd het er voor dat, zoo Dr. S., evenals dit met mij het
geval is, geroepen wordt jaarlijks een cursus over genoemde vakken te houden,
zijne denkwijze hier en daar wel een weinig gewijzigd zal worden. Denkelijk zal de
differentiaal voor hem dan niet langer iets anders als oneindig klein, en het oneindig
kleine iets anders als absoluut nul zijn. En wat de inverse rekening betreft, wellicht
zal zij voor Dr. S. dan niet langer het zwevende en onbepaalde karakter hebben dat
hij haar nu schijnt toe te kennen. Die verwachting grondt zich bij mij op de
ondervinding, dat hij die zich ernstig voorneemt een goed docent te zijn, verplicht
is zich telkens weer en bij vernieuwing toe te leggen, om al wat maar eenigszins tot
een duistere voorstelling bij den leerling aanleiding kan geven, in het helderste licht
te stellen, en mogelijke zwarigheden uit den weg te ruimen. Nu en dan komt het
dan ook voor dat men zich niet kan weerhouden verbaasd te staan over de weinig
gemotiveerde wijze waarop sommige schrijvers hun gevoelen uitspreken, schrijvers
soms die als de denkers van vroegeren en lateren tijd beschouwd worden. - Mij
dunkt menig docent zal het in dit opzicht met mij eens zijn.
Dr. O.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
A t j i h e n d e A t j i n e z e n . Beknopt overzicht van onze betrekkingen
tot dat Rijk, sedert de vestiging der Nederlanders in den Oost-Indischen
Archipel, door A.J.A. GERLACH, Gepd. Kolonel der artillerie. (Met eene
schets van Atjih-hoofd en de omgeving van den kraton). (Overgedrukt uit
d e T i j d s p i e g e l ). Arnhem, 1873.
A t c h i n e n d e A t c h i n e z e n . Een volksboekje door A l o f . Kampen,
1873.
De in zoovele opzichten diep betreurenswaardige en hoogst kostbare oorlog tegen
Atjih heeft althans dit goede, dat hij onze kennis van dat land en zijne bewoners
heeft uitgebreid. Niet dat de eerste, mislukte expeditie, althans voor zooveel tot nu
toe aan het publiek bekend is, in dit opzicht iets heeft ongeleverd. Maar terstond na
het uitbreken van den oorlog hebben dagbladen brochure-schrijvers in Nederland
en in Indie zich beijverd uit vroegere en latere stukken bijeen te zamelen wat vroeger
over Atjih werd geschreven, en dit in meer of min geordenden vorm aan het publiek
1)
voor te leggen. Daaraan hebben wij menig goed courantenartikel, menige brochure
te danken. We herinneren slechts aan eenigen daarvan, onder verwijzing naar
hetgeen we omtrent enkele stukken omtrent Atjih zeiden in de Koloniale kronyk in
De Economist van Mei en van Juni 1873

1)

VooralhetV a d e r l a n d endeN i e u w e R o t t e r d a m s c h e C o u r a n t gavendaarover
goed bewerkte stukken.
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(waarbij ook gezegd is waarom de vorm: ‘Atjih’ en ‘Atjihneezen’ te verkiezen schijnt
boven Atchin, Achin, enz).
De eerst uitgekomen brochure, n.l., was getiteld: ‘Atchin. Verhaal der expeditie
van 1857,’ door F.G. Hoffmann, Gepd. Lt. Kolonel bij 't Indisch leger. (Nijmegen,
H.C.A. Thieme). Was het ten gevolge van den spoed, waarmede dat stuk werd
herdrukt, dat verzuimd werd op het titelblad te herinneren, dat het niets was dan
een herdruk van een stuk uit De Nieuwe Militaire Spectator van 1864? Daar de hr.
Hoffmann als adjudant van den Generaal van Swieten dezen in 1857 naar Atjih
vergezelde, kon hij als ooggetuige allerlei bijzonderheden omtrent die plaats
mededeelen. Kort daarop, in Mei jl., verscheen de degelijke brochure van Prof. P.J.
Veth, ‘Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland, topographisch-historische
beschrijving,’ met een schetskaart van het rijk Atchin en de naastbijgelegen
Nederlandsche bezittingen op Sumatra van den hr. Versteeg, een werkje waarin,
met de aan Prof. Veth eigene vlijt, een groot aantal belangrijke opgaven omtrent
Atjih en zijne bevolking en hare betrekkingen tot - meestal twisten met - ons zijn
bijeengebracht. In de Indische dagbladen werd de oorlog met Atjih vrij algemeen
roekeloos en ongerechtvaardigd genoemd. Niet veel anders was het oordeel van
Mr. J.E. Banck in zijn brochure, getiteld: ‘Atchin's verheffing en val. Met historische
bijlagen en een oud kaartje der reede van Atchin.’ (Rotterdam, 1873, 78 blz.). E.
daarentegen, die in het Tijds. v.N. Indië van Juni jl. uitvoerig de bekende aan de
Staten-Generaal voorgelegde historische nota van den minister van Kolonien en
de daarover op 28-30 April gehouden discussie bespreekt, verdedigt de handelingen
der regeering ten opzichte van dien oorlog. Een kwartodeel, getiteld: ‘De oorlog
tegen Atchin’, waarvan reeds eenige afleveringen het licht zagen, schijnt zich ten
doel te stellen alle officiele en vele andere stukken daarover te verzamelen. De
schrijver acht de oorlogsverklaring gerechtvaardigd.
De brochure van den Kolonel Gerlach, hoewel meer bepaald historisch en zich
minder met de topographie des lands bezig houdende dan die van Prof. Veth, heeft
toch in vele opzichten soortgelijke strekking als die van dien hoogleeraar. In sommige
opzichten vullen die brochures elkander aan. Zij zijn de degelijkste producten der
Atjih-literatuur, welke ons tot nu toe onder de oogen kwamen. De hr. Gerlach geeft
eerst eenige geschiedkun-
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dige herinneringen omtrent Atjih, waarbij hij tot de hoogste oudheid opklimt. In het
tweede gedeelte van zijn, oorspronkelijk in d e T i j d s p i e g e l geplaatst stuk geeft
hij een beknopte ethnographische en topographische schets van Atjih, en doet de
betrekking onzer voorouders met dit rijk kennen. In het derde gedeelte wijst hij op
de latere verhouding van de Nederlandsche regeering tegenover de sultans van
Atjih.
Eenigermate van soortgelijke strekking is het kleine, te Kampen uitgekomen
volksboekje ‘Atchin en de Atchineezen’, waarin, om de verhouding te doen kennen
tusschen Nederland en Atjih, een zeer ruim gebruik wordt gemaakt van de
bovenbedoelde historische nota van den minister van kolonien van april jl. Zij die
de degelijker en, vooral wat de topographie en ethnographie van Atjih betreft,
1)
nauwkeuriger en meer uitgewerkte brochures van Veth en Gerlach hebben gelezen,
kunnen onzes inziens het Kampensche volksboekje zonder schade ongelezen laten.
Wij wenschen ons verder enkel met het boekje van den hr. Gerlach te bemoeien,
doch zullen ook daarover, daar het slechts een gelegenheidsgeschrift geldt, kort
zijn. Wij doen slechts hier en daar een greep, ten einde de aandacht op het werkje
te vestigen. Zoo valt ons oog op hetgeen de schrijver op blz. 44/45 zegt. In de laatste
maanden heeft men telkens gehoord over den grooten haat tegen al wat
Nederlandsch is, die in Atjih bestaat en die den sultan er toe geleid zou hebben de
souvereiniteit over zijn land aan andere mogendheden aan te bieden, opdat

1)

Nauwkeurig is de schrijver van het volksboekje zeker niet. Slechts twee voorbeelden. Op blz.
7 zegt hij: ‘Sumatra is na Java het meest uitgestrekte eiland van den Oost-Indischen Archipel.’
Een blik op de kaart zou hem hebben geleerd dat hij in plaats van ‘na Java’, ‘na Borneo’ had
hehooren te schrijven. Op blz. 13 noemt hij Siak onder de onafhankelijke Staten van Sumatra.
Op blz. 696 van de Hollander's ‘Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van
de

N.O.I.,’ dl. I, 2 uitgave (1866), had hij kunnen lezen, dat het rijk van Siak en
onderhoorigheden reeds in 1857 aan het Nederl. gouvernement werd opgedragen en dat op
1 Febr. 1858 het contract werd gesloten, waarvan zoo dikwerf sprake was tijdens de
o

onderhandelingen met Engeland over het zoogenaamde Sumatra-tractaat, dat in n 5 van
het Staatsblad van 1872 is opgenomen, en dat zoo spoedig door het uitbarsten van den oorlog
met Atjih is gevolgd.
Wat in het volksboekje verder over die onafhankelijke landen wordt gezegd, mag evenmin
juist heeten.
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hij toch maar het gevreesde lot ontgaan zou, wellicht onderdaan van Nederland te
moeten worden. Welke mag de reden van dien afkeer zijn? Gedeeltelijk beantwoordt
de heer Gerlach die vraag. Hij wijst er op, dat ‘de hoofdgedachte, welke alles
beheerscht, waaraan het overige ondergeschikt wordt gemaakt, die, gelijk een
zwarte draad, door de geschiedenis der Algemeene Oost-Indische Compagnie als
't ware is heen geweven, is het verkrijgen van het monopolie in alle takken van den
handel,’ en verhaalt hoe onze monopoliegeest ons reeds in 1650 met Atjih in strijd
wikkelde. Zoodanige meer of min openlijke strijd is eigenlijk sedert dien tijd
voortdurend met Atjih gestreden, waarbij le beau rôle niet immer aan onze zijde
was. De O.-I. Compagnie trachtte telkens haar monopoliestelsel ook in Atjih te doen
gelden. Atjih, dat trotsch was op zijne aloude macht, verzette zich daar voortdurend
tegen. Tegen onze macht niet opgewassen, zag het zijn invloed en grondgebied
telkens inkrimpen. Het trouweloos karakter der bevolking en der vorsten deed aan
eenmaal gesloten overeenkomsten weinig waarde hechten. Werd het schenden
daarvan in de laatste halve eeuw niet telkens gestraft, omdat het tractaat van 1824
met Engeland onze handen scheen te binden, het gaf toch telkens tot vertoogen
en botsingen aanleiding, die geen vriendschap wekten. Het fanatiek karakter der
inlanders deed haar in ons vermoedelijk vijanden van haar mohammedaansch geloof
zien. Daarbij kwam dat Raffles en andere ons even weinig goed gezinde Engelschen,
die beducht waren voor het toenemen van de macht en den invloed van Nederland
op Sumatra, er hoogst waarschijnlijk het hunne toe hebben bijgedragen om de
Atjihneezen meer en meer van ons afkeerig te maken.
Hoe gespannen de verhouding met Atjih, inzonderheid ook in de laatste halve
eeuw, voortdurend was, leze men in het derde gedeelte der brochure van den hr.
Gerlach (blz. 58), waar hij, de in April jl. door den minister van koloniën overgelegde
nota tot leiddraad nemende, de geschiedenis van dat tijdvak schetst. Wij wenschen
hem daarin niet te volgen, wijzen er slechts op dat hij (blz. 59) al dadelijk goed doet
uitkomen, dat wij ten opzichte van Atjih in 1824 meer op ons namen dan de
Engelschen wel van ons schenen te vorderen, meer dan wij schijnen te hebben
kunnen uitvoeren. In de bekende nota, door de britsche plenipotentiarissen bij het
tractaat van 17 Maart 1824 overge-
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legd (dezer dagen weder herdrukt achter dl. II, Stuk 1, van Meinsma's ‘Geschiedenis
van de Nederl. Oost-Indische bezittingen’), drukten zij eenvoudig de hoop uit, dat
wij tegen Atjih geene vijandige maatregelen zouden nemen. De nederlandsche
gevolmachtigden antwoordden: ‘ils croyent pouvoir assurer que leur gouvernement
s'appliquera, sans délai, à régulariser ses rapports avec Acheen, de manière que
cet Etat, sans rien perdre de son indépendance, offre au navigateur et au
commerçant cette constante sécurité, qui semble ne pouvoir y être etablie que par
l'exercice modéré d'une influencc Européenne.’ Terecht zegt de hr. Gerlach, dat wij
meer beloofden, dan wij wellicht konden nakomen, en dat wij, een uit den aard der
zaak reeds moeielijk beschermheerschap aanvaardende en toezeggende de
betrekkingen met dat rijk onverwijld te zullen regelen, door het waarborgen van
Atjihs onafhankelijkheid, onvoorzichtig, het middel uit de hand gaven om Atjih
desnoods te dwingen, wanneer bij eventueele tegenwerking of bepaalden onwil
zijnerzijds tot strengere maatregelen zou moeten worden overgegaan. Nederland
bond zich zoo de handen, dat een nieuw tractaat met Engeland, dat van Nov. 1871,
noodig was om die belemmerende banden te verbreken.
Hoeveel wij tengevolge van die onvoorzichtige toezegging van Atjih hebben
moeten dulden en hoe weinig is kunnen worden verricht om onze betrekkingen met
dat land op goeden voet te regelen, hoezeer Atjih meer en meer overmoedig werd,
zich aan onze klachten en vertoogen over zeeroof en strandroof en menschenroof
en over het niet nakomen van aangegane verbindtenissen niet stoorde, hoezeer
ons prestige daaronder leed, is bekend genoeg en wordt door den hr. Gerlach, met
de meer genoemde historische nota in de hand, duidelijk aangetoond. Zie b.v. de
vragen door hem op blz. 69 gedaan. Zie ook, tot recht verstand van den loop der
zaken en van de oorlogsverklaring aan Atjih van 26 Maart, menige bijzonderheid
door den hr. Gerlach vermeld, welke in de ministerieele nota niet behoefde te worden
besproken.
Die oorlogsverklaring wordt door den hr. Gerlach ten slotte van zijn stuk
gerechtvaardigd. Hij zegt op blz. 98, na verhaald te hebben hoe Atjihneesche
gezanten, oogenschijnlijk voor Nederland zeer welgezind en die in Januari jl. van
Riouw met het oorlogstoomschip Marnix vriendschappelijk naar Atjih zouden wor-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

54
den overgevoerd, ‘te Singapore aan agenten van vreemde mogendheden voorstellen
hadden gedaan tot het sluiten van tractaten tusschen hunne gouvernementen en
Atjih, dat door Nederland bedreigd werd:’ ‘Dat de Regeering, door die tijding verrast,
er onmiddelijk toe overging om de noodige maatregelen te nemen, zoowel om te
voorkomen dat zij onverwacht door vreemde inmenging in hare voornemens werd
belemmerd, als om van Atjih onverwijld rekenschap te vorderen van de laatste
verradelijke handelingen, was bij de zich snel opvolgende gebeurtenissen de
aangewezen weg.’
Dat een voorzichtig man als de Gouverneur-Generaal Loudon, die bovendien wist
dat een oorlog met Atjih een geduchte oorlog zou zijn, waarbij eigenlijk niets te
winnen, wel veel te verliezen kon zijn, niet lichtvaardig tot zoodanige oorlogsverklaring
zou zijn overgegaan, daarvan waren we al dadelijk overtuigd. De noodzakelijkheid
van die oorlogsverklaring beaamden we nog meer, toen we een weinig van le
dessous des cartes, van la vérité vraie aangaande hetgeen aan die oorlogsverklaring
vooraf ging, mochten vernemen. We begrijpen zelfs niet recht dat de minister van
kolonien, vooral nadat hij aan het slot zijner nota kon schrijven: ‘Inmiddels is, naar
aanleiding van hetgeen omtrent de handelingen der Atjihneesche gezanten te
Singapore bericht was geworden, met de betrokken mogendheden in
gedachtenwisseling getreden en heeft de Regeering bij dezen de meest gewenschte
welwillendheid en medewerking ondervonden,’ tegenover hen, die de
oorlogsverklaring nog steeds niet voldoende gerechtvaardigd heeten en telkens
naar meer licht vragen, nog immer bezwaar blijft maken aan de Staten-Generaal
volledige mededeeling van het gebeurde te doen, of zegt dat er eigenlijk niets meer
mede te deelen is. We begrijpen dit te minder, daar die mededeeling, die trouwens,
aannemende dat er inderdaad nog wat mede te deelen is, in comité generaal zou
kunnen worden gedaan, voor velen slechts zou strekken tot bevestiging van hetgeen
zij toch reeds meenen te weten. Hoezeer art. 89 der grondwet slechts geschreven
is voor den minister, niet voor den eenvoudigen publicist, omdat natuurlijk de
mededeelingen, welke de laatste zou kunnen doen niet gevaarlijk zouden kunnen
zijn voor ‘het belang en de zekerheid van het rijk,’ zoo gevoelen wij geen roeping
om te openbaren wat wij te weten zijn gekomen en wat de minister, naar het schijnt,
meent nog geheim te moe-
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ten houden of reeds voldoende te hebben aangeduid. We zeggen alleen dat, zoo
waar is hetgeen ons is medegedeeld - en onze inlichtingen komen uit te goede bron
dan dat we daaraan kunnen twijfelen - dat dan de regeering hier en in Indië naar
onze bescheiden meening gelijk had de précipiter l'affaire. We houden dus de
oorlogsverklaring van 26 Maart, althans het krachtig optreden tegenover Atjih, voor
gerechtvaardigd.
Een geheele andere vraag is het, of het van goed beleid getuigde, met het oog
1)
op het vergevorderd saizoen, in Maart eene militaire expeditie naar Atjih te zenden,
en of het niet voorzichtiger ware geweest zich voorshands, na het uitvaardigen der
oorlogsverklaring, altijd aannemende dat deze inderdaad onvermijdelijk was, te
bepalen tot het streng blokkeren der havens en kusten van Atjih, het zenden eener
militaire expeditie, zoo die na ons krachtig optreden nog noodig ware geweest, tot
gunstiger saizoen uitstellende. Eene andere vraag is ook of de expeditie goed was
zamengesteld, of zij goed is geleid, vooral of na den noodlottigen dood van den
bevelhebber met het noodige beleid is gehandeld. Daaromtrent, vooral omtrent dat
laatste, schijnt twijfel, helaas! allezins geoorloofd. Maar daaromtrent zal waarschijnlijk
volle licht, ook voor het publiek hopen wij, worden verspreid door de door den
Gouverneur-Generaal bevolen enquête, - een zeker vreemde maatregel, maar welke
mogelijk veel wat tot nu toe duister bleef aan 't licht zal brengen. We spreken echter
thans niet verder over die vragen, dan alleen om nog te zeggen dat we ons ook
daarom zoo innig verheugden over de zending naar Indie van den generaal van
Swieten om met het politiek en militair beleid der tweede expeditie tegen Atjih 2)
welke vermoedelijk zal uitzeilen juist terwijl we dit schrijven, 20 Nov. te worden
belast, omdat we overtuigd zijn dat de generaal van Swieten, de uitstekende leider
3)
der tweede Bonische en der derde Balische expeditie, de man die jaren lang aan
het hoofd van

1)

2)
3)

Altijd aannemende, waaromtrent evenwel de gevoelens der deskundigen nog zeer verschillen,
dat de reede van Atjih na April onveilig wordt. Ons blokkade-eskader zal dit punt nu wel tot
klaarheid hebben gebracht.
Een Reuters-telegram, dd. Penang 20 Nov., bracht inderdaad het bericht dat de expeditie op
dien dag van Batavia was uitgezeild.
Althans tijdelijk na het sneuvelen van den Generaal Michiels en tot op de aankomst van den
hertog Bernhard van Saxen-Weimar.
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het Indisch leger stond, die vooral als Gouverneur van Sumatra's Westkust de
Atjihneezen van nabij leerde kennen en veel met hen in aanraking kwam, die zelf
te Aijih was, er wel voor zal zorgen dat van al hetgeen, in moreelen en materieelen
zin, aan de cerste expeditie mogelijk ontbrak, aan de tweede niet zal ontbreken.
God geve dat wij, Hagenaars, hem spoedig als overwinnaar van Atjih feestelijk
mogen inhalen!
Het prestige van Nederland toch eischt dat wij Atjih overwinnen en voor altijd
onschadelijk maken. Want, al is waar, wat de hr. Gerlach op blz. 99 schrijft, dat ‘de
ontvangen klap op een hoogst gevoelige wijze door ons is beantwoord,’ het i s een
treurig feit dat de eerste expeditie is mislukt; het i s een feit dat wij z i j n
teruggetrokken. Let wel: wij zeggen niet: dat wij hebben m o e t e n terugtrekken.
Want meer en meer, helaas! komen feiten aan het licht, waaruit is op te maken dat
bij beter beleid van terugtrekken geen sprake had behoeven te zijn; dat bij beter
beleid de tweede expeditie en al de schatten welke zij reeds kostte en het bloed dat
zij wellicht nog zal kosten, gespaard hadden kunnen worden. Wij constateeren
slechts het feit dat wij z i j n teruggetrokken en dat dus eene tweede expeditie noodig
was tot herstel van Nederlandsch prestige, dat door het mislukken van de eerste
expeditie in Indie en daarbuiten een geducht échec leed.
Geheel eens zijn wij het ook met Gerlach's slotwoorden, waar hij zegt: ‘de
annexatie van Atjih zal voor Nederland eene noodzakelijkheid, en voor Atjih wellicht
een geluk zijn. Die annexatie wordt een natuurlijk gevolg van onzen’ (door het jongst
tractaat met Engeland) ‘gewijzigden toestand op Sumatra, en is, al wordt ze door
ons noch gewenscht noch begeerd en al brengt zij geen rechtstreeksch voordeel
1)
aan, ook uit een politiek oogpunt niet te vermijden . Er behoort voor goed een

1)

Dat dit ook het gevoelen is der Regeering, is gebleken uit het op 20 Nov. verschenen antwoord
van den minister van Kolonien op het voorloopig verslag over hoofdstuk IX der Staatsbegrooting
voor 1874. De minister zegt daarin: Het gevolg van den oorlog zal moeten zijn, dat Atjih onder
de Nederlandsche souvereiniteit wordt gebracht, omdat gebleken is dat op geen andere wijze
waarborgen kunnen verkregen worden tegen een herhaling der moeielijkheden; maar onder
het oppergezag van Nederland zal aan Atjih het recht van zelfbestuur kunnen worden gelaten;
want aan het brengen van Atjih onder ons rechtstreeks bestuur wordt door de Regeering niet
gedacht.
Vooraf had de minister het onvermijdelijke van den oorlog op nieuw betoogd door te wijzen
op de verraderlijke houding van Atjih, dat onder de oogen als 't ware onzer gevolmachtigden
met vreemdelingen onderhandelde en zich op den oorlog voorbereidde. Niet het tractraat met
Engeland, maar Atjih alleen draagt de schuld van den oorlog. Men leze vooral ook wat de
minister daarbij zeide over Atjih's onderhandelingen met vreemde mogendheden en over de
welwillendheid, welke Nederland bij dezen allen vond, omdat, vergissen wij ons niet, de
minister daarbij in meer onthullingen trad, dan hij tot nu had gedaan.
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einde te komen aan de kuiperijen, uit dat broeinest van ongerechtigheid en
wanbestuur voortgekomen; en als men let op den wensch van zoovele landschappen
van dat ongelukkig rijk om zich aan ons te onderwerpen, dan kan het misschien
voor het Atjineesche volk een zegen zijn, van het ondragelijk juk zijner sultans te
worden verlost. 't Is wenschelijk, ook voor de algemeene belangen, dat voortaan
geen ander gezag geduld, geene andere heerschappij erkend, geene andere wetten
op Sumatra worden geëerbiedigd dan van eene regeering, die hare plichten beseft
en de roeping begrijpt welke zij dáár heeft te vervullen.’
En een ieder zal gewis met den heer Gerlach instemmen, wanneer hij ten slotte
den wensch uitspreekt: ‘Moge de regeering met moed en ijver, maar tevens met
eene krachtige hand de taak aanvaarden, die op dat schoone, rijke eiland voor ons
schijnt weggelegd, opdat spoedig scheepvaart en handel herleven en bloeien onder
een verlicht, vrijgevig bestuur en onder de trouwe hoede der Nederlandsche vlag!’
20 Nov. 1873. J.K.W.
QUARLES VAN UFFORD.
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INVENTARIS van het Oud Archief der stad Middelburg 1217-1581. Door
Mr. J.H. DE STOPPELAAR, Gemeente-archivaris. Eerste Afdeeling. Van het
oudste stuk: de keur van Middelburg van 1217 tot het einde der
Bourgondische heerschappij, 27 Maart 1482. Middelburg, J.C. en W.
o

ALTORFFER. Stadsdrukkers 1873. 160 blz. in 8 .
De inventaris van het archief eener stad zoo belangrijk als Zeelands hoofdstad,
bewerkt door een man zoo gunstig bekend als de Heer de St. - dat belooft veel! En
inderdaad wie belang stelt in geschied- of oudheidkunde, of in eenig onderdeel er
van, legt dit eerste gedeelte niet uit de hand zonder zijne kennis verrijkt te hebben.
Voor de algemeene vaderlandsche geschiedenis bevat het archief eene menigte
bijdragen. Wie de handelsbetrekkingen bestuderen wil, welke onze voorouders met
Noord en Zuid onderhielden, vindt hier menig belangrijk stuk, op de Hanse
betrekkelijk. Wie belang stelt in het gildewezen treft hier tal van gildebrieven aan,
die niet slechts met een enkel woord vermeld zijn, maar welker inhoud vrij uitvoerig
wedergegeven is. De beoefenaar der numismatiek zal niet te vergeefs hier zoeken
naar menige oude muntordonnantie. Wie zich verdiepen wil in eene vergelijkende
beschouwing der oud-vaderlandsche regten, mag niet nalaten kennis te nemen van
de massa stedelijke keuren, die door den archivaris zeker niet het stiefmoederlijkst
behandeld zijn - kortom: ‘elk wat wils’ is hier van toepassing voor Zeeuw en niet
Zeeuw. Ja wat meer zegt; ik geloof niet, dat er in dezen Inventaris één stuk voorkomt,
over welks wetenschappelijke belangrijkheid verschil van gevoelen zoude kunnen
bestaan!
Benijdenswaardige Archivaris, die geen kostbaren tijd hebt behoeven te verspillen
met het doorlezen en beschrijven van allerlei voor de wetenschap onnutte acten,
die alleen uit een administratief oogpunt mogelijk vroeg of laat van eenig nut zouden
kunnen zijn! Hoe menige uwer collegas ziet zich verpligt verreweg het grootste
gedeelte van zijnen tijd te wijden aan schepenbrieven, transportboeken, leenregisters,
enz. enz. waarin slechts nu en dan eene merkwaardige uitdrukking, eene
wetenswaardige bijzonderheid, eene opvallende gebeurtenis de aandacht trekt!
Of - vreesselijke twijfel! - zoude de Heer de St. alle dergelijke stukken
ongecatalogiseerd hebben gelaten? Het werk is verdeeld in 3 deelen, waarvan het
eerste de Grafelijke Regeering, het tweede de Republiek der Vereenigde
Nederlanden,
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het derde de Bataafsche Republiek, het Koningrijk Holland en het Fransche Keizerrijk
omvatten zal. Volgens den op den omslag gedrukten titel bevat deze eerste aflevering
alleen de eerste afdeeling van het eerste deel, loopende van 1217-27 Maart 1482;
doch in werkelijkheid ontvangt men meer, want van de tweede afdeeling, die tot
1515 zal loopen, is reeds een gedeelte (28 Maart 1482 tot 20 Jan. 1490/89) er bij
gevoegd.
Het tijdvak 1217-1490 nu bevat volgens den catalogus 610 stukken, daaronder
de uit Registers en dergelijke verzamelingen ontleende medegerekend. Zeer
onwaarschijnlijk is het, dat daarin alles zoude zijn opgenomen, wat het
Middelburgsche Archief over dat tijdvak bevat en is deze onderstelling juist, dan
hebben we hier eene B l o e m l e z i n g uit, maar geen I n v e n t a r i s van het Archief.
Wat al of niet opgenomen wordt in zulke Catalogi hangt geheel af van de subjectieve
meening van den Archivaris en daarom verdient deze wijze van beschrijving der
archieven m.i. onvoorwaardelijk afkeuring. Is hij jurist, dan zal hij mogelijk voor
kerkhistorische stukken minder belangstelling toonen dan voor de oude regtsbronnen;
is hij theologant, dan zal hem het belangrijke welligt niet in het oog vallen van een
uit een juridisch oogpunt wetenswaardig stuk; is hij litterator, dan zal hij bij voorkeur
letten op taalkundige bijdragen, maar gevaar loopen niet de noodige belangstelling
te toonen voor in andere opzigten gewigtige documenten, enz. De bekwaamheid
van den Archivaris kan niet zoo groot zijn, dat zij waarborgen genoeg tegen dit
gevaar oplevert. Ik wijs slechts op den zoo te regt met roem bekenden Molhuijsen,
die na jaren lang te Deventer archivaris geweest te zijn, in die betrekking naar
Kampen overgeplaatst, een Inventaris opgemaakt heeft, die door een ieder met
ingenomenheid doorbladerd werd en mij wel eens als model van een uitstekenden
Inventaris voorgehouden is. En wat is nu voor korten tijd gebleken? Dat hij niets
anders gecatalogiseerd heeft, dan hetgeen, waarvan hij de waarde begrijpen kon,
en dat het grootste gedeelte als onnut op zijde geschoven is, hoewel het meerendeel
dier stukken volstrekt niet onbelangrijk genoeg is, om eene dergelijke handelwijze
te wettigen. Wat wordt er op die wijze stelseloos aan onze archieven gearbeid, als
iedere nieuw benoemde archivaris beginnen moet [met het door zijn voorganger
slecht bewerkte op nieuw in behandeling te nemen!
De Inventaris van het Middelburgsch archief is nog niet voor-
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zien van eene inleiding of iets dergelijks; gevaarlijk acht ik het daarom reeds nu
omtrent sommige punten een oordeel uittespreken, daar welligt later duidelijk blijken
zal, waarom het werk zoo en niet anders ingerigt is. Dat hij echter niet den waren
inhoud van het archief opgeeft, is wel niet twijfelachtig indien men ziet, hoe weinig
acten opgenomen zijn uit Registers, waarvan de omvang blijkt uit de hier en daar
aangehaalde bladzijden.
Het beschrijven en rangschikken van een eenigzins rijk archief kost, als het naar
eisch geschiedt een menschenleven of zelfs menschenlevens. Maar het kan ook
in weinig jaren geschieden door er eene bloemlezing uit te geven. Voor den archivaris
zelven is deze laatste methode verreweg het ‘lohnendst’; want zijn arbeid vordert
in het oog loopend en het groote publiek waardeert den catalogus, waarin zoo veel
interessants voorkomt. Voor het archief zelf is het echter het zekerste middel om te
beletten, dat het ooit naar behooren bearbeid wordt, want als er eens een catalogus
op een stedelijk archief bestaat, dan moge die zoo onvoldoende zijn als hij wil, de
raadsleden zullen hun geweten er mede geruststellen en zeggen dat voor het archief
genoeg gedaan is. Er bestaat immers een Inventaris!
Vergis ik mij niet, dan zal binnen weinig jaren het archief van Middelburg geheel
geïnventariseerd zijn en men zal den bewerker dank zeggen en hulde toebrengen
voor den ijver en de kunde, waarmede hij een zoo veel omvattenden arbeid ten
einde gebragt heeft. En wie, als de ondergeteekende, niet onvoorwaardelijk instemt
met dat huldebetoon, loopt gevaar voor een bedilal en een onverdragelijke betweter
gehouden te worden.
Mr. J.I. VAN DOORNINCK.
De afstamming van den mensch en over teeltkeus
m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e k s e door C h a r l e s D a r w i n . Uit
het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door D r . H.
H a r t o g h H e i j s v a n Z o u t e v e e n . Delft, Ykema en van Gijn.
Het is een wel merkwaardig feit, dat juist het orthodoxe Engeland de mannen
opleverde, die aan de wetenschap in onze dagen de krachtigste wapenen schonken
in den strijd tegen het
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traditioneel geloof. Lijell gaf door zijne P r i n c i p l e s o f g e o l o g y den doodsteek
aan het bijbelsche scheppingsverhaal, waar hij aantoonde, niet alleen hoe de aarde
in haar tegenwoordigen toestand veel ouder was dan men meende, maar bovenal
hoe niet door een plotselinge omwenteling de aarde haar tegenwoordigen vorm
verkregen had; hoe de wijzigingen in het aardoppervlak, welke wij nog kunnen
waarnemen, voldoende zijn om in een zoo lang tijdverloop alle toestanden geheel
en al te veranderen, hoe dus de verheffing der bergen, het ontstaan der eilanden,
de zoogenaamde ijsperiode en het zachtere klimaat, dat in Europa daarop volgde,
voldoende verklaring vinden in de natuurwetten, die nog steeds hun invloed doen
gevoelen. Wat Lijell deed op het gebied der geologie, werd door Darwin met niet
minder succes voor de anthropologie verricht. Hier wierp hij de slagboomen omver,
die menschelijke kortzichtigheid geplaatst had tusschen de rassen der menschen,
tusschen de soorten der bewerktuigde wezens. Meer nog dan Lijell vond hij
bestrijding. Geen wonder: het bijgeloof vond een krachtigen bondgenoot in de
menschelijke ijdelheid. Had men zich slechts schoorvoetend gewend in den neger
een broeder te begroeten, 't viel hard in den gorilla een neef te moeten zien.
Trouwens Darwin zelf stelde zijn lezers niet terstond zoo hoogen eisch. Zijn eerste
werk, waarin hij stellingen uiteenzette, reeds vroeger door Goethe, door Lamarck
en door anderen ter sprake gebracht, zijn O r i g i n o f s p e c i e s , was zeer
gematigd; zich bijna uitsluitend grondende op de ervaring toonde hij de verwantschap
van een aantal schijnbaar verschillende diersoorten aan en de oorzaken, waardoor
geleidelijk de wijzigingen hadden plaats gehad, die de afstammelingen van eenzelfde
diersoort zoover hadden doen uiteenloopen om eindelijk tot de conclusie te komen:
‘dat de dieren van ten hoogste vier of vijf stamvaders afstammen en de planten van
een even groot of kleiner getal.’ Over de plaats, dien de mensch in de dierenwereld
innam, liet hij zich niet uit. Intusschen vond zijne leer weldra talrijke aanhangers,
het Darwinisme werd een stelsel, waarin de leemten moesten worden aangevuld.
1)
Onder hen, die dit beproefden, hebben vooral Haeckel door de logische

1)

N a t ü r l i c h e S c h ö p f u n g s g e s c h i c h t e . Gemeinverständliche wissenschaftliche
Vorträge über die Entwickelungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und
Lamarck im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen
und andere damit zusammenhängende Grundfragen der Naturwissenschaft von d r . E r n s t
H a e c k e l prof. an der Universität Jena. Berlin, Georg Reimer.
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scherpheidzinnig van zijne redeneering en Karl Vogt door de heftigheid zijner
polemiek en zijn schitterenden stijl medegewerkt om Darwin's denkbeelden populair
te maken.
Zoo werd weldra de kwestie der afstamming van den mensch de strijdvraag, die
door verdedigers en bestrijders van het Darwinisme werd op den voorgrond gesteld.
Met belangstelling moest men daarbij uitzien naar het oordeel van den meester
zelven. Een tweede werk, waarvan de O r i g i n o f s p e c i e s slechts als 't ware
de inleiding geweest was, T h e v a r i a t i o n o f a n i m a l s a n d p l a n t s u n d e r
d o m e s t i c a t i o n , gaf wel geen direkt antwoord op de groote vraag, maar Darwin
verliet er toch meer den weg der zuivere ervaring om zich te wagen op 't glibberig
pad der hypothese. Zoo in de leer der pangenesis, die de opgemerkte verschijnselen
moest verklaren, en volgens welke aan de tallooze cellen, uit welke ieder lichaam
bestaat, een zeker zelfstandig leven wordt toegeschreven, waardoor zij zich op
verschillende wijzen zouden kunnen ontwikkelen, en soms verschillende geslachten
sluimeren om eerst later tot ontwikkeling te komen.
Eindelijk verscheen T h e D e s c e n t o f M a n a n d s e l e c t i o n i n r e l a t i o n
t o s e x . Gaan wij in 't kort na op welke wijze Darwin daarin den mensch zijne juiste
plaats in zijn stelsel aanwijst. Op zijne gewone degelijke en uitvoerige wijze worden
vooreerst de punten van vergelijking tusschen den mensch en de overige diersoorten
aangetoond. Terecht wordt daarbij gewicht gehecht aan de rudimentaire organen,
die evenals bij de overige hoogere diersoorten ook bij den mensch voorkomen en
door Darwin reeds in zijn vorige werken uitvoerig waren besproken. Daartoe
behooren een aantal spieren o.a. die onder de schedelhuid liggen, en die welke
sommige dieren in staat stellen de ooren naar willekeur te bewegen. Enkele
menschen bezitten nog het vermogen deze spieren te gebruiken, maar in den regel
verkeeren ze in rudimentairen toestand. Zoo ook het derde ooglid, dat bij de vogels
zoo goed ontwikkeld is, de reukzin, voor den mensch van minder belang dan voor
vele overige dieren en daardoor minder ontwikkeld, het fijne, wollige haar, dat het
menschelijk foetus bedekt maar later verdwijnt, enz. Om het
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bestaan van rudimentaire organen te begrijpen, meent Darwin, hebben wij slechts
te vooronderstellen, dat een vroegere voorvader die deelen in volkomen staat bezat,
en dat zij onder veranderde levensvoorwaarden zeer verkleind werden, hetzij alleen
doordat zij niet gebruikt werden, hetzij door de natuurlijke teeltkeus van die
individuen, die het minst overladen waren met een overtollig deel, geholpen door
de overige boven aangegeven middelen. Op die wijze kunnen wij begrijpen, wat de
reden is van het feit, dat de mensch en al de overige gewervelde dieren volgens
dezelfde algemeene type gevormd zijn, waarom zij dezelfde vroege
ontwikkelingstrappen doorloopen, en waarom sommige rudimentaire deelen bij hen
allen voorkomen. Bij gevolg moeten wij onbewimpeld hunne gemeenschappelijke
afstamming aannemen.
In het tweede hoofdstuk komt Darwin op geestelijk terrein en bespreekt hij het
onderscheid, dat tusschen de geestvermogens van den mensch en die der lagere
dieren bestaat. Hij erkent, dat dit onderscheid zeer groot is, terwijl dit te meer in 't
oog valt, daar de ontwikkeling van den beschaafden Europeaan en den wilde, hoe
verschillend ook, door tallooze tusschentrappen wordt aangevuld; maar daarbij
meent hij tevens, dat er een veel grooter tusschenruimte in geestvermogens bestaat
tusschen een der laagste visschen, zooals een lamprei of een slakprik en een der
hoogere aapsoorten dan tusschen een aap en den mensch. Hij betoogt zelfs, dat
er ten opzichte van de geestvermogens tusschen den mensch en de hoogere
zoogdieren geen fundamenteel verschil bestaat. Daarbij bespreekt hij eerst de
verschillende theorieën aangaande de verhouding tusschen instinkt en verstand,
toont daarbij aan, hoe de rede en zelfs de spraak ook aan de overige diersoorten
niet geheel vreemd, slechts onontwikkeld is en herleidt eindelijk het zedelijk gevoel
tot een instinkt der gezelligheid, vereenigd met een werkzamen geest. Aan dit laatste
punt is het derde hoofdstuk gewijd.
Zoo is de lezer voorbereid op het betoog, hoe de mensch zich eigentlijk uit den
een of anderen lageren vorm ontwikkeld heeft, en hieraan zal ook hij, die er niet
door overtuigd is, den lof van groote scherpzinnigheid niet ontzeggen. Natuurlijk
speelt de teeltkeus hier een groote rol, hoewel Darwin opmerkt, dat deze, ten minste
op den lichaamsbouw, minder invloed moest uitoefenen, naarmate de
geestvermogens meer ontwikkeld werden. Dan ech-
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ter is de groote stap reeds gedaan en de veranderlijkheid, die men nu nog bij den
mensch kan waarnemen, verklaart voldoende de wijzigingen, die het menschdom
later onderging en door welke het in zoo verschillende rassen geplitst werd.
De beide laatste hoofdstukken van het eerste gedeelte behandelen den stamboom
van den mensch en de verschillende menschenrassen. Hoewel Darwin de
verwantschap tusschen de drie hoogere verwante klassen van dieren, de Zoogdieren,
Vogels en Reptielen met de beide lagere klassen van gewervelde Dieren, de
Amphibiën en de Visschen, vooralsnog onverklaarbaar acht, meent hij, dat in de
klasse der zoogdieren de stappen niet moeilijk te begrijpen zijn, en opklimmende
tot den mensch laat hij dezen afstammen van de Apen der Oude Wereld, de broeders
der Apen van de Nieuwe Wereld. Dat daarmede intusschen juist geen thans nog
levende aapsoorten als onze voorouders bedoeld worden, behoeft wel geen betoog.
Het is hier de plaats een woord van lof en erkentelijkheid uit te spreken ten opzichte
van de Nederlandsche bewerking, die wij aan de bekwame hand van Dr. H. Hartogh
Heys van Zouteveen te danken hebben. Niet tevreden toch ons in gemakkelijken
en helderen stijl het oorspronkelijke werk weer te geven, heeft hij het bovendien
verrijkt met een groot getal aanteekeningen, in welke hij niet alleen eigen
opmerkingen maar ook de stellingen van andere Darwinisten aanhaalt, zoodat wij
daardoor als het ware een résumé krijgen van de stellingen, op het zoo
belangwekkende gebied der afstamming van den mensch door verschillende
anthropologen uiteengezet. Vooral bij de hoofdstukken over den stamboom van
den mensch en de menschenrassen is hij mild met zijne aanteekeningen, die deze
onderwerpen nog nader uitwerken dan Darwin dit deed, en geeft hij ook Haeckel's
stamboom van den mensch, en diens overzicht der rassen. Aan het eerste dezer
beide hoofdstukken zijn ook als bijlage stellingen toegevoegd, door Dr. P. Harting
in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen voorgedragen, betreffende de
ontwikkelingshypothese en de afstamming van het menschelijk geslacht. Geheel
in overeenstemming met Darwin ziet dr. H. in de organische schepping (st. 1) ‘een
onafgebroken geheel, van het eerste verschijnen van levende wezens op aarde af
tot aan den tegenwoordigen tijd toe’; terwijl hij verder stelt (15) ‘de schepping van
het menschelijk geslacht kan vergeleken worden met de schepping
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van elken individueelen mensch. De veranderingen, die bij den laatsten, gedurende
de vorming der vrucht in den loop van weinig maanden plaats grijpen, geven een
beeld van de veranderingen, die na verloop van millioenen jaren, met het ontstaan
van den menschelijken vorm, zoo als wij dien kennen, geëindigd zijn.’
Over het tweede gedeelte, dat ‘de sexueele teeltkeus’ behandelt, kunnen wij
korter zijn. Darwin gaat uit van de stelling, dat er nagenoeg altijd tusschen de
mannetjes een strijd is over de wijfjes, dat de laatsten eene keuze doen, en dat
deze strijd een belangrijken invloed uitoefent op den vorm der eersten. De
wijzigingen, die deze dien ten gevolge bij de verschillende diersoorten heeft
ondergaan, worden uitvoerig besproken. Zij bestaan hoofdzakelijk in de wapenen,
die hun in dien strijd ten dienste staan, en in de middelen, door welke zij de wijfjes
weten te bekoren, gezang, fraai gevederte of andere natuurlijke sieraden. Hoe deze
voordeelen op 't nageslacht in steeds toenemende mate moesten overerven, zal
men na de studie van Darwin's vroegere werken gemakkelijk begrijpen. Tegen de
toepassing dezer stelling op den mensch zijn echter vrij belangrijke bezwaren
ingebracht, vooral naar aanleiding van Darwin's redeneering over de oorzaak der
gladde huid bij den mensch. Men zou toch daarbij moeten aannemen, dat op zulke
punten gedurende een reeks van geslachten een zelfde smaak bij de vrouwen
heerschte, wat met de ervaring in strijd is. Wel is waar merkt Darwin op, dat de
modes der wilden veel bestendiger zijn dan de onze, maar aan den anderen kant
erkent hij, dat gebaarde rassen hun baarden bewonderen en hoog waardeeren.
Daaruit zou moeten volgen, dat ook onze harige voorouders hun dichtbehaarde
huid zullen bewonderd hebben, en het is onverklaarbaar, hoe deze mode zoo geheel
zou veranderd zijn. Zoo is het ook een bloote hypothese, wanneer Darwin den
baardgroei bij de Europeanen aan atavisme toeschrijft. Over 't geheel is dit dan ook
het zwakke punt van Darwin's jongste werk, dat hij te veel tracht te verklaren,
waardoor het soms den schijn krijgt, dat hij de eene hypothese tracht te bewijzen
door eene andere.
Met dat al blijft D e a f s t a m m i n g v a n d e n m e n s c h een allermerkwaardigst
werk, dat er in zijne Nederlandsche uitgave niet minder op geworden is. Het laatste
gedeelte is door
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den vertaler verrijkt met aanteekeningen, hoofdzakelijk ook de statistieke cijfers
aangaande Nederland bevattende, voor zoover die tot toelichting van Darwin's
stellingen konden dienen.
Ook den uitgever komt alle lof toe voor de nette uitvoering en den schat van
uitmuntende afbeeldingen gedeeltelijk naar het oorspronkelijke werk, gedeeltelijk
ook naar Brehm's Thierleben.
G.J. DOZY.

II. Godgeleerdheid.
De ware geschiedenis van Jozua Davids uit het
E n g e l s c h vertaald door C. Vosmaer.
‘Een merkwaardig en treffend boek’ verklaart de vertaler in de voorrede, en met die
woorden heeft hij stellig den eersten indruk aangeduid, dien iedereen, dunkt mij, bij
de lezing van bovengenoemd geschrift moet ontvangen. Vooral in Engeland zal
deze geschiedenis van Jozua Davids een' geweldigen schok gegeven hebben,
eenigszins gelijk aan den storm voor eenige jaren door Renan's leven van Jezus in
Frankrijk en elders veroorzaakt. Ofschoon de geest der nieuwe richting op
godsdienstig gebied in den laatsten tijd ook tot Engeland is doorgedrongen, is echter
de groote menigte aldaar nog te zeer gevangen onder de macht der overlevering
om niet op te schrikken, waar haar een Christus wordt voorgesteld, die slechts
‘mensch was als andere menschen.’ De schrijfster - want na het jongste letterkundig
bericht van the Athenaeum dat eerlang een nieuw werk het licht zal zien van
‘Mevrouw Lynn Linton, de schrijfster van Jozua Davids’ mag als zeker worden
aangenomen dat werkelijk eene vrouw dit boek vervaardigd heeft - de schrijfster
alzoo heeft op het punt harer Christus-beschouwing hare lezers geen oogenblik in
het onzekere gelaten. ‘Jezus was geen stem uit de wolken,’ - zegt zij in de voorrede
voor de derde uitgaaf door den heer Vosmaer aangehaald - ‘geen brandend
braambosch, geen verschijning; hij ging niet rond met een nimbus om 't hoofd; maar
hij was iets werkelijks, een mensch als een onzer. De latere vereering heeft in hare
overdrijving het gewoon mensche-
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lijke van zijn leven verduisterd en de kerkelijke kunst heeft verder medegearbeid
aan de onwaarheid van zijn geidealiseerd beeld.’ Ja, nog sterker drukt de auteur
zich uit, wanneer zij Jozua laat spreken: ‘Ik laat de wonderen los, en de leer der
verzoening en van Jezus' god[delijk]heid, en de voor geen ontwikkeling vatbare
vastheid van zijne lessen. Hij was een voortbrengsel van zijn tijd, en zoo hij in
sommige zaken verder ging dan zijn tijd, hij was in andere dingen op dezelfde
hoogte.....Zijn geest was niet rijp voor een algeheele omkeering van het
maatschappelijk vraagstuk en zijne hand niet sterk genoeg om haar te volvoeren
zoo hij haar al had bedacht.’ (bl. 42 en 43). Voor de Engelsche rechtzinnigheid
natuurlijk een onbeschrijfelijke ergernis! In ons vaderland evenwel, waar men reeds
zoo lang heeft getracht aan het echt menschelijke in Jezus' leven recht te laten
weervaren, kan het boek uit een theologisch oogpunt weinig belangstelling meer
wekken.
Van waar dan, dat het toch zulk een' buitengewonen opgang maakt ook in onze
beschaafde kringen en ge bijna nergens in gezelschap kunt zijn, waar u niet gevraagd
wordt, of ge Jozua Davids reeds hebt gelezen? Omdat er zelden of nooit misschien
een geschrift is uitgekomen, waarin met zulke overredingskracht en zulk een' voor
niets terugdeinzenden moed de gevolgtrekkingen van Jezus' beginselen op
maatschappelijk gebied worden aangewezen. Met dit boek in handen voelt gij u in
het geweten gegrepen en onwederstaanbaar gedrongen aan u zelv' de vraag voor
te leggen: wat heb ik gedaan voor de verwezenlijking van Jezus' ideaal? Lieden,
die in hun vadzige rust niet gestoord willen worden, moeten dit werk ongelezen
laten. Zijn groote verdienste toch is almede hierin gelegen dat het iemand dwingt
tot nadenken en zelfbeproeving, hem daartoe dwingt op den toon eener profetische
de

overtuiging. De auteur plaatst onze hooggeloofde 19 eeuw lijnrecht tegenover het
beeld van den Menschenzoon; met ontzaglijken ernst herinnert zij telkens aan de
groote eischen van den Meester en roept nu de samenleving op, dat ze zich beslist
vóor of tegen hem zal verklaren. Geen halfheid in 's Hemels naam, geen
geveinsdheid, geen belijdenis van Jezus' persoon gepaard met een voortdurende
verloochening van zijnen geest, geen snijdend contrast langer tusschen leer en
leven. Het maatschappelijk bewustzijn moet getuigen, wat waar is: de wetenschap
der samenleving, die de sociale verschijnselen, hoe ellendig
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ook en bedroevend, tot vaste wetten terugbrengt en uitdrukt in koude formulen van
vraag en aanbod, van verdienste en loon òf de opzoekende en reddende liefde van
Jezus. Nu kan met recht, geloof ik, worden beweerd dat dit dilemma, waarop het
boek telkens terugkomt, zeer ongelukkig gesteld is, daar de staathuishoudkunde
en de helpende liefde niet noodzakelijk met elkander in strijd behoeven te wezen.
En allerzonderlingst is zeker de tegenspraak, waarin de schrijfster vervalt, als zij
aan Jozua later de woorden in den mond legt, dat ‘Jezus in onzen tijd de waarheden
der (sociale) wetenschap zou aannemen’ (bl. 44). Hiermede heeft zij zelve den vorm
van het door haar gestelde dilemma veroordeeld en de kracht van haar betoog niet
weinig verzwakt. Maar een onweersprekelijk feit blijft het niet te min, dat zij de
wonden der samenleving met vaste hand heeft opengelegd en de wanverhoudingen
der maatschappij op ontzettende wijze doet uitkomen. Dat is in elk geval een zegen.
Wat openbaar maakt is licht. Dank zijn wij verschuldigd aan allen, die den moed
hebben ons wakker te roepen uit onze zoete droomen, en het zelfbehagen, waarmee
onze eeuw roem draagt op haren vooruitgang, in al zijn dwaasheid ten toon te
stellen. De auteur geeft aan menigeen een gevoelige les, niet het minst aan de
wezenlijk rechtschapen en fatsoenlijke menschen ‘die de bekeering niet van noode
hebben’ maar die door hun gewone grondregelen over braafheid en armoe aan
anderen de bekeering dikwijls zoo moeielijk maken. En wie het ideaal der algemeene
menschenliefde niet hebben opgegeven, wie in weerwil van den killen adem der
werkelijkheid blijven gelooven aan het recht en de toekomst van Jezus' beginselen,
zij voelen zich na de lezing van Jozua Davids meer dan ooit beschaamd, bedroefd
en verslagen over de onchristelijkheid der maatschappij, die wel over den Meester
weet te praten en te redetwisten, maar, waar het aankomt op de toepassing van
zijn levensgedachte, zoo jammerlijk blijft te kort schieten.
De vraag is gedaan, of dit boek, gelijk de titel aangeeft, voor een ware
geschiedenis dan wel voor een schoone verdichting moet gehouden worden. De
vertaler onderstelt het laatste. Jozua Davids noemt hij ‘eene onmiskenbare paralel’
van Jezus. En zeker de punten van overeenkomst zijn te treffend om louter toevallig
te kunnen zijn. Hun aantal is zelfs nog vrij wat grooter, dan de heer Vosmaer in de
voorrede heeft opgemerkt. Reeds
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de naam Jozua Davids is een duidelijke terugslag op dien van Jezus, een nieuweren
vorm voor het oude Jozua, ‘uit het geslacht van David naar het vleesch’ (Rom. 1:3).
Gelijk Jezus gehouden werd voor een telg uit het oude koningshuis van David, zoo
leefde ook in het timmermansgezin van Jozua de overlevering voort, dat hij van den
beroemden koning Arthur afstamde. ‘'t Was eene begoocheling,’ - zegt de schrijfster
- maar eene onschuldige, en zij moge dus gelden voor wat ze was.’ Niet alleen is
Jan, de meest vertrouwde vriend en latere levensbeschrijver van Jozua een pendant
van Johannes, den discipel dien Jezus liefhad, en naar de gewone opvatting den
de

schrijver van het 4 evangelie; niet alleen is Maria Prinsep, de gevallen vrouw, door
Jozua gered en sedert door de sterkste banden van liefde en dankbaarheid aan
hem gehecht, eene tweede Maria Magdalena, die, ofschoon het eerst Luk. 8:2
genoemd, reeds zeer vroeg met de boetvaardige zondares uit Lukas 7 is verward
geworden. Maar behalve in deze en meer andere sterk in 't oog springende
voorbeelden, waarop ook de vertaler gewezen heeft straalt de overeenkomst nog
in verschillende kleine bijzonderheden door. Gelijk Jezus uit het twaalftal, door hem
uitgekozen, drie jongeren tot zijn meer intiemen omgang toeliet, zoo gaat ook Jozua
in een der meest beslissende oogenblikken van zijn jeugd ‘met Jan en twee anderen
naar buiten, overtuigd dat zijn geloof den berg verzetten zou.’ (bl. 14). Evenals in
het leven van Jezus treedt ook in dat van Jozua de moeder al heel spoedig op den
achtergrond en vermeldt de biograaf, in overstemming met het verhaal Mark. 3:
31-35, slechts eenmaal, ‘onze moeders, onaangenaam getroffen door de geruchten,
die haar omtrent ons ter oore kwamen, meenden ons een waarschuwing te moeten
zenden,’ maar voegt er aanstonds bij: ‘wij hadden ons eigen geweten, en daarmede
deed het er weinig toe wat men verkoos van ons gelooven’ (bl. 105). Jozua's oude
dorpsgenooten, die zich te Londen bij hem hadden gevoegd en voor hem arbeidden,
slaan terug op de Galilesche vrienden van Jezus; en de liefdemalen door Jozua
aangericht in een achterbuurt der hoofdstad (bl. 70) herinneren ons aan de
tafelgemeenschap, door Jezus onderhouden met tollenaars en zondaars. Met
dezelfde gewisheid, waarmede Jezus zijn einde voorzag te Jeruzalem, neemt ook
Jozua den laatsten avond van zijn leven afscheid van zijn trouwen vriend. ‘Hij drukte
mij de handen hartelijk, en zei: -

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

70
God zegen je, Jan; je bent altijd een getrouwe vriend voor me geweest. - Een
plechtige droefheid vervulde hem, als een martelaar die den dood tegemoet (1.
tegen) gaat, standvastig, getuigende, maar - met de wetenschap dat hij ging sterven.’
(bl. 164).
Gelijk ik reeds zeide, kan die overeenkomst niet maar toevallig zijn. Evenwel is
hiermede het oordeel, dat het boek slechts eene schoone verdichting zou wezen,
niet volkomen gerechtvaardigd. Niets verhindert ons de mogelijkheid te erkennen,
dat het leven van Jozua Davids althans in zijn hoofdtrekken is geweest eene ware
geschiedenis, waarin alleen de namen zijn veranderd en nu en dan enkele
bijzonderheden zijn ingevlochten, die het streven van Jozua om de beginselen van
Jezus toe te passen nog sterker moeten doen uitkomen. De zorg door de auteur
aan stijl en vorm besteed is zóó gering, de kunstwaarde van haar boek zóó
onbeduidend, de handeling zóó eenvoudig, de personen zijn zóó naar het leven
geteekend, en, misschien alleen met uitzondering der bezoeken door Lady X in al
de pracht harer rijke kleedij aan een armenbuurt in Londen gebracht - een misgreep,
waartoe geene vrouw van beschaving komen zal - zijn de tafereelen zóó natuurlijk
geschetst, dat een leven als dat van Jozua Davids zeer goed mogelijk is. Of laat
het zich niet denken, dat iemand uit een onaanzienlijke omgeving, maar begaafd
met een meer dan gewonen aanleg, van jongs af gewend aan eene diepe en ernstige
opvatting van het leven en van een doorzettend karakter, reeds vroeg wordt getroffen
door het scherp verschil tusschen het ideaal van Jezus' Evangelie en de
werkelijkheid; dat hij naar een verklaring zoekt van dat contrast en, overtuigd dat
de samenleving alleen in naam Christelijk heeten mag, beproeft het ideaal zuiver
te houden van alle vooroordeelen en tot het uiterste toe in zijnen kring te
verwezenlijken? Is het verder niet denkbaar dat hij, met vasten tred voortgaande
op den ingeslagen weg, gedurig in botsing komt met de maatschappelijke gebruiken,
door hindernissen van allerlei aard wordt belemmerd en, eindelijk inziende dat hij
alleen tegen den stroom niet kan opzeilen, zich aansluit aan een beweging als de
Commune, naar haar diepste beginselen de zuivere oplossing - gelijk hij meent van het vraagstuk, waaraan hij zijn leven heeft gewijd?
Mij dunkt, onmogelijk is zoo iets in geenen deele. Doch hoe dit ook zijn moge,
verdichting of geschiedenis, tot de waarde van het boek doet het weinig af. 't Zij dat
er werkelijk een man
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geweest is als Jozua Davids, 't zij dat die persoon slechts een vrucht is van de
fantazie der schrijfster, de beteekenis van haar werk wordt er niet door veranderd.
Want welke is de bedoeling dezer merkwaardige uitgave; waartoe de
levensbeschrijving van Jozua in het licht gegeven? De auteur geeft in de voorrede
hare verbazing te kennen over de verschillende beoordeelingen van haar boek.
‘Eenigen hebben er niets dan eene ontboezeming van fijmelarij in gezien; anderen
eene parodie van Jezus' leven; sommigen hebben het boek veroordeeld om de
slechte ekonomische stellingen, waarin van de grieven van ons werklieden wordt
gewaagd en van onze onderdrukking door het kapitaal; anderen weder om zijn
zondig, of dwaas, streven naar algemeene broederschap en gelijkheid van standen,
die Jozua als de natuurlijke slotsom van het christendom beschouwde. Deze heeft
Jozua's leven een mislukt leven genoemd uithoofde van zijn eigen zwakheid, - gene
ziet er eene edele poging in, die alleen door de onchristelijkheid van ons christendom
verijdeld werd.’ Geen van al deze opvattingen, ook van de laatstgenoemde geldt
dit, schijnt blijkens het vervolg de ware te zijn. ‘Eenige weinigen slechts’ - zoo gaat
de auteur iets later voort - ‘ernstig in volstrekte oprechtheid hebben den waren zin
van Jozua's leven erkend, en zij alleen.’ Dat de schrijfster zelve tot die weinigen
behoort, dat zij de strekking van haar boek beter dan iemand anders begrepen moet
hebben, spreekt van zelf. Toch laat ze onmiddelijk daarna zich uit op zeer
twijfelachtigen toon. ‘Ik kom nogmaals op de reeds gedane vraag’ - zegt ze - ‘door
niemand van de beoordeelaars beantwoord: Wat is waar, de wetenschap of Jezus?
Als de wetenschap waar is, waarom hechten wij dan vol vooroordeel aan de letter
van een geloof welks geest dood is? Een geloof, bovendien dat slechte economie
politiek leert en gebrekkige sociologie? Als Jezus de waarheid is, hoe kunnen wij
dan een uur uitstellen zijne lessen en zijn daden, zoo hartstochtelijk humanitair als
beiden waren, in ons eigen maatschappelijk en staatkundig leven over te brengen?’
Verkeert de schrijfster zelve hier in het onzekere? Heeft ze slechts eene vraag
opgeworpen, waarop zij de aandacht van het publiek vestigen wil, opdat anderen
het antwoord geven? ‘Wij moeten moedig genoeg zijn in onze dagen van ons af te
vragen, hoeveel van onze overtuiging uitvoerbaar en hoeveel onuitvoerbaar is, en
na te laten zelfs wat het gebiedendst is voorgeschreven, wanneer wij vinden dat
het niet ver-
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standig en mogelijk is. Indien ons geloof ons tot staatkundige droombeelden leidt,
laten wij het afzweren; indien het ons de waarheid leert, laten wij er aan
gehoorzamen; het doet er niet toe welke maatschappelijke planten wij dan
ontwortelen....Indien een man als Jozua Davids een misgreep was, is de uitoefening
van het christendom berispelijk. En wat wordt er dan van het geloof? Hoe kunnen
wij een leven als heilig vereeren, waarvan de praktische navolging zedelijk een fout
en maatschappelijk een misdaad is?’ Geheel in overeenstemming hiermede luidt
de ontboezeming aan het slot: ‘En nogmaals vraag ik: wie heeft gelijk, de nieuwe
maatschappij in haar wedijver van standen en voortdurende uitwerping van de
zwakke individuen, - of de broederschap en het communisme, die geleerd werden
door den joodschen timmerman van Nazareth?
Wie zal mij antwoorden?
Wie zal het duistere helder maken?’
De bedoeling der schrijfster blijft dus in nevelen gehuld. Zelfs in de eigenlijke
levensbeschrijving straalt nu en dan de twijfel door. Na een catechismusprediking
vraagt de jonge Jozua aan Ds. Grand, den predikant zijner geboorteplaats, waarom
hij in zijn' omgang met de armen zijner gemeente zich niet houdt aan de uitspraken
van Jezus en zijne Apostelen. De heer Grand wordt erg boos. ‘'t Was mijne bedoeling
niet onbeschaamd te zijn, meneer, zei Jozua droevig, - ik wil alleen van u het rechte
van de dingen leeren en handelen zooals God heeft geboden en zooals Christus 't
ons heeft gewezen. Ik wou alleen de waarheid weten, en ik kan ze niet vinden.’
Sedert dien tijd herhaalt Jozua de proef om ongepaste vragen aan zijn meerderen
te doen niet. Alleen raakt hij meer en meer in gedachten verzonken; zijn geheele
denken en streven was: ‘hoe hij Christus zou verwezenlijken.’ Zijn hoofdvraag, die
hem reeds zooveel moeite gekost had bleef steeds deze: ‘als Christus God en zijn
leven ons ten voorbeeld gegeven is, hoe komt het dat wij dat niet letterlijk volgen
en zooals het in de evangelies voor ons ligt?’ In vast vertrouwen op de letterlijke
waarheid van elken tekst neemt hij een slangetje in de hand (Mark. 16:18). Maar
het dier beet hem en hij was er veel dagen ziek van. De dokter komt en schudt over
Jozua's ‘godsdienstige dwaasheid’ bedenkelijk het hoofd. - Maar wat wil je dan,
deugniet? zei de dokter met goedhartig ongeduld. - Ik wil vinden, meneer, wat waar
is, de
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bijbel die bepaalde wegen voorschrijft voor het leven, of de wereld die er niet aan
gehoorzaamt. Als Christus God is, kan hij ons geen onvolkomen voorbeeld nagelaten
hebben, dat we hier en daar naar de eischen van de wereld moeten verbeteren. Hij
is God of mensch - ik moet de waarheid weten.’ Nu wijzigt zich later wel zijn
beschouwing van Jezus. De mensch Jezus wordt zijn meester. Zelfs gaat hij zoo
ver van, in strijd met de ware verdraagzaamheid, tot zijn vrienden te zeggen:
‘Diegenen onder u, die liever in hem een God aanbidden dan den mensch navolgen,
moeten zich van mij afscheiden.’ Met zijne christologie is hij dus geheel in het reine.
Doch de twijfel, of het christelijk ideaal werkelijk houdbaar is, komt nog telkens bij
hem boven. In zijn gesprek met Lord X hijv., een dilettant-philanthroop, geeft hij op
diens tegenwerping, dat het onmogelijk is terug te keeren tot de gebruiken van het
eerste christendom, ten antwoord: ‘En dat is nu juist de moeilijkheid waarmede ik
worstel. Want indien de tegenwoordige maatschappij het bij het goede eind heeft,
had Jezus het bij 't verkeerde, en dan moeten wij elders dan bij hem omzien naar
eene oplossing van onze zedelijke en sociale vraagstukken.’
Ook hier derhalve naar het schijnt weder onzekerheid. En toch, dunkt mij, is het
boven alle tegenspraak verheven, dat de schrijfster voor zich zelve wel degelijk
partij heeft gekozen. Zij twijfelt geen oogenblik wat alleen rechthebbend en waar is:
het ideaal van Jezus of de tegenwoordige maatschappelijke toestand. Met eene te
duidelijk uitgesproken ingenomenheid heeft ze op naam van den vertrouwden vriend
des meesters Jozua's leven geschetst, dan dat ze in hare keus nog zou hebben
kunnen wankelen. Ik houd het er dus voor dat de auteur hare vragen in de voorrede
en aan het einde van haar boek slechts gesteld heeft om tot nadenken te wekken,
maar dat zij voor zich beslist overtuigd is. Overtuigd namelijk dat Jezus, zoo hij
leefde in onzen tijd, niet anders zou gehandeld hebben dan Jozua gedaan heeft en
dat alleen langs den weg, door Jozua ingeslagen, de gouden eeuw van ons geslacht
kan aanbreken. Doch waartoe dan die schijn van onzekerheid, waartoe het
vraagteeken, waarmeê het boek gesloten wordt? De schrijfster heeft daardoor
noodeloos den indruk van het geheel verzwakt, en menigeen misschien in den waan
gebracht, dat we hier werkelijk staan voor een onoplosbaar probleem en het ideaal
van het Evangelie minstens twijfelachtig is.
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Toch is dit hare bedoeling niet. Het duidelijkst blijkt dit wel uit het schoone verhaal,
natuurlijk slechts een verdichting, van den droom of het gezicht, dat aan Jozua zou
zijn te beurt gevallen den nacht vóór zijn vertrek naar Londen (bl. 26-30). Twee
gestalten, een hoogepriester - het beeld der kerk - en een koning - het beeld van
den modernen staat - beheerschen de menigte, die willig de ketenen draagt harer
slavernij. Aan de voeten der gebieders lagen drie gedaanten, gruwzaam gekneveld
en gepijnigd, ieder gehecht aan een kruis. Tegen het verbod in doen dezen nu en
dan duidelijk een woord vernemen. En dan trilde soms de menigte en sommigen
ontwrongeri zich aan de banden. De naam der eene was Waarheid met een kindeke,
de Wetenschap, aan haar borst. De tweede heette Vrijheid en de derde, het meest
van allen gekneld, in lompen gekleed, de toevlucht aller ellendigen, heette
Menschheid, ‘En toen deze gestalte het hoofd ophief naar den hemel, toen herkende
Jozua in het verontreinigde en vernederde gelaat - de trekken van Christus.’ Toen
veranderde het gezicht, en ziet een man uit het volk stond daar, edel van uitdrukking.
't Is Jezus. Om hem verzamelen zich de paria's. ‘Hij was vreemd aan de koninklijke
maatschappij en het gemijterd Christendom. Hij verkondigt openlijk dat hij tegen
dezen streed, en allen die door dezen werden uitgeworpen nam hij tot zich. En naar
den hoogepriester wijzende, sprak deze man: Ziet, wat zij van mij hebben gemaakt!
Van een ongeletterd werkman en een zwervenden prediker, hebben zij een koning
gemaakt; van een mensch, een God; van een priester der verdraagzaamheid, het
hoofd van een vervolgende kerk; van een leven, een leerstelsel; van een voorbeeld,
een kerkgenootschap....Op u en op mannen als gij rust de taak de menschen terug
te voeren tot mijn leer. En zoo gij, om mijn leer te bevestigen, den stichter vergeet
en haar naar andere namen noemt dan den mijne, laat het zoo zijn. De weréld heeft
de zaak, niet de benaming van noode, en gelijkheid aan Christus, geen kerkelijk
Christendom, is de beste heiland der wereld.’ In dat gezicht is het recht van het
ideaal ongeschonden bewaard. Wie zoo schetst, twijfelt niet meer.
Toch wil Jozua niet bij den Christus der evangeliën blijven staan. Jezus was
begrensd door zijn tijd. ‘Hij liet’ - lezen wij bl. 43, het meest kenmerkend gedeelte
misschien van het boek - ‘hij liet
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het maatschappelijk vraagstuk zooals hij het vond, aan den keizer gevende wat
hem toekwam, zonder weerzin...Hij noch zijne leerlingen beoogden meer dan
communisme in hun eigen sekte; den troon des keizers raakten zij niet aan noch
de macht van den erfelijken onverantwoordelijken heerscher. Hun communisme
doelde nooit op eene gelijkmaking van de standen over de geheele maatschappij.
Daarom kan ik den aanvang der christelijke staatsleer niet als een einduitkomst
aannemen, maar meen, dat wij het werk in andere vormen moeten voortzetten. De
moderne Christus zou een staatsman zijn. Zijn streven zou zijn den bodem der
geheele samenleving te verheffen, hij zou niet trachten de armen tevreden te maken
met een lot, waarin zij niet veel meer kunnen zijn dan wilden of onbeschaafden. Hij
zou het onderscheid der standen opheffen, hij zou de zonde niet alleen als een
kwaad bestraffen, maar tot haar oorzaken doordringen en haar bloei dooden door
haar wortels, armoede en onkunde af te snijden.’ Ziet hier het programma van Jozua,
waarop hij gedurig vooral in zijn volksvoordrachten terugkomt. Aan die opvatting
van het christendom voor onzen tijd beantwoordt nu ook zijn gansche leven, zijn
omgang met de verstootenen der maatschappij, zijn pogingen om niet alleen
individus, zondaressen als Maria Prinsep en verloopen dronkaards als Jozef te
redden, maar vooral om den stoffelijken toestand der paria's te verbeteren, eene
onmisbare voorwaarde voor hun geestelijke ontwikkeling. Dat laatste is zijn
levensroeping. Billijker verdeeling van de beste gaven des levens, gelijkheid van
allen wil hij, maar niet door vernedering, ‘niet door de beschaafden af te doen dalen
tot het waterpas der armen’; ‘niet dat de barones haar fluweelen kussens moet
deelen met hare naaister, maar het moet geschieden, 't zij door onderwijs, 't zij door
verbeterde werktuigen. Het volk te verheffen en de hoogere standen stellige plichten
te doen volgen, dat is de eenige weg waarop 't mogelijk is het onderscheid tusschen
hooge en lage standen te verminderen. En zoo dit gedaan kan worden, zonder
omwenteling en bloedstorting, zal het een goddelijk werk zijn en de gezegende
oplossing van de grootste moeilijkheid, die de wereld nog beleefd heeft (bl. 131).
In één woord: Jozua's ideaal is het Communisme, maar zonder de buitensporigheden,
waaraan de naam alleen velen reeds denken doet. Aan de internationale sluit hij
zich aan maar verlaagt zich nooit tot ‘eenzijdig partijman’ (bl. 91). ‘Voor hem vertegen-
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woordigde de internationale geen oorlog van stand tegen stand. Hij droomde niet
van barikaden en stormenderhand ingenomen stellingen. Voor hem en voor zijn
engelsche broeders was zij eene vereeniging om aan de handen der werklieden
over de aarde kracht bij te zetten, niet om ze in bloed te doen baden. Zij bedoelden
hun stand door vreedzame en eerlijke middelen te verheffen, en niet door ruw geweld
alles omver te werpen’ (bl. 85).
Hiermede is de bedoeling van Jozua, naar ik meen, eenigszins in het licht gesteld.
De groote vraag, welke zich nu aan ons voordoet, is deze, of die levensopvatting
van Jozua werkelijk voortvloeit uit Jezus' beginselen. Ontwijfelbaar vast staat het,
dat Jozua de groote, de allesbeheerschende, de allerintiemste gedachte van Jezus
uitnemend verstaan heeft. Het beginsel namelijk der menschenwaardeering, der
zedelijke beteekenis van elk individu, hoe diep gezonken ook en veracht. Al ware
het alleen hierom zouden wij reden hebben de uitgave van dit werk van harte toe
te juichen. Hoeveel overdrevens er ook in voorkome, op het zwaartepunt van Jezus'
Evangelie valt ook in Jozua Davids de nadruk. Menigeen, die misschien tegenwoordig
zijn nieuwe testament voor goed heeft gesloten, zal zich bij de lezing van dit boek
weêr opgewekt voelen om in elken mensch den mensch, den broeder te eerbiedigen.
De beer Vosmaer zegt in de voorrede: ‘Men kan niet voorbijzien dat het specifiek
christelijke hier ten slotte in het algemeen menschelijke wordt opgelost.’ Doch wat
specifiek christelijks meent de vertaler? Is niet juist dat algemeen menschelijke, die
beteekenis van iederen mensch van welke natie ook of kerk, van welken rang of
stand, het specifiek christelijke, de groote ontdekking, die we niet aan Buddha - bij
dezen toch wel medelijden met, maar geen waardeering van, geen geloof in den
mensch - niet aan een der oude heidensche wijzen, maar aan Jezus zijn verplicht?
De opmerking van den heer Vosmaer is dus slechts eene holle frase. Beter dan hij
heeft Jozua de kern van het Evangelie begrepen. Bevreemdend is het echter, dat
iemand, die zoo diep als de Engelsche schrijfster tot de levensgedachte van Jezus
is doorgedrongen, aan den anderen kant soms zoo weinig den Meester toont
verstaan te hebben. ‘De moderne Christus zou de waarheden der wetenschap
aannemen en leeren, dat een mensch zijn eigen ziel het best redt door zijn
medemensch te helpen’ (bl. 44). Maar heeft Jezus dit
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dan niet geleerd? Staat de menschenliefde, door hem gepredikt, niet daarom zooveel
hooger dan de barmhartigheid jegens de ellendigen der maatschappij, door Buddha
aangeprezen, omdat de Meester die zelfverloochening juist heeft voorgesteld als
middel tot zelfontwikkeling, en 't beginsel uitsprak: ‘Wie zijn leven verliezen zal, die
zal 't behouden.’ Toch blijft het de roem van Jozua's biograaf, dat zij de
grondgedachte van 't Evangelie: ‘de reddende menschenliefde’ hier en daar
aangrijpend schoon in het licht heeft gesteld. Mij dunkt, het kan niet anders of dit
moet velen aantrekken en op hun hart en hunnen wandel een' verheffenden invloed
uitoefenen.
Doch - en hier moeten wij ons beslist van de auteur afscheiden - leidt nu dat
beginsel tot de gevolgtrekkingen, door Jozua gemaakt? Is de maatschappelijke
beweging van het Communisme de slotsom, waartoe wij in den geest van Jezus
noodzakelijk moeten komen? Mijn antwoord luidt zonder aarzelen ontkennend.
Voortreffelijk heeft Jozua reeds in zijne toespraak als knaap tot zijn makkers het
uitgedrukt: ‘dat Christus wel de hoeksteen is, zoo als hij zelf zei, maar niet het
geheele gebouw; en dat wij in zijn geest verder moeten arbeiden, maar op onze
wijze en niet enkel trachten zijne daden na te doen en te herhalen’ (bl. 17). Trouwens,
die gedachte is ook in Engeland niet nieuw. Voor weinige jaren verscheen daar een
werk, getiteld: ‘Ecce Homo’, dat blijkens vele spoedig op elkaâr gevolgde uitgaven
grooten opgang gemaakt heeft, en waaruit de heer Herderschee in het tijdschrift:
‘Nieuw en Oud’ verschillende stukken heeft medegedeeld. In dat boek is hetzelfde
denkbeeld van Jozua met de meeste helderheid reeds ontvouwd ‘De liefde tot de
menschheid’ - heet het daar - ‘is de eenige wet der Christenen.’ Alles wat gedaan
wordt en is in 't wezenlijk belang onzer broeders en zusters, afschaffing van slavernij
en zoo veel meer, vloeit uit die wet voort. ‘Jezus beval zijnen eersten discipelen
kranken te genezen en aalmoezen uit te reiken, maar hij beveelt om zoo te spreken
den Christenen van dezen tijd, de oorzaken van ieder physisch kwaad op te sporen,
de wetenschap der gezondheidsleer machtig te worden, het vraagstuk der opvoeding,
het vraagstuk van den arbeid, het vraagstuk van den handel te beschouwen met
het oog op de gezondheid, en inmiddels, terwijl dit onderzoek wordt ingesteld met
ruime en milde aanwending van tijd, geld en volharding te bewerken, dat de
menschelijke
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levens-inrichtingen naar de verkregen uitkomsten worden hervormd.’ Zoo is het.
Zelden werd de groote vraag, waarom de levensgeschiedenis van Jozua Davids
zich beweegt, de vraag: hoe Jezus' beginselen moeten toegepast worden in onzen
tijd? met meer bezadigdheid en klaarheid beantwoord, dan nog niet lang geleden
in bovengenoemd werk: ‘Ecce Homo’ beproefd is.
Wij hebben slechts voort te arbeiden in den geest van den Meester. Jozua wil dit
doen, en het strekt hem tot groote eer. Heeft hij het gedaan op de rechte wijze? In
veel opzichten, zonder twijfel, ja. Zijn onverzwakte toewijding aan anderen, zijn
onafhankelijkheid van het oordeel der buitenwereld, zijn warme belangstelling in de
nooden van 't volk, zijn reddende liefde, zijn reine omgang met Maria Prinsep, zijn
vergevensgezindheid jegens Jozef zijn in den besten zin van dit woord Christelijk
geweest. En wij zouden gewenscht hebben, dat Jozua zich daarbij had blijven
bepalen. Maar meer en meer sluit hij zich aan aan de sociale en politieke
bewegingen. Maatschappelijke verheffing van den minderen stand wordt zijn
levensroeping. Volgens Jozua heeft Jezus daar niet aan gedacht, terwijl toch zijns
inziens het onderscheid der standen de oorzaak van alle ellende is, armoe en
onkunde de ‘wortels der zonde’ zijn. ‘Jezus' begrippen van het leven’ - aldus laat
de schrijfster Jozua spreken (bl. 42) - ‘waren oostersch; zijne beelden waren ontleend
aan het alleenheerschend despotisme der grooten en de slaafsche onderworpenheid
der geringen en men vindt er geen woord van afkeuring in over deze toestanden’.
Doch hoe hebben wij het nu met Jozua? Kort te voren had hij verteld, hoe Jezus
hem verschenen was en tot hem had gezegd: ‘Hier ben ik, Jezus de zoon van Jozef
en Maria, zoo als ik op aarde leefde, arm, ongeleerd, een man van het volk en een
socialist, in open oorlog met de aanzienlijke mannen en vrouwen van mijne
maatschappij’ (bl. 29). Doch op tegenspraak in het boek stuiten wij gedurig. Laat
ons zeggen, dat het eene zoowel als het andere overdreven is. Een man uit het
volk moge Jezus geweest zijn, geen socialist was hij in dien zin dat hij in open oorlog
met de rijken zou hebben verkeerd. Meermalen treffen wij hem aan als gast der
aanzienlijken; den rijken jongeling had hij lief; een schare van gegoede vrouwen,
waaronder zekere Johanna zelfs, huisvrouw van Herodes' rentmeester, volgt hem
en dient hem van hare goederen. Maar even onwaar is het, dat hij over het
despotisme der grooten
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zonder afkeuring gesproken zou hebben. In de verhouding tusschen heeren en
dienstknechten, zooals Jezus in zijn gelijkenissen die opvatte, was altoos iets
vertrouwelijks en hartelijks. Daden van dienstijver en trouwe plichtsvervulling worden
hoog gewaardeerd (Matth. 25: 21). ‘Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij
voeren over hen’ - sprak Jezus eens tot zijn discipelen, -’ en de grooten gebruiken
macht over hen; doch alzoo zal het onder u niet zijn; zoo wie onder u zal willen groot
worden, zij aller dienaar’ (Matth. 20:25, 26). Is het niet vreemd, dat Jozua, die anders
zijn teksten zoo treffend weet te pas te brengen, dergelijke uitspraken van Jezus
heeft voorbijgezien?
Het schijnt, dat het ideaal der commune, waar Jozua mede dweept en dat hij bij
Jezus niet terug vindt, hem voor het gedrag van den Meester soms verblind heeft.
Volkomen waar is het, dat Jezus zich met staatkunde niet heeft ingelaten. Doch
waarom niet? ‘Omdat zijn geest niet rijp was voor een geheele omkeering, en zijn
hand niet sterk genoeg om haar te volvoeren?’ Omdat hij geen hart had voor de
politieke en sociale ellende van zijn tijd, en die vragen hem onverschillig lieten?
Neen, maar omdat hij begreep dat geen omwenteling het heil zijner natie bewerken
kon. Bij de minste poging tot opstand moest het volk bezwijken. Israel was
ontzenuwd, een aas, waarom reeds de Romeinsche adelaars zich vergaderden.
De uitkomst heeft de juistheid van zijn blik bewezen. Doch er kwam nog iets bij.
Jezus heeft voor alles zijn ideaal zuiver willen houden van allerlei politieke en
maatschappelijke bijmenging. Hij heeft slechts het groote beginsel willen aantoonen,
waaruit langzamerhand de verbetering der maatschappij van zelve wel volgen zou.
Voor de zonde ziet hij nog een andere bron dan de sociale wanverhoudingen van
‘armoe en onkunde.’ ‘Van binnen uit het hart des menschen komen voort booze
bedenkingen, diefstal, ontucht, moord, en zooveel meer nog!’ (Matth. 15:19). Van
daar dat zijn doel was ‘zondaren te roepen tot bekeering.’ Die bekeering is een
zedelijke herschepping, gemoedsvernieuwing. En over dit punt, waar het juist het
meest op aankomt, glijdt Jozua achteloos heen. Hij wacht vóór alle dingen de redding
der menschheid van sociale verbetering. Doch hoeveel is er nog te doen, ook dan,
wanneer de uitwendige hindernissen om op te staan tot een edeler leven verwijderd
zijn! Geef aan de zede-
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lijk onontwikkelde schare een gelukkiger uitwendig lot. Het is veel. Maar niet alles.
Zij moet ook rijp worden voor dien toestand, kunnen genieten van haar voorrechten.
Anders, de ervaring heeft het reeds in menig voorbeeld geleerd, dient slechts een
ruimer deel van leven tot voedsel van den zinnelijken lust. En hoe komt die zedelijke
herschepping tot stand? Langs den weg, door Jezus ingeslagen, door namelijk elk
mensch te brengen tot bewustheid van zijn waarde als kind van God. De grondslag
der bekeering is godsdienstig. Doch van die godsdienstige beginselen is bij Jozua
al zeer weinig sprake. Hij moge de bijeenkomsten op zijn avondschool zijn
aangevangen ‘met een eenvoudig gebed en een poging om zijne toehoorders de
tegenwoordigheid en de macht van God te doen gevoelen’ (bl. 47); de biograaf
moge hebben aangeteekend: ‘hij ging zijnen weg...opziende tot God’ (bl. 136); aan
Maria Prinsep moge Jozua het ‘Onze Vader’ geleerd hebben, ‘dat voor haar een
soort van toovermiddel was’ (bl. 81) - op zijn eigen gedragslijn is dit in den regel
van weinig invloed geweest. En hoe kon het ook, waar we hem in den eersten tijd
van zijn verblijf in Londen reeds tot zijn vrienden hooren verklaren: ‘Gij weet dat ik
als jongen mij heb verdiept in het gebed en het geloof. Nu weet ik dat het Chistendom
is communisme’ (bl. 45)? De heer Vosmaer noemt het in de voorrede (bl. XIII) ‘eene
niet geringe verdiensle van Jozua's leer en leven, dat zij ons alleen over de waarde
van het christendom voor onze zedeleer en onze maatschappij doen nadenken,’
m.a.w. dat het godsdienstig karakter daarvan geheel op den achtergrond is getreden.
Ik geloof daarentegen dat dit een der schaduwzijden is van het boek, de klip, waarop
Jozua bij zijn pogingen noodwendig stranden moest. De kracht van Jezus is juist
geweest zijn godsdienstig geloof. ‘De demonen varen slechts uit door bidden en
vasten’, spreekt hij, d.w.z. dat Jezus voor zich zelf en voor anderen de voortdurende
aansluiting aan de hoogste liefde, de gemeenschap met God, heeft noodig geacht
om in den arbeid aan de verlossing des menschdoms niet te wankelen of af te
dwalen. Godsliefde en menschenliefde zijn onafscheidelijk. Hebt in den mensch lief
het eeuwig goddelijke, dat gij ontdekt hebt en aankweekt in u zelven. Ziethier, hoe
Jezus geoordeeld heeft. ‘Gods wil is het, dat niemand verloren ga’. Wij zijn allen
geroepen kinderen Gods. Die overtuiging is de bezielende macht voor onze liefde,
en tegelijk de
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prikkel die iemand doet verlangen naar den Vader en ontwaken tot een beter leven.
Doch dit godsdienstig beginsel van Jezus, gelijk ik reeds zeide, komt bij Jozua
Davids volstrekt niet tot zijn recht. Van daar, dat hij 't meest is bedacht op stoffelijke
verbetering der armen, als of de sociale kwestie niet vooral ook een zedelijk en
godsdienstig vraagstuk was. Van daar, dat hij zoo hoog kan wegloopen met de
Commune van Parijs en die beweging aanmerken als den dageraad van de gouden
eeuw des menschdoms. Nu geven wij het gaarne aan de schrijfster gewonnen, dat
de Commune te veel is miskend, dat men haar te zwart heeft gemaakt en haar
aansprakelijk gesteld voor gruwelen, die haar edelste woordvoerders, een Delescluze
bijv., de eersten zullen geweest zijn om af te keuren. Maar was aan die beweging
voorafgegaan eene zedelijk-godsdienstige voorbereiding? Neen, ze moest op bittere
teleurstelling uitloopen, omdat ze haar kracht niet zocht in de onzienlijke wereld der
geesten, omdat ze niet voortvloeide ‘uit honger en dorst naar de gerechtigheid’ en
van plotselinge verandering der uitwendige omstandigheden hoopte wat alleen de
vrucht kan zijn van innerlijke hervorming. En hierom is het dat de telkens herhaalde
stelling: ‘de moderne Christus zou een staatsman zijn’, ‘Jezus en zijn Apostelen
waren communisten en predikten dezelfde beginselen, die de Commune te Parijs
trachtte in het leven te roepen’ (bl. 163) onvoorwaardelijk moet worden afgekeurd.
Wel is het jammer dat het beeld van den Meester door dergelijke voorstellingen
in Jozua Davids zoo is verduisterd geworden. Had de schrijfster zich vergenoegd
met het verhaal van Jozua's heerlijke pogingen om de ellende van enkele paria's
op te heffen, had zij ons slechts gegeven schetsen zóó vol rein gevoel en zóó
eenvoudig als Jozua's betrekking tot Maria Prinsep, hoe veel gezegender zou de
invloed van haar werk zijn geworden! Nu vrees ik, dat zij door de overdrijving waartoe
ze gekomen is, haar doel zal hebben voorbijgestreefd. In weerwil van de schijnbare
kalmte van Jozua is er toch iets gejaagds en gespannens in hem. Van daar de
menigvuldige tegenstrijdigheden, waarop ik reeds wees. Aan den eenen kant acht
hij Jezus begrensd door zijn tijd ‘zijn geest was niet rijp voor een geheele omkeering’,
aan den anderen kant schijnt hij toch van ‘hem een oplossing van onze zedelijke
en sociale vraagstukken’ te verwachten (bl. 110). ‘Een vijand ben ik’ - dus laat Jozua
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Jezus spreken - ‘van vormen, van geloofsartikelen, van priesterlijke deftigheid’ (bl.
29). En toch zei hij dikwijls in zijn volksvoordrachten ‘dat Christus, als hij nu terug
kwam, meer staatkundige dan theoloog zou zijn en dat hij de menschen zou leeren
te arbeiden voor de komst van het koninkrijk der hemelen meer door een algemeene
verheffing van hun stoffelijk bestaan dan door ritualen en dogma's’ (bl. 134), waarin
ligt opgesloten, dat hij daar dan toch nog al veel aangehecht heeft. Dat gejaagde
maakt Jozua verder onbillijk omtrent 't geen er door anderen gedaan is voor de
toepassing van Jezus' beginselen. Dit is zeker wel een der gewichtigste grieven
tegen het boek. Was er dan vóór Jozua nooit iets beproefd? De kerk vooral heeft
het hard te verantwoorden. Aan alle gezindten - de vertaler gebruikt geregeld het
woord: gezindheden - wordt de les gelezen. Nu is het mogelijk dat Engeland meer
zulke treurige typen oplevert als meneer Grand ‘een goed man onder de zijnen maar
zonder hart voor de armen, die zelfs betoogde dat hiernamaals armen en rijken
gescheiden zullen zijn’ (bl. 21), doch het is ongeoorloofd naar één persoon een
ganschen stand te beoordeelen. En wanneer Jozua hem toevoegt. ‘Ik ontken uwe
aanstelling als een herder der zielen. De kerk is maar het oude priesterdom. Ik zie
daar geen opoffering van de wereld, geen broederschap met de armen....Wie van
u deelt in hun lot? Voorwaar, Christus moet terugkomen om te herstellen wat gij,
geestelijken, en uwe kerken hebt bedorven’ dan heeft op dat oogenblik de drift de
helderheid van zijn blik beneveld. Hoeveel waars er ook zij in dat woord, gelukkig,
de volle waarheid is het niet. Mannen als Vincentius di Paula, Oberlin, Chalmers,
Wichern, de beroemde stichter van het ‘Rauhe Haus’ te Hamburg, om nu geen
andere namen meer te noemen, hebben niet vergeefs geleefd. Zeker, de pogingen
door de philanthropie aangewend om haveloozen en gevallenen te recht te brengen,
de inrichtingen der Christelijke barmhartigheid zijn niet volmaakt. En Jozua is waarlijk
niet de eerste, die op de schaduwzijde dier gestichten heeft gewezen, als hij Maria
Prinsep voor geen prijs ter wereld in een asyl wil hebben opgenomen, waar zij
gedurig aan haar verleden zou worden herinnerd. Uitnemende wenken worden
hierover gegeven, der behartiging overwaardig. Maar is het nu billijk en verstandig
er onvoorwaardelijk den staf over te breken, het betrekkelijk goede te miskennen,
en
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nooit te waardeeren zoo het ideaal niet is gegrepen? Zoo ergens dan geldt hier het
woord: le mieux est l'ennemi du bien. Geef wat beters in de plaats, maar veroordeel
niet wat in elk geval, hoe gebrekkig ook, een uitvloeisel is van den geest der
christelijke liefde, die het verlorene opzoekt en behouden wil. Men brengt de
oplossing van het vraagstuk der armoede en ellende niet vooruit, maar slaat de
welgezinden neêr en maakt hen moedeloos, wanneer men hun pogingen zoo verre
verwerpt als Jozua gedaan heeft.
De schrijfster heeft in den held van haar boek ons geschetst een hoogst edel
karakter. Maar voor hervormer deugt hij niet. Plotseling toch heeft hij het ideaal
willen verwezenlijken, het nieuwe Jeruzalem als 't ware uit den hemel willen
nederrukken op de aarde. ‘Woudt ge de bestaande orde der maatschappij
vernietigen?’ vraagt hem een economisch lid van het parlement. ‘Vernietigen? of ik
- met wortel en tak’ luidt het antwoord. (bl. 50) en iets verder; ‘de bestaande
verhoudingen acht ik niets waard’ (bl. 51). Wie zoo spreekt is zeker een enthousiast,
duizendmaal te verkiezen boven hen, die uit eigenbelang of traagheid alle
verandering veroordeelen. Maar hem ontbreekt één vereischte om te kunnen slagen:
het geduld. ‘Wie gelooven haasten niet.’ Het koninkrijk der hemelen is gelijk een
zuurdeeg, dat langzamerhand doordringt, en wederom is het gelijk aan een
mosterdzaad, 't welk tijd noodig heeft om van een kiem, kleiner dan alle moeszaden,
op te wassen tot een bloom waarin de vogelen nestelen. ‘O mijnheer, heb toch
vertrouwen in de menschelijke natuur!’ zei Jozua eens tot den heer C - een beroemd
philanthroop, maar vol vooroordeelen (bl. 78). Wij zouden ditzelfde woord tot Jozua
willen herhalen: ‘heb toch vertrouwen in de menschelijke natuur, dat zij van lieverlede
zich herstellen zal; en neem uw toevlucht niet tot revolutionaire maatregelen. Breek
niet met het bestaande, maar neem er het goede uit over en ontwikkel dat. De echte
hervormer, gelijk het nog onlangs zoo schoon werd gezegd door Prof. Opzoomer
op den Protestantendag te Utrecht, is ‘conservatief revolutionair, iemand die ook
wat te sloopen is heeft liefgehad, en het nog liefheeft om al het goede dat er aan
verbonden was, en die wat bruikbaar bleef in het nieuwe gebouw weet in te voegen.’
Zulk een hervormer, de grootste van allen, was Jezus. De schets, door Jozua van
hem ontworpen, waar hij hem als vijand van alle vormen
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voorstelt, is bepaald onjuist; Jozua breekt met de kerk en alle gezindten, Jezus heeft
dit niet gedaan; ‘op den Sabbath ging hij naar zijne gewoonte in de synagoge’; niet
om te ontbinden, maar om te vervullen, te volmaken, is hij gekomen. De
ontwikkelingslijn door het verleden getrokken zet hij voort. Dat heeft zijn invloed
gewaarborgd. De pogingen van menschen als Jozua, hoe welgemeend ook, kunnen
geen toekomst hebben.
Maar ééne groote zaak kunnen wij toch van hem leeren, in onzen kring namelijk
te doen, wat wij vermogen om in alle menschen Jezus' broeders en zusters lief te
hebben zonder aanzien des persoons. Het sociale vraagstuk, dat alle andere
kwesties van onzen tijd beheerscht, is te ingewikkeld om met een machtspreuk te
worden opgelost. Te kort is ons leven en te zwak onze kracht om het groot geheel
zelfs te kunnen overzien, laat staan te herscheppen. Laat ons dus elkander helpen;
wat verricht wordt zoo lang mogelijk waardeeren; dankbaar den bijstand aanvaarden
van welke zijde ook geboden; de vruchten der wetenschap aannemen met name
der economie, die ons vaste wetten, een wereldorde doet kennen in de verschijnselen
van het maatschappelijk leven; met onzen invloed steunen elk gemeenschappelijk
werk tot uitdrijving van de demonen van onkunde en volkszonden. Maar bovenal,
laat ieder onzer zich in betrekking stellen tot enkele individus, aan dezen achting
inboezemen voor zich zelven en hen staande houden als ze zich hebben opgericht.
Eendracht maakt macht. Dan zullen er velen, die nu ellendig zijn en verwilderd,
worden ontwikkeld. Aan de meest noodzakelijke voorwaarde tot volksgeluk zal
worden voldaan. En het ideaal van Jezus zal blijken niet onbereikbaar te zijn.
Deventer, Januari 1874.
E.C. JUNGIUS.

III. Biblioscopie.
Uit de loopbaan van een. Ned. Ind. ambtenaar, door C.C.L. van
Coeverden, oud-resident der Padangsche-Bovenlanden. Te Leiden, bij
S.C. van Doesburgh, 1873.
De Heer C.C.L. van Couverden is een man die een 35jarige loopbaan als Ned. Ind.
ambtenaar achter den rug heeft.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

85
en

Den 1 April 1839, als k l e r k te Amboina in burgerlijken dienst getreden, is hij van
de onderste sport der ambtenaarsladder, opgeklommen tot hoofdambtenaar en
gepensioneerd als resident der Padangsche-Bovenlanden. Gedurende dien
langdurigen diensttijd heeft hij veel gezien en ondervonden. Werkzaam geweest in
de meest verschillende funktiën, is hij met schier alle takken van Indischen dienst
in aanraking gekomen. In 't lief en leed van den Ned. Ind. ambtenaar heeft hij
ruimschoots gedeeld. Hij is met eere bevorderd geworden, maar ook ontslagen uit
zijne betrekking tengevolge van minder gunstige beoordeeling door zijn onmiddelijken
chef. Tevredenheidsbetuigingen der hooge Regeering hebben zijn hart verblijd,
maar ook de ‘straf van op wachtgeld ‘zelfs op onderstand’ te Batavia te moeten
vertoeven, heeft hij moeten dragen. Zoo'n man kan veel vertellen, en met de lessen
zijner ervaring nuttig wezen voor anderen.
Dit is blijkbaar het doel, 't welk de Heer van Coeverden zich met het schrijven van
zijn boek voorstelde. Geen ‘eigenliefde’ bestuurde zijn pen, maar de zucht om
anderen tot raad en voorlichting te dienen. Inzonderheid voor aankomende
ambtenaren schreef hij zijne herinneringen en de schrijver kon hun geen beter
voorstelling geven van de eischen, die hun in de meest verschillende betrekkingen
kunnen gedaan worden, van de vreugde en teleurstellingen die hun wachten, van
't geen zij te hopen en te vreezen hebben, daar door zich te beroepen op eigen
voorbeeld. Doch ook een wijderen kring van lezer stelt hij zich voor. Hij bespreekt
een tal van Indische zaken en toestanden, die de aandacht van den belangstellende
waardig zijn, en over vele détails der Indische huishouding een helder licht doen
opgaan.
Over den vorm een enkel woord. Na eene inleiding handelende over 's schrijvers
jeugd, zijne opleiding tot den handel en den zeedienst, voor den lezer van minder
belang, behandelt hij zijn eigenlijk onderwerp in z e v e n hoofdstukken,
overeenkomende met de belangrijkste keerpunten in zijne ambtenaars-loopbaan.
Lag deze wijze van bewerking 't eerst voor de hand, 't is te bejammeren dat daarbij
van eene systematische ordening der verschillende onderwerpen geen sprake kan
wezen. De schrijver springt van den hak op den tak. In bonte mengeling gaan de
meest ongelijksoortige zaken voor onze oogen voorbij. Bureaudienst en rechtswezen;
politie en zoutaanmaak; heerediensten en comp-
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tabiliteit; inlandsch onderwijs en strafrecht, worden meer of minder vluchtig
besproken, zonder ander verband dan 't welk de opvolgende betrekkingen, door
den schrijver bekleed, aan de hand doen.
Dit gebrek aan orde en zamenhang maakt de lezing tamelijk vermoeiend en 't
boek hoofdzakelijk genietbaar voor den belangstellende in Indische detailzaken.
Een weinig meer orde in de behandeling zijner stof; de inlassching hier-en-daar
eener belangwekkende episode, of de beschrijving van een boeiend natuurtooneel,
zoo als de schrijver er velen gezien heeft, en zijn werk zoude aan aantrekkelijkheid
en afwisseling veel hebben gewonnen.
Taal en stijl zijn doorgaans zuiver en korrekt. Eene enkele min juiste uitdrukking
teekenden wij hier-en-daar aan.
Van eene doorloopende beoordeeling der verschillende onderwerpen door den
schrijver ter sprake gebracht, verschoone men ons. Wij zouden daarmede de ons
toegestane ruimte vèr moeten overschrijden. Men gelieve slechts de inhoudsopgave
achter het titelblad in te zien.
Over 't algemeen komt de voorstelling van toestanden en zaken, die de schrijver
uit eigen aanschouwing en ondervinding heeft leeren kennen, ons juist voor.
Belangrijk zijn zijne beschouwingen en wenken over den gebrekkigen rechtstoestand
voor Europeanen en Inlanders op de buitenbezittingen, met name te Amboina,
Banka en ter Westkust van Sumatra.
Waar de schrijver het Inlandsch onderwijs te Amboina en de normaalscholen op
Fort-de-Kock en Mandheling ter sprake brengt, deelen wij volkomen zijn gevoelen
omtrent het gebrekkig toezicht op deze scholen. Ook ons komt een voortdurend en
nauwlettend toezicht op het inlandsch onderwijs hoogstnoodzakelijk voor; hetzij
men dit wil opdragen aan inspecteurs speciaal daarmede belast, hetzij men dat wil
toevertrouwen aan de inspecteurs van 't lager onderwijs voor Europeanen, maar
dan met belangrijke uithreiding van dit personeel. Vreemd is het ons immer
voorgekomen, dat dáár, waar plaatselijke schoolkommissiën gevestigd zijn, het
toezicht op de Inlandsche scholen niet tevens wordt uitgeoefend door deze
kommissiên, maar door het hoofd van gewestelijk bestuur.
's Schrijvers opmerkingen over de uitvoering der comptabiliteits-wet, mogen voor
den Indischen lezer niet nieuw zijn, maar
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zullen voor den Europeeschen lezer, over de geschiedenis der veelbesproken wet,
sedert hare invoering een belangrijk licht doen opgaan.
Het laatste hoofdstuk, waarin de schrijver over zijn dienst ter Westkust van Sumatra
handelt, zal, dunkt mij met belangstelling gelezen worden. Tappanolie, de noodelijkste
residentie van Sumatra, is voor verreweg de meesten eene’ terra incognita,’ alleen
bezocht door enkele ambtenaren, wier inspektie-reizen zich tot zóó verre uitstrekten.
Omtrent den toestand van land en volk, communicatiemiddelen en slavernij - men
lette op het slavengeschil met Boeloe-Sama - deelt de schrijver ons veel
wetenswaardig mede.
Belangrijk komen ons vooral zijne beschouwingen en opmerkingen voor over
onze tegenwoordig zoo veel besprokene en zóó slecht geregelde verhouding tot
de inlandsche onafhankelijke stammen en vorstjes, wier gebied aan het onze grenst.
Dat tot regeling en instandhouding onzer betrekkingen met hen de aanstelling van
een afzonderlijk direkteur met een vast personeel ambtenaren wenschelijk zoude
zijn, kunnen wij hem echter niet toestemmen. Beter blijven deze bemoeiingen
opgedragen aan de hoofden der verschillende afdeelingen - onder de leiding van
den resident - die uit den aard der zaak met de geaardheid en den toestand der op
de grenzen hunner afdeeling wonende onafhankelijke stammen 't best bekend, ook
't best in staat zijn eene wenschelijke vriendschappelijke gezindheid met hen te
onderhouden, of gerezen geschillen op minnelijke wijze bij te leggen.
Beter zouden wij ons kunnen vereenigen met het denkbeeld van een direkteur
speciaal voor de buitenbezittingen, aan wien een vast personeel ambtenaren voor
den dienst aldaar behoorde te worden toegevoegd. De verplaatsing van ambtenaren
van Java naar Sumatra, Amboina enz. en dus naar een hun geheel vreemden
werkkring zoude daardoor voorgekomen worden. Deze ambtenaren zou echter
geene mindere klasse van ambtenaren behooren te vormen, maar in rang,
bevordering en geldelijke bezoldiging met de ambtenaren op Java moeten worden
gelijkgesteld.
Doch reeds genoeg voor eene aankondiging. Wij wenschen het boek vele
belangstellende lezers toe, en den schrijver de voldoening, dat zijn arbeid de
gewenschte vruchten draagt. Ten volle vereenigen wij ons met den wensch, dat de
behandelde onder-
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werpen aanleiding tot nadenken mogen geven aan hen, die geroepen zijn of worden
om over het lot van Insulinde te beschikken; opdat onze prachtige overzeesche
gewesten steeds minder worden de ‘kurk waarop Nederland drijft’, meer een
kostelijke parel aan Neêrlandskroon.
's Hage, 10 December 1873.
Brieven en onuitgegevene stukken van Joannes Wtenbogaert. Verzameld
en met aanteekeningen uitgegeven door H.C. Rogge. Derde deel. Tweede
afdeeling. 1628-1629.
Aan geen onzer Vaderlandsche genootschappen heeft de Historie duurder
verplichting dan aan het Historisch genootschap te Utrecht. Het bepaalt zich niet
tot de uitgave van geschriften betreffende ééne provincie, maar omvat alle provincien;
ja zelfs onze bezittingen in alle werelddeelen. Het geeft niet slechts belangrijke
documenten die de wereldlijke, maar ook die de kerkelijke geschiedenis en de
letterkunde betreffen in het licht. Een der belangrijkste uitgave tot het gebied onzer
kerkelijke historie is die der Brieven van Wtenbogaert, door den Heer Rogge
verzameld en gecommentarieerd.
In 1868 verschenen de onuitgegeven brieven en stukken tusschen 1584-1618,
in 1869 die tusschen 1618-1621, in 1871 die tusschen 1621-1626, in 1872 die in
1626 en 1627, en in dit jaar die tusschen 1628 en 1629 geschreven zijn.
Al deze bundels bevatten hoogst belangrijke en gansch onbekende bijdragen tot
de Kerkelijke geschiedenis dier dagen, en in den laatsten trok vooral de brief aan
P. Cupus (bl. 31), die van Wtenbogaert van Cupus (bl. 48), de brief van Wtenbogaert
aan Buyrman (bl. 122), die van H. de Groot aan Wtenbogaert (bl. 502), die van C.
Niellius aan Wtenbogaert (bl. 504) en het G e s c h r i f t d e r L o e v e s t e y n s c h e
he

g e v a n g e n e n , o v e r g e l e v e r t a e n S. Ex . n a e 't v e r o v e r e n v a n 's
H e r t o g e n b o s c h , (bl. 641) onze aandacht.
Wij danken, in naam van alle beoefenaars der Kerkelijke geschiedenis, den heer
Rogge voor de zorg en moeite aan de uitgave dezer allerbelangrijkste
correspondentie besteed, en wenschen
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van harte dat hij na de uitgave van de nog overige brieven, zijn plan zal kunnen
volvoeren en onze geschiedenis verrijken met het leven van Wtenbogaert, naar
deze en andere bronnen bewerkt. Hij zal zich daardoor een monument aëre
perenniüs stichten!
De graven onzer Vorsten, door Dr. A.R. Ruitenschild Gz., Predikant te
Oestgeest 's Gravenhage A. van Hoogstraten en Zoon 1873.
Wij haasten ons een werk aan te kondigen, dat in meer dan één opzigt onze aandacht
verdient. De geleerde schrijver verplaatst den lezer in de grafgewelven der koninklijke
familie te Delft, en schetst niet alleen de lotgevallen der Stadhouders en Koningen
uit het geliefd Stamhuis, die er in rusten, maar ook die van Willem III, Koning van
Engeland en Willem V, wier stoffelijke overblijfsels elders zijn ter neer gelegd. Hij
doet zulks met historische trouw, na de beste bronnen geraadpleegd te hebben,
terwijl zijne schets tevens alle blijken draagt van een merkwaardig letterkundig talent,
eenen edelen geest en een warm hart.
De doorluchte rij van helden en staatslieden die als zoo vele heerlijke loten aan
den Oranjestam ontloken, gaat in dit gedenkboek der dooden, 't welk tevens een
keurig geschiedboek voor de levenden is, de oogen onzer verbeelding voorbij.
Voor deze allen weet de schrijver niet alleen onze aandacht te winnen; maar wat
meer zegt, hij weet onze liefde en sympathie voor hen te verhoogen, en zelfs over
de figuren van Willem II en Willem V een licfelijk licht te werpen. Zijn arbeid moet
dan ook door alle vrienden van Oranje en Nederland hoog gewaardeerd en dit boek
als onmisbaar voor de bibliotheek en huiskamer door alle goede burgers geschat
worden.
Mogt dit ook door stijl en nette uitvoering uitstekende werk vele lezers vinden en
de dankbaarheid, die de Natie aan het regeerend Huis verschuldigd is, verhoogen
en versterken.
Zoover ons bekend is werd dit werk het eerste dat wij aan Dr. Ruytenschild te
danken hebben.
Hij vergaste het beschaafd en vooral godsdienstig en vaderlandslievend publiek
nog meermalen op de resultaten zijner historische onderzoekingen, en biede ze
dan in denzelfden uitlokkenden vorm, als het aanbevolene, den volke aan!
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Altijd vooraan, door F. Spielhagen. Naar den tweeden druk, uit het
Hoogduitsch. II Deelen. Deventer, A. ter Gunne. 1873. In groot 8vo. 560
bl.
Deze roman speelt in de eerste helft van 1870, toen de rampzalige Fransch-Duitsche
oorlog ophanden was, en beweegt zich, wat het staatkundige aangaat, geheel op
het gebied der vraag: Duitsch of Pruissisch? De hoofdpersone is de morganatische
gemalin van een Duitsch vorstje met een gebied van anderhalf dorp en de
oppervlakte van een vel postpapier; voorts van dat vorstje de arts, de neef en
erfgenaam met een gedeelte zijner familie, eenige adelijke heeren en dames,
huisbedienden enz. benevens een paar Fransche gelukzoekers, die zich het
voorkomen geven zaakgelastigen van keizer Napoleon te zijn. Die karakters zijn
zeer aanschouwelijk geteekend; vooral heeft men medelijden met den ouden vorst,
die de speelbal is van allerlei uitwendige invloeden, en met Hedwig, tegen wie de
schijn des kwaads zoo herhaaldelijk en zoo sterk is. Doch veel zeg ik aangaande
den inhoud van zulke verhalen niet gaarne, omdat er dan zoo weinig van overblijft.
Alleen wete de lezeres, dat het geheel, tegen alle etiquette der romans in, niet met
een huwelijk eindigt, schoon het zich toch gemakkelijk laat voorspellen.
Spielhagen is nu eenmaal romanschrijver van zekeren naam geworden en daarom
zal dit tweetal deelen zeker wel aftrek vinden. Zeer onderhoudend is de geschiedenis
niet en boeiend slechts hier en daar. Meer dan ééne toespeling of uitdrukking
hinderde mij, b.v. wat de gravin Stephanic aan hare moeder schrijft, D.I. bl 101
bovenaan. Men voege er de verhouding van Erich tot Hedwig bij.
Wanneer zullen de vertalers toch eens ophouden bokken te maken als: hatelijk
(hässlich) voor leelijk (I, 99); bij den disch (beim Tische, aan tafel I, 104); onderhoud
(Unterhaltung), gesprek (I, 109); zaken (Sache), bagaadje (II, 80); zich op iemand
verlieven (sich in einen verlieben), op iemand verliefd worden (II, 140)? 't Is ellendig
dat vertalers van romans de taal zoo helpen bederven. B e w i j z e n zou naar de
regelen der taal des noods kunnen gebruikt worden voor: naar of op iets wijzen,
gelijk men b.v. in Noordbrabant zegt: i e t s b e l e t t e n , voor: ergens op letten; maar
b e w i j z e n is in dezen zin niet in gebruik dan

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

91
bij dezen vertaler, D. I, bl. 107. Een uitgever als deheer ter Gunne behoorde beter
toe te zien aan wien hij eene vertaling toevertrouwt.
Kluchtig is de misvatting D. II, bl. 77: ‘de Archiven aan deze en aan gene zijde
van den Rijn zullen niet voor den waanzin hunner vorsten worden gestraft.’ Het is
eene blijkbare toespeling op den bekenden versregel:

Quidquid delirant reges plectuntur Achivi.
De Grieken boeten het al wat de vorsten razen.
Die Grieken zijn hier in archieven veranderd!

H.
v.O.

IV. Bibliographisch Nieuws.
Wij hebben deze maand veel goeds aan te kondigen - en duchten geen tegenspraak,
waar wij als zoodanig reeds terstond noemen en roemen een nederlandsche
bewerking van de ‘K i n d e r - u n d H a u s m ä r c h e n ’ der GEBROEDERS GRIMM.
Wie ze in 't oorspronkelijke las, verwondert zich zeker evenmin, dat van deze
‘S p r o o k j e s ’ sinds 1812 achtereenvolgens tien uitgaven het licht zagen, als dat
zij in de engelsche, fransche en deensche talen werden overgezet. Ook hier te lande
bleven zij niet onbekend. Hoe kon dit anders, waar zij door onzen B e e t s werden
aangeprezen met al den aandrang en nadruk, die hij neêrlei in het: ‘O, lees, lees
deze M ä r c h e n der GEBROEDERS GRIMM, - lees ze om uwer kinderen wil, - lees
ze om uws zelfs, om uws eigenen kinderlijken genots wil, - Gij, die in uwe jeugd
Moeder de Gans verslonden hebt en op uw vijftigste jaar PERRAULT nog altijd met
mij bewondert!?’...
Intusschen bleef eene v o l l e d i g e verzameling van GRIMM's ‘S p r o o k j e s e n
V e r t e l l i n g e n ’ tot dusver ontbreken. En het is in deze leemte, dat door de
G e b r o e d e r s v a n C l e e f zal worden voorzien. De uitgave zal geschieden in
16 à 20 afleveringen en vier deeltjes vormen, elk van p.m. 200 bladzijden en met
een titelplaat versierd. De eerste aflevering ligt voor ons. Zij is verrijkt met een woord
van aanbeveling uit de wel ver-
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sneden pen van DR. M.P. LINDO, Inspecteur van het lager onderwijs in Zuid-Holland,
- zonder twijfel een man, die tot oordeelen en aanbevelen bevoegd is. Dat hij ten
hoogste ingenomen is met deze uitgave, blijkt genoegzaam uit het volgende: ‘GRIMM's
M ä r c h e n ’ - zegt hij - zijn eenigszins de ‘D u i z e n d e n é é n N a c h t e n ’ van
de westelijke wereld. Kinderen lezen ze met kloppende harten en wijd opengespalkte,
vrome oogen en ouden van dagen vinden er een fantastisch rijk in weder, dat
weldadig werkt, verkwikt, afleidt en vervroolijkt.
Meer is niet noodig, dan de zoo ondubbelzinnig uitgesproken ingenomenheid van
mannen als BEETS en LINDO, om deze schoone volledige verzameling ‘sprookjes’
met gretigheid te doen ontvangen. Vooral in dagen, waarin volgens sommigen aan
't verstand en 't oordeel, aan 't koude nadenken en 't nuchter redeneren het
leeuwenaandeel der opvoeding wordt toegekend, zullen deze ‘vertellingen,’ waarin
gevoel en fansasie tot hun recht komen, bij oud en jong welkom zijn.
Wij hopen, dat uitgevers en vertaler dit ondervinden zullen. Beide verdienen het
ten volle, - de eersten voor de zorg aan 't uitwendige, de laatste voor de moeiten
aan 't inwendige besteed. De eerste aflevering kan dit bewijzen door haar netten
omslag, flinken druk en sprekende lithographie. Zij behelst, behalve Dr. LINDO's
voorwoord, tien verhalen, nam: De ‘Bremer stadsmuzijkanten, - De Compagnieschap
van kat en muis, - De wolf en de zeven geiten, - De bedrogen herbergier, - Broertje
en Zusje, - Rapunsel, - De drie Boschmannetjes, - De drie Spinsters, - Hans en
Grietje, - De drie wonderbladeren.’
Eindelijk nog dit: De heer A. v a n d e r V e l d e Az. heeft door de vertaling van
dit tiental getoond, dat hij de duitsche en nederlandsche talen goed machtig en tot
het moeilijk werk, hem opgedragen, volkomen in staat is.
De bekende Leidsche uitgever A.W. S i j t h o f f gaat voort, om de beste producten
onzer Nederlandsche letterkunde tegen lageren, dan den oorspronkelijken prijs voor
't algemeen verkrijgbaar te stellen. Zoo deed hij sints geruimen tijd met de
N o v e l l e n en V e r t e l l i n g e n van onzen eenigen GREMER, van wien een nieuw
bundeltje, behelzende de herdrukken van
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‘Arme Samuel, - Op den Zolder - Wat vader Harmen vertelt, - Naar omhoog, - Het
jawoord’, - het licht zag en voor slechts 50 cents in den handel werd gebracht.
Bovendien heeft hij eene ‘B l o e m l e z i n g u i t d e k o m p l e e t e
d i c h t w e r k e n ’ van den heer J.J.L. TEN KATE op touw gezet, - eene onderneming,
waarbij hij op de werkdadige belangstelling en algemeene sympathie van 't
beschaafde Nederland rekenen mag. Onze markt wordt van dit artikel niet overvoerd
in onze dagen. De poëzy beleeft het tijdvak der zeven (och! waren het er slechts
‘zeven’!) magere jaren. Maar juist dáárom moeten wij putten uit onze
vroeger-verzamelde schatten. En dat nu de heer S i j t h o f f uit deze voorraadschuren
onzen T e n K a t e voor den dag haalt, wie zal zich hierover verbazen? Neen meer:
wie zal dit niet toejuichen?....
Deze ‘B l o e m l e z i n g ’ zal uit vier deelen bestaan. Daarin zullen worden
opgenomen eenige gedichten, die in de groote uitgave niet voorkomen. Daarentegen
zullen de gewijde en Bijbelpoëzy daarin geen plaats erlangen. Misschien is de heer
S i j t h o f f van plan om daarvan later een afzonderlijke uitgave te bezorgen. Hoe
dit zij: men is thans in de gelegenheid, om tegen een gering geldelijk offer, zich de
beste van TEN KATE's gedichten aan te schaffen. De uitgever kondigt de titels niet
vooraf aan. De keus der stukken is waarschijnlijk aan den dichter zelven overgelaten.
Intusschen kan men uit den inhoud der eerste twee afleveringen zich hiervan althans
éénig denkbeeld vormen. Daarin komen o.a. voor ‘de Durgerdamsche Visschers, Wat de bloemen vertellen, - De roos zonder doornen, - Eene moeder, - In Gelderland,
- Het Graf der Liefde,’ - al te maal dichtstukken, waarvan eene vernieuwde
verschijning méér dan gerechtvaardigd is. Mag men uit dezen besluiten tot wat
volgen zal, dan verkrijgen wij stellig eene ‘bloemlezing’, welke zoowel den naam
van ‘POËZY’ als dien van TEN KATE ten volle waardig is.
Ten slotte willen wij nog met een enkel woord melding maken van KLIKSPAAN's
‘S t u d e n t e n l e v e n ’, eveneens eene uitgave des heeren S i j t h o f f . Het eerste
en

deel van den 3 druk heeft ons uitgelokt tot eene herhaalde lectuur van het bekende,
maar niet verouderde. ‘'t Gaat met sommige boeken als met sommige menschen,’
- zóó schreven wij Nov. 1872 in ons tijdschrift bl. 531 met 't oog op Klikspaan's
Studententypen, -
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zij veronderen niet, of liever: zij leven drie, vier menschengeslachten lang, en
verspreiden in kleiner of ruimer kring een eigenaardig licht.’ Dit woord passen wij
ook nu toe. Klikspaan's Studentenleven is bovendien een boek, dat bijzonder geschikt
is, om een hoogst-noodige reorganisatie van ons Hooger Onderwijs te helpen
bevorderen. Het stelt de dringende behoefte daarvan in 't helderst licht, want het
doet de tallooze gebreken, waaraan het mank gaat, scherp uitkomen. In dit opzicht
bezit dit geschrift een groot actueel belang. En terwijl er juist dezer dagen een nieuw
concept van wet op 't Hooger Onderwijs aan onze Wetgevende Macht aangeboden
werd, kan K l i k s p a a n ' s ‘Studentenleven’ met zijn ‘B i j l a g e n ’ en
‘O p h e l d e r i n g e n ’ het zijne er toe bijdragen, om, bij de leden der beide kamers
de overtuiging te verlevendigen, dat eene nieuwe regeling van dezen onderwijs-tak
zich, helaas! reeds te lang, al te lang heeft laten wachten. Of de aangebodene
voordracht in de bestaande behoefte voldoen zal, wagen wij na eene vluchtige
lektuur niet te beslissen. 't Is hier de plaats niet, om over een ontwerp ter regeling
van zulk eene gewichtige aangelegenheid kritiek uit te oefenen. 't Is óók de vraag,
of dit concept nog wel bij dit zittingjaar aan de orde komt. Ons Parlement heeft nog
zooveel te doen, dat moet voorafgaan, o.a. de munt-, vesting- census e.a. wetten.
Maar toch gelooven wij niet te veel te zeggen, indien wij meenen, dat er leemten
en gebreken in dit ontwerp bestaan, die door amendementen zullen moeten worden
goed gemaakt en waarvoor onze volksvertegenwoordigers de oogen dus niet mogen
gesloten houden. Willen zij die kennen, dan behoeven zij niet meer te doen, dan
de vroegere ontwerpen, benevens de verschillende oordeelvellingen, daarover door
onze periodieke pers uitgebracht, te raadplegen. En mochten zij tot afwisscling iets
begeeren of behoeven dan in meer onderhoudenden trant en boeiender stijl de
gebreken der tegenwoordige regeling (?) van 't universitair onderwijs hun kan doen
kennen, dan zal eene, zelfs hernieuwde, kennismaking met KLIKSPAAN's
‘Studentenleven’ hiertoe zeker niet ondienstig zijn.
Wij mogen ons maandbericht niet besluiten zonder onze hulde te brengen aan den
heer L.A. LAUREY te N i e u w e d i e p
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voor de smaakvolle uitgave van den Vierden Jaargang van het ‘J a a r b o e k j e
voor de adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de
M a r i n e t e W i l l e m s o o r d . Naardien het ons slechts kort vóór het afdrukken
van het laatste blad dezer aflevering in handen komt, moeten wij ons òf tot eene
oppervlakkige aankondiging bepalen òf onze beschouwingen tot een volgende
maand verdagen. Dit laatste willen wij om des uitgevers wil niet. Deze trouwens
verdient het ten volle, dat zijne zorgen voor 't letterkundig pleegkind onzer adelborsten
worden erkend en gewaardeerd. Hij heeft blijkbaar moeiten noch kosten ontzien,
om den bundel, door de jeugdige kweekelingen onzer Marine hem aangeboden, in
een schoon en uitlokkend gewaad te steken. Hoe eenvoudig ook, dit jaarboekje
onderscheidt zich boven menigen prachtalmanak en kan veilig wedijveren met
anderen van zijn soort. 't Is dan ook te hopen, dat de heer L a u r e y in een ruim
debiet een wel verdiend loon vinde voor zijne bemoeiingen en tevens een krachtige
aansporing om - in weerwil van zijne geldelijke opoffering - met de bezorging van
dit ‘jaarboekje’ voort te gaan.
Bestaat er gegronde reden, om hieraan te wanhopen, - zelfs te twijfelen?...
Wie zal dit zeggen?...
Zeker is het intusschen, dat hij, die de verschijning van dit boekje in de 3
verloopene jaren heeft opgemerkt, dien twijfel gaandeweg moest laten varen - en
e

dat de 4 jaargang aan dien twijfel 't laatste voedsel ontneemt. Immers behalve de
keurig nette uitvoering, door den uitgever daaraan gegeven, heeft ook de redactie
zich beijverd om door een hoogst-degelijk voorwerk een telkens nieuw en grooter
gewicht aan 't jaarboekje bij te zetten. - Zij had daarbij niet uitsluitend 't oog op den
kleinen en beperkten kring van hare kameraden, maar nam tevens mededeelingen
op, die ook b u i t e n 't Instituut en met name onzen Marine-officieren niet onwelkom
zullen zijn. Op deze wijze klimt haar boekje in bruikbaarheid en zal het debiet zich
in evenredigheid moeten uitbreiden. Wij kunnen hiervan op dit oogenblik geen
proeven leveren, zonder dat wij te breedvoerig worden voor eene korte vermelding.
Maar indien wij later, gelijk wij voornemens zijn, ons er toe zetten, om dit jaarboekje
van meer nabij te beschouwen en daaraan, gelijk vroeger, enkele opmerkingen over
de opleiding onzer toekomstige zee-officieren
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vast te knoopen, zal ons vermoedelijk de gelegenheid niet ontbreken, om dit nader
in 't licht te stellen. Voorshands zij 't dus voldoende, redactie en uitgever geluk te
wenschen met 't welslagen van hun arbeid - en het beschaafd publiek van ons
vaderland op te wekken, om dien arbeid niet onopgemerkt te laten voorbijgaan.
Hoewel oorspronkelijk bijeengebracht, ‘voor adelborsten van 't Koninklijk Instituut
te Willemsoord’ zoo als de titel zegt, heeft hij ook voor anderen zijne aantrekkelijkheid
en waardij.
Het ‘M e n g e l w e r k ’ draagt hiertoe ook het zijne bij. Zij 't ook uit de pen van nog
zeer jeugdige schrijvers gevloeid, - en moge men geen recht hebben om van
jongelingen, die 16 tot 18 levensjaren tellen, groote kunst- en meesterstukken te
verwachten, - toch zal men hun de eer niet ontzeggen, dat zij zich boven velen van
hun leeftijd gunstig onderscheiden. Kenmerken de bijdragen in p o ë z y zich ditmaal
niet door verhevene opvatting en vloeiende versificatie, hiertegen weegt de
degelijkheid van de meeste p r o z a s t u k k e n ruimschoots op. Opstellen als
Nederland en Atchin, - Iets over de kanonneerbooten, type
Staunch, - Iets over lijfstraffen, - Bernard Hendrik Zimmer, h e t L o o d s w e z e n , enz. zijn hier geheel op hun plaats.
Alles saamgenomen hebben wij behoefte, om bij onze lezers aan te dringen op
een nadere kennismaking met een jaarboekje, dat zoowel door zijn uitwendig kleed
als door zijn inwendige gehalte boven velen uitmunt. Een welgeslaagde lithographie
geeft ons 't beeld terug van één der kundigste Vlagofficieren onzer Vloot, den
verdienstelijken Schout bij nacht F.A.A. G r e g o r y , Directeur en Kommandant der
Kon. Ned. Marine te Willemsoord, - een man, wiens portret in 't album, door de
adelborsten aangelegd, niet mag ontbreken en zeker menigeen hoogst welkom
wezen zal. Het ‘J a a r b o e k j e ’ zal er stellig velen te liever om wezen.
E.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
NAPOLEON door DR. H.J.A.M. SCHAEPMAN. Utrecht J.L. Beijers 1873.
‘De dichters moesten, dunkt mij, nog een wijl het stilzwijgen bewaren: de heer
Schaepman begint zijn schoon gedicht te vroeg’ aldus laat de heer Quack zich uit
in een artikel over Napoleon III, waarin hij handelt over de bijdragen die door Von
Sybel geleverd zijn ter juister waardeering van den overleden ex-keizer. ‘Wij hebben
feiten noodig, aldus gaat Quack voort, geen beschouwingen of inzichten.’ Het komt
mij voor, dat deze manier om de rechten van den dichter te beperken onbepaalde
afkeuring verdient. De dichter zingt zijn lied, als zijne Muze hem tot zingen dringt of
dwingt, naar welke aanleiding dan ook. Wanneer zijn kunstenaarsgeest eenmaal
gekomen is tot eene bepaalde beschouwing van de werkelijkheid, dan spreekt hij,
zonder te vragen of zijne beschouwing door de feiten gerechtvaardigd wordt. Wat
bekommert hij zich hierom? ‘Poëzie, hoorde ik Da Costa eens zeggen in een zijner
schitterende improvisatiën; poëzie is: ‘'t m o e t e r u i t !’ - Voor den dichter is het
de vraag alleen: is mijne opvatting van de werkelijkheid inderdaad eene kunstenaars-,
eene dichterlijke opvatting; ben ik er genoeg door bezield en den vorm genoeg
meester om anderen er door te bezielen en aan te grijpen, te verteederen of met
ontzetting en afgrijzen te vervullen? Den dichter te dwingen om zijne beschouwingen
dan pas te geven, wanneer
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zij door de feiten min of meer gerechtvaardigd zijn, dit zou gelijk staan met de
vernietiging van zijn zelfstandig kunstenaarsleven; dit zou mogen heeten hem tot
een poveren slippendrager van den geschiedschrijver of den photograaf te verlagen.
Wij nemen Schaepman's gedicht niet ter hand om Napoleon III beter te leeren
kennen. Hiertoe kiezen wij mannen als von Sybel tot gids. Aan Schaepman vragen
wij: geef ons in meesterlijken vorm den indruk weer, dien Napoleon III op uwe
kunstenaarsziel heeft gemaakt. Alleen aan dezen eisch mag zijn dichtstuk getoetst
worden. Heeft Schaepman dien vervuld? - Mijn antwoord luidt: gedeeltelijk.
Zijne opvatting van Napoleon's sterf bed is in den vollen zin van dit woord eene
dichterlijke. Wij aanschouwen den Keizer in zijne laatste ure:
Bleek scheen de morgenzon en wierp haar flauwe stralen
Op 't vaal en bleek gelaat,
Z o o m a r m e r b l e e k en koud, dat slechts een ademhalen
Het leven nog verraadt.

Het gansche rijke en veelbewogen leven, dat achter hem ligt, gaat ‘in dien
vluchtenden stond’ voor het oog des Keizers heen. Al wat hij doorleefd en ervaren
heeft spiegelt zich af op zijn gelaat
- 't is het leven,
Dat in gezichten komt,
En eenmaal, eenmaal nog g e t u i g e n i s wil geven
Voor 't in het graf verstomt.

De vriendelijke herinnering aan zijne jeugd, aan de zorg en de trouw zijner moeder
roept een lach op het bleeke, vale gelaat van den stervende. Die lach wordt
vervangen door ‘een weemoedstrek,’
- getuigend
Wat is het leven dwaas,
Waar wij 't bezien in 't licht van 's levens eerste stralen.

Vervolgens lezen wij ‘in 't wilde spel der trekken’ de herinnering aan de dagen, toen
hij, Napoleon, samenspande met Italiaansche ‘verraders’; toen, na den dood van
den hertog van Reichstadt, de geest van den ‘Corsikaan’ in hem ontwaakte; toen
hij zijn broeder zag vallen in den strijd, welke gebeurtenis hem nu voorkomt als eene
profetie van zijne eigene toekomst, van zijn ondergang bij Sedan.
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Weer wisselen de trekken. ‘Een lach van medelij’ glijdt om 's Keizers lippen. Hij
denkt aan Straatsburg en Boulogne. Een rustige en bijkans onnoozele uitdrukking
krijgt zijn gelaat, als hij zich weer voorstelt hoe men hem hield voor ‘een armen
mijmeraar’ en hoe 't aller overtuiging was:
- des eersten Caesars kroone
Is voor dit hoofd te zwaar.

Maar een zegenvierende lach geeft weer leven aan 't wezenloos gelaat.
- 't lachje van den man, die wil verwinnen, teekent
Zijn trekken, ja, hij won Zijns is de reuzenkracht, waarmede een wereld rekent,
De idee Napoleon!

Hij denkt aan de dagen van zijn triumf, toen het ‘A v e C a e s a r !’ door Frankrijk
weergalmde.
Akelig dof gaat 's Keizers gelaat staan, wanneer hij denkt aan zijne vrees en zijn
lijden op den troon, doch koel en kalm wordt weer de uitdrukking er van bij de
herinnering aan de gedachte, die zijn binnenste gewoonlijk vervulde:
Het leven is een spel.

Plotseling evenwel spreken zijne trekken weer van angst en bittere wanhoop. De
krankzinnige keizerin Charlotte komt hem voor den geest. Hij hoort nu weer hoe zij
op ijselijken toon hem haar Max terug vraagt en hoe zijn ontwaakt geweten gilt:
Het uur der wrake komt!

En het uur der wrake kwam. Daarvan spreekt nog in deze laatste ure die ‘trek van
o n g e l e d e n lijden,’ die het bleek gelaat van den stervende misvormt, bij de
herdenking van Sedan; van die ure,
- waarin het draf des gouden gloriebekers
Hem d o o r de lippen ging;

en waarin het vernederd Frankrijk hem grijpt
- in de borst en dondert: ‘Zoon der logen,
Mijn eer, mijn eer, mijn eer!’

waarna zij hem ‘schopt met haar voet.’
Door een straal van hoop wordt die akelige uitdrukking voor een oogenblik
weggevaagd.
Het uur komt hem voor den geest, toen hij heil hoopte van
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Italië, maar wederom siddert zijne ziel nu hij herdenkt hoe ‘'t dartel wicht’ hem
toevoegde:
Mij dacht, gij waart nu arm, 'k heb d' ander dus genomen,
Een Pruissisch soldenier.

Ook ziet de voormalige dwingeland de Moeder, der wereld Koningin, de Kerk, nu
weer voor zich, die hij ‘aalmoezen deed rapen, in 't aangezicht der aard.’
Men kan het hem nu ook weer aanzien, dat hij geen geloof kan slaan aan hare
stem vol medelijden:
Mijn kind, mijn lijdend kind!

Hij kan zich slechts voorstellen, dat zij door wraakzucht en bitteren haat jegens hem
wordt bezield.
En folterend is zijn wee, als hij denkt aan dien ‘grijsaard met zwaar geboeide
handen,’ wiens ‘krone hij stuk sloeg’
- ter wille van een roover.

Eenmaal had die grijsaard hem gered, bij Spoleto, en nog klonk die zachte stem
van Pius hem tegen, getuigend van
De liefde, die 't al vergeeft.

‘S t i l fluisteren’ 's Keizers lippen
1)

- maar was 't de bee: ‘vergeving!’
Die hen t e o m z w e v e n s c h e e n ? -

Was dat lachjen, hetwelk hem in de oogen straalde, een lachjen ‘van hope en vrede’
of was 't ‘een lach van spot?’ - Te vergeefs staren wij. Het raadsel is niet optelossen.
Als eene vliegende schaduw zijn in het korte oogenblik al die herinneringen door
's Keizers geest heengegaan en even snel was de wisseling der trekken, welke zij
te voorschijn riepen. Thans houdt die wisseling op.

1)

Aldus moet blijkbaar deze regel gelezen worden. Waarschijnlijk hebben wij hier met een
drukfout te doen. Ook de fouten in de interpunctie, die zeer talrijk zijn in het gedicht, zijn
waarschijnlijk het werk der zetters. Het zal evenwel blijken, dat de dichter zelf maar al te zeer
verzuimd heeft de beschavende en polijstende hand over zijn gedicht te laten gaan, voordat
het ter perse werd gelegd. Dit wordt reeds openbaar uit de tweede dezer laatst aangehaalde
regels, gelijk ook uit andere verzen die ik straks zal vermelden.
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Het masker van 't gelaat blijft hard en onbewogen.
Strak ligt de harde plooi der vastgesloten lippen.
Tot in der graven schoot
Nam hij het raadsel meê, dat nooit zijn mond liet glippen,
En Sfinx tot in den dood.

Moge nu ook al deze beschouwing van Napoleon den toets der historische critiek
niet kunnen doorstaan; ieder gevoelt het, dat zij uitmunt door dichterlijke
verhevenheid en voornamelijk, dat de dichter zelf geheel overmeesterd is door dat
plechtige en aandoenlijke oogenblik, hetwelk hij ons doet doorleven, het oogenblik
van Napoleons heengaan. Hij heeft ons aangegrepen, wij zijn ontroerd. Schaepman
heeft op meesterlijke wijs een tragisch licht laten vallen op zijn held. Het is aan de
verhevene opvatting van zijn onderwerp te zien, dat hij niet zonder vrucht aan de
voeten heeft gezeten van den dichter, dien hij zoozeer bewondert en liefheeft, van
den grooten Da Costa.
Schaepman's gedicht is zóó aangrijpend, dat men, onder den indruk van zijne
verhevene, enkele zijner minder zuivere gedachten en ook zijne zonden tegen den
vorm, tegen de taal in 't bijzonder, bijkans uit het oog zou verliezen. Doch wanneer
ik aan deze neiging toegaf, dan zou ik mijn plicht als beoordeelaar verzuimen. Die
plicht brengt mede, dat ik ook de schaduwzijden van Schaepmans verheven gedicht
aanwijs. En ik acht dit te meer noodig, omdat ik het er voor houd, dat ‘Napoleon’
nog machtiger en geweldiger indruk op ons zou maken, indien deze schaduwzijden
er in werden gemist of ten minst niet zoo talrijk waren.
De voornaamste fout van het gedicht acht ik de tegenstrijdigheid, die er bestaat
tusschen de slotsom, waartoe de dichter komt en zijne voorafgaande beschouwingen.
‘Een Sfinx tot in den dood’ is Napoleon voor hem, en toch heeft hij in de wisseling,
die de trekken van den stervende ondergingen, zooveel licht zien opgaan over
hetgeen er heengevaren was door dat hart, dat weldra voor altijd zou ophouden te
kloppen. Hij heeft het leven des Keizers gezien, ‘dat daar oprijst in gezichten’ voor
den stervende, het leven,
Dat in haar strengsten vorm d e w a a r h e i d op doet dagen,
In zelfbedrog verheeld.
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De dichter ziet b.v. op het gelaat van Napoleon, dat het leven voor hem ‘slechts een
spel’ is geweest, ‘om 't genot van 't heden’; dat vuig eigenbelang zijne voornaamste
drijfveer was:
Munt schande en oneer 't goud - wat maakt het? z i j b e t a l e n ,
En zij betalen wel.

De stervende droeg tijdens zijn leven
- het rotsblok van d e m i s d a a d op zijn schoud'ren.

Heerschzucht was de grondtoon van zijn karakter. Eén god werd er sechts door
hem gediend.
Eén god erkent gij slechts, het noodlot, slechts één leuze,
Des Caesars: ‘ik regeer.’

Napoleon is voor den dichter zoo weinig een Sfinx, dat hij ons zelfs wijst op de
flauwe lichtstraaltjes, die zijn duister gemoed verhelderden: de weemoed over het
voorbijgaan van zijne schuldelooze kindschheid; de liefde voor haar, die, hoe vol
vlekken ook, voor hèm toch is
- de moeder,
Der liefde Koningin;

het levendig gevoel voor den ondank, dien hij ondervind van het door hem zoo rijk
beweldadigde ‘dartele wicht, de Italiaansche schoone;’ de mengeling van hoop en
vrees in zijn binnenste bij de gedachte aan ‘de Koningin der wereld, de verhevene
Moeder,’ de Kerk.
Waar zulk een scherpgeteekend beeld den dichter voor den geest staat, daar
heeft hij geen recht om het een Sfinx te noemen, al moet hij ook twijfelend vragen,
of de lach, die om de lippen des stervenden speelt, bij de herinnering aan de
vergevensgezindheid van den grijsaard, dien hij in boeien had laten slaan, een lach
van hoop en vrede, dan wel van roekeloozen spot was. Mij dunkt, dat de dichter die
vraag niet ernstig kan gemeend hebben. Nadat hij eerst geschilderd heeft, door
welke gevoelens zijn held bezield werd tegenover de Kerk, kan hij, zonder zichzelven
ontrouw te worden, hem geene gansch andere gevoelens aan den dag laten leggen
tegenover hem, in wien de Kerk als verpersoonlijkt is. In elk geval is het
raadselachtige in Napoleon tot zulk een gering bedrag terug gebracht, dat
Schaepman hem niet mag noemen
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Een Sfinx tot in den dood.

Ook in andere opzichten laat de zuiverheid zoowel als de helderheid van 's dichters
gedachten iets te wenschen over.
Zoo wordt op bladz. 10 van koningin Hortense gezegd:
O, ze is geen reine vrouw, - daar schittert om haar slapen
Geen vlekloos aureool.

Dit is volkomen duidelijk, maar onverstaanbaar is hetgeen er volgt:
U i t d' e i g e n h a n d e n s t a l d e l a s t e r soms een wapen,
Dat niet in bloemen school.

Volgens het doorgaande spraakgebruik van den dichter moet uit d' e i g e n
beteekenen u i t h a r e e i g e n e en van beide deze regels kan men geen andere
vertolking geven dan deze: ten onrechte maakte de laster zich meester van de
aanleidingen, welke Hortense zelve somtijds gaf, om haar harde beschuldigingen
te doen hooren. Men gevoelt het, dat zoowel d e l a s t e r als het s t e l e n hier te
onpas bijgebracht worden. Hortense gaf aanleiding tot het maken van scherpe
aanmerkingen op haar leven, dus l a s t e r was het niet, wanneer deze werden
gehoord; nog veel minder was het s t e l e n , zich ten onrechte meester maken van
die aanleiding, wanneer iemand haar aangreep.
Op bl. 11 wordt ons voorgesteld, hoe de vorst
- zijn krachten kwam b e w i j z e n
In der verraders kring.

En in dien zelfden kring verneemt hij
De stem d e r v r i j h e i d , die ten strijde
Hem opriep als haar zoon.

Mannen, in wier midden de stem der ‘vrijheid’ wordtgehoord, kunnen, dunkt mij,
voor den dichter zulke monsters niet zijn, als hij ze afschildert, daar de vrijheid ook
voor hem iets groots en begeerlijks is. Verwijt hij het Napoleon niet op aangrijpenden
toon, dat hij in Frankrijk zoovelen deed zuchten onder zijne dwingelandij? Dat hij
zijne belofte aan de Italiaansche vrijheidsvrienden-verraders zoo stout schendt,
door zijn vertreden en knevelen van zooveler recht? Gloeit hij niet van verontwaardi-
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ging, als ‘die grijsaard met zwaargeboeide handen’ hem voor den geest komt? Een
van beiden dus; de dichter had ôf de v e r r a d e r s , òf d e s t e m d e r v r i j h e i d ,
die Napoleon in hun midden hoorde, uit zijn lied moeten verbannen.
Van d e n n a a m des eersten Napoleons heet het, dat deze zich kenmerkt ‘door
het wonderbaar gehalte’ dat ‘zich verraadt in den vorm’,
Een trotsche Titan in een nietige gestalte
In de enge borst een storm.

Al deze kenmerken kunnen alleen aan een persoon, niet aan een naam toegekend
worden.
Van ‘het aadlaarsoog’ des grooten Keizers wordt gezegd, dat dit
- Waar 't in zegepraal langs 't slagveld gaat, z i j n d o o d e n
D o e t j n i c h e n in hun lot.

Deze ‘juichende dooden’ vertegenwoordigen in mijn oog niets anders dan eene
zonde tegen den goeden smaak en de waarheid, die zelfs een dichter van
Schaepman's kracht behoorlijk in eere moet houden.
Hij zelf verantwoorde zich voor zijne kerk en voor den Almachtige, wiens naam
op zijne lippen geen ijdele klank is, over het feit, dat hij Napoleon
A l l e e n in 't slepend uur der looden lijdensnachten

‘de slaaf van God’ noemt.
Vooral tegen den vorm heeft de dichter menigmaal gezondigd en hierdoor niet
weinig schade toegebragt aan de waarde van zijn gespierd gedicht. Schaepman
behoort ongetwijfeld tot diegenen onder onze vaderlandsche dichters, die niet alleen
den tooverstaf hunner verbeelding machtig weten te zwaaien, maar ook kunnen
tooveren met de taal. Ongelukkig verliest hij hier en daar, ja gedurig, den eerbied
voor dit onmisbaar instrument zoozeer uit het oog, dat hij zich niet ontziet er mede
te gaan spelen - en sollen.
Z o o m a r m e r b l e e k heet op bladz. 5 het gelaat van den stervenden Keizer,
en aan 't einde van het lied vinden wij deze uitdrukking nog eens herhaald. Is het
den dichter onbekend, dat men bijvoegelijke naamwoorden, die den hoogsten trap
aanwijzen, niet mag laten volgen op het vergelijkende z o o ? Het is evenmin
geoorloofd om te zeggen: z o o m a r m e r b l e e k , als:
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z o o s n e e u w w i t , z o o t o r e n h o o g , z o o a a r t s d o m , z o o i j s k o u d enz.
- W o o g voor hing op bladz. 6 is vreemd, maar misschien niet aftekeuren. - De
g u n s t i g e uitslag van de volksstemming heet een v o n n i s , nadat vier regels
vroeger dit woord in zijne ware beteekenis gebezigd was. - Het j u b e l e n van 't
v r e u g d e k l a a t r e n ‘in 's menschen borst’ (op dezelfde bladz.) is eene weelde,
die men evenmin in de taal als in de borst kan verdragen. - Op bladz. 7 lezen wij
van h u i v e r e n d e l u c h t e n , 't geen waarschijnlijk beteekenen moet:
o n w e e r s l u c h t e n , d i e d o e n h u i v e r e n . - Van ‘'t leven, dat Napoleon heeft
gespeeld (bij wijze van comedievertooning) wordt gezegd (bl. 8), dat het ‘eenmaal
nog getuigenis wil geven,’
Voor 't in het graf v e r s t o m t ,

zonder dat er bijgevoegd wordt, w a a r v a n het getuigenis zal geven. Ook kunnen
wij ons eene verstommende s t e m beter voorstellen dan een verstommend l e v e n .
't O n v e r m e d e n g r a f (bl. 9) moet waarschijnlijk beteekenen h e t
o n v e r m i j d b a r e g r a f , tenzij g r a f gezegd is in den zin van s t e r v e n d e n
m o n d in welk geval o n v e r m e d e n een tamelijk onbegrijplijk toevoegsel wordt.
- Op bl. 10 wordt koningin Hortense ‘aan de rechtbank’ gebracht, zoodat het zou
kunnen schijnen, dat zij iets aan zeker keukenmeubel te verrichten had, indien er
niet van eene r e c h t b a n k d e r e e r e sprake was ‘waar geen broeder, geen
echtgenoot haar in voert’. - Op bl. 11 wordt van Napoleons eerste zonde minder
fraai gezegd, dat zij ‘in het geweten z o n k ’. Terzelfder plaatse heet het, dat hij,
- der wroeging slavenketen
Om d' eigen enkel klonk,

zonder dat er vooraf gezegd is welke enkel er bedoeld wordt en wat er nog meer
met dien enkel was gedaan. Waarschijnlijk is z i j n e i g e n in d'e i g e n veranderd
om de maat, hier niet alleen, maar ook in vele andere verzen. D e e i g e n beteekent
d e z e l f d e . Wil men door e i g e n iemands bezit aanduiden dan moet er noodzakelijk
het bezittelijk voornaamwoord bij, gelijk de dichter op bladz. 20 dan ook zeer goed
zegt:
Gij schiept u w e i g e n doem,

in welken regel het woord d o e m voor s t r a f evenwel niet fraai kan heeten.
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Op bladz. 13 is er sprake van e e n h e i l g e o m w e n t e l i n g s z o n d e , in welke
uitdrukking de combinatie van h e i l i g en z o n d e een vreemden indruk maakt.
Waarschijnlijk bedoelt de dichter: de zonde der (dusgenaamde) heilige omwenteling.
Op dezelfde bladzijde verhaalt de dichter ons, dat ‘geen ontzetting’ Napoleons
‘s c h e d e l deed nederbuigen.’ Overbodige moeite! Een s c h e d e l kan zich niet
nederbuigen, evenmin als een voorhoofd of eene neus. Het h o o f d kan zich buigen
maar geen afzonderlijk stuk van dit alleen als geheel beweegbare deel.
Als de dichter ons op de volgende bladzijde in verbazing wil brengen over het
feit, dat de naam van Napoleon I
- Op het koude blad der richtende historie
N o g tintelt, gloeit en leeft;

dan gelukt hem dit niet, daar het volstrekt niet verbazingwekkend is, dat de naam
van zulk een man n o g leeft, nadat er pas eene halve eeuw na zijn dood is verloopen.
Op bladz. 15 gewaagt hij van een wereld, die door het zwaard van den eersten
Napoleon ‘g e s c h a p e n is en v e r l i c h t ’; eene wereld ‘wier o m p a l i n g de
g r e n z e n heeft der aarde.’ Onze jongens, die de aardrijkskunde beoefenen, weten
het reeds dat eene g r e n s van eene o m p a l i n g ongeveer hetzelfde beteekent
als: eene grens van eene grens, m.a.w. onzin is.
Hoorden wij vroeger den dichter zingen van ‘een heilge omwentelingszonde’ en
dus het onvereenigbare vereenigen, aan dezelfde ongewijde zonde maakt hij zich
schuldig, wanneer hij de menschheid het hoofd ‘eerbiedig’ laat nederbuigen
Voor des g e v l o e k t e n naam.

Ook r o e r l o o s v o o r t g a a n (op bl. 16) moeten wij tot de categorie van het
onvereenigbare brengen (evenzeer als ‘de w i s s e l i n g (bl. 8), die
o n u i t w i s c h b r e sporen grift’
In d'o n b e s c h r e v e n steen.)

Even vroeger (bl. 15 v.o.) laat de dichter het wisselen van de trekken des stervenden
ballings ‘een b e e l d e n r i j v e r r a d e n ’, terwijl hij bedoelde deze wisseling te doen
getuigen v a n d e a a n w e z i g h e i d dier beeldenrij.
De lezer merkt, dat de lijst van Schaepmans zonden tegen den vorm vrij lang
wordt. Wij zijn nog pas op bl. 16 en het gedicht is 34 bladzijden lang. Ook op de
overige bladzijden komen
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zij maar al te veelvuldig voor. Het zij mij vergund nog een aantal van 's dichters
zonden tegen taal en vorm vluchtig aan te stippen.
Op bl. 16 vind ik:
Hij v l u c h t zijn kerkeroord

voor: o n t v l u c h t .
Op bl. 17:
H o e v o l l e r dreunt het (A v e C a e s a r ) langs Seine- en Loireboorden,

voor: h o e l a n g e r z o o v o l l e r .
Op bl. 19:
Nog altijd j u i c h t h e t A v e C a e s a r ! voort

in plaats van: juicht m e n het A v e C a e s a r !
Op dezelfde bladzijde:
Uw hart k l o p t steeds v e r r a a d

waar het verband eischt: k l o p t steeds v a n v r e e s v o o r h e t v e r r a a d .
Op bl. 22 maakt de dichter gewag van vrouwen,
Die d'aard' vorstinnen prijst.

Zeer gewrongen! Men zegt wel: iemand gelukkig prijzen, en: iemand als vorst of
vorstin gelukkig prijzen, maar evenmin: iemand v o r s t i n prijzen, als: iemand
geleerde prijzen, iemand keizer prijzen, enz.
Op bl. 26 brengt de dichter ons op een b l a k e n d s l a g v e l d , en laat ons ‘een
trek van o n g e l e d e n lijden’ zien. Frankrijk wordt op bl. 27 in één regel genoemd:
‘onteerd, eerloos en geschonden’! alsof den overigens zoo rijken dichter hier
eensklaps de gedachten begaven en hij gedwongen was om met ijdelen
woordenpraal te schitteren. - Op bladz. 29 hooren wij ‘de paarlen van Ausonië's tale
met z i l v e r i g e n spoed neerrinkelen in Benevutoos schale’ en siert hij de
Italiaansche schoone met ‘een z a n g e r i g gewaad’. Ik denk, dat de lezer evenmin
als ik veel bewondering gevoelen zal voor ‘dien z i l v e r i g e n spoed’ en dat
‘z a n g e r i g gewaad’. Op bladz. 33 laat de dichter een ‘glans’ eensklaps in een
‘loover’ veranderen en die loover dezelfde uitwerking doen al een ‘krans’, en op bl.
34 eindelijk laat hij Napoleons lippen s t i l fluisteren, alsof fluisteren ooit hardop kon
geschieden.
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Voegen wij bij de opgenoemde zonden, de zonderlinge en gewrongene zinwendingen
1)
en de ongemotiveerde overgangen, die Schaepman zich hier en daar veroorlooft ,
dan zal men mij het recht toekennen om te zeggen: Schaepman heeft slechts
gedeeltelijk voldaan aan den eisch, dien wij den dichter stellen mogen. Zijn ‘Napoleon’
is rijk aan schoone, echt dichterlijke gedachten, maar hij heeft die gedachten vaak
in een vorm gekleed, waartegen wij ernstig protest moeten aanteekenen, wanneer
wij hart hebben voor onze taal. Des te bedenkelijker acht ik Schaepmans taalzonden,
omdat hij als dichter zoo hoog staat en zijn naam niet ten onrechte een goeden
klank heeft in onze letterkundige wereld. Dr. Pierson heeft, eenigen tijd geleden,
gewezen op de gevaren, die der zuiverheid van onze taal dreigen, wanneer de
mannen der wetenschap het tegenwoordige geslacht voorgaan in het schrijven van
slecht Hollandsch; veel ernstiger nog acht ik de gevaren, die voor onze taal
voortvloeien uit den verkeerden voorgang van een gunstig bekend dichter. De dichter
wordt in veel grooter kring gehoord dan de man der wetenschap en wanneer zijn
woord, gelijk dat van Schaepman, de uitdrukking is van eene verhevene dichterlijke
gedachte, oefent het oneindig veel meer invloed uit en drukt het zich met zijne
deugden zoowel als met zijne gebreken veel dieper af in den geest van het volk.
De dichter houde het mij ten goede, dat ik mij, door het schoone en verhevene,
dat hij in zijn ‘N a p o l e o n ’ gegeven heeft, niet heb laten weerhouden om de
gebreken van zijn gedicht in het licht te stellen. Levendig betreur ik het, dat hij niet,
evenals De Genestet gewoon was te doen, telkens en telkens al weer aan 't polijsten
is gegaan van zijn werk, voordat hij het in het licht gaf, en dat hij alzoo toch nog ‘te
vroeg gekomen is met zijn schoon gedicht.’
Noordscharwoude.
M. BUYS.

1)

Op bl. 22 bijv. lezen wij:
‘De glans der diadeem verdrijft uw droom’, terwijl er in 't voorafgaande aan Napoleon op
verwijtenden toon gevraagd is, of hij wel ooit dien droom had gedroomd. Eene dergelijke
vraag staat volkomen gelijk met eene ontkenning.
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II. Biblioscopie.
Hilary St. Ives. Naar het Engelsch van W.H. Ainsworth, twee deelen.
Amsterdam. J.D. Sybrandi, 1872.
Hilary St. Ives. is de naam van een jong mensch van aanzienlijke geboorte, maar
die door zijne ouders verlaten is. Uit een geheim, zeer ongelukkig, huwelijk gesproten,
was zijne moeder - zoo meende men - verdronken, en zijn vader, kolonel Delacombe,
in dienst van het Engelsche leger in Indië. Zijne moeder was echter niet dood, maar
onder den naam van Mrs Sutton huishoudster een f a c t o t u m bij de familie Radcliffe,
welke een groot landgoed bewoonde. Op reis naar Londen, waar men hem beloofde
het geheim zijner geboorte te zullen oplossen, wordt Hilary St. Ives door roovers
overvallen, die hem half dood laten liggen, en onder anderen ook zijn ransel hem
ontnemen, waarin zich de papieren bevonden die hij eerst te Londen openen mocht.
De ongelukkige wordt, in zijn bloed badende op den weg gevonden door mr. Radcliffe
die naar huis reed, hem in zijn rijtuig opnam en aan de zorgen van Mrs. Sutton
toevertrouwde. Uit zijn ijlen, aan den ring aan zijn vinger, en aan een vlek op zijn
borst herkent zij in den gewonde haar zoon, maar durft dit aan hem noch aan iemand
anders vertellen.
Mr. en mrs. Radcliffe, bezaten geen andere kinderen dan eene dochter van bijna
negentien jaren. Dien leeftijd bereikte May, toen Hilary St. Ives zich weêr voor het
eerst in den tuin begeven mocht. Daar ontmoetten die twee jonge, schoone,
onbedorven menschen elkaar voor het eerst, en maken op elkander onuitwischbare
indrukken. Hilary verhaalt aan May wat hij van zijn leven wist en deelt haar zijne
lotgevallen mede. Terwijl hij daarmede bezig is ontvangt hij een brief met vijf honderd
pond Sterling en eene kist met gemaakte kleederen: hij kon niet begrijpen van wien.
Zijne moeder had dit voor hem gezonden, maar ontdekte zich niet.
Op May's geboortedag komen mr. Thorton, de vader van mrs. Radcliffe, de kolonel
Delacombe en nog andere gasten. Mrs. Sutton had, te Londen zijnde, om die geheim
gehouden inkoopen voor Hilary te doen, den kolonel herkend. Hij was haar
echtgenoot, en hij meende haar ook te herkennen, maar zij loochende
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het. De verwijdering gedurende twintig jaren, na een zeer kort, maar zeer ellendig
huwelijksleven, had haar dan ook bijna onkenbaar gemaakt. Toen zij nu haar man
onverwachts op het landgoed zag komen legt ze hem, in een oogenblik dat zij zich
alleen met elkander bevinden, het volstrektste stilzwijgen op.
De jongen Hilary geleek sprekend op zijn vader. Dit was de groote reden waarom
mrs. Radeliffe hem zoo lang onder haar dak had gehouden; ook toen hij reeds
genoegzaam van zijne wonden was genezen; want ruim twintig jaren vroeger, was
zijn vader de minnaar van haar geweest, en geen wonder dus, dat mrs. Sutton haar
haatte en vreesselijk jaloersch van haar was, die in haar boudoir nog altoos het
miniaartuurportret van dien geliefde had hangen, welke eenmaal de echtgenoot van
mrs. Sutton was. Wél had die huishoudster geleerd zich zelve te beheerschen; meer
dan hare meesteres, die verfijnd en verwijfd, altijd meende ziek te wezen, en er
behoefte aan had om beklaagd te worden. Hare ijdelheid en coquetterie waren met
de jaren niet van haar geweken. Zij was wel geheel anders dan hare lieve dochter
May.
Het is geen wonder dat May, zoo schoon zoo lief en zoo rijk, vele aanbidders had.
Haar neef Oswald; beschermd en aanbevolen door zijn grootvader Thorton; rekende
er op haar eenmaal de zijne te noemen, maar bedroog zich toch. Zij scheen de
echtgenoot te zullen worden van Sir Charles Richborough, een baronet, wel wat
ouder dan zij, maar overigens in elk opzicht verkiesselijk. Haar hart was echter niet
geheel meer vrij; onbewust was zij op Hilary, den jongen vreemden schilder, verliefd
geraakt. Toch laat zij zich bewegen Sir Charles' hand aan te nemen; zij wordt echter
zijne vrouw niet. Op den dag vóór het huwelijk, toen hij van zijne bruid, welke hij
universeele erfgenaam had gemaakt, naar zijn kasteel, dat in de buurt der Radcliffes
gelegen was, terugreed, geraakten de paarden van zijn rijtuig op hol; hij wordt door
den schok uit het rijtuig geworpen, en terwijl zijne twee hem vergezellende vrienden
slechts zware kneuzingen bekomen, verliest hij er het leven bij. May, zijne
bruid-weduwe, die hem werkelijk lief had gekregen, is zielsbedroefd, en nu eigenares
van Boxgrove, de plaats van Sir Charles, en van alle zijne overige zeer groote en
rijke bezittingen.
Na eenige maanden van werkelijken rouw ontvangt May nieuwe
huwelijksaanzoeken. Vooreerst weer van haar neef Oswald, wiens
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moeder met haar woonde en hare zaken bestuurde: hij echter wordt afgewezen.
May stort haar hart voor haar vader uit en bekent hare liefde voor Hilary. De Vader,
meenende dat deze een onwettige zoon van zijne vrouw was en van den kolonel,
schrikt van deze bekentenis en wil natuurlijk zijne toestemming niet geven, ofschoon
hij de reden waarom, aan zijne dochter niet openbaart. Zij verneemt die echter door
haar geheim mee te deelen aan mrs. Sutton, die, uit het huis van mrs. Radcliffe
verwijderd, daar in de buurt was blijven wonen en May's moederlijke vriendin was
geweest, van hare jeugd af. Mrs. Sutton bekent haar tot hare verbazing, dat niet
hare moeder de moeder van Hilary was, maar zij, mrs Sutton, zelve. Uit hare
bekentenissen welke zij doet, blijkt, dat zij zich jegens haar zoon zeer heeft
misdragen (waarin blijkt echter niet duidelijk genoeg), en dat zij er aan wanhoopt
ooit zijne vergeving te zullen verwerven of een woord van liefde uit zijnen mond te
zullen hooren. Intusschen had zich een nieuwe aanbidder van May opgedaan;
namelijk de markies van Hartlepool. Hij werd zeer aanbevolen door Myrtilla, de wufte
en coquette zuster van May's overleden Bruidegom. Waarom z i j dat deed, die
zelve wel Markiezin had willen worden, blijkt niet, maar zij doet het, en het einde is,
dat de markies van Hartlepool en May verloofd raken. Tusschen verloving en huwelijk
ligt echter nog eene groote schrede en May trouwt niet met den markies.
Eindelijk komt het aan den dag wie Hilary St. Ives is, namelijk de zoon van Myrtillas
oom, die in Jamaica gestorven was. Diens dochter Barbara leidde een zeer
avontuurlijk leven, en kwam ten laatste als huishoudster, onder den naam van mrs.
Sutton bij de familie Radcliffe in betrekking. Zij, de vrouw van kolonel Delacombe,
de moeder van Hilary, geeft haren zoon hare gedenkschriften te lezen, maar wordt,
op het oogenblik dat zij hem in het bosch ontmoeten, en van hem, en later ook van
haar echtgenoot, vergeving ontvangen zou door twee kerels aangevallen en
vermoord.
Drie maanden verloopen. May wil den dag van haar huwelijk met den markies
niet bepalen, en dat huwelijk wordt alleen nog maar door hem en door mrs. Radcliffe,
die door zulk een schoonzoon hoopte te schitteren, gewenscht. May's vader acht
zich door zijn woord gebonden, May zelve even zeer; maar toch besluit zij in een
gesprek met Hilary, die haar zijn voornemen
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openbaart Boxgrove te verlaten en haar nimmermeer te zien, een beroep op de
edelmoedigheid van haar verloofde te doen, en dien te smeeken haar haar woord
terug te geven. Dit gesprek wordt, in een prieel gehouden, toevallig afgeluisterd
door den markies die zich in gezelschap bevond van Lady Richborough.’ Ik wil u
slechts onder ééne voorwaarde, van uwe belofte ontslaan,’ zegt hij tot May.
‘Welke is die voorwaarde?’ riep May uit.
‘Ik geloof niet, dat gij het eene zeer harde voorwaarde zult vinden,’ antwoordde
hij met een glimlach op zijn gelaat.’ De voorwaarde, die ik van u vorder, is, dat gij
uwe hand aan mijnen vriend Alberic Delacombe (zoo heette Hilary nu, sedert zijn
vader hem voor zijn zoon erkend had) zult schenken. Het schijnt, dat gij hem uwe
liefde reeds geschonken hebt.’
Zijne toehoorders hadden nooit meer verbaasd kunnen geweest zijn.
‘Mijn waarde markies,’ riep Alberic geheel verbaasd uit.’ Deze edelmoedigheid....’
‘Komt u, ik weet het geheel onverwacht voor. Maar gij kent mij niet. Ik ben niet
geheel van dankbaarheid ontbloot. Bedenk, dat ik, doordien gij mij te Rome het
leven gered hebt (door hem in het coliseum uit de handen van drie roovers te
ontzetten), eene altijddurende verpligting aan u heb. Ik ben thans in staat die ten
deele te kwijten.’
‘Gij hebt die duizendwerf vergolden, mijn waarde markies,’ riep Alberic uit.’ Gij
hebt mij tot den gelukkigsten man ter wereld gemaakt, namelijk, indien uwe
voorwaarde aangenomen wordt,’ voegde hij er tot May bij.
‘Daaraan behoeft gij niet te twijfelen,’ zeide de Markies, ‘Doch wij willen, om
hiervan verzekerd te zijn, een bepaald antwoord ontvangen.’
‘Daar is mijne hand,’ riep May uit, terwijl zij hare hand aan Alberic gaf, die zijne
lippen daarop drukte.
‘De voorspelling van de heidin zal derhalve vervuld worden,’ zeide Myrtilla. Gij
herinnert u zeker nog, hetgeen zij u te Ascot gezegd heeft. Maar wat zullen papa
en mama van dezen plotselingen afstand, zonder dat zij hierin geraadpleegd zijn,
zeggen? En wat zal nu grootpapa zeggen? Ook ik ben hierin niet geraadpleegd
geworden, en ik wil niet gaarne den waarden markies verliezen.’
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‘Gij kunt hem behouden, indien gij wilt,’ zeide de Markies.
‘Hem behouden?’
‘Ja, Gij hebt mij beloofd mij aan eene echtgenoot te zullen helpen, en dit kunt gij
nog doen, indien gij wilt.’
‘Pas op, wat gij zegt, markies,’ antwoordde Myrtilla.’ Ik zoude dit als een
huwelijks-aanzoek kunnen uitleggen.’
‘Dit wordt ook zoo bedoeld. En ik herhaal het thans met ronde woorden.’ En zoo geschiedde het, dat May de echtgenoot werd van Alberic Delacombe
vroeger Hilary St. Ives; en dat Myrtilla, de zuster van haren vroegeren bruidegom,
de vrouw werd van den markies Hartlepoole, die May edelmoedig aan zijn vriend
had afgestaan.
Als dat nu geen rare historie is weet ik het niet! - Maar daar komen meer van
zulke vreemdigheden in dit boek voor, zoodat men op zoo'n kleinigheid niet letten
moet. We vernemen onder anderen; waarop, in de boven aangehaalde plaats, ook
toespeling gemaakt wordt; dat dezen schrijver niet voldoende is de mogelijkheid
der meest onwaarschijnlijke dingen; maar dat hij zelfs de onmogelijkheid der
voorwetenschap te baat neemt om zijn boek op te sieren. Door eene heidin toch
laat hij aan May uit hare hand voorspellen, dat zij eens de echtgenoot zou worden
van Hilary, welken zij (de heidin) niet kende, en van wien May niet wist, dat hij zich
op eenigen afstand van haar bij de wedrennen van Ascot bevond. ‘Kijk over mijnen
schouder, mijne waarde - kijk vlak voor u uit,’ zoo had de heidin haar in het oor
gefluisterd, en May deed wat haar bevolen werd, en zag Hilary staan. ‘Dat is degeen,
met wien gij zult huwen,’ sprak de heidin.
Intusschen dit is nog maar eene beuzeling, in vergelijking van iets anders.
De auteur wil zijn lezers aan spoken doen gelooven! Hij vertelt, dat op het kasteel
Boxgrove een zonderling bijgeloof bestond: namelijk, men geloofde, dat ieder lid
van het geslacht Ilminster, van zijn aanstaanden dood eene waarschuwing ontving.
Charles, de bruidegom van May, vertelt aan haar, op den dag voor hun huwelijk,
welke de dag van zijn dood werd, dat dit aan zijn vader was geschied, en het was
nu ook hem overkomen. Men veronderstelde dat deze waarschuwing gegeven werd
door den verontrusten geest van een geneesheer, die een
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der voorouders van het geslacht der Ilminsters bij ongeluk had vergiftigd. - Mrs.
Sutton, die de dochter van Sir Alberic Ilminster en in Jamaica geboren was, krijgt
ook zoo'n visioen, en sterft den volgenden dag. - Ik acht het zeer gevaarlijk en dwaas
zoo het bijgeloof, dat niet zoo zeldzaam is als men meent, in de hand te werken.
Een goed romanschrijver behoeft zulke middelen niet. Het werkelijke leven, door
de verbeelding nog aangevuld en opgesierd, geeft genoeg belangrijke feiten en
ontmoetingen en tafereelen, zoodat men de geestenwereld wel buiten het spel kan
laten. Dat Ainsworth dit in dit boek niet gedaan heeft meen ik zeer te moeten
afkeuren.
Ook is hij dáárvoor niet te prijzen, dat al de vrouwen, welke hij ten tooneele voert,
May alleen uitgenomen, zulke slechte exemplaren van de schoone sexe zijn. Zij
zijn mooi genoeg wat het uiterlijke betreft: zelfs de meer dan veertigjarige vrouw
van mr. Radcliffe, de moeder der beeldschoone May, wordt nog als een juweel van
't eerste water voorgesteld; maar hare behaagzucht, welke haar in bare jeugd zoo
zeer met hare aanbidders had doen spelen, haar intrigeeren en coquetteeren heeft
zij nog op gevorderden leeftijd niet afgelegd. En ware zij allèen nu eene zoodanige;
maar Myrtilla Richborough is volkomen haar evenknie, en de jammervolle mrs.
Sutton, ofschoon dan op een ander terrein, is niet veel beter.
Ten slotte. De hoofdpersoon, ook op den titel, komt veel te weinig en in te weinig
belangrijke tafereelen voor. Er wordt wel veel van hem gezegd door anderen, er
geschiedt wel veel om hem heen, waarin hij zijdelings betrokken is, maar als
handelend, denkend en sprekend wezen komt hij niet genoeg uit, men heeft van
hem op verre na niet een zoo levendigen indruk, zoo sterke voorstelling als van vele
andere personen.
Overigens laat het boek zich heel aangenaam lezen. Het komt mij voor goed
vertaald te zijn; maar onze litteratuur zou er niet heel veel aan missen, als alleen
Engelschen het maar lezen konden. o ja, maar onze leesgezelschappen en
leesbibliotheeken dan!?
Rozendaal, 1873.
TYDEMAN.
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Twee novellen van P.F. Brunings. Twee Deelen. Dordrecht; Blussé en
van Braam. 1872.
Wat zich aangaande de vroeger door majoor Brunings uitgegeven romantische
verhalen laat zeggen geldt ook van deze beiden; het ontbrcekt hem niet aan de
gave om gezellig op het papier te kouten, maar er zit niet veel merg in, noch wat
vinding, noch wat ontwikkeling betreft. Het tweede en kortere, d e
k o o p m a n s d o c h t e r , is al zeer onbeduidend en bestaat alleen in het verhaal
dat een handelaar tot volslagen armoede vervalt door als eerlijk man alles aan zijne
schuldeischers af te staan. Zijne tweede vrouw verlaat hem in zijn ongeluk, maar
eene dochter uit zijn eerste huwelijk blijft getrouw bij hem. Dat meisje wordt de vrouw
van een rijk jongman, haren vroegeren overbuur, en zoo komt haar vader in beteren
doen in zijne voormalige woning terug. Die vertelling wordt zeer geleidelijk
afgekeuveld, maar meer ook niet. - Eenigzins degelijker is het eerste verhaal:
D i a n a , het eerste en een gedeelte van het tweede deeltje beslaande. Het meisje
der titelrol heeft dan toch nog iets buiten het alledaagsche; het is een karakter, een
zelfstandig karakter, goed gedacht en goed ontwikkeld. Doch het geheele
encadrement heeft ook weder iets keuvelachtigs. Mevr. Bosboom noemde het,
meen ik, zoetelijke onbeduidendheden. En waar de schrijver buiten dat alledaagsche
wil treden valt hij wel eens in het onwaarschijnlijke. Zoo wil het er bij mij niet in, dat
eene jonge dame, die in het veld zit te schilderen, na enkele seconden te hebben
gesproken met een voorbijganger, een officier dien zij nooit heeft ontmoet, aan
dezen haar stoeltje en penseel zal afstaan om haarzelve bij te schilderen op het
landschap dat zij onderhanden heeft. Ook de figuren van den burgemeester en de
raadsleden zijn vrij onwaarschijnlijk. Overigens, ook hier veel zoetelijk gekout, zonder
veel pittigheid, maar gekout - dit moet gezegd worden - op hoogst beschaafden
toon waar het causeries zijn tusschen lieden uit de haute volée, die den schrijver
beter afgaan dan het vrijere der lagere standen, maar juist hierdoor te onbeduidend
om te worden gedrukt.
De auteur schrijft geen kwaden stijl. Hij wake echter tegen onachtzaamheden als:
‘De Gemeenteraad, na zich geschaamd te hebben over hare nieuwsgierigheid, was
met voorname minachting heen gegaan om koffie te drinken.’ Men leze: ‘De leden
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van den gemeenteraad, begrijpende dat zij zich wel wat nieuwsgierig hadden
aangesteld’, enz.; er wordt niet van den gemeenteraad als lichaam, maar van de
afzonderlijke leden gesproken, anders had het ook niet h a r e , maar z i j n e
nieuwsgierigheid moeten zijn. Voorts staan, gelijk hier Gemeenteraad, vele woorden
te onrechte met eene kapitale voorletter. Brunings schrijft bij herhaling: ‘de hark zit
in den steel’; ik hoorde altijd ‘vork’ - hoe moet het zijn?
De uitvoering is net, geen deftig gr. 8vo, maar gezelliger postformaat.
H.
v.O.
Aan den oever en op het meer, door F.W. Hackländer. Vertaald door A.A.
Deenik, MEz. II Deelen. Haarlem, De Erven Loosjes. In Groot 8vo. 691
bl. Prijs f 6.80.
Hackländer munt uit door het uitdenken en uitwerken van kunstige verwikkelingen,
afgewisseld met levendige beschrijvingen van natuurschoon en gevolgd door
verrassende ontknooping. Zoo is het ook in dezen roman, die echter op mij den
indruk maakte van groote langdradigheid. Misschien heeft de vertaler daar wel
eenige schuld aan, want zonder hem op woorden en uitdrukkingen betrapt te hebben
die den Hoogduitschen oorsprong verraden, stuitte ik dikwijls op volzinnen, die den
ingewikkelden periodenbouw der Hoogduitsche taal te zeer verraden. De heer
Deenik schijnt al te getrouw vertaald te hebben. Als proeve dat hij geenen
onderhoudenden stijl in zijne macht heeft, diene de eerste volzin de beste, waar het
boek openvalt: ‘Vervolgens zag hij haar vóór zich als zilverbloesem, in dat fantastisch
kostuum, 't welk hare volle vormen zoo bizonder voordeelig deed uitkomen; haar
beeld verrees voor zijn geest, met die frissche, zwellende lippen, met dat vrolijk
schitterend oog, en ondertusschen naderde haar eene bleeke, ziekelijke,
onbehagelijke persoonlijkheid, die met ijskoude vingers haar ranken, fieren nek
aanraakte; ja, en 't was hem, terwijl hij half waakte en half sluimerde, alsof hij niet
kon nalaten een triumfkreet aan te heffen, toen hij meende te zien, hoe zij fier en
toornig zich afwendde van die akelige persoonlijkheid; en des te gelukkiger maakte
het hem,
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haar aldus zich te zien afkeeren, toen die eerst hem geheelenal onbekende persoon
hoe langer zoo duidelijker de gestalte vertoonde van Jozeph met zijne schrale stem.’
Men kan niet zeggen dat daar bepaalde fouten in zijn, maar iets langdradigs,
vervelends, en dit laat zich van den geheelen roman zeggen. Slechts enkele
gedeelten, b.v. het eiland, maken daarop uitzondering.
H.
v.O.
Maria de Groot. Eene christenheldin. Eene christelijke levensschets uit
de

de 17 eeuw, door E. Quandt, Leeraar der Duitsch-Evangelische
gemeente te 's Gravenhage. Uit het Hoogdnitsch. Veenendaal, le Cosquino
de Bussy. 1872.
J.E. Slingervoet Ramondt. Dientje van 't Veer. Een verhaal uit de Betuwe.
Uitgegeven ten voordeele van de noodlijdenden door overstrooming, in
de provincie Ferrara in Italië. Zwolle de Erven J.J. Tijl. 1872.
Twee nette boekskens, slechts met een paar woorden aan te kondigen.
‘Maria de Groot,’ meer dan bij dezen naam van haren beroemden echtgenoot
bekend onder haren eigenen: van Reygersbergh (niet zooals men dikwijls en ook
hier leest: van Reigersbergen), wordt door den Eerw. Quandt in het oorspronkelijk
Hoogduitsche werkje geschetst als eene vrouw, die door het christelijke
levensbeginsel gedreven eene ware zielegrootheid aan den dag legde bij de
vervulling der dikwijls zware taak, haar als echtgenoote, huisvrouw en moeder
opgelegd. De schrijver stelde zich voor, haar als zoodanig bij zijne Duitsche
landgenooten meer te doen bekend worden en waardeeren. Eene vertaling was vrij
onnoodig; nu zij er is vinde zij haren weg.
‘Dientje van 't Veer’ is de hoofdpersone in een levendig geschreven verhaal van
eene ijzingwekkende gebeurtenis. Het weldadig doel der uitgave van het toevallig
niet vroeger aangekondigde bevordere alsnog het debiet!
H.
v.O.
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III. Onderwijs.
Eene leerwijze voor het godsdienstonderwijs, door W. JESSE, Predikant
te Zaandam. - Leiden, S.C. van Doesburgh. 1873. - 60 bl.
Wie het met mij betreurden, dat zij de jongste vergadering van Modernen te
Amsterdam niet konden bijwonen, zullen ongetwijfeld gaarne in mij hunnen tolk
begroeten, wanneer ik den heer Jesse dank zeg voor de uitgaaf van dit nette boekje.
Die gelukkiger waren en het levende woord van den geachten spreker mochten
opvangen, hebben reden zich mede te verheugen. Zij kunnen nu in alle kalmte nog
eens genieten, wat toen althans zoovelen hunner in de hoogste mate boeide. Zij
ontvangen bovendien een aantal nieuwe wenken, mededeelingen en verwijzingen,
die bij de mondelinge voordracht achterwege moesten blijven, doch den
redenaar-schrijver geen mindere aanspraak geven op de dankbaarheid van het
publiek. Wel missen zij en wij, die nu allen lezers zijn geworden, den bezielenden
indruk van Jesse's persoon; maar tegenover dat gemis staat het niet te versmaden
voordeel, dat wij bedaarder blijven. Nuchterheid is toch een eerste vereischte, zullen
wij billijk en onbevangen oordeelen, naar recht het voor en tegen der aangeboden
stellingen wikken en wegen. En immers, het is ons hier niet om stichting, maar om
waarheid, des noods spier naakte waarheid te doen.
Ik zie mij genoopt, deze prozaïsche ontboezeming voorop te plaatsen, omdat ik
het gevaar groot acht, dat Jesse's denkbeelden niet met dien ernst zullen getoetst
worden, dien zij inderdaad verdienen. Een ‘glanspunt der vergadering’ wordt zoo
licht een voorwerp van luid applaus en diepe bewondering.....zonder meer.
‘Wie kan een ideaal bereiken?!’ - Zoo roept men bij het heengaan uit en men
besluit al vast, het eigen werk te laten gelijk het tot heden was, of als de vonken,
door den idealist in de zaal geworpen, nog bij het scheiden smeulen in den boezem
van eenige opgetogen hoorders, en hen plannen doen smeden voor grootsche
hervormingen, dan is een snorrende spoorwagen of tochtige diligence voldoende
om het vuurtje, vóór de thuiskomst, geheel te dooven.
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Nu heb ik nog niet eens gedacht aan de kritische naturen, die zich amuseeren met
de uitspattingen van den idealist en, voor het minst bij sommige gelegenheden,
goedig - of spotlustig? - genoeg zijn, mede in de handen te klappen en bravo's uit
te galmen; terwijl zij in hun hart den ‘dweper’ beklagen en zich natuurlijk voornemen,
hem niet te volgen op het aangewezen spoor.
Zoo gaat veel goeds verloren. Het zou jammer zijn, indien dit mede gold van 's
heeren Jesse's voordracht en geschrift over het godsdienstonderwijs.
Wat kan op zichzelf genomen, dorder schijnen dan een kwestie van methode?
Toch heeft de heer Jesse een methodologisch vraagstuk behandeld zoo boeiend
en wegslepend, dat zijn boekje het in dit opzicht van menige, overigens niet
verwerpelijke preek wint, en hij, naar ik wedden durf, de meesten zijner hoorders
te Amsterdam bepaald heeft gesticht. Hij moge spreken over een ‘laag, tochtig,
slecht verlicht hokje met steenen vloer en losse houten banken zonder leuning’, of
over een catechisatiekamer die aan alle eischen voldoet; over smeerkaarsen en
rookgereedschap, of over gaslicht en lucht, over prenten en sprookjes, of over
kapstokken en borden; hij houdt niet op te schilderen en verliest geen oogenblik
den vriendelijken toon des dichters, die overal de stof vindt voor een lied, zelfs daar
waar hij niets aantreft, dan wat ten sterkste moet worden gegispt en veroordeeld.
Die het nog niet weten, mogen het hier vernemen: de lektuur van Jesse's boekje
is een genot, ook al stelt men onverhoopt weinig of geen belang in het
godsdienstonderwijs.
Ik zeg: o n v e r h o o p t , omdat het genoemde onderwerp aller aandacht verdient.
Niet alleen de godsdienstonderwijzers van beroep, predikanten en
catechiseermeesters, ook ouders en voogden, ja allen, die belang stellen in de
ontwikkeling der menschheid en den bloei der maatschappij, behooren hier een
opmerkzaam oor te leenen en een woordje mede te spreken.
Het godsdienstonderwijs deugt niet, heeft men reeds lang geroepen. Het moet
hervormd en verbeterd worden. Daarover is men het eens en, voeg ik er bij, ten
spijt van alle inleiders dezer ‘hoogstaangelegen’ kwestie op vergaderingen,
samenkomsten enz., velen zijn sedert geruimen tijd bezig met proefnemingen; bijna
nergens - ik spreek van en voor modernen - is
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het godsdienstonderwijs meer wat het voor een vijf en twintig of vijftig jaren was.
Het is een onhebbelijke gewoonte, waarvan schier geen spreker of schrijver zich
schijnt te kunnen losmaken, wanneer hij verbeteringen zal aanbevelen, den
achtergrond veel donkerder te kleuren dan hij werkelijk is. Zoo legt het fatum, tot
op den huidigen dag, aan elken inleider van het vraagstuk: godsdienstonderwijs,
de onzalige verplichting op, te jammeren over de dwaasheid, een kinderhoofd te
willen vullen met de namen der israëlietische koningen, en van eenvoudige knapen
en meisjes waanwijze theologantjes te vormen!
Chargeeren is geen kunst. Dat bewijst de sleur, door allen gevolgd. Waarom hebt
gij, mijn waarde Jesse, die manmoedig breekt met elke traditie, wier onwaarde gij
hebt getast, u niet vrij gehouden van het verschuldigde(?) huldebetoon aan deze
overlevering uwer vaderen? Gij hadt die verwen uit de oude doos, sedert lang door
allen ter zijde gesteld, niet noodig. Uwe methode is immers op zichzelf beschouwd
goed en ontleent haren aanbevelingsbrief toch niet aan de voor haar gunstige
vergelijking met eene, die, wat ons modernen betreft, tot hare vaderen verzameld
is?
Zelfs het nieuwste in Jesse's leerwijze, mag den volke niet meer als pas gevonden
worden voorgesteld. Niet één denkbeeld, hier uitgesproken, dat niet - om geen
andere getuigen te noemen - in voorgaande jaren op onze vergaderingen te
Amsterdam werd aangegeven. De sprookjes, de prenten, de romans, de verhalen
uit den bijbel en buiten den bijbel gezocht, de vraagboekjes en de lokalen, zij hebben
allen hun beurt gehad. Aan aanbevelingen van dit en van dat, aan mededeelingen
van proefnemingen, geslaagde en mislukte, heeft het daar allerminst ontbroken.
Ook niet aan klachten over het weinige licht, dat men voor zichzelf, in zijne bijzondere
omstandigheden ontving, ondanks zooveler pogingen om den horizon te verhelderen.
Wat ditmaal de vernieuwde bespreking van het godsdienstonderwijs zoo
verrassend en haren inleider tot den held van den dag heeft gemaakt, ligt niet enkel
in de smaakvolle wijze, waarop deze zich van zijne taak heeft gekweten, maar
bovenal in de omstandigheid, dat hij de autobiografie kon geven van een
godsdienstonderwijzer, gelijk men nog niet algemeen wist, dat hij bestond. Die
godsdienstonderwijzer is een man, wiens oogen zijn geopend voor de leemten van
oudere methoden; doch die nu
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niet enkel naar veranderingen vraagt. Hij heeft gezocht en gevonden. Wat anderen
aanstipten, heeft hij ernstig overwogen. Wat anderen in enkele opzichten beproefden,
of slechts aanbevalen, heeft hij toegepast en doorgezet. Hij tast niet langer in den
blinde rond, maar weet wat hij wil. Geen losse wenken, opmerkingen, raadgevingen;
een volledig systeem wordt hier aangeboden, een theorie, reeds in praktijk gebracht;
een ideale godsdienstonderwijzer, vleesch en been geworden en sprekende van
mond tot mond tot geestverwanten, die dorsten naar een ideaal.
Jammer slechts, dat het Jesse is, die aan Jesse laat zien, hoe allen zich naar
Jesse's beeld moeten vormen. De gevaren der zelfmisleiding zijn groot. Niemand
is de beste beoordeelaar van de deugdelijkheid zijner inzichten en de vergelijkender
wijze grootere vruchtbaarheid en meerdere doelmatigheid van zijnen arbeid;
allerminst hij, die met zijn werk hoog is ingenomen. Met allen eerbied voor de
waarheidsliefde van den heer Jesse, ik zou het liever uit den mond van anderen
hooren, dat waarlijk zooveel tranen blinken in de oogen, zooveel spijt en smartgevoel,
gelijk zoovele andere, edele aandoeningen zijn te lezen op de wangen zijner
leerlingen, als hij ons, willens of onwillens, tracht te doen gelooven. Wie Jesse leest,
ontvangt den indruk: ziehier de proef op de som, langs welken weg alleen men
kinderen goed en vroom maakt. En toch.......hoe gaarne zou ik onopgemerkt een
geheelen cursus in Jesse's catechisatiekamer bijwonen!
Intusschen hebben we hier een levensbeeld dat gevolgd, een voorschrift dat
nader gewijzigd en toegepast kan worden. Daarmede is reeds veel gewonnen.
Jesse heeft eenheid geschonken aan de verstrooide opmerkingen en sluimerende,
soms half droomend uitgesproken gedachten over noodzakelijk geachte
hervormingen in het godsdienstonderwijs. Hij heeft meer gedaan. Hij heeft den adem
des levens geblazen in zijn ideaal van den pleitbezorger der godsdienst bij de jeugd.
Daar staat hij. Wat dunkt u van dezen modernen godsdienstonderwijzer?
Mij dunkt in de eerste plaats dit. Als zijn voorbeeld bezielend kan werken, zullen
spoedig alle klachten in zake het godsdienstonderwijs worden vervangen door even
zoovele heilzame verbeteringen. Want dan zullen de klagers de hand aan den ploeg
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slaan en niet rusten, voordat zij den nieuwen weg, die hun voegt te bewandelen,
hebben gevonden en in het bezit zijn geraakt van de onmisbare hulpmiddelen,
waarover zij wenschen te beschikken. Het uiterlijk voorkomen en de ligging der
werkplaats zijn geen onverschillige zaken. Jesse heeft daaromtrent op
onderhoudende wijze oude waarheden in herrinnering gebracht. Och of alle
kerkvoogden en ouders, wier geldelijke ondersteuning wordt gevraagd ten bate van
catechisatiekamer en leermiddelen, deze bladzijden lazen en herlazen, voordat zij
den ‘lastigen vrager’ geheel of ten deele ongetroost van zich laten gaan!
Met een ijver en een geest van volharding, gelijk aan die van Jesse, zullen vele
bezwaren van stoffelijken aard uit den weg kunnen worden geruimd. Dit neemt
echter niet weg, dat ik des schrijvers verwachting in dezen wel wat te optimistisch
acht. Wanneer de gemeente, als zoodanig, niet helpen kan of wil, dan vertrouwt hij
op afdoenden bijstand van de zijde der ouders. Zij zullen de noodige middelen
verschaffen voor goede lokalen, boeken, prenten enz. Eilieve, weet de heer Jesse
dan niet, hoe in tal van gemeenten zeer velen reeds bezwaar hebben tegen de
betaling van een paar dubbeltjes voor een nieuwe handleiding en dat dit meer dan
eens de reden was en is, waarom godsdienstonderwijzers het oude boekje hielden,
hoewel zij een ander beter vonden?
‘Wat de openbare meening wil, komt tot stand.’
O ja! Maar de openbare meening wil niet, dat gij aan de beurs (= aan het leven)
van de leden der gemeente komt. Voordat gij die meening hebt vervormd, is de
‘rekening van de muziek, het dansen en den modewinkel voldaan,’ en ‘ten platte
land de spaarpot voor den goud- en zilversmid uitgeput.’ Wie achter het net vischt,
vangt niet veel.
Ik zeg dit niet, om dezen of genen vijgebladeren toe te reiken, ter bedekking van
zijne moedeloosheid of traagheid; maar om er verder op te wijzen, dat een goed
lokaal, hoewel zeer gewenscht, niet het eerste hoogstnoodige is. Men kan vruchtbaar
onderwijs geven in een slecht lokaal, en gebrekkig spreken in een uitnemend
ingerichte zaal. Ook is het vaak mogelijk, in vele bezwaren te gemoet te komen,
indien men zich slechts wat ‘behelpen’ en ‘voegen’ wil. De scholen staan voor het
godsdienstonderwijs van alle daar schoolgaande kinderen open. Men behoeft slechts
in overleg te treden met de bevoegde personen, om ge-
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schikte uren te vinden en moet daarbij, gelijk van zelf spreekt, weten te geven en
te nemen. Wie deze kunst verstaat, zal ook wel van de scholen gebruik kunnen
maken voor andere catechisanten, nl. in vele van die gevallen, dat een geschikt
lokaal ontbreekt. De school heeft in den regel dit voor, dat zij de meest gewenschte
banken, borden, schrijfbehoeften en een deel der noodige kaarten geeft.
Is het lokaal meer of minder in orde, dan kan men de leerlingen binnen laten
komen. Jesse verdeelt hen in klassen, verhoogt slechts eenmaal in het jaar, gelijk
hij ook slechts in Januari nieuwe catechisanten aanneemt. Kleinigheden, zullen
sommige zeggen, misschien juist, omdat zij gewoon zijn, ze over het hoofd te zien;
maar toch kleinigheden van niet geringe beteekenis. Er is wellicht geen
welsprekender kleinigheid te bedenken, waaruit het primitieve der inrichting van de
meeste catechisaties blijkt, dan dat men het geheele jaar door, nieuwe leerlingen
aanneemt en de ouderen verhoogt, of, wat mede veelal regel is, toeziet hoe dezen
zich zelf verhoogen. 't Geldt trouwens gewoonlijk een verhooging, in de door mij
bedoelde gevallen, waarbij de leeftijd en niet de mate der verkregen kennis toetssteen
is. Klassen heeft ieder godsdienstonderwijzer. Maar niet altijd klassen in den zin
van Jesse. Velen kunnen ze ook niet hebben. Ik denk wederom aan onze
plattelandsbewoners. Dezen zijn in den regel niet in staat, het verder te brengen
dan de ‘algemeene klasse’ van Jesse, waarin de weinig ontwikkelden blijven staan.
Het is een treurig verschijnsel, maar niet te loochenen, dat ten platte lande - de
goeden niet te na gesproken - de meest ontwikkelde leerlingen steeds onder de
jongeren schuilen. Zijn die jongeren ouderen geworden, ‘verhoogd’, dan staan zij
wederom bij de bezoekers der ‘lagere’ catechisatie achter, niet omdat de ontwikkeling
der massa zoo snel gaat, dat de kinderen van zelf hunne ouders boven het hoofd,
groeien, maar omdat het geheugen en het bevattingsvermogen met de jaren stomper
zijn geworden. Het is niet moeilijk dit feit te verklaren. De kinderen worden 'te vroeg
van school genomen, waardoor hunne verstandelijke ontwikkeling wordt gestremd,
lang voor den tijd dat geheugen en denkvermogen voldoende zijn geoefend. Het
jeugdige hoofd houdt zich, van nu af aan, schier uitsluitend bezig met de behartiging
van de stoffelijke belangen der huishouding, van den akker, van de fabriek, tenzij
het onmiddellijk op non-actieviteit
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wordt gesteld, wat geen zeldzaamheid is bij volgzame boerenknapen en onderdanige
spruiten uit den dienenden stand. In beide gevallen staat de geestelijke ontwikkeling
stil, terwijl de reeds verkregen resultaten langzamerhand worden overvleugeld,
teruggedrongen, begraven.
De heer Jesse heeft met dit treurig verschijnsel niet naar behooren rekening
gehouden. Het is hem niet ontgaan, dat er zijn, die het niet verder kunnen brengen
dan zijn ‘lager godsdienstonderwijs.’ Hij heeft zelfs een afzonderlijke klasse - de
zoogenaamde ‘algemeene’ - voor hen geopend en wil daar met hen blijven
voortpraten, tot dat zij belijdenis afleggen, in denzelfden trant als hij de kinderen
toespreekt. Maar dat is dan ook alles. Hij behandelt hen en bagatelle en scheept
hen af met een half dozijn der welbekende tiraden over zekere theologantjes. Tot
zijne verschooning - toch niet tot zijn lof? - mogen we opmerken, dat de heer Jesse,
in dit opzicht, volkomen getrouw is gebleven aan de traditie der te Amsterdam
vergaderde modernen. Zoo dikwerf in hunnen kring het godsdienstonderwijs- werd
besproken, was het oog nagenoeg uitsluitend gevestigd op de behoeften van
catechisanten, wier verstandelijke ontwikkeling nog niet op twaalf of dertien jarigen
leeftijd de middaghoogte heeft bereikt. Toch wonen de meeste moderne
godsdienstonderwijzers buiten. Zij zullen dan ook, behoudens enkele uitzonderingen,
Jesse niet kunnen volgen en, naar het mij voorkomt, zelfs wel doen, het niet te
beproeven.
Ik bedoel daarmede natuurlijk niet, dat zij zich niet door zijn voorbeeld zouden
laten bezielen en aansporen om niet te rusten, voordat de voornaamste
moeielijkheden overwonnen en de meest wenschelijk te achten hervormingen zijn
tot stand gebracht. Evenmin, dat zij zich niet moeten toeleggen op de kunst om
goed te vertellen. Niets verdient meer aanbeveling, al komt niets mij tegelijkertijd
moeielijker voor. Degelijk en aangenaam praten, voor ouderen en jongeren; wie
heeft het niet meermalen beproefd, en zoo dikwerf het hem gelukte, de meest
verrassende vruchten gezien van zijn werk? Maar wie kan ook niet spreken van
talloos vele struikelingen op dit gebied?
Om staande te blijven, is een eerste vereischte, zijn onderwerp goed overdacht
en flink in het hoofd te hebben. Dat wordt dus een kwestie van goeden wil en in
zoover heeft Jesse gelijk, wanneer hij zegt, dat ieder leeren kan, goed te vertellen,
hoewel
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de verscheidenheid van gaven, door Paulus gememoreerd, ook hier ten allen tijde
een niet onbelangrijke rol zal spelen.
Maar de beste verteller zal, na de meest volledige voorbereiding, niet altijd in
staat zijn, de jeugdige hoorders en hoorderessen aangenaam bezig te houden. Het
onderwerp moet medewerken, m.a.w. boeiend zijn; en dat is niet altijd het geval.
Dat ligt aan u, zal Jesse zeggen; doe een andere keus, indien de eerste niet
geschikt blijkt voor uw doel.
Dat kan ik niet, is mijn antwoord.
Dat kunt gij wel, herneemt mijn vriendelijke raadsman.
Ons geschil is openbaar. Jesse kiest; ik acht mij niet gerechtigd, mij tot het
aangename en boeiende te bepalen en wat er niet prettig uitziet, te laten rusten.
Later zal hij in mijn schuitje komen en ook wel eens bij minder aanlokkelijke
onderwerpen moeten stilstaan. Het zal wezen ten dage, dat hij ‘middelbaar’ en
‘hooger’ godsdienstonderwijs geeft. Maar aangezien die dag voor mij en mijnsgslijken
ten platte lande nimmer aanbreekt, kunnen wij daarop niet wachten. Jesse's ‘lager’
onderwijs is goed voor hen, die de gelegenheid zullen hebben, ook de hoogere
klassen te doorloopen. Zij, wier omstandigheden dit verbieden, hebben er niet
genoeg aan. Behalve aan ontwikkeling van het godsdienstig en zedelijk gevoel,
hebben zij behoefte aan kennis.
Zullen Jesse's discipelen uit de ‘algemeene klasse,’ wanneer zij eenmaal lidmaat
zijn geworden, het tegendeel bewijzen? Misschien wel, nl. voor allen die zich met
een schijn van bewijs tevreden stellen. In waarheid echter niets; evenmin als onze,
weinig talrijke lidmaten, die niet kunnen lezen of schrijven - Jesse neemt de
zoodanigen niet aan - het vermoeden wettigen, dat ten platte lande zelfs de minste
kennis overbodig is voor aanstaande leden der gemeente. Zij ‘gaan onder den
grooten hoop door’ en zijn de uitzonderingen op den regel. Maar juist daarom kunnen
zij, voor wie de uitzondering regel is, het voorbeeld van Jesse niet volgen. Men
denke zich eens een gemeente, en liefst nog - want dat zou geen zeldzaamheid
zijn, indien velen zich tot Jesse's leer bekeerden - een streek van een uur tien,
twintig in omtrek, met een protestantsche bevolking, aan wier godsdienstige kennis
niet de minste zorg is besteed. Het ziet er nu reeds vaak treurig uit; maar dan..........de
velden zijn wit om te oogsten, o ziekelijk mysticisme, praktisch en theoretisch
materialisme, jezuïtisme, orthodoxisme en
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gij andere helden der duisternis, die u zoo veilig weet achter het schild der domheid!
Daar is onderscheid tusschen het ‘best voorzien godgeleerd arsenaal’ en een
behoorlijke hoeveelheid godsdienstige kennis. Men behoeft niet het zedelijk leven
tot ‘een voorwerp a l l e e n van verstandelijke kennis of erger nog van het geheugen’
te maken, om in het doel van het godsdienstonderwijs nog iets anders te zien dan
uitsluitend ‘het kweeken van waarachtig en zuiver godsdienstig gevoel, het opwekken
en ontwikkelen van zedelijk leven, zoodat de leerling onder den invloed van het
onderwijs vroom en zedelijk wordt.’
De heer Jesse heeft én het een én het ander uit het oog verloren. De catechisatie
wordt, onder zijne behandeling, een wellicht uitstekende kinderkerk, maar meer ook
niet. Dat heeft nu geen bezwaar, wanneer zij, hetzij al dan niet in den vorm der
zondagschool, een voorbereidende klasse is voor een zoogenaamd ‘middelbaar’
(hoewel dan eigenlijk ‘lager’) en ‘hooger’ (lees: ‘middelbaar’) godsdienstonderwijs.
Maar de catecheet mag in geen geval hier zijne taak als geëindigd beschouwen.
Hij moet niet enkel stichten; hij heeft ook te onderwijzen, te leeren. Mocht hij dit
vergeten, het zal hem weinig baten, dat hij als pleitbezorger eener ‘gezonde
levensbeschouwing’ is werkzaam geweest. In zeer vele, zoo niet de meeste gevallen,
zal die ‘beschouwing’ al te gemakkelijk voor een andere wijken, zoodra haar patroon
zich een weinig heeft verwijderd.
Uit reactie tegen een afkeurenswaardige, schier uitsluitend verstandelijke richting
in het godsdienstonderwijs, vervalt de heer Jesse tot een tegenovergesteld uiterste.
Het komt mij wenschelijker voor, te beproeven of het mogelijk is, Scylla en Charybdis
beiden te ontzeilen.
Daarmede heb ik mijn hoofdbezwaar tegen de hier aanbevolen ‘leerwijze’
genoemd. Bij ondergeschikte punten wil ik nu niet uitvoerig stilstaan. Daarom stip
ik b.v. slechts aan, hoe zonderling de uitval klinkt: ‘Bewaren wij toch de kinderen
voor psalmen en gezangen!’ terwijl, onmiddellijk daarop, een uitzondering wordt
toegelaten voor ‘schoone natuurliederen’ en in de zeergewaardeerde ‘lijst der boeken
en platen, die naast den bijbel leerstof voor het godsdienstonderwijs kunnen leveren,’
o

onder N . 50-52, niet minder dan vier bundels gezangen worden aanbevolen. Meent
de heer Jesse dan inderdaad dat er moderne
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godsdienstonderwijzers worden gevonden, die hunne catechisanten den inhoud
van een psalm- of gezangboek van A tot Z laten leeren? Hetzelfde mogen wij vragen
met het oog op den bijbel, wanneer de geachte schrijver zich vermoeit met te
betoogen, dat niet alle verhalen, in oud of nieuw testament te vinden, met kinderen
behandeld kunnen worden. Het komt er slechts op aan, de juiste grenzen te trekken.
Daarmede heeft ongelukkig de heer Jesse ons weinig verder gebracht. Trouwens,
het lag niet op zijn weg, ons in dit opzicht voor te lichten, bij de bespreking der
leerstof voor het lager godsdienstonderwijs, volgens zijne opvatting. Eerder mochten
wij iets van dien aard verwachten bij de behandeling van het ‘middelbaar
godsdienstonderwijs.’ Dat wij daar evenwel te vergeefs zoeken, heeft waarschijnlijk
zijn grond in de onvolledigheid der schets van het ‘middelbaar’ en ‘hooger’ onderwijs.
Jesse zelf verklaart, daarmede nog niet klaar te zijn. Ik acht het daarom beter, over
het voorloopig dienaangaande opgemerkte niets te zeggen.
De schrijver heeft ons nu hoofdzakelijk bij zijn ‘lager’ godsdienstonderwijs bepaald,
doch ook daarover zijn laatste woord niet gesproken. Hij heeft ons het uitzicht
geopend op meer volledige aanwijzingen, waaruit wij zullen kunnen zien, hoe hij
zijne methode toepast. Een handleiding, of iets dergelijks mogen wij verwachten.
Laat ons hopen, dat wij in die verwachting niet teleurgesteld zullen worden. Men
behoeft met mannen als Jesse, volstrekt niet in allen deele in te stemmen; men kan
zelfs in kardinale punten van hen verschillen, en toch veel van hen leeren.
Ik eindig met den wensch, dat velen over de middelen en talenten mogen
beschikken, om in hunne kleine én groote gemeenten, met hunne tientallen en met
hunne honderden leerlingen, de proef te nemen van Jesse's methode, natuurlijk
onder inachtneming van het boven gezegde omtrent de noodzakelijkheid van het
aankweeken der godsdienstige kennis bij het ‘lager’ godsdienstonderwijs, waar dit
door geen ‘middelbaar’ en ‘hooger’ zal worden gevolgd. Waarin het eigenaardige
van die ‘leerwijze’ is gelegen, heb ik als bekend ondersteld, omdat ik allerminst door
deze bladzijden het boekje van Jesse voor sommigen gesloten wilde houden. Het
zal, vrees ik, wel blijken dat niet allen, die van goeden wille zijn, al hun catechisanten,
of nagenoeg allen, tot het schrijven van opstellen enz. kunnen bewe-
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gen; noch zelf in staat zijn, voor elke catechisatie stof à la Jesse te vinden, en, naar
hetzelfde model, te verwerken. Doch die b.v. de gave der plaatuitlegging mist, kan
misschien wel ‘aan kinderen de levensgeschiedenis van Jezus vertellen, zoodat
een beeld van zijne persoonlijkheid voor hen staat dat indruk maken zal.’ Die laatste
kunst zegt Jesse, niet te verstaan Zoo heeft ieder zijne zwakke zijde. Die overweging
trooste degenen, die het ideaal, door Jesse geteekend, wel willen, maar niet kunnen
bereiken.
Winkel, Oct. 73.
W.C. van Manen.
STAATSONDERWIJS. D e i n r i g t i n g e n w e r k i n g v a n d i t
o n d e r w i j s i n d e k a z e r n e , m e t h e t o o g o p n i e t -m i l i t a i r e
l e g e r s , b e s c h r e v e n d o o r L. TISSOT VAN PATOT. Leiden C. Kooyker
1873.
Na een algemeen overzicht over de inrichting van het militair onderwijs gegeven te
hebben, behandelt de heer T.v.P. meer in het bijzonder de inrichting en werking der
lagere school.
Met genoegen maakten wij kennis met den inhoud van dit belangrijk geschrift,
waarvan de waarde nog verhoogd wordt, doordien de schrijver gedurende tien jaren
in verschillende betrekkingen bij het militair onderwijs werkzaam is geweest.
Volgens den heer T.v.P. zal het militair onderwijs eerst dan in waarde winnen,
wanneer het niet alleen in handen van officieren is, maar er samenwerking bestaat
met de mannen, die hun leven aan het onderwijs wijden (bladz. 14).
Wij zijn het met den schrijver eens: hetzij de officieren hunne opleiding aan de
militaire Academie of bij eene der andere inrichtingen van middelbaar onderwijs te
Maastricht, 's Bosch of Kampen gehad hebben, de tijd aldaar doorgebracht wordt
geheel ingenomen door de vakken, noodig voor de af te leggen examina en van
paedagogisch onderwijs is geen sprake. De officieren tot de taak van onderwijzer
geroepen, moeten dus de kennis van onderwijszaken door eigen studie trachten te
verkrijgen en terecht wordt op bladz. 18 op de omstandigheid gewezen: ‘dat het
persoonlijk overwicht van den onderwijzer
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toeneemt naar de mate zijner kennis, waardoor vergrijpen tegen krijgstucht, en dus
toepassing van vele door deskundigen gelaakte bepalingen, zeldzamer zullen
voorkomen’. Eene omstandigheid, die vroeger bij de keuze van onderwijzers voor
de militaire Academie, wel eens uit het oog verloren werd.
Op bladz. 33 worden de vier wegen aangegeven, die men volgen kan, om tot den
officiersrang te komen, waarvan de vierde, die over de Academie leidt, zeker de
minst gemakkelijke en bovendien de minst gunstige is.
Om tot de Academie te worden toegelaten wordt de kennis vereischt van het
eindexamen eener hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus (wet van 17 Juli
e

e

1869); eene kennis, die de aspiranten zeker niet voor hun 19 of 20 jaar verkrijgen,
waarna ze nog twee jaar de lessen op de Academie moeten volgen, om na afgelegd
examen tot officier bevorderd te kunnen worden Met meer kennis toegerust en met
meer kosten wordt de academist in den regel later officier; daar de onderofficieren,
e

vier jaar in dienst zijnde, gerekend van hun 16 jaar, tot officier kunnen bevorderd
worden. Dit is zeker eene der redenen waarom het aantal aspiranten voor de
academie zoo vermindert. Bovendien bij mislukking voor de academie zijn ze te
oud om nog naar Kampen te gaan. De leeftijd tot toelating op de Academie moet
dus lager gesteld worden. Het ligt niet in ons plan de werking der wet van 17 Juli
1869 na te gaan, evenmin de oorzaken optesporen van het mislukken van bijna de
helft der aspiranten bij de examina in 1872 en 1873; wij halen slechts feiten aan.
Voor de opleiding van onderwijzers op de huishoudelijke school wenscht schrijver
kweekscholen te zien opgericht, (bladz. 18) zooals die voor de ‘niet-militaire’
onderwijzers hier te lande bestaan en zooals reeds in 1867 voor de vorming van
militaire onderwijzers in België zijn opgericht. Hoezeer het nut daarvan inziende,
doen wij de vraag: is dit in ons land thans mogelijk? Waar toch moet het kader van
daan komen, dat uitsluitend op die school onderwijs zal ontvangen? Dagelijks doet
zich de behoefte aan kader meer en meer gevoelen; kreeg men in vorige jaren
voldoende aanvulling van het Instructie Bataljon, sedert de laatste drie jaar voorziet
dat Bat. op verre na niet in de behoefte. Het ontbrekende kader moet dus getrokken
worden uit de vrijwilligers en men behoeft maar weinig met het leger bekend te zijn
om te weten, dat daarbij nog wel stof voor korporaals
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maar niet voor onder. off. te vinden is. Wij hebben goede verwachting van den
onlangs genomen maatregel tot het verkrijgen van kader door het aanstellen van
aspiranten- korp, en sergeant; de werking van dien maatregel doet zich evenwel
later eerst gevoelen. Het nu aanwezige kader, waarvan nog afgaan de ond.-off. op
den centraal cursus, is niet voldoende om in de diensten bij de compagnie en bij
de exercitiën te voorzien. Het is dus onmogelijk daarvan nog personeel af te nemen
om tot onderwijzers te worden opgeleid. Zijn de vier veldbataljons in een garnizoen
e

vereenigd, dan kan men uit de ond.off. van de 2 klasse cursus de onderwijzers
voor de lagere school kiezen. Onder hen zal men wel geen goed gevormde
onderwijzers aantreffen, doch hun meerdere kennis zal hen in ieder geval beter
voor hunne taak berekend doen zijn, dan de gewone Ond. off. Wat de Off.
onderwijzers aangaat, zijn we het met den schrijver eens, dat de academist volstrekt
geen waarborgen oplevert beter instructeur te zijn dan de niet-academist. Tal van
voorbeelden kunnen bewijzen hoe deze laatste op uitstekende wijze als leeraar aan
de Academie of op den cursus werkzaam geweest is.
Wij betreuren het evenwel dat de applicatieschool te Breda opgeheven is. Daar
toch zou men, bij eene goede inrichting, eene uitmuntende gelegenheid hebben tot
vorming van off. onderwijzers.
Op bladz. 38 haalt de heer T.v.P. aan, dat het niet alleen mogelijk maar
waarschijnlijk reeds gebeurd is, dat een officier, door het lichter examen tot dien
e

rang benoemd, ambtshalve tot het aantal onderwijzers der 2 klasse Cursus behoort.
Wij weten geen voorbeeld hiervan op te geven. Ook komt het ons zeer
onwaarschijnlijk voor, dat dit ooit gebeuren zal. De Regementskommandant moge
de geschiktheid zijner officieren voor onderwijzer niet kennen, hij zal toch wel de
keuze niet laten vallen op een off. van het lichter examen. Wel zal het kunnen
e

gebeuren, dat zulk een off. in zijne betrekking van Luitenant-Adjudant op de 2
klasse cursus les geeft, doch dan bepalen zich die lessen, volgens de nieuwe
regeling van dat onderwijs van 1 Oct. 1873, alleen tot de exercitie- en
dienstreglementen, die toch wel niemand onder de wetenschappelijke vakken zal
rangschikken.
De uitvoerige beschrijving der huishoudelijke school, een geheelen winter door
den schrijver dagelijks bezocht, de nauwkeurige opgaven der verdeeling in klassen,
bijgewoonde lessen, enz. bewij-
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zen van warme belangstelling in dit onderwijs. Het is zeker geen gemakkelijke taak
om met zulke gebrekkige hulpmiddelen aan het einde van den winter nog eenig
resultaat te verkrijgen. Wij zijn niet in de gelegenheid tegenover deze gegevens die
te stellen van eene door ons bezochte school. Wel hebben wij gevonden in het
verslag van het onderwijs 1872-1873 van een Regement, dat er onder de leerlingen
73 waren, die noch lezen noch schrijven konden en dat bij hun vertrek met groot
verlof er 32 goed, 25 vrij goed en 16 redelijk lezen en schrijven konden. Dit resultaat
mag zeker gunstig genoemd worden.
Doch niet alleen het personeel ook het materieel eischt verbetering. Hoe toch zijn
de meeste kazernen ingericht? In welken toestand zijn de kamers der manschappen
en ond. off.? Zijn niet de gevangenen beter gehuisvest dan onze militairen? Hoe
kan men nu nog eischen, dat er geschikte lokalen, en in voldoend aantal, disponibel
zijn tot het geven van onderwijs? Men beginne eerst de kamers der manschappen
en der ond. off. te verbeteren en daarna lokalen in te richten voor het geven van
onderwijs. Bedenkt men nu nog, hoevele avonden de leerlingen verzuimen door
wacht en corvéen, is het dan, na al hetgeen over personeel en materieel gezegd
is, te verwonderen, dat de vruchten van het Onderwijs zoo onbeteekenend zijn?
Het tweede middel op bladz. 54 aangegeven, om in de behoefte van onderwijzers
te voorzien, verdient aanbeveling.
Door de afschaffing der plaatsvervanging en nummerverwisseling zou dit
gedeeltelijk bereikt worden. Men kreeg dan meer ‘niet militaire’ onderwijzers, met
het radikaal, tijdelijk in de gelederen, die men des winters als onderwijzers op de
huishoudelijke school zou kunnen gebruiken en door hen vrij van alle diensten te
laten, gelegenheid geven tot eigen studie, zoodat ze, in het burgerleven
teruggekeerd, zeker niet aan bruikbaarheid zouden verloren hebben, Door hun
bovendien eene geldelijke belooning toe te leggen, had men waarborgen, dat ze
met lust en ijver die betrekking zouden waarnemen. Deze belooning zou hun, op
eene andere wijze dan de nu gebruikelijke, kunnen worden uitgereikt; intusschen
zien wij niet in, dat deze thans krenkend is, zooals op bladz. 66 wordt aangehaald.
Behalve de k e n n i s is het k a r a k t e r van den onderwijzer van grooten invloed
op de leerlingen. E r n s t en l i e f d e zijn met kennis en het vermogen om die kennis
bevattelijk en aan-
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genaam mede te deelen, de hoofdfactoren voor een levenwekkend onderwijs.
Belangstelling van den onderwijzer in zijne leerlingen, wekt belangstelling van den
leerling in den onderwijzer en in diens onderwijs. De eene hand wascht, maar ook
de eene hand verwarmt de andere.
In den regel is de Luitenant-Adjudant met de regeling van het onderwijs en het
toezicht op de huishoudelijke school belast. Die officier, met vele bezigheden
overladen, mist den tijd om met lust en ijver dit onderwijs ter harte te nemen. Wij
wenschten daarom met dit onderwijs een officier belast te zien. die behalve de
geschiktheid er tevens den lust toe bezit. Door hem van andere diensten vrij te laten,
zou hij zich geheel aan dat onderwijs kunnen wijden en zich met enkele lessen in
de klasse der meest gevorderden belasten.
Wat de boeken betreft, die men bij het onderwijs op de huishoudelijke school
gebruikt, vooral die bij het leeren lezen, gelooven we, dat kinderboekjes moeielijk
te vermijden zijn, wanneer men aan menschen moet onderwijzen, wat zij als kinderen
niet geleerd hebben. Wij willen wel aannemen, dat men uit de ruime keuze niet altijd
eene goede doet.
Met de keuze der boeken, die de Heer T.v.P. den onderwijzers in handen wil
geven, kunnen wij ons niet vereenigen; vooral met het oog op het reeds besprokene
gehalte der onderwijzers, zijn we overtuigd, dat die, zoo niet voor hen dan toch zeker
voor de leerlingen te hoog zijn. De natuurkunde van Tyndall, de sterrenhemel van
Ule, de staathuishoudkunde van de Bruyn Kops zijn werken, die men tot heden zelfs
niet op den cursus aantreft.
De middelen, die de schrijver aan het slot van zijn geschrift aangeeft tot verbetering
van het onderwijs, verdienen, even als zijn voorstel tot het oprichten van bibliotheken
in de kazernen, toejuiching en onder de aandacht van het publiek gebracht te worden.
Met behulp der gemeenten, de maatschappij: ‘Tot nut van 't algemeen,’ het
schoolverbond zou men spoedig in elk garnizoen eene kleine bibliotheek kunnen
hebben; de bibliotheekzaal moet dan tevens tot leeszaal worden ingericht.
In enkele garnizoenen, bijv. in Deventer, is men, gesteund door de burgerij, er in
geslaagd dergelijke leeszalen op te richten. Het nut er van behoeft geen betoog.
In de ‘spectateur militaire’ van 15 Januari 1874 vindt men
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onder den titel: ‘Notice sur l'organisation de l'oeuvre des bibliothéques militaires
départementales du Gers, spécialement destinées aux sous-officiers et soldats’ een
artikel, dat wij allen, die in het leger belangstellen, ter lezing aanbevelen.
Een woord van hulde aan den geachten schrijver. Hij heeft een verdienstelijk werk
gedaan met eene zaak, die het algemeen geldt, doch door onbekendheid, slechts
bij een zeer klein deel van het publiek belangstelling vond, openbaar te maken.
Wij zijn overtuigd dat, zoo dit geschrift in veler handen komt, en daarop heeft het
aanspraak, het doel van den schrijver volkomen bereikt zal worden en zijne krachtige
pogingen tot verbetering van het Kazerne onderwijs, ondersteuning zullen vinden.
Een enkel woord ten slotte.
Wij hopen, dat van het vervolg op dit geschrift, waarvan de belofte in de inleiding
gedaan is, de stijl wat behaaglijker zal zijn. Dit zal de lezing aangenamer maken.
1. Diligentia. - Natuurkundige voordragten. (1872-1873). - Beschreven
door P.A. Haaxman Jr. Met een voorwoord van den Secretaris der
Maatschappij Diligentia Dr. G.H. Muller - 's Gravenhage, H.C. Suzan
C.H.zn. 1873.
2. Oefeningen ter toepassing van de beginselen der Meetkunst, ten dienste
van hen, die de Militaire Akademie te Breda, de Hoogere Burgerscholen,
de Industrie-scholen of de Hoogescholen zullen bezoeken, alsmede van
hen, die tot Onderwijzers worden opgeleid, door G.J. Kapteyn. Instituteur
te Barneveld. - Vierde Druk. - Barneveld, P. Andreae Menger. 1873.
1. In dit werkje vinden we een résumé van het behandelde bij de natuurkundige
voordrachten, gehouden te 's Gravenhage in de zaal der Maatschappij Diligentia,
gedurende het saisoen algemeene vergaderingen 1872-1873. - Oorspronkelijk
bestemd om het gewone Jaarverslag der Maatschappij te vervangen, was de uitgaaf
slechts ten dienste der leden geschied. Doch de overtuiging, dat de belangstelling
en ingenomenheid van niet-leden door de lezing van dit résumé zouden worden
opgewekt, bracht het Bestuur der Maatschappij op het denkbeeld, het voor iedereen
verkrijgbaar te stellen.
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Daar ik niet in de gelegenheid was de besprokene voordrachten bij te wonen, kan
ik van dien kant gezien geen oordeel vellen over de meerdere of mindere getrouwheid
van het gegevene overzicht. Maar de omstandigheid, dat de hier voorkomende
verslagen een verzameling uitmaken van mededeelingen, die in der tijd van iedere
voordracht het publiek werden aangeboden, in de respectieve nommers van het
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, vooral ook de naam des Schrijvers en
van het Bestuur, dat er zijn zegel aan hechtte, zijn in dit opzicht voldoende
waarborgen.
Nu is het waar, dat een résumé als het hier bedoelde altijd het nadeel heeft van
slechts gedeeltelijk te kunnen weergeven wat door hen genoten werd, die de gezegde
voordrachten mochten bijwonen. Immers ieder spreker heeft zijne eigene taal, zijn
eigen stijl, en zijne bijzondere voordracht: daarvan vinden we, zooals van zelf spreekt,
in het verslag nauwelijks iets terug. Hier hebben we met den verslaggever te doen,
en hoe goed hij zich ook van zijne taak kwijte, hoe juist zijne mededeelingen ook
zijn mogen, het geheel blijft zijn werk, het is zijne taal, zijn stijl, die men overal
aantreft. Daarenboven werden de voordrachten in quaestie door toepasselijke
experimenten opgeluisterd, en een beschrijving daarvan blijft uit den aard der zaak
verre beneden de aanschouwing. Maar dit alles neemt niet weg, dat de Heer
Haaxman er bij uitnemendheid in geslaagd is, aan het publiek een boeiende en
heldere voorstelling van het behandelde in Diligentia te doen toekomen: iets dat,
met het oog op de verscheidenheid der onderwerpen en genomene natuurkundige
proeven, zeker geen gemakkelijke taak mocht heeten.
Zij dus, die het genoegen smaakten bij de voordrachten tegenwoordig te zijn,
vinden hier ongetwijfeld een welkome herinnering aan de leerrijke en aangename
uren, die zij door de zorg van het Bestuur der Maatschappij mochten doorbrengen.
Anderen, en hun getal is natuurlijk verreweg het grootste, zien zich hier een bundeltje
aangeboden, waaruit voor hen veel is op te doen wat belangrijk en wetenswaardig
is. De namen der sprekers, zooals die van Prof. E. Selenka, P. v.d. Burg, Prof. F.J.
Stamkart, Dr. J.H. Hulsman, en die van andere niet minder geleerde heeren, doen
immers iets degelijks verwachten.
Het kan mijn doel niet zijn hier een overzicht van het reeds beknopt résumé te
geven. Ik zou mij daarbij ongeveer tot een
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eenvoudige opsomming der behandelde onderwerpen moeten bepalen, en alzoo
iets leveren dat niet op den naam van een overzicht mocht aanspraak maken. Voor
hen die gaarne eenigermate over den aard en de verscheidenheid der stof wenschen
te oordeelen diene, dat hier worden gerésumeerd verhandelingen over: Mimiek en
Physiognomie. - De inrichting van mitrailleurs en van Nederland's achterlaad-kanon
van 24 C.M. ter verdediging der kusten. - De Europesche graadmeting. - Het
Noorderlicht. Magnetische werking. - Het Bier. - Het verband tusschen verschillende
diervormen. - Koraaldieren en Koraalriffen. - Het verband tusschen verschillende
diervormen en de afstamming van den mensch. - Lucht en luchtververschingen. Aanstekelijke ziekten bij cultuurplanten. - De melksappen der planten. Daar verder het onderhavige werkje geacht kan worden onder het bereik van het
lezend publiek gebracht te zijn, meen ik te kunnen volstaan met de aandacht er op
gevestigd te hebben, in de verwachting dat menigeen zich opgewekt zal gevoelen
het zich aan te schaffen.
2. Een goede verzameling vraagstukken, vooral ten dienste van hen die het leerboek
der lagere meetkunde van den heer Badon Ghyben bestudeeren. De volgorde der
vraagstukken is namelijk zoodanig, dat zij telkens, na de studie van eenige
paragraphen van gezegd leerboek, door den leerling als toepassing kunnen worden
opgelost.
Ben ik ook in beginsel geen voorstander van de leerwijze die door B.G. gevolgd
wordt; het valt niet te ontkennen dat zijn leerboek nog steeds op vele inrichtingen
van onderwijs gebruikt wordt, en dat het ongetwijteld onder de meest geschikte
handleidingen behoort, waar het er om te doen is den leerling in een bepaalden tijd,
een bepaalde hoeveelheid meetkundige kennis, volgens programma, mee te deelen.
Bij die methode nu voegt ongetwijfeld een reeks van vraagstukken als die welke
we voor ons hebben. Zij vergoedt bij den leerling wat hij bij het onderwijs aan
heuristiek mist; en de Heer Kapteyn heeft gelijk waar hij zegt, dat de leerling hierdoor
telkens op nieuw aangemoedigd wordt, en begint te beseffen, waartoe het aanleeren
der wiskundige waarheden leiden kan.
In den laatsten tijd doet zich het verblijdende verschijnsel voor, dat hier en daar
van den ouderen analytisch-synthetischen
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weg, zooals die door B.G. en anderen werd aangewezen, wordt afgeweken, om
een nieuwen meer heuristischen te bewandelen. Bij de nieuwere methode wacht
men niet meer op de vraagstukken om den leerling tot een zelf-zoekend, zelf-vindend
persoon te maken; maar wordt hij reeds bij het aanleeren der eerste beginselen op
het terrein geplaatst, dat hij bij het oplossen van vraagstukken noodwendig betreden
moet. En al zouden hem ook later nooit vraagstukken ter uitwerking gegeven worden,
toch zou hij reeds een blik geslagen hebben op, zelfs eenigermate de macht gevoeld
hebben van het groote algemeene doel der wiskunde, dat niet in het geschikt maken
voor een bepaald vak gelegen is, maar in een krachtige, gezonde
verstandsontwikkeling, in een vorming tot logisch redeneeren.
Dit neemt echter niet weg, dat voor hen, die op deze wijze de wiskunde leeren
beoefenen, dat voor de leerlingen der toekomst - het zij mij vergund dit te zeggen
- het oplossen van vraagstukken nuttig en noodig blijft. Hebben ze reeds meer inzicht
gekregen in den gang van denkbeelden die daarbij gevolgd moet worden, het
toepassen van dit inzicht, het aankweeken en oefenen, blijft immers niettemin zaak.
Zij het dan ook dat de Schrijver, bij het verzamelen zijner vraagstukken, meer
bepaaldelijk het oog had op hen die het straks genoemde leerboek volgden, ook zij
die volgens een andere methode werken zullen er hun voordeel mee kunnen doen.
Blijkens den titel worden de oefeningen in quaestie ons niet voor de eerste maal
aangeboden, we ontvangen hier een vierden druk. Ongetwijfeld pleit dit voor het
goede onthaal dat den arbeid des schrijvers ten deel viel, en dit weer spreekt voor
de deugdelijkheid van den inhoud. Doch al hadden we ook met een eerste uitgaaf
te doen, ik zou niet aarzelen aan de voor mij liggende verzameling mijne goedkeuring
te hechten; daar ze een geschikte gelegenheid te meer opent, voor hen die naar
verstandsontwikkeling lang wiskundige weg streven, om aan hunne behoefte te
voldoen.
Januari 74.
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School-Atlas voor de beoefening der Natuurlijke Historie. Nederlandsche
uitgave van den Naturhistorischer Schulatlas van Dr. Carl. Arendts, met
nieuwe bewerking van den tekst door Prof. L.A.J. Burgersdijk, directeur
der hoogere burgerschool te Deventer, D.J. Coster, med. docter te
Amsterdam. Dr. F.C. Winkler, conservator van Teylers museum te
Haarlem. - Met 760 Houtgravuren op 60 Platen, en een verklarenden
tekst. - Derde, vermeerderde en herziene uitgave. - Te Leiden, bij A.
Sijthoff, 1874.
Zooals bekend is heeft de heer Sijthoff zich voorgesteld een serie van atlassen uit
te geven, waarvan er reeds twee het licht zagen, namelijk die voor de Meet- en
Natuurkunde en die voor de Sterrekunde. De overige: die over Botame, Dierkunde,
Anatomie, Mechanische techniek en Scheikundige techniek zullen handelen, zijn
aangekondigd maar nog niet verschenen. De Schoolatlas voor de beoefening der
Natuurlijke historie, die ons thans wordt aangeboden, behoort niet in de bedoelde
reeks te huis. Hij staat geheel op zich zelven en is, zooals uit het opschrift blijkt, een
derde, vermeerderde en herziene uitgave. Behalve dat deze atlas alzoo voor
Nederland niet als nieuw aangemerkt mag worden, is hij ook in het buitenland
bekend. De oorspronkelijk Duitsche ‘Naturhistorischer Schulatlas’ toch werd, behalve
in onze taal, in de Fransche, Engelsche, Poolsche, Russische en Turksche talen
overgebracht; zoodat we hier met een werk van Europesche bekendheid te doen
hebben.
Meer dan dit bij andere werken het geval zijn kan, is het bij de uitgave van een
atlas de technische uitvoering, die in de eerste plaats de aandacht trekt: de platen
of kaarten treden hier op den voorgrond. Die platen nu nemen ons al dadelijk voor
het werk in. Als alles van dien aard, dat ons van den heer Sijthoff in handen komt,
is ook deze bewerking met zorg en geoefendheid ten uitvoer gelegd. De figuren zijn
net en zuiver begrensd; terwijl de tinten en nuances goed aangebracht zijn.
Daarenboven blijkt het, dat de oorspronkelijke teekeningen niet alleen door een
bekwame hand ten uitvoer gelegd, maar ook onder het toezicht van een degelijk
deskundige vervaardigd zijn. Bij elke figuur - en er zijn er niet minder dan zeven
honderd en zestig - is de naam van het voorwerp gevoegd, meestal ook de vreemde
benaming, en ook de onderdeelen, waarop de aandacht gevestigd moet worden,
zijn door letters aangeduid en hunne namen alzoo mede nevens de figuren vermeld.
Hierdoor wordt vooreerst
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verkregen dat men de platen bezien en tot op zekere hoogte bestuderen kan, zonder
dat men den verklarenden tekst behoeft te raadplegen, en ten tweede valt daardoor
veel van het bezwarende weg, dat den atlas-vorm bij een leerboek eigen is. Een
bezwaar toch is het te noemen, wanneer men bij de lezing of de studie telkens naar
de eene of andere figuur verwezen wordt, die op een verwijderde bladzijde staat,
vooral wanneer dan de bladzijden van het leerboek een uitgebreidheid hebben, die
het gedurig omslaan hinderlijk en bijna ondoenlijk maken. Liggen de platen van den
atlas los, dan heeft dit bezwaar geene beteekenis; daar men dan naar willekeur de
plaat naast de bladzijde kan leggen waarbij zij behoort: iets dat bij de atlassen der
daareven genoemde serie het geval zal zijn. Maar daaraan is ontegenzegelijk het
nadeel verbonden, dat de atlas dan minder handelbaar en minder vervoerbaar, en
alzoo als school-atlas minder bruikbaar wordt. Bij den atlas dien we beschouwen
zijn de platen niet los, maar, zooals ik zeide. De moeielijkheid bij het gebruik, die
hierdoor kan ontstaan, is door gemelde inrichting der platen grootendeels opgeheven.
Leest men het bijschrift, dan is het nu niet noodzakelijk, iederen keer dat men naar
een figuur verwezen wordt, die figuur onmiddelijk op te slaan, uit vrees dat, zoo men
het later doet, men zich niet juist zal herinneren wat door de figuur wordt bedoeld;
daar immers het bijschrift, dat op de plaat zelve voorkomt, daaromtrent voldoende
uitsluitsel geeft. Zelfs kan het voor een leerling tot aangename oefening verstrekken,
eerst een zeker deel van den verklarenden tekst aandachtig te lezen, en later de
betrekkelijke figuur na te gaan; hij kan zich dan het gelezene herinneren en vindt
tegelijk een herhaling en een verpoozing. Men ziet het, verschillende goede
hoedanigheden zijn hier vereenigd: de gewenschte gezel van het nuttige, het
aangename, is niet over het hoofd gezien.
In verband met den verklarenden tekst zijn er ruim zeven en dertig platen aan de
dierkunde, ongeveer zestien aan de plantkunde, ruim vijf aan de aardkunde en
ongeveer twee aan de delfstofkunde gewijd. Hierbij mag niet onvermeld gelaten
worden, dat de eerste drie platen geheel betrekking hebben op den inen uitwendigen
lichaamsbouw van den mensch; zoodat de lezer ook in dit opzicht zijne
weetgierigheid bevredigd ziet.
Letten we vervolgens op den inhoud van den tekst, dan vin-
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den we, zooals van zelfs spreekt, de hierboven genoemde vakken besproken. De
zoölogie, de botanie, de geologie en de mineralogie worden er in vertegenwoordigd.
Ook hier is verreweg het grootste gedeelte der beschikbare ruimte door de eerste
wetenschap in beslag genomen. Ruim vijf en vijftig groote bladzijden, in twee
kolommen gedrukt, zijn aan de dierkunde, vijftien aan de plantkunde, zeventien aan
de aardkunde en ongeveer twee aan de delfstofkunde besteed. Hieruit blijkt dat
men in het bijschrift niet die volledigheid moet verwachten, die men gewoon is in
de handboeken voor de gezegde vakken aan te treffen; hetgeen echter niet
wegneemt dat de toelichting voldoende mag heeten, met het oog op de strekking
van het werk, dat blijkbaar voor hen bestemd is die van den onderwijzer de noodige
ophelderingen en uitbreidingen ontvangen. Ten einde den lezer eenigszins met den
inhoud bekend te maken, diene het navolgende.
Nadat in een korte inleiding de aard het doel en de indeeling der natuurlijke historie
zijn aangegeven, wordt in de eerste plaats de zoölogie in behandeling genomen.
De mensch wordt allereerst en afzonderlijk beschouwd, en wel uitsluitend voor zoo
ver het zijn bouw en levensverrichtingen betreft; zoodat men met het skelet, de
spieren, het zenuwstelsel, de zintuigen, de organen voor de stofwisseling, de stem
en de dierlijke warmte in kennis wordt gebracht. Daarna komt het dierenrijk aan de
beurt. Uit de omstandigheid, dat de mensch geheel afzonderlijk besproken wordt,
leide men echter niet af, dat de schrijver den h o m i n e m s a p i e n t e m zoover
boven en buiten het dierenrijk stelt, dat hij daarmee niet in ééne categorie kan
genoemd worden; want, hoewel de schrijver zelfs door den meest rechtzinnige niet
van Darwinisme zal beschuldigd worden, duidelijk genoeg komt het uit dat de
mensch, ten minste wat zijne physieke samenstelling betreft, onder de dieren kan
gerekend worden. Hetgeen bij de beschrijving van den mensch gezegd werd dient
dan ook om er later, bij de behandeling der gewervelde dieren en der zoogdieren
in het bijzonder, naar te verwijzen.
De voorrang die den mensch te beurt valt staat in verband met de wijze van
behandeling der zoölogie, zooals zij door den schrijver gevolgd wordt. De
synthetische methode, waarbij men van de laagste diervormen tot de hoogere
voortgaat, totdat men bij den mensch aanlandt, is hier door den omgekeerden gang
vervangen. De mensch staat voorop en wordt onmiddelijk door
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de hoogste diervormen gevolgd, waarna we trapsgewijze afdalen tot aan die wezens,
waarvan men betwijfelen zou of ze niet eerder tot de planten dan tot de dieren
behooren gerekend te worden. Voor de schooljeugd heeft die methode ongetwijfeld
het voordeel, dat ze meer geschikt is den eerstbeginnenden belangstelling in te
boezemen, dan bij het bewandelen van den tegengestelden weg het geval is. Een
hond, een kat, een paard, en niet het minst een leeuw, een tijger of een olifant,
boezemen der jeugd vrij wat meer belangstelling in, dan de bij de meesten
onbekende zingkwallen en wortelvoetigen. Ook moet men in het oog houden dat in
den atlas de dierkunde niet op zichzelve behandeld wordt; maar een deel uitmaakt
van het geheel dat den naam van natuurlijke historie draagt: hetgeen meebrengt
dat de gang, die in het deel zoölogie gevolgd wordt, aan dien van het geheel
onderschikt behoort te zijn. Van dien kant gezien is de gekozene wijze van
behandeling noodzakelijk: de leerling kan nu steeds in dezelfde richting langs de
afdalende ladder voortgaan. Had de schrijver den omgekeerden weg willen volgen,
hij had de volgorde van het geheel moeten omkeeren. - In het voorbijgaan zij echter
aangemerkt dat de synthetische methode, uit een wetenschappelijk oogpunt
beschouwd, groote waarde heeft.
De verdeeling van het dierenrijk, die men vervolgens aantreft, wijkt eenigermate
af van die welke door anderen gegeven wordt. We vinden hier zeven grondvormen,
te weten:
I. De gewervelde dieren (V e r t e b r a t a ).
II. De gelede dieren met gelede pooten (A r t h r o p o d a ).
III. De wormen (V e r m e s ).
V. De weekdieren (M o l l u s c a ).
IV. De stekelhuidigen (E c h i n o d e r m a t a ).
VI. De neteldieren of darmloozen (C o e l e n t e r a t a ).
VII. De vormlooze dieren of protozoën (P r o t o z o a ).
Bij wijlen Prof. J. van der Hoeven, die hier als iemand van gezag aangehoord mag
worden, treffen we in zijn leerboek der dierkunde slechts vijf hoofdafdeelingen aan,
namelijk: die der vormlooze dieren, die der gestraalde dieren, die der gelede dieren,
die der weekdieren en die der gewervelde dieren. Zooals men ziet, is niet alleen de
verdeeling maar ook de volgorde, die door onzen grooten nederlandschen zoöloog
gevolgd werd, verschillend van die welke hier te vinden is. Het zou een punt
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van dierkundige polemiek uitmaken, zoo men beslissen wilde welke wijze van
verdeeling wel de beste zou zijn, en het zou dan blijken, dat beide haren
eigenaardigen grond en de haar eigene voordeelen hebben; terwijl men ten slotte
tot het besluit zou geraken, dat het er heel weinig toe doet, welke der beide
indeelingen men gelieft te volgen. In dit opzicht mogen we den schrijver dus als
volkomen in zijn recht beschouwen.
Over het geheel genomen zal de lezing van het zoölogische gedeelte den lezer
bevredigen, er is van de beschikbare ruimte zeer goed partij getrokken, en zooveel
mogelijk is alles wat hier onmisbaar thuis hoorde meegedeeld. Nergens vinden we
iets dat op een afleiding gelijkt, bij wijze van een aardige bijzonderheid uit het leven
van het eene of andere dier; waartoe het onderwerp vaak gereedelijk aanleiding
geeft. Die sobriëteit is hier op hare plaats, waar het een schoolboek geldt, bij hetwelk
men opluisteringen van de bedoelde natuur van den leeraar verwachten mag, die
ze dáár zal aanbrengen waar hij ze noodig acht.
De bijvoeging van de vreemde namen der dieren, nevens de nederduitsche
benamingen, is alleszins prijzenswaardig. De jeugd doet hierdoor ongemerkt een
kennis op, die later van nut kan zijn, ook dan wanneer de leerling zijne dierkundige
studien niet voortzet. Daarom speet het mij, dat ik in de beschrijving van den mensch
te vergeefs naar die bijvoeging uitzag. Het is of dáár opzettelijk het vermelden van
vreemde namen achterwege gelaten is. Zoo ergens dan waren die namen der
wetenschap hier op hunne plaats geweest: of zou men op lateren leeftijd niet veel
meer kans hehben bijv. met de woorden i r i s en r e t i n a in aanraking te komen,
dan met de uitdrukkingen O r t h o p t e r a en H e m o p t e r a . Daarenboven zou hier
wellicht op een klein gebrek aan eenheid gewezen mogen worden.
Zooals ik reeds aangaf, worden de organen voor de plantaardige en dierlijke
verrichtingen bij den mensch voor het meerendeel in beschouwing genomen, en
later wordt het geleerde zooveel mogelijk op de dieren overgebracht: daar waar die
toepassing niet mogelijk was, worden de noodige toelichtingen gegeven. Een
voorname verrichting is in dit opzicht stiefmoederlijk bedeeld, ik bedoel die der
voortplanting. Zoodat men den atlas met alle aandacht bestudeerd kan hebben,
zonder dat men heldere begrippen omtrent dit punt verkreeg. Kennelijk heeft de
schrijver dit punt met opzet aan den docent overgelaten, die
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zich naar den leeftijd en de ontwikkeling zijner leerlingen schikken kan.
Hinderlijk en uit het oogpunt der netheid te bejammeren is de fout die door
verkeerde plaatstng van een gedeelte van den tekst is teweeggebracht. Op blz. 40
volgen namelijk blz. 45, 46, 47 en 48; waarop dan 42, 43 en 44, daarna weer 49
enz. volgen.
Als op een enkele onjuistheid in uitdrukking, wil ik wijzen op den volzin bovenaan
op bladz. 11, waar we lezen: ‘b a s t a a r d e n k o m e n b i j d e d i e r e n w e i n i g
v o o r , e n w e l v o o r a l d o o r d e b e m o e i i n g e n v a n d e n m e n s c h .’
Hieruit zou men nu het besluit dienen te trekken, dat de bemoeiingen van den
mensch het voorkomen van bastaarden in den weg staan; terwijl ongetwijfeld hêt
omgekeerde bedoeld wordt; namelijk dat het voorkomen van bastaarden bijna altijd
het gevolg van 's menschen toeleg is.
Het plantkundig gedeelte is, zooals ik reeds opmerkte, in kortere trekken behandeld
dan het voorgaande. Achtervolgens wordt er iets over de ontleedkunde, iets van de
vormleer, iets omtrent de levensleer en eindelijk iets aangaande de stelselleer
gezegd. Dit iets echter is, hoe kort ook, degelijk en daarom voor den leerling, die er
immers onderwijs bij ontvangt, voldoende. Hiermee vervalt de aanmerking, die ik
anders geneigd zou zijn te maken, dat tegenover den merkbaren rijkdom der stof,
de karigheid der behandeling onaangenaam aandoet. Verder zou hetgeen ik daar
straks betrekkelijk het aangeven van vreemde namen gezegd heb, ook hier op zijne
plaats zijn.
De bespreking van den tekst die over de geologie handelt kan mede kort zijn;
want hier heerscht dezelfde karigheid en zakelijkheid als bij de plaatkunde. Na een
korte algemeene beschouwing tot inleiding, worden de enkelvoudige delfstoffen,
de zandachtige gesteenten, de kleiachtige, de kalkachtige, de kool en aardpek
voerende gesteenten, de zouten, de metalen en de plutonische of vulkanische
gesteenten aangeroerd. Daarna worden de verschillende aardlagen en tijdperken
in het kort besproken, met het oog op de fossielen die ze bevatten: de gewone
volgorden worden daarbij in acht genomen en de bekende feiten in hoofdzaak
meegedeeld.
Bij de lezing van het weinige, dat ten slotte over de mineralogie in den tekst
voorkomt, stuitte ik vooreerst op de definitie:
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‘V l a k k e n n o e m t m e n d e z i j d e n v a n e e n k r i s t a l . E r z i j n
d r i e -v i e r -v i j f -e n z e s z i j d i g e v l a k k e n .’ Het woord ‘zijde’ komt hier in
dubbele beteekenis, als grens van een lichaam en als grens van een vlak, voor.
Liever had ik gelezen: ‘Vlakken noemt men de zijden van een kristal. Zulk een vlak
kan door drie, vier, vijf of zes rechte lijnen begrensd zijn.’ Evenzoo is de bepaling:
Hoeken zijn de punten waarin drie of meer vlakken of kanten
samenkomen.Men noemt die punten naar de grootte van den
h o e k r e c h t s t o m p - o f s c h e r p h o e k i g ,’ onjuist en niet best geredigeerd.
Vooreerst zijn hoeken geen punten, en ten tweede mag, zoo een maal vooropgesteld
is dat hoeken punten zijn, in de tweede volzin het woord ‘hoek’ niet in een andere
beteekenis gebezigd worden als met het punt geschiedt, zooals hier plaats heeft.
Bij de vermelding, die we in de laatste kolom der laatste bladzijde vinden, dat: ‘H e t
rechthoekige prisma of de rechte rechthoekige zuil,door zes
r e c h t e h o e k e n w o r d t i n g e s l o t e n ,’ moeten de woorden ‘r e c h t e
h o e k e n ’ door het woord ‘rechthoeken’ vervangen worden.
De slotsom mijner overwegingen is, dat deze atlas voor de beoefening der
natuurlijke historie, vooral voor schoolgebruik, op aanbeveling aanspraak mag
maken.
November 73.
Dr. O.
Oro-Hydrographische en Staatkundige Atlas der geheele aarde in 29
kaarten door J. KUYPER en N.W. POSTHUMUS, Tweede druk. Amsterdam.
C.F. Stemler 1873.
De tijd heeft het zijne reeds gedaan, om dezen atlas aan de vuurproef der kritiek te
onderwerpen - en de ervaring heeft hem met 't zegel der bruikbaarheid geijkt. De
‘tweede druk’ bewijst dit, - een tweede druk in betrekkelijk korten tijd. Vermoedelijk
zal spoedig een derde uitgave noodig zijn. En juist daarom veroorloven wij ons een
paar opmerkingen, waarmeê men zich dan misschien eenig voordeel doen kan.
o

Onze eerste opmerking betreft N . 4 (Europa, oro-hydrografisch). 't Komt ons
voor, dat door de minder scherpe schakeering der
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kleuren deze kaart onduidelijk is gebleven. De richting der gebergten valt zoomin
als die der rivieren duidelijk genoeg in 't oog.
o

Kaart N . 8 ('t Iberisch schiereiland) lijdt aan hetzelfde gebrek als alle andere
kaarten, die op een zoo kleine schaal een volledig oro-hydrografisch beeld van het
schiereiland voorstellen. Deze kaart is te vol. Zulke kaarten maken de studie
vermoeiend.
o

Wat voorts kaart N . 9 (Middel-Europa) betreft, heb ik evenzeer bezwaar. 't Is een
berg- en stroomkaart. Van zulk een kaart mag men eischen, dat de stroomstelsels
duidelijk in 't oog vallen. De hoofdrivier behoort met hare belangrijkste zijrivieren
den leerling een duidelijk beeld te geven van hoogte, helling, enz. Dit nu is hier niet
het geval.
o

o

Op N . 10 (Frankrijk) hebben wij dezelfde aanmerking als op N . 8.
De overige staatkundige kaarten lijden aan hetzelfde gebrek.
En eindelijk nog dit: Op de nieuwere Duitsche kaarten, treden de spoorwegen
méér op den voorgrond, omdat deze thans de voornaamste middelen van verkeer
uitmaken, terwijl op de staatkundige kaarten, de rivieren minder sterk geteekend
zijn. - De heeren Kuyper en Posthumus wijken in deze opzichten van onze naburen
af. Op vele hunner kaarten zijn de spoorwegen bijna niet te vinden.
Bij eene vernieuwde uitgave van dezen atlas zouden wij wel in overweging willen
geven, of 't gebruik van zachtere kleuren niet te verkiezen zou zijn boven de thans
gebezigde.
En hiermede meenen wij te kunnen volstaan. Onze opmerkingen mogen den
heeren K. en P., benevens den uitgever ten bewijze verstrekken, dat wij hun werk
met meer dan gewone belangstelling hebben ter toetse gebracht. Ten spijt van onze
bedenkingen blijft de weegschaal ten gunste van hun nuttigen arbeid overslaan.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
G e s c h i e d e n i s v a n N e d e r l a n d n a 1830, m e t
a a n t e e k e n i n g e n e n o n u i t g e g e v e n s t u k k e n , d o o r Jhr.
MR. J. DE BOSCH KEMPER. - Eerste deel. - Te Amsterdam, bij E.S. Witkamp,
1873.
‘Ga maar achteruit,’ zeide mijn vriendelijke gids, toen ik, het museum Wiertz bij
Brussel pas binnen getreden, vlak voor het been van den reusachtigen Cycloop
stond, en volstrekt niet begreep, wat ik zag. Iets dergelijks ondervindt doorgaans
de schrijver eener zoo genoemde ‘histoire contemporaine.’ Nog sterker! Hij staat
niet alleen digt bij, maar op het veld zijner beschouwing. Alles beweegt zich om
hem, gelijk in een schip, door den storm voortgezweept. Hoe weinig kan hij, ook
met den besten wil, zelf waarnemen; hoe veel daarentegen moet berusten op de
waarneming van anderen, die onder den indruk van het oogenblik slechts zelden
onwraakbare getuigen zijn. Hartstogten en allerlei drijfveren openbaren zich, of
weten zich, wat erger is, achter een masker te verbergen. Geen wonder, dat vele
geschriften van tijdgenooten later op vele punten merkelijk gewijzigd zijn, als de
nakomeling op grooteren afstand het geheel beter kon overzien, en tevens door
nadere gegevens werd in staat gesteld sluijers op te heffen en maskers af te ligten.
Missen tijdgenooten veel, dat tot volledige kennis en juiste waardering der
gebeurtenissen in haar onderling verband wordt gevorderd; dan rijst terstond de
vraag: Hebben hunne berigten daarom weinig of geen waarde? En deze is volstrekt
niet ge-
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ring. Over den tijd, de plaats en de juiste toedragt van eenig voorval, zal een
ooggetuige wel de beste inlichtingen kunnen geven, indien hij slechts eerlijk vertelt,
wat hij gezien heeft, zonder bijoogmerken. Ook zijne oordeelvellingen, hoe zeer
later gewraakt of gewijzigd, zijn daarom niet onverschillig; want zij leeren ons, hoe
sommigen, hoe velen, hoe misschien verreweg de meesten dachten over
gebeurtenissen, die hij beleefde, eer daarover voor den nazaat een beter licht opging.
Onder de gedrukte berigten van tijdgenooten, die als bronnen voor den lateren
geschiedschrijver onschatbare waarde bezitten, rangschikken wij de verhalen of
dagboeken, waarin deze of gene, zonder aanspraak te maken op letterkundige
schoonheid, eenvoudig mededeelt, wat hij zelf bijgewoond, of ten minste uit de
eerste hand vernomen heeft. Naarmate zijn werkkring uitgebreider of gewigtiger
was, zal hij meer kunnen ophelderen. Daarom zijn brieven en vertrouwbare
gedenkschriften van staatslieden en invloedrijke personen, schoon doorgaans eerst
later algemeen verkrijgbaar gesteld, hoogst belangrijk. Men kan het de nadere
berigten van den tijdgenoot noemen, waarin deze, ontdaan van het conventioneele
gewaad, zich vrijer en natuurlijker uitlaat.
Als hoedanig moeten wij nu het werk van Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper over de
geschiedenis onzes vaderlands na 1830 beschouwen? Geeft het een lezenswaardig
verhaal voor het tegenwoordige, en eene bron voor de toekomst? Stellig en het
eene, en het andere. Het bevat o.i. eene zeer oordeelkundige en onpartijdige
uiteenzetting van eene reeks van gebeurtenissen, die niet zoo ver achter ons liggen,
dat zij geheel tot het gebied der historie behooren, en toch reeds zoo ver, dat ten
minste over de eerste jaren, waarvan hier sprake is, meer licht aanbreekt. Veel heeft
de schrijver, die vaak handelend optrad en altijd naauwlettend gadesloeg, wat om
hem voorviel, uit den schat zijner ervaring kunnen putten. Menige bron, eerst later
ontsloten, heeft hij terstond benuttigd.
Bood hij slechts een verhaal der krijgsgebeurtenissen aan, door hem zelven op
jeugdigen leeftijd bijgewoond, het ware voorzeker lezenswaardig geweest; doch wij
voor ons hadden dan wel zoo lief een blik geworpen in het dagboek van den
vrijwilliger. Nu is het geheel anders. De krijgstooneelen worden slechts ter loops
behandeld. Daarentegen bespreekt de schrijver onze afscheiding van België en wat
daaruit voortvloeide, onze binnenlandsche
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en buitenlandsche aangelegenheden zeer uitvoerig. Na eene beknopte schets van
de omwenteling in België en den hierop gevolgden Tiendaagschen veldtogt, behelst
dit eerste deel eene staatkundige geschiedenis van de eerste jaren na de
omwenteling, tot de ontruiming der citadel van Antwerpen.
Het is dus een hoogst gewigtig tijdvak, ook wat den binnenlandschen toestand
van Noord-Nederland betreft. Wij, die nog onlangs het zilveren feest der grondwet
van 1848 hebben gevierd, lezen hier van hen, die naauwelijks het koperen feest
der grondwet van 1815 hadden beleefd, en onder allerlei staatsstormen het zilveren
te gemoet gingen. Tot regte waardering, zoowel van het tegenwoordige, als van het
verledene, kan een werk als dit van den oud-hoogleeraar krachtig bijdragen. Niet
zonder aarzeling hebben wij op ons genomen er de aandacht van anderen op te
vestigen, omdat het een onderwerp geldt, hetwelk de fijnste snaren van het nationaal
bewustzijn doet trillen, behandeld door een man, tegen wiens veelomvattende kennis
wij met eerbied opzien.
Volgens het voorberigt, heeft de schrijver zich geenszins de bezwaren ontveinsd,
aan den voorgenomen arbeid verbonden. Ieder zal daarin echter met genoegen
lezen: ‘De ware geschiedenis moet zooveel mogelijk het oordeel vrij laten en het
liefst feiten vermelden, en bij den inhoud eener geschiedenis van de openbare
meening staan gedachten van staatslieden en staatkundige schrijvers met feiten
gelijk.’ Even waar als opregt, wordt er bijgevoegd: ‘verre is van mij de waan, als of
ik dit overzicht geheel onpartijdig zou hebben opgesteld. Ik heb er zelfs niet naar
getracht. Ik ben ten volle overtuigd, dat het onmogelijk zou zijn geweest mij van alle
vooringenomenheid te ontdoen. - - - Alleen in dit opzicht heb ik gestreefd naar
onpartijdigheid, dat ik de gevoelens, die ik niet ben toegedaan, niet verzwegen of
in een valsch daglicht geplaatst heb, en de geschiedkundige mededeelingen niet
met mijne critiek heb beladen.’
Zoo spreekt Mr. de B.K., die zijne sporen op historisch gebied reeds had verdiend,
toen velen onzer naauwelijks de kinderschoenen hadden uitgetrokken. Zijne
vrijzinnige denkwijze is bekend. De gematigdheid, die hem verhinderde partijman
te zijn, is in den geschiedschrijver een onschatbaar voorregt. Zijn arbeid wordt
hierdoor voor allen te genieten, en leidt dus regtstreeks tot het doel: bevordering
van de kennis der nieuwste geschie-
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denis onzes vaderlands. Zelfs wie de zienswijze van den auteur niet in alle opzigten
deelt, zal het boek met belangstelling en zonder hartstogt lezen, en dus gelezen
hebben, alvorens te oordeelen.
Als inleiding geeft de schrijver tot bladz. 40 eene wijsgeerige beschouwing over
de geschiedenis in het algemeen en over de Nederlandsche van 1813 tot 1830 in
het bijzonder. Hij wijst op de ontwikkeling der openbare meening, die meer gewigt
in de schaal legt, naarmate zij zich door woord en geschrift vrijer kan uiten. Hij
verzwijgt de eigendommelijkheden van het Nederlandsche volkskarakter niet, en
schildert in breede trekken, hoe binnenlandsche en buitenlandsche oorzaken de
omwenteling in het zuiden van het vereenigd koningrijk ten gevolge hadden. Een
waar genot schenken deze regelen, waarin zoowel diepe wereld- en
menschenkennis, als fijn vernuft doorstraalt. Om zich hiervan te overtuigen, lette
men op die schets ‘eener echt Nederlandsche vergadering’ (bladz. 24) en op hetgeen
bladz. 30 e.v. van de klassieke studiën voor 1830 wordt medegedeeld. Men krijgt
hierdoor als ware het een voorsmaak van de aangename en onderhoudende wijze,
waarop een scherpzinnig en talentvol waarnemer zal teruggeven wat zijne
tijdgenooten, in de belangrijkste punten van het volksleven, gedacht, gehoopt,
geloofd, voorgenomen en volbragt hebben.
Staatkundige en godsdienstige denkbeelden zullen zich trapsgewijze ontwikkelen.
Een bezadigd en vertrouwd leidsman zal ons dit aantoonen, na vooraf gewaarschuwd
te hebben, dat hij geenszins voornemens is zijne persoonlijke overtuiging te
verbloemen. Aangezien het evenwel, na 1830, eene meer bepaald staatkundige
quaestie gold, heeft ons die uitdrukkelijke herinnering aan het godsdienstig standpunt
van den geachten gids eenigermate bevreemd. Onwillekeurig zeggen wij, bij het
lezen van sommige zinsneden van de inleiding, met de woorden van Ulysses, in
Vondel's Palamedes:
‘Ook heeft m'er in betrokken
Het kerkelijk geschil, de magt van 't wigchelhof,
En 't geen de dienst betreft der Goden.

Nog altijd is ‘deze stof wat kittelig van aard,’ en zij heeft den hoogleeraar een paar
kritische opmerkingen in de pen gegeven, die tot regt verstand der zaak overbodig
zijn. Het ge-
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schiedt slechts hoogst zelden; doch na het geuite voornemen, om de mededeelingen
niet met kritiek te beladen, wekt het eenige bevreemding, dat juist bij het allerkritiekste
soms van dit plan is afgeweken.
Van den rijken historischen inhoud is het ons niet doenlijk een slechts tamelijk
volledig verslag te geven. Met vermelding van een aantal stukken uit dagbladen en
vlugschriften, wordt voor het jongere geslacht een tafereel ontrold van veertig jaar
geleden. Het wekt nagenoeg dezelfde gewaarwording, als eene familie-schilderij,
waarop onze grootouders, op jeugdigen leeftijd, met de schalksche vrolijkheid op
het gelaat zijn afgebeeld. Vele daarop handelende personen, lang overleden,
behooren geheel tot het gebied der historie; andere, die wij slechts op gevorderden
leeftijd of als hoog bejaarden gekend hebben, zijn echter nog jongelingen of in de
volle kracht der mannelijke jaren. De voorstelling hunner toenmalige denkwijze, eer
deze in de school der ervaring tot volle rijpheid was gekomen, vormt met de latere
een vaak nog sterker contrast, dan alleen hun uiterlijk, waarop de jaren inmiddels
hun stempel hebben gedrukt. Wie zal b.v. p. 95 niet met zekere verrassing lezen,
dat de hoogleeraar Thorbecke in 1830 onder hen behoorde, die zich tegen eene
spoedige erkenning van België en tegen eene herziening der grondwet verklaarden?
En hij deed zulks, blijkens het volgende, in krachtige bewoordingen. Zoo gaat, bij
het lezen van dit merkwaardige boek, een veelzijdig licht op over de personen en
zaken, die er in beschreven worden.
Vele punten moeten onopgehelderd blijven. Over de fijnere trekken van het beeld
des tijds, hangt op menige plaats voor den tijdgenoot een digte nevel. Deze begint
eerst op te trekken over dat van 1830, waar Mr. de B.K aanvangt. Uit den bajert van
officiëele verslagen, couranten-artikels en brochures, waarin hij zoo geheel te huis
is, heeft hij des te ijveriger geput, en zoodoende niet alleen het thans levende
geslacht, maar ook den nakomeling, bij vernieuwing aan zich verpligt.
Slechts vlugtig zijn de eerste gebeurtenissen na de omwenteling van 1830
geschetst, met uitwerking van enkele trekken, die aan het geheel levendigheid en
kleur bijzetten. Breedvoeriger worden de gevolgen der omwenteling, bepaald voor
de Noordelijke gewesten behandeld. Wat de volksvertegenwoordigers spraken en
deden tegenover de toen niet verantwoordelijke ministers
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der kroon. Hoe koning Willem I, volgens de bestaande grondwet, slechts weinig in
zijne maatregelen beperkt, zelf handelde, niet in strijd met de wenschen der natie,
maar onder luiden bijval van verreweg de meeste zijner onderdanen. Hij dwaalde
zeker in menig opzigt, doch hij dwaalde niet alleen, en dreef zijne meening niet door,
in strijd met het algemeen. Eerst later, toen de nadeelen van het stelsel zich
openbaarden, en het doel ten eenenmale was gemist, stelde men den vroeger schier
aangeheden vorst te uitsluitend aansprakelijk. Eene kalm geteekende schets, als
deze, wederlegt menige beschuldiging, uitgebragt tegen hem, die ook elders zijne
verdedigers begint te vinden, onder mannen, wier vrijzinnigheid aan geen twijfel
onderhevig is.
Willem I, de prins van Oranje, de leden van de Staten-Generaal, in een woord
allen, die zich op het staatstooneel bewogen, verschijnen aan de hand van Mr. de
B.K. in een onpartijdig licht. Zij hebben daarop volle regt. Velen hunner kenden de
gevolgen van staatsomwentelingen, bij ervaring, en hadden een zeer begrijpelijken
afkeer van alles, wat de omverwerping van het pas opgetrokken staatsgebouw
scheen te beoogen.
Niet eene geschiedenis van de bedrijven op het oorlogsveld, waarop de
Nederlanders wel kort, doch overvloedig blijken van moed en trouw gaven, eer
vreemde tusschenkomst hen deed terugtreden, maar de ontwikkeling van den
binnenlandschen toestand, in verband met de buitenlandsche betrekkingen, voor
het tot eene volledige scheiding kwam, is de hoofdstrekking van het werk. De
diplomaten vonden meer te doen, dan zij, die het zwaard hanteerden. En het oordeel
over den aard hunner bemoeijing luidt niet vleijend. ‘Het jaar 1830-1831 kenmerkte
zich in het bijzonder door de trouweloosheid van eene diplomatie, die alle
verplichtingen uit tractaten op zijde schoof, om den algemeenen vrede van Europa
te bewaren.’ Zoo leest men p. 168, onmiddellijk na de waarschuwing, om bij de
beoordeeling van het staatsbeleid en den volksgeest dier dagen bovenal niet de
uitkomst als eenigen maatstaf aan te nemen. ‘Er zijn tijden waarin het formeele
onrecht zegeviert, bij de onmacht om de regeling van oude en nieuwe toestanden
tot stand te brengen met vrijwillige toestemming.’ Dergelijke tijden braken voor
Noord-Nederland aan, zoodra de conferentie te Londen, onder den indruk der
volksbewegingen, die in verschillende streken van Europa plaats hadden, niet in
overleg met Willem I, maar oppermagtig
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regelde; eerlang zelfs in zijn nadeel, zoodra allerlei bijoogmerken in het spel kwamen.
De conferentie, die tegen 's konings bedoeling het scheidsregterschap aanvaardde,
stelde 20 en 27 Januarij 1831 de voorwaarden der scheiding onherroepelijk vast.
Willem I nam die aan, de Belgen niet. Wel verre van nu de laatsten tot rede te
brengen, begon de conferentie hun een gunstig oor te leenen, zoodra het bleek,
dat zij voornemens waren Leopold van Saksen-Coburg, weduwnaar van prinses
Charlotte, de kroon aan te bieden. Dien ten gevolge werden de onherroepelijke
voorwaarden gewijzigd en vervangen door 18 artikelen, die koning Willem I verwierp,
na reeds verklaard te hebben, dat hij den persoon, die de souvereiniteit van België
aannam, zonder vooraf de acte van scheiding onderteekend te hebben, ‘even
daardoor zou moeten beschouwen als zijn vijand.’ Leopold nam de kroon aan, en
de Tiendaagsche veldtogt was er het onmiddellijk gevolg van.
Andermaal bragt nu de conferentie wijziging in haar ontwerp, en stelde 24 artikelen
op, die voor Noord-Nederland iets minder nadeelig waren. De Belgen lieten zich
het stuk welgevallen, dat koning Willem I niet aannemelijk vond, schoon het, naar
zijn gevoelen, wel als grondslag tot een vergelijk kon dienen. De
Noord-Nederlandsche regering achtte de gestelde voorwaarden onbillijk, doch
scheen de regeling op eenigzins meer aannemelijke voorwaarden ernstig te
verlangen. Onder allerlei beslommeringen, uit den binnenlandschen toestand
voortspruitende, deed zij nadere voorstellen tot wijziging der 24 artikelen, die hier
te lande nagenoeg algemeen werden afgekeurd. De bezwaren, door de conferentie
sten

tegen de gedane voorstellen geopperd, lokten den 30
Januarij 1832 weder nieuwe
voorstellen van de Nederlandsche regering uit. Maar alles stiet af op den onwil der
conferentie, of liever op het eigenbelang van sommige leden, gepaard met de
zwakheid van andere.
Dienaangaande behelst het werk van Mr. de B.K. nadere bijzonderheden, waaruit
duidelijk wordt, dat Willem I, vooral wegens de stemming zijner eigen onderdanen,
kwalijk anders handelen kon, dan hij deed. Zijne illusie, dat de keizer van Rusland
den

het tractaat niet zou bekrachtigen ‘duurde slechts kort: reeds den 18

April werden

den

de ratificatiën van Oostenrijk en Pruissen, en den 4 Mei die van Rusland in de
conferentie gebracht, maar onder reserven en betuigingen, die op nieuw de
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beginselloosheid en de bedriegelijkheid der Europeesche diplomatie aanwezen.’ p.
235. Gaven de genoemde mogendheden een blijk van vrees, en was België slechts
schoorvoetend toegetreden, Frankrijk en Engeland beoogden hun eigen belang, en
wel bepaald dat der thans bovendrijvende partij.
Lord Aberdeen en andere Tories verhieven hunne stem tegen de wijze, waarop
de conferentie een koningrijk bejegende, in der tijd door hunne partij gesticht. Maar
de Whigs, die in Palmerston een bekwaam leider hadden gekregen, zegevierden
in het parlement, en legden het er later zelfs blijkbaar op toe ‘om het hatelijke van
het uitstel op Holland te werpen, en België gelegenheid te geven op de uitvoering
van de 24 artikelen aan te dringen.’ p. 272. Dit wenschte ook Frankrijk, dat reeds
in 1831 gewapenderhand was tusschenbeiden getreden, en zich gereed maakte,
dit andermaal te doen.
sten

Den 22
September 1832 ‘voor dat nog eenig officiëel verbond tusschen Frankrijk
en Engeland gesloten was, las men reeds in het Fransche dagblad J o u r n a l d e s
d é b a t s , dat geacht werd de gevoelens der doctrinaires uit te drukken, een bericht,
dat de hoop op eene minnelijke schikking der Belgische quaestie vervlogen was;
dat aan de conferentie niet anders over bleef, dan de bepalingen van het tractaat
der 24 artikelen ten uitvoer te leggen; dat de vereenigde vloten van Frankrijk en
Engeland de Nederlandsche kusten zouden blokkeeren, en dat een Fransch leger,
in overeenstemming met Engeland, België zou ter hulp komen.’ p. 280. Acht dagen
later drukte de Nederlandsche regering, op allezins waardige wijze, in de
Staatscourant hare bevreemding uit, over eene handeling, die billijke
verontwaardiging opwekte. Spoedig loste het raadsel zich op. Frankrijk en Engeland
sten

sloten den 22
October werkelijk het bedoelde verbond, en zonden hierop twee
gelijkluidende nota's naar 's Gravenhage, ‘waarbij de ontruiming van het kasteel
van Antwerpen en van de daartoe behoorende forten en plaatsen verlangd werd.’
p. 296.
Velen waanden, dat het tot geene dwangmaatregelen zou komen, en vleiden zich
nog met de tusschenkomst der andere mogendheden, die zich evenwel tot een
protest bepaalden en de verbondenen hun gang lieten gaan. Sommige Nederlanders
mogten toen van oordeel zijn, dat het verstandig was terstond voor geweld te bukken,
den

nadat den 15

November 1832 op de Ne-
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derlandsche schepen embargo was gelegd, en een Fransch leger, onder twee zonen
van Lodewijk Philips, de Belgische grens had overschreden; allen waren het eens,
dat er onregt werd gepleegd, waarop de schrijver p. 299 onmiddellijk laat volgen:
‘Velen, die later het stelsel van volharding van Willem Ischerp hebben afgekeurd,
waren in November 1832 eenstemmig met de openbare meening, in de
verontwaardiging tegen Frankrijk en Engeland. Het H a n d e l s b l a d en de
A r n h e m s c h e c o u r a n t waren niet minder scherp in beschuldigingen tegen de
conferentie dan het J o u r n a l d e l a H a y e . Mr. LIPMAN schreef een krachtig
betoog tegen de onwettigheid van het embargo, zonder medewerking van het
Engelsch parlement. Dichters en redenaars spraken gloeiende woorden uit om tot
moed en volharding op te wekken. Op nieuw werden vele vrijwillige giften op het
altaar des vaderlands gebracht. Menigeen, die in 1830 nog te jong was geweest of
om andere reden van de vrijwillige dienstneming zich had onthouden, bood thans
zijne diensten aan.’
Intusschen volvoerden de verbonden gouvernementen hun plan. Zij belemmerden
onze scheepvaart, en het Fransche leger verscheen voor de citadel van Antwerpen.
Van hare verdediging door Chassé worden geene bijzonderheden vermeld; wel van
de voortdurende stemming der natie. Deze bleef zich aanvankelijk geheel in
denzelfden geest uiten. Bijna alle dagbladen waren gevuld met vaderlandsche
ontboezemingen, waarin een godsdienstig vertrouwen zich uitsprak. Onder zulke
omstandigheden, strookte ook de algemeene hededag ten volle met de behoeften
der natie. Zelfs de hierbij gevoegde nuttigheidsoverweging van den minister van
Hervormde eeredienst, ‘dat de ervaring in den roemrijken zege van het verloopen
jaar geleerd had, dat God de smeekingen hoort, die tot Hem uit de bedehuizen
worden opgezonden,’ gaf volgens p. 324 toen nog weinig aanstoot, omdat het geloof
aan eene bovennatuurlijke tusschenkomst in die dagen zoo algemeen was.
Lieten zich toen reeds enkele stemmen hooren tegen eene volharding, die men
zoowel voor Nederland als voor België schadelijk achtte, zoo schonken toch verreweg
de meesten in 1832 hun bijval aan de onverzettelijkheid des konings. Zelfs lezen
wij p. 343 in duidelijke bewoordingen: ‘dat hij aan dat persoonlijk verlangen’ (n.l. om
het schoone koningrijk bijeen te houden) ‘de wenschen van de Noord-Nederlanders
heeft opge-
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offerd, is onwaar. Nederland was in 1831 en 1832 bijna geheel eenstemmig in de
overtuiging, dat de 18 artikelen waren verwerpelijk; dat de 24 artikelen bepalingen
inhielden, in strijd met de rechten, die het volkenrecht aan onafhankelijke staten
toekende. Moge het gemis van een geheel zelfstandige houding en een spoedige
erkenning van België's onafhankelijkheid in den aanvang der scheuring, in October
1830, een onherstelbare fout zijn geweest, het stelsel om niet te bukken, voor de
onrechtmatige besluiten der conferentie was van Juli 1831 tot December 1832
volkomen nationaal. De oppositie tegen het stelsel van volharding ontstond eerst
later.’
Hoe deze ontstond en zich trapsgewijze ontwikkelde, zal de lezer van dit werk
ongetwijfeld gaarne vernemen van den man, die hier reeds een zoo welkom licht
heeft geworpen op een tijdsgewricht, dat nog slechts ten halve tot het gebied der
historie behoort. Men is ligt geneigd jegens hen, die nog kort geleden werkten en
handelden, minder billijk te zijn, dan jegens anderen, die tot het grijze verleden
behoorden. Naarmate de gebeurtenissen onzen eigen leeftijd naderen, staan de
personen, die er invloed op hadden, ook meer voor allerlei vraagstukken, die ons
eigen gemoed in beweging brengen. Wij staan er dus te digt bij, en vellen soms uit
dien hoofde een te voorbarig oordeel, hetwelk in menig opzigt door de regtbank der
nakomelingschap zal worden herzien.
Feiten in den ruimsten zin des woords, gelijk Mr. de B.K. die onder het oog zijner
lezers brengt, kunnen den grondslag tot een onpartijdig oordeel leggen. Het zijn
niet de herinneringen uit vroeger tijd van iemand, die geen rekening heeft gehouden
met wat inmiddels is geschied. Men sla terug, en leze p. 35: ‘Thans is bijna een
halve eeuw verloopen. Vele gedachten zijn veranderd. De Nederlanders zijn billijker
en onpartijdiger geworden in het beoordeelen der Belgen, en in België beginnen de
liberalen meer en meer overtuigd te worden, dat Willem I het goed met de Belgen
meende. De vroegere internationale haat is vervangen door broederlijke gezindheid
bij gehechtheid aan een eigen zelfstandig volksbestaan. Gemeenschappelijke liefde
tot vrijheid, tot Nederduitsche letteren en beschaving vormt langzamerhand een
innerlijken band, die meer wezenlijk gewicht heeft dan de uiterlijke staatsband, die
ons vroeger vereenigde.’
Overeenkomstig het tegenwoordige standpunt, heeft de schrij-
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ver alles aangewend om de geestdrift der Noord-Nederlanders te staven en de
houding van hun gouvernement te regtvaardigen, zonder oude wonden open te
rijten of noodeloos te grieven. Hij gewaagt, p. 284 in de aanteekeningen, van een
stuk door hem geschreven in de B r e d a s c h e C o u r a n t , doch beroept zich met
geen enkel woord op de heftige artikels, welke deze, in Julij 1831, naar aanleiding
van Leopold's verheffing bevatte. Evenmin lezen wij hier de hartstogtelijke
uitdrukkingen, in de eerste dagen der omwenteling tegen sommige ministers des
Konings gebezigd. Met dergelijke voorstellingen is het tafereel niet gestoffeerd.
Nogtans zijn er vele lichte partijen, en is het stikdonker op enkele punten zeker niet
den ontwerper te wijten, die van alle beschikbare hulpmiddelen ruimschoots gebruik
heeft gemaakt, zoo als uit de letterkundige aanteekeningen overvloedig blijkt.
In deze achter het werk gevoegde aanteekeningen, die 315 bladzijden beslaan,
vindt men niet alleen talrijke verwijzingen naar de bronnen, waaruit geput is, maar
vele bijzonderheden van onderscheiden aard. Zoo leest men p. 17 e.v. nadere
opgaven betrekkelijk het hooger onderwijs omstreeks 1830, waarvan in het werk
zelf is gesproken. Voorts noemen wij hetgeen p. 23, 123, en op grond der sedert
uitgegeven brieven, p. 256 e.v. aangaande het vroeger leven van den minister
Thorbecke wordt medegedeeld; de levensbijzonderheden van Mr. Groen van
Prinsterer en andere merkwaardige personen; vele uittreksels uit dagbladen, min
algemeen bekende stukken, vlugschriften enz. Zeer tot genoegen des lezers, is
alles bijeengevoegd, en worden dien ten gevolge, in den tekst, geene lange noten
aan den voet der bladzijde gevonden. Mogen wij ons op deze allezins
navolgenswaardige manier eene kleine aanmerking veroorloven, dan is het slechts
deze, dat nu alle aanduiding in den tekst wordt gemist. Naar het ons voorkomt, ware
een klein sterretje of iets dergelijks wel verkieslijk geweest, om de aandacht op het
bestaan eener aanteekeming te vestigen. Hij, die er gaarne terstond kennis van
neemt, is nu verpligt altijd eerst de aanteekeningen te raadplegen, om te zien, waar
de volgende op slaat.
Uiterlijk beveelt zich het werk aan door een zeer netten druk op goed papier.
Drukfouten behooren tot de zeldzaamheden, hetgeen vertrouwen inboezemt op de
vele aangehaalde plaatsen.
Nemen wij ten slotte de vraag over, waarmede Mr. de B.K.
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het voorberigt aanvangt: ‘Is tegenwoordig een geschiedenis van Nederland na 1830
nog niet ontijdig?’ dan moet het antwoord daarop o.i. ontkennend luiden, indien zij
namelijk geboekt wordt, gelijk de schrijver dit heeft gedaan. Dat hij niet alles kan
ophelderen, heeft hij gemeen met van Meteren, Aitzema en zooveel anderen, die
geen kennis droegen van hetgeen later uit de archieven is opgedolven. Toch zijn
hunne berigten, schoon na verloop van twee eeuwen in menig opzigt aangevuld,
slechts op weinig punten weersproken. Hunne waarheidsliefde wordt erkend, al
blijkt hun oordeel, wegens gebrek aan gegevens, niet altijd onfeilbaar geweest te
zijn.
Hetzelfde meenen wij van dezen arbeid van Mr. de B.K. te mogen verwachten,
waarvan wij de voortzetting, waarop het voorberigt uitzigt geeft, met verlangen te
gemoet zien. Velen zullen voorzeker met onzen wensch instemmen, dat het den
geleerden schrijver moge vergund worden zijn werk te voltooijen. Zijne taak wordt
voorzeker moeijelijker, naar gelang hij het tijdstip nadert, waarop vele staatkundige
vraagstukken, in onze dagen opgelost of nog steeds hangende, aan de orde komen.
Maar eene eerekroon is weggelegd voor den kloeken strijder voor waarheid en regt,
die ten einde toe bij zijne schoone taak volbardt. En wat is schooner, dan voor den
tijdgenoot te ontvouwen, langs welken weg hij zijn tegenwoordig standpunt heeft
bereikt; wat edeler, dan aan den nazaat te verkondigen wat zijne vaderen hebben
bedoeld en gewrocht! Vooruitgang is de leuze, en zal zich ook in de kennis en
opvatting van het hier beschreven tijdvak openbaren. Wie zal echter beslissen, ja
met grond vermoeden, welke nieuwe denkbeelden over staat en kerk in den loop
der eeuwen zullen oprijzen? Maar de waarheid, die nergens uitsluitend huist, zal
ten laatste zegevieren, en wie tot hare verbreiding iets mogt bijdragen, heeft nooit
te vergeefs geleefd. Veeleer zouden wij op hem de veelbeteekende woorden der
Schrift toepassen: ‘Hij spreekt nog, nadat hij gestorven is.’
N i e u w e d i e p , 1874.
B.D.
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Een boek van adel.
De Schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen, wie hij scheen - wie hij
was door Dr. Jan Ten Brink. Amsterdam 1872 K.H. Schadd.
De talentvolle tegenvoeter van Sainte-Beuve, Armand de Pontmartin, heeft in een
der laatste reeksen van zijne ‘Nouveaux Samedis’ een artikel aan Theophile Gautier
gewijd waarin hij de juiste plaats poogt aan te wijzen, die in de geschiedenis der
Fransche kunst en letteren aan den kinderlijk-genialen artist moet gegeven worden.
Ten volle recht doende wedervaren aan Gautiers bewonderenswaard talent om met
de woorden der taal zulke verbazende en buitengewoon p i t t o r e s k e e f f e c t e n
te weeg te brengen, welke in gloed en kleur niet voor die van het schitterendste
palet behoeven te wijken, heeft de Pontmartin niettemin ten sterkste de bewering
betwist, dat Theophile Gautier een ernstigen invloed op de letterkunde van zijn tijd
zou hebben uitgeoefend. Al moge nu bij een aantal zijner argumenten vooral niet
vergeten worden, welke kerkleer en wijsbegeerte de uitstekende letterkundige
criticus is toegedaan, toch verdienen de volgende woorden bijzondere opmerking:
‘Met te zeggen dat Théophile Gautier een buitengemeen groot artist was, doen
wij hem niet te kort. Verduidelijken wij echter ons gevoelen: bij den schrijver zoowel
als bij den redenaar, moet de kunst niet doel maar middel zijn. Het is b.v. evenmin
aan den advokaat als aan den afgevaardigde en den publicist verboden tot
volkomenheid in hun kunst te geraken, onder voorwaarde alleen, dat zij haar aan
de verbreiding van een denkbeeld, de bepleiting van eene zaak, de verdediging van
een waarheid, de bestrijding van een logen dienstbaar maken. Evenzoo in letterkunde
en dichtkunst; (d e s a m e n v o e g i n g i s n i e t o n a a r d i g ) gij moogt vrij
wonderen van koloriet en snijwerk wrochten, den rijkdom der taal vermeerderen of
hare armoede weten te bedekken, met het woordenboek spelen als Paganini op
zijn viool, schepper zijn van de schilderkunst met de pen, evenknie u toonen van
Benvenuto Cellini, Rubens en Claude Lorrain - indien ge m i j n i e t s z e g t m.a.w.
indien mijne gedachtenwereld door de aanraking met de uwe niets wint, indien ik
niet achter die prachtige sluiers en die keurige vormen een ziel
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ontdek verheven boven de mijne, een gemoed, dat mij onderricht, overtuigt of
voorlicht, zal ik u lezende slechts een dor genot, eene sobere genieting deelachtig
zijn geworden. Gij zult niets dan een prachtig weeldeartikel zijn, een vreemdsoortig
voorwerp door alle verzamelaars om 't zeerst benijd, doch ge zult slechts tot den
tweeden rang behooren in de geschiedenis der letterkunde van uw eeuw: uw werk
en uw naam zullen buiten de groote beweging op 't gebied van den menschelijken
geest blijven.’
Wij Nederlanders deelen met de hedendaagsche Grieken en Turken in het
e x c e p t i o n e e l e maar zeer treurige voorrecht, dat wij onder de Europeesche
volken de eenigen zijn, welker staatkundige grenzen evenredig zijn aan die hunner
taal.
Wanneer daar gesproken wordt van de geschiedenis der letterkunde eener eeuw,
van den invloed die daarop uitgeoefend is of geoefend wordt; wanneer daar - uit
letterkundig oogpunt onze wetenschap heeft ruimer grenzen - wordt gewaagd van
de groote beweging op 't gebied van den menschelijken geest, helaas, driewerf
helaas! dan luisteren wij met zekere bedeesdheid, vaak met zekeren machteloozen
spijt naar die treffende maar pijnlijke woorden.
Voor onzen geest verrijzen eensklaps heldenfiguren uit het rijk onzer letteren,
wier arbeid dáár is om luide te verkondigen: Ook wij hadden invloed, overwegenden
invloed kunnen oefenen op de geschiedenis der letterkunde onzer eeuw, ook onze
namen en onze werken hadden de golven van den Oceaan des menschelijken
geestes fierder kunnen doen voortwentelen.....
‘had slechts buiten Holland de taaltak gegroend.’
Onder en nog in meerdere mate na de lezing van ten Brink's werk kwamen die
gedachten bij mij op en ik wensch in de volgende regelen een poging te wagen haar
goed recht voor anderen te doen uitkomen.
Ten Brink's roman is in dubbel opzicht merkwaardig: als belletristisch voortbrengsel
en als tendenz-werk. Van deze laatste soort heeft het al de goede en maar zeer
weinig kwade zijden, daar de meest bezielende bladzijden haar ontstaan juist aan
die tendenz danken en de auteur zich in zijne bewijsvoering en bespiegeling heeft
weten te beperken zonder oppervlakkig te worden.
Dr. Kroner aan Hilda zijne levens- en wereldbeschouwing ontvouwende is, hoe
krachtig en welgekozen zijne argumenten
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mogen wezen, vrij langdradig in zijne bewijsvoering, Dr. Beelen's wijsgeerige
bespiegelingen, hoe helder haar betoogtrant zij, hoe wegsleepend ook in hare
bewoordingen, hebben niettemin een te streng wetenschappelijken basis om niet
aan het kader van ‘Adriaan de Mérival’ zekere stroef- en dorheid te geven.
Willem Plankman - een der hoofdfiguren uit ten Brink's roman - aan zijne nicht
Eugénie van Roggeveen zijn oordeel over Renans leven van Jezus meedeelende
en van zelf tot de persoon van den Nazarener overgaande, blijft kort en zakelijk en
treft doel door den eenvoud en helderheid zijner bewijsvoering, gelijk hij dezelfde
eigenschappen bij het ontvouwen zijner godsdienstige overtuiging tegenover
Francisca van der Meulen in acht neemt.
Willems toespraak bij de geopende groeve van Krügers dochter Adelheid munt
uit door zeldzame schoonheid naast krachtvolle soberheid en in zijn gesprek met
den strengen calvinist den ouden heer de Beaumont van Almkerk vergeet Willem
Plankman alweder de beperking in zijne replieken niet. Om kort te gaan: in welke
oogenblikken de held ook geroepen is om zijne godsdienstig-wijsgeerige richting te
verdedigen of bloot te leggen, overal heeft de auteur zorg gedragen, dat zulks niet
aan de levendigheid van voorstelling afbreuk deed.
De humanistisch-philosophische richting, die de held vertegenwoordigt, verloochent
hij geen enkel oogenblik. Hij gelooft vurig in 't goed recht van zijn beginsel; hij is
eerlijk en konsekwent in de toepassingen daarvan. Hij is een krachtig man uit één
stuk, wiens handel en wandel in overeenstemming is gebracht met zijn eerlijke, zijn
gansche gemoed beheerschende overtuiging. De kerkelijke rechtzinnigheid moge
den armen liberaaltheologischen student in de persoon van Ds. Walhout zeer
benijdbare voorstellen doen en gansch niet verwerpelijke vooruitzichten openen,
hij verkoopt voor geen goud ter wereld zijne overtuiging. De stervenswoorden van
zijn vader. ‘Werken jongen, van niemand afhankelijk zijn,’ klinken hem daartoe als
te krachtvolle akkoorden in de ooren; de weg tot rang, aanzien en....fortuin moge
hem in dagen van financieele beperktheid en maatschappelijken twijfel getoond
worden door de vingeren van liet strenge Calvinisme, hij wijkt geen haar breed van
de eens gekozen baan. Zelfs wanneer er een tijdperk in zijn leven is aangebroken,
waarin hij eene benijdbare plaats als onderwij-
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zer in de oude talen op de kostschool van Dr. van der Meulen van Scheibeek
inneemt, en hem door datzelfde Calvinisme, thans in den persoon van zijn collega
Monsieur Clamart, een verderfelijke invloed wordt verweten, dien zijn onderwijs op
de leerlinlingen zou uitoefenen, doet hij vrijwillig afstand van zijne betrekking, omdat
hij evenmin geduld wil worden door een tot stilzwijgen gebrachte
onverdraagzaamheid als verbittering wil wekken door zijn persoon.
De krachtvolle konsekwentie van het karakter van den held is op uitstekende
wijze geteekend en het kan niet anders of hij wekt door zijne karaktervastheid, zoo
niet aller volkomen sympathie voorzeker, aller levendige belangstelling, te meer of
beter gezegd, hierom, wijl hij niet is een kunstig bewerkt marionetje met een
wijsgeerig nasleepje, dat naar des auteurs goedvinden heen en weer bewogen
wordt, maar een mensch in wien het humanistisch beginsel l e e f t en dat hem tot
goede daden aanspoort.
Er kan verschil van meening bestaan omtrent de eigenlijke plaats, die aan de figuur
van Willem Plankman in den roman moet toegekend worden. Totnogtoe noemde
ik hem den held; is hij dit wel? Als drager van de tendenz, als vertegenwoordiger
van het wijsgeerig beginsel is hij zeer zeker de held. Naar den door den auteur
gekozen titel ‘De Schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen, wie hij scheen - wie hij
was’ is hij slechts een der beide hoofdfiguren en komt aan Coppin de Vergennes
gelijke plaats als aan hem toe, en naar het motto. ‘Der vrouwen hoogmoedt sleipt
een staert van rampen na’ en den inhoud van het boek is Mevr. de Roggeveen d e
heldin. Nu is het echter buiten kijf, dat wij van de hoofdfiguur uit een roman kunnen
eischen, dat zij bijna voortdurend 't zij dan direct of indirect onze aandacht boeit,
m.a.w. dat zij het middenpunt is waaromheen zich de andere hoofdfiguren
rangschikken; dat zij de handeling van zich doet uitgaan en ook weder tot zich doet
terugkeeren. Slechts ten deele beantwoordt de figuur van Mevr. de Roggeveen aan
die gegevens. Zoolang zij bezig is haar lieftallige dochter Jane aan den chevalier
d'industrie Coppin de Vergennes te verschacheren, zoolang zij hare onzinnige
droomen van rang, aanzien en fortuin droomt wekt zij
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onze levendige belangstelling en vormt zij de ‘force motrice’ in het verhaal, maar
zoodra is zij niet op gruwzame wijze ontwaakt of zij verliest een groot deel van de
eigenschappen, waarmeê zij onze aandacht boeide en hare rol verandert in een
zeer lijdelijke totdat zij aan 't einde weder even met de vorige kracht opflikkert en
wij haar in een onderhoud met Ds. Walhout en later met een verloofde uit hare jeugd
den overste Valkenier weder tot haar recht van hoofdfiguur zien komen. Er is m.i.
eene zekere weifeling bij den auteur waar te nemen na de plaatsing van het
zwaartepunt van zijn roman. Dit zwaartepunt is onmiskenbaar de aanslag op de
Vergennes; nu zou na het verdwijnen van één der hoofdfiguren aan de overblijvende
Mevrouw de Roggeveen en Willem Plankman des te meer kracht besteed moeten
zijn, en tevens de betrekking waarin de Vergennes tol zijne schoonmoeder i n s p e
heeft gestaan in meer uitgebreiden zin overgenomen moeten zijn door Willem
Plankman. Dit vindt evenwel niet plaats. Na het verdwijnen van de Vergennes hebben
zoowel Mevrouw de Roggeveen als Willem Plankman de schoonste en de krachtigste
oogenblikken gehad, en de verdere loop van het verhaal wordt grootendeels door
d é t a i l s ingenomen waarbij de beide genoemde hoofdfiguren òf in 't geheel geen
òf zeer ondergeschikte rollen vervullen.
Ik reken dit onder de weinige gebreken van het werk van Ten Brink, eene fout die
zeer licht te verhelpen was geweest indien de auteur zich niet tot een zeker vooraf
bepaald bestek gebonden had gezien.
de

De niet genoeg te roemen beperking in de expositie is dan ook na het 11
e

hoofdstuk van de 2 afdeeling uit 't oog verloren en Willem Plankman met zijn vriend
Krüger zoekende naar eene betrekking, zijn onderhoud met uitgevers en den
redacteur van den ‘Geïllustreerde Maandbode’ lijden, hoe waar deschildering der
feiten zij, bepaaldelijk aan zekere gerektheid, en konden bovendien zeer goed gemist
worden zonder het verband van den roman te schaden.
de

In nog hoogere mate is dit het geval met hoofdstuk XV, 2 afdeeling waarin wij
een gansch tooneel beschreven vinden, dat tot geen enkel feit uit het verhaal
betrekking heeft en waarin bovendien slechts zeer ondergeschikte figuren optreden.
Valt er dus iets af te dingen op de t e c h n i s c h e waarde van dit kunstwerk, de
aesthetische kan, naar mijne vaste overtuiging,
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niet genoeg geroemd worden. Al de personen die in het verhaal optreden, zijn,
onverschillig of zij groote of kleine rollen vervullen, zoo waar, zoo juist, zoo net
geteekend, dat wij als 't ware den krachtigen polsslag van hun leven vernemen.
Indien wij de moeite doen ons die werken uit onze romantische litteratuur voor 't
geheugen te roepen, welke naar hunne intrinsieke verdiensten op één lijn mogen
gesteld worden met den roman van Ten Brink, dan herinneren wij ons daaruit allicht
eenige figuren, die zwak van teekening en flets van kleur zijn. Het is daarom geen
kleine verdienste van dit werk, dat alle figuren zonder onderscheid tot het eind trouw
zijn volgehouden. Na de drie hoofdfiguren - Mevr. de Roggeveen, Willem Plankman
en Coppin de Vergennes - wekken vooral onze levendige belangstelling de
rondborstige overste Valkenier en zijn pleegkind Louise Plankman, de waarachtige
aristocraat Baron van Duijvenvoorde en zijne hooghartige echtgenoote, de arme
Duitsche teekenmeester Krüger, zijne kranke dochter Adelheid en zijne trouwe
dienstmaagd Bertha, de heide dochters van Mevr. de Roggeveen Jane en Eugénie,
de lieftallige Miss Macdonald, de kunstschilder Drostman en de joviale student
Croonwinckel.
De verhouding waarin deze en nog een aantal andere personen tot elkander
staan is steeds natuurlijk en het zilverrein gevoel, waarvan zoowel de Baron van
Duyvenvoorde als de overste Valkenier, Krüger als Bertha, Willem Plankman en
Eugénie blijk geven, verheft dit kunstwerk tot den adelstand der ‘schönen Seelen.’
Men kan de episode niet lezen tusschen den edelen baron van Duyvenvoorde
en zijne ijskoude echtgenoote, tijdens haar door Julie, des Barons dochtertje uit
eersten huwelijk, eene verrassing op haren verjaardag bereid is, zonder diep
getroffen te worden. Men kan de vluchtige toenadering der Barones, verklaarbaar
uit andere oorzaken dan de Baron wel vermoedt, tot haren echtgenoot niet opslaan
zonder het talent van den auteur in de karakterstudie toe te juichen. Men kan niet
in Krügers woning bij het lijk van zijn kind vertoeven noch bij hare ter-aarde-bestelling
aanwezig zijn zonder bewondering te gevoelen voor de even waarachtig poëtische
als volkomen ware schildering van toestanden en tooneelen. En waar de overste
Valkenier aan Willem en Louise ‘the sad story of his youth’ verhaalt of waar de in
onschuld gevallen Jane na de Vergennes dood tot het volle be-
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wustzijn van haar misstap geraakt, ontvangen wij bladzijden vol aandoenlijke
levenswaarheden, die rechtstreeks op ons hart haar invloed laten gelden, wijl ze uit
een gemoed voortkwamen, dat in den goeden zin van 't woord geïnspireerd was en
dus binnen de perken van natuur, eenvoud en waarheid gehouden werd door een
fijn beschaafden geest.
Ten slotte nog een enkel woord. Het kan gelden als mijn eindoordeel over den
roman ‘Mevrouw de Roggeveen en haar Schoonzoon’ (gelijk de titel naar den inhoud
van het werk zou moeten luiden) in dezen roman zegt de, auteur mij iets, mijne
gedachten wereld wint door de aanraking met de zijne, achter de prachtige sluiers
en de keurige vormen ontdek ik een ziel verheven boven de mijne, een gemoed dat
mij onderricht, overtuigt en voorlicht, en ik meen dat zijn werk, door de richting
waarvan het de drager is, niet buiten de groote beweging op 't gebied van den
menschelijken geest in Nederland gesteld mag worden.
FRITS SMIT KLEINE.

Marine literatuur.
III.
Toen wij ons vorig opstel over ‘De toestand der Nederlandsche Marine in 1873’
samenstelden, dachten wij niet, dat slechts weinige dagen daarna, de begrooting
van Marine zoude worden verworpen. Wij hadden te veel vertrouwen in het beleid
der volksvertegenwoordiging dan dat wij denken konden, dat zij t o e n de
Marine-begrooting niet zoude aannemen. Terwijl toch een groot gedeelte der
Nederlandsche vloot in oorlogstoestand is, wordt de Minister van Marine van zijne
verantwoordelijkheid ontslagen niet alleen, en de regeering acht het zelfs niet noodig
hem te vervangen. En niettegenstaande in de eene kamer de begrooting was
verworpen, werd in de andere kamer een lofrede op den afgetreden minister
gehouden. Het ligt echter geenszins in ons plan een nabetrachting over de
Marine-begrooting te houden. Alleen wenschen wij op te merken dat het weinig voor
het politieke doorzicht van onze volksvertegenwoordigers getuigde,
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dat zij in de tegenwoordige omstandigheden het Marine-budget verwierpen. Wat
heeft men bij de afstemming gewonnen? Dat de Minister van Koloniën telkenmale
verzekert, dat de regeering niet van plan is van het sinds 5 jaren gevolgde stelsel
af te wijken. En zal de Marine zelve er bij winnen of verliezen? De beantwoording
daarvan ligt gedeeltelijk in onze beschouwing over:

De Indische marine.
sten

De tegenwoordige Minister van Marine a.i. sprak den 24
Mei A.P. als Minister
van Koloniën het navolgende:
‘Wanneer er sprake van verandering is, waartoe ik ook wel overhel, dan zou ik
een stap verder willen gaan dan in 1866. Ik houd het voor verkeerd, dat thans de
Directeur van het Marine-Departement in Indie niet is een Indisch ambtenaar. Hij
kan naar mijne meening wel een zeeofficier zijn, maar ik zou wenschen dat hij tevens
ware een Indisch ambtenaar. Thans wordt de vlootvoogd, chef van het Departement
van Marine, om de drie jaren verwisseld en daardoor verkrijgt men verschillende
aanvragen en adviezen. Het zou mijns inziens eene groote verbetering zijn, wanneer
de Directeur van het Departement van Marine, verantwoordelijk voor de werven en
het Indisch materieel, evenals de Directeur van het Departement van Oorlog en die
van andere takken van algemeen bestuur, een ambtenaar was van het Indische
gouvernement, a l l e e n ondergeschikt aan den Gouverneur-Generaal en niet ten
deele ondergeschikt aan den Minister van Marine. Daarnaast zou ik dan wenschen
een Kommandant en Inspecteur der Marine, die onpartijdig den Gouverneur-Generaal
voorlichtte en dezen van den uitslag zijner inspectiën kennis gaf. Dan zouden betere
waarborgen verkregen worden.’
Andermaal vinden wij door den Minister van Koloniën dit punt behandeld en
verduidelijkt n.l. in zijne Memorie van Antwoord op de begrooting van
Nederlandsch-Indië voor 1874 ‘Het denkbeeld der plaatsing van een burgerlijk
persoon aan het hoofd van het departement (van Marine) werd nog niet opgegeven,
maar de zaak is nog niet tot genoegzame rijpheid gekomen voor eene beslissing,
waardoor in de tegenwoordige verhoudingen en toestanden de bewuste verandering
zou worden gebracht.
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Wanneer en hoe eene reorganisatie zal plaats hebben, blijft van nadere
overwegingen afhankelijK.
Intusschen is de aandacht op het doel dat te bereiken is, voortdurend en met
ernst gevestigd.’
De Memorie van Antwoord werkt vervolgens dat punt nader uit. De Minister
vermeent niet de noodige waarborgen te vinden, zoo de behartiging der
marine-aangelegenheden is opgedragen aan personen, die, hoe verdienstelijk ook,
slechts voor enkele jaren en bij afwisseling daartoe worden geroepen en die dus
niet altijd genoegzaam in staat zijn zich vertrouwd te maken met Indische toestanden
en met Indische belangen.
Een verlenging van het verblijf van den kommandant der zeemacht tot vijf jaar het is thans drie - zoude daarin een gewenschte verbetering brengen.
Dat die verklaring van den Minister van Koloniën bij hen, die met het marinevak
eenigszins van nabij zijn bekend, groote ontsteltenis veroorzaakte, dat zij, die de
vroegere Koloniale Marine gekend hebben, angstig vraagden: moet het weer daar
heen? is zeer begrijpelijk. Al dadelijk verscheen een brochure: D e b e n o e m i n g
van een ambtenaar tot directeur, chef van het Marine
Departement in Indië en hare gevolgen door een onpartijdige
1)
i n h e t l i c h t g e s t e l d .’
Wat is het noodzakelijk, onvermijdelijk gevolg van de benoeming van zulk een
burgerlijk directeur der Marine, zoo vraagt de schrijver, nadat hij de eerste
redevoering van den Minister van Koloniën, die wij hierboven mededeelden, heeft
aangehaald. En zijn antwoord luidt: de oprichting eener Koloniale Marine.
Terwijl in alle militaire aangelegenheden naar eenheid wordt gestreefd, wil de
2)
Minister van Koloniën bij de Marine in Indië verbrokkeling . Zijn die twee autoriteiten,
de bevelhebber der zeemacht en de Directeur van Marine naast elkander mogelijk;
want al zegt de minister ook dat de bevelhebber der zeemacht b o v e n den directeur
wordt gesteld, begrijpelijk is het, dat dit zijn streven niet is; en wat zoude.zulk een
verhouding geven, als

1)
2)

Uitgegeven bij P.N. van Kampen en Zn. te Amsterdam.
Toch benoemt dezelfde minister generaal v. Swieten tot civiel en militair commissaris bij de
de

ste

2 Atchinesche expeditie in tegenstelling van de 1
gescheiden waren.

expeditie, toen die betrekkingen
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de handelingen van den kommandant door een ambtenaar moesten worden
beoordeeld? Voortdurend conflicten.
‘Wat dan?’ vraagt de schrijver. ‘De vraag is voor eene zeer eenvoudige
beantwooring vatbaar. De schepen van het zoogenaamd Indisch eskader door
Nederlandsche officieren gekommandeerd, door Nederlandsche equipage bemand,
kunnen onmogelijk onder het bevel van den civielen Directeur van Marine worden
gebracht; want met het woord zeeofficier door den Minister in zijne redevoering
genoemd, kan enkel een ambtenaar bedoeld worden, die vroeger zeeofficier is
1)
geweest . Achter dien directeur verrijst naar onze vaste overtuiging de dreigende
gestalte eener Indische Koloniale, van de Nederlandsche afgescheidene, Marine,
met den Directeur aan het hoofd d.i.: het Indisch eskader bemand met Indische
officieren en schepelingen. Is deze zienswijze juist, dan willen wij, voor het te laat
zij, met al de kracht, die in ons is, daartegen strijden.’
Nadat de schrijver met een enkel woord de positie der Indisch sedentaire
zeeofficieren heeft beschreven, en er op gewezen heeft, dat naar gelang van de
verhouding van den kommandant der zeemacht tot de Indische regeering, meer of
minder op het herstel der Koloniale Marine werd aangedrongen, zegt hij, dat het
denkbeeld eener koloniale zeemacht enkel toe te schrijven is aan het drijven van
‘eerzuchtige personen, daarin gesteund en aangemoedigd door de Indische
bureaucratie, die het voortdurend een doorn in het oog is, dat zich in Indié een zuiver
Nederlandsch element beweegt, dat ofschoon tijdelijk onder de bevelen der Indische
regeering gesteld, echter zijne vooruitzichten en banden steeds in Nederland blijft
behouden.’
De schrijver onderzoekt daarna
o op welke wijze het personeel voor de koloniale zeemacht verkregen en
1 .
onderhouden zal worden;
o de verhouding tusschen de Nederlandsche en Indische Marine en de gevolgen
2 .
voor den dienst;
o den invloed, die de oprichting eener Indische zeemacht op de Marine in het
3 .
algemeen zal hebben.
De verkrijging van het personeel vindt de schrijver gemakkelijk en eenvoudig. Door
de betere betaling, vooruitzichten en vooral

1)

In de Memorie van Antwoord, hierboven door ons aangehaald, wordt ook alleen van: ‘burgerlijk
persoon’ gesproken.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

167
door het op betrekkelijk jeugdigen leeftijd bekomen van een pensioen
overeenkomende met dat der offlcieren van het Indische leger, is het aan geen
twijfel onderhevig of het koloniale korps zoude spoedig voltallig zijn.
Het onderhouden acht de schrijver moeielijker. Het langdurig verblijf aan boord
der kleine stoomschepen, waaruit de Indische Marine voornamelijk zal bestaan, kan
niet anders dan nadeelig op het phijsiek en moreel van den officier of mindere
werken. Om de ambitie gaande te houden, zal er vooruitzicht op promotie moeten
bestaan, men zal een onnoodig groot - met het oog op de samenstelling der koloniale
vloot - aantal hoofdofficieren verkrijgen; officieren en manschappen zullen na
langeren of korteren tijd voor hunne gezondheid naar Nederland moeten gaan, en
men zal erlangen een veel te groot corps, en dientengevolge weinig promotie,
daardoor weinig ambitie en eindelijk verloop.
Het Koninklijk Instituut te Willemsoord als kweekschool te behouden, acht de
schrijver twijfelachtig, omdat die inrichting voor de Nederlandsche Marine te kostbaar
zal worden. En zoo, - vooronderstelt de schrijver, - eenmaal de Nederlandsche
Marine tot de landsverdediging is teruggebracht, zal zij onmogelijk genoegzaam
voedsel kunnen geven om hare in personeel dubbel sterke Indische zuster in het
leven te houden.
In den verachterden toestand van het Indische oorlogsmaterieel sedert de
administratieve afscheiding in 1867 vindt de schrijver reeds een voorbeeld voor den
toestand waarin het personeel zal komen onder rechtstreeksche bemoeiing van het
Ministerie van Marine. Aan het Ministerie van Marine is daarvan geen verwijt te
maken, omdat hare zorg slechts tot het auxiliaire eskader strekt. Evenwel is het
herstellen van het Indisch eskader door de opening van Suezkanaal veel
gemakkelijker geworden en slechts een quaestie van geld, gelijk men werkelijk na
het uitbreken van den oorlog tegen Atchin heeft gezien.
Anders is het met personeel. Is dat eenmaal in gehalte verachterd, geen geld,
geen tijdelijke krachtsinspanning zoude zulks kunnen herstellen.
Het tweede punt: ‘Welke zal de verhouding van de Koloniale Marine tot de in Indië
dienende Nederlandsche en welke zullen de gevolgen daarvan voor den dienst zijn?
beantwoordt de schrijver door aan te toonen, dat de inspectiën van den vlootvoogd
er in de eerste plaats toe zullen bijdragen om de harmonie tusschen
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de betrokkene autoriteiten te verbreken. Verder zullen bij expeditiën, bij landingen
conflicten over ancienniteit der officieren der beide Marines ontstaan. Nog andere
bronnen tot wrijving zullen voorkomen, en terwijl bij een deel der in Indië aanwezige
zeemacht telkenmale nieuwe krachten zullen worden aangevoerd, zal het andere
gedeelte door klimaat en door verveling meer en meer ontaarden en een
communicatiemiddel, hoogstens een onvoldoende zeepolitie, worden.
Hoogst verderfelijk zal de invloed zijn, dien de oprichting eener Koloniale Marine
op de zeemacht in het algemeen zal hebben.’ ‘Nederland heeft voor eigen behoefte
slechts een betrekkelijk klein korps zeeofficieren noodig en door onze Kolonien is
de tegenwoordige uitgebreidheid er aan kunnen gegeven worden.
Door die betrekkelijk groote Marine voor een land als het onze, bezitten wij tevens
een actief, goed geoefend en ondervindingrijk korps zeeofficieren. Waar de zeemacht
op moest treden, hetzij in Algiers, op de Schelde en tallooze plaatsen in Indië toonde
zij dat zij nog bezield was van der vaderen aard. Dat dankt de schrijver aan de
stelselmatige leiding van het centrale bestuur, het Departement van Marine in
Nederland. En nu zal men het korps zeeofficieren in twee ongelijke helften willen
splitsen, ‘die, waar zij elkander ontmoeten en tot hetzelfde doel samenwerken, om
niet meer te zeggen, weinig eensgezindheid zullen betoonen; beide helften, vroeger
een schoon geheel vormende, zullen krachteloos worden, het Nederlandsche
gedeelte door zijn gering getal; het Indische door dat het een snellen en gewissen
ondergang te gemoet gaat.’ Inkrimping van de Nederlandsche Marine, ‘ontzettende
geldelijke gevolgen’ weinig hulp van Nederland bij verwikkelingen, ziedaar allen
gevolgen die de schrijver zich voorspiegelt.
‘Het krachtige korps, dat zooveel levensvatbaarheid bezit en immer bij elke
gelegenheid getoond heeft dat Nederland aan de zee zijne grootheid en
onafhankelijkheid verschuldigd is en die door zijne zeemacht gehandhaafd heeft,
dat edele korps zou door die heillooze splitsing in twee machtelooze helften verdeeld
worden.’
Ten slotte vermeent de schrijver dat de geschiedenis ons schrikwekkende
voorbeelden geeft van de gevolgen, die hij van een afscheiding der Koloniale van
de Nederlandsche Marine verwacht. De ontbinding van het bekwame korps
zeeofficieren leidde tot de nederlagen en rampspoeden te Saldana Baai en Kamper-
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duin. Ook het verlies onzer koloniën was het onvermijdelijk gevolg van opvolgende
nederlagen.
heeft in een brochure, getiteld: D e I n d i s c h e m a r i n e , w e d e r l e g g i n g
1)
d e r b r o c h u r e v a n d e n ‘o n p a r t i j d i g e ’ getracht het eerstgenoemde boekje
te wederleggen. Hij begint met de opmerking dat de ‘onpartijdige’ niet onpartijdig
is, en zal zijne argumenten tegenover die van den eerstgenoemden schrijver stellen
‘opdat iedereen zooveel te beter in de gelegenheid zij het besprokene onderwerp
van verschillende zijden te beschouwen.’
Eerst wordt betoogd dat de titel der eerste brochure niet deugt of dat die doet
uitkomen - volgens den schrijver - dat hier alleen van de benoeming van een civiel
ambtenaar tot Directeur van Marine sprake is. Daar echter de Minister van Koloniën
gezegd heeft dat de Directeur van het Marinedepartement ook k a n zijn een
zeeofficier zoo verliest de bewering van den ‘o n p a r t i j d i g e ’ de helft van hare
waarde. De benoeming van dien civielen ambtenaar is - altijd volgens den schrijver
- slechts de vlag waaronder de ‘onpartijdige’ zeilt om te bespreken de oprichting
eener Indische Marine. Ook is tegen de benoeming van een civiel persoon tot
Directeur en ofschoon hij er op wijst dat in Engeland de eerste lord der admiraliteit
een civiel persoon is, zegt hij dat de Engelsche geschriften zelfs die inrichting
afkeuren. ‘Wanneer echter de Directeur van Marine is een actief officier, en wel de
hoogste in rang, evenals Directeur van het Departement van Oorlog is de generaal,
kommandant van het leger, dan houden zoowel o n z e bezwaren als die van den
schrijver der brochure op. Dan kan het, ja, noodig wezen, omdat de Directeur een
te drukken werkkring heeft, dat er een inspecteur worde aangesteld, maar deze
staat dan steeds o n d e r , niet n a a s t den Directeur. Het heeft dan ook geen
bezwaar in, dat zulk een Directeur tevens is kommandant en chef van het eskader
der Nederlandsche Marine in Indië aanwezig, ofschoon dit volstrekt niet noodig is,
daar dit eskader even goed onder zijn eigen kommandant kon staan, die rechtstreeks
aan den Minister van Marine verantwoordelijk is, en tot het Marinedepartement in
Indië alleen in financieele betrekking staat.
‘Onzes inziens echter’, zegt de schrijver, ‘is het om meer

1)

Uitgegeven bij L.A. Laurey te Nieuwediep.
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dan eene, in den loop van dit schrijven te noemen reden veel beter dat de dienst
der Marine in Indië geheel onafhankelijk wordt gemaakt van het moederland en dat
er dus van een zoogenaamd auxiliair eskader zoo min mogelijk sprake is. 't Is
duidelijk dat wij het dus geheel natuurlijk vinden dat “achter den Directeur de
dreigende gestalte verrijst eener Indische Marine.”’
Volgens is de ‘onpartijdige’, zooals wij den schrijver der eerste brochure zullen
noemen, geen vriend der Indische bureaucratie en der sedentaire zeeofficieren in
Indië; en in tegenstelling van hem, gelooft dat een personeel, dat in Indië te huis
behoort, daar zijn naaste betrekkingen, vrouw en kinderen heeft en Indië als zijn
eigen land lief heeft, dáár minstens even goed zal dienen als een personeel dat er
zich in 't land der vreemdelingschap bevindt.
En tot staving daarvan vraagt de schrijver: ‘Dient soms het Indische leger niet
met hart voor de kolonie?’ En zijn antwoord is bepaald toestemmend. Ook van het
materieel gelooft dat men betere diensten zal mogen verwachten van schepen
voor het Indisch klimaat gebouwd dan van die, welke ook in Europa op den Oceaan
of in andere werelddeelen moeten varen.
Over het onderhouden van het korps Indische zeeofficieren verschilt in meening
met zijn tegenstander. Eerstens zegt hij, dat de zeeofficieren niet na 18 - zoo als
de onpartijdige beweerde - maar na 15 jaren recht op verlof naar Europa zouden
bekomen. Ten tweede wil de zeeofficieren in Indie nonactief doen zijn. Met den
onpartijdige is hij het eens, dat de zeeofficier niet langer dan 4 jaren binnen de
keerkringen aanboord moet zijn, maar hij vermeent dat een periodiek zijn aan den
wal, het mogelijk maakt veel langer binnen de keerkringen te blijven en tot bewijs
daarvan haalt hij aan het personeel der civiele marine en der Nederlandsch Indische
stoombootmaatschappij.
Ook vindt hij het onjuist dat alleen kleine schepen de Indische vloot zouden
uitmaken; want groote schepen zijn er, volgens , ook noodig, waardoor ook het
door den onpartijdige aangegevene bezwaar van wanverhouding der rangen komt
te vervallen, en daar tegenwoordig de markt overvoerd is van sollicitanten naar
betrekkingen zoowel op de gouvernementsbureaux als op de handelskantoren, en
daar de Indische zeeofficieren een goed pensioen voor zich-zelven of voor hunne
weduwen niet zoo spoedig zullen wegwerpen, zoo gelooft

dat voor het verloopen
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van het korps geen vrees behoeft te bestaan. Ook voor het opheffen van het marine
instituut behoeft men niet beducht te zijn.
Er bestaat tusschen de beide schrijvers geen verschil in gevoelen omtrent de
verhouding der Koloniale en Nederlandsche Marine, want wil een Indische
zeemacht zonder Nederlandsch eskader dan in bijzondere gevallen; en als die
gevallen werkelijk plaats mochten vinden, vertrouwt hij dat zij met wederzijdsche
achting elkander zullen bijstaan. De veelhoofdigheid in militaire zaken afkeurende,
wil slechts één personeel en daarom kan hij de aanwezigheid van een
Nederlandsch eskader naast een Indisch niet goedkeuren en zag dan nog liever de
Indische vloot geheel en al met Nederlandsch personeel bemand, ofschoon hij het
niet eens is met den onpartijdige, dat het personeel dier Indische Marine steeds in
een staat van onmondigheid zal verkeeren.
Eindelijk treedt in beschouwing over den invloed van de oprichting eener
Koloniale Marine op de zeemacht in het bijzonder en dan komt hij tot een geheel
andere conclusie dan de onpartijdige. Hij ziet niet in, dat, als het korps zeeofficieren
kleiner wordt, het minder ervaren zal zijn, hij gelooft zelfs het tegendeel. Door de
inrichting der Nederlandsche Marine, zooals men die na de afscheiding der Indische
verkrijgen zoude, ziet hij integendeel een beteren waarborg voor zeemansschap.
Aan te hulp snellen der Nederlandsche scheepmacht in tijden van oorlog gelooft
niet, en hij beweert dat de zeemacht die voor de verdediging der koloniën noodig
is, ook daar immer aanwezig moet zijn. Ook hij is het met den onpartijdige niet eens
dat ‘voor de verdediging onzer overzeesche bezittingen eene krachtige verdediging
te water onmisbaar is.’ In oorlogstijd geen gelegenheid zijnde om het personeel
voltallig te krijgen wil E e n I n d i s c h e v l o o t b e m a n d m e t e e n e i g e n
Indisch personeel.
Om de lezers van dit tijdschrift in een quaestie, die op onze Marine zulk een
beslissenden invloed moet hebben, de zaak juist te laten beoordeelen, hebben wij
beide tegenstanders aan het woord gelaten en beider argumenten medegedeeld.
Eigenlijk staan wij hier voor drie meeningen.
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1 . Die van den minister, die nog maar alleen van de benoeming van een burgerlijk
persoon tot Directeur van het Marinedepartement in Indie gesproken heeft, zonder
de gevolgen van die benoeming aan te geven.
o

2 . Die van ‘den onpartijdige’, die vermeent, dat ten gevolgen van die benoeming
een Koloniale Marine zal geboren worden waarbij een auxiliair eskader zal zijn.
o

3 . Die van , welke de verste strekking heeft en van een Nederlandsche Marine
niets weten wil, maar een bepaalde Koloniale Marine in het leven wil roepen.
Het denkbeeld door den Minister van Koloniën voorgestaan is, naar men zegt,
een lievelingsdenkbeeld van den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal. Is dit
werkelijk het geval, danis het zeer denkbaar dat de rapporten uit Indie op
reorganisatie van het Marinedepartement aandringen. De argumenten, die echter
de Minister van Kolonien heeft gebezigd, en waarvan wij de voornaamste in het
begin van het opstel aanhaalden, komen ons echter weinig dringend voor.
‘Thans wordt de vlootvoogd chef van het Departement van Marine, om de d r i e
jaren verwisseld, en daardoor verkrijgt men verschillende aanvragen en adviezen’
zegt de Minister. Dat een langer verblijf van den vlootvoogd en daardoor meerdere
vastheid van het bestuur bij het Marinedepartement, goed zoude werken, wie zal
dat ontkennen? Vastheid van bestuur is in iederen tak van dienst zeer
aanbevelingswaardig, maar dat daarom de aanstelling van een civiel directeur van
marine gewettigd is, valt te betwijfelen. Die civiele directeur zal vermoedelijk ook
niet voor eeuwig aan het hoofd van het departement staan, en niet die directeur
beoordeelt de juistheid en uitvoerbaarheid der adviezen, daarvoor is de
Gouverneur-Generaal en in hooger ressort de Minister van Koloniën. Nu is het zeker,
dat, vooral in de laatste jaren, het ministerieele leven van een Mimster van Kolonien
veel korter is, dan de duur van het beheer van den zelfden vlootvoogd bij het
marinedepartement in Indie. Zagen de beide laatste vlootvoogden in Indie met v i j f
ministers van kolonien aan het bewind? Geen belangrijke wijziging kan zonder die
beide bovengenoemd autoriteiten tot stand gebracht worden. Dit argument houdt
dus geen steek, even min als dat de directeur van het marinedepartement alleen
ondergeschikt moest wezen aan den Gouverneur-Generaal. Is door den Minister
het bewijs geleverd dat
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de tegenwoordige verhouding ten nadeele van de koloniale belangen is? Neen. Wel
zegt de minister ‘het zal wel geen betoog behoeven (?) dat, ten gevolge van de
vermelde wijziging van denkbeelden hieromtrent bij opvolgende ministers de
bereiking van het oogmerk, om eenheid en vastheid te brengen in de behandeling
der marineaangelegenheden in Indie’ - namelijk door de vlootvoogd vijf in plaats
van drie jaren in betrekking als chef van het marinedepartement te laten - ‘en om
die behandeling, behoudens eene zorgvuldige besteding van de toegestane gelden
met Indische belangen en behoeften in overeenstemming te doen zijn, in gevaar is
gebracht.’
De Minister treedt hier dus als aanklager op van een der vroegere Ministers van
Marine; doch vergeet daarbij, dat hij ook niet voor altijd op het kussen zit, en dat
ook dus zijne besluiten door zijn opvolger weder veranderd kunnen worden. Maar
de geheele quaestie van vijf of drie jaren is meer gezocht dan gemeend. Indien
werkelijk het belang zulks vorderde, zoude het Marinedepartement wel vlootvoogden
uitzenden, die v i j f jaren bleven.
Wordt voor den kommandant van het O.I. leger ooit een bepaalde tijd, om aan te
blijven gesteld? Van 1859-1873 voerden over dat leger achtereenvolgens het bevel
de generaals van Swieten, Schimpf, Andresen en Kroesen, zoodat ieder gemiddeld
3½ jaar aanbleef. Maar in dien tijd had men dubbel zooveel Ministers van Kolonien
met hunne verschillende inzichten!
De Minister zegt, dat ‘naast dien ambtenaar een kommandant en inspecteur der
marine zoude staan, die onpartijdig den Gouverneur-Generaal voorlichtte en dezen
van den uitslag zijner inspectien kennis gaf.’ Maar wat zoude zulks te beteekenen
hebben? Adviezen mag hij niet geven, aanvragen niet doen, dus wat voor nut heeft
het rapport van zulk een inspectie voor den Gouverneur-Generaal? Die inspectie
wordt dan zuiver militair. Want waar het de werven en het Indisch materieel raakt,
komt men in de bemoeiing van den civielen ambtenaar. De vlootvoogd inspecteert
een schip, en vindt dit niet goed uitgerust. De directeur, die op dat rapport adviseeren
moet, is altijd verantwoord met ‘de zorgvuldige besteding van de toegestane gelden
met Indische belangen en behoeften.’ Een civiel directeur met een kommandant en
inspecteur der marine naast, onder of boven zich is, ons inziens een onmogelijkheid.
De Minister kan dus van zijn standpunt geredeneerd slechts keuze doen tusschen
den vloot-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

174
voogd of een civiel ambtenaar, alleen ondergeschikt aan den Gouverneur-Generaal.
De beide schrijvers, die wij genoemd hebben, gaan verder, zij bespreken ook de
gevolgen.
De onpartijdige ziet in de toekomst het herstel der Koloniale Marine. Vele zijner
argumenten zijn juist, wat daar ook tegenover stelde. Het herstel der Koloniale
Marine zouden wij ook een ramp achten voor het vaderland; want twee marines
zouden ontstaan, waarvan ieder op zichzelve niets beteekent, maar die vereenigd
krachtig en vrij uitgebreid kunnen zijn. En vreemd moge het zeker klinken, dat terwijl
bijna alle deskundigen de wenschelijkheid van de vereeniging van het Nederlandsche
en Indische leger betoogen, een eerste stap wordt gedaan om een scheiding bij de
Marine te bekomen. Van den Minister is echter niet te vooronderstellen, dat hij zulk
een scheiding wil, indien ten minste bij staatslieden nog eenige consequentie bestaat;
1)
want van de Indische brigade , een schepping van dezen Minister, zegt de commissie
die deze organisatie ontwierp, ‘die reserve moet naar oordeel der regeering, niet
aanwezig zijn in Indie, maar in Nederland, omdat zij hier met minder bezwaar en
kosten, onderhouden en geoefend worden en aan meer nuttige doeleinden kan
worden dienstbaar gemaakt dan in Indie.’ Is dit voor een gedeelte van de Indische
krijgsmacht het geval, zooveel te meer zal dit voor de Marine zijn. Van dezen Minister
van Kolonien is de oprichting van een Koloniale Marine niet te verwachten. Maar
‘wijziging van denkbeelden hieromtrent bij opvolgende ministers’ waarvan de Minister
van Kolonien sprak, zal toch niet alleen op de hoofden van het departement van
Marine van toepassing zijn; ook op de opvolgende hoofden van kolonien is dit
toepasselijk. De benoeming van een civiel ambtenaar aan het hoofd van het
Marinedepartement in Indie is een eerste stap tot herstel der Koloniale Marine, en
daarom zullen ook wij haar bestrijden met al de kracht, die in ons is. Daar wij geheel
met ‘de onpartijdige’ instemmen, willen wij nog slechts enkele punten uit de brochure
van weerleggen.
Zijn eerste bewering luidt, dat de schrijver der eerste brochure niet onpartijdig is.
Waarom niet? Het is natuurlijk dat ieder schrijver zijn onderwerp van zijn standpunt
beschouwt; maar

1)

Wij zijn zeer benieuwd wat van die brigade terecht zal komen.
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de pseudoniem van ‘onpartijdige’ beteekent, de geheele brochure getuigt het, dat
de schrijver geen direct belang heeft bij het al of niet oprichten van eene Koloniale
Marine. Wel is

, zooals de schrijver der tweede brochure zich noemt, een juister

gekozen benaming, want

is onbepaald en onbepaald is geheel zijn betoog. Overal

toont , zeer slecht de brochure van den onpartijdige doorbladerd te hebben, zelfs
de titel is door hem niet goed gelezen; want niet alleen d e b e n o e m i n g v a n
e e n a m b t e n a a r t o t D i r e c t e u r v a n M a r i n e zal door den onpartijdige
worden geoordeeld; maar ook wel degelijk: e n h a r e g e v o l g e n . Trouwens
alles, getrouw aan zijn pseudoniem, is even onbepaald; want terwijl hij zegt: ‘wij zijn
het geheel niet met den schrijver eens, dat voor de verdediging onzer overzeesche
bezittingen eene krachtige verdediging te water onmisbaar is,’ wil hij een Indische
vloot met een eigen Indisch personeel. Hij wil vlag- en hoofdofficieren, groote
schepen en wat niet al meer voor een Marine, die eigenlijk, als zij voor de verdediging
onzer kolonien gemist kan worden, slechts tot een groote politiemacht te water wordt
teruggebracht. Even vreemd zal het zeker klinken, dat men in Indie minstens even
goed zal dienen als bij de Nederlandsche Marine, wanneer men daar zijn naaste
betrekkingen, vrouw en kinderen heeft. Neen! zoo lang in dienst nog particuliere
belangen gelden, en dit geheel te doen ophouden behoort tot de onmogelijkheden,
zullen juist die naaste betrekkingen oorzaak zijn dat deze dit station, gene dat zal
verkiezen, en dat men aan kruistochten een minimum tijd zal besteden, ook omdat
de naaste betrekkingen naar de terugkomst verlangen. Zullen de vrouwen hare
echtgenooten niet naar de verschillende stations volgen en de kommandanten en
officieren, die hunne naaste betrekkingen aan wal hebben, den aangenamen
huisselijken kring niet boven het bedompte schip verkiezen?
spreekt van betrekkingen aan wal, nonactiviteit, en verlof naar Europa. Na vier
jaar aan boord te zijn geweest gaat men een tijd aan wal. De financieele gevolgen
van zulk een maatregel blijven echter buiten bespreking.
Genoeg over ‘de Indische Marine’ van . Als geen grondiger betoog, geen betere
voorstelling van de wenschelijkheid harer oprichting kan worden gegeven dan in de
brochure, welke nog wel is opgedragen aan de ‘leden der volksvertegenwoordiging’
dan is zij van zelf al veroordeeld.
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Toch meenen wij nog een enkele opmerking te maken. Reeds hierboven zeiden wij
dat door een afscheiding der Nederlandsche en Koloniale marines, twee marines
zouden ontstaan, die ieder op zich zelve niets beteekende. Juist door dat de
zeeofficieren, die een tijd in Indie gediend hebben naar Europa terugkeeren, daar
de nieuwe strijdmiddelen leeren kennen, daar nieuwe levenskracht en energie op
doen, daarom doet de Marine in Indie zulke belangrijke diensten met een betrekkelijk
klein materieel. Maar ook de Nederlandsche zeeofficier doet op de Indische vloot
een schat van kennis, van ervaring en van zelfvertrouwen op, die hem bruikbaar
maken voor het oorlogsleven. Wordt tot scheiding van de tegenwoordige
Nederlandsche marine in twee deelen overgegaan, beide deelen zullen even als
de teeringlijder langzamerhand wegkwijnen en is het eenmaal zoover gekomen dan
zullen geene medicijnen meer baten.
Voor het te laat is verheffen wij onze stem daar tegen.
Maar niet alleen het personeel zal te niet gaan, de financieele gevolgen zullen
grooter zijn dan menigeen zich voorstelt. Kan men thans den zeeofficier nog eenigen
tijd nonactief maken zonder bevreesd te zijn, als hij tenminste geen bronnen bezit,
om zijne inkomsten te vermeerderen, dat hij om aalmoezen behoeft rond te gaan,
indien de gelegenheid weggenomen wordt, om in Indie eenige misères te gaan
verduren, om in Nederland zich gedurende zijn nonactiviteit boven water te houden,
dan zal men of de nonactiviteit voor de Nederlandsche Marine moeten afschaffen,
òf de nonactiviteitstraktementen aanmerkelijk moeten verhoogen.
De Nederlandsche Marine zal slechts de kusten en zeegaten te verdedigen
hebben, en de praktische oefenschool in Indie missende, zal men, wil men niet
bemanningen verkrijgen, die nooit de zee gezien hebben, kostbare oefeningsschepen
in dienst moeten houden. Terwijl thans de zeeofficieren hunne activiteit in Indie
vinden, zal men, tenzij men bijna de gansche gepantserde vloot in dienst houde,
geen voldoende activiteit vinden voor het getal officieren en minderen, dat men in
oorlogstijd noodig heeft. Onze werven worden te groot, om alleen in de behoeften
der Nederlandsche Marine te voorzien, en wat men noodzakelijkerwijze moet
behouden, wordt zooveel te kostbaarder, zijnde als dan over een kleinere
scheepsmacht verdeeld.
Nederland zal dan voor zijn vloot te kiezen hebben: òf ver-
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mindering van zijne maritime strijdkrachten òf enorme opdrijving der uitgaven voor
hare instandhouding.
En Indie? Vooronderstel dat, zoo als wil, men een Indische vloot van groote en
kleine schepen met eigen personeel verkrijgt. Hoe zal dat personeel worden
onderhouden?...Verbeeld u officieren nonactief in Indie, maar niet alleen officieren,
ook de onderofficieren en machinisten, om van de matrozen niet te spreken, zullen
telkenmale eenigen tijd aan wal moeten. Men zal de werf van aanbouw belangrijk
moeten vergrooten, de reparatiewerven uitbreiden, mogelijk pantserverrichtingen
daargesteld moeten worden. Oefeningstoestanden zullen in het leven geroepen
moeten worden Onzachelijke uitgaven zal dit alles na zich slepen, indachtig dat
zoowel het personeel, als bijna al de materialen voortdurend uit Europa aangevoerd
moeten worden. Mogelijk zal men, als men de financieele gevolgen ondervindt,
gaan afdingen, het personeel en het materieel zullen er door lijden, en dan zal men
ook in Indie te laat inzien, dat men verkeerd heeft gehandeld.
In het welbegrepen belang van ons vaderland hopen wij dat die heillooze scheiding
nimmer tot stand zal komen. Voorzeker is voor den Minister van Koloniën nimmer
gunstiger gelegenheid geweest, om zijn plan tot aanstelling van een civiel ambtenaar
tot chef van het Marinedepartement in Indie te volvoeren, dan nu hij ook de
portefeuille van Marine in handen heeft. En wie zullen hunne stem verheffen als de
Minister tot dien rampzaligen maatregel overgaat?
Wij vertrouwen i e d e r e e n ; want in de kamer zelve heeft de Minister niet veel
kans van slagen, nu de woordvoerders van de liberale partij in militaire zaken niet
de inzichten van den minister deelen. De heer Stieltjes bestreed dadelijk de
benoeming van een directeur der marine in Indie en ook de heer de Roo van
Aldewerelt is tegen eene Koloniale Marine, ten minste wat het personeel aangaat.
Maar niet alleen in de kamers, ook daarbuiten zijn deskundigen zeer tegen oprichting
eener Koloniale Marine gestemd. De oudkapitein ter zee Jansen schreef in ‘de Gids’
‘geen Koloniale Marine onder welken naam of vorm ook, al vooronderstelt men dat
al de schepen voor den Indischen dienst goedkooper en doelmatiger in Indie
gebouwd zouden kunnen worden; want al wat men zoodoende op de schepen
uitzuinigt, verliest men in eigenschappen van het personeel, en wat de schepen in
doelmatigheid zouden kunnen gewonnen hebben,
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zou door de mindere geschiktheid van het personeel geene vergoeding aanbieden.
Een goed Nederlandsch personeel, dat niet, door langdurige koloniale diensten,
met gebrekkige ingewanden en ondermijnd zenuwgestel een Europeschen vijand
onder de oogen moet zien, maar dat krachtig van lichaam en sterk van geest is, zal
met een minder doelmatig vaartuig wonderen verrichten, terwijl het keurigste en
doelmatigste schip in handen van uitgeputte gestellen, de vlag geen eer zal kunnen
aandoen. Het Indische leger verkeert in geheel andere omstandigheden dan het
personeel der marine, dat tegenwoordig onder de tropische zon geblakerd en door
de warmte der stoomketels verzengd wordt. Wanneer de vroegere zeilmarine niet
bestand was tegen de schadelijke inwerking van het klimaat alleen, hoe veel minder
zal men dan in den vervolge bestand kunnen zijn, nu zich de nog schadelijker
inwerking van den stoomketel en ijzeren vaartuigen er bijvoegt.’
‘Naar het schier algemeen gevoelen behoort de Koloniale Marine in
Nederlandsch-Indie niet te worden hersteld’, zoo luidt het verslag der commissie
van Enquête.
Er gebeuren in Nederland vreemde zaken. Een der moeielijkste op te lossen
vraagstukken is voorzeker het aandeel der zeemacht in de landsverdediging. Men
zoude nu wanen dat de regeering, toen zij besloot de wet tot regeling en voltooiing
van ons vestingstelsel op nieuw in te dienen, zich een bekwaam hoofd voor het
Departement van Marine had toegevoegd om deze belangrijke kwestie uit te maken
en te verdedigen. Het tegendeel daarvan. De Minister van Kolonien heeft de
oplossing van dat belangrijke vraagstuk op zich genomen.
Indien de Minister van Kolonien voor zulk een verantwoordelijkheid niet terugdeinst,
dan vreezen wij dat hij even gemakkelijk er toe zal overgaan om een civielen directeur
van het marinedepartement in Indie te benoemen.
Wordt dat besluit genomen dan teekent de minister bij die benoeming tevens het
doodvonnis der glorierijke Marine van Nederland.
L e e r d a m , Feb. '74.
C.A. JEEKEL.
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II. Biblioscopie.
Om schepters en kronen, door Gregor Samarow. Uit het Hoogduitsch
naar den derden druk. II Deelen. In gr. 8vo. 725 bl. Prijs f 6.
Europeesche mijnen en tegenmijnen, door denzelfden. (Vervolg van ‘om
schepters en kronen’.) Uit het Hoogduitsch. III Deelen. In gr. 8vo. 875 bl.
Prijs f 8.40. Beide Deventer, A. ter Gunne.
Daar ‘Mijnen’ een rechtstreeksch vervolg is op ‘Schepters’, kunnen wij beide werken
als één geheel aanmerken. Zelfs is de ‘roman’ als zoodanig kennelijk nog niet ten
einde, daar de ontknooping der lotgevallen van vele hoofdfiguren nog ontbreekt.
Doch men moet ook het werk niet als roman beschouwen. Het is een grootsch
historisch drama, getuigenis dragende van groote ervarenheid in de kronkelpaden
der diplomatie en op de tooneelen des oorlogs, gelijk ook van hooge letterkundige
ontwikkeling. Het openbaar gerucht noemde eerst als schrijver den Pruissischen
prins George, die zich ook in de dramatische letterkunde gunstig heeft bekend
gemaakt; later eenen bekenden Duitschen diplomaat. Hoe dit zij, het werk prijst zijn
meester.
‘Om schepters en kronen’ levert een tafereel van den Pruissischen oorlog van
1866, die de inlijving van Hannover enz. ten gevolge had. De naaste en verwijderde
aanleidingen tot, benevens de loop dier groote gebeurtenissen worden, met een
blik op hare gevolgen, hier niet verhaald, maar in een indrukwekkend tafereel als
voor de oogen geschilderd. Zoo ook in ‘Mijnen’ de gebeurtenissen van 1867: de
diplomatieke beweging over Luxemburg, de wereldtentoonstelling te Parijs, de
moordaanslag bij die gelegenheid op keizer Alexander, eene vergadering van
communisten te Parijs enz. Overal in beide romans proeft men den man van diepe
kennis in staats- en krijgzaken, waar hij den lezer leidt naar de kabinetten, waar de
voornaamste diplomaten hunne beschouwingen en plannen onthullen of - verbergen,
of naar de slagvelden, waar levendigheid van beschrijving en kracht van taal
onwillekeurig medeslepen, of ook naar de salons der groote wereld en de eenvoudige
burgerwoning op het land - overal is de begaafde schrijver thuis; overal verplaatst
hij zijne lezers met de grootste gemakkelijkheid; overal boeit hij ze door meesterlijke
dramatische voorstelling. Over het geheel ligt een gloed die medesleept, en ofschoon
de gewone romanlezeres, ter helfte van het eerste deel gevorderd of misschien
reeds
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vroeger, haar ‘ik schenk u de rest van het vervelende boek’ zal hebben uitgesproken,
ik raad haar het weder op te vatten. Worde dan wat luchtig heengegleden over
diplomatieke gesprekken in de werkkamers van Wilhelm en Napoleon, Bismarck
en von Beust, de dames zullen er mij voor danken dat ik ze heb uitgenoodigd naar
het vriendelijke Blechow, en voor zoover zij voor het aangrijpende der voorstelling
over het niets uitlokkende van het voorgestelde heenzien, naar de vertrekken van
Antonie Balzer. IJzingwekkend is het licht, dat door den hoogbegaafden schrijver
geworpen wordt op den kandidaat, eerst waar hij den troost van den godsdienst
had te brengen aan het krankbed van den luitenant van Wendenstein; later waar
hij met veranderde hand den brief schrijft om dienzelfden offlcier te verraden. Nog
veel ijzingwekkender is het gebruik dat de sirene Balzer maakt van haar schaartje
aan het spoorwegstation terwijl men haar te diepst nog veracht om de gruwelijke
wijze waarop zij den trouwhartigen George Lefranc misleidt. Dergelijke tooneelen
verraden eene zeer geoefende pen, gelijk zij getuigen van rijke verbeeldingkracht,
die den lezer medesleept en in spanning brengt.
Uitstekend zijn ook de meer historische tafereelen; doch hier is de keus zoo ruim,
dat wij er verlegen mede staan. En zoo het gesprek van Rivero eene met de door
hem ontmaskerde vrouw, daarna mèt den geestelijke (hier ook weder ten onrechte
abt genoemd; niet bij ons als bij de Franschen is abbé de algemeene titel van een
geestelijke) moge geene historische werkelijkheid ten grondslag hebben, - waarheid
is het, volle waarheid, door de meer en meer onbeschaamde aanmatigingen van
het ultramontanisme als zoodanig met den dag meer gerechtvaardigd.
Op politiek terrein zou men misschien eenige partijdigheid verwachten, indien het
gerucht waarheid behelst dat eenen Pruissischen prins van den bloede als auteur
noemt; doch aan de ongelukken en de dapperheid der overwonnenen wordt
volkomen recht gedaan en met name legt de schrijver groote - misschien al te groote
- ingenomenheid aan den dag met den blinden koning George. Tusschen de regels
zou men bijna eene schoorvoetende afkeuring der annexatie van Hannover lezen.
Reeds trachtte ik te doen uitkomen dat het schoone der vormen beantwoordt aan
het aandachtwekkende van den inhoud. Slechts hier en daar stoot men op
herhalingen, b.v. van de telkens terugkomende blauwe wolkjes der cigaretten, die
Napo-
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leon gedurig vervaardigt. Dat tabakspel moet echter kennelijk dienen om het min
beduidende der politieke schranderheid van den Franschen keizer te doen uitkomen.
Trouwens deze staat ook in dit opzicht niet hoog bij den schrijver aangeschreven,
doch hoe verachtelijk de dubbelhartige keizer ook geweest zij, diplomatieke sluwheid
is hem met te ontzeggen. Zonder deze zou hij het dan ook geen kleine twintig jaren
op den troon van Frankrijk hebben uitgehouden.
Gaarne zou ik hier de pen nederleggen. Maar de uitgever Ter Gunne zet in een
blaadje ter aanbeveling der beide Samarowromans eenen schoen neder, dien ik
reden heb aan te trekken. Aldus schrijft hij:
‘Met een enkel woord meen ik te mogen berichten, dat aan de vertaling veel zorg
is besteed. Ze is van een algemeen geachte band en bovendien nagezien door een
onzer Letterkundigen, die zijne sporen op dit gebied reeds sinds lang gewonnen
heeft, en wiens vertalingen zelfs in de Gids meermalen als m o d e l l e n zijn geroemd.
Ik zeg dit niet, om de kritiek te ontwapenen of te willen beweren, dat deze vertaling
zonder gebreken is, en er geene aanmerkingen op te maken zouden zijn.
Integendeel, ik houd mij overtuigd, dat, al ware ze nog door een derde nagezien,
een vierde en volgende er nog genoegzame stof tot kritiek in zouden vinden, waarbij
dan echter individueele smaak en oordeel wel een groote rol zouden spelen.
Ik wensch alleen onbillijke recensies te voorkomen, die, zonder op het geheel te
letten, door beuzelachtige en gezochte aanmerkingen, op den toon van onfeilbaarheid
uitgesproken, een schaduw op de vertaling werpen en ze daardoor in 't oog van 't
groote Publiek (dat “het ergste 't liefst gelooft,” en altijd nog al geloof op gezag
“begaat”) deprecieert.
Niemand, durf ik zeggen, stelt meer prijs op goede vertalingen dan ik; niemand
is meer dan ik overtuigd, dat over 't geheel hieromtrent in onze letterkunde z e e r
v e e l te wenschen blijft; maar zeer weinigen hebben, als ik, door eene 50jarige
ondervinding geleerd, dat, ook in dit opzicht, l a c r i t i q u e e s t a i s é e , m a i s
l'a r t e s t d i f f i c i l e .’
Welk bizondere reden ik heb om mij een gedeelte van die op hoogen toon gestelde
volzinnen aan te trekken, blijve aan zijne plaats. Genoeg zij het te zeggen dat die
toon onvoegzaam
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is, waar inderdaad de vertaling door tal van ergerlijke fouten wordt ontsierd. De
volgende voorbeelden mogen het bewijzen; ik heb ze niet nauwlettend genoeg
aangeteekend om te kunnen verzekeren, dat ‘een vierde en volgende’ er geene
meer aantreffen zouden.
Zuivere germanismen - of eigenlijk: vernederlandsching (s.v.v.) van Hoogduitsche
woorden - zijn: dat de personen ‘zich op stoelen nederlaten’; ‘in aanwending brengen’;
zij moesten zich ‘ijlen’; deuren die ‘zich openen’; eenigen voorsprong winnen’; de
keizer ‘wierp in’ (merkte aan); ‘ruimten’ (zalen) der tentoonstelling;
G e m ü t h l i c k k e i t kan nooit vertaald worden: gemoedelijkheid; een Protestandsch
geestelijke heer wel in Duitschland, niet in Nederland ‘pastoor’; ‘zich inburgeren’;
‘geestig leven.’
Fouten tegen het Nederlandsche taaleigen: eene revolutie ‘voltrekt zich’; ‘draden
oplossen’; iemand ‘waarvoor men genegenheid gevoelt; men ‘omsluiert’ en ‘ontsluiert’
zijne blikken; de ‘alles verkeerende’ tijd; karakters bestudeeren, ‘omranken’ en
beheerschen; de ‘genoote eener ‘huiselijkheid’ (deelgenoote van een huiselijk leven);
uw ‘gevolg’ is zeker (welslagen, succès); livereien en ‘getuigen’ stijf van goud
(denkelijk paardetuigen); men zegt in onze taal wel: Uwe Majesteit, maar niet,
aansprekende: ‘Majesteit!’ dan zegt men, Sire! Het rijk heet niet Pruisen, maar
Pruissen; Pruisen zijn de inwoners van dat rijk; wapens is het aangenomen meerv.
van wapen (familieteeken), wapenen van wapen (krijgstuig. Het verhaal behoort uit
zijnen aard de protestantsche kleur in de vormen te dragen; daarom behoorde
(schepters) d. I, bladz. 153 niet te staan: ‘Uwe zaak is het zesde gebod, niet het
zevende,’ maar: ‘het zevende gebod, niet het achtste.’
Men ziet, ‘de Letterkundige, die zijne sporen op dit gebied reeds sinds lang
gewonnen heeft’, is bij het nazien niet zeer oplettend geweest; denkelijk was hij het
meer geweest toen zelfs de Gids (NB!) zijne vertalingen als modellen prees. Maar
men ziet tevens, de heer Ter Gunne hadde bedachtzamer gedaan zijn.....(zal ik
zeggen: zwetsen?) achter te houden.
Sedert vele jaren schreef ik in de Letteroefeningen zoogenoemde recensies van
vertaalde romans. Steeds heb ik het mijn plicht ook tegenover de vaderlandsche
taal- en letterkunde geacht, te waarschuwen tegen de ellendige verminkingen die
zon-
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der ophouden door middel dier veelgelezen boeken onze taal helpen bederven. Ik
meende en meen nog daaraan wel te doen; hooghartigheid en gekwetste eigenliefde
mogen er op schimpen; bescheidenheid doet er zijn voordeel mede en wien de ‘a r t ’
te ‘d i f f i c i l e ’ is, vertale liever niet. Ik heb niet, als de heer Ter Gunne, op vijftig
jaren te wijzen, wel op veertig, die mij geleerd hebben, dat ‘l a c r i t i q u e ’ n i e t
‘a i s é e ’ is. De uitgaven van den heer Ter Gunne zal ik voortaan op het punt van
onjuiste vertaling en zonden tegen het taaleigen gansch ongemoeid laten. Wie de
kritiek zoo hoogachtig verwerpt wete, dat zij zich niet opdringt.
Haarlem, Maart 1874.
H.M.C. VAN OOSTERZEE.
Frederik van den Paltz, koning van Bohemen, en zijne regering.
Geschiedkundige roman uit het begin van den dertigjarigen oorlog.
Vertaald door J.H. Ebbeler. III Deelen. Delft, IJkema en van Gijn.
Keizer en Paus. Vertaald door A.A. Deenik MLz. Haarlem, de Erven
Loosjes.
Keizer Willem en zijne tijdgenooten. III Afdeelingen in V Deelen.
Leeuwarden, II. Kuipers.
Alle naar het Hoogduitsch van Louise Mühlbach.
Om verschillende redenen oordeelt de redactie eene eigenlijke beoordeeling van
dit drietal werken der voor eenigen tijd overledene schrijfster te kunnen achterwege
laten, zich bepalende tot eenvoudige aankondiging.
Dat ‘Louise Mühlbach’ meer uitmuntte door aangename, levendige voorstellingen
en onderhoudenden dialoog dan door diepte van historische opvatting, is ook uit
hare vroegere schriften genoeg bekend. Zij verplaatst zich dan ook oneindig
gemakkelijker in de salons van Napoleon I - dáár, dunkt ons, verreweg het best of in die zijner vorstelijke tijdgenooten, dan in de kabinetten en legertenten der
zeventiende en de omgevingen van de vorsten der achttiende eeuw. ‘Frederik van
den Paltz’ staat dan ook ver beneden ‘Napoleon in Duitschland.’ Niettemin laat het
zich met genoegen lezen. Ware der schrijfster de pen niet uit de stervende hand
gevallen, dan zou naar 't mij voorkomt het verhaal wel voorgezet zijn.
‘Keizer en paus’. De studie der schrijfster is niet diep genoeg om van haar te
kunnen verwachten eene breede, heldere voorstelling van den beteekenisvollen,
maar door 's keizers ontijdigen dood afgebroken strijd, dien de edele Jozef II
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voerde tegen de aanmatigingen der Roomsche curie. Toch zal dit boek in deze
dagen zijne lezers wel vinden. Rome drijft zijne eischen en plannen met steeds
toenemende driestheid. Het schaamt zich niet, de onzinnigste bijgeloovigheden te
verkondigen. Hoort wat hier als een echt fragment uit eene in 1782 te Weenen
woordelijk aldus uitgesproken preek wordt vermeld:
‘De macht der priesters is verre verheven boven de macht der engelen en der
aartsengelen, der cherubynen en der serafynen. Niet aan de engelen en de
cherubynen, maar aan de priesters heeft de Messias aan het laatste Avondmaal
opgedragen, te doen wat hij gedaan heeft, en in zijne plaats het offer van zijn
allerheiligst vleesch en bloed aan den Hemelschen Vader tot aan het einde der
wereld te voldoen. En gij zoudt den priester willen beschouwen als een gewoon
mensch? Gij meent, dat een priester zou kunnen dwalen en mistasten?...Zij offeren
een God! wat kunt gij grooter en heerlijker noemen, wat kunt gij u grooter voorstellen
dan het offer van eenen God? “O, gij priesters, gij zijt goden en allen zonen des
Allerhoogsten!” zoo roep ik uit met den profeet David. Ja, nog meer; - de priesters
staan in dit karakter, waarin zij God offeren, hooger zelfs dan God zelf. Niet alleen
is het hun opgedragen, zijn persoon te vertegenwoordigen, maar hun is zelfs ook
de macht gegeven Hem te bevelen. Op hun woord komt God uit den hemel
nederdalen, op de heilige altaren; de priesters spreken en God bewijst hun terstond
de meest nauwgezette gehoorzaamheid, met een zeker betoon van eerbied.’ Zulken
godslasterlijken onzin predikt men ook nog in onze dagen. Deze roman is wel
geschikt om velen de oogen te openen. De vijand tegen wien de verlichte
Oostenrijksche keizer den strijd aanbond, zet het in onze dagen op haren en snaren;
de kerkstrijd is er niet naar om te roepen: ‘vrede, en geen gevaar!’
Keizer Wilhelm wordt in verschillende lijsten van zijnen leeftijd geplaatst; in eene
eerste afdeeling als knaap, toen hij nog zeer ver van den troon stond, gedurende
de overweldigende oorlogen van het eerste keizerrijk; in de tweede ‘vóór den oorlog’
(van 1870), die eigenlijk in de derde wordt voortgezet en met het opzetten der
keizerlijke kroon besloten. In deze twee laatste afdeelingen beslaan romantieke
inkleeding en verdichte bijpersonen verreweg de grootste plaats.
De vertalingen zijn over 't geheel zeer goed; ook de uitvoe-
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ring, zoodat wij deze Mühlbachiana aan leesgezelschappen en leesbibliotheken
mogen aanbevelen.
H.
v.O.

III. Onderwijs.
Geschiedenis van de Opvoeding en het Onderwijs,
door Dr. F. Dittes, vrij in het Nederlandsch vertaald door J. Versluys.
Groningen. 1874. P. Noordhoff en M. Smit 209 bl.
Een jaar of vijf geleden stelde de heer W e n d e l het Nederlandsche publiek in de
gelegenheid kennis te maken met de zoo gunstig bekende ‘Schets der Opvoed- en
Onderwijskunde’ van den beroemden Gothaschen paedagoog Dr. F r i e d r i c h
D i t t e s . Zij die met dat werk kennis hebben gemaakt, zullen voorzeker met
genoegen het bericht hebben vernomen dat de heer V e r s l u y s een niet minder
belangrijk werk van dien Duitschen schrijver in een Nederlandsch gewaad heeft
gestoken. Dat de geachte vertaler iets meer heeft gedaan dan vertalen, blijkt niet
alleen uit het woordje ‘v r i j ’ op het titelblad voorkomende, maar ook uit de voorrede,
waarin hij opgeeft welke gedeelten van het oorspronkelijke werk door hem zijn
omgewerkt, en waar hij zich uitlatingen of bijvoegingen heeft veroorloofd. Deze vrije
vertaling heeft denkelijk tot het verwijt aanleiding gegeven, 't welk bij alle hulde aan
den vertaler over zijn arbeid gebracht, tot hem is gericht, als zoude hij de
geschiedenis der paedagogiek in Nederland niet uitvoerig genoeg behandeld hebben.
Dit verwijt komt mij niet geheel en al juist voor; zonder toch eene te groote
uitbreiding aan het oorspronkelijke werk te geven en de grenzen eener vertaling,
zelfs eener v r i j e vertaling verre te overschrijden, konde de heer Versluys ons niet
veel meer aanbieden dan hij thans heeft gedaan. Die hierover meer bijzonderheden
wenscht te weten raadplege b.v. het uitvoerig ‘Geschiedkundig Overzigt van het
Lager Onderwijs in Nederland’ door T.K. Görlitz. Bovendien heeft de vertaler zich
nog al eens eene uitbreiding van het oorspronkelijke werk veroorloofd. Zoo hebben
wij naar ik gis bladzijden 160-179, waarin wij o.a. aantreffen een overzicht van de
Schoolwet van 1806, geheel of grootendeels aan hem te danken.
Wellicht zou, om der volledigheidswille, een kort overzicht van
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de geschiedenis der thans bestaande wet en de daaraan voorafgegane pogingen
om eene nieuwe schoolwet in 't leven te roepen, wenschelijk kunnen geacht worden,
doch het zoude moeielijk zijn geweest zonder in herhalingen te vallen van hetgeen
Lion en zoovele anderen daaromtrent behelzen, veel daaromtrent aan den
Nederlandschen lezer mede te deelen.
Wat hiervan zij, ik vermeen geheel te mogen instemmen met de aanprijzende
beoordeelingen welke aan dit werk reeds elders zijn te beurt gevallen, en vertrouw
dat deze Geschiedenis in elke paedagogische bibliotheek en ook in die van elkeen
die waarlijk belang stelt in de opvoeding en het onderwijs, spoedig eene plaats moge
vinden.
Deventer, 3 Maart 1874.
MR. R.C.N.
N e d e r l a n d s c h e S p r a a k k u n s t , door D. de Groot, Leeraar aan
de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen. Tweede,
vermeerderde druk. Groningen, P. Noordhoff. Arnhem, J. Voltelen. 1873.
239 bl. f 1.25.
Ruim anderhalf jaar geleden werd de eerste druk van dit werk door ons in dit
Tijdschrift (jrg. 1872 bl. 434) bij onze lezers met een aanbevelend woord ingeleid.
Dat een tweede druk reeds zóó spoedig is noodig geworden, kan wel als een bewijs
worden aangemerkt, dat wij niet de eenigen zijn geweest die met den arbeid van
den heer de Groot ingenomen waren. Wij zouden kunnen volstaan met naar die
aankondiging te verwijzen, doch wij hebben hier niet enkel te doen met een tweeden
druk, maar met een tweeden v e r m e e r d e r d e n druk. Dat woord op een titelblad
voorkomende trekt in den regel niet bijzonder de aandacht, daar de ondervinding
geleerd heeft dat men het dikwijls met die vermeerdering zoo erg nauw niet moet
nemen, en dat een tweede vermeerderde druk somwijlen geen letter van den eerste
verschilt. Laat ons dus eens de uitgaven van 1872 en 1873 dezer spraakkunst naast
elkaar leggen en zien waarin in dit geval de vermeerdering bestaat.
Reeds in 't eerste hoofdstuk handelende over ‘De deelen van den zin’ bespeuren
wij dat de schrijver ons zelfs meer dan eene vermeerderde uitgave heeft bezorgd,
want onderscheidene malen treffen wij de bewijzen aan dat de heer de Groot niet
alleen zijn boek bijgewerkt, maar ook omgewerkt heeft.
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Ook de beide volgende hoofdstukken ‘Onderwerp en gezegde’ en ‘De bepalingen’
hebben eene belangrijke uitbreiding ondergaan. Zoo de beide uitgaven verder
doorbladerende vinden wij telkens vermeerderingen en verbeteringen, die zoovele
bewijzen zijn voor de goede zorgen door den schrijver aan zijn papieren kind besteed.
Ook de beide registers aan 't eind van 't boek voorkomende, zijn in deze tweede
uitgave veel vollediger geworden.
Wij meenen ten slotte, vooral met het oog op de logische volgorde, door den
schrijver in acht genomen en op den wetenschappelijken zin waarvan hij zoovele
blijken geeft, zijn werk nogmaals warm te mogen aanbevelen aan allen die belang
stellen in de studie onzer schoone moedertaal.
27 Febr. 1874
MONITOR.
Grepen uit de Land- en Volkenkunde van Noordelijk Europa. - Leesboek
voor de scholen, door J.C. Kesler Jr. en J.C. Sander, Hoofdonderwijzers.
Tweede druk. Te Rotterdam, bij W.N.C. Roldanus. 1873. 150 bl. 30 cent.
Terwijl een tijd lang schier geene andere leesboekjes voor de scholen bestemd,
werden uitgegeven dan die waarin ‘het lezen leeren dienstbaar werd gemaakt van
het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden’ (zoo was, meen ik, de geijkte
term), ontstond wat later daartegen eene reactie en zond men, bewerende dat
‘veredeling van gevoel en smaak’ de hoofdzaak moest zijn, een tal van boekjes ter
wereld in, die volstrekt geen leerstof mochten behelzen, en werden de kinderen
slechts gevoed met vertelseltjes en verhalen. Hoe verdienstelijk ook vele dier boekjes
wezen mogen - wij wijzen o.a. op de serie schoolboekjes van den heer Leopold zoo werd er toch wel eens beweerd dat deze niet u i t s l u i t e n d , op de scholen
moesten worden gebruikt, maar dat men moest trachten het aangename met het
nuttige te verbinden. Aan hen die dit wenschen, hebben wij eene menigte boekjes
te danken, waarin aan de kinderen, op meer of min boeiende wijze, vele
merkwaardigheden op natuur- staat- geschied- en aardrijkskundig gebied verteld
worden.
Ook de schrijvers van het leesboek dat thans voor ons ligt, hebben in dien geest
1)
eene poging gedaan . Of zij gelukt is?

1)

Zij hebben ook geschreven: Grepen uit de land- en volkenkunde van Zuidelijk Europa.
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Wij gelooven daarop een bevestigend antwoord te mogen geven. In den regel toch
is er eene goede keuze van plaatsen of gebruiken gedaan en is de verhaaltrant
over 't geheel genomen vrij boeiend. Enkele aanmerkingen zijn er natuurlijk wel te
maken. Zoo wordt in 't hoofdstuk. ‘Een(e) verkiezing,’ beschreven hoe de
verkiezingen in Engeland plaats hebben, doch had daarbij niet mogen worden
verzwegen dat door de invoering van ‘the vote bij ballot’ de verkiezing met
stembriefjes, thans veel van het luidruchtige, ongeregelde en oproerige
vermedenwordt, waardoor de mondelinge verkiezingen zich vroeger ongunstig
onderscheiden hebben. Ook wordt het ‘Hospitaal te Greenwich’ voorgesteld alsof
het nog tot woonplaats van oude zeelieden dient, terwijl reeds eenige jaren geleden
die inrichting is opgeheven en men er de voorkeur aan heeft gegeven de zeelieden
hunne pensioenen in den familiekring te laten verteren. Bij de beschrijving van
Ierland en de daar heerschende armoede, hadden de schrijvers wel met een enkel
woord gewag mogen maken van de landverhuizing, die sedert de laatste 25 jaren
op groote schaal naar Amerika heeft plaats gehad. Op bl. 59 wordt de Russische
winkelier wel wat erg hard gevallen; winkeliers die zich weinig om de hoedanigheid
hunner waren bekommeren, vindt men ook wel in andere landen, eene dergelijke
beschouwing doet aan de kinderen eene scheeve en partijdige voorstelling
aangaande een geheel volk opvatten. Deze en andere kleine aanmerkingen nemen
echter niet weg dat het boekje én als schoolboek én voor schoolbibliotheken alle
aanbeveling verdient.
MONITOR.

IV. Bibliographisch Nieuws.
‘G e e n s c h e u r i n g i n d e N e d e r l a n d s c h e H e r v o r m d e K e r k !’ zóó
luidt de titel eener vrij lijvige brochure, door den onvermoeid werkzamen
oud-hoogleeraar Dr. P. HOFSTEDE DE GROOT bij P. Noordhoff te Groningen onlangs
uitgegeven. Hij noemt zijn boeksken ‘een waarschuwend woord uit de
kerkgeschiedenis’ - en zeker! wie niet door eenzijdige partijdrift bestuurd wordt,
leent gaarne het oor aan zulk een woord van den waardigen grijsaard. Komt er al
een en ander in voor, waarmeê hij zich niet vereenigen kan, - toch zal hij zich wel
driemaal bedenken, éér hij het waagt, om op hoogen toon een afkeurend
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oordeel uit te spreken. Niet, dat hij iets toegeven zal in hetgeen strijdt met zijne
zienswijs of overtuiging. Dit zij verre. Met zoodanige halfheid is de zaak der waarheid
slecht gediend De hooggeleerde schrijver zelf zal de laatste zijn, die zulk een
laakbare verzaking van beginselen begeert. Maar men behoeft zelfs bij verschil van
inzicht en denkwijs, 't goede niet voorbij te zien, dat zich in de beschouwingen van
anderen voordoet. En waar men van dezen afwijkt, daar hebbe men de
vrijmoedigheid, maar ook de bescheidenheid, om - vooral bij kerkelijke kwesties,
zoo splinterig als de aanhangige - de redenen dier afwijking zonder schroom bloot
te leggen.
Geroepen, om de brochure van Prof. HOFSTEDE DE GROOT aan te kondigen, komt
het ons, - na de wijze, waarop de periodieke pers haar ontvangen en beoordeeld
heeft, - niet ondienstig voor, dit op den voorgrond te stellen. Niets ligt minder in ons
plan, dan een lans te breken voor de slotsom, neergelegd in dit geschrift. Ook komen
er perioden, ja zelfs geheele bladzijden in voor, waarbij wij ons volstrekt niet kunnen
neêrleggen. Desniettemin zou 't ons onmogelijk zijn, over het geheel den staf te
breken of de schouders op te halen, als over een advies, dat weinig te beteekenen
heeft. Men moet het, zal men billijk zijn, beoordeelen van 't standpunt des auteurs.
En doet men dit, ja! dan moge men dat standpunt als onhoudbaar karakteriseeren,
maar toch zal men eerbied hebben voor de taal van een man, die zooveel verdiensten
heeft en zóó groote liefde jegens de Ned. Herv. Kerk, als deze oud-hoogleeraar.
Die man zegt soms waarheden, welke door vele, zelfs sommige zijner
geestverwanten of leerlingen worden voorbijgezien. Ons oog trof er bij den aanhef
van zijne brochure, bl. 3 reeds, eene aan, die van de zijde der zoogenaamde
‘Evangelisch-liberalen’ bestreden wordt en toch o.i. niet ontkend kan worden. Prof.
D e G r o o t spreekt haar navolgender wijze uit: ‘In de inrigting van ons kerkbestuur
- zegt hij - wordt of de oorzaak of althans de voortduring der gisting door velen
gezocht. Met veel nadruk wordt er wel eens op gewezen, dat het kerkbestuur van
het kleine Limburg in de afvaardiging naar de Synode niet met een Provinciaal
Kerbestuur moet gelijk gesteld worden; dat geen lid der Protestantsche commissie
voor de Indische kerken in de Synode der Hervormde Kerk zitting behoort te hebben,
dat er niet drie, maar zes ouderlingen in de Synode moeten zijn,
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dat de leden der Synode voor 3 jaren moeten worden benoemd, dat de leden der
Synode op andere wijze b.v. door de Classicale vergaderingen, moeten worden
gekozen. Indien dit alles, en nog veel meer, verbetering mogt zijn, denkt gij dan,
waarde lezer! met deze altijd kleine veranderingen de wonden der kerk te kunnen
genezen?
Waarlijk, in de inrigting van ons kerkbestuur ligt het
1)
b e d e n k e l i j k e v a n d e n t o e s t a n d o n z e r k e r k n i e t . Die inrigting is,
hoe ook gesmaad en bespot, goed, niet volmaakt, maar goed, zeer goed, beter,
zoo niet dan alle andere, zeker dan die van verreweg de meeste andere kerken.
Oneindig veel beter dan die vroeger in ons kerkgenootschap hier te lande bestond.’
Aangenaam is het ons, te kunnen verklaren, dat wij ons hiermee volkomen
vereenigen. Men moet den tegenwoordigen toestand der Ned. Herv. kerk met een
hoogst oppervlakkigen blik beschouwen, om te kunnen beweren, dat reorganisatie
van het k e r k b e s t u u r der kerke redding en raad zal aanbrengen. Begint men
hiermede, dan vat men de zaak juist bij 't verkeerde einde aan en is zij voor goed
bedorven.
Neen! Reorganiseer eerst D e K e r k ! Roep een modus vivendi voor hare
verschillende partijen en richtingen in 't leven. Zorg, dat elke partij vrijheid hebbe,
om zich te bewegen - en met de anderen in één kerkverband te blijven. En eerst,
nadat dit geschied is, hebt gij een goeden grondslag gelegd voor de organisatie der
Kerkbesturen.
Ook de Hoogl. H o f s t e d e d e G r o o t is van oordeel, dat het samenzijn en
samenblijven der verschillende richtingen dringend geboden en hoofdzakelijk is.
Dat dit mogelijk is, vindt zelfs bij hem geen den minsten twijfel. Hij slaat daartoe de
jaarboeken der kerkgeschiedenis op en levert uit onderscheidene perioden dier
geschiedenis de bewijzen voor zijne meening. Stemmen laat hij hooren uit den tijd,
toen er sprake en verschil was over: het behoud of de afschaffing der mozaïsche
wet, - de erkentenis of de loochening van de opstanding te Korinthe, - Jezus Christus
òf alleen een menschelijk òf alleen een goddelijk persoon volgens de leer in de
eerste drie eeuwen, - de gelijkheid van Gods Zoon met den Vader, volgens de leer
in de vierde eeuw en - later, de verwerping van het grootste deel des menschdoms
door God, in de zeventiende eeuw voorgestaan, - Voetianen, Coccejanen en
Lampeanen.
De gevolgen, uit dit alles te trekken, heeft hij bij elk door hem besproken feit der
kerkgeschiedenis uiteengezet. Toch gaat hij in de tweede helft zijner brochure er
toe over, om de stelling te

1)

Wij onderschrappen.
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verdedigen, dat elke scheuring der kerk m o e t worden verhoed en besluit hij baar
met de beantwoording der volgende vijf actueele vragen.
o
1 . K a n eene scheuring der kerk niet worden verhoed?
o
2 . K a n er eene scheiding tot stand komen?
o
3 . W a a r o m kan elke scheuring verhoed worden?
o
4 . W a a r d o o r kan elke scheuring worden verhoed?
o
5 . W e l k e v o o r d e e l e n mogen wij uit de tegenwoordige gisting verwachten?
ste

Zijn antwoord op de 1 vraag is bevestigend, met wederlegging van zeven
bezwaren, die hij wel eens tegen zijn gevoelen heeft hooren aanvoeren.
de

Op de 2 vraag besluit hij met de verklaring: ‘hoe ik de zaak beschouw, ik zie
niet, dat er eene scheiding, of eene minnelijke of eene gedwongene, kan tot stand
komen, dan met eene verscheuring de geheele Hervormde Kerk, die nog veel erger
zou zijn, dan nu de zamenleving der verschillend denkenden in haar is.’
de

Vraagt hij in de 3 plaats: w a a r o m elke scheuring verhoed kan worden? dan
wijst hij op 't schoone woord van Schleiermacher, dat men zijne bekampers niet
voor vijanden maar voor medestanders aanzie. ‘Elk erkenne met da Costa, zegt hij,
dat de kranke kerk niet door regt en geweld (juridisch) kan worden hersteld, maar
alleen door onderrigt en liefde (medisch) kan worden genezen, welhalve de leugen
door de waarheid, de valsche wetenschap door de echte moet worden overwonnen.
Verder toont hij aan, w a a r d o o r zij kan worden verhoed, indien nam. “elke
godgeleerde zich wacht voor uitersten, het goede overal opmerkt, het onware in de
rigting en denkwijze wel aantoont, maar op bescheidene wijze en zóó, dat hij de
personen niet verdacht maakt, doch het zijne bijdraagt om te voorkomen, dat òf
Orthodoxen òf Modernen de overhand erlangen”, - en voorts: “indien de kerkbesturen
thans doen, wat vroeger de staatsbesturen deden: de uitspattingen te keer gaan.
Niet op de leer, maar op 't gedrag, vooral op dat, 't welk op de kansel wordt
gehouden, moest veel, veel naauwer toezigt bestaan. Grove taal, spotternij, hatelijke
polemiek, bestrijding van de feiten, waarop de kerk is gevestigd” - (zie hier de
Achilleshiel!!!) - moest niet als onregtzinnig maar als onzedelijk worden gestraft.’
't Spijt ons, dat wij het zeggen moeten, maar hier staan wij bij de zwakste plaats
uit 's hoogleeraars betoog. Hoe zal men bestrijding van de feiten, waarop de kerk
is gevestigd, als o n z e d e l i j k straffen? terwijl juist de kwestie: feiten of fabelen?
in wijd-verschillenden zin door de bekwaamste theologen, door de vroomste en
eerlijkste predikanten, door de meest achtenswaar-
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dige mannen en woordvoerders van allerlei richting beantwoord wordt?....
Aan deze bedenking knoopen we een tweede vast tegen 's hoogleeraars stout
beweren: ‘dat van de middenmannen 't heil moet komen; niet dewijl zij half orthodox,
half modern, ol nu het eene, dan het andere zijn, maar dewijl zij, hoeveel er aan
hunne personen moge ontbreken, toch wat hun beginsel betreft, boven de beide
partijen staan’ (bl. 87). Is dit waarheid? Wij laten natuurlijk de personen geheel
buiten spel. Wij eerbiedigen in het bijzonder de gemoedelijke overtuiging van den
hoogl. de Groot, maar kunnen toch kwalijk onzen twijfel verheelen aan de waarheid
van zijn woord: ‘dat 't heil van de middenmannen moet komen’. Dat is eene illusie,
die door de werkelijkheid wordt weersproken, en vernietigd. De waarheid is, dunkt
ons, dat de m i d d e n -m a n n e n niet b o v e n maar t u s s c h e n de partijen staan.
Waarlijk geen benijdenswaard standpunt. Die tusschenruimte wordt hoe langer hoe
enger, doordat zich een deel dier partij al gaandeweg heeft aangesloten bij de
orthodoxen en een ander deel bij de modernen. Naarmate deze beide hoofdrichtingen
zich uitbreiden, wordt het voor de middenpartij niet beter! Hare positie wordt
onhoudbaar op den duur. Men ziet dit op politiek gebied. Ook daar is de
de

conservatieve partij sterk aan 't slinken. Hare vertegenwoordigers in de 2 Kamer
- men denke aan Gorinchem, Gouda enz. - worden met den dag minder in aantal.
En de dag is niet verre meer, dat zij geheel zal hebben uitgediend.
Wat men nu in den Staal ziet gebeuren, is het voorspel van de toekomst der kerk.
Ook daar begint men de lijnen scherper te trekken en wil men de volle consequentiën
van zijn beginselen. Behoudens alle achting, die wij voor de middenmannen
koesteren - wij tellen er vele vrienden onder, die wij om hunne personen lief hebben
- kunnen wij toch niet gelooven in de levenskracht hunner richting, een levenskracht,
die de bron is van het heil, dat Prof. de Groot van haar zich voorstelt. Indien de
waardige man nog wat tijd van leven heeft, zal de toekomst, die onbarmhartige
rechter, hem zijne illusie wel ontnemen.
Intusschen danken wij hem voor de vele goede woorden van waarschuwing,
waaronder zeker dit niet vergeten moge worden: ‘h e t h e i l d e r k e r k z e t e l t
waarlijk niet in bepalingen over de leer, maar in het leven
d e r l i e f d e u i t e e n r e i n e n g e l o o v i g h a r t ’.
E.
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Binnenlandsche letterkunde.
Het synodale reorganisatie-plan voor de vierschaar der pers.
‘D e S y n o d a l e B e s l u i t e n t e r r e o r g a n i s a t i e d e r k e r k ,’ ziedaar een
onderwerp, dat aan de orde van den dag is. Van vele zijden wordt het besproken,
maar helaas! niet altijd met die kalmte en die kennis van zaken, welke noodig zijn
voor een welgegrond en onpartijdig oordeel. Men verliest tevens veelal uit 't oog,
dat het niet zoo gemakkelijk is, om de middelen te vinden, waardoor het samenzijn
en samenblijven der verschillende richtingen in één kerkverband verzekerd kunnen
worden.
Ten einde zich op dit belangrijke punt te doen voorlichten, heeft daarom de Synode
der Ned. Herv. Kerk verleden jaar eene commissie van negen mannen benoemd,
bestaande uit woordvoerders en voorstanders van verschillende richting en denkwijs,
- uit predikanten, ouderlingen, leden der kerk, wier godsdienstzin, bekwaamheid,
eerlijkheid, rechtschapenheid en liefde voor de kerk boven billijken twijfel verheven
zijn. Aan deze commissie werd de taak opgedragen, om ter zake eener reorganisatie
van kerk en kerkbestuur zoo mogelijk een collectief advies uit te brengen.
Zij aanvaardde dit mandaat - en de Synode, die zich intusschen van alle
beraadslaging te dezer zake onthield, ging uit een, om weder samen te komen,
zoodra die commissie met haren arbeid zou gereed zijn. De Negen-mannen tegen
aan 't werk en leverden reeds den 14 Nov. 1873 een volumineus rapport, dat begeleid
door de Notulen hunner vergadering, wel bewees, hoe
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ernstig zij hunne taak opgevat en hoe nauwgezet zij die tot het einde toe
waargenomen hadden. Intusschen bleek daaruit tevens, dat het der Commissie
onmogelijk was, ten aanzien der kerkreorganisatie een eenstemmig voorstel te
doen. Verdeeld als zij zich had in 3 sectiën, werd door elk dezer sectiën een
zelfstandig advies gegeven, terwijl bovendien de heer J u n i u s , niet doordrongen
van 't noodzakelijke eener k e r k reorganisatie, afzonderlijk zijne denkbeelden omtrent
1)
veranderingen van 't kerkb e s t u u r had blootgelegd .
Dit gemis aan eenstemmigheid viel zeker zeer te betreuren, hoewel er niet veel
scherpte van blik toe noodig was, om dit te voorzien. Doch wat hiervan ook zij: het
onuitvoerbare der gewenschte zaak was daardoor in 't minst nog niet bewezen.
Integendeel: de bereidwilligheid en 't goed vertrouwen, waarmêe de
Negen-commissie hare moeilijke taak aanvaard - en zelfs de wijze, waarop zij die
ten einde gebracht had, gaven blijk, dat zij - en te recht - aan de mogelijkheid eener
doeltreffende reorganisatie niet wanhoopte. In elk geval kon men gerust verklaren,
dat het door haar overgelegd rapport de zaak een stap voorwaarts op den weg der
oplossing en de veelszins vage denkbeelden tot meer klaarheid en bestemdheid
gebracht had.
't Behoeft niet gezegd te worden, dat 't rapport der Negencommissie algemeene
belangstelling vond. Vooral door de organen der verschillende partijen in de kerk
werd het besproken, gewogen, vaak op onzachte wijze veroordeeld. Maar terwijl
de gedachten van vele harten openbaar werden, liep men vooruit op hetgeen der
Synode te doen stond. Sommigen wisten reeds te voorspellen, dat hare
werkzaamheden met onvruchtbaarheid waren geslagen. De uitslag der
beraadslagingen van de Negenmannen was volgens hen de prototype, 't voorspel
van de slotsom, die er van haren arbeid te wachten was, - zij 't ook, dat zij zich de
vrijheid had voorbehouden om, onafhankelijk van de voorstellen harer Commissie,
zelfstandig haren weg te gaan.
Ten spijt van al die ontmoedigende voorteekenen en voorzeggingen sloeg de
Synode krachtig en ijverig de handen aan 't werk en liet zich door geene bezwaren
of bedenkingen hoegenaamd weêrhouden van haar loffelijk streven, om de kerk te

1)

Dit rapport is in druk verschenen bij A. v a n H o o g s t r a t e n & Z o o n te 's Gravenhage
en voor 't publiek verkrijgbaar gesteld.
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behoeden voor heillooze scheuring en zoo mogelijk een beteren toestand, een
gewenschten modus vivendi in 't leven te roepen.
den

Zij kwam den 11 Febr: jl. bijeen - en wijdde 23 zittingen aan de hoofdzaak, die
haar samenriep. Dat zij dit deed met nauwgezette zorg, met gemoedelijke trouw,
met eerlijkheid en onpartijdigheid, kan blijken uit 't V e r v o l g v a n d e
H a n d e l i n g e n d e r A l g . S y n . 187¾, onlangs door den druk openbaar gemaakt.
Daaruit kan men tevens ontwaren, langs welken weg van uiteenloopende
beschouwingen en beraadslagingen zij tot de besluiten gekomen is, waarvan door
o

den Secretaris der Synode in N . 11 van de Kerkelijke Courant (14 Maart 74) een
voorloopig doch volledig verslag werd gegeven.
H o e die besluiten ontvangen zijn, is geen geheim voor ieder, die pleegt kennis
te nemen van de periodieke pers in de kerkelijke wereld. De beide uitersten althans
gingen hand aan hand in 't veroordeelen van wat ze nog slechts ten halve kenden.
Den 13 Maart hief ‘de Standaard’ den eersten alarmkreet aan, verweet der Synode,
dat deze de gemeente afscheepte met een kort berichtje van den Secretaris, en
verzekerde vrij voorbarig, ‘dat breeder bericht na week en dag verschijnen z o u .’
Intusschen geschiedde het, dat 't breede bericht nog d e n z e l f d e n dag verscheen,
waarop de Standaard in zijn Zondagsnummer deze mislukte doch leelijke insinuatie
deed verschijnen. Eene kleinigheid misschien; maar uit zulke kleinigheden proeft
men den geest van verdachtmaking en vijandschap. Door dien geest was dan ook
de onzinnige vraag hem in de pen gegeven: ‘Waarom niet dagelijks na afloop van
elke zitting een telegram aan de dagbladen gezonden?’....Indien men den vrager
naar zijne zotheid wilde antwoorden, dan zou hij verdiend hebben, dat men tot hem
zei: om u niet in de verzoeking te brengen van te oordeelen op schijn en te vonnissen
zonder genoegzame kennis van zaken. - Verder verwonderde hij zich, dat niet tweedriemaal per week een extra-nummer van de K e r k e l . C o u r a n t werd uitgegeven
met een volledig procesverbaal van wat verhandeld en besloten was. Hierop
doordravende riep hij uit: ‘staan wij dan nog altijd onder curateele? zijn de gemeenten
dan nog altijd de onmondige kleenen, die naar de kinderkamer worden gezonden
en er niets van hooren mogen, als de neven en ooms over zaken komen
spreken?’....Dat hij ook in dit verwijt weer wat voorbarig te werk ging, kan hij thans
lezen op bl. 8 en 9 der H a n d e l i n -
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g e n , waaruit hem blijken zal, dat door den Voorzitter zelven 't voorstel gedaan is,
om de Synodale beraadslagingen en besluiten zoo spoedig mogelijk te publiceeren.
De aanneming van dit voorstel struikelde niet over 't ‘onverdedigbaar
geheimhoudingssysteem’ noch over de ‘obscurantistische manieren’ der Synode
('t is kluchtig inderdaad hierover den Standaard te hooren klagen), maar over
bezwaren van geheel anderen aard.
Na deze drie fraaie beschuldigingen kwam de Standaard tot de zaak zelve en
had de vriendelijkheid om de resultaten, waartoe de Synode gekomen is, te
o

o

kwalificeren: ‘1 . als een doorslaand bewijs van Synodale onmacht, 2 . als treffende
o

lijkrede op de Commissie van IX, en 3 . als een signaal voor de gemeenten, dat nu
de Synode slecbts een pion verschoof, de zet aan haar is.’
Kan het meer revolutionair? En dat door 't orgaan der antirevolutionairen?
Was 't hem slechts te doen, om 't zaad van verzet te zaaien en de goêgemeente
op te ruien?
‘De Synode, die in hare ommagt slechts een pion verschoof’...
Zóó sprak de Standaard, doch hij meende niet, wat hij sprak.
't Bewijs hiervan levert hij z e l f . In zijn Zondagsnummer van 22 Maart offert hij
den gewonen inhoud van zijn blad op, ten einde zijnen lezers den letterlijken afdruk
voor te leggen van de Synodale besluiten. Zelfs verklaart hij hiertoe gedrongen te
worden door het ‘uitnemend gewicht der zaak en de hooge belangrijkheid der
gevolgen,’ - en dit zegt hetzelfde orgaan, dat eene week te voren de besluiten der
Synode kleinachtend, ze vergeleken had met het....‘slechts verschuiven van een
pion.’ Van wáár dat de voorstellen der Synode, die eerst zulk een doorslaand bewijs
van hare ommacht hadden geopenbaard, thans op eenmaal zoo ‘u i t n e m e n d
g e w i c h t ’ verkrijgen en zoo ‘b e l a n g r i j k ’ geacht worden in hunne ‘g e v o l g e n .’?
Van dien geduchten ommekeer geve hij zich zelven rekenschap! In elk geval blijkt
er uit, dat hij ook hier te voorbarig geweest is. Of hij dit zelf gevoeld heeft?...Men
zou het moeten opmaken uit den heftigen toon, waarop hij van nu aan de Synode
voorstellen bestrijdt. In zijn Zondagsnommer van 29 Maart treedt hij tot de tanden
gewapend te voorschijn en spreekt o.a. van eene ‘kerkregeling, waarbij de
i n n e r l i j k e o n w a a r h e i d door de reten gluurt en die gebouwd is op het
fundamentstuk van de l e u g e n .’ Niet malsch voorzeker! Doch men is van den
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Standaard gewend, dat hij zijne incriminatiën niet spaarzamelijk zaait. Trouwens
g o e d e m a n i e r e n verraadt het zeer zeker niet, waar hij het ontworpen plan der
Synode, waarbij aan de minderheden in de gemeenten rechten worden verzekerd
tegenover de meerderheid, uitkrijt als een ‘bitter sarcasme, euvelen overmoed, die
nog op der Gereformeerden onnoozelheid speculeert’ - of als ‘het droefst bewijs,
waartoe onze Synode ten leste vervallen moest, van eigen machteloosheid,
geestelijke onvrijheid en bureaucratischen knutselgeest.’
Zulke stadhuiswoorden maken wellicht diepen indruk op een onbeschaafd en
onontwikkeld publiek, dat meer luistert naar den klank der taal dan naar eene bondige
en logische bewijsvoering, - bij ieder weldenkende daarentegen wekken ze weerzin
en afkeuring.
‘Wie neemt het ten dezen voor de Synode op?’....vroeg de Standaard op tartenden
toon. - En weinig had hij zeker vermoed, dat dit gedaan zou worden door den heer
o

Ph.R. Hugenholtz (zie Vrijheid 1874, N . 15) een man, die zich overigens weinig
ingenomen toont met het Synodale concept, maar toch niet kan nalaten op de vraag:
wat doet de Redactie van de Standaard? het navolgend antwoord te geven: ‘Zij
schrijft dat de Synode liegt, uitspreekt wat zij niet meent, door het in sommige
gevallen verplichtend te maken, dat ook modernen tot kerkbestuurders worden
benoemd en dus mede aan dezen de handhaving van de leer worde opgedragen,
van de leer die zij verwerpen en bestrijden. De redactie van de Standaard stelt dus
openlijk vast, dat, o o k v o o r h e t o o r d e e l e n d e r S y n o d e de modernen
tegenstanders zijn van den geest en de hoofdzaak onzer belijdenis; want volgens
de Wet en dus ook voor de Synode is dit het, wat gehandhaafd moet worden. En
genoemde Redactie insinueert alzoo tevens, dat de modernen zelven, ook voor
hunne eigene bewustheid verwerpen en tegenstaan wat zij plechtig verklaard hebben
te erkennen. Ziedaar een onderstelling en een insinuatie, die kortweg boosaardig
moeten genoemd worden.’
Intusschen: de groote oorlogstrom was geroerd, - 't signaal tot den strijd gegeven.
Wat wonder, dat de Standaard acht dagen later ook zijn bondstroepen in 't vuur
bracht?
De bloemlezing, die hij uit de literatuur der oppositie, bijeenzamelde, is te
merkwaardig, om hier onvermeld te laten. Zij kan
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tevens dienen om de verschijning van Dr. Glasius' geschrift te verklaren - en de
heftigheid ter eener tegenover de waardigheid ter anderer zijde beter te doen
uitkomen.
Dr. Hoedemaker - zoo meldt d e S t a n d a a r d (Zondagsblad van 5 April) met
kennelijk welbehagen - schrijft er van in de V e r e e n i g i n g C h r i s t e l i j k e
stemmen:
V e r r a s t heeft het reorganisatieplan van de Synode ons niet. I t i s j u s t l i k e
h e r . Wij wisten vanzelf niet wat er komen zou. Maar nu het er eenmaal is, hebben
wij een gevoel, alsof wij het hadden k u n n e n weten. Indien dat besluit, bij ongeluk
in de wouden van Amerika, of tusschen de Kampongs van Sumatra verdwaald, door
iemand, die zijne moeder kende, gevonden werd, zou hij onmiddelijk zeggen: ‘Dat
is een kind van de synode der Nederlandsche Hervormde kerk.’ De familietrek
verloochent zich niet; al is de verlossing wat moeielijker dan anders geweest; al
hebben er ietwat vreemde geruchten omtrent het vaderschap geloopen.
V e r b l i j d heeft het ons nog minder. Er is opnieuw uit gebleken, dat wij van de
kinderen al even weinig te verwachten hebben als van de moeder. Wij, die niet
bijzonder op eene revolutie gesteld zijn, hadden zoo gehoopt dat er van lieverlede
verbetering in het ras zou gekomen zijn, zoodat wij het jonggeboren kind met een
gevoel van dankbaarheid en blijde hoop in de armen konden nemen, en zeggen:
‘Het is nog wel niet wat het wezen moet, maar er kan toch iets uit groeien; langs
den natuurlijken, wettelijken weg hebben wij een hoofd gekregen, waarin de geest
van den tijd, van de gemeente woont.’ Het blijkt evenwel meer en meer, dat wij het
geheele geslacht op den duur niet zullen kunnen gebruiken.
O n t z e t heeft het ons ook niet, want het is geen vrucht van een beginsel, en
daarom heeft het geene kracht. Veel last kan het ons berokkenen indien de gemeente
het aanneemt, maar meer ook niet. Ja zelfs moeten wij erkennen, dat het ons, in
één opzicht rust geeft te denken, dat het utiliteitsbegrip tot zijne uiterste
consequenties doorgevoerd en toegepast wordt, en dat met logische
noodwendigheid. Want aldus is het op weg om geoordeeld, in waarheid overwonnen
te worden.
Dit is immers de wet in de geschiedenis, de wet Gods?
Zoo zullen dan de kies-colleges afgeschaft, de minderheden vertegenwoordigd,
verdraagzaamheid bij de wet voorgeschreven
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worden. De gemeente zal de kerkeraadsleden rechtstreeks moeten kiezen. De
verschillende richtingen zullen hunne vertegenwoordigers verkrijgen, onder de
predikanten, de godsdienstonderwijzers, de kerkeraadsleden. De kerkeraad of de
gemeente, al naardat het beroeping van een predikant of een ouderling betreft, zal
het recht van electie hebben, uit een drietal, dat door de minderheid aangeboden
zal worden. In plaatsen, waar de minderheid niet in staat is, zich door een predikant
te doen vertegenwoordigen, zal hij over een getal beurten kunnen beschikken, aan
dat van de stemmen, die zij uitbrengt, geëvenredigd.
Overigens blijft alles bij het oude. - Neen, er wordt eene geringe wijziging, o.a. in
het reglement op het godsdienst-onderwijs, tot stand gebracht.
De predikant wordt, evenals vroeger, door zijne ouderlingen bij de aanneming
bijgestaan. Maar dit bijstaan mag geen tegenstaan worden. Zij moeten
geneutraliseerd worden.
Bij verschil van gevoelen over de toelating, zal de candidaat voor het lidmaatschap
aangenomen worden, wanneer hij zich bereid verklaart, om toestemmend te
antwoorden op de vragen, die volgens artikel 39 bij de openbare bevestiging van
lidmaten worden voorgesteld.
En wanneer hij dit weigert? - maar hiervoor bestaat niet het minste gevaar.
Wij verwonderen ons niet dat dit plan door de moderne bladen in de heftigste
bewoordingen gecritiseerd is geworden. De poging om allen recht te verschaffen
heeft, gelijk te voorzien was, tot het plegen van het grootste onrecht geleid. ‘Eene
Synode en beginselen,’ roept de H e r v o r m i n g uit, ‘zijn water en vuur.’ Ook nu
heeft het gebrek aan beginsel gezegevierd...Wij hebben nu, in de Hervormde kerk,
dit merkwaardig verschijnsel.
‘De vrijheid bestaat feitelijk, maar is niet toegestaau bij de wet.
Verdraagzaamheid is voorgeschreven bij de wet, maar bestaat niet feitelijk.
Vernuftig gevonden!
Nu kunnen alle richtingen - zij het dan ook met wat gehaspel - in de kerk blijven!’
Wij kunnen ons hier geheel mede vereenigen.
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De Synode heeft, als altijd, gerekend met de werkelijkheid, niet met de waarheid.
Maar de waarheid laat zich niet binnen de werkelijkheid opsluiten. Ieder beginsel
dringt naar de opperheerschappij.
De Synode heeft de natuurlijke richting van de verschillende stroomen afgedamd,
en ze genoodzaakt in ééne bedding door haar gegraven, - zij het ook als de wateren
die de rivier de Rhône voeden - naast elkander te vloeien.
Maar de natuurlijke loop kan op den duur niet tegengehouden worden.
Het water dat een tijdlang binnen zijne oevers wordt teruggedrongen, verzamelt
kracht en treedt er straks buiten.
De Synode heeft getracht de minderheden recht te laten wedervaren. Zij had ook
moeten bepalen, dat de meerderheid haar om den zóóveel tijd, niet mocht
overstemmen, om haar invloed op den gang van zaken te waarborgen.
Misschien hebben wij deze aanvulling van het Reglement nog te wachten.
Maar dan zouden wij daarbij tevens het zedelijk recht van de meerderheid
gewaarborgd willen hebben, die zich nu in de noodzakelijkheid zal bevinden, althans
waar zij beslist rechtzinnig is, om mannen in den kerkeraad te verkiezen en op den
kansel te brengen, wier recht van bestaan in onze kerk zij ten sterkste ontkent.’
Dr. Bronsveld in S t e m m e n v o o r w a a r h e i d e n v r e d e :
‘Ik moet erkennen, dat ik nog niemand heb ontmoet, die met de voorstellen der
Synode tot reorganisatie van de kerk was ingenomen. Zoo zal 't er meerderen gaan.
De tweede sectie van de commissie van IX, welker geest viel in dien van de
meerderheid dezer Synode, behoorde tot een groep in onze kerk, die bij de gemeente
zeker den geringsten bijval vindt. De mannen van het midden verheugen zich zeker
wel het minst over de talrijkheid van hun auditorium of het groot aantal plaatsen,
dat hen begeert. Men moge nu verschillend over dat feit denken, maar de waarheid
is, dat men tegenwoordig ter kerk komt of bij een orthodox of bij een modern leeraar.
Achtenswaardige en gemoedelijke predikanten, die tot de zoogenaamde middenpartij
behooren, zien zich hoe langer hoe meer de sympathie der gemeente ontvallen.
Men acht hun karakter en wetenschappelijke kennis en goede bedoelingen, maar
hoort haar niet. Nu
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is het toch wel iets vreemds, dat juist zij de kerk naar hun hart zouden moeten
reorganiseeren. Hun theologisch standpunt, hoe grondig ook door meer dan een
tijdgenoot verdedigd, wordt door het aankomend geslacht niet ingenomen. De eenige
hoogeschool, waar de middenpartij heerschte, is voor hen verloren. Ja, in de plaats
van den ‘humanen’ De la Sausaye werd de heer Cramer verkozen, wiens meeningen
alles behalve Groningsch zijn, en van wien de middenpartij zeker geen hulp heeft
te verwachten bij haar kerkrechtelijk streven. Een toevallige meerderheid in deze
Synode deed haar ditmaal zegevieren; doch er is geen twijfel aan, of de klassicale
vergaderingen zullen zich tegen haar voorstellen verklaren, en alles wat wij winnen
is - een jaar, waarin veel zal worden gesproken en gestreden, en toch alles zal
blijven, zooals het is, enkele wetsveranderingen in sommige reglementen
uitgezonderd.
Zooals wij weten, is ‘het recht der minderheden’ het wachtwoord dezer Synode
geweest.
Maar men heeft, in 't gegeven geval, een andere vraag te doen dan deze: hoe zullen
wij elke richting in onze kerk zooveel mogelijk tot haar recht doen komen, haar
verblijf in de kerk zoo gemakkelijk en genoeglijk mogelijk maken? Ik zal mij hier
liever dan van eigen woorden bedienen van eenige zinsneden, gevloeid uit de
keurige pen van een man, aan wien ook de middenpartij haar hulde niet weigert.
Wij bedoelen Ullmann. Aldus luidt zijn taal: ‘Is er echter sprake van de verbindende
kracht van reeds bestaande belijdenisschriften binnen een kerkgenootschap, dan
kan over die verkondiging niet beslist worden bij meerderheid van stemmen, daar
zij immers reeds bepaald is door den aard der zaak. Iedere kerk ontstaat en bestaat
door haar belijdenis. Zoo ook de Evangelische. Over datgene, wat den grond uitmaakt
van haar bestaan, kan een genootschap niet stemmen, zonder ook dat bestaan zelf
in omvraag te brengen. Kon de Evangelische kerk er ooit toe komen, haar
belijdenisschriften door meerderheid van stemmen af te schaffen, zoo zou zij
daarmeê zichzelf afschaffen. Intusschen zullen wij op Evangelisch standpunt daarbij
altijd erkennen, dat geen belijdenis mag gesteld in de plaats van Gods Woord, of
beschouwd mag worden als even verbindend of beslissend, en dat iedere belijdenis
van menschelijken aard is en iets vertoont van haar tijd,
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zoodat ieder latere tijd altijd er toe kan geraken een nog meer adaequate uitdrukking
te verlangen voor den inhoud des geloofs. Is die behoefte werkelijk een verlangen
des geloofs, niet van het indifferentisme of ongeloof, dan zal op den bodem van de
bestaande belijdenis, welke de kerk, zonder haar identiteit met zichzelf op te heffen,
en haar oorsprong te verloochenen, nooit prijsgeven kan, een nieuwe vorm verrijzen
van haar belijdenis; maar dat zal dan altijd geschieden alleen langs den weg, waar
langs slechts het echte in dezen tot stand komt; niet door uitwendige overeenkomst
en afstemming, maar door innerlijke geestesmacht en drang, onder het geweld van
groote geschiedkundige voorvallen, en eerst dan, als weer zulk een gemeenschap
des levenden geloofs in de gemoederen aanwezig is, dat slechts het rechte woord
behoeft te worden uitgesproken, om algemeene, vrije, uit het innigste des gemoeds
voortkomende toestemming te vinden.
Volgens deze beschouwing mag er in een kerk ten opzichte van de verhouding
tegenover de belijdenis geen sprake zijn van meerderheid of minderheid, en
allerminst dus van rechten der minderheden; van gelijkstellling der bestrijders onzer
concessie met haar vrienden. Tegen deze petitio principii kan niet krachtig genoeg
worden gewaarschuwd. Wij kunnen het voorstel der Synode niet eenmaal in
behandeling nemen.’
Dr. Vos in het K e r k e l i j k W e e k b l a d :
‘'t Doet mij innig leed, dat ik al wederom het harnas tegen de Synode moet
aantrekken; d.w.z. tegen de zoogenaamde middelpartij, de partij der bemiddeling
door loochening van conscientiëuse verschilpunten, ter Synode vertegenwoordigd
door negen leden. Het bedoelde besluit werd, gelukkig, slechts met eene
meerderheid van twee stemmen genomen. Dit reeds geeft hoop op eene
verpletterende nederlaag.
Ja, verpletterend moet de nederlaag zijn; de heillooze, rampzalige, het geweten
vernietigende, persoonlijke overtuiging verdoovende, het recht der Hervormde
gezindheid ontkennende, de beslissing der gemeenten schuwende
kerkgenootschappelijke beginselen dier partij zullen nu besproken, verdedigd en
bestreden, doch, naar ik wensch en verwacht, met groote meerderheid verworpen,
mocht het zijn, voorgoed veroordeeld worden.
Begrijp eens!
De Synode besloot, om de minderheden eene bepaalde plaats
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te geven in het kerkgemeentelijk verband; althans de mogelijkheid daarvoor open
te stellen.
Zijn er zooveel orthodoxen in eene gemeente, maar in de minderheid gebleven
tot nu toe, dan zooveel personen door hen in den modernen of liberalen Kerkeraad
te brengen.
Zijn er zooveel modernen of liberalen in de minderheid gebleven, dan, omgekeerd,
zooveel personen door hen in den orthodoxen kerkeraad te brengen, enz.
Het zou de handelwijze zijn van den dierentemmer, die een leeuw, een muilezel
en een tijger in één hok opsloot.
Wat de beroeping betreft, de kerkeraad zou te beroepen hebben uit een drietal
door eene zekere minderheid bij hem ingeleverd, enz.
Dit voorstel is....niet te qualificeeren.
Ik heb geijverd voor het voldoen van elke partij door zichzelve, d.w.z. voor
facultatieve kerspelvorming; dat werd door de Synode verworpen; maar daarvoor
zulk een besluit in de plaats te krijgen - wie had het durven denken!
Maar dit nog daargelaten!
Vanwaar heeft de Synode het recht, om ‘rechten der minderheden’ te
proclameeren?
Het Kerkgenootschap kent ze niet: het kerkrecht kent slechts Hervormden, lidmaten
of leden,
Daarmeê zou de natuur van het kerkrecht gansch anders worden.
Die verandering mag niet - het spreekt van zelf - aan het oordeel alleen der
kerkbestuurders opgedragen worden. Voor dit punt althans zou een algemeene
stemming noodig zijn.
Nog iets. De kiescollegies zouden vervallen naar het voorloopig besluit der Synode.
De leden des Kerkeraads zouden daarover beslissen. Dit is een groote schrede
voorwaarts. Doch de gemeente, die gestemd heeft of ze het kiescollegie al of niet
begeerde, wordt niet genoemd. Dat is ook een groot onrecht.
Wat nu te doen?
Er is haast bij! Uitstel, talmen is hoogst gevaarlijk! Binnen twee maanden zou de
stemming moeten plaats hebben.
De Heer geve wijsheid en kalmte!
Ik vrees, dat er veel noodelooze onrust geboren en veel dwaasheid uitgesproken
zal worden. Niettemin ik moet het, helaas! zeggen:
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Nog nooit werd er zulk een o n z e d e l i j k e aanslag op het kerkelijk leven gesmeed!’
Het W a g e n i n g s c h W e e k b l a d :
‘Of wij dan deze voorstellen zoo verwerpelijk achten? Bij nader inzien zeer zeker.
De Synode is in dezelfde fout van vele andere vergaderingen gevallen; ze wil te
veel op eenmaal, en krijgt derhalve niets. In de Synode heeft de middelpartij
gezegevierd. Maar was deze daar vrij sterk, in de gemeenten beteekent ze
daarentegen heel weinig. Met alle gerustheid durven we profeteeren, dat reeds de
Synode van a.s. Juli, en nog zekerder de Prov. Kerkbesturen in October e.k. de
voorstellen zullen afstemmen. Doch doen zij het niet, dan doen het de
kerkeraadsleden. Die voorstellen toch zullen noch aan de Orthodoxen noch aan de
Modernen bevallen. Beiden zullen met al dat gehaspel niet te doen willen hebben.
Er is reeds twist en krakeel genoeg; wie kan er behagen in hebben dit alles te
vermeerderen, ja ten top te voeren? Wie zou ooit zulk een Babel van verwarring
beleefd hebben? Dat de middelpartij het durft wagen, moet daaruit verklaard worden
dat ze hoop heeft daardoor haar bijna verstorven leven nog een weinig te rekken.
Maar zoowel de Modernen als wij zouden er meê verliezen. Voor ons komt daarbij
nog het groote beginsel van de eenheid der Kerk. Waarom hebben we met zoo
groote volharding in de kerk den strijd tegen de halfheid en het ongeloof
aangebonden? Omdat we geloof hebben voor de herstelling en wederbeleving der
Kerk, versterkt als dit wordt door het genieten der vruchten van de reeds behaalde
overwinningen. De Groningers zijn reeds zoogoed als opgeruimd. En die partij zullen
we in de hand werken, door haar vertegenwoordigers enkele zetels in onze
kerkeraden en nu en dan onze kansels af te staan! Er zijn in 't wezen der zaak maar
twee partijen: Orthodoxen en Modernen. Tusschen die twee moet de strijd zuiver
blijven. Wij kampen beiden om de overwinning. De Modernen steunen op de
tuimelgeest der revolutie, die al het oude afbrekend aan nieuwe vormen behoefte
heeft; de Modernen beproeven met welk een minimum van godsdienstzin de
maatschappij kan bestaan. En wij steunen op de kracht der waarheid die uit den
Heiligen Geest is, doen de Moderne wereld niet den oorlog aan, maar willen haar
nieuwe vormen bezielen met de vanouds beproefde, in haar wezen onveranderlijke
waarheid. Welnu, die strijd moet uitgestreden wor-
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den. Geen halfheid, geen water in den wijn, geen palliatieven, en evenmin, althans
vooralsnog, scheuring en scheiding. Een m o d u s v i v e n d i tusschen licht en
duisternis is er niet en mag er niet zijn.’
En zoo ook van Moderne zijde d e H e r v o r m i n g :
‘Wij verwachtten g r o o t nieuws.
't Is hitter klein wat wij ontvingen.....
't Is al weêr het oude liedje! Een Synode en beginselen, zij zijn als water en vuur.
Ook nu weêr heeft het gebrek aan beginsel gezegevierd, en het heil der kerk zal
nu hierdoor gewaarborgd worden, d a t d e k e r k e r a d e n r e c h t s t r e e k s
door de stemgerechtigden, en de predikanten door de
kerkeraden worden benoemd.
Of neen, het schijnt dat er nog iets meer gegeven wordt. Wij zeggen met opzet:
h e t s c h i j n t ; want de voorgestelde nieuwe redactie van Art. 23 algemeen
reglement is - goedhartig uitgedrukt: een redactie van J a n K a l e b a s , wetenschappelijk uitgedrukt: een redactie beneden alle critiek. Maar er s c h i j n t
toch uit te blijken, dat dit nieuwe artikel van de kerkelijke wet voorschrijft:
G e m e e n t e n ! g i j ZULT v e r d r a a g z a a m z i j n .
Ter staving van onze gissing wijzen wij op de woorden: “in het belang der
minderheden, wier godsdienstige richting van die der meerderheid verschilt.”
Is die gissing nu juist, dan hebben wij in de Ned. Herv. Kerk d i t merkwaardige
verschijnsel:
Leervrijheid bestaat feitelijk, maar is niet toegestaan bij de wet.
Verdraagzaamheid is voorgeschreven bij de wet, maar bestaat niet feitelijk.
Vernuftig gevonden!
Nu kunnen alle richtingen - zij het dan ook met wat gehaspel - in de kerk blijven.’
En later in een eenigszins verzacht oordeel:
‘Wij verklaren nadrukkelijk, dat wij niet bij u willen achterstaan in waardeering van
de m e n s c h e n , die de Synode samenstellen en van de bedoelingen, die zij
koesteren. De Synode echter is en blijft voor ons een d i n g , een abstractie. Hadden
de m e n s c h e n als zoodanig moeten besluiten, er zouden zeker andere
beslissingen gevallen zijn. Dat deze nu zoo tegenvallen, dat zij in menig opzicht
getuigen van gebrek aan vastheid van
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beginsel, dat is juist hieruit te verklaren, dat niet de m e n s c h e n hebben besloten,
maar de S y n o d e .’
En het Amsterdamsch gemeenteblad d e V r i j h e i d :
‘Wis heeft de Synode zich nu eens flink uitgesproken over de kapitale vragen van
den dag en gaat onze kerk een betere toekomst tegemoet? Ongetwijfeld zullen
zoovele vroede mannen het rechte middel gevonden hebben om aan dat onzalige
geharrewar een einde te maken en allen rustig te doen wonen in het
gemeenschappelijk huis?
Men oordeele!
Uit het officieel verslag, ons door den secretaris der Synode aangeboden, zien
wij het resultaat van haren arbeid. Noch voor de voorstellen der eerste, noch voor
die der derde sectie was meerderheid te verkrijgen. In medio tutissimus ibis, zoo
luidde haar taal en zij sloeg den middenweg in. Zich aansluitende aan de
hoofdgedachte der tweede sectie huldigde zij het stelsel van apaisement en besloot
tot eene wijziging van art. 23 van het Alg. Regl. Wat zij thans wil kan het duidelijkst
blijken uit de nieuwe redactie, welke zij, in synodalen stijl, aan dit artikel gegeven
heeft.
Het allerduurste artikel van onze kerkelijke grondwet heeft nog geen geld genoeg
gekost. Wederom zullen er honderden guldens aan ten offer gebracht worden.
Inderdaad op de uitvoering van art. 23 in staat en kerk rust kennelijk een vloek, want
het brengt vrijwat onrust en strijd in de wereld. Nu is weder de hand geslagen aan
dat art en wij waren al zoo blijde, dat wij in den laatsten tijd niet meer hoorden van
23. In Gods naam dan als het niet anders kan. Ja, a l s h e t n i e t a n d e r s k a n ,
maar dat is juist de vraag, of het zwaartepunt van den strijd onzer dagen in art. 23
te zoeken is. Naar ons oordeel ligt het elders.
De Synode heeft zich aangesloten aan de hoofdgedachte van sectie twee, maar
bedriegen we ons niet dan stelde deze op den voorgrond d a t d e l e e r t u c h t
w o r d e o p g e h e v e n . Zij gaf het onverholen te kennen, dat de handhaving eener
kerkleer bij kerkelijke rechtspraak onprotestantsch te achten is, en keurde het af
dat men afwijking van die leer met toepassing van tuchtmiddelen strafte. En de
Synode vergeet dit ten eenemale en blijft hangen aan hetgeen zij in de tweede
plaats heeft
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voorgesteld. Waarlijk de opheffing der leertucht zou verder brengen dan de wijziging
van art. 23.’
En alsof dit nog niet genoeg ware, besluit de Standaard, met eenige sophismen en
tracht der wereld diets te maken, dat de Synode, naar hare eigene verklaring in Juli
des vorigen jaars, niet 't aangewezen lichaam was, om de pijnlijke kwestie omtrent
het samenzijn en samenblijven van allen, die tot de Ned. Herv. Kerk behooren,
mogelijk te maken.
Wij wenschen wel eens te weten, wáár die eigene verklaring te lezen staat. Wij
hebben haar noch in 't officieel gedeelte van de Kerk. Courant, noch in de
Handelingen der Synode kunnen vinden.
Waartoe nu dit alles?
Men vreest, dat de minderheden in de kerk tot haar recht zullen komen. Dit wil
men niet. ‘Die minderheid moet - zooals de Kerkelijke Courant van 4 April 't drijven
der confessioneelen teekende - worden geëcraseerd. Zij heeft geen recht van
bestaan. Men kan haar trappen en mishandelen zooveel men wil! Of zoo dat niet,
men kan doen, of zij er niet ware. Men heeft te doen met het recht van den sterkste.
Andere rechten kent men niet, erkent ze althans zeker niet, en dat alles met het oog
op den meerderen bloei van den staat of de meerdere volmaking van het Godrijk
op aarde.’
Ziedaar de zaak! De Utrechtsche Kerkeraad o.a. gaf er een sprekende maar
treurige proeve van. Dit onrecht wil de Standaard bestendigd zien. Van daar zijn
partijkabaal tegen de Synodale besluiten, waardoor aan de minderheden
gerechtigheid weervaren zou. Van daar, dat het anti-revolutionaire orgaan in zijn
zondagsnummer van 12 April bij voorraad de revolutie predikt en aanspoort tot
verzet, gelijk hij dit eens in de Moerdijksche zaak deed. Als vreesde hij, dat 't beter
gevoel van billijkheid de overhand zou krijgen, tracht hij de voorgestelde regeling
terstond den weg tot welslagen af te snijden - en vraagt op een toon, die te
intimideeren tracht: ‘Waant de Synode, dat Utrechts kerkeraad thans voor Synodalen
dwang bukkend, doen zal, wat hij destijds verklaarde niet te komen of te mogen?
Gist ze niet, dat andere Kerkeraden al evenzoo als die van Utrecht oordeelen
zullen?
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Beeldt ze zich metterdaad in, dat de kerkeraden van Amsterdam, Rotterdam, 's
Gravenhage, Arnhem, enz. zich zullen laten dwingen, om tegen plicht en geweten
in, e e n m o d e r n p r e d i k a n t t e b e r o e p e n ?
Hoe ze zich vergist?’...
Intusschen durft hij z i j n e n kerkeraden nog niet aan te raden, eene daartoe
strekkende verklaring reeds vooraf ter Synodale griffie neer te leggen. Eerst dient
de goê gemeente wat meer bewerkt te worden. En nadat er door pers, dagblad en
vlugschrift lang genoeg op dit aanbeeld gehamerd is, zal men zijne trouwe knechten,
die op 't woord van den meester, op hooger kommando tegenstemmen, naar de
classikale vergadering zenden.
't Recht van den sterkste zal daar 't pleit van recht en billijkheid beslechten - en
de brutale meerderheid, door eenige confessioneele leiders aangevoerd, de
onderdrukking der minderheden moeten bestendigen.
En als dit geschied zal zijn, dan concludeert men eenvoudig weer tot de
‘machteloosheid der Synode,’ enz. enz.
Prachtige Standaards-taktiek! Waarmeê die te vergelijken?....
In uw huis is iemand krank. Uw medicus raadt rust aan. Maar gij verstoort die
rust. Gij maakt dag en nacht kabaal. De patient wordt erger en....sterft. Wat doet
ge? Gij werpt de schuld op den geneesheer - en, met een beroep op den door u
gewilden en gewenschten uitslag, scheldt gij hem een domoor.
Een schip is in gevaar. De gezagvoerder geeft last, dat men de zeilen reve en 't
anker uitwerpe. Maar gij - wat doet gij? Gij zet het scheepsvolks aan tot rebellie en als 't schip bij gemis aan eendrachtige samenwerking te morsel slaat, klaagt gij
den bevelhebber aan wegens onkunde. Triumfeerend roept gij dan uit: ‘ziet ge wel,
dat ik recht had, tegen den lompert te waarschuwen!’
Zóó zaait de Standaard wantrouwen en verzet, ten einde elke poging tot
kerkherstel te neutraliseeren en te ontzenuwen. En heeft hij zijn doel bereikt, dan
verkondigt hij het der wereld: ‘Ziet ge wel, dat de Synode geen vertrouwen bezit en
niets meer vermag!’
De classikale vergaderingen zullen het uitwijzen, of die toeleg gelukt. Wij hopen
dit niet. Waarom?...Omdat het ons leed zou doen, indien 't Synodale concept werd
afgestemd?...Omdat wij zooveel heils verwachten van de voorloopig vastgestelde
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veranderingen?...Omdat wij meenen, dat, indien de behoeften, rechten en eischen
der minderheid slechts gewaarborgd zijn, de groote kwestie zal zijn opgelost?...Dit
zij verre! zéér verre! Maar omdat wij het zouden bejammeren, dat een onedel streven
met een gunstigen uitslag zou worden bekroond. Een veeg teeken zou het zijn in
ons oog, indien de leiders der confessioneelen met hunne behendige taktiek zoovelen
op 't dwaalspoor brengen en zoo grooten invloed uitoefenen konden.
Met ingenomenheid hebben wij dus de brochure van Dr. Glasius begroet, overtuigd
als wij zijn, dat het kalme, waardige en overtuigende woord van zulk een man ingang
zal vinden bij onze Ned. Hervormden en in staat is, om der confessioneelen invloed
te breken. Niemand trouwens, die hem, den president der Synode, de bevoegdheid
zal ontzeggen, om als haar advocaat bij 't publiek op te treden. - Men zal wellicht
juist daarom zijn woord verdenken en zijne onpartijdigheid in twijfel trekken. Op 't
laatste antwoordt hij: ‘zeer zeker, indien ingenomenheid met hetgeen volgens innige
overtuiging goed en waar is, partijdigheid moet heeten, dan pleit ik mij daarvan
geenszins vrij’ bl. 15, - en op 't eerste: ‘men vreeze niet, dat mijn woord niet anders
als eene apologie van de handelingen der Synode zal zijn’ (bl. 6). 't Is ook zijn
voornemen niet eene kritiek over die handelingen en besluiten te geven, - maar wel
om zijne landgenooten, die tot de Hervormde kerk behooren, te doen inzien, waarom,
naar het hem toeschijnt, de meerderheid der Synode tot het verkregen resultaat
m o e s t komen (bl. 17).
't Doel van zijn geschrift is dus geenszins, om het Synodale plan als 't
éénig-mogelijke en uitsluitend-goede te verdedigen. Hij weet zeer goed, dat bij 't
Hoogste Kerkbestuur, evenmin als bij eenig ander collegie, de onfeilbare wijsheid
woont. Doch hij vraagt alleen waardeering van de ernstige pogingen, door haar in
't werk gesteld, om de rust en 't welzijn der kerk te bevorderen. Hij wil, dat haar
arbeid niet door boosaardig opzet in een verkeerd daglicht geplaatst, uit een valsch
oogpunt beschouwd, en met laatdunkenden moedwil verguisd worde. En daarom
legt hij de redenen bloot, die haar bewogen niet in te gaan op de voorstellen van
ste

de 1

sectie der Negen-commissie (bl. 17 en 18), - die haar de hoofdgedachte van
de

't voorstel der 2

sectie deden overnemen (bl. 18 en 19) en die haar voor de
de

aanneming der plannen van de 3

sectie deden terugdeinzen (bl. 19). Hierna
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treedt hij in eene mededeeling over de wijze, waarop die hoofdgedachte - een andere
weg was er niet - naar de beschouwing der Synode, in uitvoering kon worden
gebracht.
Een andere weg was er niet....meer.
Er bleef niets anders over, dan te beraadslagen, hoe men op de beste wijze de
minderheid tot hare rechten kon laten komen. Niets anders?....
Ja! men kon Art. 11 Alg. Regl. opheffen, wijzigen, uitbreiden.....Men kon ‘de
handhaving der kerkleer’ schrappen en leervrijheid uitspreken. De voorstellen hiertoe
ontbraken niet, - maar werden allen verworpen. Was die verwerping goed?....Ligt
in de zoogen ‘belijdenis-kwestie’ juist niet de groote oorzaak, de bron van de kwalen
en de onrust der kerk? Ja! 't Is de pijnlijke - en daarom juist de kranke - plek bij den
patient. Raakt gij hem dáár aan, dan schreeuwt hij: ‘noli me tangere!’...Maar zal een
g o e d medicijn-meester dáárom de hand terugtrekken en, in plaats van tot eene
radicale operatie, tot een pijnstillend middel besluiten?....Immers neen: welnu! zou
men daarom dan ook niet doelmatiger, verstandiger, roijaler hebben gehandeld,
door 't vrijheidsbeginsel - een hoofdbeginsel van het Protestantisme - flinkweg uit
te spreken?....
De heer Glasius deed hieromtrent een voorstel, doch vond voor zijne meening
geen genoegzamen steun. Andere leden wilden ‘de handhaving der leer’ uit Art. 11
doen wegvallen; doch dit ontmoette nog meer tegenstand.
Men deinsde terug voor de gedachte van geweld te plegen aan de overtuiging
der confessioneelen.
Men vond dezen maatregel wel wat radicaal.
En zoo bleef de steen des aanstoots onveranderd op hare plaats!
Heeft de Hooge Kerkvergadering - toen zij, in den tegenwoordigen toestand der
kerk, ter wille van de overtuiging der orthodoxen, weigerde voor de anders zeer
zeker door haar gewenschte vrijheid den weg te banen, door de handhaving der
leer te schrappen wijs gehandeld? Verdient zij daarvoor den lof, haar door den heer
Ph R. Hugenholtz toegekend, dat zij hierdoor ‘getoond heeft de gewetens der
confessioneelen niet te willen krenken’?....
Of.....vindt h i e r 't woord van afkeuring zijn toepassing (door dezelfde
zachtmoedige pen geschreven over de wijze,
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de

waarop de hoofdgedachte der 2 sectie door de Synode is overgenomen en
uitgewerkt) dat dit ontzien van de confessioneelen aan gemis van kloek en krachtig
beleid behoort te worden geweten, ‘aan dien transactiegeest, die, ofschoon met
goeden wil bestaanbaar, met name op kerkelijk gebied reeds zoo bitter veel kwaad
1)
heeft gesticht?’....
Onze lezers mogen oordeelen.
Maar dat men met dat ontzien van de confessioneelen de rust in de kerk bevordert,
veel wint en de zaken tot een goed einde brengt, - onnoozele, die zich daarmeê
vleit. Hoe méér inschikkelijkheid, toegeefelijkheid, concessiën - des te stouter de
taal, die zich van confessioneele zijde doet hooren. Heeft men dan nog niet genoeg
geleerd? Is de geschiedenis der laatste jaren een gesloten boek? Predikt ze niet,
dat het apaisementsysteem opgevat en uitgekreten wordt als een bewijs van
Synodale zwakheid, machteloosheid, knutselgeest?
Lees de organen der anti-revolutionaire partij in de kerk! Neem kennis van hetgeen
er in hare bijeenkomsten besproken en besloten wordt! Ga te rade met de wijze,
waarop zij in de vaderlandsche gemeenten werkt - en overtuig u, hoe zij met
behendigheid van alle slapheid, zwakheid, lauwheid, halfheid en toegefelijkheid
weet partij te trekken.
Hoor, hoe zij zelve daarover oordeelt! hoe zij die halfheid bestraft!....
‘Van tweeën een, zegt o.a. de Standaard van 29 Maart. “Geef òf Artikel 11 prijs
- òf wel handhaaf Art. 11.” Welke dier twee men koos, er zou winste van eerlijkheid
zijn. Nu is er slechts onzedelijke transactie, gekunsteld vergelijk, j a en n e e n
tegelijk.
Alzoo zal het onder u niet zijn! Uw j a zij ja!....’
Ziedaar den lof, den dank, de erkentelijkheid, die gij inoogst, indien gij 't offer uwer
wenschen brengt ten gevalle der confessioneele partij en uit zekere gemoedelijkheid
hunne overtuiging ontziet. Rekent gij op waardeering van die zijde, wees er zeker
van, dat gij gerekend hebt buiten den waard.
Zeg ik te veel? Is mijn oordeel te hard?

1)

Niet onaardig is het, hierbij bl. 385 en 386 op te slaan wat DR. JONCKBLOET in zijne ‘Gesch.
d. Ned. Lett. 2e druk, Deel II schrijft over de kerk en synode in 't begin dezer eeuw.
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Maar lees dan zelf in de kolommen van de Standaard (Zondagsnommer van 5 April)
de taal, waarmee zij het conciliante streven der Synode uitmonstert: ‘De Synode,
ze wendt zich naar de Groninger heeren en vindt hun voorslag van geven en nemen,
van landsvaderlijke plooien en schipperen, van ongeestelijk wegbergen van alle
beginselen, nog zoo onnaannemelijk niet!’
‘Ze erkent in deze Groninger heeren eigenlijk de eenig echte kinderen van haar
eigen geest.’
‘Zoo heb ik nu dertig jaren lang zelve geloofd en gebeden, geknutseld en gepast,
gegeven en genomen, geschipperd en geplooid, dus sprak onbewust die Synodale
booze geest, waarom zou ik de kinderen mijns geestes niet eeren? Gij Groninger
heeren, hebt het raadsel gevonden. Voor u de prijs.’
‘En zoo kwam het Synodale besluit in de wereld.’
‘En zoo wordt er met de kerk gespeeld.’
Men onderscheide wel! 't Is de vraag niet of de Synode goed handelde, toen zij
zich afkeerig betoonde van het schrappen of emendeeren der bekende woorden in
Art. 11?....Er zijn er zelfs onder de modernen, die dit meenen. Maar de vraag is: of
zij door hare inschikkelijkheid voor de overtuiging der orthodoxen bij dezen iets
goeds heeft uitgewerkt?....Heeft zij zich ten dezen eenige illusiën gevormd, dan is
bovenvermeld vonnis wel in staat, haar uit haar droom te doen opschrikken.
Of eene orthodoxe Synode op hare beurt zoo inschikkelijk zou zijn voor de
liberalen?....Of zij ‘het recht der andersdenkenden evenzeer zou ontzien, als deze
Synode deed, toen zij om der orthodoxen wil de handhaving van de leer’ niet heeft
willen schrappen? Of zij ‘aarzelen zou, om voor d e n g e e s t e n d e h o o f d z a a k
d e r b e l i j d e n i s , die thans volgens de Reglementen gehandhaafd moet worden,
bij Synodaal besluit eenvoudig de leer en de leerstukken, die volgens hare opvatting
onmisbaar zijn, in de plaats te stellen? Of er geen stemmen zouden opgaan, om
van zulk een, grootendeels uit confessioneelen saamgestelde, Synode dit betoon
van getrouwheid te vragen, te eischen, en - indien het door haar gegeven werd, dit luide goed te keuren?....Wij aarzelen niet, gelijk de heer Hugenholtz in ‘de Vrijheid’
van 11 April, daarop een stellig antwoord te geven, naardien wij het er voor houden,
dat eene orthodoxe Synode op háár standpunt niet anders handelen kan. De mannen
der confessie zijn krachtens hunne beginselen zedelijk ver-
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plicht, om ieder, die niet positief van belijdenis is, als niet in de kerk te huis
behoorende, er des noods met den sterken arm uit te zetten.
De calvinist, die, door bijkomende oorzaken tot milder oordeel gestemd, hiertoe
n i e t mocht adviseeren, zou ontrouw worden aan zijn zaak en moeten transigeeren
met zijn karakter.
De liberale man staat op een geheel ander standpunt. Krachtens het
vrijheids-beginsel, dat hij huldigt in alles, gunt hij ook aan anderen de vrijheid, die
hij voor zich zelven begeert en kan dus óók hen, die in hunne denkwijs van hem
verschillen, ja! in hunne gevoelens lijnrecht tegenover hem staan, dulden en
waardeeren. Hieruit is het waarschijnlijk dan ook te verklaren - en n i e t uit zwakheid,
transactiegeest en wat fraaie kwaliteiten al meer door de Standaard uitgedacht dat de Synode begrepen heeft, de voorstellen tot verandering van Art. 11 te moeten
verwerpen en de gewetens der confessioneelen niet te mogen krenken. En is dit
werkelijk 't geval, dan verdient zij allerminst den smaad, waarmeê zij van
onderscheidene kanten overladen wordt. Men kan van haar in zienswijs verschillen
en men kan hare besluiten bejammeren; maar men heeft dan geen recht, om haar
te beschuldigen van ontrouw aan waarheid en oprechtheid, van oneerlijkheid,
onzedelijkheid en wat dies meer zij.
Nog ééne opmerking:
De hr. Hugenholtz gaat in zijne vergoelijkende zachtmoedigheid te ver, als hij
veronderstelt, dat het voor de confessioneele partij moeilijker is gemaakt, om de
weigering der Synode, tot ‘handhaving der leer’ te waardeeren, nadat deze tot de
‘erkenning der minderheden’ besloten had. Dit laatste besluit vindt bij alle
confessioneelen volstrekt niet zóóveel weerzin en weerstand als hij zich voorstelt.
Zij beschouwen dit in geenen deele als eene ‘verplichting hun opgelegd, om in strijd
met hunne overtuiging te besluiten en te benoemen of als een plegen van geweld
aan hun geweten. Integendeel. De B a n i e r o.a. komt er juist als orgaan der
orthodoxen - en zich den tijd herinnerende, waarin de orthodoxen, in de minderheid
zijnde en niet geacht, voortdurend klaagden over de tirannie der meerderheid - met
kracht tegen op, dat het waarborgen van de rechten der minderheid op z i c h z e l f
door orthodoxen wordt afgekeurd en ongeoorloofd verklaard. Veeleer is de poging
daartoe van antirevolutionair, christelijk his-
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torisch, orthordox standpunt bezien, - aldus verklaart de B a n i e r - op z i c h z e l f
hoogst lofwaardig.
Doch genoeg over hetgeen de Synode gemeend heeft, niet te mogen doen. Ook
over hetgeen zij gedaan heeft, werd de staf gebroken. Men herinnert zich, met wat
schoone kleuren door de Standaard de genesis, de wording van haar plan is
geschetst. Ook de heer Hugenholtz verklaart, dat hij voor dit voorstel geen woord
van verdediging heeft, - en oordeelt, dat het een vrucht is van gemis aan kloek en
krachtig beleid,’ - een kind van ‘dien transactiegeest, die op kerkelijk gebied reeds
zoo bitter veel kwaad heeft gesticht.’ Anderen denken er niet zoo ongunstig over.
Voor de K e r k e l .-c o u r a n t heeft het plan iets zeer aantrekkelijks. ‘De gedachte,
o

dat minderheden ook tot haar recht kunnen komen, moet ieder, zegt ze in N . 12,
wiens gevoel van eerlijkheid, niet door zijn systeem, op den achtergrond is
o

geschoven, welkom zijn. Zij voegt er later in N . 14 bij: ‘dat zij elke poging, die in
staat of kerk wordt aangewend, om aan minderheden haar recht te verzekeren,
toejuicht met een volkomen hart.’ En als zij vraagt: ‘heeft niet d e S t a n d a a r d
zelfs er ernstig op aangedrongen, toen hij de zamenstelling eener nieuwe commissie
van reorganisatie verlangde, dat de rechten der minderheden streng zouden worden
gehandhaafd? dan ligt er in deze vraag een kras maar wel verdiend verwijt van
schromelijke inconsequentie, waarop d e S t a n d a a r d zwijgt, gelijk hij wel meer
doet, zoo vaak hij op soortgelijke misgrepen betrapt wordt. - Behalve de K e r k e l .
1)
c o u r a n t heeft ook 't C o n f e s s i o n e e l w e e k b l a d een woord van
welwillendheid veil voor 't Synodaal concept. ‘Wel kunnen ook minderheden, gaat
dit plan door, hun candidaten in den kerkeraad en op den kansel brengen en zou
dientengevolge aan Groninger of Moderne eene plaats moeten worden ingeruimd,
waar hij die tot nog toe niet had; doch er staat tegenover, dat dan ook de orthodoxen
zich kunnen doen

1)

Wij ontleenen dit bericht aan de S t a n d a a r d (Zondagsblad van 12 April). Dat het Synodale
plan ook in orthodoxe kringen toejuiching heeft gevonden mishaagt en verontrust den
Standaard niet weinig. In zijn Zondagsblad van 26 dezer beijvert hij zich dus op eigenaardige
wijze, de argeloozen te waarschuwen, opdat ze zich toch niet laten vangen in den door de
Synode gespannen ‘v a l s t r i k ’ - of bezwijken in de ‘v e r z o e k i n g ’, waarmee 't Hoogste
Kerkbestuur tot hen komt.
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vertegenwoordigen in plaatsen, waar zij tot nog toe geen kans hadden. Ook dit zou
bijdragen tot het verkrijgen van een zuivere afspiegeling een vertegenwoordiging
van de g e m e e n t e , zooal niet in een commissie of Synode, toch in de kerkbesturen
en predikanten. Het w e e k b l a d kiest dus het Synodale plan als ‘het beste, dat
nog aangeboden werd’ al erkent het tevens, dat er nog veel gebrek aan dat ‘beste’
kleeft. - En eindelijk: ook naar 't oordeel van Dr. G l a s i u s was dit 't beste dat nog
te kiezen overbleef, nadat de Synode volstandig geweigerd had, om iets weg te
nemen uit of te wijzigen in het bekende wetsartikel, dat van ‘handhaving der kerkleer’
spreekt. Ook hij meent, dat door dit plan het samenzijn en samenblijven der
onderscheidene richtingen in één kerkelijk verband kan bereikt worden. Geheel zijn
vlugschrift strekt ten betooge hiervan. Achtereenvolgens wijst hij hiertoe aan, dat
de Synodale besluiten u i t v o e r b a a r zijn, wanneer zij met welwillendheid door
de predikanten, de kerkeraden en de leden der Ned. Herv. Kerk ontvangen en ten
uitvoer gelegd worden. Hij koestert hieromtrent geheel andere denkbeelden, dan
o

de heer Hugenholtz (Vrijheid N . 15), die oordeelt, dat men den orthodoxen, door
wie de handhaving der leer onontbeerlijk is, niet als bij decreet mag voorschrijven,
dat zij van nu aan hunne overtuiging ter zijde hebben te stellen, - en dat het niet
aangaat, om in naam der gewetensvrijheid, in naam der liberale beginselen, den
gewetensdwang op te heffen, zoolang naar sommiger overtuiging daarin 't wezen
der kerk ligt, - vooral waar gelijk thans daardoor vormelijk plaats en recht zou zijn
toegekend aan de in hun oog meest-verderfelijke dwalingen. De heer G l a s i u s
daarentegen noemt de voorgestelde regeling b i l l i j k en o n p a r t i j d i g , omdat zij
aan geene enkele richting eenig voorrecht geeft boven de anderen. Door haar kan
in aller behoeften worden voorzien, terwijl niemand in zijne overtuiging gekwetst of
tot te groote inschikkelijkheid gedrongen wordt. Bovendien geven zij aan de
minderheid zooveel als mogelijk, als met recht en billijkheid bestaanbaar is, - sluiten
zij den weg niet tot eene latere vereeniging der verschillende richtingen - en zijn ze
in den geest van het Protestantisme en in dien der christelijke liefde.
Woorden van waarheid en gezond verstand, van ernst en liefde heeft de heer
Glasius tot dusver gesproken. - woorden die in de gegeven omstandigheden zeker
verdienen ter harte ge-
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nomen te worden door de kerkelijke besturen en klassikale vergaderingen, wier
consideratiën over deze Synodale voorstellen zullen gevraagd worden.
Of hij ons ten volle verzoende met den loop, dien de zaak heeft genomen?...Of
wij nog geene bedenkingen hebben tegen 't Synodaal reorganisatie concept?...Of
wij geen kerkregeling op anderen grondslag gewenscht hadden?...Dit doet thans
niets ter zake. Niet onze denkbeelden, niet onze wenschen, - maar de Synodale
besluiten hadden wij te bespreken. Op 't oordeel der pers hadden wij te wijzen - en
op 't vlugschrift van Dr. Glasius, als den weerslag op de door haar gevelde kritiek
en gevoerde polemiek. Enkele van hare scherpste uitspraken neemt hij ten slotte
woordelijk over, - weerlegt ze kort maar krachtig - en wijst ten slotte op 't hoofddoel
der beraamde en voorgedragene maatregelen: het vóórkomen nam. van eene voor
alle richtingen heillooze scheuring.
Tegen zoodanige scheuring waarschuwt hij met al wat in hem is, - en wijst daartoe
met nadruk op de steeds klimmende o n v e r s c h i l l i g h e i d , maar ook op 't machtige
U l t r a m o n t a n i s m e , de beide groote vijanden, waartegen wij allen te kampen
hebben. ‘Zullen wij dan,’ aldus besluit Dr. Gl. zijn woord tot de Hervormden in
Nederland - gedachteloos onze krachten versnipperen? Zullen wij voor onze p a r t i j
ijveren, maar hierdoor medewerken om het g e h e e l te doen vallen? Hervormden
in Nederland! ziet toe, wat gij doet en waakt, opdat het u niet te laat berouwe den
weg, op welken gij samen en krachtig kunt blijven, niet te hebben willen inslaan.’
‘De Nederlandsche Hervormde kerk in ons allen lief. Haar beslaan is gekocht
door duldeloos lijden en strijden. Zij was drie eeuwen lang de bakermat van vrijheid,
ontwikkeling en godsdienst. Zij is ons toevertrouwd door onze vaderen. Uit hunne
graven roepen zij ons toe: Handhaaft de kostbare erfenis, door ons nagelaten.
Verdraagt elkander in de liefde, want deze is de meeste!’
Wie 't voorrecht hebben, den door en door kundigen, liberalen, humanen grijsaard
te kennen, den man, die gedurende een ruim vijf-en-veertigjarigen Evangeliedienst
geen onverschillig toeschouwer van de teekenen des tijds is geweest en, door
vroegere en latere studiën met de geschiedenis van het we-
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zen en de behoeften onzer kerk bekend, geleerd heeft in het verledene lessen voor
het tegenwoordige te zoeken,’ (bl. 6) zal zeker gezind worden bevonden, om zijne
eigene persoonlijke beschouwingen en gedachten nog eens aan dat rijpe en
bezadigde oordeel ter toetste te brengen - en gevolg te geven aan het devies,
waarmeê Dr. Glasius zijne brochure in de wereld zond:
Seris venit usus ab annis:
Consilium ne sperne meum.
Hiermee is dit verslag ten einde.
Ik zeg met nadruk: ‘dit verslag’; want ons tijdschrift is geen kerkelijk orgaan - en
dus de geschikte plaats niet, om in de kerkelijke vraagstukken diep in te dringen.
Het kan en mag niet verder gaan, dan de literatuur over die kwesties van den dag
te bespreken en des gevorderd zijne lezers ook in kennis te stellen met de debatten,
door de journalistiek of de pers van den dag daarover gevoerd. Al lieten we hier en
daar, tusschen de regels in, iets van den indruk merken, door het
apaisement-systeem der Synode of het stelsel van isolement der uiterste linker zijde
op ons werk teweeggebracht, - niettemin onthielden wij ons van eene opzettelijke
ontwikkeling en verdediging onzer eigene zienswijs, vermits deze wel niemand eenig
belang inboezemen zal. En al hebben wij hier en daar onze opmerkingen niet
teruggehouden of onze bedenkingen geopperd - 't zij tegen de synodale weigering
om de ‘handhaving der leer’ uit Art. 11 A.R. te schrappen, - 't zij tegen de bezwaren,
waardoor naar sommiger meening, de erkenning van 't recht der minderheid’ gedrukt
wordt, - men leide daaruit nog niet af, dat wij eene bepaalde voorliefde voor of
besliste keus van het een of 't ander hebben willen aan den dag leggen. De taak,
ons voorgesteld, was geene andere - en kon hier ter plaatse geene andere zijn, dan die van reporter. Daarom deelden wij in de hoofdzaak mede, hoe de Synodale
voorstellen door de kerkelijke pers zijn begroet, van welke zijden en met welke
wapenen ze werden aangevallen, - en op welke gronden ze zijn in bescherming
genomen.
Doch zie! Terwijl ons verslag ter perse is, worden wij door eene nieuwe brochure
over ‘h e t k e r k e l i j k v r a a g s t u k ’ ver-
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rast. Tot ons leedwezen zien wij ons voor 't dilemma geplaatst, die òf met stilzwijgen
voorbij te gaan òf vluchtig te bespreken. Wij kiezen het laatste om der
volledigheidswille van ons overzicht, al moeten wij dit om de zaak zelve betreuren.
Ieder zal dit begrijpen, zoodra wij zeggen, dat de auteur dier brochure niemand
anders is, dan Mr. H. PH. DE KANTER, lid der negencommissie, die met den heer
Hugenholtz het kerspel-voorstel bij de Synode heeft ingediend. Men weet, dat dit
plan na breedvoerige beraadslagingen (Zie verv. Hand. bl. 61-72) met 12 tegen 4
stemmen verworpen werd. Intusschen is het volstrekt ‘geen wrevel over het
betrekkelijk slecht onthaal’, hetwelk aan 't kerspelvoorstel weervoer, dat hem de
pen in de hand geeft, om tot v e r w e r p i n g der Synodale besluiten te adviseren.
Hij verklaart, dat het zijn doel is, om de kerkeraden voor te lichten ‘opdat door ieder
kerkeraadslid met volkomen kennis van zaken gestemd worde’, - en dat zijn woord
‘uit dezelfde drijfveeren voortkomt, die hem het mandaat der Synode deden
aannemen’ (bl. 7). Voor ons was deze verklaring overbodig. Ook z o n d e r zijne
nadrukkelijke verzekering zouden wij dit reeds hebben aangenomen. Neen. Niet
aan kleingeestigen en spijtigen oppositiegeest schrijven we zijn ongevraagd advies
toe, - maar wel (zoo als hij dit bl. 34 uitdrukt) aan ‘de overtuiging, dat de voorgestelde
plannen te kort doen aan twee onafwijsbare eischen, die bevredigd m o e t e n
worden, zal de agitatie ophouden, en zullen rust en vrede wederkeeren. Deze twee
eischen zijn: 1. Volle vrijheid voor de conscientiën, - 2. de kerk eene waarheid.’
Dat met deze beide eischen de Synodale voorstellen in lijnrechten strijd zijn ziedaar 't hoofddoel van zijn betoog. Wij gaan alles wat hem tot inleiding van dit
betoog dient, thans voorbij, omdat wij dan dikwerf in herhaling van reeds
meêgedeelde zaken zouden vervallen. Wij herinneren slechts, dat de Synode de
e

zoogenaamde h o o f d g e d a c h t e van 't voorstel der 2 sectie heeft aangenomen.
‘Als die hoofdgedachte werd door haar beschouwd: dat bij beroeping van predikanten
en bij benoeming van ouderlingen en diakenen aan de minderheden, bepaalde
rechten werden toegekend, en wel door haar, naar hare getalsterkte, in den éénen,
kerkeraad te doen vertegenwoordigen’ (Hand. bl. 59).
Deze hoofdgedachte nader uitgewerkt en de regeling harer uitvoering - maken
de Synodale voorstellen uit.
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MR. DE KANTER nu keurt ze af, omdat:
o

1 . ieder reglement, op dezen grond gebouwd en daaraan leven gevende,
o n g e s c h i k t is, om te volbrengen, wat de Synode van Juli gewild heeft: nl. het
samenzijn en het samen b l i j v e n der onderscheidene richtingen. - Zóó ook komt
dat synodaal ontwerp slechts aan een zeer ondergeschikt punt tegemoet. Tal van
eischen, die de onbeperkte gewetensvrijheid doet en doen moet (en hij noemt er
bl. 17 en 18 slechts een paar van), laat het onbevredigd. Orthodoxen noch modernen
kunnen er zich dus meêvereenigen - en 't gevolg zal zijn: dat er van het samen
blijven niets komt,
o

2 . omdat de thans voorloopig gearresteerde regeling daartoe ook ten eenenmale
o n v o l d o e n d e is. Nadat hij dit (bl. 18-21) heeft aangetoond, bewijst hij bovendien,
dat zij o n u i t v o e r b a a r is. Is dit bewijs niet voor wederlegging vatbaar, dan
gelooven wij, dat de practische bezwaren het synodaal concept maken tot een
doodgeboren vrucht. Edoch - vergeten wij onze rol van referent niet. Anders zouden
wij waarschijnlijk den lust niet kunnen wederstaan, om toe te geven aan vragen, als
deze:
Schuilt er geen overdrijving in de vrees, die hij (bl. 5.) uitspreekt, dat de orthodoxe
partij ‘ongetwijfeld de plannen, die gereed lagen en die eene revolutie beoogden,
zou hebben uitgevoerd,’ indien de Synode van 1873/4 het gewaagd had, om 't groote
struikelblok uit Art. 11 A.R. op te ruimen?....Is ‘vrees’ in den regel niet eene zéér
slechte raadsvrouw?....Verhindert zij ons niet, den stand der zaken met een kalm
helder oog te beschouwen en haren loop met krachtige hand te leiden?....Hoe kan
Mr. de Kanter dan goedkeuren, dat de Synode, dat ‘omzichtig lichaam,’ voor welk
‘conservatieve geneigdheid’ hij zelf zoo weinig sympathie gevoelt (bl. 34) uit
‘bedachtzame voorzichtigheid voor de wijziging van Art. 11 is teruggedeinsd’?....En
was die goedkeuring te wachten van een man, die (bl. 10) tot de conclusie komt:
‘dat de tegenwoordige kerkvorm de vrijheid des gewetens in den weg staat, en dat
deze in zich zelven onwaar is, omdat hij alleen past voor eene belijdende kerk, wat
de tegenwoordige Nederlandsche Hervormde Kerk niet meer is’? - Van een man,
die (bl. 11), 't navolgend merkwaardig bewijs levert, dat de kerkvorm onwaar is, als
hij schrijft: ‘immers art. 11 van de grondwet der kerk sprak van hare leer en de
handhaving daarvan, en niemand wist te zeggen, wat die leer was. Niemand kon
haar dan ook
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handhaven. Zij werd dan ook niet gehandhaafd. Soms werd er wel één leer
gehandhaafd en wel deze, dat ieder de leer der kerk mocht opvatten naar eigen
overtuiging, maar die manier van handhaven vond bij een overgroot deel der kerk
juist de heftigste bestrijding’?....Zou men na zulk eene diagnose niet verwacht
bebben, dat hij, wiens leuze het is: ‘maak de kerk tot een waarheid, opdat zij het
recht niet verspele, om zich te noemen naar den grooten menschenzoon’ 't
geneesmiddel voor de kwaal in Art. 11 zou hebben gevonden?....Waarom niet in
de radicale oplossing der belijdenis-kwestie heil - maar in ‘isolement’ een uitweg
gezocht?....Is het dan zóó zeker, dat het e e r s t e de kerk v e r s c h e u r t , en.....wordt zij door 't l a a t s t e niet feitelijk v e r d e e l d ?....Ducht men bijhet e e r s t e
practische bezwaren, zijn ze bij de uitvoering van 't l a a t s t e nog niet veel talrijker
en zwaarwichtiger? Zal dit l a a t s t e de rust en den vrede in de kerk herstellen?....Ligt
dan in 't i s o l e m e n t de kracht, die de onderscheidene richtingen der kerk doet
samenzijn en - blijven?....Of zal dit weder gevonden moeten worden door ‘eene
verklaring in algemeenen zin’, die de ‘zich van lieverlede vormende groepen’ toch
in één kerk-verband bijeen houdt?....Waarin zal die algemeene verklaring bestaan?
Zullen zich allen daarmee vereenigen?....Eindelijk: zal het in gemeenten, waar de
splitsing der richtingen niet gebiedend noodzakelijk is, bij 't oude blijven? Wie zal
over het ‘gebiedend noodzakelijke’ oordeelen? Wie ook zal beslissen, of en hoe de
groepeering zal plaats hebben? Vooral op 't land, in dorpsgemeenten? Zal het daar
de rust en den vrede bevorderen?....Maar al vragen genoeg! Een punt willen wij
nog releveeren. Mr. DE KANTER verklaart (en 't schijnt, dat hij ook van de S y n o d e
spreckt): ‘niemand heeft durven beweren, dat het (plan der uiterste linkerzijde) geen
volledige uitvoering was van het mandaat der Synode’ (bl. 12). ‘Ik hoop aan te toonen
(zegt hij bl. 13) dat de Synode zelve, bij een merkwaardig rapport, door drie leden
harer meerderheid uitgebracht, erkend heeft, dat alleen langs den weg door de
uiterste linkerzijde aangewezen, volledige uitvoering aan het mandaat der Synode
te geven is.’ Hij legt hierop nog algewicht. Maar hoe moeten wij het dan opvatten,
e

als wij in de H a n d e l . (bl. 66, 37 zitting) het navolgende aantreffen: ‘Velen deelen
in het bezwaar, dat gisteren reeds tegen het plan te berde werd
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gebragt, dat het in plaats van de onderscheidene rigtingen in één kerkelijk verband,
1)
o v e r e e n k o m s t i g h e t m a n d a a t te doen samenblijven, haar van elkander
verwijdert en hierdoor tot scheuring en ontbinding der kerk leidt’?....Hoe is hiermeê
te rijmen: ‘niemand heeft durven beweren, dat het geen volledige uitvoering was
van het mandaat der Synode’?....
Doch keeren wij tot onze eigenlijke taak terug!
Te refereeren valt.er evenwel weinig méér, dan dat de heer D.K. nog de Synodale
Voorstellen in zake reorganisatie van 't k e r k b e s t u u r en de e i n d s t e m m i n g
over een gedeelte dier voorstellen d o o r d e k e r k e r a d e n bespreekt (bl. 33-32).
Hem in al deze bijzonderheden te volgen, gaat hier niet aan. Maar wij gelooven een
goed werk te doen, door de betrokkene kerkel. besturen en personen, die over deze
punten hunne stem moeten uitbrengen. dringend aan te raden, van zijne op- en
aanmerkingen de noodige kennis te nemen. Met de meesten kunnen wij ons geheel
vereenigen. - Maar wat vooral onze sympathie heeft opgewekt is zijn slotwoord,
zijne ernstige vraag aan de Synod. Commissie en aan de Synode van 1874 omtrent
de al-te-laag verwaarloosde b e h e e r s k w e s t i e . Wáárheen het moet, als deze
belangrijke zaak telkens naar de Synod. Comm. verschoven wordt?...dat zal, helaas!
de tijd leeren. Deliberante Senatu etc.
En nu, nog een woord van dank en hulde aan Mr. DE KANTER. Wien het om de
waarheid te doen is, zal naast het advies van den president der Synode dat van
een degelijk lid der gemeente en een scherpzinnig Jurist weten te waardeeren,
en......het ‘audi et alterum partem’ zal hem voor eenzijdigheid bewaren. Du choc
des opinions la vérité jaillit.
De classikale vergaderingen zijn in aantocht. De Synodale voorstellen zullen dan
aan de vuurproef onderworpen worden.
Of men wèl doet, door ze te b e s t r i j d e n , omdat zij niet in alles aan zijne eigene
inzichten beantwoorden - òf door ze te v e r d e d i g e n , omdat zij bij den bestaanden
gang en toestand van zaken de minste bezwaren en de beste resultaten opleveren
voor 't welzijn en den bloei der N.H. Kerk? - - - Ziet daar eene vraag, tot welker
oplossing dit verslag misschien leiden kan, - maar waarmee het niet eindigen mag.
Ook ten dezen zij een iegelijk in zijn eigen gemoed ten volle overtuigd!..

1)

Wij onderschrappen. VAN EYK.
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Wis- en Natuurkunde.
G.C.W. Bohnensieg. Hoe men ziet en wat men ziet' met den Mi kroskoop.
- Dr. F.C. Winkler. Het lichaam van den mensch - Mr. S.C. Snellen van
Vollenhoven. Vijf Entomologische wandelingen. - Dr. F.C. Winkler.
Luchtverschijnsels. Vier goedkoope, nette, geïllustreerde Volksboekjes,
op de wijze als tegenwoordig met zooveel bijval o.a. in Engeland
geschiedt. - Uitgaaf van A.C. Kruseman, te Haarlem.
Onder de wetenschappelijke quaesties onzer dagen, neemt die, waaraan men den
naam van ‘het populariseeren der wetenschap’ geeft, een voorname plaats in. Niet
zoo heel oud is dit vraagstuk nog. Er was een tijd dat alleen de ingewijden zich met
de wetenschap bezig hielden, terwijl het volk hoogstens met de resultaten kennis
maakte. De eersten waren als de uurwerkmakers, wien het vergund is een blik in
het raderwerk te slaan, de laatsten als zij die slechts op de wijzerplaat kijken, om
te zien hoe laat of het is. Geheimhouding was vaak de leus van den man der
wetenschap: een nieuwe vinding bleef privaateigendom, werd soms aan enkelen
toevertrouwd, of daalde met den vinder ten grave, zonder ooit publiek domein
geworden te zijn. Zelfs dan, als de meester zijne studiën aan de wereld openbaarde,
stuitte men bij de kennismaking nog altijd op onoverkomelijke zwarigheden; omdat
het pourquoi du pourquoi met opzet of uit gewoonte verzwegen was. - Naarmate
echter de wetenschap zich uitbreidde, naarmate zij op hechtere grondslagen begon
te rusten, en hare uitkomsten in het dagelijksch verkeer meer en meer op den
voorgrond traden, kwam er aan den eenen kant gereeder aanbod, aan den anderen
gretiger vraag, en de markt der kennis werd steeds levendiger. Nu vertoonde zich
dan ook weldra het verschijnsel, dat telkens weer in de natuur optreedt, dat namelijk
de reactie de voorgaande actie verving: naar gelang de laatste sterker was bleek
de eerste krachtiger te zijn. Nu geen opzettelijke tegenoverstelling meer van
ingewijden en oningewijden, van adepten en leeken: geen afscheidingen of
geheimen. Nu de sluizen der wetenschap open gezet, en de wateren des levens
laten stroomen, opdat elk zijn dorst er aan lessche, ze neme zelfs om niet. Hier ziet
men de inrichtingen van onderwijs toenemen in hoeveelheid en gehalte;
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dáár wordt boekwerk op boekwerk uitgegeven, waarin de wetenschap tot het volk
wordt gebracht; terwijl ginds voordrachten worden gehouden, om hen, die er nooit
van hoorden, op een gemakkelijke wijze een blik in de geheimen der natuur te doen
slaan. Was er vroeger maar één stem onder de mannen der wetenschap omtrent
het populariseeren, ook nu bleek dit het geval te zijn; alleen met dit verschil, dat de
meeningen van voorbeen en toen lijnrecht tegenover elkaar stonden. In de beide
pliasen alzoo mocht er van geen eigenlijke quaestie sprake zijn. Maar toch kon die
niet uitblijven.
Het bleek namelijk weldra dat het lang geen gemakkelijke taak was, om dat wat
men zelf slechts door gezette studie was machtig geworden, aan een ander in bezit
te geven, zonder dat hij er zich bijzonder voor behoefde in te spannen. Dat, waar
aan den eenen kant de berg hoog, en aan den anderen de kracht gering was, de
gegevens uiterst lastig te noemen waren voor hem die den zwakke van kracht het
uitzicht wilde doen genieten, dat op den bergtop te aanschouwen was. Daartoe kon
het niet voldoende zijn zelf op de hoogte te staan; men moest daarenboven nog de
geheime wegen en kronkelingen kennen, langs welke men zonder veel inspanning
stijgen kon. Men moest een zekeren tact bezitten om de hindernissen ongemerkt
te doen verwinnen en de bezwaren onzichtbaar te maken. Aan die kennis, aan dien
tact ontbrak het meestal, en de pogingen mislukten dan. De vroeger oningewijden
werden soms halfgeleerden en betweters; de vooroordeelen, die men overwonnen
waande, waren of in het geheel niet geweken, of hadden plaats gemaakt voor andere
niet minder gevaarlijke: niet minder gevaarlijk omdat ze schijnbaar op
onomstootelijken grond rustten.
Maar, afgezien van die mislukte pogingen, die het populariseeren der wetenschap,
wat den modus quo aangaat, tot een vraagstuk van den eersten rang verhieven,
was er nog iets anders dat weldra de aandacht begon te trekken.
In de eerste drift had men, zooals het meestal gaat, te weinig over de gevolgen
nagedacht, die de krachtige reactie hebben zou. - Trouwens de gevolgen van een
algeheelen omkeer zijn nimmer te overzien - Zoo hier en daar werd weldra de
opmerking gefluisterd, dat algemeene verlichting zeker wenschelijk was; maar dat
men daarbij met behoedzaamheid moest te werk gaan. Dat het oog, dat aan de
duisternis gewend is, door den
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plotselingen lichtglans verblind en onbruikbaar kan worden voor datgene waarvoor
het geschikt moet zijn. Dat alle plotselinge veranderingen van richting tot schokken
aanleiding geven, die zoo licht gevaarlijk kunnen worden, zoowel voor hen die er
direct, als voor hen die er indirect aan blootgesteld zijn. En nu meene men niet dat
die bedenkingen uitgingen van het kamp van hen, die uit beginsel tegen den
bedoelden vooruitgang gekant waren; want zij hadden deze en nog veel verder
gedrevene aanmerkingen niet maar gefluisterd, doch voortdurend van de daken
verkondigd. Wat ik daar zeide dat men fluisterde, werd vernomen van sommigen
onder hen die vroeger vooraan gestaan hadden in de rijen der voorstanders van de
wetenschappelijke emancipatie. De physioloog die vroeger zijn uiterste best gedaan
had, en werkelijk met succès, om der menigte een kort begrip van de lichamelijke
samenstelling van den mensch mee te deelen, ondervond met schrik, aan het
ziekbed van een zijner hoorders, dat de patient er een diagnose op zijn eigen hand
op na hield, die, ja, wel van goede gronden uitging; maar die in de gevolgtrekkingen
voor den een gevaarlijk, voor den ander onuitstaanbaar hinderlijk werd. De
psycholoog, die zijne resultaten van jaren studie en ondervinding met ijver in de
wereld gezonden had, erkende dat hij het zóó niet gemeend had, toen hij de poësie
des levens verdwijnen, en voor een grof rationalisme plaats maken zag. En de
phylosoof.....Och, hij merkte het wel, dat de gevolgtrekkingen, die uit zijne ware
onderzoekingen of meest gevierde hypothesen onmiddelijk afgeleid moesten worden,
bij allen lang niet de verwachte uitwerking hadden: dat hetgeen de man van
wetenschap en beschaving kon dragen, bij den niet ontwikkelden en onbeschaafden
als een gevaarlijk vergif werken zou. - Geen wonder dat, ook van dien kant gezien,
het populariseeren der wetenschap door velen als een zaak van bedenkelijken aard
werd beschouwd, dat er dus aanleiding tot een quaestie bestond.
Deze beschouwingen waren het die mij voor den geest kwamen, toen mij de
aangekondigde volksboekjes, wier titels reeds genoemd werden, door de redactie
der Vad. Lett.oef. ter bespreking werden aangeboden. Volksboekjes.....maar dan
behooren ze immers tot die soort, welke bepaaldelijk bestemd is om het volk te
onderwijzen, dan treden ze in de rij der middelen die ter verlichting en beschaving
der menigte worden aangewend, en dan hangt de aanvankelijke appreciatie af van
de partij die
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we in de daareven beschrevene quaestie kiezen. Waren we van oordeel dat er
reeds genoeg, of misschien wel te veel in die richting gedaan werd, dan zouden we
zonder verder onderzoek onze afkeuring moeten uitspreken over deze nieuwe
onderneming. Meenden we daarentegen dat er in het gezegde opzicht niet te veel
kon gedaan worden, dan zou ons oordeel alleen van den modus quo afhangen, die
ons uit de lezing blijken moest.
Wat mij betreft ik gevoel geen afkeer à priori: ik meen niet dat er reeds te veel of
zelfs genoeg gedaan is om de menschen wijzer te maken. Maar wel houd ik mij
overtuigd, dat niemand zich van zijne pogingen illusies behoort te maken. Naar
mijne opvatting is de menschelijke geest een akker, die op zijn tijd bewerkt moet
worden, en waar men later als de bloeitijd gekomen is, maar zoo geen willekeurige
veranderingen kan aanbrengen. Hij wiens oog niet in de jeugd voor het schoon der
wetenschap geopend werd, die als knaap reeds leerde de dingen te nemen zooals
zij waren, zonder zich veel om het hoe en waarom te bekommeren, zal niet
gemakkelijk den lust erlangen, die zoo bij uitnemendheid ter opname van kennis
noodig is. Als de eenvoudige vragen die van de kinderlippen vloeiden, en die zoo
welsprekend getuigenis aflegden van het aanwezen der nog sluimerende kiem,
hoogst gebrekkig of in het geheel niet beantwoord werden, mag het ons niet
verwonderen wanneer we later den mensch aantreffen, met een gemoed waarin
die kiem verstikt is. Daarom zou ik hem, dien het waarlijk om verlichting en
vooruitgang te doen is, willen toeroepen: wend uwe pogingen in de eerste plaats
bij het jongere geslacht aan. Richt uw oog op het onderwijs der jeugd, en vereenig
u met hen die hunne krachten daaraan besteden. Zie, ik wil het wel bekennen, waar
ik mijne belangstelling in de volksboekjes die vóór mij liggen toonde, door ze te
lezen en te herlezen, ten einde er mijn oordeel over te kunnen uitspreken, het was
niet het minst omdat ik met den uitgever de verwachting deelde, dat ze in handen
zouden komen van de hoop des vaderlands.
Zullen deze en dergelijke werkjes ook in uitgebreider kring eenig nut hebben, dan
moet er de eigenschap niet in ontbreken, waarover ik sprak, toen ik van de moeielijke
quaestie gewaagde die in den modus quo opgesloten ligt. En hoe bezwaarlijk is het
niet aan die voorwaarde te voldoen. Zoo bezwaarlijk, dat ik bijna zou aarzelen een
positief afkeurend oordeel te doen hooren, over
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het werkje dat voor het volk werd uitgegeven, maar waarin de rechte toon niet
aangeslagen werd. Daarenboven, het zij hier nog met betrekking tot het al of niet
wenschelijke der voortgaande volksontwikkeling gezegd, moet hij die zich tot het
volk wendt, in zooverre met behoedzaamheid te werk gaan, als hij bedenken moet
dat veel wat wetenschap mag genoemd worden niet voor het volk geschikt is, en
dat wat voor den een belangrijk is, voor den ander soms onverschillig moet zijn.
Vóór ik tot de bespreking van den inhoud onzer boekjes overga, mag ik niet
nalaten een woord van lof uit te spreken over de keurige uitvoering. De eerste aanblik
reeds doet ons wegens den netten omslag aangenaam aan. Bij nadere kennismaking
zien we dat de druk helder is en dat de voorkomende afbeeldingen goed uitgevoerd
zijn, in één woord dat de technische bewerking niets te wenschen overlaat. - Ik
begeef mij nu tot de beschouuwing van:
1. H o e m e n z i e t e n w a t m e n z i e t m e t d e n M i k r o s k o o p .
In een voorrede worden we hier herinnerd aan de uitgave van twee boekjes van
den Engelschman Baker, die over den microscoop handelen; benevens aan het
standaardwerk van Dr. Harting, over hetzelfde onderwerp. De schrijver geeft daarbij
aan dat zijn arbeid, hoewel in beknopten vorm, als een navolging van Bakers werk
te beschouwen is.
Daarop wordt in het eerste hoofdstuk het nut van den microscoop betoogd, bijna
zou ik zeggen opgevijzeld. Immers dat dit hier vooral niet te laag gesteld wordt moge
blijken uit de zinsnede: ‘zal de koopman zich overtuigen van de goede hoedanigheid
van het hem aangebodene handelsproduct, de mikroskoop kan hem elke bedriegerij
van den vervalscher, of elk ander bijmengsel daarin aantoonen.’ De bedoeling is
hier kennelijk minder absoluut, dan men bij de lezing meenen zou. Iets dergelijks
geldt voor de uitdrukking: ‘Met dit wertkuig (den microscoop) slaan wij een blik in
de geheimste bijzonderheden van het leven, in de diepste diepten der zee, op den
bodem onzer moerassen, aan den voet der eiken, van den bouw der planten en
van de samenstelling van ons eigen lichaam.’ Wat zou hij die er niets van wist wel
van zulk een werktuig verwachten?...En welk een teleurstelling zou hij daarbij
ondervinden!
Vervolgens vinden we een beschrijving van den microscoop, die voor hem die
een weinig natuurkunde geleerd heeft tamelijk
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overbodig is, en die hem die dit voorrecht mist niet veel licht in de zaak geeft. Enkele
aanwijzingen met betrekking tot het gebruik zijn hier op hare plaats, en
behartigingswaard voor hen die voornemens zijn zich in het gebruik van den
microscoop te oefenen. Hetzelfde moet gezegd worden omtrent hetgeen we in het
derde hoofdstuk met betrekking tot het vervaardigen en bewaren der preparaten
lezen.
Nu volgt de opsomming van een reeks van zaken, die door middel van het
genoemde werktuig waargenomen en onderzocht kunnen worden; zooals: de
kristallisatie van opgeloste zouten, verschillende planten-organen, infusorien en
andere kleine dieren. Daarna komen ook grootere dieren ter sprake, en wel met het
oog op hunne organen, welke door den microcoop waargenomen moeten worden,
bijv. de spintoestel der spin, de oogen der vlieg, de schubjes van de vleugels eens
vlinders, de haren der huid enz. Later volgen de melk en het bloed, waarbij het dan
aan den lezer, wiens verwachting misschien door de aanvankelijke lezing een weinig
te hoog gespannen was, blijken kan, dat omtrent die vervalsching welke bij de melk
toepasselijk is, namelijk de bijvoeging van zuiver water, door den microscoop weinig
te zeggen valt. De plantaardige en dierlijke weefsels worden ten slotte aan
beschouwing onderworpen, en hierbij blijkt dat draden van plantaardigen en dierlijken
aard, door middel van den microscoop, onderling onderscheiden kunnen worden.
Bij de lezing stuitte ik, behalve op het reeds aangegevene, op enkele uitdrukkingen
of voorstellingen waarover hier een enkel woord.
Op bladzn. 14 en 15 vinden we een geruststellende verzekering, met betrekking
tot het gevaar dat er voor het gezichtsorgaan zijn zou bij het gebruik van den
microscoop. Ik acht het niet ondienstig hierbij indachtig te maken op het feit, dat het
veelvuldig zien door dit werktuig aanleiding geven kan tot bijziendheid.
De onderzoeking naar den oorsprong der dingen wordt, op bladz. 28 à propos
van de celkern, wat al te ver weggeworpen. De schrijver spreekt daar van: ‘onnutte
bespiegelingen die ons niets verklaren en ons niets leeren,’ denkelijk alleen omdat
zijn werkje voor de theorie, welke op die diepzinnige vragen betrekking heeft, geen
geschikte plaats aanbiedt. Dit laatste stem ik gaarne toe; maar dat de studie van
dergelijke onderwerpen ijdel zou
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zijn, dat het zoeken naar den sleutel van tot nog toe niet ontsluierde geheimen
dwaasheid zou wezen; neen, dat kan niet in de bedoeling des schrijvers liggen, die
er blijkbaar zelf voor is de wetenschap uit te breiden, en die het mij ongetwijfeld zal
toestemmen, dat niet slechts quantitatieve maar ook qualitatieve uitbreiding der
kennis wenschelijk is.
We vinden op bladz. 31, een ‘helaas’ uitgesproken, over het ‘beginsel van strijd
en tegenstand dat in de diepste plooijen en verborgenste hoekjes der natuur wordt
waargenomen.’ De bedenking dat dit beginsel onvermijdelijk noodzakelijk niet alleen,
maar ook van de grootste nuttigheid tot veredeling van het geheel is, zou ongetwijfeld
die verzuchting teruggehouden hebben.
Ik meen nog te moeten opmerken, dat op bladz. 32, bij de beschrijviug der
‘langgerekte elementen,’ het prosenchym weefsel bedoeld wordt. De uitdrukkingen
daar gebezigd zouden wellicht aan de vaten doen denken, die eerst later besproken
worden.
Eindelijk nog wordt, op bladz. 57, met het oog op den microscoop, aan de
schimmel een te wijden werkkring toegeschreven, waar we lezen: ‘Schimmel verpest
de lucht door de rotting die zij veroorzaakt, en verwekt de reukelooze ontbindiag,
waardoor aan den dampkring, die algemeene voorraadschuur van bouwmaterialen
voor dieren en planten, de elementen teruggegeven worden, die een tijd lang in een
of ander bewerktuigd wezen waren vastgelegd.’ Zij die niet weten hoe groot de rol
is, die, bij de bedoelde veranderingen, door microscopisch kleine laag georganiseerde
diertjes vervuld wordt, zouden hier gevaar loopen van op een dwaalspoor te geraken.
Ik herinner er hier aan dat, volgens de theorie van Pasteur, die wel door de
heterogenisten bestreden maar niet omvergeworpen is, de dierlijke kiemen, de
eitjes, die in den dampkring zweven, in en op de voor verrotting vatbare
zelfstandigheden vallen, dat ze zich daar ontwikkelen, zoo de levensvoorwaarden
gunstig zijn, zich ten koste der zelfstandigheden voeden, en zoodoende een
moleculaire verandering te voorschijn roepen, waaraan men den naam van bederf
of verrotting geeft.
Vrij apodictisch klinkt ook de dan volgende uitspraak: ‘Schimmel verwekt ontelbare
deels lastige deels gevaarlijke ziektevormen; schimmel eindelijk stijgt uit de vochtig
warme laaglanden en rystvelden van Oost-indie onzigtbaar op, en trekt als
onmeedoogende worgengel, als Aziatische cholera van land tot land, van werelddeel
tot werelddeel overal duizende offers ten doode doemend.’ Hier wordt als ontwijfel-
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baar zeker verkondigd, wat slechts vermoed wordt. Ik erken dat de onderstelling
veel grond van waarheid heeft; maar toch meen ik er op te mogen wijzen dat de
grootste voorzichtigheid ten opzichte van deze en dergelijke theoriën in acht genomen
moet worden.
Daargelaten de gemaakte opmerkingen, die ik meende niet achterwege te mogen
laten, moet nog de hoofdvraag beantwoord worden, of we namelijk hier een
v o l k s b o e k j e hebben: als zoodanig toch werd het ons aangeboden. En dan moet
ik er onmiddelijk de aandacht op vestigen, dat het volk, hetwelk hier bedoeld kan
worden, betrekkelijk veel geld, tijd, kennis en lust moet bezitten; zoodat als men de
eenigszins gefortuneerde renteniers, oud-liefbebbers der wetenschap, buiten
rekening laat, er, in ons vaderland, niet veel volk overblijft, waarvoor dit boekje
geacht kan worden bestemd te zijn. Men oordeele
Hij die zich het genot wil verschaffen, dat hier door den schrijver beloofd wordt,
dient zich aan te schaffen: een microscoop van plus minus zestig gulden, een
prepareermes, een pincet, prepareernaalden, verschillende glazen en glaasjes, een
paar loepen, etc. Dit nu is zeker geen bezwaar voor iemand, bij wien het er op een
enkele honderd gulden meer of minder voor zijn menu plaisir niet aankomt; maar
de handwerksman, in den eigenlijken zin; maar de ambtenaar, vooral de lager
geplaatste; maar de kleine handelaar of rentenier; maar dit volk, in een woord - Och,
het heeft reeds sedert lang sommige dingen, die vroeger gerekend werden tot de
eerste levensbehoeften te behooren, zoo zeer zien verminderen en inkrimpen, dat
er vaak met den besten microscoop geen sporen van op zijne tafel te ontdekken
zijn. En wat het opsporen van vervalschingen betreft, daar kan hij volstrekt geen
werk van maken; daar dikwijls alleen het gebruik van een surrogaat hem in staat
stelt zich het artikel aan te schaffen, dat hij anders niet zou kunnen betalen.
Niet alleen echter is er geld, er is ook tijd noodig zoo men de in dit boekje beloofde
genoegens smaken wil. Zie, al wordt er in het werkje nauwelijks van gewaagd, of
het moest zijn met een paar woorden waar er van ‘een weinig geduld’ gesproken
wordt, zij die er de proef van genomen hebben kunnen het getuigen, dat er voor het
prepareeren van voorwerpen, ten gebruike bij den microscoop, een zeer groot
geduld, veel oefening, en dus ook veel tijd vereischt wordt. En het is hiermee
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zooals met meer andere zaken: alleen voortgezette arbeid leidt tot het doel. Iemand
die een ledig oogenblikje heeft kan, ja, den microscoop even voor den dag halen
en het een of ander bezien, dat gereed gemaakt ligt; maar zoo hij zelf iets degelijks
in dit genre wil tot stand brengen, dan zijn geen korte verlorene oogenblikjes te
gebruiken; daar een telkens afgebrokene arbeid tot niets leidt. Een eenigszins
gejaagde beweging, een ietwat bevende hand, zijn dingen die hier vrij onbruikbaar
zijn.
Maar ook kennis is hier onmisbaar. Waar het op het rechte begrip van den
microscoop aankomt, verwijst de schrijver naar de werken die over natuurkunde
handelen, en onderstelt alzoo dat men die, ten minste voor zoo ver het hier noodig
is, bestudeerd heeft. Later wordt hier en daar eenige kennis van natuurlijke historie,
vooral van botanie gevorderd, om met goed succès de aanwijzingen van den schrijver
te volgen. Hoe toch zal men anders het ‘Mnium cuspidatum’ machtig worden, op
de enkele aanduiding dat het in de omstreken van Haarlem groeit. Of hoe anders
den gegeven raad opvolgen om eens het ‘dennevormig dekmos (Hypnum abietinum),
het breedbladig veenmos (Sphagnum cymbifolium) etc. te bezien. Daarenboven
zouden een weinig anatomische kennis en vaardigheid hier bijna onontbeerlijk zijn.
Nog vinden wij hier en daar van koolzure kalk, van zwavelzuur, van vloeibare
ammonia gewag gemaakt; waarbij dan toch zeker aan een lezer of lezeres gedacht
werd, die een weinig scheikunde geleerd had; zoodat die benamingen hem of haar
niet al te barbaarsch toeschenen. Wellicht vinden we al de gegevens die onder deze
derde rubriek gevorderd worden, bij het latere geslacht; zoo dit namelijk goed van
de hoogere burgerschool geprofiteerd heeft. Vooral wanneer het zoo goed is dat
niet alleen het diploma verkregen werd, maar dat de wetenschap wortel geschoten
heeft in het gemoed, en er alzoo niet slechts kennis in het hoofd, maar ook dorst
naar kennis in het hart nagebleven is, zullen die gegevens bij hen van nut zijn.
Daarmee worden we als van zelf tot het vierde punt gebracht: last not least is er
een groote hoeveelheid lust noodig, wil men tot het volk behooren dat van het boekje
in quaestie het beoogde voordeel trekken zal. Waarlijk er behoort veel trek tot een
bepaalden tak van wetenschap toe, zoo men zich de moeite zal getroosten en het
geduld oefenen om uit te voeren wat hier voorgeschreven wordt. Men moet het
werkje gelezen en daarbij eenige
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ondervinding opgedaan hebben van den bedoelden arbeid, om te weten wat hier
alzoo behoort gedaan te worden. Eerst moet men allerlei excursies maken om de
gewenschte ingredienten bij elkaar te halen, dan moet men ze onderzoeken, soms
determineeren, om ze daarna te prepareeren, en als men dan alles naar behooren
meent gedaan te hebben, en zich voorstelt het einddoel der werkzaamheid te
bereiken, het prachtige gezicht te genieten, dan....O, dan gebeurt het soms dat men
bitter teleurgesteld wordt, 't zij omdat men wegens een klein verzuim of een geringe
onhandigheid het gehoopte resultaat niet verkregen heeft, 't zij omdat men zich veel
meer had voorgesteld dan de werkelijkheid geven kon. Men behoeft dan ook slechts
rond te zien om te ontdekken hoe weinigen zich aan den bedoelden arbeid wijden.
Daartoe begeve men zich naar onze academie-steden, en vragen eens hoevelen
er zich met lust op de studie van botanie en zoölogie toeleggen. Voor verreweg de
meesten die er aan doen is het een il faut passer par là; en als het propedeutisch
of candidaats examen achter den rug is, dan worden de microscopische
onderzoekingen, zoo ze vóór dien tijd al plaats hadden, bij zeer velen voor goed ter
zijde gezet. Niet dat het bij onze studeerende jongelingschap aan een open oog
voor de schoonheden der natuur zou ontbreken, maar ze ziet haar liever onder den
vrijen hemel en bij den helderen zonneschijn, dan in het enge studeervertrek, bij
een petroleumlamp. De phanerogamen, met hare duizende geuren en kleuren,
trekken den jongeling meer aan, waar hij ze in een schoonen bloemtuin ontmoet,
dan de cryptogamen die in een poel te vinden zijn, en die pas mooi worden als men
ze door een vergrootglas beziet. Dat is zeer jammer, zegt ge misschien, maar het
is niet anders. Laat het ons daarbij tot geruststelling strekken dat er altijd nog
specialisten genoeg overblijven, die den moeielijken en voorzeker nuttigen arbeid
voortzetten, en op die wijze dezen tak van wetenschap voor ondergang behoeden.
De Heer Bohnensieg was het blijkbaar niet met mij eens, toen hij meende zijn
boekje voor het volk te schrijven. Dat het hem daarom werkelijk te doen geweest
is, blijkt uit den toon die overal aangeslagen wordt. Zoo moet bijv. de eenigermate
overdrevene schatting van de waarde van den microscoop, waarvan ik aanvankelijk
gewaagde, zeker op rekening gesteld worden van het verlangen om het volk
belangstelling in te boezemen.
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Zoo is overal van de bestaande moeielijkheden, bezwaren en mogelijke
teleurstellingen gezwegen, ongetwijfeld om de menigte niet door zulke
mededeelingen af te schrikken. Niet onaardig is het daarbij op te merken, hoe de
aard van het onderwerp zich soms tegen de beste pogingen des schrijvers verzet;
waarbij het dan is alsof ons beduid moest worden, dat het niet enkel genoegen is
dat ons te wachten staat. Om iets te noemen: op bladz. 71 worden we uitgenoodigd
om gezamenlijk een wandeling te doen, dat is recht populair en onwillekeurig gevoelt
men zich prettig door het denkbeeld. In zijne verbeelding ziet men den helderen
zonneschijn, de lachende dreven en vrolijke weiden; met genoegen leest men verder.
Maar weldra wordt ons gevoel wat lager gestemd, we ontdekken dat we eigenlijk
niet voor ons pleizier uit zijn. In plaats van naar de lachende dreven of vrolijke weiden
worden we naar een sloot gevoerd. Dáár moeten we met een wandelstok met een
haak er aan in den slijkerigen bodem roeren, en na een poos, misschien met gevaar
van er in te vallen, de opstijgende odeurs genoten te hebben, heeft onze geleider
‘reeds wat gevangen’. Daar haalt hij eenige groene draden op, waarmee we ‘echter
voorzigtig moeten zijn en ze niet te veel buigen’. Mij dunkt een groot deel der
medewandelaars beeft zich reeds verwijderd. En als de overblijvenden daarop
vernemen wat hun straks thuis te doen zal staan, als ze verder meegaan, dan zie
ik in mijne verbeelding het gezelschap in staat van ontbinding; slechts een enkele
blijft den aanvoerder getrouw, om straks met hem die ‘vuilgroene geelachtige massa
op het water’ te zien drijven. Is het niet of zelfs die populaire uitspanning, de
wandeling, niet lukken wil; omdat het doel waarvoor ze ondernomen wordt zoo
weinig populair is.
Maar genoeg van het eerste boekje, het tweede trekt onze aandacht, het voert
ten titel.
Het lichaam van den mensch.
Geheel verschillend van het voorgaande is dit werkje. Was het dáár te doen om
tot bepaalde onderzoekingen op te wekken, en als leiddraad te dienen, hier wordt
slechts iets geleerd, iets medegedeeld. Een korte voorrede dient om de hooge
waarde van den mensch, zoowel physiek als intellectueel, in het licht te stellen.
Daarop worden in veertien opvolgende hoofdstukken de verschillende deelen van
het menschelijk organisme besproken, en wel vindt men behandeld: de vaste en
vloeibare stoffen, de huid,
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het geraamte, de spieren, de spijsvertering, de ademhaling, den bloedsomloop, het
zenuwstelsel, het gezicht, het gehoor, den reuk, de smaak, het gevoel, de stem en
de spraak. De heerschende toon is daarbij overal vrij eenvoudig en natuurlijk; zoodat
men niet ontdekt dat de schrijver zich bijzondere moeite geeft om belangwekkend
te zijn. Dit nu heeft zeer zeker veel voor; want er is in een zoogenaamd populair
boek wellicht niets vervelender dan dat soeperige en opgesmukte, waardoor sommige
schrijvers meenen bepaald de aandacht van het volk te zullen boeien.
Hiermede is echter niet gezegd dat dit werkje bijzonder tot volksboekje geschikt
mag genoemd worden. Daartoe leek het mij toe niet boeiend genoeg te zijn, en
kwam er ook hier en daar wel het een en ander voor, dat eenige meerdere kennis
bij den lezer onderstelde dan men bij het volk, in den eigenlijken zin, verwachten
mag. Een eenvoudige meedeeling van waarheden, die op het menschelijk organisme
betrekking hebben, wordt ongetwijfeld gewaardeerd door hem die gewend is zich
met de lectuur van leerboeken bezig te houden, maar het volk eischt nog iets anders.
Het moet de waarheden vernemen, doch de eentoonigheid, die aan een zuiver
didactische voordracht eigen is, dient met opzet vermeden te worden. De schrijver
of spreker moet zich voorstellen dat hij met individu's te doen heeft, die niet zoo
heel veel belang stellen in de kennis die hij hun wil aanbrengen; zoodat hij door zijn
aangename en boeiende voordracht moet goedmaken, wat er aan den kant van
zijne lezers of van zijn auditorium aan belangstelling te kort komt; indien hij ten
minste wil verhoeden dat de lezer het boek spoedig geeuwende ter zijde legt, of dat
de hoorder afdwaalt. Ik weet het, slechts aan weinigen is het gegeven rechtaf populair
te schrijven of te spreken: slechts enkelen zullen in staat zijn ‘de geschiedenis van
een hapje brood’ na te vertellen.
Dat hier meer kennis vereischt wordt dan men bij den lezer verwachten mag, leid
ik af uit de omstandigheid dat zonder eenig commentaar van chloruren, van
chloorhydraten etc. van een electrische kolom, van een electrischen stroom en van
moleculen gesproken wordt. Het volk, dat in den regel niets van die uitdrukkingen
begrijpt, is er te eerder om geneigd het boekje vervelend te vinden. Somwijlen schijnt
het ook dat de schrijver hieraan gedacht heeft; daar enkele uitdrukkingen die in de
be-
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ginselen der physica voorkomen, zooals endosmose en exosmose, wel degelijk
door hem verklaard worden.
Uit het voorgaande mag men opmaken, dat ik het werkje durf aanbevelen voor
hen die reeds eenige meerdere ontwikkeling verkregen hebben, dan men tot nog
toe bij het gros van het volk aantreft, en die het te doen is om een beknopt overzicht
van het menschelijk organisme te verkrijgen.
Bij de lezing troffen mij in de inleiding de uitdrukkingen: ‘de mensch alleen
waardeert de verschillen tusschen de individuen en de soorten,’ en later: ‘de mensch
alleen bezit het gevoel voor het schoone.’ Het was mij daarbij als hoorde ik een
variatie op het oude thema, waarin aan de dieren allerlei begaafdheden ontzegd
werden, die men aan den mensch toekende. Maar het kan toch den schrijver niet
onbekend zijn, dat sedert men in den laatsten tijd de aandacht meer op de dieren
gevestigd heeft, sedert we in de geschriften van den genialen Darwin een reeks
van opmerkingen en gevolgtrekkingen van uitstekende zoölogen aangegeven vinden,
waaruit blijken kan dat er in de dierenwereld vrij wat meer schuilt dan men vroeger
vermoedde, dat sedert dien tijd, zeg ik, het bedoelde thema niet slechts als oud,
maar als verouderd beschouwd moet worden, en men er van terug komt om het
dier absoluut als piédestal voor den mensch te bezigen. Daarbij komt dan nog dat
Fig. 1, voorstellende de Venus van Milo, mij alles behalve geschikt voorkwam om
de schoonheid van den menschelijken vorm te doen uitkomen.
De uitspraak: ‘de roode bloedbolletjes zijn platte schijfjes,’ klonk mij als een
contradictio in terminis.
Op bladz. 10 lees ik dat de eigenschappen der weefsels zijn: ‘physisch en
chemisch, zooals de vastheid, de intrekbaarheid, de terugtrekbaarheid, de
veerkrachtigheid, de samentrekbaarheid enz.’ Het blijkt hier niet dat er ook chemische
eigenschappen bestaan; immers de genoemde zijn van physische natuur, zij
behooren niet tot die waarbij de scheikundige samenstelling verandert. Bovendien
is de veerkracht, als physische eigenschap beschouwd, een algemeene, die hier
alzoo niet in het bijzonder vermeld behoefde te worden; vooral niet waar reeds de
intrekbaarheid, terugtrekbaarheid en samentrekbaarheid genoemd werden. Nu
schijnt het echter dat de schrijver aan het woord ‘veerkracht’ een bijzondere
beteekenis toekent, daar later, op bladz. 13, beweerd wordt dat het peesweefsel
zonder veerkracht is: iets wat bepaald onjuist
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is wanneer aan de veerkracht de algemeene physische beteekenis gegeven wordt.
Het zou dunkt mij goed geweest zijn zoo hier een enkel woord tot toelichting gegeven
ware.
Omtrent de huid vinden wij op bladz. 18: ‘noch de huid, noch de opperhuid heeft
porien.’ Bijna onmiddelijk daarop wordt meegedeeld dat: ‘de ondervinding evenwel
bewezen heeft dat de ongeschondene huid sommige vloeistoffen en gassen doorlaat.’
Hier krijgen we alzoo den indruk van een zelfstandigheid die osmotisch werkt zonder
poreus te zijn. Een gewijzigde redactie ware wenschelijk.
Fig. 16 op bladz. 67 heeft voor niet deskundigen weinig of geen waarde; daar zij
de bijbehoorende letters mist.
Bij de beschrijving die we op bladz. 71 en volgende van de ademhaling vinden,
is te weinig aandacht aan de samenstelling van den dampkring geschonken, en
daardoor wordt de voorstelling voor minkundigen duister en zelfs onjuist. We vinden
behoorlijk gewag gemaakt van de zuurstof der lucht, als van het machtige agens
dat bij de ademhaling werkzaam is; maar van de stikstof, die de zuurstof ongeveer
vier malen in hoeveelheid overtreft, wordt niet gesproken, en hare hoewel meer
passieve rol geheel buiten rekening gelaten. Wat lezen we toch? Op bladz. 71 heet
het: ‘De zuurstof uit de lucht verbrandt dus in de longen de koolstof en de longen
ademen koolzuur, stikstof en waterdamp uit.’ Nu zal verklaard worden van waar die
uitgeademde gassen hunnen oorsprong hebben, en nadat vermeld is dat het koolzuur
ontstaat door verbranding der in het lichaam aanwezige koolstof, vinden we: ‘Wat
de stikstof en den waterdamp betreft, de eerste is ontwikkeld, en de laatste
voortgebracht gedurende de voeding, en beiden worden door het organismus
gevonden in de stoffen die er door de spijsvertering en de ademhaling in worden
gebracht. Geen woord alzoo van het inademen der stikstof en de beteekenis daarvan.
Maar er is meer. Op bladz. 75 staat: ‘De volwassene mensch neemt op door de
ademhaling van 20 tot 25 liters zuurstof, dat is van 29 tot 36 gram in het uur. Hij
ademt uit in denzelfden tijd 20 liter of 41 gram koolzuur, een hoeveelheid stikstof
die ongeveer gelijk is aan bijna een honderste van de opgenomene zuurstof, en
eindelijk 630 gram water in den vorm van waterdamp.’ Ligt hier niet de gevolgtrekking
voor de hand, dat de mensch bij het inademen van lucht de stikstof op de eene of
andere wijze terughoudt, en verhindert tegelijk met de zuurstof naar binnen te gaan?
Waar toch zouden anders de 80 à 100 liters stikstof blijven, die aanvankelijk
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in de lucht met de 20 à 25 liters zuurstof waren gemengd? Als men een weinig later
verneemt dat de mensch in 24 uren in zijne longen ongeveer 9 kubieke meters
dampkringslucht brengt, dan zal de aandachtige lezer, die de gezegde gevolgtrekking
reeds gemaakt heeft, zich ongetwijfeld afvragen hoe dit met het voorgaande te
rijmen is: of misschien de opgenomene stikstof aanvankelijk in het organisme blijft,
tot voeding of wat ook. Slechts voor hem die wel weet hoe de vork in den steel zit,
is de zaak helder genoeg; maar voor dezulken was het boekje eigenlijk niet bestemd;
zeker niet uitsluitend.
Dat er eindelijk bij de behandeling van het gehoor geen enkel woord gezegd wordt
omtrent het ontstaan en de voortplanting van het geluid, maakt de voordracht minder
voor het volk geschikt. De verklaring toch, die er na een beschrijving van het
gehoororgaan volgt, vangt eenvoudig aldus aan: ‘De geluidsgolven dringen in den
uitwendigen gehoorgang.’ Hier hoor ik dunkt mij de vraag, door den man uit het volk
die dit leest gedaan: ‘maar wat zijn geluidsgolven?’ Wat golven zijn weet hij, in
zooverre hij daarbij aan water denkt; maar geluidsgolven.....?
Het vorenstaande moge voldoende zijn om mijn aanvankelijk uitgesproken oordeel
toe te lichten, dat namelijk dit werkje als volksboekje in den eigenlijken zin niet
voldoet. Voor het overige is er zeer veel goeds in: een opmerking waartoe ik mij
gedrongen voel, na de verschillende aanmerkingen die ik daareven gemaakt heb.
Ten derde. V i j f E n t o m o l o g i s c h e w a n d e l i n g e n .
Dat dit ook al een volksboekje is, men zou het waarlijk aan den titel niet zeggen.
‘Entomologische wandelingen’......Het volk weet zeer goed wat wandelingen zijn,
en het onderscheidt daarin ongetwijfeld morgenwandelingen, avondwandelingen
en dergelijke; maar......Entomologische!......Neen, nooit van gehoord. Meent iemand
wellicht dat aan die onwetendheid dadelijk zal tegemoet gekomen worden, door
een verklaring van dit uitheemsche bijvoegelijke naamwoord, dan vergist hij zich.
Entomologisch zijn en blijven de wandelingen; het wordt aan den lezer overgelaten
dit woord te vertalen. Na kennis genomen te hebben van den inhoud zullen sommigen
het wellicht door wetenschappelijke, anderen door plant- en dierkundige, nog anderen
misschien door vaderlandsche wandelingen vertolken. Enkelen zullen er zijn die
begrijpen of weten dat hier uitsluitend op in-
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secten gedoeld wordt. Naar mijn inzien zou, zoo de titel eenvoudig luidde: ‘Vijf
wandelingen’, het karakter van volksboekje aanvankelijk beter bewaard gebleven
zijn.
Wat nu den inhoud betreft, in résumé kan men zeggen dat het den schrijver blijkt
te doen te zijn om het publiek eenigszins met de insectenwereld bekend te maken,
iets meer dan doorgaans het geval is. Hierbij ligt ongetwijfeld het doel ten grondslag,
om het volk een open oog voor de schoonheden der natuur te doen krijgen, en
daardoor tegelijk de zucht tot opmerking en het schoonheidsgevoel te verlevendigen,
twee dingen die bij het volk, zeker bij ons volk, niet bijzonder ontwikkeld zijn. Iedere
poging in dien zin is ongetwijfeld toe te juichen.
Of de onderhavige poging slagen zal? Ik vrees niet naar wensch. Wanneer iemand
die met de natuurlijke historie weinig of niet bekend is, die er alzoo à priori geen
neiging voor gevoelt, het verslag der wandelingen leest, geloof ik dat hij weldra in
de lommerrijke lanen en schaduw spreidende boschjes zal afdwalen, en den schrijver
het genot zal laten om insecten na te loopen of door een loep te begluren. Zoo'n
enkel insect op een wandeling en een praatje er over, dat kan er bij den man uit het
volk mee door; maar zoo vele insecten op een enkelen tocht....Zie, om daar pleizier
in te vinden moet men bepaald een liefhebber zijn. Is men dit niet, dan ontstaat de
kans dat de wandeling het tegenovergestelde te weeg brengt van hetgeen waarvoor
ze bestemd was. Iemand bijv. die geen oog en geen smaak voor de schilderkunst
heeft, kan men misschien door een enkele schilderij, waarbij het noodige gezegd
wordt, tot andere gedachten brengen; maar een museum of tentoonstelling, ook al
zijn er de grootste meesters vertegenwoordigd, zal zelden nalaten hem aan het
geeuwen te brengen.
Hierbij komt nog dat we, op de eerste wandeling de beste, veel kans hebben
onwillekeurig een verkeerd denkbeeld van het doel des schrijvers op te vatten. Bij
wijze van inleiding wordt er met nadruk op gewezen, dat de insecten in het algemeen
veracht zijn: en het is vervolgens alsof de schrijver het tegen het publiek voor die
verachte diersoort opneemt. Dit nu kan en zal het hoofddoel niet zijn, en daareven
wees ik er reeds op wat als zoodanig aan te merken is. Maar het volk neemt allicht
dien verkeerden indruk op, en begint dan reeds met eeniger-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

238
mate tegen den schrijver ingenomen te zijn. Immers de insecten die de lezer
gewoonlijk ontmoet, zijn hem bijna alle tot last - hoe vaak heeft hij dit ontuig al niet
naar de maan gewenscht - en nu wil de schrijver hunne zaak verdedigen. Wat
daartoe aangewend wordt bevredigt op zijn best genomen maar half. Het schoon
van den vlinder zal de man uit het volk niet tegenspreken, hij wil ook wel aannemen
dat, door een vergrootglas bezien, het meest lastige insect een zeer interessant
kan uitzien; maar dat maakt het daarom niet minder hinderlijk en vervelend. En als
hij later merkt dat het voorname nut van vele insecten eigenlijk daarin gelegen is,
dat ze andere schadelijke diertjes van dezelfde klasse ombrengen, dan vindt hij dit
nut in het algemeen al bijzonder betrekkelijk. Van die gekorvene diertjes daarentegen
waarvan het volstrekte voordeel is aan te wijzen wordt nauwelijks melding gemaakt.
Voor de wandelingen zijn schoone plekjes van ons vaderland uitgekozen, van
een paar mogen we met zekerheid zeggen waar ze gelegen zijn. Zij, die er toe in
de gelegenheid zijn, en er lust in hebben, kunnen den schrijver in facto volgen, en
zich van zijn werkje als van een uitnemenden gids in de insectenwereld om zich
heen bedienen. Hebben ze op die wijze eenige kennis van die diertjes verkregen,
dan kunnen ze ook op andere wandelingen zich zelven en anderen daarmee
bezighouden; daar toch geen der soorten uitsluitend eigendom van ééne bepaalde
wandelplaats heeten mag. Langs dien weg kunnen de ons aangebodene
entomologische wandelingen ongetwijfeld nuttig en aangenaam zijn; want, en dit
mogen we ten slotte volstrekt niet verzwijgen, wanneer we het denkbeeld van een
volksboekje in den algemeenen zin des woords laten varen, dan mogen we de
poging van Mr. Snellen van Vollenhoven als behoorlijk geslaagd beschouwen; dan
zien we een werkje voor ons, waaruit blijkt dat de schrijver goed op de hoogte is
van het onderwerp waarvan hij spreekt, en zijne wetenschap op onderhoudende
wijze weet mee te deelen.
Ten vierde. L u c h t v e r s c h i j n s e l s .
Dit zal nu eens rechtaf een volksboekje zijn, zegt iemand: luchtverschijnsels! Dit
zijn zaken die het volk immers onophoudelijk voor de oogen krijgt, waaromtrent zoo
vaak allerlei dwaalbegrippen verkondigd worden, en zelfs een zeker burgerrecht
verworven hebben. Ja, dat is wel zoo; maar bedenken we het,
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luchtverschijnsels zijn lang niet van eenvoudigen aard. De dingen die hoog boven,
of ver van ons verwijderd plaats grijpen, vallen niet zoo gemakkelijk te beoordeelen
en te ontleden. Zal men daarin eenigszins slagen dan is men verplicht de
wetenschap, de physische, mathematische en chemische ter hulp te roepen, in niet
geringe mate. De natuurkunde heeft haren vooruitgang voor een deel aan de
genoemde verschijnselen te danken. Dikwijls toch, en vooral was dit vroeger het
geval, werden de verschijnselen het eerst opgemerkt in de vrije natuur; dan ging
men er over nadenken, trachtte men ze na te bootsen en de verklaring te vinden.
Zoo werden soms nieuwe verschijnselen en nieuwe wetten ontdekt. Omgekeerd is
men er vooral later toe gekomen, om van dat wat men in het laboratorium of de
studeerkamer vond, in het groot de toepassing daar buiten te zoeken. Zoodoende
zijn meteorologie en natuurkunde meer en meer één geworden, en in menig leerboek
der physica vindt men dan ook achteraan, als voorname en groote toepassing van
het geleerde, een verhandeling van de verschijnselen in quaestie.
Maar als men nu de luchtverschijnsels behandelen wil, voor hen bij wien men
geen of slechts zeer gebrekkige wetenschappelijke kennis verwachten mag, als
men er het volk van spreken zal, waar moet het dan met de verklaring heen? Hier
is een toepassing van natuurkunde; maar het volk heeft geen natuurkunde geleerd.
Hier kan men van het geleerde in de wiskunde gebruik maken; maar daar deed de
lezer niet veel aan. In het kort, de grondslagen ontbreken waarop de schrijver zou
moeten bouwen; hoe zal hij het nu maken?....Zal hij zich alleen tot het opnoemen
van feiten bepalen? Zal hij eenvoudig meêdeelen dat er dan en dan en daar en daar
de meeste regen valt, of de de meeste onweders plaats grijpen? Zal hij een
beschrijving van het noorderlicht of het St. Elmus vuur geven, alles zonder waarom
of hoe? Doch dan zal hij bij zijne lezers hoogstens een nuttelooze en vervelende
veelweterij kweeken, die zoo vaak gebleken is gevaarlijk voor de ware
verstandsontwikkeling te zijn. Of zal hij den tegenovergestelden weg inslaan, en
zich aan verklaringen wagen, aan verklaringen van wat ver boven het bereik van
zijne lezers ligt?....Het is mij hierbij of ik de stem van een gevierd leermeester van
mijn jongeren tijd hoor, van wijlen den grooten Kaiser, waar hij, sprekende over het
populariseeren der wetenschap, zeide: ‘de populaire voordracht
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der wetenschap mag echter niet oppervlakkig zijn, zal zij tot hooger doel, de
veredeling en verstandsontwikkeling van het algemeen meewerken. Zij mag daarbij
voor de groote menigte niet onverstaanbaar zijn, zal zij, zonder een oppervlakkige
veelweterij te kweeken, met welgevallen door haar kunnen worden aangenomen.’
Ziedaar de klippen aangetoond die, niet het minst in een volksboekje over
meteorologie, te ontzeilen zijn. - Gaan we thans na welken weg de schrijver gevolgd
heeft, en wat door hem het volk wordt aangeboden.
In een inleiding vinden we het programma: Het is over die zee van lucht en de
verschijnselen die zij vertoont, waarover wij in de volgende bladzijden zullen spreken.
Wij willen een blik slaan op wolken en regen, op sneeuw en hagel, op donder en
bliksem, op den regenboog en het noorderlicht, kortom op eenige luchtverschijnsels.
En 't is geen overtollige zaak daarover eens te spreken: hoevelen zijn er niet die
ademen en leven zonder te weten wat zij inademen en wat hen doet leven; die geen
kennis hebben van wat het graan doet rijpen, dat zij eten, en den wijn doet groeien,
dien zij drinken. Niet voor geleerden is dit boekje bestemd: het worde gelezen door
hem die niet gesteld is op groote reeksen van cijfers en meteorologische tabellen,
noch op een verslag van proefnemingen en waarnemingen van de mannen der
wetenschap, maar die te vreden is als hij de uitkomsten van die geleerde studien
op een bevattelijke wijze ziet medegedeeld.’ Hieruit valt echter nog niet heel veel
op te maken: ‘een blik slaan op’ is een vage belofte. Wat meer positief klinkt is de
toezegging dat we zullen leeren wat we inademen en wat ons doet leven; dat we
kennis zullen krijgen van wat het graan doet rijpen, en den wijn doet groeien; mits
wij te vreden zijn met de uitkomsten der wetenschap, zonder er ons over te
bekommeren hoe die gevonden werden.
Belangrijk is het op te merken, dat vooral dit positieve gedeelte van het programma
niet nagekomen is. De inzage van den inhoud geeft daaromtrent reeds licht. Er zal
worden gesproken over: De wolken en den nevel, den regen, den hagel, de sneeuw,
den regenboog, het noorderlicht, den bliksem, het St. Elmusvuur, vallende sterren,
vuurkogels en luchtsteenen, den wind. In die tien hoofdstukken is niet veel aanleiding
of plaats voor de vervulling der bedoelde toezeggingen; immers niet als men zich
tot de luchtverschijnsels als zoodanig bepaalt: en dit geschiedt hier. Kwam er nu
slechts een enkel hoofdstuk
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over de lucht zelve voor, waarin hare samenstelling en functie bij de ademhaling
en plantengroei werd verklaard, dan zouden we in dit opzicht te vreden moeten zijn;
maar bijna niets daarvan, dat is wel wat sterk.
Dit daargelaten, zien we verder wat ons wordt meegedeeld en hoe dit geschiedt;
opdat we den omvang der beteekenis van het ‘een blik slaan op’ leeren kennen.
Feiten worden er in menigte meegedeeld, en getrouw aan het programma wordt
er zelden op gewezen door welke proefnemingen en waarnemingen de wetenschap
ze bijeenbracht. Dit is op zich zelf onberispelijk: niet ieder behoeft de eigenlijke
geschiedenis der wetenschap te kennen, vooral het volk niet; het zou dwaas zijn in
een volksboek daarover uit te weiden. Maar dat de voordracht op een bevattelijke
wijze zal geschieden, daarop heeft het publiek recht; dit gedeelte van het programma
is zeker het gewichtigst, doch ook het moeielijkst te vervullen. De schrijver nam hier
een zware taak op zich: jammer voorwaar dat ze gebleken is voor hem te zwaar te
zijn. Groot is het aantal bewijzen dat ik tot staving van mijn oordeel zou kunnen
aanhalen. Ik zal er enkele geven, die mij bij de doorbladering, altijd na voorafgegane
aandachtige lezing, onder de oogen kwamen.
Op bladz. 7 wordt van drooge mist gesproken, en de bevattelijke? verklaring luidt:
‘Niet zelden is een drooge mist niets anders als eene menigte, niet waterige deeltjes
die in de lucht zweven en haar ondoorschijnend maken.’ De man uit het volk vraagt:
wat zijn die niet waterige deeltjes, hoe komen ze in de lucht en hoe blijven ze er in
zweven? Wat is die drooge mist op tijden die niet in het ‘niet zelden’ begrepen zijn?
- Even daarna wordt gezegd: ‘De hygrometer toonde den hoogsten graad van
droogte aan.’ ‘Wat is een hygrometer?’ vraagt de man.
Later, op bladz. 29, heet het ‘De warmte die door de uitdamping opgeslorpt is,
wordt.....’ De man weet wat slorpen en ook wat opslorpen is; maar warmte opslorpen,
en dan door verdamping, dat begrijpt hij volstrekt niet. Wie zal het hem ten kwade
duiden?
We vinden op bladzn. 40 en 41 de bekende wijze om de val-snelheid van
regendruppels te meten, door het nagaan van den weg welken zij langs de glasruit
van een voorbijgaanden spoorwagen afleggen. Vooreerst worden daar op niet
wetenschappelijke wijze kracht en snelheid door elkaar geward; maar ten
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tweede is ook dit onjuist: ‘de afstand tusschen deze beide hoeken (uiteinden van
den diagonaal, die tengevolge der vereenigde bewegingen doorloopen wordt) stelt
voor de snelheid van den regendruppel.’ Dit ziet onze man wellicht niet in, en het
is te hopen dat zulks het geval moge zijn. Omtrent het hoogst onvoldoende en
oppervlakkige van zulk een berekening, wil ik hier maar niet spreken.
Bladz. 55 leert ons: ‘Door regen, wind, stof en vorst, worden de bovenste
sneeuwlagen hoe langer hoe dichter, en in die zelfde mate geleiden zij de warmte
ook des te minder.’ De man heeft daar zoo even gelezen dat de sneeuw een slechte
geleider der warmte is; nu merkt hij dat die eigenschap versterkt wordt, zoo de
sneeuw met stof vermengd en dichter is. Wordt hij hier niet eerder van den weg
afgeleid dan er op gebracht? Zal hij nu inzien dat de geringe geleidbaarheid juist
aan de geringe dichtheid moet worden toegeschreven, zal hij begrijpen dat de
gezegde eigenschap bij alle lichamen gevonden wordt, wier samenstelling het
bestaan van luchtruimten tusschen de deeltjes hunner massa toelaat?
‘Hoe ontstaat er een regenboog?’ lees ik op bladz. 59, en als antwoord daarop:
‘Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: tengevolge van de straalbreking en
terugkaatsing van het licht in waterdruppels’.....‘eenvoudig,’ ja, als men met een
verbazend oppervlakkige verklaring voldaan is; maar er voor de rest niets van
begrijpt, of als men behoorlijk op de hoogte van de theorie van het licht is, en dan
heeft men het antwoord niet noodig. Die kennis schijnt hier zoo eenigermate
ondersteld te worden: vreemd genoeg, daar dit op andere plaatsen niet het geval
is: vreemd genoeg, daar de schrijver, blijkens zijne inleiding, aan een lezend publiek
dacht dat niet eens wist dat het zuurstof inademde, en dat ze die tot onderhouding
van het leven behoefde. Tot zulke menschen wordt gesproken van straalbreking
en terugkaatsing van het licht in regendruppels. Verder wordt gezegd: ‘Het is bekend
dat een lichtstraal van wit licht samengesteld is uit gekleurde stralen, en dat het
prisma ons die onderscheidene gekleurde stralen vertoont, door dat het den lichtstraal
in zijne verschillende gedeelten scheidt.’ Neen de man zal maar niet verder lezen.
Het was hem niet bekend, wat de schrijver onderstelde bij hem bekend te zijn. Wat
is een prisma, en hoe kan daardoor wit licht in gekleurde stralen gescheiden worden?
Daar
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hoorde hij nooit van. Of hij later de aangegevene proef ook al verricht, ondersteld
dat hij er toe komt, het verschijnsel blijft hem toch onverklaard. En als hij werkelijk
ten einde toe doorleest, dan krijgt zeker zijne ambitie den laatsten slag, bij de
opheldering omtrent den supplementairen boog, voorkomende op bladz. 65, luidende:
‘Men verklaart het (verschijnsel) door de wetten van de gezigtsleer in verband met
de diffractie, dat is met de wijzigingen die het licht ondergaat door over de omtrekken
der lichamen heen te gaan.’ Zelfs de meer ontwikkelde voelt hier den grond der
kennis onder zijne voeten wegzinken.
Bij dit alles denken we ons nu onzen man op zijn best genomen. Erkennen dat
men er eigenlijk niets van begrijpt, als men reeds zoover gegaan is om een
wetenschappelijk boek te lezen, is een deugd die niet zeer algemeen is. Als de man
zich verbeeldt het nu wel te weten, als hij bij gelegenheid zelfs toont eigenwijs te
zijn, en zijne geleerdheid lucht door geleerde lessen op te zeggen: ach! Dan is er
bij hem veel kwaad gesticht, door de lezing; hij is een domme veelweter en betweter
geworden; hij is verder uit den koers dan zijn eenvoudigere buurman. Welke
teleurstellingen en beschamingen wachten hem niet daarenboven. Heeft hij bijv. op
bladz. 83 met aandacht gelezen wat daar omtrent de aarde gezegd wordt, als een
groote magneet beschouwd, alwaar zonder verdere toelichting vermeld wordt waar
de polen van dien magneet gelegen zijn, en bemerkt hij later dat juist een gewone
vrij bewegelijke magneetnaald zich zoodanig plaatst, dat hare noordpool naar de
noordpool van den aardmagneet gekeerd is; terwijl anders toch de gelijknaminge
polen elkaar afstooten; tot welk besluit moet hij dan komen? Welke bewering mag
hij vasthouden? Wat heeft hij toch aan al die geleerdheid?
Waar er op bladz. 84 gezegd wordt dat de snelheid van het licht 77000 mijlen
bedraagt, wordt er volstrekt niet bijgevoegd welke mijlen hier bedoeld worden. De
lezer die daarna van mijlen leest dat kilometers zijn, zou allicht meenen dat hier van
77000 kilometers sprake was. Het lust mij niet te wijzen op de oppervlakkigheid der
verklaring die vervolgens van de electriciteit in het algemeen en van den bliksem
in het bijzonder gegeven wordt. De verhalen die ons daarbij worden gedaan omtrent
de uitwerkselen van den bliksem, wekken bij den man van wetenschap een
rechmatigen twijfel wat aangaat hunne echtheid en juistheid, en zijn bijzonder
geschikt om bij het volk
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het onverklaarbare tot het toppunt van raadselachtigheid te voeren; zoodat de
gevaarlijke overtuiging levendig wordt dat in de natuur eigenlijk niets onmogelijk is.
Wat anders toch moet men zeggen van de verhalen van bliksems die de geldstukken
uit een portemonnaie slaan, zonder den zak des bezitters aan te raken; die een
reiziger de laarzen uittrekken, of die drie menschen tegelijk zoodanig veranderen,
dat ze, ja, nog wel behoorlijk blijven staan en schijnbaar ongedeerd zijn; maar bij
aanraking tot een hoopje asch ineenvallen? Wat te zeggen van het verhaal van den
moordenaar die door den bliksem getroffen werd, op het oogenblik dat hij zijn
slachtoffer zou neervellen? Wordt hier het wondergeloof niet op meer dan ééne
wijze in de hand gewerkt, en draagt men daardoor bij tot algemeene verlichting?
Blijkbaar heeft de schrijver met die mededeelingen effect willen teweegbrengen, en
zijn ze daartoe door drie plaatvertooningen geïllustreerd.
Hiermede stap ik van de beschouwing der vier onderhavige werkjes af: Met opzet
ben ik met eenige uitvoerigheid te werk gegaan; omdat de volksverlichting mij na
aan het harte ligt, en ik dus ieder middel, dat daartoe aan de hand wordt gedaan,
aan een nauwkeurig onderzoek tracht te onderwerpen. Zooals uit het voorgaande
blijken kan, heb ik mijn oordeel vooral met het oog daarop uitgesproken, Waren de
werkjes mij niet als volksboekjes aangeboden, ik zou ze uit een ander oogpunt
beschouwd hebben als thans het geval was, en het vele goede dat er in gevonden
wordt zou dan meer op den voorgrond getreden zijn. Ongetwijfeld zijn ze dan ook
zeer bruikbaar, hoewel niet voor het volk in den gebruikelijken zin des woords.
Februari, 74.
De provincie Groningen en hare defensie in de laatste twee eeuwen, door
J.P. Koster. Groningen, bij Gebr. Hoitsema, 1874. Prijs f 4,50.
De dringende behoefte der steeds in zielental toenemende stad Groningen, om zich
vrijelijk te kunnen uitbreiden, de alleszins gegronde vrees der landbouwende
bevolking voor zoutwater-inundatiën en de twijfel, of de stelling Groningen-Delfzijl
in tijd van oorlog wel werkelijk nut zou opleveren, gaven aanleiding, dat zich in de
laatste jaren - toen het vraagstuk der militaire defensie door de Regeering meer op
den voorgrond werd gesteld -
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in het meest noordoostelijke gewest van ons land al luider en luider stemmen deden
hooren, ten gunste eener algeheele opheffing der in die provincie aanwezige
verdedigingswerken. Nadat in 1869 in Groningen een anti-vestingcomité in het leven
den

was geroepen en de Staten der Provincie den 14 Juli 1870 een adres hadden
gericht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin de vraag: of de inundatiën
der stelling, nog evenals vroeger, werkelijk en bijtijds zouden kunnen worden
aangewend, op verschillende gronden ontkennend werd beantwoord - nadat dit
adres in 1871 nog door onderscheiden andere, zoo van particulieren als van besturen
en vereenigingen was gevolgd, zonder dat dit den gewenschten uitslag opleverde,
werd eindelijk, in Augustus 1871, door afgevaardigden van verschillende landbouwen nijverheidsgenootschappen eene commissie benoemd, tot onderzoek van de
uitgebreidheid, de mogelijkheid en het nut der Groningsche Waterlinie.
Tot secretaris dier commissie gekozen, werd de Heer Koster uitgenoodigd, het
verlangde onderzoek in te stellen. Ziedaar in het kort de wordingsgeschiedenis van
het geschrift, welks titel wij boven neerschreven.
En hoe heeft de Heer K. zich nu van de hem opgedragen taak gekweten? Naar
onze overtuiging met loffelijken ernst en nauwgezetheid. Het geheele werk bewijst,
dat de schrijver geen moeite of arbeid heeft ontzien, om zich de meest volledige
gegevens te verschaffen, en bijna altijd steunen de gemaakte gevolgtrekkingen op
een voorafgaand grondig onderzoek der questie. Na eerst in eene Inleiding de na
1870 door de provincie Groningen ten opzichte harer defensie aangenomen houding
te hebben gemotiveerd en gerechtvaardigd, en daarbij op de onberekenbare
nadeelen te hebben gewezen, die voor den landbouw uit zoutwater-inundatiën
voortvloeien, geeft S. een uitvoerig overzicht van de uitgebreidheid der Groningsche
Waterlinie in 1672, van den tijd, dien er toen tot het in gereedheid brengen dier linie
noodig is geweest en van de verdere doode en levende weermiddelen in die dagen.
Uit dat overzicht blijkt dan:
o

1 . dat men in 1672 tot het verkrijgen eener voldoende inundatie - evenwel niet
zoo voldoende, dat zij niet onderscheidene malen door den vijand werd om- en
overgetrokken - verplicht is geweest, om gedurende meer dan drie maanden het
binnenwater op te houden, en bovendien gedurende vier à
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zes weken het vloedwater door 16 zeesluizen in te laten; en
o

2 . dat, ondanks deze maandenlange voorbereiding en het slechte gehalte der
vijandelijke krijgsmacht, de onderwaterzettingen in 1672 slechts betrekkelijk weinig
nut hebben gedaan, en dat Groningen toen zijn behoud aan geheel andere oorzaken
had te danken, dan aan de inundatiën.
Terecht den toestand van het jaar 1672 tot uitgangspunt zijner verdere
beschouwingen aannemende, bespreekt de Heer K. vervolgens zeer uitvoerig de
wijzigingen, die de bodem en de waterstaat der provincie Groningen sedert dien tijd
hebben ondergaan, ten einde daaruit te kunnen afleiden, in hoever die veranderingen
in het voor- of in het nadeel zijn van het militaire inundatiestelsel. S. toont daarbij
aan, dat de nadeelen de voordeelen verre overtreffen, dat door verschillende
oorzaken de bezwaren bij het stellen van inundatiën zijn toegenomen, dat de wegen
in aantal zijn vermeerderd en in bruikbaarheid voor militaire operatiën verbeterd
(een voordeel, dat overigens evenzeer den verdediger als den aanvaller ten goede
komt) en dat, door de herschepping van woeste veengronden en ontoegankelijke
moerassen in vruchtbare velden en welvarende streken, de schade, door de
inundatiën aan de bevolking toegebracht, thans veel grooter zou zijn dan in 1672.
Na alzoo den lezer een duidelijk beeld te hebben gegeven van den toestand der
provincie in 1672 en in den tegenwoordigen tijd, gaat S. over tot de behandeling
de

de

de

der defensie in de 17 , 18 en 19 eeuw. De geheele geschiedenis der provincie
Groningen over dat tijdvak, voor zoover zij tot het te behandelen onderwerp in
betrekking staat, wordt doorloopen en daarna gewezen op het trouwens door
niemand meer betwiste feit, dat het stelsel van locale defensie, d.w.z. de verdediging
van elke provincie zelfstandig, reeds tijdens de Republiek uit een financieel oogpunt
hoogst bezwarend, thans, door de vervanging der huurtroepen door nationale legers,
de veel grootere snelheid, waarmede de krijgsoperatiën worden uitgevoerd en tal
van andere redenen, eene bepaalde onmogelijkheid is geworden.
Ten slotte gaat de heer K. dan na, in hoeverre de bestaande inundatieplannen,
al dan niet gewijzigd, ook nu nog voor uitvoering vatbaar zijn. Dat hij daarbij tot een
negatief resultaat komt, zal na het bovenstaande geen bevreemding meer wekken.
Naar onze meening, is dit laatste gedeelte van het werk echter
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het minst goed geslaagde. Had S. algemeen de overtuiging ingang willen doen
vinden, dat eene verdediging der provincie Groningen ten allen tijde onmogelijk of
onnut zou zijn, hij had zich op een eenigszins ruimer standpunt moeten plaatsen,
zich niet moeten bepalen tot een concreet geval - dat van een oorlog tusschen
Pruisen en ons land, zonder inmenging van eenige andere mogendheid -, uitvoeriger
moeten nagaan, in hoeverre de bestaande plannen van defensie voor verbetering
vatbaar waren en welke uitgaven daartoe gevorderd zouden worden, om eindelijk
te overwegen, of die uitgaven gerechtvaardigd werden door de voordeelen, die de
linie te eeniger tijd zou kunnen opleveren. De voorstelling der zaken zou dan minder
eenzijdig zijn geweest.
Het denkbeeld, om het rapport door een groot aantal bijlagen te doen volgen en
zoodoende een ieder in de gelegenheid te stellen, met eigen oogen inzage te nemen
van een gedeelte der bronnen, die den S. ten dienste stonden, kunnen wij niet
anders dan gelukkig noemen. Ook de toegevoegde kaarten verhoogen zeer de
waarde van het geheel.
Het pleit, waarvoor de heer K. de pen opvatte en met zooveel warmte streed, is
zijne beslissing nabij. Wellicht nog slechts weinige weken en de stad Groningen zal
zich mogen verheugen omdat zij zich kan ontdoen van het haar te eng geworden
harnas van aarde en steen, zooals S. het dichterlijk noemt. Zal het feestlied, dat
dan van daar zal opgaan, tevens een lijkzang zijn voor den hier besproken arbeid?
Wij gelooven het niet. Het rapport omtrent de provincie Groningen en hare defensie
in de laatste twee eeuwen is eene te veel omvattende studie en te rijk aan belangrijke
gegevens en nuttige wenken omtrent de questie der militaire inundatiēn in het
algemeen, dan dat het niet ten allen tijde eene lezing en herlezing overwaardig zou
blijven. Wij wenschen het in veler handen.
April 1874.
X.

III. Onderwijs.
Nederlandsche Letterkunde. De voornaamste
s c h r i j v e r s d e r v i e r l a a t s t e e e u w e n door D. de Groot, L.
Leopold en R.R. Rijkens, Leeraren aan de Rijkskweekschool voor
onderwijzers te Groningen. Derde, zeer vermeerderde druk. Groningen,
J.B. Wolters, 1874. Prijs f 3.75.
't Moet, dunkt me, een aangename taak zijn geweest voor de Heeren de Groot,
Leopold en Rijkens dezen derden druk van
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hun boek ‘Nederlandsche Letterkunde’ te bewerken. Drie jaren geleden bezorgden
zij den tweeden druk van hun uitstekend handboek voor schoolgebruik en thans
reeds mochten zij ‘uit de werken van verscheiden in dit boek besproken auteurs
eene geheel nieuwe en ruimere keuze doen’ dan in de uitgave van 1871 was
geschied. 't Een en ander mag als bewijs gelden, dat hun arbeid gewaardeerd wordt,
dat hun boek zijn weg heeft gevonden op onze middelbare scholen, onder onze
onderwijzerskweekelingen en hulponderwijzers. Ze hebben die onderscheiding wel
verdiend, de ijverige verzamelaars. De eerste druk van hun boek was reeds eene
aanwinst voor de schoolwereld - de herdruk was met zorg herzien en verbeterd en
deze uitgave draagt het merk van de voortdurende zorg harer makers om 't werk in
bruikbaarheid te doen winnen.
Gelijk de talrijke gebruikers der gemelde bloemlezing weten, was de tweede druk
van 't handboek voorzien van eene korte schets der Nederlandsche letterkunde.
Die schets is thans weg gelaten; ze werd onnoodig geacht doordien 't aantal
letterkundige schetsen en handboeken groot genoeg is om daaruit, des gevorderd,
eene keuze te doen. Er werd ruimte gewonnen op die manier, welke nuttiger kan
worden aangewend en - bijzonder veel opoffering zal 't wel niet gekost hebben de
schets weg te laten, die immers voor 't grootste gedeelte het werk was van wijlen
Dr. G. van Wieringen Borski?
Wel is er veel veranderd in dezen nieuwen druk, zooveel zelfs, dat het verwijt niet
ongegrond mag heeten van hen, die zeggen zullen: een hoek, dat in de eerste plaats
voor schoolgebruik dienst moet doen, mag zich tweemaal bedenken eer 't henen
stapt over 't bezwaar van zoo zeer ‘veranderde uitgaven.’ Wat mij betreft, ik hoop,
dat dit bezwaar zich ten mijnent gedurende den cursus van 't volgende jaar niet al
te zeer zal doen gevoelen. Want de vermeerderingen, die 't boek heeft erlangd, zijn
in mijn oog a l l e verbeteringen. 't Is mijn doel niet, dit in vele bijzonderheden aan
te toonen - slechts een paar woorden zijn trouwens reeds voldoende!
Daar is Anna Bijns. Deze goede ‘maget,’ wier vurig katholieke zin eene eigenheid
is der dichteres, zoo zeer, dat hare schim onze verzamelaars dag en nacht moet
hebben vervolgd, omdat de heeren harer wezenlijke eigenaardigheid niet 't noodige
recht hadden gedaan, deze dichteres kan thans uit de meegedeelde
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dichten van hare hand volkomen gewaardeerd worden. Niet alleen, dat haar open
zin voor natuurschoon onder verheerlijkend opzien tot God aan den dag treedt in
het thans geheel opgenomen: ‘O, hoe schoon moet God zijn!’ - maar hare scherpte,
hare verachting voor de Lutherpartij, haar weerzin tegen de nieuwbakken
godsdienstleeraars, al deze eigenheden der dichteres komen nu aan 't licht door
de refereinen ‘Marten Luther en Marten van Rossum,’ ‘Clappers en Clappeijen’,
‘Ongebonden best enz.’ Gelijk Anna Bijns zoo is ook Marnix van St. Aldegonde in
dezen nieuwen druk der bloemlezing meer recht gedaan. 't W i l h e l m u s l i e d was
natuurlijk een der eerste dichten, waaraan de verzamelaars recht deden weervaren
in hun bundel, maar zij schijnen langen tijd getwijfeld te hebben in zake al of niet
opnemen van een gedeelte des ‘B i j e n k o r f s .’ En waarlijk, als bij de beoefening
der letterkunde in de school met zenuwachtige schroomvalligheid ieder mogelijk
gemoedsbezwaar dient ontzien te worden, dan is 't moeilijk aan den ‘B i j e n k o r f ’
eenige bladzijden te ontleenen. Toch is diezelfde Bijenkorf Marnix' hoofdwerk; van
hem te spreken en 't stekelend-tuchtigend hekelschrift buiten rekening te laten, is
een misgreep. Onze bekende verzamelaars hebben dat thans ook zoo begrepen
en we danken er de opneming aan van eenige eigenaardige bladzijden uit het altijd
merkwaardige boek. Juist zooals 't behoort.
't Ligt niet in mijn plan den lezer mededeeling te doen van al de veranderingen
en uitbreidingen, die 't boek heeft ondergaan. Slechts eenige mededeelingen mogen
volstaan. Bijna al de zeventiende-eeuwsche poëeten, die in de bloemlezing ter
spraak worden gebracht, zijn thans beter, juister, eigenaardiger vertegenwoordigd
dan vroeger 't geval was. Ik deed dit reeds uitkomen, toen ik sprak van Anna Bijns
en Marnix. 't Zij men nu Visscher opslaat of Coornhert, Spieghel of Hooft - overal
springt het in 't oog, dat de verzamelaars met wikkende nauwgezetheid 't oog in 't
ronde richtten om ten slotte die stukjes te kiezen, welke de besproken schrijvers
door een eigenaardigen trek leeren kennen.
Vooral aan Vondel werd eene grootere ruimte geschonken. Dat is goed gezien
van de Heeren de Groot c.s. Zoowel bij 't middelonderwijs, als bij de lessen aan
kweekelingen en hulponderwijzers, zal men weldoen op dien poëet een meer dan
schemerlicht te laten vallen. Hij verdient het zoo ten volle. Zoo iemand onzer
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poëeten, dan heeft hij gedichten van zich doen uitgaan, die waarlijk veredelend en
opwekkend zijn voor ons schoonheidsgevoel; gedichten, die ons, om met Jonckbloet
te spreken, doen tintelen van genot. En bovendien; van welke zijde met den edelen
Vondel ook beschouwt, altijd is ‘de paedagogische kracht, die van hem uitgaat,
verbazend.’ Met het grootste genoegen heb ik dan ook gezien, dat de
‘N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e ’ thans is vermeerderd en verrijkt met den
diepgevoelden, somber weeklagenden Geuse-vesper, met het vernietigende
zesregelig gedicht aan Salmasius, den lasteraar van den overleden, door Vondel
zoo vurig beminden, de Groot. Ook den schoonen troostzang aan G. Vossius op 't
overlijden van den beminden zoon Dyonis Vossius, met het heerlijke couplet Men klaeght indien de kiele strandt,
Maer niet, wanneer ze rijck gelaen,
Uit den verbolghen Oceaan,
In een behouden haven landt -

ook dien troostzang is thans eene plaats ingeruimd en daardoor 't boek verrijkt met
een parel van de kostelijkste soort. En daar volgen nog de weeshuisdichtjes, die
dieproerende bijschriften, getuigen van het kinderlijke hart huns makers - maar, is
't niet zoo? - deze weeshuisdichtjes herinneren ons al te zeer aan de ‘Bede voor 't
Walen-weeshuis,’ om 't geen gemis te noemen, dat dit van echten godsdienstigen
geest getuigende stukje niet werd opgenomen! Maar de Heeren de Groot c.s.
plaatsten de ‘Uitvaert van Maria van den Vondel’ en ook in dit gedicht voelen we
den hartklop van den reinsten godsdienstzin. Den lezer van dit opstel is 't misschien
bekend, dat we hoogelijk zijn ingenomen met het prozastuk van Vondel, dat hij in
1650 tot leering en op aandrang zijner jongeren ter neer schreef: de ‘Aenleidinghe
ter Nederduitsche dichtkunste.’ Behoef ik nog te zeggen, dat de Bloemlezing van
de Heeren de G., L. en R. mij een uitstekenden dienst heeft gedaan door de opening
van dit stuk? Jammer, dat we nog altijd den R o s k a m missen!
Behalve de veranderingen en uitbreidingen der stukken van de afzonderlijke
dichters moeten nog genoemd een vijftal nieuwe namen. Bernard ter Haar,
Goeverneur, Pierson, Gorter en Schaepman, hebben in dezen nieuwen druk der
N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e mede eene plaats gevonden.
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Daar zal ieder vrede mee hebben. Eene bladzijde proza van Gorter en een dichtje
van Goeverneur zal der klasse en den zelfoefenaar nooit te onpas komen. En dat
Schaepman een plaatsje verdiende is mede buiten kijf.
Met dat al hadden de verzamelaars te rekenen met de ruimte. Hun boek mocht
niet te groot van omvang worden. En zoo geschiedde het, dat eenige zeventiendeen achttiende-eeuwsche poeëten hunne plaats moesten afstaan voor de nieuw
aangekomenen en voor de meerdere ruimte, die aan de collega's werd gegund.
Zoo zijn thans uit den dichterkring der Heeren de Groot c.s. verwijderd, o.a. Revius,
van Baerle, Jonctijs, Gijsbert Japiks, Vollenhove, Rotgans, Wellekens, van Merken,
S.v. Winter en Borger. Vraagt men mij of ik vrede heb met het schrappen dezer
namen, ten einde ruimte te winnen voor de thans gegeven uitbreidingen, dan
antwoord ik volmondig - ja! Slechts één der genoemde dichters heb ik met leedwezen
een ontslag uit den dienst zien uitreiken. Ik bedoel natuurlijk Reefsen. Deze krachtige
persoonlijkheid, die met vuur en hartstocht de zaak verdedigde, welke hem na aan
't hart lag; die van dat vuur en dien hartstocht blijk geeft in zijne gedichten, ik had
hem - den rechzinnigen Reefsen - behouden, naast den vrijzinnigen Kamphuysen.
Iets anders is 't of mijne keuze uit zijne gedichten dezelfde zoude wezen als die
van de Heeren de Groot c.s. uit den t w e e d e n druk der Bloemlezing. Ik wil
intusschen van onzen Reefsen niet afstappen zonder hem met aandrang in de
welwillendheid onzer verzamelaars aan te bevelen. Misschien ontvangt hij dan in
den volgenden druk weder zijne welverdiende plaats.
Ik vond het in der tijd reeds jammer, dat de tweede druk der ‘Nederlandsche
Letterkunde’ Reefsens ‘V i s c h v a n g s t ’ had weggelaten. Dat stuk dunkt me zoo
eigenaardig kenmerkend voor des dichters leerstellig bloed, de allegorie is er zoo
natuurlijk in, de beelden zoo treffend juist, het geheel zoo aardig gedacht en aardig
uitgewerkt, - wezenlijk, dat het mij speet het verwijderd te zien. Mag ik ook nog
zeggen, dat een mijner oudleerlingen, die 't stukje vóór vijf jaren las, nu nog dezer
dagen een goed overzicht van de ‘Vischvangst’ kon mededeelen, ofschoon hij 't
dichtje sedert dien tijd nooit weer onder de oogen had gehad? Zoodat ik maar zeggen
wil, Reefsen is zijne plaats waardig.
Eene andere vraag. Zijn de levensberichten der onderscheiden
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auteurs niet wat al te uitvoerig? Is 't zoo noodig citaat bij citaat aaneen te rijgen om
aan gezegde levensberichten de noodige lengte te geven? Ik betwijfel het. Me dunkt,
het boek der Heeren de Groot c.s. vindt zijn weg èn op de hoogere burgerscholen
èn onder onze lagere onderwijzers, die zich voor de hoofdonderwijzersacte zoeken
te bekwamen. Welnu, voor beide soort gebruikers zijn die uitvoerige
citaat-levensberichten overbodig. De burgerschoolleerlingen? Maar 't levende woord
van den leeraar is immers machtiger dan de gedrukte waarheden van 't handboek!
Zelfs is 't wel zoo eigenaardig, dat de leeraar vóór hij de stukken en stukjes, in de
bloemlezing opgenomen, gaat lezen met de leerlingen, dat hij zelf 't leven en de
eigenheden des dichters vertelt. Waarlijk, in deze ‘Nederlandsche Letterkunde’
schijnt men het er op toegelegd te hebben hun 't gras voor de voeten weg te maaien,
tenzij, dat de schrijvers het anders begrijpen en zij meenen, dat de docent de
meegedeelde uitvoerige overzichten nog uitvoeriger dient te maken.
Er was een tweede soort gebruikers: de aanstaande hoofdonderwijzers. Maar
ook voor hen is de arbeid der Heeren verzamelaars niet strikt noodig. Ik stel mij
voor, dat een hulponderwijzer, die voor de hoofdonderwijzersacte werkt, die aan
eigen ontwikkeling arbeidt, zich eene ‘geschiedenis der Nederlandsche letterkunde’
aanschaft.
Indien zoo'n hulponderwijzer bij mij om raad kwam, ik verwees hem niet naar
H o f d i j k b.v., maar naar van Vloten (Tiel, bij Campagne.) In dat boek vindt hij een
geleidelijk overzicht, min of meer uitvoerig, al naar de belangrijkheid der personen
en zaken in quaestie, der letterkundige geschiedenis. En vooral: juiste, eigenaardige
aanwijzigingen van den dichter of prozaschrijver en zijn werk. Als die hulponderwijzer
dan 't boek, hetwelk wij thans bespreken, als leesboek gebruikt en de levenshistoriën
der auteurs aan van Vloten vraagt, dan - of ik vergis mij zeer - zal zijne studie
vruchtbaar zijn. Later kan hij Jonckbloet nemen en de Bloemlezingen door van
Vloten, (Arnhem, W.H. van Marle).
Ik noemde daar van Vlotens naam. De Heeren de Groot c.s. zullen 't met mij eens
zijn, dat deze letterkundige in zijne bloemlezingen, daareven genoemd, den weg
heeft aangewezen op 't punt der levensberichten in diergelijke lees- en studieboeken.
Gaarne geloof ik, dat het onzen verzamelaars groote opoffering
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kosten zoude in deze 't snoeimes te gebruiken, maar wezenlijk zij zouden er wel
aan doen, hun boek er aan bruikbaarheid voor 't onderwijs door winnen. Allicht, dat
de uitgewonnen ruimte b.v. een van Effen te goed konde komen, die thans wel een
beetje armelijk uitpakt.
Voor ik van de levensbeschrijvingen afstap, nog eene enkele opmerking. Afgezien
van de quaestie ‘besnoeien, niet waar?!’ - maar ik had nog iets. Ik wil 't maar zonder
omwegen opbiechten, wat mij op 't hart ligt. Holle klanken en machtspreuken moeten
verre blijven van 't onderwijs, dan zullen ze in de groote menschenwereld misschien
ook een beetje minder worden. Toegestemd zeggen de Heeren de Groot, L. en
R....En toch, zij maken zich er wel eens aan schuldig in deze biographieën. Ik sla
hun boek nog eens open op 't artikel ‘Herman Johan Aloysius Marie Schaepman.’
Ik wil eens aannemen, dat ‘Schaepmans verzen’ wezenlijk en waarachtig ‘met
ongeduld worden te gemoet gezien,’ (laat ons oppassen anders wordt het nog ‘met
b r a n d e n d ongeduld!) ofschoon ik zou willen lezen ‘met belangstelling,’ maar is
't nu wel zoo noodig, dat wij met van Lennep (aangenomen, dat deze
Vondelverklaarder 't woord werkelijk heeft gemeend) uitroepen ‘Vondel is onder ons
verrezen!’ Moeten wij, onder onze leerlingen, nog een vervolg leveren tot dien uitroep
en spreken: ‘een oordeel, dat m i s s c h i e n (misschien, is twijfel hier nog mogelijk?)
te veel zegt, maar toch, door eenen van Lennep uitgesproken, eene schoone
voorspelling inhoudt. Moge die profetie waarheid worden. Mochten we op den duur
slechts Vondel met zijn “aadlaarsvlucht en zuivren gloed” in Schaepman terug
vinden, dat alleen reeds zou ons meer dan trotsch doen zijn op zijn bezit!’
Verlos ons van een preektoon Heer,
Geef ons natuur en waarheid weer!

Want wezenlijk, Vondel = Schaepman; Schaepman = Vondel, 't is een klank meer
niet. Schaepman kan geen Vondel worden, en van Lennep was geen profeet! De
dichter van ‘Welkom, welkom, W e l h e m ' s zoon’ is van ander bloed, dan de
Katholieke priester uit onzen tijd, die in Vader Willem hoogstens een bereidvollen
rebel ziet. Die milde, verdraagzame, vrijheidlievende geest, dien wij in Vondel
vereeren, kan niet bereikt worden door den Katholieken d a C o s t a ! Daar is van
‘gloed’ ge-
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sproken. Er is één gloed, die onzen Schaepman onbekend moet blijven, het is de
gloed, die er brandt in Vondels bruiloftsdichten! Mijns inziens sluit de vergelijking
van Schaepman met da Costa die van Schaepman met Vondel uit. Vondel is n i e t
onder ons verrezen, en vrome wenschen kunnen niet baten. Men versta mij wel! Ik
vereer den dichter Schaepman, ik geloof, dat de priester Schaepman een edel,
beminnelijk mensch is en een schoone figuur, maar hij is onze tweede Vondel niet!
Ik verheug me wezenlijk, dat het hooge woord er maar uit is, het brandde mij op
de lippen. Nu ik gezegd heb, dat de levensbeschrijvingen in de Bloemlezing der
Heeren de Groot, L. en R. niet geheel vrij zijn van klinkklank en verzuchtingen, voeg
ik er aanstonds bij, dat ze ook menige flinke plaats rijk zijn, die 't beeld, dat ze
teekenen moeten, wezenlijk in juiste omtrekken voor ons plaatsen.
Wat ook eene verdienste is van 't boek, die moeilijk te hoog genoteerd kan worden,
het is deze: aan den voet der bladzijden vindt de lezer woordverklaringen en
uitlegging van moeilijk verstaanbare plaatsen. Die verklaringen zijn kort en juist
afdoende. Nu is 't van 't grootste belang de leesles zoo in te richten, dat eerst de
afzonderlijke begrippen tot hun volle recht komen, dat daarna het te lezen stuk in
zijn geheel wordt besproken en genoten. De leerling, die te huis zijn prozastukje of
't opgegeven gedicht eens naziet, kan met behulp der aanteekeningen, boven
vermeld, den weg vinden voor zoover 't eerste gedeelte betreft, het tweede punt
blijft dan voor de les zelve. Ook om die reden vind ik de ‘Nederlandsche Letterkunde’
een zoo bruikbaar boek.
Maar genoeg. We eindigen deze korte aankondiging met een verzoek en een
wensch. Niemand zie in de gemaakte opmerkingen iets meer dan wezenlijke
belangstelling in een boek, dat mij reeds vijf, zes jaar uitstekenden dienst deed bij
mijn onderwijs! En de wensch? Het boek van de Heeren de G., L. en R. vinde zijn
weg in nog ruimer kring, dan dien het tot heden vond.
Zierikzee, 29 Maart '74.
A.W. STELLWAGEN.
VOCABULARY, containing such words and familiar phrases as are often
used in conversation, bij J.N. VALKHOFF, teacher at the High Burghal
School, Heerenveen. Groningen. P. Noordhoff and M. Smit. 1872. 80 bl.
f 0.50.
Een enkel woord tot inleiding van zijn werkje had de ver-
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vervaardiger wel mogen zeggen, nu blijkt het niet welk gebruik hij gewild heeft dat
er van zal gemaakt worden. Waarschijnlijk heeft hij dit aan den onderwijzer willen
overlaten, en is het te hopen dat deze niet al te veel bladzijden achtereenvolgens
door zijne scholieren zal laten van buiten leeren. Het boekje behelst kolommen
woorden en halve volzinnen, in 't Hollandsch en 't Engelsch naast elkander gedrukt
en in rubrieken verdeeld, die somtijds zeer volledig, doch ook wel eens wat schraal
zijn uitgevallen; zoo is bijv. onder het hoofd tentoonstelling alleen opgenomen,
‘tentoonstelling van bloemen’ terwijl, ‘te pronk stellen’ ‘uitstallen’ en dergelijke
uitdrukkingen daar eene plaats zoude hebben kunnen vinden. Ook zijn er op enkele
uitdrukkingen aanmerkingen te maken. Zoo wordt bijv. een halfhemdje vertaald door
een ‘Dicky’; dit is wel juist, doch in een winkel komende zal men beter doen om te
vragen naar ‘a dress-front’; ook zoude ik in plaats van ‘front of a cap’ zeggen: ‘shade
de

of a cap.’ Saksische 2 naamval wordt vertaald door ‘Saxon possessive’ dit is weder
juist, doch ‘Saxon genitive’ wordt ook veel gezegd. Voor sneltrein zegt de
Engelschman ‘the express’ en niet ‘the fast train!’ zooals hier wordt aangegeven.
‘To catch the five up’ kan al of niet eene juiste vertaling zijn van ‘den trein van vijven
halen:’ goed is het alleen wanneer bedoeld wordt den trein n a a r Londen halen; in
Engeland toch noemt men ‘up-train’ den trein die naar Londen toe gaat; heeft de
spreker het oog op een trein die van Londen komt, zoo spreekt hij van ‘the
down-train.’
Bij het schaakspel ontbreken eenige onmisbare termen als: roqueren, remise,
pat. Deze opmerking is op meer rubrieken te maken, doch neemt niet weg dat er in
dit boekje eene menigte eigenaardige uitdrukkingen te vinden zijn en het gebruik
er van aan hen die het Engelsch leeren, zeer is aan te bevelen. Ook voor hen die
een examen in de beginselen der Engelsche taal willen afleggen heeft het werkje
zijn nut. Menige idiotisme, dat men in een gewoon woordenboek te vergeefs zoekt,
kan men daar vinden, vooral op bladzijden 70-74. Daarop zijn weinig aanmerkingen
te maken; alleen moet ‘at six and sevens’ zijn ‘at sixes and sevens,’ denkelijk is dit
een drukfout. Er moet dan ook iets voor een tweeden druk te verbeteren overblijven;
- veel behoeft er echter niet in veranderd te worden.
MONITOR.
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IV. Varia.
De heer J.H. VAN PEURSEM te Utrecht heeft ons ter beoordeeling gezonden een
exemplaar van het portret van Z.M. den Koning, in oleographie, vervaardigd door
o

de H.H. TRESLING & C ., lithographen des Konings.
Deze chromolithographie is genomen naar een portret, door Zr. Ms. photograaf
te Vevey bewerkt. Dit is geschied op bepaalden last van Z.M. - Ook mag niet
onvermeld blijven, dat Z.M. zijn persoonlijk oordeel over de teekening te kennen
gegeven en bevoegde autoriteiten tot het maken van kritiek aangewezen heeft, door
wie de beeldtenis sprekend geacht is.
Wij aarzelen dus niet op dit chromolithographisch afbeeldsel van Z.M. onzen
geëerbiedigden Koning, vooral bij gelegenheid van H.Ds. zilveren kroningsfeest,
de aandacht te vestigen. - Het wordt afgeleverd, naar verkiezing op mahoniehouten
paneel of op carton opgezet, voor den geringen prijs van f 2.50. Bovendien zijn
vergulde lijsten, opzettelijk daarvoor vervaardigd, verkrijgbaar à f 1.90.
Het prijke als een waardig sieraad in menige woning, waar men het huis van
Oranje liefheeft! - Ook nadat het feestgroen is verdord en de jubeltoonen van 12
Mei in 't luchtruim zullen zijn weggestorven moge het in menig gezin en tot menig
hollandsch hart spreken van de vele en rijke zegeningen, die Nederland onder de
25jarige regering van zijn geliefden vorst, Willem III, genoot.

Correspondentie.
Den heer A. TER GUNNE, Boekhandelaar te Deventer.
Toen ik in het April-no. der L e t t e r o e f e n i n g e n het door u bij de uitgave van
Samaroff, M i j n e n e n t e g e n m i j n e n gevoegde blaadje aanmerkte als een
voor mij nedergezetten schoen dien ik had aan te trekken, verkeerde ik in eene
dwaling, sedert weggenomen door uwe verzekering - en de verzekering van een
eerlijk man neemt men zonder voorbehoud aan - dat uwe woorden in dat blaadje
niet dien grond hadden, welke ik reden meende te hebben te vermoeden. Zoo bleek
dan ook hier, dat de schijn dikwijls ver van het wezen ligt.
Gaarne geef ik u de verzekering, dat, gelijk mijn (gelijk nu bleek ongegrond)
vermoeden eenen ongunstigen invloed heeft gehad op het t.a.p. geschrevene, ik
nu, met die inlichting voor mij, gulweg verklaar, dat ik thans niet zou schrijven wat
ik voor eenige weken schreef.
In uitweidingen over den zamenhang dezer zaak tusschen u en mij zou het publiek
geen belang stellen, gelijk het er ook geen belang bij heeft. En hiermede worde zij
dan ook beschouwd als afgedaan.
H a a r l e m , April 1874.
H.M.C. VAN OOSTERZEE.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
Vertaalde Engelsche romans.
1. D e R o o s e n d e S l e u t e l . Een roman in drie deelen. Uit het
o

Engelsch. Amsterdam, J.C. Loman Jr. 1872. Drie deelen gr. 8 .
2. C h r i s t a b e l K i n g s c o t e o f d e k r a c h t d e r h o o p naar het
Engelsch van EMMA MARSHALL door wijlen Dr. L.C.E. Schüssler Arnhem
H.A. Tjeenk Willink. 1872.
3. K e n e l m C h i l l i n g l y , door E.G. BULWER. Uit het Engelsch door Mr.
o

D. Beets. Haarlem. Erven F. Bohn. 1873. Twee deelen gr. 8 .
4. M i d d l e m a r c h . Een verhaal door GEORGE ELIOT, Schrijfster van
Adam Bede, Felix Holt, de Radicaal enz. Uit het Engelsch door Mevr. v.
WESTRHEENE. Te Sneek, bij van Druten & Bleeker. 1872. Vier deelen.
o

N . 1. D e ‘Roos’ en de ‘Sleutel’?...Op het eerste gezicht zal ieder meenen, dat eene
roos en een sleutel een paar hoogst belangrijke voorwerpen in deze roman zullen
zijn, mogelijk wel de spil of de spillen om welke de intrigue draait. Dit is echter het
geval niet. Wel komt er eene roos in voor, door een meisje als herkenningsteeken
aan haar minnaar gezonden; wel zoekt die minnaar, in overdrachtigen zin, naar een
sleutel om de poort van hare gevangenis te openen; eigenlijk gesproken, naar een
middel om haar uit hare gevangenschap te bevrijden; maar dit is volstrekt niet de
hoofdzaak, van hoeveel invloed het een en ander ook op het lot der verongelijkte
schoone moge zijn. De schrijver schijnt om een titel verlegen te zijn geweest, heeft
die
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manoeuvre met de bloem en 's minnaars eerste overleggingen bij de ontvangst
aangegrepen, er een paar heraldieke teekens op een familiewapen en vervolgens
een opschrift voor zijn boek van gemaakt. En toch ligt eene betere qualifiseering of
naamgeving voor de hand. Eene ‘Moeder’ en eene ‘Dochter’ zijn de beide
hoofdpersonen; de behandeling die deze van gene ondervindt, met wat hiertoe
aanleiding geeft, vormt den hoofdzakelijken inhoud. Hij kon dus zijn roman genoemd
hebben: E e n e M o e d e r e n e e n e D o c h t e r , als hij de meeste aandacht op
eerstgenoemde had willen vestigen; of omgekeerd: E e n e D o c h t e r e n e e n e
M o e d e r , als het meisje, dat het eerst en het meest optreedt of wier
liefdesgeschiedenis hij eigenlijk breedvoerig vertelt, op den voorgrond moest blijven.
Vraagt men mij, wat is de korte zin van dit lang gerekte verhaal? Ik zou
antwoorden: hoe eene ontaarde moeder haar zoon uit een eerste huwelijk zoekt te
bevoordeelen ten koste van hare eigen dochter uit een tweeden echt gesproten.
Wij hebben hier de gewone ingredienten van den Engelschen roman: een geheim
huwelijk uit liefde gesloten, dat later blijkt onwettig te zijn; bij gevolge van dien een
onwettig geboren kind, dat achterbaks moet gehouden worden; eene tweede
echtverbintenis zonder liefde, tot eere-redding aangegaan, en, althans gedurende
eenigen tijd, eene soort van minnarij tusschen de beide kinderen dier zelfde
moeder.....Met deze gegevens zijn de zonderlingste en wonderlijkste intrigues te
bedenken en de phantasie heeft vrij spel, om er van alles van te knutselen. Ik wil
echter gelooven, dat de verdienstelijke auteur deze afgesleten romankunstjes slechts
heeft aangewend, om de verhouding van eene eigenlievende, hoogmoedige,
hartstochtelijke vrouw tot hare slecht opgevoede, maar toch, op kleine
humeurgebreken na, flinke en degelijke dochter in beeld te brengen; en moet zeggen,
dat de karakterschildering goed is opgevat en tot op zekere hoogte goed uitgewerkt.
De schrijver heeft echter eene groote fout: hij is te geheimzinnig. Men moet, onder
't lezen, ik weet niet hoe lang wachten voordat men begint te begrijpen, waar hij
eigenlijk heen wil; ja, veel van hetgeen hij verhaalt is zoo onbegrijpelijk, dat men
eerst tegen het einde van het verhaal in staat wordt gesteld, de zoo totaal
onverklaarbare handelwijze van de moeder - de eigenlijk gezegde hoofdpersonage
van het boek - te kunnen ontraadselen. Dit vermindert
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zeer het aangename der lectuur, omdat het den lezer ongeduldig maakt en telkens
aanleiding geeft tot de vraag: waar doelt de man toch op? Wat wil hij toch?....Over
't geheel is zijne manier van vertellen veel te langdradig: men komt maar niet verder.
In verband met boven bedoeld opzettelijk onkundig houden van de eigenlijke
beweegredenen tot handelen, brengt hij in verzoeking, het boek neer te werpen en
de rest ongelezen te laten. Als conscientieus verslaggever heb ik dit niet gedaan
en mij de moeite getroost tot aan het einde vol te houden; en wat ik vreesde, toen
ik aan de laatste hoofdstukken kwam, bleek spoedig gegrond te zijn: op de kortst
mogelijke manier samengedrongen krijgt men aan het slot de verrassende
opheldering, die eindelijk, maar te laat, de onbegrijpelijke handelwijze der trotsche
madam verklaart. Men moet veel tijd en veel romanlezers-geduld hebben, om deze
‘drie deelen’ door te worstelen; en het is jammer, dat de hier verhaalde, partijdige
en daardoor onrechtvaardige, ja, misdadige voorliefde voor haar eerste kind van
eene hoogst fatsoenlijke - ‘gedistingueerde’, zou menigeen zeggen - vrouw niet wat
korter en duidelijker beschreven of geschilderd werd.
Indien het waar is, wat ik niet beoordeelen kan, dat in Engeland nog
krankzinnigengestichten gevonden worden, zooals de inrichting, waarin de
ongelukkige MAUD door BARBARA wordt geplaatst, en het in de bedoeling lag van
den auteur, die inrichtingen als een schandvlek van het trotsche Albion aan de kaak
te zetten, is het te meer te betreuren, dat hij zijn boek niet tot prettiger lectuur heeft
gemaakt, hoewel het opgesloten zijn in een gekkenhuis van iemand, die goed bij
zijn verstand is, altijd eene minder vermakelijke episode zou blijven.....DICKENS en
SUE, die zich niet ontzagen de vreeselijkste gebeurtenissen te schetsen, als het hun
te doen was, de ellende van sommige hedendaagsche inrichtingen en
maatschappelijke toestanden aan 't licht te brengen, - DICKENS en SUE hebben
welligt den mij onbekenden auteur van D e R o o s e n d e S l e u t e l voor den
geest gezweefd; maar niet ieder is een DICKENS of schildert zoo phantastisch als
SUE, en navolgen is altijd gevaarlijk.....
Ook geloof ik, dat de schrijver de handen op het hoofd zal krijgen, omdat hij de
ontaarde moeder voorstelt als eene vrome vrouw, die schatten weggeeft aan
kerkelijke en philantropische zaken. Als iemand in ons land zoo schreef, ben ik
zeker, dat
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men hem het verwijt naar het hoofd zou werpen van ‘zekere richting in het
godsdienstige verdacht te willen maken’ of ‘een opzettelijk bestrijder te zijn van allen
godsdienstigen levensernst.’ Dat hij dit laatste niet is, blijkt uit zijn heele boek; en
of hij niet gepoogd heeft aan te toonen, dat men zeer kerksch, zeer liefdadig, zeer
pieus zelfs, kan zijn, zonder echt Christelijk godsdienstig-zedelijke beginselen, durf
ik volstrekt niet ontkennen.
De vertaler schijnt al vertalende meer slag gekregen te hebben van zijn werk;
gaandeweg wordt hij minder stroef; maar hier en daar blijft hij woorden gebruiken,
die zijne taal deftiger maken, dan die van den oorspronkelijken tekst. 't Is geen
aanmerking of verwijt, maar een wenk, dien hij mij wel ten goede zal houden. De
lezer heeft er geen belang bij. De roman laat zich gemakkelijk genoeg lezen; en de
uitgever bracht het zijne hiertoe bij, door een helderen en royalen druk. Het spijt mij
daarom, dat ik het werk zelf niet beter aanbevelen kan.
o

N . 2. Een titel zonder leesteekens, behalve in de eigennamen van Vertaler en
Uitgever (waar zij het minst noodig zijn, omdat Dr L C E SCHÜSSLER even duidelijk
is als Dr. L.C.E. SCHÜSSLER), ben ik zoo vrij, met een der heeren van de
S p e c t a t o r , ‘eene leelijke nieuwigheid’ te noemen; en dat ‘of’ eene minder fraaije
omschrijving van den inhoud van een roman, af komstig uit den pruikentijd. Kluchtig,
dat telkens wat nieuws bedenken of naäpen van anderen, en daartegenover dat
gedurig weder opwarmen van iets ouds of terugkeeren tot het verouderde! Zelfs
heeft dit laatste eene bedenkelijke zijde - in casu het omschrijven op den titel van
hetgeen men in een verdicht verhaal zal vinden - omdat het terstond verraadt, wat
de auteur zich ten doel stelt of welke strekking zijn boek heeft, waardoor hij veel
van het verrassende wegneemt. Ik moet echter bekennen, dat die ‘kracht der hoop’
nog eenige onzekerheid overlaat, die onder het lezen niet zoo spoedig wordt
weggenomen. Lang blijft men namelijk in twijfel, of de hier aangeduide ‘hoop’
betrekking heeft op de verwachte terugkomst van CHRISTABELS jeugdigen minnaar,
of wel op hetgeen de godsdrenstige mensch van de toekomst verwacht, hetzij in
dit, hetzij in een volgend leven. Heb ik de schrijfster goed begrepen, dan heeft zij
‘de kracht’ op het oog gehad, die niet zoo zeer de hoop op een beter lot in dit, noch
op gelukzaligheid in een volgend leven, als wel het geloof in het liefderijk bestuur
van den Hemelschen
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Vader over onze lotgevallen op een ernstig gestemd gemoed uitoefenen kan. Meer
zelfs dan de troost, dien dit geloof geeft, komt in dit boek de zedelijke invloed van
belangelooze godsvrucht uit, want CHRISTABEL is h i e r v a n een goed geteekend
voorbeeld. Al is de schrijfster episcopaal, al staat zij op hetgeen antimodernen in
ons land een geloovig standpunt zouden noemen, hare godsdienst is geheel
onbaatzuchtig. Het hier geschilderde vrouwenbeeldje is even vrij van het ritualisme
of anglokatholicisme der high church als van de utiliteitsleer der low church. Het is
CHRISTABEL niet te doen om eigen behoud of eigen zaligheid slechts; neen, sedert
zij ‘het anker der ziel’ heeft gevonden en vast gegrepen, wordt het lieve schepseltje
nog beminnelijker, leert zij nog beter dan vroeger zich zelve beheerschen, niet om
zelve hiervoor loon in te oogsten, maar om voor anderen nuttig te zijn; en hare
toewijding aan de stoffelijke en geestelijke belangen van allen, met wie zij in
betrekking staat of in aanraking komt, is geheel in den geest van haar Heer. Ik laat
hare kerkelijke begrippen aan hunne plaats, hare godsdienstige sentimenten, niet
hare theologische denkbeelden neem ik in aanmerking. Zij houdt zich aan hetgeen
zij in haar bijbel of prayerbook leest; twist noch redekavelt met iemand over
dogmatiek; vindt in hare omgeving geen aanleiding om zich voor of tegen
puseyistische nieuwigheden of papistische stoutigheden - in hoogere Engelsche
kringen aan de orde van den dag! - uit te laten; zij is eenvoudig, vroom en goed, vol
liefde voor hare bloedverwanten en vrienden, zoowel als voor armen en
ongelukkigen. Zonder al prekende te euangelizeeren oefent zij den weldadigsten
invloed uit op de kleinmoedigheid harer moeder en de wrevelige gezindheid van
haar vader; en zonder met tractaatjes rond te loopen of deel te nemen aan allerlei
philantropische genootschapjes, is zij kranken en bedroefden tot troost en opbeuring.
Het eigenlijke doel der schrijfster is: den weldadigen invloed te schilderen van
onbaatzuchtige godsdienst op het leven, in tegenstelling met het onvoldoende van
allen voorspoed, of van de meest wenschelijke tijdelijke geluksgoederen, bij gemis
aan wezenlijken levensernst. Hiertoe kiest zij twee zusters. De eene is de reeds
genoemde CHRISTABEL, de op den titel vermelde hoofdpersoon. De ander is een
ijdel, niets beduidend, m o o i meisje, dat, aangehaald door eene rijker en hooger
geplaatste familie,
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haar tot armoede vervallend gezin gaarne verlaat, om als de vrouw van een rijk
man, die bijna haar grootvader kon wezen, te schitteren in de groote wereld....Wie
van de twee de gelukkigste is, behoeft niet gevraagd te worden, tenzij men, even
als ALICE, dat geluk van de omstandigheden des levens afhankelijk en liever zelf
gelukkig zijn, dan anderen gelukkig maken, zich tot levensdoel stelt.
Zou men van de zijde der kunst de aanmerking kunnen maken, dat dit verhaal te
veel een tendenz-verhaal is, zooals de titel al aanstonds aanduidt; ook, dat de
schrijfster zelve het voorbeeld van hare BERTHA en CHRISTABEL niet genoeg navolgt,
maar te veel in eigen persoon sprekende en moraliseerende optreedt; - het boek is
niet te beschuldigen van eene fout, zoo dikwijls door dergelijke schrijvers begaan,
van hetgeen zij vertelt geheel door de strekking te laten beheerschen. De intrigue
moge hoogst eenvoudig zijn, de gebeurtenissen ontwikkelen zich geleidelijk. Noch
het ‘noodlot’ noch het toeval spelen hun rol, en geen Deus ex machina komt den
knoop ontwarren of doorhakken, geen gedienstige voorzienigheid de lotgevallen
schikken naar den wensch van de schrijfster. Al hare personen moesten zoo
handelen en die gevolgen ondervinden van hetgeen zij deden of nalieten, als hier
geschilderd wordt; en de invloed, dien BERTHA eerst op CHRISTABEL en deze
vervolgens op anderen uitoefent, wijzigt volstrekt niet het levenslot, maar wel de
gezindheid van hen, die naar haar luisteren. In het begin dacht ik, dat wij hier het
oude thema zouden terugvinden, dat de deugd met tijdelijk geluk of voorspoed
beloond, de ondeugd met tegenspoed gestraft worden moest; maar dit is volstrekt
het geval niet: ALICE blijft de schitterende dame, die al hare ijdele wenschen kan
blijven bevredigen, tot aan het einde toe; de oude heer KINGSCOTE wordt, eenmaal
verarmd, nooit weer een rijk man, al verbetert hij zich en komt hij door nauwgezette
plichtsbetrachting weder tot eenigen welstand; en het nederige lot van CHRISTABEL
zelve zal niet benijdenswaardig schijnen in de oogen van die jonge dames, die den
neus optrekken voor den geschandvlekten naam van haar aanstaanden gemaal en
de familierelatie tot zijn oom. Toch is hare tweevoudige hoop vervuld: zij is, ten
eerste, de vrouw van hem, op wien zij zeven jaren heeft gewacht, en bezit, ten
tweede, in verhoogde mate de kracht om, door anderen gelukkig te maken, zelve
zich nooit
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ongelukkig te gevoelen en waarachtig levensgenot te smaken.
Ik zou dit boek gaarne in handen zien van alle jonge meisjes, die sedert zij ‘hare
belijdenis deden’ òf blijven voortdommelen en, als ALICE, alleen oog en oor hebben
voor de genietingen des levens, òf, half wakker geworden op het punt van godsdienst,
met hetgeen zij er van uit de kinderkamer en de catechisatie onthielden hebben
gebroken en niet ernstig genoeg zijn, om na te denken over wat er van eene vrouw
zonder godsdienst worden moet. Menig jong dametje van onzen tijd gaat nog naar
de kerk uit sleur en denkt daarbij meer aan haar toilet dan aan haar hart, vraagt
hoogstens naar den vorm van de preek of de welsprekendheid van den prediker, bij jonge Dominés, vrijgezellen en weduwnaars, ziet men deze soort het meest! maar zelden naar hetgeen op haar eigen gemoedsleven van toepassing kon en
moest zijn. Velen ook meenen, nu zij het een en ander van de modernen hebben
opgevangen en niet meer alles behoeven te gelooven wat nog van de kansels
verkondigd wordt, dat zij eigenlijk niet meer noodig hebben naar de kerk te gaan,
in hun bijbel te lezen of zich met ernstige lectuur bezig te houden....Dat is alles te
ouderwetsch voor een ontwikkeld meisje. En, zonder met godsdienst te spotten of
van emancipatie veel te willen hooren, omdat dit te excentriek, te weinig
gedistingueerd is, meenen zij toch, dat zij er zonder verder nadenken over al die
dingen wel komen zullen. Van een eigenlijk gezegd hooger geestelijk leven, van
een levensdoel of levensideaal willen zij niets weten en weten zij dan ook weinig of
niets. Zoowel aan haar, die er nog eene zondagsgodsdienst op nahouden, als aan
haar, die beweren zich los gemaakt te hebben van alle autoriteitsgeloof, - beide
soorten van welopgevoede jeugdige schoonen onverschillig voor wat wezenlijke
godsdienst is - zou ik dezen kleinen en onderhoudenden roman ten sterkste kunnen
aanbevelen. Niet om te weten, of zij elkander krijgen; al heel spoedig vermoedt men
onder 't lezen, dat de schrijfster zoo wreed niet zal zijn van de beide gelieven voor
goed van elkander gescheiden te houden; ook niet om de verbeelding te laten
prikkelen door ‘piquante scènes’ of onwaarschijnlijke verwikkelingen; maar om zich
duidelijk voor oogen gesteld te zien, dat er eene leegte komt in het vrouwelijke hart,
die onvoldaan laat bij den grootsten voorspoed en onbestand maakt tegen de
teleurstellingen en moeijelijkheden des levens,
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zooals er zoowel in het ongehuwde als gehuwde leven voorkomen. Juist omdat
CHRISTABELS godsdienst noch eeredienst, noch kerkdienst, noch leerdienst is, maar,
behoudens alle voor nadenkenden al lang verouderde geloofsbegrippen, dienst
van, medewerking met dien God der liefde, in wien JEZUS geloofde en zijne
geestverwanten met hem, dienende liefde in één woord, die de vrouw leert
beantwoorden aan hare schoone levenstaak en haar verre verheft boven al die
ijdeltuitjes met lieve gezichtjes en beelderige toiletjes, die wel heel goed in bal- en
concertzaal, maar heel slecht in de huiskamer voldoen. Ook aan die meer ernstige
dames, die het onfatsoenlijk vinden naar een modernen Dominé te gaan luisteren,
daarentegen gedistingueerd streng orthodox te zijn en lid van alle denkbare
vereenigingen tot heil van arme zondaren, zou ik CHRISTABEL als een
navolgenswaardig voorbeeld durven aanprijzen of als iemand die het ‘eene noodige’
werkelijk gevonden heeft....Maar ik weet wel, dat de Letteroefeningen niet in zulke
handen komen....foei! daarin schrijven allerlei ongeloovigen, vrijdenkers en
Godverzakers!....Welke Christelijke vrouw of meisje neemt zulke tijdschriften nog
ter hand!....Ik vrees daarom, dat EMMA MARSHALL met hare BERTHA en CHRISTABEL
voor de zoodanigen ook bij lange na niet rechtzinnig genoeg zou zijn, en blijf mij
bepalen bij de lezers en lezeressen, die noch te ouderwetsch noch te nieuwerwetsch
zijn, om het goede voorbij te zien in oud- en nieuwgeloovigen beiden.
De vertaling van dezen roman is ‘van wijlen Dr. SCHÜSSLER’ en tot eere zijner
nagedachtenis mag ik zeggen, dat hij zijn werk goed verrichtte. Kleine aanmerkingen
of opmerkingen houd ik in de pen, omdat zij hem van geen dienst en voor den lezer
van geen waarde zijn. Ik vraag alleen nog, of de verandering van Christabel in
Christobal, aan het slot, van het oorspronkelijke boek zelf afkomstig is of eene
drukfout?
o

N . 3. Tusschen een eenvoudig en natuurlijk, godsdienstig jong meisje, zooals
CHRISTABEL KINGSCOTE, en een boksenden en philisopheerenden, als hij spreekt in
boekstijl of liever in boekentaal redeneerenden landjonker, zooals KENELM CHILLINGLY,
is een groot onderscheid, en van de romans, waarin zij als hoofdpersonen, optreden
mag hetzelfde worden gezegd. Zij hebben weinig punten van overeenkomst en
eene vergelijking zou in vele opzichten eene tegenstelling worden. Geen wondér!
Beider
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auteurs loopen zoo uiteen, dat zij eigenlijk niet in een adem zijn te noemen. Miss
MARSHALL moge, even als vele harer gezusters, die in Engeland de
romanschrijverspen hanteeren, hare eigenaardige verdienste hebben; in de schatting
van het lezende publiek staat zij ver beneden Lord LYTTEN, zooals de Engelschen
hem noemen sedert hij dien Lords-titel verkreeg, of BULWER, zooals hij ten onzent
nog altijd heet. Niet zij, maar hij wordt met WALTER SCOTT, DICKENS en THACQUERAY
vergeleken; en nu hij niet meer onder de levenden is, weet ik niet, wie van zijne
landgenooten als romandichter met dit viertal op ééne lijn kan worden geplaatst,
behalve misschien CHARLES KINGSLEY en GEORGE ELIOT.
Dat den nu overleden schrijver als romandichter deze hooge eer toekomt, heb ik
slechts met een woord te herinneren; en na hetgeen ook in ons land d e G i d s , en
1)
anderen van nu wijlen ‘Lord E.G. BULWER LYTTON’ (zooals onder zijn portret voor
Kenelm Chillingly staat) gezegd hebben, acht ik het overtollig op nieuw over zijn
persoon uit te weiden. Het werk, dat ik hier ter sprake breng, is zijn laatste roman
en was nog niet afgedrukt, toen de dood hem in Januari van 1872 overviel. Eerst
na zijn verscheiden in 't licht gekomen, werd het al spoedig door twee uitgevers in
onze taal aangekondigd, en het is de door Mr. D. BEETS bewerkte, te Haarlem bij
de Erven F. BOHN uitgegeven vertaling, die mij ter vermelding in de Letteroefeningen
werd toegezonden.
Als men het vele en velerlei, dat de hoofdpersoon van dezen roman denkt en
herdenkt, bepeinst en bepraat, ook dan als het niet bijzonder helder is of weinig
bewijskracht heeft, - als men den overvloed van gedachten en denkbeelden,
gesprekken en redeneeringen, die hier meêgedeeld worden, in overweging neemt,
zal men moeten toestemmen, dat eene vertaling in vloeijend Hollandsch hare
eigenaardige moeijelijkheden had, en den vertolker niet hard vallen omdat hij hier
en daar wat stroef bleef of voor het Engelsche woord niet altijd de juiste uitdrukking
of omschrijving in zijne moedertaal bij de hand had. Ik zal mij dan ook wel wachten,
den heer BEETS den lof te onthouden, die

1)

Zie vooral E.G. BULWER LYTTON. Biographie en Kritiek door Dr. J. TEN HRINK. Haarlem, Erven
F. Bohn. 1873, en wat daarvan overgenomen is in Nederland, Afl. 12 van 't zelfde jaar.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

266
hem toekomt. Wie bekend is met BULWERS manier van schrijven, vooral met zijne
manier om menschen als boeken te laten denken en spreken, zal mij toestemmen,
dat menige vertaler het er veel minder goed zou hebben afgebracht, en dat hij, die
de voor mij liggende overzetting ons gaf, alle aanmoediging verdient. ‘Al doende
leert men doen;’ zegt het spreekwoord, en als de heer BEETS, die dit al vertalende
ondervond, conscientieus zijne taak blijft opvatten, vooral als hij niet verzuimt te
rade te gaan met HILDEBRAND, den welbekenden ouden vriend van zijn vader, twijfel
ik niet of hij zal mettertijd ons voortreffelijk vertaalwerk leveren.
Wat nu den roman zelven betreft, hij is eene merkwaardige proef van het wel
bekende romanschrijvers-talent van zijn auteur, te merkwaardiger omdat hij
geschreven werd op acht-enzestigjarigen leeftijd en de hand die hem boekstaafde
verstijfde onder het corrigeeren der laatste drukproeven. Zijne levendigheid van stijl,
zijn boeijende verhaaltrant, zijne oorspronkelijkheid van vinding, zoowel als de
geleidelijke ontknooping der eigenlijke intrigue, pleiten voor de helderheid van geest,
het onverminderde vernuft en de onverzwakte combinatiegave van den schrijver,
die op zijn ouden dag nog het bewijs levert, in zijne kunst eer vooruit dan achteruit
te zijn gegaan. En toch, in weerwil van al dat voortreffelijke, in weerwil van de
allerliefste tafereelen die hier geschetst worden en van het geestige of vernuftige,
waarvan menige bladzijde overvloeit, heb ik eene ernstige grief tegen dit boek. Het
is van het begin tot het eind een tendenzroman; en tegen de strekking die het
verraadt kom ik op. Waarin BULWER als romanschrijver moge zijn vooruitgegaan,
hoe hoog zijne Caxtons, My Novel, What will he do with it? en ook dit zijn opus
porthumum boven vele zijner andere romans mogen staan; sedert hij den titel kreeg
van Baronet ging hij in zijne opvatting en waardeering van menschen en toestanden
achteruit, hij werd te eenzijdig; de liberale idealist, die voor de eerste maal door de
radicalen in 't Parlement werd gebracht, treedt als Lord BULWER LYTTON voor de
tweede maal op als een conservatief en schrijft romans om te reageeren tegen den
geest van vooruitgang, die vroeger door hem was voorgestaan. Zijn Kenelm Chillingly
is dan ook geschreven met het onverholen doel om te waarschuwen tegen dien
geest en aan te toonen, dat hij met noodzakelijkheid leiden moet tot
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den ondergang van Engeland.....niets meer, maar ook niets minder! Dit noem ik
verregaand eenzijdig, een voorbijzien van al het goede, dat in dien vooruitstrevenden
tijdgeest is te vinden, en een onbillijk huldigen van den daartegenoverstaanden
geest van een vroeger tijdperk, alsof die zoo veel beter zou zijn geweest. Dat een
rijke Pair van Engeland, lid van het Hoogerhuis en bezitter van uitgestrekte landerijen
veel heeft dat hij gaarne wil behouden en daarom conservatief wordt, laat zich
gemakkelijk begrijpen; maar dat hij, die zelf vroeger een idealistisch liberalisme
huldigde, heulde met liberalen en radicalen en hunne beginselen voorstond om
vooruit te komen in de wereld, nu hij zijn doel bereikt en de hoogte bestegen heeft,
waarnaar zijne eerzucht zich uitstrekte, - dat hij diezelfde liberale denkbeelden thans
als verderflijk voorstelt en hunne voorstanders als schurken brandmerkt, is wel wat
heel erg! Men zou zoo iemand kunnen vragen, of hij dan vroeger zelf zulk een schurk
was, toen hij, die vrijzinnige beginselen toegedaan, zich plaatste aan de spits van
dien thans gewraakten vooruitgang? De nobele Lord zou zeker ‘neen’ hierop
antwoorden, als hem deze vraag nog kon worden gedaan, maar daarmede dan ook
het vonnis vellen over zijne eigen eenzijdigheid, die tot zulk eene onware en dus
onzedelijke of onrechtvaardige veroordeeling leidt.....
Het is een ongelukkig zwak van vele partijmannen, vooral als zij overloopers of
renegaten zijn, dat zij het goede van de tegenpartij voorbijzien, alleen op het kwade
wijzen en dit al te breed uitmeten. Hierbij hebben, met name bedoelde afvalligen
het voordeel van dat kwade hunner voormalige partijgenooten grondig te kennen
en Lord LYTTON geeft in zijn Kenelm de treffendste bewijzen hiervan. Met voorhijzien
of ignoreering van al wat de nieuwere tijd op godsdienstig, staatkundig en
maatschappelijk gebied, in wetenschap en kunst, in handel en industrie heeft in 't
leven geroepen tot bevordering van vrijheid, vooruitgang en humaniteit, stelt hij de
nieuwe denkbeelden aansprakelijk voor al de uitspattingen, waartoe een deel hunner
voorstanders zijn vervallen, en geeselt met de roede der satire hun vulgair realisme,
dat er de lappen afvliegen. Goed, best, uitstekend! zou ik zeggen, als hij alleen
diegenen op het oog had, die tot dat deel behooren. Zij kunnen niet scherp genoeg
gehekeld worden die hoog verlichte, hoog wijze woordvoerders van het platste
materalisme, die geen gevoel meer hebben voor de poëzie
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des levens, spotten met alle godsdienstige sentimenten, vaderlandsliefde
rangschikken onder de sentimenteele begrippen van den ouden tijd en de liefde
‘larie’ noemen, zooals KENELM aan het begin van zijne loopbaan deed. Had de
schepper van dezen romanheld zich hierbij bepaald, ik zou hem onvoorwaardelijk
toejuichen; maar nu hij allen, die den geest van vooruitgang huldigen, als zulke
realisten en materialisten door den hekel haalt, nu hij den geest dezer eeuw
aansprakelijk stelt voor al de narigheden, waartoe hun nuchter proza en egoïstisch
cynisme noodzakelijk moeten leiden, nu schiet hij zijn doel voorbij, bewijst te veel
en daardoor niets, ja, doet een groot kwaad, door zelfs de edelste en voortreffelijkste
voorstanders van moderne begrippen en liberale beginselen bij het groote lezende
publiek in miserediet te brengen. Waarlijk, het is niet noodig aan de loftrompetters
van den goeden ouden tijd wapens in de hand te geven tegen den geest dezer
eeuw; maar conservatieven en antirevolutionairen, confessioneelen en ultramontanen
zouden anders uit dezen roman, wel geen handen vol slijk kunnen grijpen, om op
hunne antagonisten te werpen, maar toch fijne opmerkingen en scherpe zetten
genoeg, om hen belagchelijk te maken of diep te kwetsen.....
Bij deze grief, welke ik tegen de strekking heb van dit boek, en waaraan ik te meer
gewicht hecht, juist omdat de roman zelf een kunstgewrocht is van een talentvol
schrijver, heb ik nog eene aanmerking, die met die strekking in nauw verband staat,
maar ook den kunstenaar geldt. Moet de held van het stuk, in den beginne althans,
als de incarnatie dienen van het door den conservativen Lord geïncrimineerde
liberalisme; - stelt hij hem daarom voor als opgevoed in de school van het platste
realisme en ‘tot overloopens toe vol met nieuwe begrippen’, elders ‘nieuwe
hervormingsdenkbeelden,’ door hem genoemd, die in toepassing moeten gebracht
worden ‘door in het tegenwoordige niets te eerbiedigen;’ - diezelfde jonge mensch
‘zonder ijdelheid of eerzucht,’ ‘ijskoud voor vrouwelijke betoovering,’ wiens karakter
‘indifferentisme’ is, blijkt toch al spoedig van de edelste natuur te zijn. Geheel
belangeloos, echt ridderlijk springt hij voor verdrukten en verongelijkten in de bres,
en met opoffering van tijd en geld, zelfs met levensgevaar, ondersteunt hij de
armoede of brengt den verdoolde te recht. De rechtschapenheid en voortreffelijke
inborst van den realist, die intact blij-
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ven tot aan het einde toe van het boek, hebben dus bij dezen adept van den geest
van vooruitgang niets, hoegenaamd niets geleden. Hoe, vraag ik, is dit bestaanbaar
met de antipathie van den schrijver tegen dien geest? Hoe verklaart hij deze
inconsequentie of tegenstrijdigheid? Dat de natuur boven de leer gaat, is goed en
wel; dat de oorspronkelijk aristocratische omgeving op den jeudigen leerling zijner
liberale meesters van invloed kon blijven op het gemoedsbestaan van den jongen
man, ik geef het toe; maar die ‘hervormingsdenkbeelden,’ waarvan hij ‘tot
overloopens toe vol is,’ moeten dan toch niet zoo verderflijk zijn, als Lord LYTTON
voorgeeft, of het betere, de oorspronkelijke adel van de natuur van zijn held zoo
groot, dat zelfs de fielterigste theoriën en de schurkachtigste lessen van levenwijsheid
er volstrekt geen kwaad aan kunnen doen. Dit is bij mij, en zeker bij velen met mij,
de vraag; bij BULWER echter niet; en wij vinden hier de psychologische fout terug,
die in meer dan een roman van hem voorkomt: het in één persoon bij elkander of
naast elkander brengen van eigenschappen, die niet tegelijk bij iemand aanwezig
kunnen zijn, omdat de eene de ander uitsluit. Een hoogmoedig mensch mag
oogenblikken hebben, waarin hij zich als nederig voordoet (niets veranderlijker dan
een mensch!) maar men kan niet tegelijk hoogmoedig en nederig zijn. Als KENELM
inderdaad zoo'n indifferentist is, als zijn biograaf hem wil laten voorkomen, kan hij
niet terstond belang stellen in het lot van diegenen met wie hij in aanraking komt;
als hij noch begeerte naar toejuiching noch begeerte heeft naar macht, zoo geheel
zonder ijdelheid, weet ik niet, hoe later zijn devies zal worden: ‘Overwinnen of de
Abdy van Westminster!’ En die ongevoeligheid voor vrouwelijke betoovering, tot
antipathie tegen het huwelijk opgeschroefd, beteekent ook al heel weinig, daar hij
op het eerste gezicht dol verliefd wordt en later het verlies zijner eerste liefde op
het vasteland als een dolende ridder gaat betreuren. Het zotste is, dat een neef van
KENELM, dus een aristocraat van geboorte en eerste opvoeding even als hij, door
diezelfde nieuwe denkbeelden een volleerde schurk wordt; iets dat zeer goed
denkbaar is, als men van die nieuwe denkbeelden al de wezenlijk goede eerst
abstraheert; maar dat dan ook te duidelijker doet uitkomen, dat de hoofdpersoon
van het boek geen mensch is van vleesch en bloed maar eene fictie, een ware
romanheld.
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Het schijnt misschien vermetel, zoo afkeurend te spreken over een romandichter
als BULWER of Lord LYTTON, maar naar mijn oordeel moesten juist het
kunstenaarstalent, dat hij in zoo hooge mate bezat, en de frischheid van geest, die
hem tot op hoogen leeftijd bijbleef, hem hebben gevrijwaard voor de dubbele fout
van menschen te teekenen, zooals er geen bestaan, en eene wereldheschouwing
te huldigen, die zoo eenzijdig is, dat hij zelf het onware en onrechtvaardige zoo niet
ingezien, dan toch gevoeld moest hebben. Deed bij dit niet, sprak hij zijne volle
overtuiging uit, welnu, dan heb ik het recht mijne overtuiging er tegenover te zetten.
Behoort het tot de denkbeelden van den tegenwoordigen tijd, niets aan te nemen
op gezag, dan doet het er ook niet toe, wie iets zegt, als het maar waar is of steek
houdt.
Ik zou hier kunnen eindigen, want ik acht het onnoodig van een roman van BULWER
iets tot aanprijzing te zeggen. Hij wordt gelezen en zal gelezen worden in weerwil
van welke aanmerkingen ook. Dit eene heb ik echter nog, als mijne bijzondere
opinie, hierhij te voegen, namelijk, dat diezelfde conservatieve Lord, terwijl hij schermt
tegen den geest van zijne eeuw, toch duidelijk doet uitkomen, hoeveel goeds,
oorspronkelijk goeds er ondanks al die akelige nieuwe idees nog in de menschen
aanwezig blijft, die allen, als zijne tijdgenooten, onder den invloed van dien geest
leven. Trots zijne predilectie voor adellijke geboorte enz., in weerwil van zijne
aristocratische voorliefde voor conservative begrippen, deelt hij toch in dit zijn boek
de schoonste rollen toe aan menschen van minderen stand, en het is oneindig meer
verkwikkelijk, met hem te vertoeven in de nederige woning van den armen
stroovlechter, dan in de salons van het Engelsche high life, die hij, als zelf tot die
groote wereld behoorende, zoo meesterlijk beschrijft. Zelfs de zoo ruwe woesteling,
TOM BOWLES, blijkt spoedig een grove diamant te zijn geweest, die slechts door
KENELM behoefde geslepen en door eigen energie gezet te worden, om al het licht
te weerkaatsen, waartoe hij in staat is, als een juweel van het zuiverste water. De
conceptie van dit echt mannelijke karakter vind ik dan ook veel beter dan van den
held van het boek. Zijns ondanks teekent de antimoderne Lord in dezen man uit het
volk, wat de nieuwe denkbeelden van humaniteit, vooruitgang en vrijheid, vooral
zedelijke vrijheid, vermogen. KENELM doet bij TOM een beroep op zijne
menschelijkheid, wijst hem op een hooger levensdoel, leert hem
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zijne hartstochten bedwingen en brengt hem zoo tot het vrije zedelijke leven, waarin
de oorspronkelijke adeldom onzer natuur aan den dag komt, zoowel bij den man
zonder afkomst als bij den edelman. Waarlijk geen denkbeeld, dat bij het
conservativisme thuis behoort, en evenmin bij dat radicalisme dat spotters met of
verachters van de godsdienst kweekt! Het is met name de godsdienst van JEZUS,
die het menschelijke in den mensch opwekt, vrij maakt van de overheersching zijner
zinnelijke natuur en op de baan van redelijken en zedelijken vooruitgang leert streven
naar het doel, volkomen mensch te zijn.....
Het is te betreuren, dat de dood een eind heeft gemaakt aan het werkzame leven
van den schrijver. Had hij nog langer de pen kunnen voeren, ik houd mij overtuigd,
dat hij ons een vervolg op zijn Kenelm Chillingly zou hebben gegeven. De roman
is niet af. KENELM staat aan het eind van het boek aan het eind van zijn eerste
levenstijdperk en is, na gebroken te hebben me de nieuwe denkbeelden, aan het
begin van eene nieuwe periode. Op welke wijze de ‘nieuwe KENELM’ ‘de denkbeelden
van Ouds’ (beter ‘van Vanouds’) zou behartigen en in werking brengen, zou voor
den vindingrijken romancier stof te over hebben opgeleverd voor een nieuw boek,
terwijl het karakter en de maatschappelijke positie van de nog altijd op hem verliefde
CELIA TRAVERS er op waren aangelegd, om hem hierbij waardig ter zijde te staan.
Het komt mij voor, dat zij bepaald om deze reden ongetrouwd blijven en KENELM
zelf zijne eerste liefde geheel te boven komen moest, waartoe de dood van LILY het
zijne bijbracht. Eene gestorven geliefde laat zich alleen betreuren, eene nog levende
blijft begeerlijk, ook al is zij gelukkig met eene andere getrouwd; en het is de vraag
of het zien van haar geluk op KENELM den zelfden invloed zou hebben uitgeoefend
als dat van JERSIE op TOM BOWLES. Ik geloof het niet, bij al het moois dat de schrijver
van hem zegt is hij te veel egoïst; - ‘eerzucht’ zal nu voortaan bij den nieuwen KENELM
de ‘beweegkracht’ zijn! ‘Overwinnen of een eervol graf in de Abdy van Westminster!’
zijne leus; - en waarschijnlijk heeft de auteur hem dat laatste briefje van LILY laten
ter hand stellen, om zijne eigenliefde ten volle te bevredigen. Zij beminde h e m en
niet haar voogd, zij is dood; welnu de zaak is afgedaan, de nieuwe KENELM vatbaar
voor de nieuwe indrukken, en CELIA wacht op hem.....Het spijt mij, ik herhaal
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het, dat wij dit vervolg niet kunnen verwachten, - tenzij in de nagelaten papieren
van Lord LYTTON nog iets gevonden worden mocht, - want het zou, dunkt mij, zeer
interessant moeten zijn, een echten conservatief, naar het ideaal van den Engelschen
Pair, aan het werk te zien om merry old England te bewaren voor den ondergang,
dien het door de nieuwe hervormingsdenkbeelden met zooveel gewisheid te gemoet
snelt. Ik vrees echter, dat wij op nieuw getuigen zouden zijn van het disparate in
het karakter van zijn held, waarin dat van den, van het liberale idealisme bekeerden,
behoudsman zich getrouw zou afspiegelen. ‘Overwonnen’, naar Nelsons leus, heeft
hij zeker niet; de liberalen streken nog niet de vlag; maar een eervol graf in
Westminster-Abbey is hem, meen ik, gegund; en ik twijfel niet, of dit zou ook met
zijn KENELM het geval moeten worden, omdat, hoeveel verkeerds ook de nieuwe
denkbeelden moge aankleven, hunne zegepraal grooter kans heeft dan die van het
1)
reactionaire behoud .
o

N . 4. GEORGE ELIOT (Mïstress LEWES-EVANS) is, ook in ons land, sedert lang
bekend als eene hoogst verdienstelijke Romanschrijfster, die in vele opzichten het
groote aantal van hare gezusters in Engeland ver overtreft. Blijkens eene tweede,
keurig nette en goedkoope uitgaaf van hare tot nu toe in onze taal overgebrachte
romans, van dezelfde heeren VAN DRUTEN en BLEEKER, die zeker reeds veel aftrek
heeft gevonden, wordt haar werk nog altijd gewaardeerd; en Adam Bede zoowel
als Felix Holt kunnen gerust onder die letterkundige voortbrengselen worden
gerangschikt, die niet spoedig verouderen.
De talentvolle schrijfster geeft in Middlemarch een vernieuwd bewijs, dat hare
dichterlijke verbeelding nog niet verzwakt en dat zij, bij veel vindingsvermogen, nog
ruim genoeg voorzien is van zedelijk-godsdienstige (wel te onderscheiden van
theologische of kerkelijke) denkbeelden, menschkundige opmerkingen en figuurlijke
spreekwijzen, om er boekdeelen mee te vullen. Onwillekeurig vraagt men echter,
of zij met dezen onuitputtelijken voorraad ook te kwistig kan geweest zijn? En bij
den aanblik van deze v i e r deelen komt men alligt op dit vermoeden, waardoor
men van de lezing zou kunnen worden afgeschrikt. Een verdicht verhaal moet al
zeer boeijend zijn, om er zich zoo lang

1)

Dit werd geschreven voor het aftreden van GLADSTONE.
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mee bezig te kunnen houden. Het moet òf de verbeelding sterk prikkelen en gestadig
in spanning houden, òf, als dit het geval niet is, overvloeijen van geestige
opmerkingen, satirieke zetten en humoristische schilderingen, die het minder
belangrijke der gebeurtenissen doen vergeten. Twee deelen, gaat zeer goed, drie,
kan ook nog, maar vier?....
Nu is Mevronw LEWES geestig genoeg; zij kan zeer humoristisch zijn, en al is zij
te goedhartig om scherp te geeselen met de roede der satire, zij geeft zetten genoeg,
die op den man afgaan, zelfs gevoelig zouden kwetsen, als men toeliet, dat zij door
de dikke huid heendringen, welke wij over onze eigen gebreken laten groeijen. Wij
doen dit dan ook maar liever niet en vinden het hoogst vermakelijk als zij anderen
flink er langs geeft.....In Middlemarch is van het een en ander overvloedig te vinden.
Op nieuw put de schrijfster met beide handen uit hare rijke ervaring en strooit met
vorstelijke mildheid de kostbare schatten harer menschenkennis en levenswijsheid
over de bladzijden van dit merkwaardige boek. Een sensatie-roman geeft zij niet.
Zielschokkende en hartverscheurende melodramatische toestanden en
gebeurtenissen, die door zeldzaamheid of opeenstapeling van aan het onmogelijke
grenzende, hoogst toevallige omstandigheden meer voor de scheppende
verbeeldingskracht, dan voor het gezond verstand van den romandichter pleiten,
zoekt men bij haar te vergeefs. Al wat zij vertelt kan zeer goed plaats hebben gehad
en heeft, zonder alledaagsch te zijn, ook werkelijk plaats. Op eene vernuftig
verzonnen intrigue is dit haar lijvig werk ook volstrekt niet aangelegd; neen, de
schrijfster had hooger doel. Zij wilde op aangename, onderhoudende wijze, in den
vorm van een verhaal, dat het vertellen wel waard is, leeren, vermanen, onderwijzen,
stichten.....hoe gij 't maar noemen wilt...jonge menschen vooral, maar ook oudere,
tot nadenken brengen over de illusies hunner jeugd, over de keuze van een huwelijk,
over de gevolgen van ligtzinnigheid, over het kwaad dat zijn meester loont, over het
vasthouden aan eens opgevatte goede beginselen, over het lage en verachtelijke
van huichelarij en schijnheiligheid, over kwaadspreken en lasteren, over....van alles
en nog wat. Zij is te veel kunstenares om over al deze dingen te philosopheeren of
te polemiseeren; zij moraliseert en theologiseert nooit. Hare personen moeten dienen
om hare denkbeelden in beeld te brengen en al geeft zij morale en action, in de
schoonste betee-
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kenis van het woord, haar verhaal is en blijft een roman. De optredende karakters
zijn geen aangekleede deugden of ondeugden, maar menschen van vleesch en
bloed, wezenlijke karakters, goed afgerond, duidelijk herkenbaar en meesterlijk
volgehouden. Zij leven en streven, zij strijden en lijden en hebben hunne eigen
geschiedenis.
De hoofdpersonen van Middlemarch zijn jongelieden, die hunne loopbaan
beginnen, voor zoo veel zij tot het sterke, wier opvoeding voltooid is, voor zoo veel
zij tot het zwakke geslacht behooren. Zij worden allen verliefd, sommigen trouwen,
en of de anderen ‘elkander krijgen’.....het wordt hier in boeijende tafereelen, als uit
het leven gegrepen, geschilderd. Nu is er wel éen hoofdpersoon bij, die de
verpersoonlijking mag heeten van het hoofddenkbeeld, dat der schrijfster blijkens
de voorrede voor den geest stond; - nu is DOROTHEA wel degene, op wie het meeste
licht valt, en moet in haar zoeken en streven naar een onbekend ideaal, waarin zij
belemmerd wordt door ‘de wenschen welke alle vrouwen met elkander gemeen
hebben,’ aanschouwelijk worden gemaakt, hoe het eerste - dat leven voor een ideaal
- als overdrijving afgekeurd, het andere als een val veroordeeld wordt, m.a.w. hoe
moeijelijk in onze maatschappij een meisje of jonge vrouw het heeft, als zij, begaafd
met eene ‘vurig naar inspanning verlangende ziel,’ een hooger levensdoel zich stelt,
dan wat gewone vrouwen als hare bestemming zich voorspiegelen, terwijl zij blijft
te worstelen hebben met hare eigen vrouwelijke zwakheden zoowel als met de
miskenning en de tegenwerking harer onbeduidende omgeving; - nu wordt dit alles
wel, naar het oorspronkelijke plan van het boek, duidelijk genoeg aangetoond; maar
om dien hoofdpersoon heen groepeert zich een te groot aantal andere personen,
en het hoofddenkbeeld wordt te veel door andere denkbeelden als verdrongen, om
gereedelijk toe te geven, dat hierin de eigenlijke strekking schuilt van geheel het
werk.
Man kann des Guten auch zu viel haben en dit te veel heeft naar mijn oordeel
dezen roman te breedvoerig, te lang gemaakt. GEORGE ELIOT is, dunkt mij, in het
geval geweest van zekeren Dominé, die gewoonlijk kort preekte, maar bij
gelegenheid, dat hij eene lange predikatie hield, zich verontschuldigde met de
verzekering: ‘ik had geen tijd genoeg om het kort te maken.’ Ook zij heeft welligt te
weinig tijd besteed aan haar
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boek, om het binnen de vereischte perken te houden of het te besnoeijen, waar het
te weelig tot drie, vier deelen aangroeide. Rijk aan dichterlijk talent, schatrijk aan
menschenwereld- en zelfkennis, meesteres over hare taal, heeft zij zich aan 't
schrijven gezet, toen de hoofdmomenten van het verhaal haar duidelijk voor de
verbeelding stonden en het noodige personeel haar voor den geest zweefde. Zij
heeft maar voort geschreven, den ontwikkelingsgang der karakters en toestanden
volgende, zooals zij die zich voorstelde; en zoo alles opgeteekend wat er in hare
ziel omging, om die karakters te laten worden, wat zij moesten zijn, en die toestanden
te motiveeren. Zij heeft echter hierdoor te veel gegeven en weinig of niets voor de
verbeelding van denkende lezers overgelaten. Door alles van stukje tot beetje hun
voor te leggen, ontneemt zij de gelegenheid tot nadenken of ontslaat van die moeite;
terwijl zij, door te groote uitvoerigheid, of de zucht om duidelijk te zijn, onduidelijk
wordt en vermoeit. Ook hare gemakkelijkheid om in beeldspraak te spreken en de
zielstoestanden en gedachten harer personen te vergelijken bij van alles, dat haar
vernuft haar aan de hand doet, brengt er veel aan toe, om haar breedsprakig te
maken. Had zij zich meer tijd gegeven, zij zou soberder gebleven zijn en korter, of
later het snoeimes hebben gebruikt, om al de waterloten harer weelderige
verbeeldingskracht in te korten. Zij verstaat bij uitnemendheid de kunst van
dramatiseeren; men hoort en ziet de personen, die zij sprekende en handelende
ten tooneele voert; maar zij maakt hiervan te weinig gebruik en vervalt hiertoe in
beschrijvingen, die het verhaal noodeloos rekken. Liet zij hen nog met zichzelven
praten of hardop denken, maar neen, zij beredeneert, ontvouwt, toont aan, hoe zij
in de gegeven omstandigheden moesten denken, gevoelen, overwegen, beramen,
besluiten of niet besluiten, met wat de oorzaak is, waarom zij besluiteloos bleven
en wat weder hiervan de gevolgen konden of moesten zijn.....Ik ben daar juist bezig
met hetzelfde te doen, wat zij in haar boek zoo dikwijls deed, met dit onderscheid,
dat ik eigenlijke taal bezig en zij gewoonlijk van figuurlijke uitdrukkingen en allerlei
vergelijkingen zich bedient, wat haar stijl zeker veel schoons bijzet, ook de aandacht
beter levendig houdt, maar op den duur omslachtiger maakt dan noodig is.
Nu wil ik gaarne aannemen, dat dit bloemrijke der taal, zoowel als dat
breedsprakige en uitvoerige der beschrijving in het
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oorspronkelijke zich veel prettiger lezen laat dan in eene vertaling. Zulke lectuur als
die van GEORGE ELIOT moet ook bij de beste overzetting verliezen. Die fijne nuances
in de beteekenis der woorden, waarbij zooveel afhangt van hen die ze bezigen, laat
zich niet gemakkelijk weergeven. Bij de vertolking vooral van beeldspraak komt het
zoo aan op de rechte kennis der voorwerpen, die genoemd worden, en de
bijzonderheid, waarin de kracht of het zoogenaamde derde van vergelijk te zoeken
is. Mevrouw VAN WESTRHEENE had, dunkt mij, eene moeijelijke, zelfs eene nu en
dan vervelende taak, met de vertaling van zulk een groot werk, op zich genomen;
en of het lang achtereen met denzelfden arbeid zich bezig te moeten houden niet
soms van invloed geweest is op de frischheid van haar geest, ja, of ook zij zich wel
tijd genoeg gegund heeft, om alles zoo goed mogelijk over te brengen en de puntjes
op de i's te zetten, heb ik onder het lezen wel eens in twijfel getrokken. Als zij spreekt
van een ‘kuil van stompheid’ (Dl. IV, bl. 19.) of van ‘lijdelijk verzet in handelende
vinding deed verkeeren’ (ibid. bl. 30.) of van meer dergelijke onhollandsche en
onduidelijke uitdrukkingen zich bedient, herkende ik de begaafde, geroutineerde
vertaalster niet. Maar er zijn verzachtende omstandigheden overvloedig te vinden
in de vele en velerlei oneigenlijke gezegden en spreekwijzen van Mevr. LEWES, die
geen volkomen ontleding toelaten en niet altijd vrij blijven van gezochtheid of valsch
vernuft.
Indien men nu meent, dat ik het niet eens ben met hen, die dezen roman van
GEORGE ELIOT onder de voortreffelijksten rangschikken, in den jongsten tijd van de
pers gekomen, vergist men zich. Ik beweer alleen maar, dat men veel tijd moet
hebben, om zulke vierdeelige verhalen te lezen, en bovendien liefhebberij om ook
eens over het gelezene na te denken. Het lange wordt ruimschoots vergoed door
met meesterhand geteekende tafereelen en diep doordachte zielstoestanden. De
loop van het verhaal zelf geeft tot nadenken aanleiding genoeg, omdat de
gebeurtenissen niet het werk zijn van een romantisch noodlot, noch van eene der
schrijfster ten dienste staande en telkens door haar te hulp geroepen voorzienigheid,
maar met noodzakelijkheid voortvloeijen uit de karakters en hunne handelingen
zelven of uit die levensomstandigheden, die gewoonlijk van invloed zijn op 's
menschen lot. De gebrekkige menschenkennis vooral en de oppervlakkigheid
waarmede het gros elkan-
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der beoordeelt; - de ligtvaardigheid waarmede ‘men’ op den schijn afgaat, zijne
goedkeuring hecht aan het succes, ‘een verheven gevoel dwaling, een groot geloof
illusie’ noemt en wie niet slaagt veroordeelt, met de noodlottige gevolgen hiervan;
- dit alles wordt hier beschamend voor velen, leerzaam voor allen, niet beredeneerd
of betoogd, maar door de geschetste personen en hunne lotgevallen plastisch
voorgesteld. Het verhaalde spreekt geheel door zichzelf tot hen die denken kunnen
en denken willen, en verlevendigt de aandacht telkens op nieuw, door het belangrijke
der personen, wier ontwikkelingsgeschiedenis men een tijdlang voor zich heeft.
Middlemarch verdient daarom, in weerwil van het te breed uitgesponnene, eene
eervolle plaats naast de overige romans van de begaafde schrijfster en door de
uitgevers spoedig in hunne tweede goedkoope editie van hare werken opgenomen
te worden.
Kampen, Januari 1874.
J. HOEK.

Een nieuw boek van Darwin.
Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren,
door Charles Darwin, M.A.F.R.S. enz. Met 25 houtsneêfiguren en 7 platen.
Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door Dr. H.
Hartogh Heys van Zouteveen. 's Gravenhage. Joh. Ykema. 1873.
Vóór ik tot een korte bespreking van het bovengenoemde werk overga, iets over
het darwinisme.
De theorie die den naam van Darwin draagt mag strikt genomen niet gezegd
worden uitgedacht te zijn door hem naar wien ze genoemd wordt. D. toch was niet
de eerste die het gronddenkbeeld der ontwikkelingstheorie aangaf; anderen deden
dit vóór hem, en het zou, zooals dit in dergelijke omstandigheden altijd het geval is,
niet wel mogelijk zijn te zeggen wie hier den eersten stoot aanbracht. Voor de leer
als zoodanig heeft dit ook niet de minste beteekenis; het is de vraag slechts of ze
waar en belangrijk genoeg is, onverschillig wanneer en door wien ze ter wereld
kwam. Alleen voor de geschiedenis der wetenschap, en in verband daarmee voor
de juistheid van den aangenomen naam is die overweging van belang. Weet echter
die geschiedenis niet te zeggen wie hier de eerste vinder was, met volkomene
zekerheid is haar de naam bekend van hem, die de verspreide
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en zwevende denkbeelden verzamelde, ze toetste aan de ondervinding, en aan de
theorie een vastheid en volkomenheid gaf, voldoende om haar zijnen naam te doen
geven. Door zijne geschriften heeft D. die theorie in het volle daglicht geplaatst,
heeft hij een school gesticht, waarin hij als leermeester en tevens als eerste leerling
optrad.
Een ernstige studie, gegrond op een rijke ondervinding, hetzij op reis, hetzij door
omgang met geleerde mannen, of uit geschriften opgedaan, dreef D. tot de
overtuiging dat de dierenen dus ook de menschenwereld een geschiedenis achter
zich had, waarin hare opkomst en ontwikkeling te lezen waren. Hij zag in dat de
bestaande orde van zaken door een andere werd voorafgegaan, onder welke een
geringere volkomenheid bestond: dat deze laatste weer een voorgangster van
minder gehalte had, en zoo voort, totdat een zeer lage trap bereikt was. Wat die
theorie groote belangrijkheid bijzette was ongetwijfeld hare directe toepassing op
den mensch. Van een lagere diersoort afkomstig, was hij in den loop der eeuwen
tot de volmaking gekomen, waarop hij nu staat. Maar die lagere diersoort mocht
ook niet als primair worden aangemerkt, hare voorouders waren weer van lagere
organisatie; het bleek zoo verscheidene malen dat de minder ontwikkelde individuen
door andere van nog lagere bewerktuiging werden voorafgegaan en voortgebracht.
De door D. opgegevene geslachtsboom van den mensch, teruggaande van zijn
tegenwoordig standpunt, is de volgende:
De mensch stamt af van een dier, overeenkomende met den aap der oude wereld,
deze van de Lemuriden. De Lemuriden danken hun ontstaan aan de vroegere
voorouders der placentale zoogdieren, deze aan de oude Buideldieren (Marsupialia);
deze weer aan de oude Snaveldieren (Monotremata). Hier wordt de weg duister
daar het moeielijk valt te zeggen langs welke afstammingslijn de zoogdieren, vogels
en reptielen, uit de amphibiën en visschen ontstaan zijn. Daar echter het verband
duidelijk genoeg blijkt te bestaan, komt men van de zoogdieren tot de Ganoïden en
andere op Lepidosiren gelijkende visschen. Vandaar tot een groep visschen even
weinig bewerktuigd als de Slakprik. Eindelijk voert ons D. tot een groep zeer laag
georganiseerde zeedieren, die overeenkomst met de tegenwoordige Zakpijpen
(Ascidiae) hadden.
Zulk een theorie klinkt zeker stout. We zien er vreemd van
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op als we haar voor het eerst hooren verkondigen, en indien ze ons eenvoudig weg
aangeprezen werd zonder meer, we zouden het wellicht aan D. overlaten zich er
in te verdiepen en er vrede mee te hebben. Zooals de zaken thans staan is het
echter anders. In de werken van D. worden we aan de hand des schrijvers langs
de paden gevoerd, die hemzelven tot de genoemde besluiten brachten. Die wegen
zijn niet die der loutere bespiegeling, maar in de eerste en voornaamste plaats die
der empirie. Getrouw aan de waarheid, dat de natuuronderzoeker zijne studiën altijd
moet aanvangen met zijne vragen tot de natuur zelve te richten, deelt D. ons een
lange reeks van waarnemingen mee, door hem in persoon of door andere
geloofwaardige mannen ten uitvoer gebracht. Die meedeelingen zijn zoo eenvoudig,
zoo juist en zoo helder, ze dragen zoozeer het kenmerk der waarheid, dat het bijna
onmogelijk is haar ons vertrouwen te weigeren. Waar D. zelf niet heeft waargenomen
en hij van anderer bevindingen gebruik maakt, daar behelpt hij zich niet met een
‘men zegt,’ of een ‘sommige geleerden beweren,’ of iets dergelijks, waarmee wel
eens wat veel geschermd en wat veel schijnbaar bewezen wordt; maar de namen
der waarnemers in quaestie worden genoemd en met erkentelijkheid herdacht.
Nergens vindt men een zweem van dat opgeschroefde en opgevijzelde, waardoor
sommige schrijvers trachten hunne meening bij anderen ingang te doen vinden.
Het blijkt integendeel dat het volstrekt niet de toeleg van D. is aanhangers voor zijne
theorie te winnen; de feiten worden voorgesteld, de meest voor de hand liggende
gevolgtrekkingen aangewezen, het overige wordt aan het oordeel der lezers
overgelaten.
Kan een theorie die op zulk een wijze verkondigd wordt wel ernstigen tegenstand
ontmoeten? zou men geneigd zijn te vragen. De ondervinding antwoordt bevestigend.
Vooral bleek dit het geval te zijn bij hen die de beschouwingen van D. gevaarlijk
voor sommige algemeen aangenomene begrippen achtten, begrippen waaraan ze
vasthielden met den ijver des geloofs. Hoe, de mensch zou uit een lageren diervorm
afkomstig zijn, riepen ze, en we weten dat hij van Gods geslacht is: de heilige schrift
wijst ons op Adam en Eva als op onze eerste voorouders; het is ketterij van een
andere afkomst te gewagen!
De menschen kunnen in sommige opzichten gedurende geruimen tijd halstarrig
aan eens aangenomene begrippen getrouw
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blijven. Wat baatte het hun die onvoorwaardelijk, zonder oordeel des onderscheids,
aan de Schrift vasthielden, dat D. zich overal gestreng aan waarheid en zekerheid
in zijne meedeelingen hield, dat hij de menschen met eigen oogen zien liet en zich
niet opdrong? Wat haatte de ondervinding der eeuwen, volgens welke de waarheden
der empirie, na langen tijd verloochend te zijn, eindigen met de overwinning te
behalen? Men overwoog niet hoe ongeveer twee en een halve eeuw geleden de
grijze Galileï wegens zijnen ijver in de verbreiding van het Copernicaansche
wereldstelsel terecht stond; terwijl heden ten dage geen mensch met gezonde
hersenen en eenige wetenschappelijke opleiding aan de juistheid der opvatting van
den grooten philosoof zal twijfelen. Hoe versch in het geheugen liggen niet de
debatten over den ouderdom der aarde en dien van het menschengeslacht: men
weet aan wie hier het laatste woord moest gelaten worden. - Toch openbaart zich
overal en telkens weer het bevooroordeeld vasthouden aan eenmaal opgevatte
meening. Slechts de openbaringsvorm wijzigt zich naar de omstandigheden.
Daarenboven reikte hier de onwetendheid als altijd aan het vooroordeel de hand.
Velen die de werken van D. slecht of misschien wel in het geheel niet gelezen
hadden, deden het in hunne onkunde voorkomen alsof D. gezegd had dat de
menschen van een der thans levende aapsoorten afstamden, en de groote menigte
nam die valsche voorstelling maar al te gretig aan: menigeen was wegens die
opvatting een verklaard tegenstander der nieuwe theorie.
Daargelaten dergelijke onjuiste voorstellingen, daargelaten ook het strijdige dat
de theorie van D. gezegd werd op te leveren met de oudste overleveringen der
Schrift, valt het niet te ontkennen dat het darwinisme, bij ernstige overweging en
consequente doorvoering, bij velen tegenstand kan ondervinden; bijna zou ik geneigd
zijn te zeggen dat onder die velen D. zelf behoort.
Kunnen we toch den oorsprong van den mensch tot op zulke laag georganiseerde
dieren nagaan, als waarvan daareven sprake was, voert ons de op waarnemingen
gegronde theorie tot de overtuiging van onze trapswijze ontwikkeling, dan ligt het
voor de hand verder te gaan, en bij deductie voortredeneerende tot het vormlooze
klompje protoplasma, wellicht nog verder, af te dalen, en hieruit wie weet welke
gevolgtrekkingen op te maken. Het zou echter een hors d'oeuvre zijn mij daarin
thans te ver-
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diepen, D. heeft het recht zulke deducties te negeeren. Liever leg ik mij dus neer
bij de grens waartoe D. gekomen is, en waag ik de eenigszins vreemd klinkende
vraag: het laag georganiseerde dier in quaestie, de larve der zakpijp, bezat dit al
dan niet een geest? Maar dat zou immers te dwaas zijn om er een oogenblik bij stil
te staan. Die proteïne massa een geest! Hoe kan het iemand invallen een geest te
zoeken, daar waar de noodzakelijke werktuigen harer twee voorname functiën, wil
en verstand, ontbreken. Toch zij men voorzichtig met het antwoord en vooral niet
te haastig. Geen geest in de Ascidiën; maar zou er dan in den opvolgenden meer
volkomen graad van ontwikkeling een te vinden zijn: bezit de Slakprik een geest?
Zoo niet, de op Lepidosiren gelijkende visschen dan? Of moet men verder
gaan?...Men ziet het de quaestie wordt lastiger. Nu is het wel het eenvoudigst den
gordiaanschen knoop door te hakken, en te beweren dat de geest eerst toen in de
stof gevaren is, toen deze tot de organisatie van den tegenwoordigen mensch
overging; maar dan houden we tegelijk op darwinist te zijn, en het vraagstuk behoeft
ons dan niet gesteld te worden. In een evolutie-theorie als die van D. is geen plaats
voor dergelijke sprongen, en die ‘de oorsprong van den mensch’ gelezen heeft, zal
wel niet ligt op den inval komen aan de dieren uitingen te ontzeggen, die van het
bezit van een zekere mate van geest getuigen.
Er blijft dus naar mijn inzien niets anders over als de onderstelling, dat in die
levende massa, waartoe we den eersten oorsprong terug zagen brengen, reeds
een zeker beginsel van geest, hoe gering ook, aanwezig was. Waar we dan echter,
bij voortgaande ontwikkeling, de volmaking van den geest tegelijk met en
onafscheidelijk van de stofmassa zien plaats grijpen; waar we de onderlinge
afhankelijkheid telkens weer voor oogen hebben; waar we zien hoe beide even
onvergankelijk en even veranderlijk zijn, - daar blijft voor den geest als individu, als
op zichzelf staand wezen, als geheimzinnig agens buiten de stof geen grond van
bestaan meer. Hoe toch zou men twee zaken die bijna overal blijken samen te gaan
en aan elkaar gelijk en gelijkvormig te zijn, als van elkaar geheel verschillend, als
heterogeen kunnen beschouwen. Staan ze niet veeleer tegenover elkaar als oorzaak
en gevolg, als lichaam en eigenschap. In andere woorden: kan dat wat we geest
noemen iets anders als een uiting eener algemeene beweging zijn, die met en
nevens dat-
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gene bestaat wat we stof noemen; welke uiting al of niet functie dier stof is?
De theorie van D. komt op die wijze te voorschijn als een onderdeel, een
proefondervindelijke bevestiging, eener meer algemeene theorie, volgens welke
het bestaande verklaard wordt uit de aanwezigheid eener eeuwige atomen-massa
en eener eeuwige ether-beweging. Eindeloos zijn daarbij de vervormingen die door
de beweging aan de massa gegeven kunnen worden; zoodat ook de gedaanten,
waaronder de massa voor onze zintuigen optreedt, oneindig in verscheidenheid
kunnen zijn. Onder den invloed der beweging moeten voortdurend veranderingen
plaats hebben, zonder dat ooit een enkel atoom der stof, een enkele vibratie van
den ether absoluut te niet kan gaan. Hij die eenigszins met de physica bekend is,
denkt hier aan de ether-undulatie, waardoor licht, warmte en scheikundige werking
tot stand komen, en aan het behoud van arbeidsvermogen dat zich overal openbaart.
Worden dan nog de algemeene aantrekking, de electriciteit, en daardoor ook het
magnetisme en de tot nu toe onverklaarde physiologische werkingen tot
1)
ether-beweging terug gebracht, iets dat bij ernstig onderzoek blijkt mogelijk te zijn ,
dan heeft men genoeg om de voortgaande verandering of ontwikkeling te verklaren,
zonder behulp van een geheimzinnigen invloed, die in ieder individu werkzaam zou
zijn. Wat we anders zenuwkracht noemen wordt dan beweging des ethers; wat we
als individuelen wil karakteriseeren, wordt het gevolg van de eene of andere impulsie,
op een of meer cellen van het sensorium direct of indirect aangebracht. Wat.....maar
genoeg, ik zou dus doorgaande de grenzen overschrijden der ruimte, die ik
billijkerwijs verwachten kan, dat mij door de Redactie van dit tijdschrift zal worden
toegestaan.
D. is voorzoover mij bekend is nooit zoo ver gegaan als daar even aangetoond
is, dat men met en door zijne theorie komen kan. Was dit omdat hij persoonlijk voor
de consequentie terug trad, of omdat hij het geraden achtte zekere grenzen niet te
overschrijden, ten einde zijner theorie niet allen ingang te versperren? Ik weet het
niet. In dit opzicht geeft D. mij den indruk dien de oud-liberaal bij mij opwekt.
Beschouwingen, sterker

1)

Ik heb hierbij niet het oog op de theorie des heeren Edlund; maar op eene die nog
onuitgegeven is.
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dan zijn geloof in oude overleveringen, brengen hem er toe met deze te breken;
maar consequent door te redeneeren, hetzelfde eens aangenomene beginsel steeds
voorop te stellen en te volgen, wil er niet in. Liever blijft hij op het standpunt waarop
hij zich nu bevindt, de kracht der traditie is nog groot, die der ratio nog betrekkelijk
zwak: niet op eenmaal laat de degelijke man alles los waaraan hij vroeger met alle
kracht vasthield; de grond onder zijne voeten helt wel sterk; maar.....
Doch halfheid is een zonde, ze brengt hare straf met zich. Die zijne hand op het
veld der empirie en der ratio aan den ploeg slaat, en niet nalaat naar de traditie om
te zien, bereikt het doel niet dat hij zich voorstelde, ten minste niet zonder struikelen.
De voor mij liggende arbeid van D. sprak mij nu en dan van deze algemeene
waarheid, en dit was de reden dat ik haar voor deze gelegenheid in het licht wenschte
te stellen, vóór ik mijn oordeel over dit werk uitsprak.
In den aanvang van het boek geeft D. ons, door middel eener inleiding, een
overzicht van de proefnemingen en geschriften van verschillende geleerden, die
van de uitdrukking der gemoedsaandoeningen studie maakten: het blijkt daarbij dat
de eigenlijke gelaatkunde, waarvan Lavater de groote vertegenwoordiger was, in
dit werk geheel buiten beschouwing blijft. Daarop wordt de wijze aangegeven,
volgens welke D. zijne onderzoekingen leidde, en tevens worden de namen vermeld
van hen die aan D. inlichtingen gaven omtrent het uitdrukken der
gemoedsaandoeningen bij de verschillende menschenrassen. De inleidiug sluit dan
met een korte beschrijving van de spieren van het gelaat bij den mensch; welke
beschrijving van een paar in den tekst gedrukte figuren vergezeld gaat.
De behandeling van het onderwerp wordt daarna in veertien hoofdstukken ten
einde gebracht. Drie beginselen worden voorop gesteld, die den schrijver toeschenen
rekenschap te geven van de meeste gelaatsuitdrukkingen en gebaren, die door den
mensch en de lagere dieren gebruikt worden, onder den indruk van verschillende
gemoedsaandoeningen en gewaarwordingen.
Die uitdrukkingsvormen worden dan besproken in het vierde en vijfde hoofdstuk,
voorzoover het de lagere dieren betreft, in de volgende wat den mensch aangaat.
‘Iedereen’, zegt D., ‘zal zoodoende in staat zijn om voor zich zelven te beoordeelen,
in hoeverre mijn drie beginselen licht op de theorie van het onderwerp werpen.’
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Ik acht het van belang de drie bedoelde beginselen met hunne korte verklaringen,
zooals ze door D. gegeven worden, op te geven, ze luiden:
I. H e t b e g i n s e l v a n n u t t i g e g e a s s o c i e e r d e g e w o o n t e n . Zekere samengestelde handelingen zijn bij zekere toestanden van het gemoed
direct of indirect nuttig, om zekere gewaarwordingen, wenschen enz. te
verzachten of te bevredigen; en zoo dikwerf dezelfde gemoedstoestand, hoe
zwak ook, ontstaat, bestaat er door de kracht van gewoonte en associatie een
neiging om dezelfde bewegingen uit te voeren, hoewel zij dan ook niet van het
minste nut mogen zijn. Sommige handelingen, die gewoonlijk met zekere
toestanden van het gemoed gepaard gaan, kunnen wellicht gedeeltelijk door
den wil onderdrukt worden, en in zulke gevallen zullen de spieren, die het minst
aan den afzonderlijken invloed van den wil oaderworpen zijn, het meest vatbaar
zijn om toch te werken, en de bewegingen te veroorzaken, die wij als
uitdrukkingsvormen van gemoedsaandoeningen (als expressief) erkennen. In
zekere andere gevallen vereischt het verhinderen van ééne gewoonlijke
beweging andere kleine bewegingen; en deze drukken ook
gemoedsaandoeningen uit (zijn ook expressief).
II. H e t b e g i n s e l v a n t e g e n s t e l l i n g (A n t i t h e s i s ).- Zekeretoestanden
van het gemoed leiden tot zekere gewoonlijke handelingen, die nuttig zijn,
zooals bij ons eerste beginsel. Telkens wanneer er een juist tegenovergestelde
gemoedstoestand ontstaat, is er nu een sterke en onwillekeurige neiging om
bewegingen van juist tegenovergestelden aard te volbrengen, hoewel deze
nergens toe dienen; en dergelijke bewegingen zijn in hooge mate vol uitdrukking
(expressief).
III. H e t b e g i n s e l v a n h a n d e l i n g e n , v o o r t v l o e i e n d e u i t d e
inrichting van het zenuwstelsel, van den beginne af
onafhankelijk van den Wil, en tot op zekere hoogte van
d e G e w o o n t e . - Als het sensorium sterk geprikkeld wordt, wordt er
zenuwkracht in overmaat voortgebracht, en voortgebracht in zekere bepaalde
richtingen, die afhankelijk zijn van de wijze van verbinding der zenuwcellen,
en gedeeltelijk van de gewoonte; de aanvoer van zenuwkracht kan, naar het
schijnt, gestremd worden. Zoo worden uitwerkselen voortgebracht, waarin wij
uitdrukkingsvormen van gemoedsaandoeningen herkennen (die voor ons
expressief zijn). Dit derde beginsel kan, kortheidshalve, dat van de
rechtstreeksche werking van het zenuwstelsel genoemd worden.
Deze drie beginselen nu is D. verplicht aan te nemen, en het kost hem later somtijds
moeite te beslissen uit welk van de drie
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een handeling verklaard moet worden. Het is dan ook niet immer mogelijk te zeggen
of een beweging willekeurig of onwillekeurig werd verricht, als men namelijk, naast
eenvoudige zenuwwerking, een ander agens aanneemt dat van den individuelen
geest uitgaat, in zijne uiting als wilskracht. Zoodra men echter overal eenvoudige
zenuwwerking ziet, waarbij slechts de wegen welke de beweging volgt onderling
kunnen verschillen, of wel dat men slechts een onderling verschil in diffusie
aanneemt; dan worden de drie beginselen gemakkelijk tot een enkel herleid, en er
blijft weinig of geen plaats voor twijfeling; ten minste verdwijnt hare belangrijkheid.
Een enkel voorbeeld ter toelichting mijner bedoeling moge hier voldoende zijn.
Op bladz. 404 lees ik: ‘Als een dier zijn haren opzet, eeu dreigende houding
aanneemt, en woedende geluiden uitstoot, om een vijand te verschrikken, zien wij
een merkwaardige verbinding van bewegingen, die oorspronkelijk willekeurig waren
met onwillekeurige. Het is echter mogelijk dat op streng onwillekeurige handelingen,
zooals het opzetten der haren, toch door de geheimzinnige macht van den wil invloed
uitgeoefend is.’ Verlaten we nu de dualistische beschouwing die hier blijkbaar ten
grondslag ligt, dan wordt het onzekere teruggebracht tot de mate van diffusie die
bij het bedoelde verschijnsel in het spel is. Op een der zintuigen, hier bijv. op dat
van het gezicht, word een bepaalde indruk overgebracht; de uiteinden der
zenuwvertakkingen van de retina worden door ethervibraties getroffen. Die beweging
plant zich voort en komt ten slotte op de onderhuidsche spieren terecht; zoodat de
haren overeind rijzen. De vraag blijft slechts over, heeft de schok zijn invloed
gedurende den doorloopen weg al of niet tot zekere cellen der grijze
hersenzelfstandigheid uitgestrekt. Natuurlijk zal dit afhangen van de meerdere of
mindere geleidbaarheid van den weg, gepaard met de mate van hevigheid van den
schok. Bij een dier of mensch, dat telkens weer onder dezelfde omstandigheden
gebracht wordt, blijkt de geleidbaarheid te verbeteren, (men denke hierbij aan den
eerstbeginnenden en aan den geoefenden pianospeler); zoodat weldra de bedoelde
cellen, die eerst wellicht hevig aangedaan werden, later weinig of in het geheel niet
getroffen worden; tenzij bij een buitengewoon hevigen schok. Door eenvoudige
overerving moet later de eenmaal bestaande communicatie op de nakomelingen
overgaan; zoodat ook bij hen weinig of geen aandoening der cellen ontstaan zal,
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wanneer de bedoelde prikkel zich vertoont. Duidelijk is het dat voor het overige op
den nakomeling dezelfde redeneering van toepassing is als op den voorvader.
Deze beschouwingswijze, waarbij het bestaan van den individuelen wil ontkend
en zijne werking tot zenuwimpulsie teruggebracht wordt, brengt het eerste en derde
beginsel tot elkaar. Het tweede, dat onmiddelijk met het eerste in verband staat,
voegt zich dan van zelf bij de beide andere.
Het valt gemakkelijk in te zien dat door bedoelde beschouwingswijze niet slechts
allerhande twijfel verdwijnt, maar dat ook veel wat anders tot het rijk der
ondoorgrondelijkheden behoort, zooals dit in het voorgaande voorbeeld met de
werking van den wil het geval moet zijn, in een helder en eenvoudig licht gesteld
wordt. De bespreking van dit ééne voorbeeld moge voldoende zijn om dit toe te
lichten.
Om zulke verklaringen te geven, moet men echter op een ander standpunt staan
als dat waarop D. zich plaatst. Juist om die bewering te helderder te doen uitkomen,
gaf ik aanvankelijk mijne algemeene beschouwing over het darwinisme. Brengt men
hetgeen toen gezegd werd in verband met het daareven aangegevene, dan komt
men tot het bekende besluit dat halfheid zonde is, die hare bezoldiging met zich
brengt. Hare straf is gelegen in het nu en dan stuiten op bezwaren, in de
noodzakelijkheid om geheimzinnige invloeden in rekening te brengen, in een woord
in het beperkt zijn tot een bepaalde grens, de grens die door het kritieke gesteld
wordt, en die niet overschreden mag worden.
Ik meende deze aanmerking van algemeene natuur, die ook op het voor mij
liggende werk van D. toepasselijk is, niet achterwege te mogen laten. Wat betreft
verdere bedenkingen van meer concreten aard, daarin is mij reeds een bij
uitnemendheid bevoegd persoon, Dr. Hartogh Heys van Zouteveen, voorgeweest,
en wel in de toepasselijke en belangrijke aanteekeningen die achter ieder hoofdstuk
van de nederlandsche uitgaaf geplaatst zijn. Die aanteekeningen verhoogen de
waarde van het boek in geen geringe mate; zoodat men hier het zeldzame
verschijnsel heeft, dat de vertaalde uitgaaf verre boven de oorspronkelijke te
verkiezen is. Dat de vertaling zelve niets te wenschen overlaat, zal met het oog op
den vertaler overbodig zijn te zeggen.
Een enkele aanmerking op aanteekening 13 voorkomende op
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bladz. 395 zij mij hier vergund. Die aanteekening heeft betrekking op een aanhaling
van D. uit Shakespeare, waarin deze Julia tot Romeo laat zeggen, dat voorzeker
een blos haar wang zou kleuren, indien de nacht haar gelaat niet omsluierde. Waaruit
D. terecht afleidt dat Shakespeare onbekend was met het feit dat men ook in het
duister bloost. A propos daarvan nu deelt Dr. H.H.v.Z. ons mee, dat in de
nederlandsche vertaling, van den heer Jurriaan Moulin. Julia tot Romeo zegt:
‘Omsluierde de nacht niet mijn gelaat,
Gij zoudet maagd'lijk rood mijn wang zien kleuren.’
Zoodat hier de gezegde gelaatkundige fout vermeden wordt,

hetzij opzettelijk, hetzij toevallig. Daarop laat Dr. H.H.v.Z. volgen, dat echter
Shakespeare nog zeer goed te verdedigen zou zijn, en wel op grond dat kleur geen
eigenschap van een lichaam, maar slechts het gevolg van teruggekaatste
ether-vibraties is; zoodat daar waar geen vibraties zijn (in het absolute donker) ook
geen kleur of wel geen indruk op het menschelijk of dierlijk gezichtsorgaan ontstaan
kan. - De geachte schrijver dier aanteekening houde het mij ten goede dat ik zulk
een verdediging vrij sophistisch zou noemen. Shakespeare toch denkt niet aan zulk
een verdediging, en bedoelt kennelijk dat geen vermeerdering van bloed in de
haarvaten van het aangezicht van Julia kon plaats hebben, omdat het donker was,
en Romeo's blik haar dus niet kon treffen. Maar ook afgezien daarvan, toegegeven
dat Shakespeare zich den uitweg voorbehouden had die hier wordt ingeslagen, dan
zou nog de bewijsvoering uit een physisch oogpunt onjuist en alzoo onaannemelijk
zijn. De kleur is geen eigenschap der lichamen lezen we; maar als dan van twee
verschillende lichamen, A en B, aan denzelfden invloed blootgesteld, elk een anderen
indruk op een onzer zintuigen te voorschijn roept, schrijft men dit verschil dan niet
terecht aan de verschillende eigenschappen dier lichamen toe? Het zou toch onjuist
zijn aan een lichaam de eene of andere eigenschap te ontzeggen, op grond daarvan
dat het die eigenschap slechts vertoonde wanneer het daartoe in de gelegenheid
was. Zonder gelegenheid immers doet zich geen enkele eigenschap voor. Een
lichaam wordt noch als hard, noch als vloeibaar, noch als gasvormig erkend; tenzij
het in de gelegenheid is de kenmerken van een dier eigenschappen te openbaren.
Niettemin kennen we
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de eigenschap aan het lichaam toe, wanneer het slechts in staat is die onder de
gevorderde voorwaarden te vertoonen. We zeggen dat een gas voortdurend tracht
zijn volumen uit te breiden, ook al is op hetzelfde oogenblik dat gas rondom
ingesloten en niet in staat zich in het minst uit te zetten. Vertoont zich nu A aan ons
oog als rood en B als blauw, dan moeten de moleculen hunner oppervlakken en
die van eenige daaronder liggende moleculaire lagen, voorzoover ze nog trillingen
na terugkaatsing naar ons oog doorlaten, bij A anders gelegen zijn dan bij B. Die
verschillende ligging stelt dan voor elk dier lichamen een verschillende eigenschap
daar, die we echter eerst ontdekken wanneer ze door ethertrillingen van bepaalde
amplitudo getroffen worden. We zien dus dat de wangen van iemand die bloost
rood mogen genoemd worden, al is het absoluut donker om hem heen, en wanneer
hij dan wilde beweren dat geen gloed zijn aangezicht bedekte; omdat men niet in
de gelegenheid was dien waar te nemen, zou die bewering bezijden de waarheid
zijn. Ik meende dit punt te moeten releveeren, om een onjuiste opvatting tegen te
gaan, die vaak verkondigd werd sedert men de kleurentheorie van Newton leerde
kennen.
De lof, dien ik bij den aanvang dezer verhandeling voor de werken van D. in het
algemeen over had, is op den onderhavigen arbeid toepasselijk. Ook hier treden
waarheid, eenvoud, grondigheid en uitgebreidheid van onderzoek, en helderheid
van voordracht ons overal tegen. Ook hier blijft de schrijver aan zichzelf, aan
aangenomen beginsel getrouw. Ter verduidelijking van hetgeen wordt aangevoerd
zijn 25 houtsneefiguren in den tekst gedrukt; terwijl 7 platen toegevoegd zijn, waarop
photographiën voorkomen van personen van verschillenden sekse en onderscheiden
leeftijd, wier gelaatstrekken, hetzij wegens bepaalde gemoedstoestanden, hetzij
door werking van den galvanischen stroom, den eenen of anderen bijzonderen vorm
aangenomen hebben.
Dat ik het boek gerust ter lezing durf aanbevelen zal, na het hiervoren gezegde,
wel overbodig zijn te zeggen. Overbodig, omdat het ook zonder die aanbeveling
zijn weg zou vinden, of beter gesproken, reeds gevonden heeft.
DR. O.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
Een uitmumtend leesboek.
EEN SLEUTEL. Rij v a n o o r s p r o n k e l i j k e p r o z a s t u k k e n t e r
voorbereiding van de studie onzer letterkunde,
verzameld door M. en L. Leopold. Groningen, J.B. Wolters, 1874. Prijs f
1.50.
Het is wel mogelijk, dat de belangstellende lezer, die met het leesboek der Heeren
Leopold kennis heeft gemaakt, gezind is tot eenige opmerkingen. Daar zijn
bloemlezingen genoeg, zal het misschien heeten, en wij zouden 't zonder dezen
sleutel wel redden. Niet onmogelijk, zou ik willen antwoorden, maar ieder heeft het
recht eene keurlezing van proza en poëzie te verzamelen voor 't onderwijs, en dan
- hoe ruimer keuze, hoe grooter de kans wordt om iets goeds te krijgen. Zelfs dan,
om tot het boek terug te keeren, waarvan de titel hierboven staat afgedrukt, zelfs
dan als deze bloemlezing geen grootere deugden had dan de reeds bestaande,
wat het gehalte en de geschiktheid der opgenomen stukken betreft, dan nog zou
de lage prijs (f 1.50 voor een flink boekdeel van ruim 300 bladzijden!) eene
aanbeveling zijn voor 't boek, waarmee 't zich bij iedere school gerustelijk kan
aanmelden.
Maar wat dunkt u van den titel, dien de auteurs aan hun boek hebben gegeven?
E e n s l e u t e l ....hebt gij daar ook vrede mee? Zie, als een brief in cijferschrift door
den oningewijde wordt onderschept, dan blijft de inhoud van den brief toch een
geheim voor den nieuwsgierigen lezer - omdat hij den sleutel niet bezit, die hem de
deur des geheims moet openen. Zoo is mij de overdrachtelijke zin van 't woord
duidelijk. Indien de schrijver van 't Woordenboek op Hooft zijn arbeid een sleutel
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had genoemd, hij zou er alle recht toe gehad hebben - de ‘uitlegkundige’ Oudemans
heeft ons werkelijk een sleutel in de hand gegeven, waarmee 't ons gelukken mag
ieder slot van Hoofts zinbouw en woordenkeus te openen. Op gelijke wijze zou 't
eene eigenaardigheid zijn, indien de glossaria bij de middelnederlandsche
geschriften, door de ‘Vereeniging voor Oude Letterkunde’ uitgegeven, sleutels
werden genoemd. Maar een ‘rij van oorspronkelijke prozastukken ter voorbereiding
van de studie onzer letterkunde’ een s l e u t e l te noemen, ik kan 't mis hebben,
maar 't dunkt mij zeer oneigenaardig.
En hebt gij dan 't voorbericht, den sleutel tot ‘een sleutel’, niet eens bekeken?
Weet gij niet, dat de Heeren Leopold onze letterkunde eene ‘schatkamer’ noemen
en hun boek ‘een soort van s l e u t e l ’ om die kamer te openen?
Wel zeker, maar dit heeft mij niet overtuigd van de deugdelijkheid van dien naam.
En gij leest het mij daar immers voor, dat de verzamelaars zelf ook niet zoo heel
vast gaan omtrent het woord in quaestie; 't boek is immers slechts ‘eene s o o r t
van sleutel?’ In dat opzicht zoudt gij wel gelijk kunnen hebben, maar ik vraag u of
de gansche zaak niet eigenlijk is - een punt van zeer ondergeschikt belang? - Ja
en neen! Ja, omdat het titelblad aan den inhoud van 't boek volstrekt niet kan
schaden. Neen, want oneigenaardige beeldspraak op den titel van een schoolboek
zult gij toch zeker niet vergoelijken?
Maar, wat wenschtet gij dan voor den ‘sleutel’ in de plaats te geven? Een ‘voorhof’
of zoo iets misschien?
Luister eens, mijn waarde. We spreken nu vrij uit en ik weet, dat gij, ook al deeldet
gij ons gesprek aan derden mee, mijn naam zult verzwijgen. Ik ben wat bevreesd
voor den kwaden luim van beleedigde auteurs, zooals gij weet! Maar wezenlijk, wij
raken aan 't eind met onze titels aan 't hoofd van kleine en groote bloemlezingen.
Mosroosjes, stofgoud, bonte steenen, takken en bladeren,
b l o e m e n e n v r u c h t e n , l o o v e r t j e s , en wat de vindingrijkheid der
verschillende verzamelaars meer heeft bedacht, het gaat alles goed, 't is dichterlijk,
en aardig gevonden. Maar wij moeten geen slaven worden van de zucht naar
randschriften, anders zal 't bij de s l e u t e l s niet eens blijven. Gij weet het even
goed als uw zegsman, dat de achttiende-eeuwsche schrijvers voor deze stelling het
bewijs leveren. Toen was 't nog al in den smaak naar de keuken te
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stappen om daar door den walm der dampende spijzen te worden aangeblazen tot
aan 't moment, waarop een gelukkig titelblad werd geboren. Gelijk thans edele
steenen, bloemen en kruiden hunne diensten leenen, zoo was het toen aan de
welwillendheid der keuken te danken (of te wijten, ik weet haast niet hoe 't zijn moet),
dat w a a r h e i d s m e l k , g e s n e d e n b r o o d e n v a s t e s p i j z e n op den
1)
omslag der boeken mochten pronken .
Het is al wel; ik begrijp u. Maar hoe vindt gij de klacht der Heeren Leopold, in de
voorrede van hun boek uitgesproken, dat ‘het J o n g e N e d e r l a n d onzer dagen
geen bijzonder groote voorliefde toont voor de voortbrengselen der Nederlandsche
letterkunde?’
Om de waarheid te zeggen, ik vind dat de Heeren met hun verwijt nog al op de
ruimte blijven. Zij zeggen niet, dat het ons jonge Neerland aan voorliefde mangelt
voor de Neerlandsche letteren; zij laten het met geen ‘g r o o t e voorliefde,’ geen
‘b i j z o n d e r groote voorliefde’ afloopen. Er is ietwat schroomvalligheid in deze
uitspraak, tenzij ze een vergulden pil moet voorstellen. In 't laatste geval zouden wij
er misschien op kunnen wijzen, dat het j o n g e N e d e r l a n d toch ook wel
vertegenwoordigd zijn zal onder de koopers van Beets' gedichten, van Haren's
werken, da Costa's poëzie en wat er meer in de laatste jaren met succes door den
boekhandel de wereld is ingezonden. En bovendien: met de beste bloemlezingen
van de wereld zal de school niet gebaat zijn, indien de liefde voor de Neerlandsche
letterkunde niet wordt gewekt en gekweekt door de leeraren en onderwijzers in de
vaderlandsche literatuur. Indien het waar is, dat zelfs de ‘ijverigste leerlingen’ hun
boek alleen ‘vóór of in de literatuurles’ inzien en zij geen den minsten lust gevoelen
met de vaderlandsche letterkunde iets nader kennis te maken dan...waarom zou ik
't ook zwijgen, dan deugt het onderwijs niet. Is de toestand werkelijk de aangegevene
dan wordt het hoog tijd voor afdoende verbetering.....
Met uw welnemen, de liefde der leerlingen voor 't eene vak van onderwijs of 't
andere is niet a l t i j d een maatstaf, waarmee 't gehalte en de deugdelijkheid van
dat onderwijs zelf kan worden bepaald!

1)

Men zie o.a. ‘d e W o o r d e n e n h u n n e b e t e e k e n i s s e n ,’ door Dr. H.J. Nassau,
e

3 druk. Assen, van Gorcum en Comp.
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Ja maar - dit is toch boven allen twijfel, dat er onder de burgerschoolleerlingen twee
richtingen zullen vertegenwoordigd zijn: daar zullen leerlingen zijn, wier zin en aanleg
't beste uitkomt in de wis- en natuurkundige les, terwijl de andere partij meer smaak
toont te bezitten voor letterkundige studie. Altijd, er zullen er ook zijn - en hun aantal
is grooter wellicht, dan 't wel schijnt - die talent hebben voor beide richtingen. Maar
zooveel is zeker, dat het onderwijs in de vaderlandsche taal- en letterkunde hoogst
onvoldoende moet zijn, indien 't jonge Nederland voor de zoogenaamde ‘Hollandsche
boeken’ geen orgaan schijnt te bezitten. Daar neem ik geen woord van terug.
Toegegeven. Gij kent Staring, niet waar? Juist een poëet voor 't jonge Neerland!
Welnu, als de jongelieden den bundel gedichten voor 't eerst in handen krijgen, dan
zullen zij wel eens beginnen te lezen hier en daar, doch lang duurt het niet of zij
leggen 't boekje weer stillekens op zijne plaats. Eerst dan als de klasse eene maand
of wat onder uwe leiding deze ‘verzen met pit er in’ heeft leeren lezen, zult gij
bemerken, dat de jongelui smaak gaan vinden in de lectuur en zij niet achterblijven
met hunne zelfoefening. Niet anders is het met de poëzie van Vondel, met....
Maar, dat is juist mijne stelling. Niet de bloemlezing, niet de dichtbundel - de
leeraar heeft de schuld, als de klasse geen zin heeft voor Nederlandsche literatuur.
de

Als een ‘vlugge, scherpzinnige leerling van de 4 klasse eener H.B. met jeugdige,
onverholen schalkheid de volgende verklaring geeft van 't verschijnsel,’ dat ons
thans bezighoudt: ‘de stukken in de bloemlezing zijn t e m o o i voor ons’ en dit
woord ‘in dien mond natuurlijk moet beteekenen: “onze leeraar verklaart en betoogt
ons de schoonheden onzer dichters en prozaschrijzers en wij gelooven hem gaarne
op zijn woord, maar - - wij blijven er vrij onverschillig onder; - als er een traan in ons
oog welt, is die eerder het gevolg van een half-onderdrukten geeuw dan van innerlijke
aandoening.” Als het verder heet:
Wij vinden datgene, wat gij zoo schoon vindt, met uw verlof - vervelend;’ ik herhaal
't, als een flinke leerling van de vierde klasse zich aldus uitlaat over de Nederlandsche
literatuur, dan mag zijn docent een declamator zijn of een tekstverklaarder, een
o n d e r w i j z e r in den goeden zin is hij niet. Wat mij betreft, ook ik meen de
Hollandsche jongens genoeg te kennen
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om te gelooven, dat ze eerder de gansche klasse zouden 't onderst boven keeren
dan geduldig en lijdelijk blijven onder zoo'n onderwijs.
Wat dit betreft, ik ben het volmaakt met u eens. Ik spreek ook naar eene zesjarige
e

ondervinding en die zegt mij dit: als de leerlingen der 4 klasse b v. nog
o n v e r s c h i l l i g mochten zijn voor de lectuur eener bloemlezing, die eene
verstandige keuze heeft gedaan uit Huigens, Hooft en Vondel, om van anderen niet
te spreken, en als die o n v e r s c h i l l i g h e i d haar grond vindt in o n r i j p h e i d
des leerlings, dan liet het onderwijs te wenschen over, en veel. Wel ben ik het
volkomen eens met de Heeren Leopold, dat de sprong van de gewone
schoolleesboeken tot de bloemlezingen met H o o f t en V o n d e l wat heel groot is’
- al hangt het voor een groot deel van de keuze der stukken af, of de sprong mogelijk
wezen zal! - maar een feit is het, dat men gezegden sprong op geen enkele school
gewoon is te doen. Op iedere hoogere burgerschool is de eene of andere bloemlezing
in gebruik, die om zoo te spreken den overgang vormt tot de gewone
schoolleesboeken en de zeventiende eeuwsche literatuur. Voor 't overige heeft mij
de kennismaking met ‘een sleutel’ geleerd, dat het boek der Heeren Leopold de
beste, de geschiktste bloemlezing mag heeten onder de vele, die in de laatste drie
jaren het licht hebben gezien,...
Een oogenblikje, mijn vriend. Ik had nog een paar opmerkingen en die zouden
kwalijk passen ten vervolge op 't geen gij daar gaat zeggen. Gij weet, ik houd ervan
eerst de kleine fouten af te deen! Mag ik?
Gij bedoelt, dat de komiek van Bruno Daalberg wat ruim is vertegenwoordigd. Gij
houdt immers niet bijzonder veel van 's mans geestigheden. Maerten Vroeg valt
meer in uw smaak, is het zoo niet?....
Zoo als gij zegt. Maar dit is geen verwijt tegen 't boek. Over den smaak valt niet
te twisten, luidt immers zekere machtspreuk.
Meent gij dan dit, dat de keuze der stukken u nu eens verplaatst in de hoogste
klasse der lagere school, terwijl gij weer andere bladzijden zoudt kunnen aanwijzen,
die zelfs voor de vierde klasse der hoogere burgerschool minder geschikt moeten
heeten?
Ook dat is het niet, ofschoon - maar 't is niet voor mijne
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rekening hoor, want ik sta eigenlijk buiten de school en zal 't wel mis hebben! ofschoon b.v. de vertellingen van T h i n e u s , ook die van B r u n i n g s , moeilijk
kunnen geacht worden te hehooren in dezelfde klasse, waar d e K e y s e r 's ‘hier
miskend, daar gekend’, of J o n a t h a n 's ‘huisklok’ moet worden gelezen. En hoe
er op gelijke leerjaren gelet is bij ‘Cremer en Van Beers’ door Max Rooses en ‘des
morgens bij den Frieschen boer’ van Halbertsma, dat moeten gij en uwe
medeleeraren maar uitmaken. Wat mij betreft, dat stukje van Max Rooses zou ik
nu ‘te mooi’ voor de klasse vinden. En toch, - want ik wil u daar zelf over lalen
oordeelen, - had ik eene andere kleine opmerking.
Welnu, ik zal niet langer raden. Laat hooren die opmerking!....
Eigenlijk is 't iets van weinig belang, maar kent gij v a n W o e n s e l s ‘Lantaarn’?
Welnu, dan kent gij 't stukje, ‘Lucca’ getiteld, uit die van 1800. Nu heb ik opgemerkt,
dat de Heeren Leopold ieder epistel, waaruit zij 't een of ander weglaten, merken
met ‘eenigszins bekort’ of zoo. Toen ik in deze bloemlezing de oude bekende, de
allegorie op Nederlandsche raadszittingen, nog eens ontmoette, speet het mij
waarlijk, dat er een paar bekortingen in waren gemaakt. Ik herinnerde mij echter,
dat Huet indertijd deze ‘goede en vroolijke bladzijde vaderlandsch proza’ mede onze
aandacht waardig keurde en haar daarom in den Nutsalmanak deed afdrukken. Ik
heb echter 't bedoelde jaarboekje op 't oogenblik niet bij de hand en kan dus niet
uitmaken of die bekorting in deze bloemlezing daaraan te wijten is, dat de Heeren
Leopold uit den Almanak van 't Nut en niet uit de Lantaarn zelf hebben geput. Hoe
dit zij, om den lezer in staat te stellen tot een eigen oordeel, zal ik o.a. afschrijven
een gedeelte van 't motto, dat de verzamelaars weglieten.
In de B l o e m l e z i n g :
‘Gisteren bleef de Senaat van Lucca vergaderd van vijf ure des namiddags
tot vier ure in den ochtend. Wat was er gaande? afscheid te geven aan
een' Sergeant.’
EXTRACT u i t d e R e g i s t e r s v a n d e n S e n a a t v a n L u c c a , 1
A p r i l 1785.
In de Lantaarn:
‘Gisteren bleef de Senaat van Lucca vergaderd
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van vijf uure namiddags tot vier uuren in den ochtend. Wat was er gaande?
Afscheid te geven aan een Sergeant.’ Ik heb hooren verhaalen van
iemand, die als hem de tabaksdoos bij 't lijf neêrviel, een tang gebruikte,
om ze op te beuren. Die van Lucca mogten misschien er wel eene
dommekragt toe beezigen.’
‘Door een bijzonder toeval, heeft het mij mogen gebeuren, uit de Registers
van dat Collegie, te doen ligten een echt verhaal van het gebeurde op
dien dag en nacht, hetgeen ik mij haast den Luccaners met allen eerbied,
en aan het publiek, s a n s f a ç o n , optedraagen: ten einde de eerste
daaruit mogen leeren de dingen toch niet te overhaasten - het tweede te
lagchen in tegenspoed, en (indien dit zo zijn welbehaagen is) stil te leggen,
terwijl het gevild wordt.’
Nog komen op enkele plaatsen eenige noten voor en een ingevoegd episteltje ‘e e n
S p l i n t e r Nieuw Idee,’ dat om de ondubbelzinnige bedoeling, die de
Lantaarnopsteker voor 1800 met zijn opstel had, wel zijne plaats had mogen
behouden. Te gelijk kwam dan ook de eigenaardigheid van van Woensels opstellen,
ook op dit punt, tot haar recht: dat zij overvol zijn van noten, kantteekeningen,
tusschentooneelen enz. Voor 't minst moet het opstel nu, gelijk de Heeren Leopold
't hebben meegedeeld, ‘verkort’ heeten. Eigenlijk bevalt mij de titel ook niet en juist
dit punt wenschte ik nog even onder de aandacht te brengen. Van Woensel heet
zijn opstel eenvoudig Lucca, of, wil men, ‘Extract uit de Registers van den Senaat
van Lucca!’ Waarom dien titel niet behouden? Ik beweer niet, dat de verzamelaars
ongelijk hadden door hunne omschrijving van de allegorie des Heeren van Woensel
te doopen ‘nationale tijd en nationale babbelaars,’ maar ik geloof, dat zij niet weldoen
aan de klasse aldus reeds in 't vooruit ‘een sleutel’ in de hand te geven nog voor
de leerlingen het slot hebben gezien. Eigenlijk zou ik 't wel zoo eigenaardig vinden,
indien de titulatuur van diergelijke en andere opstellen door de leerlingen zelve werd
bepaald. De klasse moest vinden, na de lezing van 't opstel, dat van Woensels
opstel den, door de Heeren Leopold gegeven, titel
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mag dragen. Zoo is er bv. eveneens geen enkele reden om den ‘Brief van tante de
Harde aan Nichtje Alida Levend’ nog nader aan te duiden door ‘eene huismoeder
uit de vorige eeuw.’ Als de klasse, na de lezing van het stukje, dit opschrift aan de
hand gaf, zoudt gij immers nog in bedenking geven die huismoeder met het adjectief
‘Hollandsche’ te begiftigen, of zoo? Natuurlijk, als 't gekozen stukje een hoofdstuk
uit een roman is of een fragment uit het een of ander boekdeel, dan moeten de
verzamelaars zelf den titel kiezen; in andere gevallen acht ik het echter onnoodig.
Bij dat kiezen van noodzakelijke titels zijn de verzamelaars zeer gelukkig geweest.
Het opschrift is steeds eigenaardig en overeenstemmend met den inhoud van de
geplaatste opstellen. Maar ik vond eene uitzondering op dien regel. Ieder kent de
meesterlijke teekening, die Gorter heeft gegeven van het leven te Arcachon. De
verzamelaars kozen uit deze fraaie opstellen de schoone plaats, waar Gorter ons
getuigen doet zijn van de gesprekken der lijders tot op 't punt, dat de liefde en de
bezorgdheid der sprekers voor de afwezigen het pharezeïsme nadert. Waarom de
Heeren Leopold er dat gedeelte niet bij hebben genomen? En hoe heet nu dit stukje
in de bloemlezing? Lijders te Arcachon? Teringlijders te Arcachon? Neen, ‘een
gezelschap sukkelaars te Arcachon!’ Maar, als 't boek herdrukt wordt, zullen de
Heeren deze ‘sukkelaars’ zeker gedaan geven. De gedachte, het begrip, dat we
met het woord s u k k e l a a r verbinden, is immers een gansch ander dan dat,
waarvoor het hier dienst doet?
En hiermee ben ik aan 't eind mijner opmerkingen. Thans is 't uwe beurt. Ik zal
er 't mijne eerlijk bijdoen.
Onder de eerste verdiensten van de bloemlezing acht ik de rijke keuze van prettige
verhalen. Als wij met onze jonge knapen ‘de oordjesschoel’ bezoeken of de ‘school
onder en boven den grond’ binnentreden, zij zullen met belangstelling den tocht
mede doen en als zij kennis maken met ‘eene school uit den goeden ouden tijd,’
dan kunnen wij er op rekenen, dat zij dezen epistel thuis ook nog eens ter sprake
brengen. De vertellingen van T h i n e u s en de schetsen van B r u n i n g s moeten
aan de klasse bevallen; de eenvoud van den eersten schrijver en de nieuwheid der
stof voor jongelieden bij den laatste geven die frischheid, welke macht heeft over
de aandacht des lezers. 't Verhaal van B. v a n M e u r s ‘vreeselijke oogenblikken
in een luchtbalon’ getiteld, ook dat is

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

297
uit honderden anderen bijzonder geschikt. Daar moet een Hollandsche jongen lezing
van geven, als hij er kennis mee gemaakt heeft. Hij wil het effect genieten, dat hij
verkrijgen zal, als hij op 't eind des verhaals komt en dan de hoorder verrassen kan
met de omstandigheid, dat al de angst en al de vreeselijkheden slechts geleden zijn
achter de ledikantsgordijnen van meneer den schrijver.
Van titels gesproken. Verbeeld u, dat dit opstel eens schitterde met zijn waren
naam en ‘een droom’ heette? Zou de indruk er niet verbazend door verminderd
worden?
Laat mij voortgaan; ik had nog iets over deze soort van lectuur. De leeraar, die
dit boek met zijne leerlingen wenscht te genieten, zal waarschijnlijk de volgorde der
stukken eenigszins wijzigen. Te meer zal hij baat vinden bij dit heerlijke boek. Zoo
komt hij aan den ‘Japanschen steenhouwer’ uit de Indische schetsen van V a n
H o ë v e l l . Misschien neemt hij voor die leesles niet de bloemlezing in de hand,
maar 't boekje zelf, waaruit dit prettige verhaal is genomen. Zoo doet hij ook met
Oltmans ‘Schaapherder,’ als er gelezen wordt van ‘een ouden herder en een jongen
krijger’ op de heide, van Ralph en Frans, en hij verzuimt niet de Nederlandsche
dames en heeren mee te brengen om ‘de begrafenis in den Zuid-atlanlischen
Oceaan’ te lezen. Honderd tegen een, dat althans bij dit stuk een
halfhoorbaargefluister wordt vernomen, dat zooveel moet beteekenen als: ‘zou
meneer uit dat boek nog een stukje willen kiezen?’
Niet anders zal 't gaan met Cremer's ‘een dag in Wolfhezen met den schilder F.H.
Hendriks', met de Veer's ‘groote diner,’ met de grootste helft der andere stukken.
Want het is immers ons doel niet slechts, den leeslust op te wekken en wakker te
houden gedurende het leesuur, maar ook en vooral de behoefte bij den leerling te
doen ontstaan naar eigen lectuur? Welnu, als de leeraar 't boek in de hand heeft,
waaruit de bloemlezing zoo'n innig mooi stukje als b.v. het romantische, het met
oosterschen gloed gekleurde ‘een kluizenaar in het Himalaya-gebergte,’ heeft
gekozen en de leerling zijn onderwijzer heeft weten over te halen ‘nog iets’ uit dat
boek te geven, dan zal, van daag of morgen, tegen de vacantie-dagen, wel 't
verlangen te kennen worden gegeven naar dat boek van Juffrouw Wolff door dezen,
naar de ‘Indische dames en heeren’ door genen, terwijl een derde liever dat boek
van den ‘Schaapherder’ eens
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mee naar huis zou willen nemen. Als gij zoo gelukkig zijt aan uwe school eene
bibliotheek te bezitten, dan kunt gij allen van dienst zijn. Is dit niet het geval, wat is
er tegen om uw eigen boekenhanger eens te ontlasten van de vracht? Ik wil maar
zeggen: het grootst aantal stukken in deze bloemlezing der Heeren Leopold biedt
ongezochte gelegenheid voor leeraar en leerling beiden tot eigen lectuur.....
Met uw welnemen, mijn vriend, gij slaat door. Als gij uwen jongens ‘A k b a r ’ in
handen geeft of ‘W i l l e m L e e v e n d ’ of Verkerk Pistorius ‘S c h e t s e n o v e r
d e I n l a n d s c h e h u i s h o u d i n g i n d e P a d a n g s c h e B o v e n l a n d e n ,’
meent gij dan, dat de leerlingen in hun ééntje die boeken ten einde brengen? ‘W i l l e m L e e v e n d ’ zeker, altijd ik spreek van de uitgave door mevrouw van
Westrheene bezorgd en wat de andere betreft, mijn waarde - als het den leeraar
wezenlijk ernst is met zijne taak, dan zal hij immers zich gaarne de kleme moeite
getroosten, die er in gelegen is, als hij den leerling de bladzijden, de hoofdstukken
van 't boek even laat noteeren, die hij lezen moet. Ik sla dus niet door en ga
gerustelijk verder om er even op te wijzen, dat zelf wetenschappelijk getinte opstellen
in dit boek niet ontbreken - opstellen, die toch een aangename lectuur verschaffen
voor de klasse. Om er een tweetal te noemen. De ‘oudheidkundige verhandeling’
van J. T e r G o u w zal geen leerling tegenvallen en 't opstel ‘Vreemde woorden’
van Dr. H.J. N a s s a u evenmin.....
Vergeet vooral niet, dat deze bloemlezing is verrijkt met eenige
natuurbeschrijvingen aan de Indische wereld ontleend. Dat is mede eene deugd
van 't boek. Al te weinig hebben onze verzamelaars zich tot die lectuur gewend en
toch geen geschikter gelegenheid om heerlijke bloemen te lezen. Voor het verstand
wat, voor 't gevoel wat, voor de verbeelding een gansche rijkdom. Junghuhn's ‘nacht
in een Indisch woud’, de ‘Oostersche landschappen’ van Verkerk Pistorius versieren
de plaats, die hun in deze bloemlezing werd aangeboden.
Daar spreekt gij wel van en 't zou mij spijten, als ook deze goede eigenschap van
't boek niet gewaardeerd werd. Elders heeft men den Heeren Leopold reeds den
lof gegeven, dat zij voor de keuze hunner stukken ook bij onze zuidelijke broeders
aan 't bloemenlezen zijn gegaan: wij voegen er gaarne onzegoedkeuring bij. Nog
een laatste woord. Geheel op den weg, waar
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wij ten slotte langs moeten, - altijd volgens mijne bescheiden meening, - zijn we nog
niet met onze bloemlezingen, ofschoon er toch teekenen zijn, dat wij den handwijzer
reeds in 't oog hebben. Ik bedoel, dat de stukken te t a l r i j k en te k o r t zijn. Bij 't
onderwijs is afwisseling zeker te verkiezen, maar wij moeten het niet overdrijven.
Stukjes van eene halve bladzijde zijn dan alleen goed, dunkt me, indien ze aanleiding
tot bespreking geven voor een vol uur - zij geven dan de stof voor een gymnastiek
des geestes, waarmee de klasse zeer gebaat zijn zal. De kleine gedichten van
Staring b.v., een stukje proza van Thorbecke of Kinker, die zijn van deze soort, maar
anders houd ik ervan, dat we niet in ééne leesles een half dozijn van de meest
verschillende epistels hebben te verduwen. En toch het wordt zoo, als wij stukjes
hebben, gemakkelijk van vorm en inhoud, en klein van omvang. Of men zou tot
eene allerlei uit het gebied der spraakkunst zijne toevlucht moeten nemen om 't uur
vol te praten. Zoodat het mij wel aanstaat, dat de Heeren Leopold hunne keuze
bepaalden bij stukken van prettigen inhoud en eenvoudigen vorm en van zoodanigen
omvang, dat zij in den regel voor ééne leesles of meer kunnen gelden. Er komt bij,
dat zulke stukken zoo bijzonder geschikt zijn voor 't onderwijs in de ‘m o n d e l i n g e ’
gedachtenuiting; een onderwijs, dat volle recht heeft onze aandacht te trekken.
Vooral in de beide onderste klassen moeten wij onze knapen aan 't spreken brengen.
Op gevaar af eene dwaasheid te zeggen, ga ik het als mijne meening geven, dat
opzettelijk ‘onderwijs in 't spreken’ mede de taak moet zijn van den leeraar in de
moedertaal en dat hij daartoe de ongezochte gelegenheid heeft door met de
leerlingen de, in de les behandelde, epistels van dit leesboek later te maken tot het
onderwerp van een vrij gesprek. Alles te zamen genomen is dan volgens mijn
oordeel, deze bloemlezing der Heeren M. en L. Leopold een uitmuntend leesboek,
eene aanwinst voor de middelbare school. Altijd in de onderste klasse, niet waar?
‘Een uitmuntend leesboek’ - ja; het beste der bestaande - ja: maar geen ‘sleutel.’
Zierikzee, 3 Mei '74.
A.W. STELLWAGEN.
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Nederlands Schilderkunst van de 14e tot de 18e eeuw, voor h
Nederlandsche volk geschetst, door Dr. J. van Vloten, met ruim 50
houtsneden en een portret van Rembrandt, op staal geëtst door J.W.
Kaiser. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zn., 1874. Prijs f 3.50.
De geschiedenis onzes vaderlands is reeds van onderscheiden kanten bekeken.
Onze helden te land en ter zee kennen wij op ons duimpje, althans wij zijn er toe in
de gelegenheid. De vorsten uit het huis van Oranje zijn ons zoo gemeenzaam als
onze eigen twee grootvaders. De staatslieden, die ons kleine land hebben gestuurd
door al de wederwaardigheden, die een jongen staat kunnen treffen, zijn ons tamelijk
wel bekend. Wij weten ook een en ander van de gevechten onzer vaderen, van de
zorgen onzer moederen, van aller huiselijk lief en leed. Wij zijn op de hoogte van
de deugden onzes voorgeslachts en hun ondeugden hebben wij vergeten, gelijk
kinderen past. Ja zelfs is ons tegenwoordig onderwijs zoo ingericht, dat wij iets
weten van onze groote dichters en opbouwers onzer taal. Wat krasser is, wij
herinneren ons dat er een JAN STEEN is geweest, die zoo grappig schilderen kon.....
Als ik zeg, dat onze vaderlandsche geschiedkennis niet verder gaat, doch tamelijk
voldoende is, dan jok ik niet. Menig volk moet het met minder doen. Maar wij willen
ons nu eens niet aan zulke volken spiegelen, en wat hooger gaan in eigen spoor.
Wij willen zoo gaarne onze geschiedenis van alle kanten bekijken en daartoe stappen
doen. Wij gevoelen, dat wij nog niet diep genoeg zijn doorgedrongen in het innerlijke,
het geestesleven onzer voorouders. Wij zien alles nog te veel van de oppervlakte.
Wij leven nog zoo weinig met hen mede en behandelen hen nog te veel als
schimmen; vooral is dit laatste 't geval met de mannen van geest. 't Is wonderlijk.
Dat Michiel de Ruyter ons land vijftig jaar lang ter zee een roem en luister heeft
bezorgd, die eerst onder de jongste regeeringen gingen tanen door ongeloofelijke
verwaarloozing van de sterke zijde onzes volks: de zee, - dat weet elke jongen van
twaalf jaar; maar dat diezelfde held, wiens nagedachtenis, o kind van Nederland,
gij nimmer moogt verzaken, door dom amsterdamsch klootvolk werd bedreigd om
zijn vriendschap voor Jan de Witt.....ach, het doet maar weinigen onzer koken. Wij
hebben hem gevolgd door alle zeeën, onze vlag zien planten op alle kusten, gebeefd
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voor zijn dierbaar leven in de vreeselijke zeegevechten die hij leveren moest, maar
hebben we doorgedacht over het meer dan aaklig feit, dat hij in een oogenblik van
rust aan wal meer in levensgevaar verkeerde door dierlijk grauw, dan in den felsten
slag? Zijn wij diep doorgedrongen in het geestelijk leven der vaderen, zoodat wij
een binnenhuis zoo goed kennen als den slag hij Nienwpoort? Weten wij dat Willem
III, koning van Engeland en stadhouder der staten, als hij met zijn vrouw jonge
groenten at, b.v. nieuwe doperwtjes, ze allemaal voor zich nam en Mary er niets
van gaf - bestudeeren wij dit huiselijk leven zoo goed als zijn landing bij Torbay?
Wij doen dat zoo weinig, dat onze vaderlandsche geschiedenis voor ons veeleer
een beelden-galerij is, afgewisseld door groepeeringen, treffende voorstellingen in
vergezicht en aandoenlijke klanken op een afstand, dan - leven.
Er kan velerlei worden gedaan om aan onze studie van de geschiedenis onzes
lands die betere richting te geven. Reeds wordt daartoe veel gedaan. Wie
tegenwoordig geschiedkunde van ons volk behandelt, zoekt zijn gegevens veel
meer in oude huiselijke rekeningen dan op het ministerie van oorlog. Deze manier
brengt het buitenste binnen en het binnenste buiten, in tegenstelling met de oude
wijze van geschiedenis leeren, die zich tevreden stelde met in de gezichtspunten
op het buitenste afwisseling te brengen - doch het binnenste binnen liet. Wij vorderen
dus aanmerkelijk. Maar er zijn nog andere behandelingswijzen. Rijke bronnen van
vaderlandsche geschiedenis zijn de oorspronkelijke tooneelstukken, zoo kluchten
als treurspelen; dit zijn van die archieven, die er niet op aangelegd zijn om tot
geschiedbronnen te dienen en dus de waarheid zeggen als van zelf. Wij vernemen
daar de natuurklanken der geschiedenis. Gelijk gij ze hoort, zoo zijn zij. In uw
handboek hebt gij altijd gelezen hoe uw voorouders waren - hier zijn zij zelf.
Niet genoeg kan het gewaardeerd worden wat, ook in dit opzicht, de
voortbrengselen der rederijkerskamers voor ons zijn. Als dichtwerk, in eigenlijke
kunstwaarde moge de arbeid dier kamers ver beneden haar eigen dunk gebleven
zijn, - als geschiedrollen verdienen zij zeer hoog te worden gesteld. Vandaar dat
een HOOFT, een BREEROô, een COSTER, een JAN VOS in hun komediën, een VONDEL
in zijn strijdverzen (waar hij dikwijls
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dramatischer is dan in zijn treurspelen) een LANGENDIJK en STARTER in hun kluchten
als geschiedschrijvers onschatbaar zijn. Wij behoeven ze alleen maar veel te lezen
om meer en meer overtuigd te worden, dat wij daar eigenlijk onder ons voorgeslacht
verkeeren.
Mag dit naar waarheid gezegd worden van de tooneelletterkunde van ons land,
niet minder voorzeker van onze schilderkunst. Zij hebben in geschiedkundig opzicht
de zelfde verdiensten, terwijl de schilderkunst daarin op haar zuster voorheeft, dat
zij aangenamer in den omgang is. Zoo moeilijk toch als het valt, ja men mag wel
zeggen, zooveel opoffering als het kost, de oude ‘spelen’ te lezen, zoo aangenaam
en genotvol is het, de schilderijen te zien uit den zelfden tijd. Toch zijn de uren, in
zooveel liefelijks doorgebracht, archiefuren, uren aan de geschiedenis gewijd. Wij
zien er onze voorouders leven en lijden, streven en gelukkig zijn, niet enkel op het
wereldtooneel, maar meest in den huiselijken kring. Waar deze muze ons in de
geschiedenis binnenleidt, daar gaat bovendien een Elyzeum voor ons open. Niet
enkel zal zij u leeren lezen met het voorgeslacht, maar dit doen op een wijze die u
verbaast, verrukt. Zij is als de fee die u met haar tooverstaf aanraakt en ongekende
tafereelen ontrolt voor uw verwonderden blik. Zoo als zij u geschiedenis leert, neen,
zoo hebt ge ze nooit gekend. Bij elke schrede gevoelt ge een bewustzijn in u
ontluiken, een zin in u opengaan, welks bestaan gij zelfs niet hadt vermoed in u.
Het is de schoonheidszin. Beken, dat gij met dien zin de geschiedenis der vaderen
nog niet hadt bearbeid. Gij hadt zelfs nog nooit goed doorgedacht over het onderricht,
dat het voorgeslacht genoot. Gij hadt tot heden den indruk opgedaan, alsof al de
jongens naar 't schip gingen van Tromp of de Ruyter of soldaat werden bij Frederik
Hendrik en nooit school gingen; wat laat de muze u zien: zij brengt u in de
avondschool van GERARD DOU; daar ziet gij ze in eens zitten, die ondeugende
jongens bij de kaarsjes; eerst dacht gij dat het een leitje was, dat men verzuimd had
schoon te vegen, maar 't blijkt u nu een schilderijtje van de grootste waarde voor
kunst en geschiedenis. Kan u duidelijker, schooner, onvergankelijker antwoord
worden gegeven op uw vraag? In welke geschiedenis des vaderlands vindt gij dat
onderwerp behandeld en hoeveel bladzijden zouden er wel noodig geweest zijn om
u dat antwoord vol kaarslicht te geven?
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In H o o f t s Geeraerdt van Velzen hebt gij wel gelezen van Timon den toovenaar.
‘Wat kan 't mij meer dan u doch deeren?
Hou, luystert, konstenaar, die met afgrijslijk sweeren,
Des afgronds heylloos volk kunt dwinghen, naer ik hoor,’ zegt de schildknaap.
‘Ik hoor,’ zegt Timon.
‘Ghy die mijn eyghe stem te rugghe kaetst, in 't oor,
En antwoordt met mijn mondt, waer zyt ghy met uw wonder?’ vraagt de
schildknaap.
‘Onder,’ zegt Timon.
Door dit echospel van Hooft hebt gij den toovenaar wel onthouden en gij zijt er
Hooft dankbaar voor gebleven, daar hij u een blik liet slaan in het bijgeloof der tijden
van Floris V, maar zult ge ooit Doctor Faustus van REMBRANDT vergeten? u ooit
vergissen in de vizioenen der bedriegers van zijn tijd?
Als gij den barbierswinkel van JAN STEEN ziet, gevoelt ge u als bij tooverslag
verplaatst te midden van het leven der zeventiende eeuw; gij ziet de mannen vóór
u die tegen de de Witten samenzworen, gij hoort hun vloeken en hun lachen, gij
leeft nu met hen. Gij kunt niet alleen Wagenaar missen, hij zou u hinderen in het
bespieden der natuur.
Dr. van Vloten heeft in het werk, welks titel boven dit klein opstel staat, voor ons
de poorten geopend om deze schoone zijde onzer geschiedenis binnen te gaan.
Wel kunnen wij die geschiedenis smaken op onze museums, vooral op het
T r i p p e n h u i s , (dat in dit opzicht de tooverachtigste hoeken en gaten heeft van
eenig gebouw ter wereld; sla althans vooral geen hoekjes over, want van nabij
gezien zijn zij van parelen overstelpt) maar niet ieder onzer heeft zoo dadelijk de
juiste waardeering voor een schilderij; menigeen onzer gaat veel onsterfelijke stukken
voorbij of vergenoegt zich met een oppervlakkige bewondering. Zeker is het dat
honderden het Trippenhuis, Fodor, van der Hoop, het Mauritshuis hebben bezocht
zonder te hebben gevoeld, dat zij te gast waren bij het voorgeslacht. Van Vloten is
hier onze gids. Wij behoeven niet langer te dwalen van de eene schilderij naar de
andere, den eenen indruk door den anderen verdrijvende om eindelijk van afmatting
langs een verganen trap van het Trippenhuis te rollen voor de voeten van den anders
niet licht verbaasden deurwachter, - 't zou nu onze eigen schuld zijn.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

304
De gids onderhoudt u op degelijke en aangename wijze over elk schilderwerk,
waarvoor gij blijft toeven. Hij vertelt u van den kunstenaar die het schiep, - van het
onderwerp dat hier tot u spreekt, - van het grootsche, heilige der kunst die u zoo
wist te boeien. Zoo sprekende en u zoo leidende door de zalen, die u anders zoo
vermoeiden, gevoelt ge u telkens nieuw en telkens frisch en morgen gaat gij gaarne
weder. Gij smaakt genot, dat blijft.
Ik wenschte dit boek in veler handen, vooral van onderwijzers. Ongetwijfeld wordt
op de scholen in deze dagen de geschiedenis van ons volk goed onderwezen, vooral
wat het staatkundige betreft. De krijgsgeschiedenis is elke jongen meester en van
de godgeleerde twisten, die zijn voorgeslacht zoo in rep en roer brachten, maar ons
al koeler en koeler laten, is hij zeer op de hoogte. Maar 't zou zeer weldadig zijn als
hij ook zeer goed was ingewijd in de geheimen dier kunst, waarin ons vaderland
zoo waarlijk groot is. 't Zou zoo dienstig zijn voor de harmonische ontwikkeling der
kinderen, als zij die kunst leerden lief hebben. Niet om allen schilders te worden, schoon hoe meer hoe liever - maar vooral om te beseffen, waarin de duurzame
grootheid eens volks ligt.
Tot de opvoeding van een volk behoort toch voorzeker de ontwikkeling van zijn
kunstzin. Welnu, door deze ontwikkeling wordt meer verkregen. Zij leidt tot liefde
voor de kunst, tot waardeering van de werken der kunst, tot warme vereering van
hen, die er groot in waren en door hun machtigen geest den standaard van geheel
een volk verhoogden. Het leven ontfangt er dus nieuwe krachten en een edele
richting door. Van daar, dat onderwijs in de schoonheidsleer niet mag overgelaten
worden aan een goede gril der leeraren, maar moet voorgeschreven worden tot de
liefde het voorschrift overbodig maakt. De schoonheidsleer en haar lieve pupil,
kunstzin, zijn levensvoorwaarden voor een volk. Laat daarom dit boek van van
Vloten een schoolboek zijn. Het duurt niet lang of het zal der kinderen lieveling
worden, want het kind is natuurlijk en geen kunst is zoo aan de natuur verwant als
de schilderkunst; geen kunst is het daarom zoo welkom, als die kunst met haar
schoone spraak, haar betooverende blikken, haar kleurenpracht.
Lees eens op de bladzijden 200-300 vooral, met welken gloed van Vloten u over
schilders spreekt als REMBRANDT, DE RUYS-
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DAELS,

STEEN, DE WOUWERMANS, FRANS HALS, POTTER, VAN MIERIS. Doch waarom
noem ik namen? Hoe meer ik er noem, hoe meer ik er misken. Van Vloten leert ze
u allen kennen. Ga gernst aan zijn vaste hand de schitterende binnenkamer in van
de geschiedenis onzer vaderen. Leer van hem dat luisterrijk tijdperk van uw volk,
waarin het rijke leven van den geest zich zoo onvergetelijk uit u medesleept u
onwederstaanbaar roept om het mede te leven.
Ja, om het mede te leven. Beroem u op uw 200 jaren oudere wijsheid niet! 't Is
waar, wij zijn geleerder geworden; wat voor Rembrandt's oog vol leven was
verborgen, 't is ons geopenbaard. Maar wat zal 't ons baten, als wij 't niet verwerken
kunnen tot sterking van onze ziel? Laat ons de schoone vergelijking van de talenten
niet vergeten. Zij spreekt hier weder zoo machtig: hoeveel hebben wij geleerd omtrent
kunst, omtrent grootsche opvatting, o, onze wetenschap kan wel onafzienbare
museums van schilderijen voortbrengen: doch waar zijn zij?
Laat mij één Rembrandschen Darwin aanschouwen en ik geloof van onzen tijd
dat hij het leven heeft.
AART ADMIRAAL.

II. Kerkgeschiedenis.
DAGBOEK, gehouden tijdens het Vatikaansche Concilie door DR. J.
FRIEDRICH, lloogleeraar in de R.C. godgeleerdheid te München. Uit het
hoogduitsch vertaald door G.P. Kits van Heyningen, predikant te Deventer,
met medewerking van J. Jongeneel, hoogleeraar aldaar. - Leeuwarden,
A. Akkeringa. 1873.
Wie ook maar eenigszins bekend is met de zoogenaamde oud katholieke beweging
in Duitschland, heeft sedert lang met zekeren eerbied den naam leeren uitspreken
van Dr. J. Friedrich, hofgeestelijke van Z.M. den koning van Beieren en roomsch
katholiek hoogleeraar in de godgeleerdheid te München. Gesteund door de regeering,
draagt hij den smaad der excommunicatie, waarmede zijn aartsbisschop zijne
ongehoorzaamheid aan het dogma der onfeilbaarheid strafte, zonder een oogenblik
er aan te denken, het lafhartige voorbeeld van zoovele voormalige tegenstanders
te volgen en het hoofd in den schoot te leggen voor een plechtig R o m a l o c u t a
e s t (Rome heeft gesproken,
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derhalve is de zaak uit en moeten wij berusten). Tn menig opzicht is hij de ziel der
oppositie, die weigert te knielen voor den ‘Onfeilbare,’ tegenwoordig gewoonlijk door
zijne beste vrienden nader omschreven, als ‘de doorluchtige gevangene van het
Vatikaan.’
Een waardig discipel en jongere ambtgenoot van den vrijzinnigen en geleerden
Döllinger, heeft Friedrich van den aanvang af zijne wapenen ontleend aan de rede
en aan de historie. Mocht iemand op dien grond meenen, dat de pleitbezorger van
het recht der bisschoppen tegenover den onfeilharen paus, zich ongetwijfeld of
althans hoogstwaarschijnlijk, bevindt op het hellend vlak, dat naar het protestantisme
voert; hij kan rekenen op den luiden bijval van binnen- en buitenlandsche
ultramonta-nen; maar hij vergist zich zeer zeker. Daar is noch in het gedrag, noch
in het woord van Friedrich iets aan te wijzen, dat recht geeft, hem voor een
vermomden protestant te houden. Hij mag in dit opzicht een type heeten van den
nieuwerwet-schen ‘oudkatholiek.’ Reinkens gaat veel verder dan hij en heeft in zijne
onlangs gehouden inaugureele bisschoppelijke rede gevoelens ontwikkeld, die dat
type wellicht aanmerkelijk zullen wijzigen, indien ze bij velen instemming vinden.
Voor het oogenblik staan de meesten aan Friedrich's zijde, met de belijdenis:
katholiek met hart en ziel....tot op de besluiten der laatst gehouden ‘bisschoppen
vergadering’ - liefst geen concilie gehee-ten - te Rome. ‘Ook wij strijden,’ zoo luidt
de verklaring, die uit het aangewezen oogpunt in duidelijkheid niets te wenschen
overlaat, ‘voor het gezag der echte conciliën en hunne besluiten, voor de overlevering
der heilige vaderen tegenover pauselijke mandaten, welke op een na-concilie gelijk
onze bisschoppen het zelf hebben genoemd, zijn uitgevaardigd.’ Het protestantisme
strijdt dien strijd niet mede. Het moge met de oudkatholieken samengaan in het
weerleggen van de onbegrensde aanmatigingen der romeinsche curie; het
bekommert zich voorts niet om de verdediging der dingen, die in hun oog allereerst
gehandhaafd moeten worden. Zijne bolwerken zijn gansch andere. Wilhelm van
Pruisen en Friedrich van München zijn geen geloofsgenooten, al ziet Pius IX hen
beiden in vijandige houding tegenover zich staan.
Het is bij de beoordeeling van toestanden, personen en geschriften, van tijd tot
tijd noodig, bekende zaken te herinneren.
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Het oudkatholicisme wordt gedurig misverstaan. Maar daarover mag ik thans niet
verder uitweiden.
Opleiding en karakter, studie en lotgevallen hebben uitnemend samengewerkt
om Dr. Friedrich te vormen tot een der degelijkste bestrijders van het ‘onfeilbare’
Rome. Ik herinnerde reeds zijne betrekking tot Döllinger. Kerkgeschiedenis - niet:
kerk e l i j k e geschiedenis, zooals wij meestal lezen in het D a g b o e k , òf omdat
de schrijver, òf omdat de vertaler zich vergiste - is zijn hoofdvak; hare beoefening
lievelingsstudie, niet enkel plicht.
Van hoeveel gewicht deze omstandigheid was en is bij de bepaling van Friedrich's
houding tegenover het aanstaande, tegenwoordige en gesloten concilie, kunnen
alleen zij ten volle begrijpen, die weten hoe groote beteekenis de katholieken plegen
te hechten aan de overlevering, aan vroeger vastgestelde besluiten en aan de
meening dat de leer der kerk wel nader geformuleerd, maar niet veranderd kan
worden. Voor den eerlijken geschiedvorscher is het onmogelijk aan te nemen, dat
de pausen altijd onfeilbaar zijn geweest. Hij weet het tegendeel en daarom kan hij,
als katholiek, zich het leerstuk der onfeilbaarheid niet laten opdringen, tenzij hij
instemme met de anti-katholieke, en derhalve nieuw-katholieke verklaring van den
aartsbisschop van München tot de leden der theologische faculteit aldaar: ‘gij weet
immers wel, dat er in de kerk en in hare leer altijd veranderingen hebben plaats
gehad.’ De Jezuïeten, slimmer dan deze pas bekeerde geloovige aan de
onfeilbaarheid van den heiligen vader, achten het verstandiger de geschiedenis hier
en daar een weinig te vervormen, een enkel aktestuk weg te moffelen, besnoeide
uitgaven van zoogenaamd authentieke teksten in den handel te brengen en voor
echte te doen doorgaan; dan wel zich in het geheel niet te bekreunen om de
getuigenissen der historie. Maar Friedrich wist en weet de bronnen te vinden, de
echte van de valsche te onderscheiden en de eersten vlijtig te bestudeeren. Een
enkel feit, als b.v. de veroordeeling van paus Honorius II wegens ketterij, moest
voor hem, die deze gebeurtenis niet zocht te bemantelen, of van hare beteekenis
te berooven, voldoende zijn, om hem tot een tegenstander der onfeilbaarheid te
maken. Lang voordat het concilie te Rome was samengeroepen, stond zijne
overtuiging in deze reeds vast. Hij behoefde hare gronden niet meer te onderzoeken.
Toch deed hij het nogmaals, toen de dagen der groote vergadering naderden,
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omdat hij, met velen, meende, dat de onfeilbaarheid een der hoofdpunten van
behandeling zou zijn. Overigens dreef niets dan eenvoudig belangstelling tot dit
vernieuwde onderzoek. Want krachtens zijne betrekking zou Friedrich geen deel
kunnen nemen aan het concilie en zou hij zelfs de gelegenheid niet hebben,
denzelfden tijd binnen Rome door te brengen, wat hem bepaald leed deed.
Daar kwam in September '69 geheel onverwacht de noodiging, dat hij ‘als theoloog’
den beierschen kardinaal Hohenlohe naar Rome zou vergezellen. Heilige blijdschap
en angstvallige schroom. Aan den eenen kant: de mogelijkheid, een vurig
gekoesterden wensch te bevredigen. Aan de andere zijde: de vrees, niet opgewassen
te zijn voor de opgedragen taak, indien, wat te wachten was, ‘evenals op de
kerkvergadering van Trente, ook op het vaticaansch concilie, de theologen der
concilie-vaderen tot openlijke deelneming aan den arbeid zouden kunnen worden
geroepen.’ Friedrich overlegde met een vriend, liet zich overreden en nam dankbaar
de noodiging aan. Nu zou hij van nabij den loop der dingen gadeslaan, de
gewichtigste debatten aanhooren, ja mede leiden.
IJdele verwachting. De Jezuïeten, de eigenlijke leiders van het vatikaansche
concilie, verlangden niet naar theologen. Hunne kennis zou hun slechts in den weg
staan. Friedrich begreep al spoedig, toen hij te Rome was, dat hij zich een te
grootsche voorstelling van zijne taak had gevormd. Weldra werd het hem met ronde
woorden gezegd: ‘bij het concilie zelf hebt gij niets te doen; alleen wat de
concilie-vader, wien gij zijt toegevoegd, u vraagt, hebt gij te beantwoorden; maar
ook niemand anders dan hem; vergaderingen van bisschoppen moogt gij niet
bijwonen, evenmin als de theologen onderling mogen vergaderen, om over
conciliezaken te spreken!’
De teleurstelling was grievend, het doel zijner zending, gelijk hij zich dat voor
oogen had gesteld, mislukt. Hij komt er gedurig op terug en acht zich miskend in de
hoogste mate. Een enkele maal krijgt hij het heimwee en dikwerf neemt hij zich voor,
binnen weinige dagen te vertrekken, omdat een langer verblijf toch geheel doelloos
is. Als men hem heeft verteld, dat de bisschoppen hebben afgesproken, aan niemand
mede te deelen, wat in hunne vergaderingen verhandeld wordt, ‘zelfs niet aan hunne
theologen!’ dan roept hij, vol verbittering, uit: ‘Zij
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hebben gelijk, want zij kunnen toch hunne secretarissen, kapelaans en bedienden
geen theologen noemen. Zoo komt bisschop Dinkel tot zijn regt, toen hij zei: “wij
hebben geen theologen noodig; wij bisschoppen zijn geroepen en wij zullen de zaak
wel in 't reine brengen!”’ Die secretarissen, kapelaans en bedienden zijn hem
doorloopend een doorn in het oog. Zij bekleedden de plaatsen, die naar zijn inzien,
aan flinke theologen moesten zijn toegewezen en hij ziet zich telkens onder hen
gerangschikt. Aan klachten over het niets beteekenende zijner betrekking komt dan
ook geen einde. Zelfs in de stille week kan hij geen voor hem als theoloog
afgezonderd plaatsje in de kerken krijgen. ‘De dames en de fatten’ gaan hem voor.
Tusschen ‘de lompe en wijsneuzige seminaristen van 10 of 20 jaar, tusschen alle
soorten van abbatti en opgepronkte heeren’ moet hij zich bewegen. ‘Men kan hier
regt duidelijk leeren inzien, welke diepe verachting Rome koestert voor de theologen.
Een theoloog staat op eene lijn met een abbate of een kapelaan, al is die laatste
ook de onwetendheid in persoon. De eigenlijke stelling, die hier gehandhaafd wordt,
is deze: hoe meer men de kunst verstaat van intrigeren, des te meer is men in
aanzien. Het is overigens niet zoo vreemd, want hier bestaat geene
wetenschappelijke theologie, en de bisschoppen van het concilie kunnen waarlijk
niet gezegd worden haar te doen vertegenwoordigen. Hunne kapelaans en
secretarissen, die zij voor theologen laten doorgaan, verdienen in den regel niet
beter, dan dat de curie hen links laat liggen. Ik kom er rond voor uit, dat ik verlang
weg te komen en eens weder onder wetenschappelijk gevormde mannen te leven.
De lucht deugt hier niet voor mij en heb ik mij ook te Rome tijdens het concilie in
geen enkel opzicht verdienstelijk gemaakt, ik heb toch eene zware taak vervuld,
door mij maanden achtereen te verwijderen uit het munchensche leven, en mij te
bewegen tusschen al die onwetendheid en die aanmatiging, waar Rome
tegenwcordig van overvloeit.’
Ondanks de herhaalde verzekeringen, dat hij niet langer blijven zal, heeft Friedrich
het toch tot 13 Mei 1870 te Rome uitgehouden. Trouwens, bij wist ook wel, dat zijne
tegenwoordigheid aldaar niet geheel zonder beteekenis was; zij mocht dan al niet
zooveel waarde hebben, als hij had gehoopt. Bij sommige gelegenheden komt dit
duidelijk genoeg uit. B.v. waar hij opmerkt: ‘meermalen mogt ik reeds het heimelijke
genoegen
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smaken, dat deze of gene mij met denkbeelden aan boord komt, die voor 2, 3 of
meer weken enkel en alleen van mij zelven zijn uitgegaan en door mij ter kennisse
dier heeren zijn gekomen. Zelfs mijne eigene uitdrukkingen vond ik bij hen terug.
Het is hun onbekend, waar de meeningen, die zij vernemen, vandaan komen en
dat is ook maar goed; want, zooals de zaken tegenwoordig staan, zou hun alles
verdacht voorkomen, wat in mijnen heksenketel gebrouwen is.’ Aan de mededeeling,
dat de hiërarchie, in Maart, het wachtwoord van de oppositie was geworden, voegt
hij de verklaring toe: ‘het is genoegzaam bekend, dat ik het mijne daartoe gedaan
heb en wie weet of daarin niet de voornaamste oorzaak ligt, dat de curie en de
jezuïten mij met hunnen toorn vervolgen.’
Door het houden van gesprekken met onderscheiden vaders van het concilie,
door het geven van mcdedeelingen en ophelderingen over minder duidelijke of voor
het oogenblik niet recht bekende feiten, en door het opstellen van eenige
verhandelingen ten dienste der bisschoppen, heeft Friedrich invloed, zij het dan ook
geen rechtstreekschen invloed, op het vatikaansche concilie geoefend. Maar het
meest heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de geschiedenis dier
kerkvergadering. Hij heeft tijdens zijn verblijf te Rome een Dagboek gehouden,
waarin hij, nu eens elken dag, dan eens om den dag of wat, opteekende wat hij had
gehoord, gezien, doorleefd, gedacht, ervaren en opgemerkt. Zijne wetenschappelijke
conscientie had hem gedrongen, dat gewichtig werk vrijwillig te aanvaarden. Een
studie van het concilie te Trente had hem geleerd, dat men dergelijke gebeurtenissen
slechts goed kan leeren kennen uit de briefwisseling en dagelijksche aanteekeningen
van tijdgenooten. Toegerust met die wetenschap, achtte hij het zonde, de
gelegenheid ongebruikt te laten voorbijgaan, om zelf een deel der beste bouwstoffen
voor de toekomstige geschiedenis van het vatikaansche concilie te verzamelen.
Dat hij gehoor heeft gegeven aan het op deze wijze ontvangen zedelijk bevel, was
uitstekend. De münchensche hoogleeraar heeft zich daardoor aan tijdgenoot en
nakomelingschap ten zeerste verplicht.
Wie zich ooit met geschiedkundige studiën heeft bezig gehouden, kent de groote
waarde van dagboeken, als het door Prof. Friedrich, den eerlijken katholieken
geleerde, te Rome aangelegde. Anderen kunnen haar althans bij benadering
gemakkelijk

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

311
schatten, vooral zij die wel eens wat hebben gehoord van de niets ontziende
vervalsching der geschiedenis door de Jezuïeten, waarop ik zoo straks reeds doelde.
Wanneer men nu bedenkt, hoe de orde van Loyola de geheele leiding in handen
heeft gehad en gehouden van schier alle dingen, die met het jongste concilie in
verband stonden, dan ligt het vermoeden voor de hand, dat wij wel nooit zullen
behoeven te klagen over een te grooten stroom officiëele en tevens echte bescheiden
betreffende de bedoelde vergadering.
Wij kunnen het dan ook slechts betreuren, dat Friedrich niet in de gelegenheid
was, alle en daaronder de gewichtigste beraadslagingen bij te wonen. Zijne
betrekking als theoloog van den kardinaal Hohenlohe bracht hem wel met zeer velen
in kennis en schonk hem den toegang tot eenige vergaderingen, doch zij werd door
de romeinsche curie zóó opgevat, dat hij die haar waarnam, eigenlijk buiten het
concilie stond. Friedrich's dagboek kan dus lang niet alles geven. Maar de schrijver
had een opmerkzaam oor en een scherpziend oog. Wat binnen het bereik zijner
waarneming viel, ontging hem niet licht; en dat was niet weinig. In argelooze
gesprekken en zwetsende salonredeneeringen lieten velen zich dingen ontvallen,
die zij wel zullen wenschen, in Friedrich's tegenwoordigheid voor zich gehouden te
hebben. Niet weinigen leverden den verzamelaar van met de pen geteekende
portretten, door houding en gebaren, stof in overvloed, zoodat hij bijna dagelijks
aan het werk kon blijven.
Daarom meene men niet, dat Friedrich zich heeft verlaagd, de rol van een spion
op zich te nemen. Hij verklaart het bij voorbaat: ‘afgeluisterd,’ of ‘uitgehoord’ heeft
hij nergens. ‘Iedereen, die zich in de conciliedagen, te Rome bevond, weet, dat om
een dagboek te vervaardigen, gelijk het mijne, slechts geduld, volharding en
oplettendheid noodig waren.’ - Het is mij niet gebleken, dat deze verklaring zich in
strijd bevindt met de waarheid. Men heeft hem wel, volgens zijne eigene
mededeeling, ‘met allen die aan het concilie deelnemen, concilievaderen, theologen,
canonisten,’ stilzwijgendheid ‘opgelegd,’ doch alleen de bisschoppen behoefden
zich daartoe bij eede te verbinden. Over den duur, de grenzen en de verplichting
van trouw aan die ‘opgelegde stilzwijgendheid,’ zegt hij evenwel niets. Zijne vijanden
hebben daarom misschien wel eenig recht, hem zekere mate van onbescheidenheid
te verwijten. Verder
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kunnen zij echter, naar het mij voorkomt, niet gaan; en zelfs nog met deze
beschuldiging snijden zij zich leelijk in de vingers. Want wij, die als onpartijdigen
buiten de twisten der katholieken staan, zien ons genoopt, de ‘onbescheidenheid’
van Friedrich in het publiceeren van veel wat hij zag en hoorde, omdat hij nu toch
eenmaal de theoloog was van een kardinaal en daarom toegang had tot kringen,
die voor het profanum vulgus zorgvuldig gesloten bleven, tegenover zijne lasteraars
te verdedigen. Zij zelf toch hebben hem gedwongen, zoo onbescheiden te zijn.
Men vergete niet, dat de hier bedoelde onbescheidenheid geen andere is, dan
die, waaraan zich alle nauwkeurige schrijvers van dagboeken schuldig maken. Zij
kunnen het niet helpen, wanneer anderen in hunne tegenwoordigheid dingen zeggen
of doen, waarover zij zich later schamen, of die hen in een min aangenaam daglicht
plaatsen. De photografie kleurt niet; zij geeft eenvoudig het opgevangen beeld terug.
Maar men wil niet in elke pose gephotografeerd worden. Geschiedt dit toch, buiten
ons toedoen, dau verlangen wij dat de aldus verkregen portretten verbrand, of ten
minste onttrokken worden aan de oogen onzer naastbestaanden, vrienden en
bekenden. In den vreemde mag men ons des noods met winst verkoopen; als wij
maar niets bespeuren van eenige gemeenschap tusschen dat land en het onze.
Welnu, Friedrich heeft zijn dagboek niet geschreven met de bedoeling om het
aanstonds naar den drukker te zenden. Hij werkte voor de nakomelingschap en
vervaardigde het dictaat voor een zijner opvolgers op den katheter der kerkhistorie.
Maar de tijdsomstandigheden werden hem te machtig, de tegenstanders te brutaal,
om een zoo treffelijk wapen, als het voltooide dagboek was, nog jaren ongebruikt
te laten liggen. ‘De verwarring, die de bisschoppen, door hunne vergadering, in de
katholieke kerk hebben veroorzaakt, dwingt, om zoo spoedig mogelijk alle licht over
die vergadering te doen opgaan.’ Aldus verklaart de hoogleeraar, volkomen naar
waarheid. Hij deed goed den ‘gegeven raad’ te volgen en reeds nu zijn dagboek
aan het publiek aan te bieden.
Toch gaf hij niet onvoorwaardelijk gehoor aan de lokstem van vrienden en van
de zucht naar zelfbehoud. Hij hield rekening met de omstandigheid, dat ‘bijna alle
medewerkende per-
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sonen nog in leven zijn’ en hij gaf mitsdien ‘slechts uittreksels,’ waarbij alles ter zijde
is gelaten, ‘wat niet in onmiddellijke betrekking staat met het concilie zelve(n).’
Getrouw aan dit programma, worden tal van namen slechts met enkele sterretjes
of een paar letters aangeduid; vele praatjes, gezegden, opmerkingen medegedeeld,
zonder dat wij hooren van wie ze afkomstig waren, hoewel de auteur dit zeer goed
wist. Het ongeschonden dagboek blijft voor den naneef; aan ons de lektuur van de
verkorte uitgaaf.
Zouden wij wellicht liever alles in eens hebben ontvangen; wij mogen voor het
oogenblik tevreden zijn. Het Dagboek in zijn tegenwoordigen vorm geeft reeds veel.
Grootendeels bevat het een herhaling van hetgeen wij uit de beste dagbladen,
die tijdens het concilie verschenen, reeds lang wisten. Ongelukkig genoeg ontneemt
deze omstandigheid aan het werk van Friedrich veel van den gloed, dien gewoonlijk
een nieuw boek voor ons heeft. Toch is het een eigenaardig genot, nog eens de
vergaderde vaderen en hunne omgeving van dag tot dag gade te slaan. Wij zijn op
nieuw getuigen van de langzame ontwikkeling der komedie. Want een spel is die
geheele geschiedenis geweest en niet meer. Alles was tevoren reeds bepaald; het
begin, het midden en het einde door de romeinsche curie, alias de Jezuïeten of
ultramontanen, zorgvuldig vastgesteld. Voor de leus werden bisschoppen
samengeroepen, moesten bisschoppen overleggen, vergaderen, stemmen; de
uitslag kon niet twijfelachtig zijn. Daarvoor waren alle maatregelen met te veel
scherpzinnigheid genomen. In geen enkel opzicht was het concilie vrij. Het moest
handelen, spreken, denken, niet gelijk het den Heiligen Geest, maar gelijk het den
onreinen, heerschzuchtigen geest van de kinderen Loyola's goeddacht.
Gewichtige, uiterst gewichtige beraadslagingen zouden te Rome gevoerd moeten
worden, over tal van punten, wier bespreking en oplossing in een oecumenisch
concilie allerbelangrijkst en hoognoodig konden worden geacht voor de katholieke
kerk. Zoo had men gezegd en zoo had men geloofd. Maar protestanten en
katholieken, die gewoon waren iets verder te zien dan het heden, schudden
ongeloovig het hoofd en verklaarden: het is om de onfeilbaarheid te doen en om
niets anders. De bisschoppen mogen naar Rome komen om haar tot een leerstuk
te verheffen en dan kunnen zij naar huis gaan, in de zalige overtuiging, dat
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zij eenige maanden hebben besteed aan het graven van hun eigen graf, en - voegen
wij nu nog toe aan de oude profetie - én aan het wegwerpen van hun karakter.
De treurige voorspelling is bewaarheid. Het concilie heeft zich schier uitsluitend
met het leerstuk der pauselijke onfeilbaarheid bezig gehouden. Dat maakt zijne
geschiedenis ontzettend eentoonig. Wij hebben het ondervonden bij de
couranten-lektuur van Dec. '69 tot Juli '70. Wij hebben het andermaal ervaren bij
het lezen van Friedrich's dagboek. De schrijver kan het niet helpen, maar dat
eindeloos gepraat over de onfeilbaarheid was en is - het hooge woord moet er uit
- vervelend. Men heeft het concilie gerekt, veel langer dan noodig was. Natuurlijk
maakt nu het Dagboek een zelfden onaangenamen indruk.
Wie zich over het genoemde bezwaar kan heenzetten, ziet zijne moeite
ruimschoots beloond, want voor en na en onder het bespreken van de onfeilbaarheid,
deelt Friedrich hem een schat van belangwekkende bijzonderheden mede. Ze zijn
soms wel wat heel bont door elkander gehaspeld, zoodat het den schijn heeft alsof
de auteur de vermoeiende gewoonte heeft aangenomen, van onophoudelijk van
den hak op den tak te springen. Zoo verhaalt hij b.v. in éénen adem: ‘ik kan niet
gelooven, dat door hen (de minderheid) niet wordt ingezien, hoe zij, door de nu
voorgenomen handelwijze tot de vaststelling der onfeilbaarheid medewerken. Heden
heb ik eene hoogst belangrijke, door feiten gestaafde ontdekking gedaan, dat nml.
de h. Inquisitie alhier nog werkelijk geloof slaat aan de verhalen van geesten en
spoken, uit de middeleeuwen afkomstig. Zoo zou het schichtig worden van paarden
door in het vagevuur toevende zielen veroorzaakt worden; en moet de eigenaar der
paarden daar ter plaatse eene kapel voor die arme zielen oprigten. De
kardinaal-legaat Bizzaari klaagt er over, dat hij het niemand naar den zin kan maken.’
- Maar dergelijke zonden tegen den goeden smaak zijn nu eenmaal onafscheidelijk
van den vorm dien een Dagboek noodwendig heeft.
Het vatikaansche concilie heeft de oude Moederkerk niet doen rijzen in de schatting
der onpartijdige toeschouwers. Niet weinig ongerechtigheid, in haren boezem
gevonden en waardoor zoowel hare omgeving besmet, als haar toongevend bestuur
is bezoedeld, kwam bij die gelegenheid aan het licht. Het dagboek van Friedrich
bevestigt den toen ontvangen ongunstigen indruk. De
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aartsbisschop Scherr verklaarde, ‘dat hij te Rome in slechts één klooster een waar
geestelijk leven had ontmoet.’ Kuiperij, jaloerschheid en onkunde vertoonden zich
als om strijd aan Friedrich's oogen, waar hij romeinsche geestelijken gadesloeg.
Een vriend verhaalde hem, ‘dat het nog onder de regering van Pius IX is gebeurd,
dat een hoogleeraar in de moraal er een bordeel op na hield, uitsluitend voor
geestelijken. De vrienden van den hoogleeraar wisten te bewerken, dat de
kardinaalvikaris geen aanklagt tegen hem wilde aannemen.’
Van de verregaande onkunde en volslagen minachting van de wetenschap bij
zeer vele bisschoppen en andere hooggeplaatste personen, geeft het dagboek
staaltjes zonder tal. Zoo ook van veler ondragelijke hooghartigheid, eer- en
heerschzucht. Als men nog geen vrede heeft met het feit dat de paus, als heer van
Rome, plaats moest maken voor den italiaanschen koning, dan kunnen Friedrich's
bijdragen tot de kennis van het pauselijke Rome, u verzoenen met den loop der
gebeurtenissen, die sedert hebben plaats gehad.
Velen hebben zich verwonderd over den uitslag der stemming aan het einde der
beraadslagingen betreffende de onfeilbaarheid, en vooral over de onwaardige
houding, daarna door schier alle leden der oppositie aangenomen, toen zij het hoofd
bogen voor wat hun zoo kort te voren een steen des aanstoots was. Wie Friedrich
leest, neemt zijne verbazing terug. Hij leert van den aanvang af de zedelijke zwakheid
van de minderheid kennen. Hij merkt, met den hoogleeraar, op dat zij van dag tot
dag zoo mogelijk nog onbeduidender wordt. Het ontbreekt haar aan scherpte en
vastheid van karakter, aan leiding, aan beginselen. Het is even bedroevend als
leerrijk, haar gedrag in de bijzonderheden na te gaan. Hier is stof voor meer dan
eene monografie en belangrijke psychologische studie. Men lette, uit dit oogpunt,
b.v. op de mededeelingen over en fijne opmerkingen omtrent de houding van von
Ketteler, den volbloed ultramontaan, die zich ten tijde van het concilie aan het hoofd
der oppositie had geplaatst, doch sedert een geheel tegenovergestelde rol heeft
gespeeld. Friedrich vertrouwt hem bijna geen oogenblik. Men zou soms wanen,
zonder reden. Doch de uitkomst heeft bewezen dat de münchener goed heeft gezien.
Wij kunnen natuurlijk niet verwachten, dat de tijdgenoot over allen zonder
onderscheid een juist oordeel heeft geveld. Men
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kan met name wijzen op den lateren afval van Hefele, den bisschop van Rottenburg,
dien Friedrich niet weinig verheft en van wien hij meermalen betuigt, veel goeds te
verwachten voor den feitelijken of minstens zedelijken triomf der minderheid. Toch
mag ik niet onopgemerkt laten, dat ik althans één aanteekening heb gevonden,
waaruit blijkt, dat de schrijver van het dagboek geen onbepaald vertrouwen op
en

Hefele stelde. ‘Het schijnt,’ verklaart hij den 9 Maart 1870, ‘dat hij (Hefele) de leider
van de anderen niet kan worden of hij heeft zich welligt, evenals zij reeds aan den
“leider” (niemand anders dan von Ketteler) der oppositie moeten onderwerpen.’
Over het algemeen verdient de juistheid van Friedrich's blik inderdaad groote
bewondering. De lezer van het dagboek, die zich herinnert wat er alzoo in de
katholieke wereld is voorgevallen, na de vaststelling van het leerstuk der
onfeilbaarheid, zal telkens aanleiding hebben, dit toe te stemmen. Merkwaardig is
en

in dat opzicht ook het blijkbaar goed geloof, waarmede hij den 2 Mei 1870 in zijn
dagboek schreef: ‘Van eene zijde, die wel onderrigt kan zijn en het behoort te wezen,
wordt mij verzekerd, dat in 1871 een oorlog zal losbarsten tusschen Pruissen en
Frankrijk. Men mompelt hier over eene zamenspanning tusschen de curie, de jezuïten
en de Tuileriën, en men meent, dat ook andere, ja zelfs restauratieplannen daarmeê
zijn gemoeid.’ In een aanteekening heet het: ‘toen ik op de terugreis naar München
dit aan Hipler en anderen meedeelde, wilde niemand mij gelooven. Men lachte mij
uit. De oorlog ontbrandde vroeger, dan ik gedacht had. Wat heeft Rome er aan
gedaan? Ik weet het niet!’
Natuurlijk, Friedrich weet niet alles en kan niet alles weten. Maar dat hij te Rome
veel heeft opgemerkt, gezien en gehoord, wat anderen niet trof, dat staat vast; en
dat hij in zijn dagboek onthullingen heeft gegeven, die misschien hier en daar
eenigszins eenzijdig gekleurd, maar niettemin volkomen waar zijn, dat is niet minder
ontwijfelbaar zeker. Laat het overigens zoo zijn, dat hij nu en dan wat spoedig geloof
heeft geslagen aan wat ‘men’ hem zeide; dat hij in de beoordeeling van enkele
porsonen en zaken heeft mis getast; dit neemt niet weg, dat zijn Dagboek voor de
geschiedenis van het vatikaansche concilie en wat daarmede samenhangt, groote
waarde heeft.
Van ultramontaansche zijde heeft men den geleerden schrijver
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zeer hard gevallen, om deze uitgaaf. Men zie o.a. de Wachter. Wie het werk van
Friedrich leest, zal die kritiek van dien kant zeer verklaarbaar achten. Niemand vindt
het aangenaam ten aanschouwe van het pupliek te worden uitgekleed. Van wie dit
lot moeten ondergaan, hebben de meesten het zwak, boos te worden, in plaats van
zich te schamen over hunne naaktheid. Bovendien: de vervolging en smaad, waaraan
Friedrich bloot stond en staat, sedert hij zijn Dagboek in de wereld zond, zijn slechts
de voortzetting der onbillijke en hatelijke bejegening, die de hoogleeraar van
denzelfden kant heeft ondervonden, van het oogenblik af, dat de kardinaal Hohenlohe
hem tot ‘zijn theoloog’ had gekozen. Wie lust heeft, kan ook daaromtrent de
bijzonderheden naslaan, in het Dagboek. Aan praatjes, laster, verdachtmaking en
intrige tegenover Friedrich, geen gebrek in de onmiddellijke nabijheid van het
vatikaansch concilie. Ik zou alleen willen vragen: had de geëerde schrijver niet wijzer
gedaan, er minder nota van te nemen?
Duitschland heeft reeds een bewijs gegeven van zijne belangstelling in Friedrich's
Dagboek. De eerste druk moest spoedig door een tweeden worden gevolgd. Hopen
wij, voor uitgever en bewerkers, dat het in Nederland ook niet ontbreekt aan mannen
en vrouwen, die gaarne hun voordeel willen doen met het licht over een belangrijke
gebeurtenis ontstoken door den münchener hoogleeraar. De heer Akkeringa heeft
gezorgd voor een helderen flinken druk; de heer Jongeneel voor een overzetting
der latijnsche en italiaansche teksten, de heer Kits van Heyningen voor een vertaling
van den in het duitsch gestelden inhoud. Over de juistheid der vertolking kan ik niet
oordeelen; het oorspronkelijke stond mij niet ten dienste. Ik kan er slechts van
zeggen - en dat is voorwaar niet weinig! - zij laat zich aangenaam lezen. De correctie
had wel wat getrouwer mogen zijn en bij een eventueelen herdruk, kunnen gerust
een paar duizend ‘om’ 's worden geschrapt. Ook weet ik niet, of het wel anbeveling
verdient, w a a r d o o r , w a a r i n , w a a r o p en dergelijke woordjes steeds te splitsen
en daarna in de opengevallen ruimte iets anders te plaatsen. b.v. ‘W a a r ik juist
met den bisschop o v e r gesproken had.’
In het genoemde gunstige geval, zullen de hewerkers van het hollandsche
Dagboek zeker ook wel zoo goed zijn, den tweeden druk van het duitsche werk in
te zien. Nu heeft de heer van
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Heyningen zich vergenoegd met een paar dagbladberichten dienaangaande. Een
enkele aanvulling, in de v o o r r e d e , was daarvan het gevolg. Voor het oogenblik
kan ik het slechts betreuren dat de hollandsche lezers van Friedrich's Dagboek de
‘karakterschets van den tegenwoordigen paus’ missen, waarmede de schrijver o.a.
de tweede uitgaaf van zijn werk heeft verrijkt. Mij dunkt, niet dan allerbelangrijkst
kan een opstel zijn, waarin een man als Friedrich ‘het bijgeloof, de dweepzieke
vroomheid (Maria- en Jozefdienst) de aristokratische gezindheid, de hardheid van
beoordeeling, de spotternij met enkele leden van het concilie, en de ligtzinnigheid
tegenover de jezuïten bespreekt, die Pius IX niet tot sieraad verstrekken.’ Dat ‘de
vertaling afgedrukt en bijna voor de verzending gereed’ was, kon geen bezwaar
zijn, om nog een week of wat te wachten met de voltooiing van een werk, dat in
afleveringen was verschenen. Of vreesden uitgever en bewerkers misbruik te zullen
moeten maken van het geduld der lezers, die immers, de besten niet te na
gesproken, naar het einde van elk boek verlangen, om weer aan iets anders te
kunnen beginnen? Wij leven snel; 't is waar. De ‘Maria- en Jozefdienst’ zijn nu al
niet meer voldoende ter opheldering van wat wij onder ‘dweepzieke vroomheid’ van
roomsch katholieken hebben te verstaan. Maria Alacoque en haar Heilig Hart roepen
tegenwoordig, vóór alle dingen, onze belangstelling in. Blijve er plaats, onder dat
alles, voor waardeering van mannen en hunne geschriften, als Friedrich en zijn
Dagboek!
Winkel, Oct. 73.
W.C. VAN MANEN.
Jan van Venray (Johannes Ceporinus) en de wording en vestiging der
Hervormde gemeente te Zalt-Bommel door Dr. J.G.R. Acquoy pred. aldaar.
's Hertogenbosch G.H. v.d. Schuyt. 1873.
In de inleiding tot zijn werk spreekt de schrijver, behalve over de deelneming der
Noord-Nederlanders inzonderheid der Gelderschen aan de Kerkhervorming, die in
Duitschland pas was aangevangen en over de pogingen, in het werk gesteld om
daar-
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aan een einde te maken, over de allereerste ketters, wier namen aan dien van
Zalt-Bommel verbonden zijn. Daarna behandelt hij in veertien afdeelingen de zaken,
waarvan een gedrongen overzigt volgt, om ten slotte in niet minder dan zes-en-twintig
Bijlagen een gedeelte van de bescheiden, waarvan hij gebruik maakte, onder het
oog zijner lezers te brengen. Een flink Register is aan het een en ander toegevoegd.
Jan van Venray, de Bommelsche kapelaan was te voren in dezelfde betrekking
te Nijmegen werkzaam geweest. Was er toen wel reeds twijfel bij hem gerezen ten
aanzien van de waarheid der kerkleer, die twijfel werd daarna bij hem tot ontkenning
er van en te Zalt-Bommel ving hij aan andere dingen te prediken, dan die, waaraan
men gewoon was, nadat hij te 's Hertogenbosch of te Hedel de prediking der
Hervormden had bijgewoond.
Te vergeefs vermaande hem de stedelijke regering, zelfs bij herhaling, dat hij bij
de oude religie blijven mogt. Ja! toen zij hem het prediken verbood en de kerk sloot,
dwong haar de burgerij, voor zoooveel die aan zijne zijde was, de gesloten deuren
weêr te openen en bragt den kapelaan, die naar Gorinchem zich begeven had van
daar terug en op den predikstoel.
Ambtman, stadhouder, landvoogdes waren hierop wel van oordeel, dat er onder
anderen door den kapelaan aan te tasten, voorziening geschieden moest, maar
daartegen verbonden zich zijne aanhangers onder eede, dat zij den kapelaan, ten
spijt van wie 't anders willen mogten, behouden zouden. Dat het den
laatstgenoemden volle ernst was met hunne bezworen verbindtenis, toonden zij
eerlang door eene oproerige beweging, tengevolge waarvan de stedelijke regering
genoodzaakt was met hen een overeenkomst te sluiten. Deze overeenkomst bragt
evenwel de stad niet tot rust. Er mogt binnen hare muren geen beeldstormerij
geschieden, de beelden bleven toch niet onaangetast. Menige hatelijkheid hadden
bovendien de getrouwe leden der Roomsche kerk van hunne andersgezinde
stadgenooten te verduren. In het volgende jaar 1567 evenwel ondervonden wie ten
vorigen jare bovendreven, de waarheid van de spreuk: 't kan verkeeren, aangezien
zij toen overeenkomstig een met den stadhouder gesloten verdrag in dier voege
zich beteugeld zagen, dat sommigen hunner, even als Jan van Venray, de stad
verlieten. Weldra had nu van wege de landvoogdes een onderzoek naar
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de voorafgegane ongeregeldheden plaats, dat later door een tweede gevolgd werd.
De afloop er van was, dat drie der beschuldigden - de overigen waren niet te vinden
- gegrepen werden en eerlang geëxecuteerd, terwijl van niet minder dan
drie-en-veertig de goederen werden geconfisqueerd.
In het jaar 1572 werd Zalt-Bommel aan de zijde van den prins van Oranje gebragt
‘de eerste Geldersche stad, die door hare eigen burgers verlost werd; de eerste,
wier verlossing met niets onedels gepaard ging; de eerste, die verlost zijnde, verlost
is gebleven.’ 't Verbond zich bij eede aan den prins en nam de Hervormde godsdienst
aan. Plannen van de zijde der Span jaarden om het door list of verraad onder het
gezag van hunnen koning terug te brengen, mislukten; de insluiting door Hierges
in 1574 had geen gevolg; het beleg door Mendoça in 1599 evenmin.
Inmiddels was in 1572 Jan van Venray uit de Palts gekomen en te Zalt-Bommel
predikant geworden. Weldra evenwel keerde hij naar de Palts terug. Vijf jaren later
kwam hij op nieuw van dáár om als predikant te Nijmegen werkzaam te zijn. Hij
arbeidde er tot 1584. In 1586 was hij predikant te Medemblik, sedert te Goch. Later
toefde hij als ambteloos burger te Nijmegen, van waar hij op 80jarigen leeftijd als
predikant te Zalt-Bommel beroepen werd. Te dezer stede overleed hij in 1626.
Hij schijnt twee zonen gehad te hebben. De ééne was predikant te Gent en
Erlicum, de andere te Goch. Is aangaande den eerstvermelde, Johannes, niets
anders dan het gezegde bekend, aan den naam des anderen, Petrus, is de
geruchtmakende zaak verbonden van eene hevige vervolging van eenige
Katholieken, door hem, naar beweerd is, in het leven geroepen. Hij arbeidde later
te Zijderveld, daarna te Beest, waar hij in 1642 overleed, eenen zoon nalatende,
die eerst te Driel en vervolgens te Rossum predikant was. Deze Johannes stierf ter
laatst genoemde plaatse in 1647, eene dochter nalatende, met welke het
Ceporinen-geslacht schijnt opgehouden te hebben te bestaan.
Behalve de feiten, in het bovenstaande vermeld en dit in eene verhouding tot
hunne voorstelling door Dr. Acquoy, als die van het geraamte tot het goed gevulde
ligchaam, heeft de schrijver in eene zijner afdeelingen, de elfde, eene algemeene
beschouwing gegeven van het karakter der beweging, waartoe zij behooren, een
karakter, dat niet wel begrepen wordt, indien men niet
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het kerkelijke, het kalvinistisch-hervormde onder zijne trekken rekent.
Men bevroedt, dat men met eenen rijken inhoud te doen heeft. Zóó is het in der
daad. En grooter waarde heeft hij, omdat hij aan oorspronkelijke bescheiden, d e e l s
in ons vaderland, d e e l s buitenslands bewaard, ontwoekerd is en aangeboden op
zóó uitlokkende wijze, dat men er dubbel genot van heeft, al gelooft men den schrijver
op zijn woord, dat hij volstrekt niet gestreefd heeft ‘naar sierlijkheid van stijl en
schilderachtigheid van voorstelling in 't verhalen.’
Het zal niemand bevreemden, dat den steller der onderhavige regelen enkele
bijzonderheden voorgekomen zijn, waaromtrent hij zeer bescheiden vragen wenscht
te doen, die niet bij klassificatie, maar volgens de bladzijden van het werk ter tafel
brengend.
Bladz. 3 vindt men: ‘Luther's werken.’ De schrijver volgt dus de gewoonte, volgens
welke ‘de tweede naamval enkelvoud van vreemde woorden en eigennamen die
op een klinker eindigen, gevormd wordt door achtervoeging van 's.’ Deze gewoonte
is noch in het buitenland, noch in ons vaderland ver van algemeen. In mijne uitgave
van Schillers D i e Z e r s t ö r u n g v o n T r o j a komt b.v. voor:
Schon neigte aus der Götter Hand
Des ersten Schlummers Wohlthat sich hernieder
Und schlosz met süssem Zauberband
Die lummerschweren Augenlieder.
Da sah ich H e k t o r s Schattenbild u.s.w.

Onder de R u n o r af N o r n a - G e s t in Nicanders S a m l a d e D i k t e r heeft ééne
O s c a r tot opschrift en begint dus:
O s c a r s namn en runaa blir en gang,
O s c a r s minne blir en gang en sang o.s.v.

En uit eenen K r i g s s a n g van Baggesen sta nog deze regel hier:
Til Slag hver Dansk for C h r i s t i a n s Throne!

Wat onze Nederlanders betreft, in P.C. Hoofts L i i k k l a g h t o v e r d e n h e e r
P i e t e r D i r k s z o o n H a s s e l a e r komt voor:
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Zoo mooght ghy Amsterdam met recht dan nu wel scheuren
De strooken van uw rok, van al uw kleên de kleuren
En d' haijren uyt uw hoofd:.....
breekt de doorluchte transen
Van al uw toorens af: voornaemlyk van den geen,
Die H a s s l a e r s wijk bewaekt want hij is overleên.

en, om niet uitvoeriger te zijn, in d e Y s t r o o m van Antonides van der Goes:
Geen Goische Sinon stak, door E g m o n t s schelms verraet,
Nu G y s b r e g t s erf in brant, ten zoen van V e l z e n s haet,
En Waterlant, ten val des A e m s t e l s opgezworen
Sleet vrugtloos op dees muur den afgeramden hooren.

Is zij, schoon niet algemeen, aanbevelenswaardig? Indien men 't meent, om welke
reden dan? Duidt het afkappingteeken eenige weglating aan? Is het misschien om
deze of die andere reden onmisbaar, ten minste van nut?
Op bladz. 61 wordt in aant. 5 gewag gemaakt van de onverstaanbare lezing: ‘Het
solde oick guet syn ghy hier ver rechten wair der Predicant gebleven’ en gegist, dat
zij op deze wijze hersteld moet worden: ‘Het solde oick guet syn ghy haer verrechten’
enz. d.i. dat gij haar vergdet, dat gij haar afvroegt, waar enz. De herstelling van:
hier, door: haer, te lezen beveelt zich zeer aan, minder, dunkt mij die van: ver rechten
door te plaatsen: verrechten. Daarom vraag ik: kan de stadhouder aan den ambtman
welligt geschreven hebben: vreechten d.i. vroegt.
Bladz. 128 en verv. wordt de insluiting van Zalt-Bommel door Hierges in 1574
besproken. Over het genoemde jaartal kan geen geschil ontstaan, omdat de brieven
van Hierges en anderen, die op de insluiting betrekking hebben, het dragen, evenals
de schilderij op het stadhuis, waarop het feit is voorgesteld en de pilaar in de kerk,
die er in eenen ingemetselden kogel een gedenkteeken van heeft. Van waar nu
echter, dat de A l m a n a c h v a n d e n N i e u w e n e n d e O u d e n s t i j l . O p t
o

J a e r o n s H e e r e n MDXCVIII, gedrukt in 12 tot Delft hij Bruyn Harmanssz. dus
heeft: ‘Anno LXXV wert de stadt Bueren met 't Casteel de Spagniaerts overgelevert
van den Gouverneur.
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Tselve Jaer was Bommel al den Somer belegert.’
Mag men ten spijt van het ‘al den Somer belegert’ aannemen, dat de steller er
van den togt van den graaf van Megen naar Bommel in 1575 met de insluiting een
jaar te voren verward heeft of is Bommel, zooals men uit gezegden togt bijna zou
afleiden, in 1575 opnieuw ‘al den Somer belegert?’
Bladz. 171 is sprake onder anderen van ‘de weeën des oorlogs’ en wordt het
vreeselijke daarvan gereleveerd door een beroep op den moord te Naarden, de
gruwelen te Haarlem en de jammeren van Leiden.’ Menigmalen als ik hetzelfde
beroep ontmoette, deed ik mij zelven de vraag en thans doe ik haar ook aan wie
deze regelen onder het oog komen: hoe komt het, dat in den regel Naardens,
Haarlems, Leidens, Zutphens bloedige offers voor de vrijheid wel, die van Oudewater
niet in gedachttenis gehouden, althans gebracht worden? Er zij in O u d e w a t e r s
m o o r d o f w a a r a c h t i g v e r h a a l v a n d' O u d h e i d , B e l e g e r i n g ,
Inneemen en Verwoesten der gezegde stad door een meer
a l s H e i d e n s c h e w r e e d h e i d door Arnoldus van Duyn misschien overdrevens,
zooveel is zeker, dat de stad, die slechts twee en eene halve maand na de verrassing
van den Briel, aan 's prinsen zijde gebragt werd, manmoedig zich verdedigde, toen
zij door den Spanjaard werd aangetast en daarvoor zóó geboet heeft, dat de
verzachtende balsem, door de hooge overheid en door andere landgenooten in
hare wonden gestort, deze niet dan zeer langzaam heeft doen heelen.
Nog deze vraag: op bladz. 222 staat in den tekst: ‘Mr. Giellis de Groet’ en in de
aanteekening daarop: ‘Lees Aegidius, want zoo heette hij blijkens zijn eerste verhoor’,
enz. Hadde de aanteekening niet deze moeten zijn: ‘Dat is: Aegidius’ enz. De naam
van Gillis de Barlaymont komt in het onderhavige werk meer dan ééns voor, men
sla eenig in het Latijn geschreven werk, waarin dit mede het geval is, op en men
zal er Aegidius Barlaymontius vinden b.v. in Winsemii r e r u m F r i s i c a r u m l i b r i
s e p t e m pag. 140: ‘cujus rei fama perculsus regius Senatus et quod Aegydius
Barlamontius, qui Carolo Brimaeo VI Eid. Ian. Swollis (ut nobilissimus Hemmingha
in genituris suis tradit) ex apoplexia, cum liberalius festum magorum celebrasset,
extincto III Eid. Maii successor datus erat, apud Geldros tum ageret, Gasparum
Roblesium, gente Lusitanum, Legionis Valonicae Praefectum, Groninga cum copiis
evocavit.’ Wenscht men
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eene tweede proeve van de overzetting des Nederduitschen naams Gillis door het
Latijnsche Aegidius? Vóór mij ligt Vrolikheits V l i s s i n g s c h e K e r k h e m e l . Dáár
wordt bladz. 134 melding gemaakt van Gillis Bursius. Waar nu bladz. 264 dezelfde
genoemd wordt, heet hij Aegidius Bursius.
Doch reeds genoeg gevraagd. Indien het werk van Dr. Acquoy groote
belangstelling vindt, zal het dit niet aan geusurpeerde reputatie te danken hebben.
D.
R.

III. Wis- en Natuurkunde.
Atlas voor de scheikundige Technologie, met verklarenden tekst, vrij
bewerkt naar het hoogduitsch van Dr. F. Schödler door Dr. D. de Loos.
Te Leiden, bij A.W. Sijthoff. 1874.
De derde atlas, van de serie die de heer Sijthoff zich voorgesteld heeft het licht te
doen zien, is mij geworden. Hij handelt over scheikundige technologie. Evenals het
met die der vroeger verschenene atlassen het geval was, dragen ook hier de platen
het kenmerk van zorgvuldige bewerking en nette uitvoering. Vraagt men wat er
alzoo op die platen voorgesteld wordt; dan vindt men aan den voet van iedere plaat
het antwoord; zoodat het niet onvermijdelijk is den bijbehoorenden tekst te
raadplegen, om te weten wat elke figuur te beduiden heeft. Zoo men echter een
nauwkeurigere beschrijving verlangt, zoo men van het doel of het gebruik van
hetgeen voorgesteld wordt iets meer weten wil dan door den naam wordt aangeduid,
dan kan men met vrucht den tekst raadplegen die bij de platen gevoegd is. Daar
echter, zooals van zelfs spreekt, die tekst mede in den atlas-vorm gedrukt is, wordt
de lectuur eenigszins bemoeielijkt: een opmerking die ik telkens weer maak als ik
zulke groote atlas-bladzijden doorlees. Dit daargelaten, voldoet die lectuur goed:
op ruim 27 groote pagina's wordt heelwat wetenswaardigs behandeld; schrijver en
vertaler hebben van de beschikbare ruimte goed partij getrokken. Men treft namelijk
niet alleen een beschrijving aan van wat op de platen voorgesteld wordt; maar die
beschrijving maakt slechts een deel uit van het geheel dat
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de schrijver bespreekt. Een zeer beknopte rationeele behandeling der wetenschap,
waarop die figuren betrekking hebben, voert vanzelf tot hare beschrijving. Ze
behooren en passen in de lijst waarin ze gezet zijn. Wel zou men zich vergissen,
indien men meende hier een handleiding voor de chemische technologie te vinden;
daartoe is hier geen plaats, zelfs in de verste verte niet. Slechts in enkele fabrieken
worden we binnen geleid. Slechts met sommige bedrijven worden we een weinig
bekend gemaakt, hoofdzakelijk voorzoover ze ons een toepassing op het gebied
der scheikunde leveren. Maar, dank den voorafgaanden beschouwingen, zijn we
in staat bijna alles wat we daar zien en vernemen te begrijpen, ook zonder verdere
toelichtingen van buiten. Wil de lezer een overzicht van hetgeen hij hier meer
bijzonder verwachten mag, hij kan het daarachter vinden.
De inleiding geeft een kort overzicht van de geschiedenis en de verdeeling der
scheikunde. Daarop worden het scheikundig laboratorium en de chemische
toestellen, zooals verwarmings-, droog-, dcstilleertoestellen enz., beschreven.
Vervolgens wordt er iets over de elementen en hunne verbindingen gezegd; waarbij
het blijkt dat sommige dier grondstoffen in de anorganische, anderen in de organische
scheikunde op technologisch gebied thuis hooren. Gene worden dan eerst
behandeld; zoodat de zuurstof, de waterstof, de stikstof, de zwavel, de phosphorus.
de arsenic, de koolstof en de chloor iets meer nauwkeurig besproken worden; zoowel
wat belangt de wijze waarop ze verkregen worden, als wat aangaat enkele harer
toepassingen in het dagelijksche leven. Zoo vernemen wij iets omtrent het water en
zijne zuivering, omtrent het maken van ijs, het bereiden van ammonia en
zwavelwaterstof, de fabrikage van zwavelzuur, van het lichtgas, van de chloorkalk
enz. De scheikundige technologie der metalen is dan aan de beurt; ze wordt echter
beperkt tot de behandeling van potasch, keukenzout en soda; zoodat menigeen
hier de opmerking zal maken, dat in dit hoofdstuk de inhoud weinig aan het opschrift
beantwoordt. De schrijver heldert echter bij voorraad zijne handelwijze op. door er
op te wijzen dat de technologie der metalen wel veel belangrijks te bespreken geeft
op het gebied der mechamische, maar betrekkelijk weinig op dat der chemische
technologie: met het oog op de geringe beschikbare ruimte is het alzoo gemakkelijk
in te zien, waarom de metallurgie zoo stiefmoederlijk bedeeld werd. De scheikundige
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technologie der organische verbindingen, wier behandeling dan volgt, levert ruimere
stof op; belangrijk en veelvuldig zijn de toepassingen die ons de nijverheid daarvan
aanbiedt. Van deze worden hier de bierbrouwerij, de brandewijnstokerij, de azijnen suikerfabrikage en de broodbakkerij besproken.
Het blijkt uit voorgaande opsomming en uit de lezing, dat er, zooals ik aanvankelijk
aangaf, van de beschikbare ruimte zooveel mogelijk partij getrokken is. Enkele
aanmerkingen die ik al lezende maakte meen ik dat hier op hare plaats zijn.
In fig. 12 op plaat 2 is de op bladz. 10 bedoelde retort te weinig zichtbaar, om er
een behoorlijk denkbeeld van te geven aan den lezer, die bevorens niet vernomen
had wat men onder een retort verstaan moet.
Wanneer een zuur met een basis in aanraking gebracht wordt, en deze zich
onderling verbinden, duidt men het laatste verschijnsel aan door te zeggen, dat het
zuur door de basis gebonden wordt; maar minder juist is het dit feit te verklaren door
aan te geven dat het zuur wordt ‘opgeslorpt’; daar men onder ‘opslorping’ (absorptie)
een physisch verschijnsel verstaat, dat plaats grijpt zonder verbinding in den
scheikundigen zin. Toch vinden we op bladz. 11 vermeld, dat kaliloog in het Liebig's
bolapparaat het doorstrijkende koolzunr ‘o p s l o r p t ’. Bij dezelfde gelegenheid wordt
gezegd dat chloorcalcium zich gretig met water verbindt, en daaruit moet men zonder
verdere ophelderingen besluiten, dat die kalkverbinding even gemakkelijk waterdamp
opneemt: voor den leek zou dunkt mij een kleine toelichting niet overbodig zijn.
Op dezelfde bladzijde wordt de chemische balans beschreven, en we vinden
daar, à propos van het verplaatsbare ruiterterje, de navolgende toelichting: ‘V o o r t s
is op het juk eene verdeeling aangebracht, en een daarop
geplaatst gewichtje, dat den vorm van een haakje heeft, kan
door een staaf, welke aan de rechterzijde door het glas
gaat, worden bewogen; dit zal dus een verschillend gewicht
b e z i t t e n , a l n a a r d e p l a a t s d i e h e t o p h e t j u k i n n e e m t .’ Het valt
moeielijk in te zien hoe een lichaam, door een verplaatsing zooals hier bedoeld
wordt, een gewichtsverandering ondergaan kan, en slechts hij die weet dat men
hier aan het moment, d.i. aan het product van gewicht en hefboomsarm, te denken
heeft, zal begrijpen welke de bedoeling is.
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Bij de lijst der elementen, op bladz. 12, had ik de 35 belangrijkste elementen gaarne
op andere wijze aangeduid gevonden, dan door ‘z w a a r d e r e l e t t e r s ,’ tenzij
dan dat het verschil in letters, die voor de meer en minder belangrijke elementen
gcbezigd worden, aanmerkelijk ware. Bij een gering verschil echter, zooals we het
hier aantreffen, is het zonder voorafgaande kennis soms twijfelachtig of men een
element al dan niet onder de belangrijke moet tellen: zeker is het dat het overzicht
in dit opzicht niet gemakkelijk is.
Dezelfde bladz. bevat de hypothese van Avogadro: zij wordt daar aldus uitgedrukt:
‘M e n n e e m t a a n , d a t g e l i j k e v o l u m e s v a n g a s v o r m i g e
l i c h a m e n e e n e v e n g r o o t a a n t a l m o l e c u l e n b e v a t t e n .’ Juister,
en voor hen die minder op de hoogte zijn absoluut noodzakelijk, ware het bij het
woord ‘volumes’ de bepaling te voegen: ‘bij gelijke drukking en temperatuur.’
Niet iedereen weet wat een ‘M e i l e r ’ is, het ware daarom wenschelijk op bladz.
16, waar daarvan gesproken wordt, een enkel woord tot opheldering bij te voegen.
De behandeling van het arsenic eindigt op bladz. 18, en daar vinden we vermeld,
op welke manier arsenicum ‘z e e r n a u w k e u r i g e n m e t z e k e r h e i d k a n
w o r d e n a a n g e t o o n d .’ Hierbij wordt dan als zeer gevoelig aangegeven de
wijze van onderzoek, als arseniczuur in oplossing aanwezig is. Het bedoelde
onderzoek bestaat in de bekende proef van Marsh; doch de schrijver spreekt met
geen enkel woord van den twijfel die hier kan ontstaan, daar antimonium zich, wat
het leveren eener vlek op een koud voorwerp aangaat, evenals arsenicum verhoudt.
Werkelijk loopen we gevaar van den weg geholpen te worden door de vermelding
dat men een zwarten ring in de buis en zwarte vlekken op porcelein verkrijgt; terwijl
de zwarte kleur meer aan de antimonium vlekken, en de min of meer bruine of, bij
verdunning, bleekbruine aan het arsenicum eigen is. Het kenmerk daarentegen, dat
op het eind eener noot van den vertaler wordt toegevoegd, is onder omstandigheden
voldoende allen twijfel weg te nemen: er wordt echter ook daar niet op de
mogelijkheid van vergissing gewezen; iets dat met een paar woorden had kunnen
geschieden.
Het element silicium, waarvan op bladz. 19 gezegd wordt dat ‘g e e n z i j n e r
verbindingen belangrijk voor de
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c h e m i s c h e i n d u s t r i e ’ is, was naar mijne opvatting wel eenige regels in den
atlas waardig geweest. Het silicium toch speelt zulk een gewichtige rol in de
technologie, ook hier en daar op chemisch gebied, dat enkele meedeelingen ter
toepassing hier zeker niet misplaatst zouden zijn.
Bij de bespreking der alcoholische gisting, zooals die op bladz. 23 geschiedt,
wordt gezegd dat suiker, C6H12O6, in alcohol, C2H6O, en koolzuur, 2CO2, wordt
ontleed. Daar er volstrekt geen rekenschap van de hier verdwijnende elementen
gegeven wordt, iets wat trouwens niet in deze mathematisch-chemische formule te
pas komt, moet men hier ongetwijfeld aan een drukfout denken. Er wordt bedoeld:
C6H12O6 = 2C2H6O + 2CO2. In dezelfde kolom had het woord ‘o v e r ’, op den
ondersten regel, vervangen moeten worden door het woord ‘door’ zooals dit in de
volgende kolom derzelfde bladz. op den 20sten reg. v.b. geschiedt.
Later vinden we in de tweede kolom van bladz. 24 vermeld, dat, volgens de
daareven bedoelde onjuiste formule der voorgaande bladz., namelijk C6H12O6 =
C2H6O + 2CO2 (lees C6H12O6 = 2C2H6O + 2CO2), 100 gewichtsdeelen suiker 53,8
gewichtsdeelen alcohol zouden doen ontstaan; de berekening toont echter dat dit
laatste getal onjuist is, men heeft:
C6H12O6 2C2H6O
180: 92 = 100: 51, 1.
Dat in water opgeloste suiker helder wordt door bijvoeging van bloed of eiwit, zal
wel niemand toestemmen, tenzij hij weet welke bewerking het mengsel daarbij
ondergaat. Weet men dit niet dan zal de meedeeling, zooals ze op bladz. 29 te lezen
staat, ongetwijfeld bevreemding wekken.
Enkele misstellingen, zooals het gebruik van de woorden ‘t o e s t e l ’ en ‘a t l a s ’
als vrouwelijk, ‘a a r k o r s t ’ in plaats van ‘aardkorst’ enz. ga ik stilzwijgend voorbij.
Het zij mij vergund te eindigen met de verklaring, dat de lezing van den atlas bij
mij een gunstigen indruk heeft achtergelaten. Schrijver, vertaler en uitgever hebben
recht op waardeering in zeer gunstigen zin. De lectuur is even aangenaam als nuttig;
zeker voor hen die zich anders niet met scheikunde inlaten, ook voor dezulken die
reeds met de wetenschap kennis
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maakten, en die hier, vooral wegens de goed uitgevoerde platen, nog het een en
ander opgehelderd zien, dat hun vroeger duister bleef of onbekend was. Stellig zal
het voorkomen dier platen den atlas bijzonder geschikt maken om bij het onderwijs
dienst te doen, en ik twijfel dan ook niet of hij zal in veler bezit komen.
DR. O.
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IV. Varia.
Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1873. Arnhem, Js. An. Nijhoff
en Zn.
De nood is mij opgelegd over genoemden Volksalmanak iets te schrijven. Alleen
wanneer men als recensent verplicht is zijn oordeel over dit boekje uit te spreken,
kan iemand er toe komen, om de eigenaardigheid van deze vrucht van Gelderschen
bodem in het licht te stellen. Wie zijn tanden in deze perzik gezet heeft, zal aanstonds
erkennen dat zij niet naar meer smaakt. De almanak toch is slechts merkwaardig
door zijn fouten, zijn dwaasheden, door zijn dorheid en lafheid. Wie hem uitleest
verdient een bizonder prijsje.
De redacteur, J.C.W. Quack, predt. te Bemmel, leidt hem, door middel van een
voorbericht, tot zijn lezers in. Met een breedsprakigheid, die verontrustend is voor
hem die het zich in het hoofd gezet heeft den ganschen almanak door te lezen,
maakt hij zijn opmerkingen over het boekje. ‘Het is zoo:’ zegt Quack, ‘zijn vorm heeft
gaandeweg geleden, zijn blozende wangen zijn verbleekt, zijn blonde krullebol is
aan het grijzen en zijn tred wordt minder ligt. In degelijkheid daarentegen, - zult gij
niet aan hem verloren hebben.’ Immers terwijl hij vroeger keuvelende en zingende
‘de zoo jammerlijk v e r s t r o o i d e en veronachtzaamde geschiedenis van zijn
gewest te veel uit het oog verloor’ - ‘nu is hij verstandiger geworden, zooals zijne
laatste beoordeelaars tot mijn genoegen, schier zonder uitzondering verklaarden.’
Na voorts den heeren recensenten dank betuigd te hebben ‘voor de aandacht, d i e n
zij hem wijdden’ verzekert de schrijver, dat de almanak ‘den thans ingeslagen weg
zal blijven bewandelen’, - zoo althans laat hij ‘hem met de hand op het hart
b e l o o v e n .’ Mogen we den heer Quack gelooven, dan hebben wij hier te doen
met een verstandig, degelijk geworden mensch, die ‘de v e r s p r e i d e
b r o k s t u k k e n d e r h i s t o r i e ’ bijeen zoekt en van plan is ‘deze, van het stof
der eeuwen ontdaan, voor te stellen i n e e n g e w a a d dat zoo behagelijk mogelijk
is.’
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De eerste rubriek van den almanak: ‘Geldersche geslachten oudheidkunde’, geeft
ons al aanstonds een kijkje op de vol gende ‘brokstukken oude historie in een
o

aangenaam gewaad’: 1 . De heer Eyck v. Zuylichem teekent en beschrijft een
o

middeneeuwsche stadspoort. Hij levert twee goede bladzijden. 2 . De heer
Schimmelpenninck van der Oye deelt de kroniek van het huis Ampsen meê: 7
o

bladzijden met namen en nog eens namen. 3 . De heer Anspach, predt. te Eck en
Wiel, vult bladz. 14-32 met ‘een getuigenis van gesteenten’ waaruit ons zonneklaar
blijkt, dat er vroeger sieraadshalve steenen met de afbeelding van beroemde
personen in de brandgevels der huizen hebben gestaan. Hiermeê is dit gedeelte
afgesloten. 't Kan zijn, dat het Geldersche ‘volk’ verzot is op het lezen van dergelijke
stukken; ik wil er volstrekt geen kwaad van spreken, al zou ik durven beweren, dat
het de vervelendste lektuur is voor ieder man uit het volk, die geen Geldersch bloed
in zijn aderen heeft.
o

o

2 . Rubriek: ‘Geldersche geschiedenis en Letterkunde’. 1 . De heer van Asselt
geeft een uittreksel uit een boek: ‘Oude beschrijving van Gelderland’ - zonder het
o

minste woord bijschrift. 2 . De heer Jonckers behandelt ‘Het bondgenootschap
tusschen Batauwers en Romeinen’, pag. 40-79. Dit opstel doet denken aan het
‘degelijke’ waarvan de redakteur gesproken, maar door zijn stijl ook aan het ‘duistere’
waarover de heer Q. wijselijk gezwegen heeft. Voor een Volksalmanak is dit betoog
volkomen ongeschikt, al erkennen wij gaarne, dat de heer Jonckers zich de noodige
moeite gegeven heeft om zijn beschouwing te staven. Tacitus, de reiskaart van
Peutinger, en 't reisboek van Antoninus zijn geen vroolijke gidsen voor 't publiek
van den Gelderschen Volksalmanak. Wat moet een gewoon burgerman b.v. denken
als hij 't volgende leest: ‘Wel is waar, men heeft hoogstwaarschijnlijk in de Betuwe
de plaats te zoeken, die onder den naam van Castra Herculis bij Ammianus
Marcellinus, en - op een afstand van tien mijlen of tien duizend schreden, d.i. 3⅓
uur gaans, van Neomagum of Nijmegen - op de reiskaart van Peutinger, beide uit
het einde der vierde eeuw, voorkomt. Intusschen beteekent C a s t r a een versterkte
legerplaats, 't geen nog altoos van C a s t e l l u m , kasteel, eenigszins verschilt.
Dáárin komen beide overeen, dat zij veelal het begin eener c i v i t a s , waarvoor ook
wij immers het woord b u r g e r i j hebben, en waarmee een grootere of kleinere stad
bedoeld wordt, plach-
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ten te zijn, gelijk Ammianus dan óók Castra Herculis onder de civitates rekent’, enz.
Bovendien wordt dit opstel ontsierd door tusschenzinnen, die den meest geduldige
gemelijk kunnen maken, ja wanhopig, wanneer zij, gelijk op pag. 57, een zin van
o

22½ regel helpen voltooien. 3 . (pag 80-100) schrijft A. Aarsen ‘een Nijmeegsch
schoolcontract, met inleiding en aanteekeningen.’ Ik vrees dat het Geldersche volk
dit kontrakt van den jare 1573, doorspekt met allerlei latijnsche en uitheemsche
uitdrukkingen, niet zal hebben kunnen begrijpen en dat het ook de aanteekeningen
den heer Aarsen present zal hebben gedaan. Waarom niet het belangrijke er uit
o

geëxcerpeerd en voor 't volk besproken? - 4 . Eyck van Zuylichem beschrijft de stad
Zutphen. Niet onbelangrijk voor de inwoners dier stad, doch zoo dor mogelijk.
‘Dezelve’ en ‘hetzelve’ met hun verschillende naamvallen zouden dat stukje ontsieren,
e

indien het niet geheel en al onsierlijk ware. 5 ‘Evert van der Eze door Q. × Z.’ Het
opstel houdt het midden tusschen een stuk kroniek en een drooge fragmentarische
levensbeschrijving. De redakteur zelf sluit deze afdeeling met ‘Het huis Nederhemert,
(met een plaatje).’ Alweder een genealogie, vier paginaas lang. Ik weet niet of deze
lijst onder de geschiedenis of onder de letterkunde behoort gerangschikt te worden.
In ieder geval zou ik, zoo bescheiden mogelijk, den heer Quack den raad willen
geven nog een nieuwe rubriek aan te leggen, ter voorkoming van misverstand en
die te noemen ‘Kroniek’ of, wat wellicht meer naar den smaak van dezen schrijver
zal zijn, ‘Onaangekleede brokstukken.’ Daar konden dan al die adelijke kasteelen
en onbekende ridderlijke figuren, die er in gewoond hebben, bij elkander worden
geplaatst en de laatsten zich vermeien in het aanschouwen van de jaartallen, welken
zij door hun geboorte, trouwen of sterven gewicht hebben bijgezet. Inmiddels is
deze bijdrage van den redakteur zeer belangrijk. Zij maakt ons ten minste met eenige
zonderlinge misbruiken bekend, die in het laatst der vorige eeuw onder den
Gelderschen adel schijnen bestaan te hebben. Frederik van Vittinghofs dochter,
gehuwd met Adriaan Graaf van Lynden, kreeg in 1724 de heerlijkheid Hemert in
leen. ‘Haar zoon en erfgenaam heette Otto, Frederik, Graaf van Lynden.’ Die Otto
en Frederik werden blijkbaar door deze dame voor één persoon gehouden. ‘Deze
(die Otto, Frederik) verkreeg Hemert na haren dood en adopteerde als zijne dochter
Otteline,
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Frederica van Reede.’ Het schijnt dat men destijds eigen kinderen adopteerde,
immers als zijne dochter Otteline, adopteerde hij Frederica van Reede, welke laatste
‘in het huwelijk trad met Willem, Gustaaf, Frederik, Graaf van Bentinck’ - Er is geen
twijfel aan of deze dame beschouwde die drie heeren weêr als één persoon en zoo
wijst ons de redakteur in 't voorbijgaan op een verschrikkelijk voorbeeld van
polygamie. Wij zijn hem er recht dankbaar voor, vooral om de hoogst kiesche wijs
waarop hij deze ergerlijke gevallen ons heeft meêgedeeld, want een lezer, die door
dik en dun heenstapt en zich om een komma meer of minder niet bekommert,
bemerkt waarschijnlijk van dit alles niets.
Wanneer men den Gelderschen Volksalmanak tot zoover is doorgeworsteld, komt
men eindelijk in 't beloofde land. ‘Geldersche spreekwoorden, Zeden, Gewoonten
en Gebruiken’. (bladz. 135-194.) Daar we nog geen formeel afscheid van den heer
Q. genomen hebben, en hij gerust kan verklaren, dat hij van al de zondaren die dit
jaarboekje bedorven hebben de voornaamste is, wil ik maar aanstonds 't
allernoodigste zeggen omtrent zijn opstel ‘Vrouw en wijf’. ‘Een ouden strijd herdacht.’
In deze studie ligt, geloof ik, 't zwaartepunt van des heeren Q.'s werkzaamheid voor
den almanak van 1873. De predikant van Bemmel had opgemerkt, dat men in den
Bommelerwaard de huisvrouw ‘het wijf’ noemde en is aanstonds met lofwaardigen
ijver den oorsprong van dit vreemde feit gaan nasporen. Hij is zoo welwillend de
slotsom van zijn onderzoek ons meê te deelen. Het kan voor de letterkundige wereld
zijn nut hebben, die hier af te schrijven, aangezien zij alles behalve alledaagsch
mag heeten. (p. 165). ‘De naam vrouw is ouder dan die (de naam wijf), ja honderde
jaren ouder dan het oudste wijf, dat ooit op dezen bodem heeft geleefd. Het is
bekend, men leidt hem van Freija, Frouwa af, en, onze heidensche voorouders,
(voorvaderen?), die deze Godin zoo hoog vereerden, die haar als d e v r o u w bij
uitnemendheid aanbaden, hebben de hulpen, welke zij hier tegenover zich vonden,
zeker naar geenen anderen naam genoemd.
‘Waardoor echter is die naam een tijdlang b i j n a s p o o r l o o s v e r d w e n e n
en schier geheel in onbruik, wat meer zegt in minachting
g e r a a k t ? Op die vraag heb ik geen antwoord, hetwelk mij eenigzints voldoende
scheen, kunnen vinden als dit, dat zulks door de invoering der Christelijke gods-
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dienst in deze gewesten is geschied. Immers toen leerde men het volk, gelijk van
zelven spreekt, behalve zijne andere Goden en Godinnen, ook Frouwa, Freija en
al wat van haar kwam, aan haar herinnerde, of met haar in betrekking stond, zooveel
mogelijk vergeten, haten, afzweeren en verzaken; stichtte men, waar men de van
den beginne geliefde en gevierde, geëerd had en geofferd, kloosters aan M a r i a ,
de koningin des hemels toegewijd, en werd’....Maria's naam? neen - ‘en werd Eva's,
Ief's, IJf's naam in plaats van den haren gegeven aan de gehuwde dochteren des
lands.
Eef, Eif, IJf, noemde sinds de man zijne vrouw, en wilde hij van haar spreken tot
een en ander, dan zeide hij, haar aanduidende “mijn ijf,”, of, zooals zich gemakkelijker
uitspreken liet, “mijn wijf.” Het Heidensche “vrouw” werd alzoo verdrongen door het
Christelijke “wijf,” dat evenwel niet dan na eenen zwaren, hardnekkigen en
langdurigen strijd de zegepraal over zijne mededingeresse behaalde,’
O Goden, welk een onzin!! De spraakmakende gemeente verandert ‘mijn vrouw,’
in ‘mevrouw’ evenzoo goed als ‘mijn ijf’ in ‘mijn wijf.’ Hier elideert ze en daar neemt
ze een onmogelijke, althans tot nog toe onbekende prothesis aan, precies als wilde
ze zeggen: ik zal wel maken, dat gij van mijn doen en laten niets begrijpen kunt.
Doch de heer Quack heeft gerekend op zulk een tegenwerping: daar heeft een
‘zware, hardnekkige, langdurende strijd’ tusschen de beide woorden bestaan, zegt
hij, alsof hij te kennen wilde geven: verwonder u maar niet al te zeer over dit
abnormale geval; het heeft zich waarschijnlijk zoo toegedragen, dat ‘ijf’ gezegd heeft
uit pikanterie tegen ‘vrouw’: als gij de n van ‘mijn’ niet duldt, dan houd ik haar en zet
voor me zelf nog een w voor 't gemak!
Arme taalgeleerden met uw vreemdsoortige afleidingen! Gij Bilderdijk, de Jager
e.t.q. met uw wombo (ovum. oeuf) gelijk anderen met hun ‘wab,’ ‘vip’ enz., wat geeft
het toch zich zoo stumperig te verdiepen in die oude talen om langs filologischen
weg dat duistere woord te verklaren? Hoeveel eenvoudiger is het pad, dat den heer
Q. tot de wetenschap voert! Wat hij doet? Hij gaat naar zijn studeerkamer, steekt
zijn pijp op en met de rookwolken schieten de bliksemstralen van zijn genie uit.
‘Wijf,’ zegt hij, ‘van waar dat woord?’ (pf.....eerste rookwolk en straal) ‘Eva,’ dat 's
duidelijk! (dito wolk en blik-
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semschicht) - ‘Eef.’ - (dito dito) ‘Ief,’ (dito dito) ‘IJf’.....en nu nog een paar heele dikke
rookwolken en twee geweldige stralen, en het heet ‘mijn ijf.....of gemakkelijker mijn
wijf’. Mooi gevonden! De heer Q. grijpt naar papier en pen en schrijft een genoeglijk
stukje voor den Gelderschen volksalmanak, die de eer heeft zijn pleegkind te zijn.
Maar Mijnheer Q. wanneer in het nederduitsch ‘mijn ijf’ voor de gemakkelijkheid
der uitspraak ‘mijn wijf’ is geworden, waarom hebben de Engelschen van ‘my ife’
‘my wife’ gemaakt? Geen antwoord. Het ‘lid van het historisch genootschap,
gevestigd te Utrecht,’ schrijft met bekoorlijken eenvoud dood bedaard verder: ‘Veel
dieper dan ik mij aanvankelijk verbeeldde ligt d e r h a l v e de grond van dit
spraakgebruik.’ Al spelende verdient deze held zijn lauweren!
Na het aangevoerde zal het ieder duidelijk zijn, dat de redakteur als literator zeker
een der zeldzaamste verschijningen is, die onze eeuw tot heden heeft voortgebracht.
Bovendien, wanneer bandeloosheid een kenmerk van het genie is, dan mogen wij
hem genialiteit allerminst ontzeggen. Met de geslachten der naamwoorden, de
naamvallen, de leesteekens, de ee's en oo's, schier met alles springt hij om naar
zijn vrijmachtig welbehagen. Nooit heeft hij gebrek aan adjektieven of verba. Hij
gebruikt er bij voorkeur drie en bijna altijd één meer dan noodig is. b.v. ‘Een leelijk,
slecht of boos en zeer ondeugend wijf’ - ‘vergeten, haten, afzweren en verzaken’ ‘zware, hardnekkige, langdurende strijd’ - oude dingen, oude vormen, en oude
gebruiken.’ - Ook is de heer Q. novellist. De ‘Witte Jufvrouw aan het Beneden eind’
is een proeve, waaruit men zien kan, dat zijn talent op dit gebied in de rechte
verhouding staat tot zijn divinatorische gevatheid op dat der filologie. ‘Mijn vriend
Z., een bejaard en zeer achtenswaardig man, was door den z i t t e n d e n - d.i. zitting
hebbenden - kerkeraad van de s t a a n d e - d.w.z. wettig bestaande en alzoo door
het staatsbestuur erkende - kerk tot ouderling verkozen’ ziedaar de eerste zinsnede
van een novelle, waarin hij verhaalt, dat een spook, door de boeren gevreesd,
niemand anders was dan de vrouw van zijn ouderling, die des nachts, als zij 't ‘niet
meer uithouwen’ kon, dwars door 't huis naar buiten stapte, om daar waarschijnlijk,
‘later vernam ik dat het zeker was’ (zoo schrijft onze smaakvolle auteur) ‘aan eene
niet langer weerstaanbare behoefte
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der natuur te voldoen.’ Men zou een heele lijst van stijlfouten kunnen opmaken uit
de twintig bladzijden die dit verhaal beslaat, en natuurlijk ook aan taalfouten is daarin
geen gebrek. De heer Q. spreekt b.v. met evenveel vrijmoedigheid van ‘duure dagen’
als van een bord dat ‘de rondte’ doet, gelijk elders van een middel ‘ter bezweering
van den nachtmerrie.’
Doch genoeg. Wanneer ik nog even vermeld dat een andere heer Quack ‘De
kleine Stoffel’ schreef: een stukje iets beter van vorm dan van inhoud, en dat de
heer Efraim de lezers op ‘Lentsche Pleskens’ vergast (een zeer taai gerecht!), heeft
mijn pen haar schuldigen plicht ten opzichte van dezen almanak volbracht. Moest
ik ter wille van al te vluchtige lezers mijn oordeel over dezen misdadiger beknopt te
samen vatten, ik zou slechts kunnen herhalen, wat de heer Q. zelf van hem gezegd
heeft: ‘zijn vorm heeft gaandeweg geleden; zijne blozende wangen zijn verbleekt,
zijn blonde krullebol is aan het grijzen, en zijn tred wordt minder ligt.’ 't Is alles letterlijk
waar. Alleen zou ik er nog aan willen toevoegen: hij is bedenkelijk m a g e r geworden;
zóó mager, dat hij de tering onder de leden schijnt te hebben, waarom 't wellicht
niet kwaad voor hem zou zijn, als hij den notaris liet komen om zijn testament te
maken.
Drachten.
DE KOO.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
Vertaalde Engelsche romans.
o

N . 1. H e t H ô t e l D e G o u d e n L e e u w . Naar het Engelsch van
ANT. TROLLOPE, Schrijver van De Claverings enz. door Mevr. van
o

Westrheene. Amsterdam, P.N. van Kampen. 1872. Een Deel gr. 8 .
2. H a g a r W i n t e r . Naar het Engelsch door W.N.S. ‘Zij ging, en zwierf
o

door de wildernis.’ Heerenveen, N.A. Hingst. 1873. Twee Deelen gr. 8 .
3. J u d i t h . Een verhaal door JUSTIN MC. CARTHY, Schrijver van ‘My
ennemy's Daughter;’ ‘The Waterdale Neighbours,’ enz. Uit het Engelsch,
door C. van der Lane. Amsterdam, De Erven H. van Munster & Zoon.
o

1873. Twee Deelen gr. 8 .
4. G r i f . Een Australische Geschiedenis. Uit het Engelsch van B.L.
FARJEON, Schrijver van Jozua Marvel, door B. Tideman Jz. Amsterdam,
o

P.N. van Kampen & Zoon. 1873. Twee Deelen gr. 8 .
o

N . 1. Eene doodeenvoudige vertelling: de liefdesgeschiedenis van een ouderloos
meisje, dat door haar oom, een hôtelhouder in den Elzas, tot zich genomen,
opgevoed en eindelijk ook uitgehuwelijkt wordt. De zoon uit den huize is op haar
verliefd, maar zijn vader wil hier niets van weten en stuurt hem weg. De beide
jongelieden beloven elkander eeuwige trouw, en hij verlaat in arren moede het hôtel.
Hij blijft echter zoo lang weg, dat hij den schijn op zich laadt van haar te hebben
vergeten, en zelfs als hij terug komt neemt hij, door zijn stilzwijgen, dit vermoeden
niet weg. Zij laat zich daarom door haar oom over-
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halen, aan een in zijn oog meer begeerlijken pretendent het jawoord te geven, en
eerst als zij verloofd is komt de eerste minnaar, wien zij in haar hart bleef liefhebben,
weder op het mat. De struggles en troubles van het arme kind, dat haar geliefde
niet opgeven, haar weldoener geen verdriet aandoen en haar woord aan den
opgedrongen aanstaande niet gestand doen wil, maken het onderwerp uit van dezen
kleinen roman. De goedhartige maar driftige kastelein, die het zoo goed met zijn
nichtje voor heeft, maar zich zoo deerlijk vergist in de gezindheid zoowel van haar
als van zijn zoon, heeft niet minder te lijden en te strijden, zoodra hij tot inzicht komt,
dat hij de zaken in de war heeft gestuurd. Hij weet niet, hoe hij het huwelijk tot stand
zal brengen, waarop hij zijne zinnen nu eenmaal heeft gezet; hij wil niet toegeven,
en de beide medeminnaars zijn even als hunne geliefde een tijd lang het slachtoffer
van zijne stijfhooofdigheid....
Er zijn schrijvers, die al de goden en godinnen ‘uit hemel aarde, hel en meer’ op
hun Olymp weten te ‘dagen’, om hen van zulke gegevens een schitterenden roman
in twee of drie deelen te helpen maken. Jupiter moet hunne helden en heldinnen
met den schoonsten ligchaamsbouw, Minerva met de uitstekendste geestesgaven,
de Graciën de jeugdige schoonen met alle denkbare bevalligheden toerusten. Apollo
en de Muzen worden opgeroepen, om het lyrische en dramatische, epische en
didactische, comische en tragische hun in de pen te geven, en als bij het erotische
- altijd een hoofdbestanddeel van romans - de Venus Urania hen in den steek laat,
nemen zij de toevlucht tot de Venus Vulgaris, zelfs tot Melanes, de zwarte Aphrodite!
Welke godheid hun hand moet besturen, om hunne onmogelijke landschappen en
het verdere decoratief te helpen schilderen, of hunne horreurs recht horribel te
maken, weet ik niet precies; maar een gewoon mensch is ook niet in staat, na te
gaan waar zulke auteurs den toestel en den omhaal vandaan halen tot samenstelling
hunner dichterlijke kunstgewrochten. Verbazingwekkend is vaak de vrucht van hun
met hulp dier Goden ‘daargestelden’ arbeid; maar hunne verdichte verhalen, waarin
van alles voorkomt en nog wat, - ‘natuur en waarheid’ natuurlijk zoo min mogelijk!
- hebben dikwijls het meest te danken aan den onbekenden God of Deus ex machina,
die wordt opgeroepen, om de onwaarschijnlijkste verwikkelingen te ontwarren, of
den al te verwarden knoop door te hakken, en het ver-
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liefde paar ten langen letste veilig in het huwelijksbootje te brengen. Met een ‘tant
de bruit pour une omelette!’ legt men zulke dichterlijke voortbrengselen uit de hand
als men ze doorgeworsteld en niet reeds vroeger ter zijde geschoven heeft!....
ANTHONY TROLLOPE is een tegenvoeter van deze door het groote publiek
bewonderde en toegejuichte vrienden der goden. Hij versmaadt al deze kunstenarij,
die soms ook niet meer is dan knutselarij; zoekt altijd in de scheppingen zijner
verbeeldingskracht waar en natuurlijk te blijven; en meer dan ooit houdt hij zich in
dit werk aan de onopgesmukte voorstelling van personen en zaken. Het belangrijke
van hetgene hij verhaalt zit dan ook niet in de beschrijving van treffende
gebeurtenissen, zeldzame voorvallen of buitengewone lotsverwisselingen, maar in
de zielkundige, naar de natuur geteekende ontwikkeling van het geen er in hun
binnenste omgaat. Wat zij denken en gevoelen, spreken en doen, met den invloed
dien het uitoefent op hun eigen en elkanders lot, levert de stof voor zijn verhaal; en
hij schetst zoo getrouw naar het leven, hij laat met zooveel logische consequentie
uit de zielsgesteldheid voortkomen, wat er uit voortkomen moet, een ieder naar zijne
verschillende geaardheid en zijn eigendommelijk karakter, dat gij meent de menschen
te zien en te hooren, of wat er met hen voorvalt bij te wonen.
Hoe het hem mogelijk is, zonder de hocus-pocus, waarop ik doelde, van de boven
aangehaalde gegevens zulk een boeijend verhaal te maken als Het Hôtel de Gouden
Leeuw, vindt misschien hierin de beste verklaring, dat TROLLOPE echt menschkundig
zijne verdichte personen teekent; en, terwijl hij zielkundig waar blijft, dichterlijk
genoeg is, om niet de platte werkelijkheid te geven, noch huisbakken moraal in
alledaagsche toestanden. Hij schildert menschen van vleesch en bloed, geen
herschenschimmen; maar idealiseert hun beeld tot die hoogte, dat het rein
menschelijke, met zijn goed en kwaad, duidelijk uitkomt en u dwingt deel te nemen
in hun lief en leed dat er het gevolg van is, al zijn het, zooals hier, slechts een
Elzasser kastelein en zijn zoon, zijne vrouw en zijn nichtje.
Voor gewone romanlezers schrijft hij zeker niet, en ik ben overtuigd dat menigeen
zal bedanken voor het eenvoudige gezelschap in de Gouden Leeuw te Granpère,
zoodra hij bemerkt dat aan het hôtel geen echtste romanhelden en hel-
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dinnen afstappen of er verblijf houden. Maar lezers van minder banalen, om niet te
zeggen, minder bedorven smaak, lezers, die niet slechts iets voor de verbeelding,
maar ook iets voor verstand en hart in romans zoeken, zullen met het grootste
genoegen met deze Elzassers kennis maken; en, in spijt van het hier en daar wel
wat gerekte of al te breed gesponnene van zijn verhaal, zich door TROLLOPE laten
meeslepen, om dit huiselijk drama te volgen tot het einde toe. Mij althans, ik heb
het van dezen schrijver reeds meermalen gezegd, geven zulk soort van romans
een eigenaardig genot; en naar mijn oordeel deed de Heer VAN KAMPEN eene
gelukkige keus met deze uitgaaf, terwijl Mevrouw VAN WESTRHEENE lof en dank
verdient voor de vertolking, die weinig of niets te wenschen overlaat.
o

N . 2. Ook de vertaling van dit boek verraadt eene geoefende hand. Voor een
paar jaar maakte ik reeds met ingenomenheid melding van de wijze, waarop W.N.S.
(onder welke letters degene aan wien die hand toekomt zich verbergt) AINSWORTHS
Tower-Hill in onze taal had overgebracht; en nu mag ik verzekeren, dat het
Hollandsch van Hagar Winter nog correcter en vloeijender is, dan dat van genoemden
roman. Alle lof aan ieder die de kunst van overzetten zoo goed verstaat!
Of ik echter denzelfden lof, toen aan Tower-Hill toegezwaaid, ook nu weder aan
dit voortbrengsel van Engelsche romanschrijverskunst mag toekennen, en of de
uitgever een even gelukkigen greep met deze uitgaaf gedaan heeft, is eene vraag
welke ik niet bevestigend durf beantwoorden. Het komt mij voor, dat de Vertaler te
veel waarde heeft gehecbt aan hetgeen de Illustrated London News ‘omtrent dit
boek in een breedvoerig artikel zeide,’ en, op dit gezag afgaande, het werk met te
gunstige vooringenomenheid ter hand nam. Toen hij eenmaal aan het lezen was,
kan ik mij voorstellen, dat het hem tot op zekere hoogte beviel en aangenaam bezig
hield; maar hoe hij onder het vertalen niet bemerkt heeft, dat de schrijfster spoedig
veel te uitvoerig, soms vreeselijk langdradig wordt; dat zij, vooral in het Eerste Deel,
den lezer maar niet verder brengt, door onophoudelijk uit te wijden over hetgeen er
in de ziel van hare personen omgaat; - ik moet verklaren, dat ik dit niet begrijp. Als
ik een roman lees met het plan, hem aan te kondigen, heb ik een taai geduld en
verveel mij niet ligt; maar als ik
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dezen roman had moeten vertalen, geloof ik dat ik spoedig mijn geduld verloren en
het werk gestaakt zou hebben.
Nu wil dit niet zeggen, dat de gansche roman een prul is en het lezen niet waard.
Volstrekt niet. De schrijfster heeft, niettegenstaande hare uitvoerigheid, wezenlijke
verdienste. Zij verstaat de kunst van dramatiseeren en weet allerliefst te schilderen.
Haar stijl is eenvoudig, gemakkelijk, vloeijend...maar ik verbeeld mij, dat zij nog niet
veel geschreven heeft. Uit gebrek aan oefening teekent zij alles op, wat haar voor
den geest komt en wat zij wil dat hare lezers weten zullen, zonder zich de moeite
te geven er een gepasten vorm voor te zoeken en het in beeld te brengen. Hierdoor
beschrijft zij ook dat, wat een gewoon romanlezer met een enkel woord begrijpt of
zich gaarne plastisch voorgesteld ziet, en wordt noodzakelijk te lang, vervelend zelfs
voor hen, die in zulke ragfijn uiteengerafelde gevoelens en gewaarwordingen,
overleggingen en bedenkingen geen belang stellen.
Ik stem daarom niet in met de Illustrated News, dat er ‘sedert lang geen roman
aangeboden werd, die zóó voldeed als deze,’ al wil ik ook de betrekkelijke waarde
der hier en daar voorkomende tafereelen, zelfs van het verhaal in zijn geheel
genomen, niet ontkennen; het is een punt van smaak, waarover niet valt te twisten;
maar met nadruk kom ik op tegen het beweren van genoemd blad, dat de persoon,
die de titelrol vervult, eene vrouw zoude zijn ‘van groote geestkracht, die zich met
hart en ziel aan haar (zich) zelf opgelegde taak wijdt,’ omdat die vrouw dit doet
zonder ‘hart’, en in hare ‘ziel’ geen andere drijfveer werkzaam is dan het nu eenmaal
opgevatte voornemen, ‘zich te kwijten van haar plicht.’ Alle eerbied voor nauwgezette
plichtsbetrachting, ook voor afkeer van al wat naar onwaarheid zweemt! Maar het
onvrouwelijke van eene vrouw, die een allerliefst kindje, dat zij voor eene andere
opvoedt, nooit liefkoost, zelfs nooit kust, stootte mij al dadelijk af. En wat moet men
denken van een hart, dat nooit meer iemand liefhebben kan, omdat het door
teleurgestelde liefde eenmaal gebroken werd, en dat niet te bewegen is vergiffenis
te schenken aan den minnaar, die haar liet zitten, voordat het zoo zoo zal ophouden
te kloppen?....Deze onverzoenlijkheid gaat zelfs zoo ver, dat de eigenares van dat
koude hart nooit weer naar de kerk gaat, omdat zij niet liegen wil en het ‘gelijk ook
wij vergeven onzen schuldenaren’ niet mee bidden kan! Bovendien is haar hoog-
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moed zoo groot, dat zij zelve geen vergiffenis noodig meent te hebben. Ook die
zonderlinge vlagen van krankzinnigheid en die voorgewende dood in het water een kolossale leugen, in spijt van dien waarheidszin, waarop zij zich zoo verheft! alsmede dat voorzienigheid spelen, als ik het zoo noemen mag, en toch slechts
enkele malen 's jaars eens gaan kijken hoe het meisje het maakt dat aan hare zorg
was toevertrouwd....'t is alles mogelijk, denkbaar zelfs - in een roman! Zulk eene
persoonlijkheid zou kunnen dienen om het hare bij te dragen tot de ontwikkeling
van het verhaal; maar er een hoofdpersoon van te maken, maar haar als een type
of modelmensch voor te stellen? Neen, dat wil er bij mij niet in; uit naam van alle
echt vrouwelijke harten keur ik het af.
Volgens mijne volle overtuiging is OLIVIA en niet HAGAR de eigenlijke hoofdpersoon
van het boek. Om haar groepeert zich alles wat er in voorkomt; met haar als klein
kind begint het en met haar had het moeten eindigen. Met het talent, dat de schrijfster
bezit, zou zij van dezelfde goed gevonden intrigue een uitstekenden roman hebben
knnnen maken, als zij de gebeurtenissen een eenvoudigen, natuurlijken loop had
lateu nemen; nu is het een gekunsteld verhaal geworden, waarin, hehoudens al het
goede van karakterteekening en de schildering van verschillende toestanden, tot
de gewone romanschrijverskunsten de toevlucht moest genomen worden. Zij heeft
dit zelve eene enkele maal gevoeld, bijv. als ze een van hare personen laat spreken
over het ‘wonderbare’ van een juist dan te voorschijn treden der reddende
voorziennigheid, in de gedaante van HAGAR, als OLIVIA in den uitersten nood verkeert.
Wel ‘wonderbaar’ dat precies op dat tijdstip in de nabijheid zijn van het bedroefde
meisje!...Even ‘wonderbaar’ is ook de ontmoeting van DURBEN en LUCIE, in Australië
NB.! en het wedervinden van OLIVIA'S stervenden vader in Parijs! Onmogelijkheden
zijn het niet; maar toch zulke groote onwaarschijnlijkheden, dat ik de kunst niet groot
acht van hen, die er zich van bedienen, om een romanintrigue in en uit elkander te
warren.
Wat nu de personen betreft, er komen zeer ware en zeer lieve, goed geteekende
en goed volgehouden karakters in dit boek voor; en ik ben het met de News geheel
eens, dat zij goed tegen elkander afsteken; eene niet geringe verdienste! Maar ook
de conventioneele snoodaard wordt niet gemist, en tegenover
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HAGAR, de reddende engel, staat haar halve broeder ADAM, de engel des verderfs,
of liever de duivel in menschelijke gedaante. De ellendige vent, die een haat opvat
tegen een klein kind, alleen omdat het zich niet door hem wil laten aanhalen, achttien
jaar lang dien haat koestert en eindelijk op het volwassen meisje - dat hij nog wel
tot vrouw begeert! - zich wreekt, door haar in koelen bloede te vertellen, dat zij de
dochter is van den schurk, die haar pleegvader ongelukkig maakte, - de ellendige
vent is een onmensch van de echte romantische soort, zonder een greintje goeds,
en behoort tot die nare scheppingen der verbeeldingskracht, die niet alleen aan de
personen in een roman maar ook aan den auteur zelven veel kwaad doen. Op mij
althans maken zulke fielten altijd een onaangenamen indruk; en daar ze in de
werkelijke wereld zelden zoo lang rondloopen, als in romans, zonder in handen van
de heilige justitie te vallen, zou ik gaarne eene soort van politie willen organiseeren,
die ze in de boeken opspoorde en onschadelijk maakte. Het genot van menigen,
overigens niet onverdienstelijken roman hebben ze mij reeds vergald, en aan dezen
ADAM DURBEN schrijf ik voor een groot deel toe, dat Hagar Winter mij minder beviel.
Het spijt mij altijd, als ik niet geheel gunstig over eene roman oordeelen kan,
zoolang hij, zooals deze, toch niet afgekeurd of de lezing afgeraden worden mag.
Anderen hebben zeker een anderen smaak dan ik en mogelijk leest men in het een
of ander onzer tijdschriften een oordeelvelling die meer met de News overeenstemt
dan de mijne; maar ik verbeeld mij, dat de Engelsche letterkunde genoeg producten
oplevert, die beter de eer verdienden zoo goed vertaald en zoo net uitgegeven te
worden dan Hagar Winter.
o

N . 3. Onder deze soort behoort echter Judith van JUSTIN MC. CARTHY niet; en
veel van hetgene ik hierboven, naar aanleiding van TROLLOPES werk, over
romanschrijvers-kunsten schreef is op dezen roman van toepassing. We hebben
hier weder het oude Engelsche thema, waarop reeds tot in het oneindige gevariëerd
werd: ongelijke en ongelukkige huwelijken, met hen, die er de slachtoffers van
worden, voorgesteld als lijdende aan de gevolgen der slechte inrichting van de
Engelsche maatschappij. Dan twee kinderen, het eene een jongetje, als kleine
bedelaar van de straat opgenomen, het andere een meisje, door de moeder bij haar
sterven in een stationsgebouwtje achterge-
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laten, beiden door verschillende liefdadige menschen in Engeland en Amerika als
hunne eigene opgevoed. Dat dit paar op volwassen leeftijd, na eene toevallige
ontmoeting, verliefd op elkander wordt en elkaar ‘krijgt,’ behoort bij het genre. Ook
de ingredienten van de sauce piquante, waarmede dergelijke verhalen overgoten
o

worden, ontbreken volstrekt niet. Er komen in dezen roman voor: 1 . een
moordaanslag, allertoevalligst door den premier amoureux nog juist bijtijds verijdeld
o

(ik dacht dat de geworgde reeds gestikt was voordat de redder opdaagde); 2 . een
onwillige manslag aan een echtgenoot begaan, door zijne eigen vrouw, die, in plaats
van zich zelve van kant te maken, zooals haar plan is, hem met haar dolk doorsteekt
o

(alles 's nachts in bed, bij maanlicht, hu! zoo akelig!); en eindelijk 3 . een echt
Amerikaansche moord per revolver, zoodat niet alleen een der hoofdpersonen maar
tegelijk de knoop der intrigue doorschoten wordt, (eene gewenschte uitkomst voor
o

een romanschrijver!) met 4 . de lynch-wet op den moordenaar toegepast tot besluit.
Muntte nu het verhaalde nog uit door zielkundige waarheid, of gaf het ons goed
geteekende echt menschelijke karakters, ik zou over het afgezaagde van het thema
en het vulgair avontuurlijke der bewerking heenstappen; maar ik moet eerlijk
bekennen, dat mijne menschenkennis te kort schiet, om mij zulke menschen als
hier, op enkele uitzonderingen na, geschilderd worden als levende wezens voor te
stellen. Vooral de hoofdpersoon of de JUDITH zelve, de schoone Lady, wier naam
het boek draagt, vereenigt zoovele tegenstrijdige, meestal verkeerde eigenschappen
in zich, dat ik mij van haar karakter maar geen denkbeeld kon maken, wat moeite
ik ook deed.
Hare geschiedenis heeft niets gemeen met die van de moordenares van
HOLOFERNES. De schrijver deed daarom ook reeds een ongelukkigen greep, toen
hij aan zijne heldin haar naam gaf en dien op den titel zette. Onwillekeurig denkt
men toch aan haar naamgenoot, als men dat enkele woord JUDITH met groote letters
gedrukt op den omslag leest. In den beginne zou men zelfs meenen. dat er iets
Judithachtigs in haar steekt en door haar volvoerd zal worden; want de
hooggeplaatste Lady maakt al spoedig den indruk van iets hards, iets onvrouwelijks
in hare geaardheid te hebben. Of is het geen hardheid van hart, als eene vrouw,
die plotseling door haar man verlaten wordt, niets anders gevoelt dan wraakzucht?
‘Zij zelve heeft zich altijd koel
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tegenover hem gedragen, hem als een ongeloovige beschouwd en de personen en
zaken die hij lief had gehaat en geminacht;’ zij heeft er zelfs ‘spijt’ noch ‘wroeging’
van, voor hem verzwegen te hebben, dat zij moeder hoopte te worden van hun
eerste kind!.....En is het niet onvrouweijk, dat zij, in weerwil van deze blijde
verwachting, een kind van de straat opraapt, om iets te hebben, dat zij lief hebben
kan? Ja, wordt dat onvrouwelijke niet schier onmenschelijk als zij haar eigen
dochtertje verwaarloost en haat? De schrijver zegt wel, dat zij gelooft aan deugd en
godsdienst, devote is en in het groot aan philantropie doet; ook laat hij haar bidden
en zoekt hij zelfs zijne lezers diets te maken, dat zij goed is, edel zelfs nu en dan;
maar hij schildert haar tevens zoo zelfzuchtig, zoo koud, zoo haatdragend en bitter,
tot wreed wordens toe, dat ik meen volkomen recht te hebben, te gewagen van
zielkundige onwaarheid en een onmogelijk karakter. Ook haar dochtertje, dat, om
met den vertaler te spreken, eene ‘boosaaardige natuur ontwikkelt,’ is een onding,
en als het volwassen is een ondenkbaar persoontje.
Bij deze liefelijke vrouwenfiguren voegen zich nu de ellendeling met wien ALEXIA
wegloopt, en de fielt, die haar vader vermoordt, beiden aangekleede ondeugden in
optima forma, maar ook juist daarom romanhelden, wier verwijdering uit de
letterkunde ik aan de boven bedoelde politie zou willen opdragen. Het overige
personeel is wel van beter gehalte, maar het vergoedt niet het onaangename van
telkens met zulke onverlaten in gezelschap te zijn; en de beide aangenomen en op
elkander verlievende jongelieden zijn even veel te braaf en te goed als de genoemde
snoodaards te onverkwikkelijk slecht en te onsmakelijk boos zijn.
Ik zeide reeds dat het verhaal eene strekking heeft en dienen moet om het
gebrekkige der instellingen en gebruiken van de Engelsche maatschappij te doen
uitkomen, vooral op het punt van het huwelijk. De schrijver heeft echter gevoeld,
dat de grond der onheilen, door verkeerde huwelijkskeuzen veroorzaakt, minder
nog in die instellingen dan wel in de zeden, met name in gebrek aan reine liefde
moet gezocht worden. Een weinig meer nadenken nog en hij zou tot het inzicht
gekomen zijn, dat niet de wetten de zeden, maar de zeden de wetten maken, en
dat een volk te deugdelijker instellingen en gebruiken heeft naarmate het in
wezenlijke zedelijkheid is vooruitgegaan. Iets
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hiervan heeft hij, zooals ik zeide, gevoeld, en hij eindigt zijn boek met eene lofrede
op de Liefde. Duidelijk is hij niet en als hij beweert, dat wie ‘Egoïsmus, Trots,
Eerzucht, Geld of Begeerte (lust of luxury, ons wellust?)’ als hunne goden vereeren
‘zullen vallen, vernederd worden en jammerlijk omkomen’, maar dat ‘zuivere
onbaatzuchtige liefde nooit iemand doet afdwalen’ terwijl zij niet ‘verzuimt zich op
verwaarloozing of beleediging te wreken’; - komt dit dunkt mij, neer op de zeker niet
nieuwe waarheid, dat de ondeugd ongelukkig, de deugd daarentegen gelukkig
maakt, als van die deugd liefde de kracht is. Gaarne stem ik dit toe, mits men niet
onder dat ‘ongeluk’ tegenspoed verstaat. Hij schijnt dit wel te doen en met
romanschrijvers-gerechtigbeid deelt hij rampspoed, zelfs den dood toe aan de
vereerders van ‘Egoïsme’ enz. en een gelukkig leven aan de liefhebbende harten,
nadat zij een tijdlang onder de zelfzucht en den hoogmoed, de eerzucht en de
zinnelijke driften van anderen hebben geleden.
Het is wel mogelijk, dat zulke lectuur als deze in Engeland gewild is, zelfs ook
eenig nut doet, door de tentoonstelling van het Episcopale of vulgaire Christendom
en de treurige gevolgen van conventioneele zedelijkheid; maar voor ons land meen
ik, dat wij aan zulke boeken geen behoefte hebben. Ook hier mogen nog lezers
genoeg gevonden worden, die smaak hebben in zulke romans; ik noem dit wansmaak
en wil niet meehelpen om hem te voeden.
Misschien heeft de wijze, waarop deze roman in onze taal overgebracht is, het
hare gedaan, om mij tegen dit voortbrengsel van buitenlandsche letterkunde in te
nemen. Ik wil niet zeggen, dat de vertaling slecht is; in de gewone beschrijvende
gedeelten is zij zelfs vrij goed; maar zoodra de schrijver op zijne manier wat dieper
wil gaan, zielstoestanden schildert of over het gemoedsleven en den strijd der
hartstochten uitweidt, is het mij meermalen voorgekomen, dat de vertolker de juiste
beteekenis der woorden van zijn origineel niet goed verstond en zeer zeker gebrekkig
teruggaf. Somtijds moest ik een volzin bij herhaling lezen en meer uit het verband
dan uit de woorden zelven opmaken, wat er eigenlijk bedoeld werd, waaraan
verkeerde interpunctie het hare toebracht. Ik verbeeld mij, dat o.a. vele bijvoegelijke
naamwoorden meer naar de opgaaf van het woordenboek dan naar de bedoeling
van den schrijver werden
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overgezet, want wat beteekenen bijvoorbeeld ‘mijn teederen weg te gaan’, ‘lippen’
die iets ‘op rekening van het hart schrijven’, ‘een practische kalmte’, ‘een blik vol
ongeloovige minachting’, ‘onregelmatige gevoelens’ of ‘ontleedkundige kuischheid’?
Vaak stuit men op al te woordelijke overbrenging, die gemakkelijk kon vermeden
zijn, bijv. ‘belangrijke en beproevingstijden’ in plaats van ‘belangrijke tijden van
beproeving’, of ‘tijden van belangrijke beproeving’; ‘leerzame en nabootsend talent’,
wat zeker moet zijn ‘leerzame natuur en talent van nabootsing’; ‘volhoudend beweerd’
voor eenvoudig ‘volgehouden’ of ‘standvastig, met volharding beweerd.’ Ik heb mij
de moeite niet gegeven het oorspronkelijke werk te raadplegen en ook niet gelezen
met de pen in de hand. Hier en daar schreef ik slechts iets op, waar ik meende dat
de Heer VAN DER LANE de beteekenis van zijn Engelschen tekst niet gevat had, of
geen goede Hollandsche uitdrukkingen wist te vinden. Hij spreekt van de
‘hoofdschedelleer’, ‘fortuinlijk’, ‘hoogdraverij’, ‘luchtgeweer’ (airgun, windroer?)
‘landlady’ (uit het verband blijkt dat de hospita bedoeld wordt), en gebruikt de
werkwoorden ‘duisteren’, ‘strammen’ en ‘blinden’ actief: ‘de avond had geduisterd’,
‘hare gelaatstrekken stramden’, ‘hare oogen waren geblind’....Ook laat hij fatsoenlijke
dames spreken van ‘woorden vuil maken’, ‘de plaat poetsen’, ‘bezwangeren’ (van
de lucht), en Lady JUDITH tot hare dochter zeggen ‘gij kletst’!....Telkens gebruikt hij
het woord ‘eenigst’ in plaats van ‘eenig’ (eene comparativus en superlativus van
‘eenig’ zijn er immers niet?). ‘Het eenigste’, las ik ergens, ‘waarvan zij (Lady JUDITH)
het zekerste was’. Waartoe die herhaalde overtreffende trap? ‘Het eenige waarvan
zij volkomen zeker was’ is duidelijker Hollandsch. Maar in dien zelfden volzin komt
het woordje ‘was’ viermaal voor, en het geheele boek door wordt tegen het gebruik
van den eersten en vierden naamval gezondigd. Dit mag ik evenmin op rekening
van den corrector zetten, als dat de vertaler stelselmatig vrouwen in 't meervoud
mannelijk maakt en van ‘hen’ en ‘hun’ spreekt......Ik heb de eer niet den Heer VAN
DER LANE te kennen; schrijf ook volstrekt niet met het doel om te vitten, maar om
hem opmerkzaam te maken op het moeijelijke van een Engelsch auteur goed te
verstaan en het niet minder moeijelijke van zuiver Hollandsch te schrijven. Al heeft
men eenige behendigheid in het
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vertolken van gewone Engelsche volzinnen, de fijne nuances der taal vereischen
meer studie; en wil men goed werk leveren, dan vooral op het eigenaardige acht
gegeven zoowel van de taal waaruit als van die waarin men vertaalt! Ik raad daarom
genoemden Heer aan, als hij weder een buitenlandschen roman ‘bewerkt’ heeft,
zooals men dit noemt, den een of ander letterkundige in den arm te nemen, en
vooral bij de keus van hetgeen hij wil overzetten zich vooraf door iemand van
beproefd goeden smaak te laten voorlichten. Zonder schade toch had, naar mijn
inzien, deze Judith onvertaald kunnen blijven, zooals, helaas, met meer uitheemsche
pennevruchten het geval is!.:...
o

o

N . 4. Veel vloeijender vertaald en ook veel degelijker van inhoud dan N . 3 is
deze roman. De Heer VAN KAMPEN schijnt succes gehad te hebben met de uitgaaf
van FARJEONS Jozua Marvel, en van dit nieuwe werk van dezen auteur is hetzelfde
te verwachten. Hij heeft er althans een even goeden vertolker voor gevonden.
Zoowel Mevrouw KOORDERS-BOEKE als de Heer TIDEMAN winnen het ver van den
vertaler van Judith, als het aankomt op verstaan van het oorspronkelijke en vooral
op de overbrenging in onze moedertaal. Dat de Heer T. van parlor eene
‘spreekkamer’ maakt en geen huis-, woon- of zitkamer, dat hij spreekt van
‘sneeuwige’ in plaats van ‘sneeuwwitte’ franje, en ‘vast besloten’ en ‘vastbeslotenheid’
kiest boven ‘vastberaden’ en ‘vastberadenheid’ of ‘standvastigheid’, - het zijn van
die kleine fouten, die in den beginne mij in 't oog vielen, maar die ik verder
voortlezende zoo zelden tegenkwam, dat ik het niet de moeite waard vond, ze op
te teekenen. Hoeveel prettiger het is, goed vertaalwerk onder de oogen te hebben
dan gebrekkig, bleek mij op nieuw, toen ik, onmiddelijk na Judith, Grif ter hand
genomen had. Misschien maakte dit mij toegeeflijker en was het niet bloot het betere
Hollandsch, maar ook het meer ware en natuurlijke van het boek zelf, waardoor ik
werd geboeid. Al spoedig bleek mij, dat het oorspronkelijke van beter gehalte was
en JUSTIN MC. CARTHY als kunstenaar achter FARJEON moet staan. Reeds bij de
aankondiging van Jozua Marvel (in Juli des vorigen jaars) wees ik op het kunsttalent
van dezen voor mij geheel nieuwen Engelschen schrijver, en zijn Grif heeft mij in
mijne guustige meening bevestigd, maar ook en op nieuw mij de keerzijde van zijne
schrijfwijze laten zien. FARJEON bezit, even als vele zijner landgenooten, het
onwaardeerbare
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talent van zijne personen goed te karakteriseeren en als levende wezens voor te
stellen. Men denkt en gevoelt, geniet en lijdt met hen, vooral als het menschen zijn
van gelijke beweging als wij, niet te goed noch ook te slecht, geeen conventioneele
romanhelden en heldinnen en ook geen volleerde schurken of uitvaagsels der
menschheid. Jammer daarom, dat hij nog te veel van de laatste soort laat optreden
en ons het gezelschap opdringt van boosdoeners, met wie een ordentelijk mensch
liever niet omgaat, omdat hij volstrekt niet met hen sympathiseeren kan. Hierbij
komt, dat hij wel wat heel avontuurlijk is, en, zooals ik bij Jozua Marvel ook opmerkte,
te veel toevalligheden en onwaarschijnlijkheden te baat neemt, om de intrigue zijner
drama's tot eene gewenschte ontknooping te brengen. Dit noem ik de keerzijde van
zijn kunstvermogen en betreur het, omdat het het vele goede van zijne romans
eenigszins in de schaduw zet.
In deze geschiedenis had hij én voor dat avontuurlijke én voor typen van slechte
karakters vrij spel. Australië, in de dagen van de goudkoorts, is het rechte land voor
buitengewone toestanden en wonderbare lotsverwisselingen, terwijl hij onder
gedeporteerden en goudgravers de slechte sujetten voor 't grijpen had. Hij heeft
dan ook ruimschoots zijne verbeelding in die zonderlinge nieuw opkomende, voor
velen nog zoo vreemde wereld laten ronddolen, en gouddorst en roofzucht, moord
en doodslag aan zijn verhaal ten grondslag gelegd. Tot hoofdpersoon koos hij echter
een jeugdig mauvais sujet van eene oorspronkelijke soort. GRIF is een echte
straatjongen, zonder thuiskomen, over wien geen vader of moeder zich bekommert,
in lompen gehuld en bedelaar of dief van beroep, al naardat de honger hem drijft.
Hij is een type van den knaap uit de heffe des volks, die aan zich zelven overgelaten
geen het minste besef heeft van eerlijkheid of van zedelijkheid, en volstrekt niet
weet, hoe hij het zou moeten aanleggen om beter te worden. Maar deze geheel
immoreele jeugdige vagebond heeft een hart, een echt menschelijk hart; en hierin
ligt het talent van den schrijver, dat hij dit van den beginne af doet uitkomen. Hij
weet hierdoor den lezer van stonden aan voor zijn held in te nemen en de
belangstelling tot aan zijn dood, aan het einde van 't boek, gaande te houden.
Aandoenlijk is de liefde van den aan niemand toebehoorenden bij de politie slecht
aangeschreven jongen voor zijn hond en voor ‘kleinen PIET,’ en nog aangrijpender
zijne trouwe vriend-
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schap voor de ongelukkige ALICE. Meesterlijk teekent FARJEON in dit zoo geheel
verwaarloosde exemplaar van ons geslacht het onuitroeibare van den
oorspronkelijken adel onzer natuur. Hij laat dit ook uitkomen in de overige karakters
die hij schildert en, op een paar uitzonderingen na van verdierlijking of geheele
ontaarding, is in den slechtste altijd nog iets goeds overgebleven. Ik meen te mogen
aannemen, dat hij den angst, die den moordenaar terstond na zijne misdaad doet
wegvluchten, nog wil laten gelden als bewijs, hoe ook bij dezen onverlaat het
menschelijke nog niet geheel was uitgedoofd. ‘Het menschelijke is goed’ - is zijn
stelregel - ‘ondanks het leerstuk der menschelijke verdorvenheid;’ en ‘wat de liefde
van een vrouwenhart vermag,’ in verband met boven bedoelde vriendschap van
GRIF, is misschien wel het zielkundig onderwerp, dat hij in beeld wilde brengen of
het thema van dezen roman.
Op nieuw bleek mij tevens, dat FARJEON zich DICKENS ten voorbeeld heeft gesteld.
Ettelijke zijner figuren en schilderingen doen althans aan zucht tot navolging denken.
Mevrouw NUTTALL is een type zooals men er bij genoemden meester in 't vak telkens
vindt; zoo ook MILLY en ‘de oude FLICK,’ om niet te spreken van ‘den
Christen-koopman BLEMISH,’ in wien gehuichelde vroomheid en een geusurpeerde
naam worden ten toon gesteld en gegeeseld op eene wijze, waarvoor DICKENS zich
niet zou behoeven te schamen. Maar navolging of oorspronkelijk, in dezen roman
is veel waars, schoons en goeds; wie niet opziet tegen een poosje in slecht
gezelschap te zijn of avonturen bij te wonen, die wel wat heel toevallig alles tot een
goed einde brengen, hij neme FARJEONS Grif ter hand en hij zal het boek niet
onvoldaan ten einde brengen. Ik twijfel zelfs niet, of het tragische lot van den knaap,
worstelende met zich zelven en met zijn deerniswaardigen maatschappelijken
toestand, eindelijk omkomende als het slachtoffer zijner trouwe vriendschap, zal
hem wezenlijk belang inboezemen.
Ook kan deze roman dienen, om de gedachte levendig te houden aan de
noodzakelijkheid van de verbetering en uitbreiding van het onderwijs en de opleiding
der lagere volksklassen, van leerplicht vooral, als een onontbeerlijk middel, al moest
het blijken dat het nog geen alles afdoend middel is, tot verbetering van veler lot,
juist door de verheffing van het menschelijke in zoo menig verwaarloosd
menschenkind. Onder het lezen kwamen
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mij gedurig die duizende en andermaal duizende kinderen en jonge menschen in
alle landen en ook in ons vaderland voor den geest, die, even als GRIF en ‘kleine
PIET’, van alle onderwijs en opleiding verstoken, in onkunde en halve dierlijkheid
opgroeijen, en die toch ook een hart hebben, in wie toch ook het menschelijke zou
op te wekken en aan te kweeken zijn, als alle mannen en vrouwen van goeden wil
zich aaneensloten, om de waarheid alom te doen doordringen, dat ieder kind ook
verstandelijk moet ontwikkeld worden, zullen godsdienst en zedelijkheid eenigen
invloed uitoefenen. Zonder kennis blijft godsdienst bijgeloof en in GRIF is het te zien,
hoe onvatbaar voor zedelijke verbetering onwetendheid maakt.
K a m p e n , Mei 1874.
J. HOEK.
Gezamenlijke Gedichten en Rijmen van J.J.A. Goeverneur. - Groningen
bij J.B. Wolters. 1874.
Wie den naam van Goeverneur hoort uitspreken, denkt aan den kinderdichter, aan
wiens pen zoo menig schoon versje ontvloeid is, dat de jeugd lief heeft. Onder 't
klein getal onzer kinderdichters geniet Goeverneur de sympathie van jong en oud,
en neemt eene eervolle plaats in, die voorzeker langen tijd hem geschonken blijven
zal.
Geen wonder dus, dat zijne Gezamenlijke Gedichten en Rijmen in dit jaar
uitgekomen, met belangstelling worden begroet en ter hand genomen. Velen willen
gaarne iets meer van dezen dichter vernemen, die van 1830 af voor zijn volk heeft
1)
gezongen, toen eerst 21 jaar oud, en die thans zijn arbeid van 40 jaren heeft
uitgegeven. Velen mogen hier en daar eenig dichtwerk van zijne hand ontmoet
hebben en het Tijdschrift d e H u i s v r i e n d nu en dan opgeslagen, zij waren tot
nog toe niet in de gelegenheid, den dichter in zijn geheel te beoordeelen. Welnu
die gelegenheid is hun thans geschonken. Althans

1)

Zie de noot van pag. 257: ‘Jan de rijmer is op Sint Valentijnsdag (14 Februari) 1809 geboren.’
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zoo doet de titel vermoeden die van de G e z a m e n l i j k e Gedichten en Rijmen
spreekt. Maar al de kindergedichten worden hier gemist, en het werk doet geen
tweede deel verwachten.
Ik werd door dat gemis zeer teleurgesteld, omdat ik, na zorgvuldige lezing van
dit boek, tot de treurige slotsom moest komen, dat het beste, wat Goeverneur
geschreven heeft, hier niet te vinden is. De indruk toch, dien deze Gedichten en
Rijmen op mij maken, is onbevredigend. 't Ware beter geweest allereerst van Rijmen
en Rijmpjes, en daarna van Gedichten te spreken, want rijmelarij is op de 378
bladzijden in overvloed, maar dichtkunst, ware poëzie in zeer geringen voorraad te
vinden.
Goeverneur was in 1830 een jong dichter van goede verwachtingen - zoo meen
ik met recht te kunnen beweren. Het heeft mij getroffen, dat bijna al de verzen van
dat en van de beide volgende jaren tot de best geslaagde van den bundel behooren.
De dichter toont, met zorg zijne woorden te kiezen en zijne gedachten uit te drukken,
zoodat er in die verzen iets vloeiends is en iets, dat welluidt. Het
W i n t e r a v o n d l i e d , de P e l g r i m , de B r i e f a a n e e n v r i e n d , d i e m i j
z i j n e v e r l o v i n g m e l d d e , H e t v l i e g e n d s c h i p en S a p p h o , eene
vertaling naar Lamartine, allen in 1830 geschreven, dragen den stempel van studie
en arbeid. De versificatie is goed en vloeiend; het oor wordt niet beleedigd, maar
gestreeld; de goede smaak niet bedorven, maar ontwikkeld. We hooren hier eene
wel niet hoogverheven, maar bevallige en vriendelijke Muse, die in goed
Nederlandsch ons toespreekt. Hetzelfde geldt nog van de gedichten, die in 1831
en 32 het levenslicht zagen. Lees J a n d e R i j m e r s o l d a a t ; d e s t i l l e
Ronde; een soldatensprookje; de Oogst; de reis van Pater
A u g u s t i j n , en gij leest met genoegen. Dit losse en amusante genre moet er ook
zijn, zegt ge; er is een groot publiek, dat alleen door gedichten als deze eenigen
lust in poëzie krijgen kan. D e s k r i j g m a n s d r o o m e n R e i n i e r e n
A d e l h e i d , e e n e v e r t e l l i n g , beide van 1832, maken evenzeer een gunstigen
indruk op u, en ge verwacht van den dichter, die, nog zoo jeugdig, zijne taal tot op
zekere hoogte meester is en bij zijn aanleg studiezin verraadt, veel goeds voor de
toekomst.
Maar die verwachting zal teleurgesteld worden. Zonder te beweren, dat na 1832
geen goed vers meer uit de pen des dich-
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ters gevloeid is, durf ik zeggen, dat in de eerste periode van 1830-32 de schoonste
vruchten zijn voortgebracht - en die vruchten waren de eerstelingen, waren eigenlijk
slechts de bloesems, die van rijper ooft moesten profeteeren.
Wie nu de verzen van 1830 vergelijkt met die van 1840 '60, '70 zal erkennen, dat
de dichter op zijn berg niet gestegen is, maar gedaald. De zuiverheid van uitdrukking;
de zoetvloeiendheid van den stijl; de keurigheid van den vorm, die de eerste
gedichten kenmerken, zoeken wij in de latere rijmen te vergeefs. Soms is 't, alsof
de dichter zich noch eens aangrijpt en aan zijn verleden denkt, waaraan hij weer
1)
getrouw worden wil, maar spoedig vervalt hij tot die rijmelarij, die het onbeschaafd
lezend publiek kan vermaken, maar den beschaafden, ernstigen lezer hindert en
ergert.
't Komt mij voor, dat Goeverneur zich zelven te lage eischen gesteld heeft en veel
te spoedig met zijn werk tevreden is geweest. Menig versje, dat als een onder-onsje
goede diensten kan bewezen hebben en als zoodanig nog langen tijd een verborgen
maar gelukkig leven zou hebben geleid, is nu helaas! naar de pers gebracht en
moet zich schamen voor het publiek. Dit oordeel moge hard klinken; het wordt
uitgesproken na ernstige lezing van den ganschen inhoud en zal nu nader
gerechtvaardigd worden.
Wij mogen van den dichter eischen en niet alleen van den dichter, maar ook van
den rijmer, dat door zijne verzen ons gehoor niet beleedigd wordt, en de lezer, ook
al heeft hij geen begrip van versmaat, niet dat onaangename gevoel ondervindt,
door een verkeerden klemtoon teweeg gebracht. Aan dezen eisch nu heeft
de

Goeverneur dikwijls niet voldaan. De 4

regel van V e e l e n W e i n i g pag. 57,

Een mensch heeft ook op aarde veel
En is toch lacie! bitter weinig;
Al vleit en pluimstrijkt men hem veel,
Ware achting toch geniet hij weinig.

deze laatste regel biedt in 't eerste woord w a r e onoverkome-

1)

Zoo b.v. in de S p r o k k e l a a r s van 1847.
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lijke moeilijkheid. Ik spreek nu niet over den inval, om 7 coupletten, elk van 8 regels,
neer te schrijven, waarvan de eindrijmen geen andere zijn dan v e e l en w e i n i g ,
ik spreek alleen van den verkeerden klemtoon. In ditzelfde vers en in andere vinden
we deze fout terug. B.v.p. 253 regel 3 van boven o p w a a r t s ; p. 258 r. 10 v.b.
v a l s c h h e i d ; p. 262 r. 7 v.o. p o l i t i e ; p. 354 r. 9 v.b. p o l i t i e ; p. 371 r. 1 v.o.
r o e m - deze woorden hebben daar eene ongelukkige plaats en kunnen den
vereischten toon niet krijgen. Behalve het gebruik van m a a r en al en dergelijke
woordjes die als stoplappen dienst doen, b.v. p. 45 G r o o t e
schreeuwleelijkerds.
Niemand vindt in 't leven hier
Enkel stof m a a r tot verblijën;

en p. 238 in de V r a a g e e n e r v i j f t i e n j a r i g e naar Rückert
Heusch, lieve moeder
Ik kan niet zeuren,
Ik kan niet zitten,
En dood me treuren,
Hier al bij 't raam;

behalve de verkeerde plaatsing van het bedrijvende werkwoord a c h t e r in plaats
van v ó ó r het voorwerp, of van het voorwerp v ó ó r het onderwerp, b.v. p. 148
Stort ge in den gang
Voor uw deur wat water uit;
Spook en schim dat buitensluit.

en iets verder:
Geen geluid zich hooren deed,

voor deed zich hooren.
p. 217 Heer Ulf, eens wakkren ridders kind
Tot ga nam jonkvrouw Silberlind.

en iets lager:
'k Liet koren na en geld en goed,
Mijn kroost van honger schreien moet.
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behalve dit alles treft ons een tal van dichterlijke vrijheden, nonchalances - hoe zal
ik ze noemen? - die een goed schrijver zich niet veroorloven mag. Ik wil ze niet allen
noemen, slechts enkelen.
p. 58, in 't reeds bekende V e e l e n w e i n i g
't Gevolg is: redeneert ze al veel,
Ze zegt, waar 't aankomt, bitter weinig.

Waar 't o p aankomt - is waarschijnlijk bedoeld. p. 59 stapt eens Reuzen dochter
ter burg uit; eene onmogelijkheid, ook voor eene Reuzendochter. p. 169 v u l t eene
oude waschvrouw trouw haar werkkring op; dat doet ze zeker voor het rijm. p. 321
h o u d t eene dochter haar mond o p ; waarom steekt ze dien niet toe? p. 259 vinden
we, in eene H u w l i j k s a a n v r a a g , waarin Jan de Rijmer over zijn aanstaand
liefje spreekt, een paar zonderlinge coupletten, waarin met het rijm allergrappigst
wordt omgesprongen. Wat dunkt u?
Is zij niet te prozaïsch nuchter
'k Vraag geen laurierblaân om haar hoofd,
Maar heb tienmaal zoo lief de lucht er
Van in wat zij mij braadt of stooft.

Men lette op deze laatste reeks van monosylben en stelle zich voor, wat deze
woordekens willen zeggen. Dan ziet men den heerlijken schotel voor zich. - Niet
minder eigenaardig is:
Dus geene Venus, geene Hebe!
'k Ben toch ook zelf geen jeugdig God.
Eene àl te schoone vrouw brengt wee. Be-,
Bewaar me voor een Lola 't lot.

Dit dubbele be, voor stotteraars, die verzen willen reciteeren, een onschatbaar
voorrecht, herinnerde mij aan het beroemde:
Ik houd zoo veel van choco
Lademelk en ook o
Zooveel van eau de co
Logne, etc.

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

356
p. 228. Houdt iemand v o o r d e u r de wacht en niet voor de deur; p. 238 en 297
schijnt een z o n t j e , dat men gelukkig zeer zelden schijnen ziet;
p. 231 rijden Heer Wind van Zuid, Graaf Wind van West aan weerszij e r e n t f e s t
- nieuw Nederlandsch woord -; en p. 236 is een vader bezig zijn pasgeboren kindeke
m o n d e n o o r e n te kussen; een nieuwe openbaring van vadervreugd.
Somtijds zou ik hier en daar willen schrijven als eenige annotatie: f l a u w , l a f ,
r u w , en vragen, waarom moest dit gedrukt worden? Dat zou ik willen doen bij
A l l e s e n n i e t s . p. 125; bij: W a t v a n g i k a a n m e t z e s e n v i j f t i g
k a t t e n ? p. 361, waarin de dichter de gelukkige bevalling zijner trouwe Mies en
die harer zes kinderen beschrijft; bij E e n I t a l i a a n s c h e n a c h t i n d e
O o s t e r s t r a a t t e G r o n i n g e n , p. 335, waarin een karrevracht, reeds vroeger
bezongen, ten tooneele gebracht wordt; bij h e t L a a t s t e G l a s p. 352, dat al te
studentikoos is, met de regels:
en jij bezuipt mijn ouën jas.
En: De drommel haal je lompe pooten.

bij M i d d e l t e g e n a l t e g r o o t e l i e f d e , p. 321, welk middel nl. is:
...om niet meer te lijen
Van die smart, van die smart,
Heb je maar een gat te snijen
In je hart, in je hart.

Want dat gat geeft aan het volle hart verruiming, zoo leert het volgend couplet. Ik
weet wel, dat dit versje uit het Boheemsch genomen is, maar deze vreemde
oorsprong neemt mijn bezwaar niet weg.
Bij D a m e s m o d e s , p. 281, waarin zekere hoedjes, ‘Meerenbergertjes’ genoemd,
worden bezongen en de dichter aanheft:
Wat thans een dame dragen moet,
Lijkt maar zoo weinig op een hoed,
Dat men 't warempel eer gelooft
Een pleister tegen zeer op 't hoofd!
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O dichter! Moest daar de pen niet door? - Waarin later de parasolletjes worden
bezongen en allerlei lieve rijmwoordjes z.a. v o l l e t j e s , b o l l e t j e s , k r o l l e t j e s ,
k o l l e t j e s , h o l l e t j e s , j a z e l f s v o i l e t j e s voorkomen. En ten slotte bij dit
G a a n e n k o m e n , waarvan de titel zooveel doet vermoeden, en doet denken
aan het bekende: Er is een tijd van komen, van de Genestet. Hoort!
Al wisslen de golven elkander staag af,
Nooit toch gaat heur volheid verloren;
We legden zoo pas eerst onze ouders in 't graf.
En ons wordt een kind weer geboren.
Al wisslen de golven elkander staag af,
Niets toch kan heur aantal vermindren,
Pas dorren de bloemen op 't ouderlijk graf.
Of 't haar spruit op 't hoofd onzer kindren!

O poëtische gedachte! dorrende grafbloemetjes en uitspruitende haartjes op de
kinderbolletjes, met of zonder mutsje of bakkertje! O wij kunnen ons die ouders
voorstellen, van 't ouderlijk graf teruggekomen, waar zij de bloemen zagen verdorren
en weemoedig gestemd waren. Maar weg is hun weemoed, weg hun gedachte aan
het ‘gaan’; ze zien op de hoofdjes hunner kindertjes de haarsprietjes, denk aan de
drie traditioneele haartjes van Bismarck - en op die sprietjes bouwen zij eene
philosophie, die verzoent met leven en dood.
Ik zwijg van regels, waarin een voet te weinig is, b.v. p. 179 r. 1 v.b. E n d e
z o e t e A p h r o d i t e , waar t e en A moeten gelden voor twee afzonderlijke voeten;
p. 242 r. 4 en 12 v.b., waar H e e l e - a r m o e vier voeten heeft, tegen den regel der
samensmelting in; ik zwijg van andere onnauwkeurigheden, b.v. de vermindering
van m e n tot m', b.v. p. 202 tot w i j m e r k t e n , d a t m'u i t o n s , eene schrijfwijze,
die meermalen voorkomt - maar ik leg hierop nadruk, dat de goede smaak nu en
dan door die rijmen wordt beleedigd, en hier eene geestigheid verkondigd, eene
poëzie gegeven, goed voor het Humoristisch Album, maar beneden de waardigheid
van iemand, die als kinderdichter een zoo goeden naam geniet.
Noblesse oblige.
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Wij komen tot de vertalingen uit het Duitsch, Fransch en Engelsch. Daar zijn er
onder die men met genoegen leest. S a p p h o , naar L a m a r t i n e ; D a n t e naar
B a r b i e r ; N a p o l e o n naar denzelfde; v a n 't b o o m p j e , d a t a n d e r e
bladers wou en van 't boompje, dat niet op zijne plaats wou
b l i j v e n , beide van R ü c k e r t , zijn goed vertaald, al zijn ook hier en daar
uitdrukkingen gebleven, die de vertaler nog eens had moeten overzien en verbeteren.
Maar andere vertalingen zijn mislukt, ik vermoed door de groote haast, waarmede
ze zijn bewerkt. Veel zou gansch anders zijn geworden, indien de schrijver den raad
van Horatius had opgevolgd.
Vos exemplaria Graeca
Nocturna versate manu, versate diurna,

dat wil hier zeggen: wik en weeg elk woord, dat ge zult vertalen en dring in den
geest van den schrijver door.
Een tweetal Duitsche mannen, Rückert en Chamisso, zou reden hebben, op
Goeverneur boos te zijn, indien het zijne vertaling las van: ‘o süsse Mutter!’ en ‘die
alte Waschfrau.’ Laat mij het eerste voor u afschrijven, en Gouverneur's vertaling
er naast plaatsen.
O süsse Mutter

Heusch, lieve moeder,

Ich kann nicht spinnen,

Ik kan niet zeuren,

Ich kannnicht sitzen

Ik kan niet zitten

Im Stübchen innen,

En dood me treuren,

Im engen Haus;

Hier al bij 't raam;

Es stockt das Rädchen,

Dat eeuwig naaien

Es reisst das Fädchen,

Doet 't hoofd mij draaien....

o süsse Mutter

Laat me uit eens, moeder,

Ich muss hinaus.

In 's hemelsnaam!

Der Frühliug gucket

Kijk, hoe het zontje

Hell durch die Scheiben;

Speelt door de ruiten;

Wer kann nun sitzen,

Wie zou niet snakken

Wer kann nun bleiben

Nu eens naar buiten?

Und fleissig sein?

Heusch, moesje-mijn,

O lass mich gehen,

Laat toch me eens vrij zijn,

Und lass mich sehen,

Laat toch me eens blij zijn,

Ob ich kann fliegen

Of anders sterf ik

Wie Vögelein.

Puur van chagrijn.
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o Lass mich sehen,

Heusch, laat me eens flundren,

o Lass mich lauschen,

Heusch, laat me eens spelen,

Wo Lüftlein wehen,

Waar windjes ruischen,

Wo Bächlein rauschen,

Waar vogels kweelen,

Wo Blümlein blühn.

In 't lieve bosch!

Lass sie mich pflücken,

'k Pluk bloemen, mooien!

Und schön mir schmücken

'k Wil me dan tooien

Die braunen Locken

Mijn blonde haren

Mit buntem Grün.

Heelmaal met mos.

Und kommen Knaben

En komen knapen

In wilden Haufen,

In wilde hoopen,

So will ich traben,

Dan wil ik vluchten,

So will ich laufen,

Dan wil ik loopen,

Nicht stille stehn;

Dat geen mij pakt;

Will hinter Hecken

Wip achter struiken

Mich hier verstecken

Wil ik mij duiken,

Bis sie mit Lärmen

Tot ze weer allen

Vorüber gehn.

Zijn afgezakt.

Bringt aber Blumen

Maar brengt een jongen,

Ein frommer Knabe,

Een goeie, stille,

Die ich zum Kranze

Mij van de bloemen,

Just nöthig habe:

Die ik liefst wille,

Was soll ich thun?

Wat raadt ge mij?

Darf ich wohl nickend

'k Mag toch wel knikken,

Ihm feundlich blickend

Vriendlijkjes blikken?

o süsse Mutter,

Zeg, lieve moesje,

Zur Seit' ihm ruhm?

Dit staat toch vrij?

Welnu, deze vertaling kan ik niet mooi vinden. Het naïve en frissche van het naar
buiten verlangend meisje is onkenbaar geworden. Dat herhaalde h e u s c h ; dat
z e u r e n en d o o d m e t r e u r e n ; d a t e e u w i g n a a i e n , h i e r AL b i j 't
r a a m ; d a t l a a t m e u i t e e n s , o m o e d e r , i n 's h e m e l s n a a m ; d a t
p u u r v a n c h a g r i j n ; en h e e l m a a l m e t m o s ; die a f g e z a k t e j o n g e n s
e n d a n d i e g o e i e s t i l l e , die de bloemen brengt d i e z i j l i e f s t WILLE - dit
alles is in 't oorspronkelijke zoo eenvoudig en natuurlijk. Ik heb getracht eene betere
vertaling te geven.
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o Lieve moeder,
Ik kan niet spinnen,
Ik kan niet blijven
Zoo stil hierbinnen,
Waar ik verzucht;
Het rad blijft steken,
De draad zal breken
o Lieve Moeder!
Ik snak naar lucht.
Kijk! door 't gordijntje
En door de ruiten,
Wenkt mij de lente
En roept naar buiten.
o Laat me vrij!
o Laat me ginder
Bij bloem en vlinder
En bij de vogels
Der groene Mei.
Waar 't beekje flonkert
Met duizend glansen,
Waar vogels wieglen
En bloemen dansen,
o Laat me daar
En bloem en blaren
Tot krans vergaren,
En beide vlechten
In 't donker haar.
En als soms knapen
Wild voorwaarts dringen,
En stoute liedjes
En deuntjes zingen,
Dan, een, twee, drie
Ik in 't gebladert,
Waar niemand nadert,
Totdat ze heen zijn
En 'k niemand zie.
Maar komt toevallig
Een hunner vragen,
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Of ik geen roosje
In 't haar wil dragen,
En 'k wenschte een roos...
Dan mag 'k toch knikken
En met mijn blikken,
Hem vriendlijk zeggen:
Rust hier een poos?

Wellicht nog meer bekend is Chamisso's ‘alte Waschfrau.’ Dit schoone gedicht is
vertaald op eene bepaald ongelukkige wijze. Het Nederlandsch kenmerkt zich door
eene platheid en ruwheid, die eene afschrikkende kracht hebben. Om vele redenen
is dit zeer te betreuren; ook om deze. Niet alleen de Duitschers, ook de Nederlanders,
althans velen onder hen, dwepen met de zoetvloeiendheid en zoetheid der Duitsche
taal. Zij meenen dat onze taal in geen geval de vergelijking doorstaan kan. Dat
plompe en boersche Hollandsch! 't Is geen taal voor dichtkunst. Hollandsche verzen
zijn afschuwelijk - zeggen ze, en om u dat te bewijzen, toonen ze u eene slechte
vertaling van een goed Duitsch vers, b.v. deze van Goeverneur, zonder te beseffen,
dat hier niet onze taal, maar de vertaler de schuldige is.
't Is ook daarom de plicht van dichters en vertalers, de uitheemsche gewassen
met de meeste zorg en liefde over te planten, en den eerbied voor onze schoone
en rijke taal aan te kweeken door den eerbied, dien hunne gedichten wekken. Vergun
mij nogmaals een Duitsch citaat.
Du siehst geschäftig bei dem Linnen
Die Alte dort in weissem Haar,
Die rüstigste der Wäscherinnen
Im sechsundsiebenzigsten Jahr.
So hat sie stets mit sauerm Schweiss
Ihr Brot in Ehr' und Zucht gegessen,
Und ausgefüllt mit treuem Fleiss
Den Kreis, den Gott ihr zugemessen.

Dit eerste couplet, met het vierde en vijfde, het best, vertaald, luidt aldus:
Ziet gij, druk bezig met haar linnen,
Dat oudje daar nog kras en vlug
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Van lijf en leên, naar ziel en zinnen,
Al draagt ze acht kruisjes op den rug?
Ant heeft met zorg, moeite en getob
In eere steeds haar brood gegeten,
En vulde trouw den werkkring op,
Haar naar Gods wijsheid toegemeten.

Ik acht het eene aesthetische fout, die vrouw een naam, nog wel den naam van ANT
te geven, en had, evenals bij Chamisso, de anonymiteit willen bewaard zien. Dien
o p g e v u l d e n werkkring besprak ik reeds.
Sie hat in ihren jungen Tagen
Geliebt, gehofft und sich vermählt;
Sie hat des Weibes Loos getragen,
Die Sorgen haben nicht gefehlt;
Sie hat den kranken Mann gepflegt;
Sie hat drei Kinder ihm geboren;
Sie hat ihn in das Grab gelegt
Und Glaub' und Hoffnung nicht verloren.
Da galt's die Kinder zu ernähren:
Sie griff es an mit heiterm Muth,
Sie zog sie auf in Zucht und Ehren,
Der Fleiss, die Ordnung sind ihr Gut.
Zu suchen ihren Unterhalt,
Entliess sie segnend ihre Lieben,
So stand sie nun allein und alt,
Ihr war ihr heitrer Muth geblieben.

Welke beide coupletten aldus onkenbaar geworden zijn:
Ant heeft eens in haar jonge dagen
Gezoend, gevrijd en ze is getrouwd;
Ant heeft het lot der vrouw gedragen
En, viel dat zuur vaak, 't niet berouwd. Haar zieken man heeft ze opgepast.....
Hun derde kind was pas geboren,
Toen stierf hij en liet haar in last;
Maar Ant heeft toch geen moed verloren.
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't Zei wat, drie schapen groot te brengen!
Schoon - wakker deed ze in al haar best,
God wou er zegen toe gehengen,
Was 't zuur in 't eerst, 't werd zoet in 't lest.
Haar dochters kwamen aan den man,
Haar zoon kon ‘eigens zich geneeren,’
En Ant, neep 't al eens nu en dan,
Kwam nooit in 't boek van de meneeren.

Volgens eene noot is ‘in het boek van de meneeren komen’ eene lokale uitdrukking
voor: vervallen aan het armbestuur, onderstand genieten.
Is dat z o e n e n en v r i j e n , dat a a n d e n m a n k o m e n , dat z u u r e n z o e t
en zooveel meer niet bijzonder plat en onwelluidend? Mocht Goeverneur met die
vertaling tevreden zijn?
Ik ga niet verder met afschrijven, maar doe nog opmerken dat het laatste gedeelte
van het vijfde couplet niet begrepen is. Daar is sprake van het doodshemd, dat zij
met veel moeite heeft overgespaard en zelve gemaakt.
Ihr Hemd, ihr Sterbehemd, sie schätzt es,
Verwahrt's im Schrein am Ehrenplatz;
Es ist ihr Erstes und ihr Letztes,
Ihr Kleinod, ihr ersparter Schatz.
Sie legt es an, des Herren Wort
Am Sonntag früh sich einzuprägen,
Dann legt sie's wohlgefällig fort,
Bis sie darin zur Ruh' sie legen.

Aldus vertaald:
Dat hemd, dat pronkstuk ligt geborgen
In 't heiligdom der eiken kast,
En schier vergaat geen Zondagsmorgen,
Dat de aanblik niet haar oog vergast.
Dan plooit ze 't uit, dan stoft ze 't af,
Vouwt het weer op en denkt met lusten,
Hoe kostlijk ze eens, in 't eigen graf,
In 't sierlijk eigen hemd zal rusten.

Hier is de vertaling al te vrij. ‘Anlegen’ beteekent a a n t r e k k e n . Chamisso heeft
bedoeld, dat het oudje elken Zon-
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dagmorgen dat hemd aantrok en in dat gewaad, tot hoogere stichting, ter kerk ging.
Verder maakt dat m e t l u s t e n en later i k w o u d e voor i k w i l d e , ten slotte
d e k n e k e l b o o , allen om 't rijm gebruikt, een onaangenamen indruk. Opdat
Gouverneur nu niet zegge: la critique est aisée etc. geef ik eene andere vertaling,
in 't vertrouwen dat zij beter is.
Ziet gij dat flink en aardig vrouwtje,
Daar bij de waschtob, druk aan 't werk?
Dat is een tachtigjarig oudje,
Ondanks haar leeftijd vlug en sterk.
Haar leven lang heeft zij haar brood,
Met eigen hand verdiend, gegeten;
En hoeveel smart het lot haar bood,
Haar plicht en roeping nooit vergeten.
Ook zij heeft in haar jonge dagen
Bemind en was een schoone bruid.
Toen heeft zij 't lot der vrouw gedragen,
En 't was met 't zorgloos leven uit.
Haar man werd ziek - o droeve klacht!
En kwam zijn krankheid niet te boven;
Toen heeft zij hem naar 't graf gebracht
En bleef toch hopen en gelooven.
Een drietal kleinen vraagt haar zorgen,
Vraagt daaglijksch brood en kindervreugd;
Zij leidt het van den vroegen morgen,
Zij voedt het op in eer en deugd.
En toen zij hen, na wel en wee,
Groot en volwassen mocht aanschouwen,
Toen gaf zij elk haar zegen meê
En bleef alleen - met blij vertrouwen.
Zij was met sparen vroeg begonnen,
En kocht nu vlas: en in den nacht
Heeft zij dat vlas tot draad gesponnen,
En dit ter weverij gebracht.
Zij krijgt het weer als keurig linnen,
Zij vouwt en legt het in haar mand,
En kan met naald en draad beginnen,
En naait haar hemd met eigen hand.
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Haar doodshemd is 't, dat ze in de lade
Der linnenkast getrouw bewaart;
Ze slaat het als haar kleinood gade,
Haar schat door eigen vlijt gespaard.
Des Zondags is 't haar plechtgewaad,
Waarin zij God haar dank komt zeggen
Totdat ze niet meer kerkwaarts gaat,
En zich in 't hemd ter rust zal leggen.
En ik, gaat mij mijn kracht begeven,
Zou wenschen, dat 'k als deze vrouw
Mijn plichten had vervuld in 't leven,
Met zooveel plichtsbesef en trouw.
'k Zou wenschen dat ik in mijn kring
Aan elk dezelfde vreugd mocht schenken,
Dan kon 'k met blijde siddering
Ook aan mijn eigen doodshemd denken.

De druk is duidelijk. De volgende drukfouten heb ik gevonden: p. 40, r. 8 v.b. is
vergeten het woord z o n g tusschen l o f z a n g en t e r e e r e .
p. 135, r. 4 v.b. staat s c h i j n t lees s c h i j n .
p. 153, r. 1 v.b. is vergeten het woord i n tusschen i k en m i j n .
p. 324, r. 7 v.o. staat m i j d i c h t g a l m lees m i j n .
En hiermede is mijn taak zoo goed als geëindigd. Wat ik prijzen kon heb ik geprezen,
wat ik afkeuren moest, heb ik afgekeurd. Op veel, dat niet dichterlijk is in het werk
van dezen dichter heb ik den vinger gelegd. Maar nu is 't mij, alsof Goeverneur zelt
tot me komt en mij zegt: ‘goede vriend! hoeveel vergeefsche moeite hebt ge u
gegeven! Ik maak geen aanspraak op den naam van dichter. Ik ben maar Jan de
1)
Rijmer. Schik ik mij zelven niet onder de prulpoëten?
Heb ik zelf niet mijn doedelzak toegezongen:
‘Mijn trouwe doedelzak, het uur van scheiden nadert;
1)
Den Dichter voegt de lier: den Rijmer voegdet gij!

1)

J a n d e R i j m e r s o l d a a t , pag. 60:

Er zijn toch zooveel prulpoëten,
Dat mijn persoon geen schade doet.
1)

J a n d e R i j m e r s T o c h t e n T e r u g t o c h t , pag. 131.
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Heb ik in datzelfde vers niet getuigd:
‘'k Wil kunsteloos en vrij wat in mijn boezem leeft,
Wat mij de borst doorgloeit, op eigen wijs ontdoedlen.’

Heb ik in J a n d e R i j m e r 's H u w e l i j k s a a n v r a a g niet openhartig beleden:
‘'k Ben dichter, naar de menschen meenen:
Ik voor mij zelf, geloof dat nauw.’

Neen, dichter ben ik niet, maar rijmer, maar doedelaar. Rijmpjes geef ik en
doedeldeuntjes zing ik - anders niet, zoodat wat gij den dichter niet zoudt kunnen
vergeven, gij bij den rijmer door de vingers moet zien; zoodat gij een verkeerden
maatstaf aan mijn werk hebt aangelegd; zoodat m. é. w. gij uwe critiek hadt kunnen
inhouden.
Daar sta ik, ontwapend. Ik had niet met een dichter te doen. Hij zelf zegt het mij.
Maar dan die titel: G e z a m e n l i j k e GEDICHTEN en r i j m e n ! Die zou een mensch
op het dwaalspoor brengen. En vervolgens, waarom niet gebleven bij dat goede
plan, boven aan bladzijde 134 nu gedrukt helaas! te lezen:
mijn lied blijf steeds in vriendenkringen beperkt......
Waarom die rijmpjes en liedjes buiten de vriendenkringen door den druk
verspreid?...
Met deze vraag zou ik kunnen eindigen, maar nog iets ligt mij op 't hart.
We mogen hier den Rijmer gehoord hebben, onze kinderen kennen Goeverneur
den dichter. Hem, den kinderdichter, brengen wij met onze kleinen onze hulde en
bieden hem de liefde van ons hart aan. Als Jan de Rijmer lang zal vergeten zijn; als
deze ‘G e z a m e n l i j k e G e d i c h t e n e n R i j m e n ’ voor oud papier zullen zijn
verkocht, dan, en langen tijd nog daarna, zal de dichter van zoo menig kinderlied,
de kindervriend J.J.A. Goeverneur door een dankbaar nageslacht worden genoemd
en geëerd.
A m s t e r d a m , 14 Juni 1874.
J.A. TOURS.
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Bijdrage tot de Geschiedenis der dramatische vertooningen in de
Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Academisch Proefschrift van
J.H. Gallée. Haarlem, A.C. Kruseman.
De lof, die in de A l l g e m e i n e A u g s b u r g e r Z e i t u n g , volgens de mededeeling
1)
van de W e t e n s c h a p p e l i j k e B l a den , aan het geschrift van den heer GALLEE
toegezwaaid is, deed mijne belangstelling daarin, die door het lezen van den titel
reeds opgewekt was, nog toenemen. 't Gebeurt een ieder - en bepaald ieder
Hollandsch schrijver - niet, dat hij het Corinthe ziet van der vreemden hulde en
waardeering, en onwillekeurig komt men tot het besluit, dat hetgeen door den
vreemdeling wordt geprezen, een niet te verwerpen aanwinst is voor onze
letterkunde. Naar mijn oordeel vertegenwoordigt het proefschrift van den heer Gallée
inderdaad zulk eene aanwinst. Het onderwerp, dat hij behandelt, is van het hoogste
belang, zoowel op zich zelven als voor de verklaring van hetgeen zich later op
dramatisch gebied voorgedaan heeft in ons vaderland. Gallée spoort de diepste
wortelen na van de dramatische kunst, die zich in ons vaderland met de Rederijkers
volledig is gaan ontwikkelen en een tijd lang op ons nationaal tooneel zoo schoon
heeft gebloeid. Hij roept ons de oude Germanen voor den geest, met hunne vroolijke
optochten ter eere van hunne licht en leven schenkende goden, van de Z o n en
F r e y a vooral, gedurende de twee eerste maanden van het jaar, en doet ons zien,
hoe de zangen, bij die gelegenheid gezongen, samensmolten met de vertooning,
welke het doel was van den optocht, en tot samenspraken werden, waardoor de
grond gelegd werd tot den dramatischen vorm. Het Freya-feest vooral was geliefd
en in eere en zoo diep schoot de gewoonte, om dit feest met allerlei kluchtige en
grappige vertooningen te vieren, wortel in ons volksleven, dat tot op dezen dag toe
de overblijfselen daarvan gezien worden onder Roomschen en Onroomschen in de
vastenavondkluchten, die van overoude tijden dagteekenen en niets anders zijn
dan de verchristelijkte Freya-feesten. Zelfs de hierbij gebruikelijke vermommingen,
die Gallée thans van de straten verdwenen acht, kan men op vele plaatsen bij
gelegenheid van den vastenavondpret nog vinden.

1)

Zie de aflev. van December 1873.
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Alle beginselen zijn klein en gering. De in vastenavondkluchten en spelen
gemetamorphoseerde Freya-feesten van onze voorvaderen vertegenwoordigen de
dramatische kunst op eene niet bijzonder verhevene manier. Grove boert en vaak
zeer onkiesche aardigheden, luim en inval van het oogenblik vormden het onderwerp
dier dramatische vertooningen; de straat of een herberg het tooneel; een troepje
dartele kwanten belust op de gaven van hen, die zij met hunne samenspraken en
vertooningen vereerden - of plaagden, - ten einde zich hiervoor een vroolijken avond
te verschaffen, - ziedaar de geestelijke voorvaderen van onze Hollandsche acteurs
en actrices, want ook de meisjes deden somtijds heel prettig mee. Van lieverlede
ontwikkelde zich uit deze geïmproviseerde vertooningen een meer kunstmatig spel
op een ‘schavot’ ten aanschouwe van eene gansche volksmenigte, betaald door
de stedelijke regeeringen, of, gelijk de hedendaagsche straatkunstenaars, door de
toeschouwers zelven, of ook wel ter opluistering van de maaltijden, waarmede, naar
oud-Germaansche en oud-Hollandsche wijs, gewichtige plechtigheden werden
besloten door hen, die daarin de hoofdrol hadden gespeeld. Bepaalde vereenigingen
of gilden hielden er zich mede bezig, vereenigingen, die later waardig geacht werden
de kerkelijke processiën op te luisteren met hunne vertooningen, toen de behoefte
gevoeld werd om deze aantrekkelijker te maken voor het volk door het aanbrengen
daarin van een dramatisch element. De Nederlandsche dramatische kunst is dus
uit het volk geboren, niet als een van buiten aangebrachte kunstplant op den bodem
van het volksleven gekweekt. De mysteriespelen in de kerken, d.w.z. de
gedramatiseerde voordrachten van Bijbelsche tafereelen en van de kerkelijke leer,
hebben met het ontstaan der dramatische kunst, zooals die zich later in de
rederijkerskamers en op het nationaal tooneel ontwikkeld heeft, weinig of niets uit
te staan. De kunstplant van de kerkelijke mysteriespelen is in de broeikas zelve,
waarin zij gekweekt is, verdord, zonder vruchten voor de ontwikkeling der wereldlijke
dramatische kunst te dragen. De aanwijzing van het onderscheid, dat er bestaat
tusschen deze mysteriespelen, die door de priesters uitgevoerd werden en de
processiespelen, die door vereenigingen uit het volk vertoond werden, alsmede van
den onkerkelijken oorsprong der dramatische kunst hier te lande, maakt eene
voorname verdienste van Gallée's proefschrift uit. Doch het bezit nog andere
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verdiensten. De schrijver voert zijne lezers rond op een hoogst aantrekkelijk en
belangwekkend gebied van het volksleven der Middeleeuwen. Wij leeren uit zijn
geschrift de neigingen en gedachten, de humor en de onuitputtelijke levenslust van
het volk al weer beter kennen. Wij zien zijn kracht ontluiken na het te gronde gaan
van der edelen macht, en aldus helpt dit geschrift mede om licht te laten vallen op
die groote massa, die in onze geschiedboeken nog maar al te veel in de schaduw
gesteld wordt door de breede hehandeling van het woelen en werken der wereldlijke
en geestelijke vorsten en grooten. Wij kinderen des volks krijgen alzoo door Gallée's
schets wederom een belangrijk stuk van het leven en streven onzer eigenlijke
vaderen te zien, en dat doet ons goed aan het hart.
Ik wenschte, dat Gallée zijne rijke en schoone stof wat meer verwerkt had, d.w.z.
dat hij minder opsommend, minder chroniekmatig, meer tafereelmatig, schilderend
te werk was gegaan; dat hij niet zooveel onverwerkte, onverklaarde en onvertaalde
brokstukken uit allerlei oorkonden had opgenomen in zijn boek; dat hij deze, gelijk
zijne opmerkingen over Hroswritha, had verwezen naar een aanhangsel, gelijk de
heer Verwijs b.v. gedaan heeft met dit soort van apparaat in zijn keurig werkje over
Sinterklaas, welks inhoud in zoo menig opzicht verwant is aan dien van Gallée's
proefschrift. Ook wenschte ik, dat hij de beschavende hand hier en daar nog eens
1)
had laten gaan over zijn stijl . Door dit alles zou hij ongetwijfeld er toe bijgedragen

1)

Op bladz. 13 b.v. lezen wij den navolgenden leelijken zin: ‘Het was niet meer dan natuurlijk,
dat de geest des tijds zich ook aan den ridderstand meedeelde; zoodat sinds er ook op de
ridderburchten meer ontwikkeling en beschaving gekomen was en het bespiegelende element,
dat zich in de letterkunde openbaarde, zich ook hoewel langzaam aan de hoogere standen
mededeelde, men die ellenlange ‘loghenachtige gedichten van Arthure ‘en anderen niet meer
wilde hooren.’ - Op blz. 18 ‘Alles wat zij o p l e t t e n ’ voor o p m e r k t e n . En een weinig
verder op dezelfde blz. ‘eenmaal was het (het overbrengen namelijk van het opgemerkte in
den vorm der werkelijkheid) ook aan ons tooneel eigen, waar het echter voor navolgingen
van vreemden en wansmaak heeft plaats moeten maken.’ Behalve dat de tegenstelling
tusschen r e a l i s m e en n a v o l g i n g en w a n s m a a k niet juist is, is hier ook het meervoud
n a v o l g i n g e n in den zin van n a g e v o l g d e s t u k k e n misplaatst. - Op blz. 48 ontbreekt
er iets hetzij aan den inhoud, hetzij aan den vorm, waar wij lezen: ‘Nergens heb ik ook een
dergelijk (hoedanig een?) excuus voor het optreden van vrouwen gevonden, als in den proloog
voor Shakespeare's O t h e l l o , hetgeen dus zeker niet noodig zal geweest zijn, omdat als
er vrouwen voor de vrouwenrollen te vinden waren, deze wel reeds in de vroegste tijden door
vrouwen vervuld zullen zijn. - Op blz. 74 is het woord b o v e n d i e n geheel verkeerd te pas
gebracht in den zin: ‘Er kwamen w e l enkele kerkgezangen soms in, (in de processiespelen
namel.) D o c h s l e c h t s sporadisch; b o v e n d i e n konden deze niet uitblijven, waar de
geheele processie ter eere van O.L. Vrouwe of van andere heiligen was.’ Zoo zijn er hier en
daar meer kleine zonden tegen den stijl. - Eene kleine onjuistheid in den inhoud is ook nog
de vermelding op blz. 81, waar gezegd wordt dat de reuzen Gog en Magog ‘t o t h e t e i n d e
de

d e r 16 e e u w te Londen in Guildhall g e s t a a n h e b b e n .’ Ieder bezoeker van dit
fraaie gebouw weet, dat hunne reusachtige majesteiten tot op dezen dag de hoofdzaal
versieren, indien men nu ten minste de aanwezigheid van deze bonte sinjeurs eene versiering
noemen wil.
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hebben, dat zijn geschrift een nog ruimer kring van lezers gevonden had. Doch wij
mogen niet alles op eens vorderen van een pas beginnend auteur. Dit is zeker, dat
de eerste schrede, die de heer Gallée op het gebied der letteren gedaan heeft, een
flinke schrede is. Door zijn geschrift heeft hij bij vernieuwing eene waardige hulde
gebracht aan den bezielenden geest van zijn uitnemenden leermeester, die niet
licht vergeten zal worden door hen, die het voorrecht hadden zijn onderwijs te
genieten. Ik houd het er voor, dat allen, die het proefschrift van Gallée gelezen
hebben, zullen hopen en verwachten, dat deze eerste vrucht van zijne studie
betreffende het Nederlandsche volksleven in de Middeleeuwen niet de laatste zal
zijn.
Noordscharwoude.
M. BUYS.

II. Wis- en Natuurkunde.
1. Praktische Scheikunde van Roscoe en Jones, door Dr. M. Snellen. 's
Hage. Johannes Ykema. 1873.
2. Tijdschrift voor de Wis- en Natuurkundige wetenschappen, onder
redactie van de heeren A. Pelt, Directeur der H.B. School te Zaandam,
en J.W. Tesch, Leeraar aan de H.B. School te Amsterdam. Eerste
jaargang. Eerste stuk. - Deventer. W. Hulscher G.Jz. 1874.
1. De inhoud van dit werkje voldoet geheel aan den titel: aan practische scheikunde
is die inhoud gewijd. Theorie blijft
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geheel buiten rekening: het waarom wordt nergens beantwoord; slechts wat men
doen moet, soms met een enkele toelichting hoe men het behoort aan te leggen,
wordt hier medegedeeld. Iedereen nu, die maar eenigszins met scheikunde bekend
is, weet dat theoretische kennis zonder practische geschiktheid geen bekwaam
scheikundigen vormt niet alleen, maar zelfs het aanleeren dier wetenschap in den
weg staat. Even moeielijk en bijna onmogelijk als het is de verschillende uitkomsten
in hare bijzonderheden te leeren kennen - dat wil zeggen, zóó te weten dat men er
op elk willekeurig oogenblik gebruik van kan maken - wanneer slechts
boeken-geleerdheid zonder practische vorming verkregen is, even gemakkelijk raakt
men met die resultaten bekend en vertrouwd, wanneer men ze eenige malen onder
de oogen gehad heeft. Bovendien wordt door de practijk den leerling de wetenschap
zeer veel aangenamer en aannemelijker gemaakt: ze treedt hem in haar juist karakter
tegen, dat niet traditioneel maar empirisch is. Ook is voor zelfstandig onderzoek het
nemen van experimenten onvermijdelijk. en wie zal tot zoo iets komen die niet de
noodige handigheid en vaardigheid heeft opgedaan? Is dan ook de theorie onmisbaar
als sleutel, ter verklaring van hetgeen geschieden zal; zonder practijk blijft ze een
bespiegeling, een geheel dat voor den leerling geen leven heeft.
Eindeloos, als de wetenschap zelve, is het veld dat men voor zich heeft als men
tot de practische oefening overgaat, en daar ook hier een goede keus zoowel als
orde en regelmaat onmisbare vereischten zijn, zal ieder docent of autodidact zich
een plan behooren te vormen, waarnaar hij werken gaat. Hier geldt weer de waarheid,
dat hij die de reis meermalen met oplettendheid gedaan heeft, met den juisten en
meest geschikten weg bekend is en alzoo anderen tot gids kan strekken. De heeren
Roscoe en Jones hebben zich als zoodanig aangeboden, en Dr. Snellen heeft
hunnen arbeid ten deele in onze taal overgebracht. In de oorspronkelijke engelsche
uitgaaf vinden we het eerste gedeelte gewijd aan de beschrijving van de wijze
waarop eenige eenvoudige toestellen vervaardigd, en enkele praeparaten, vooral
gassen, bereid worden. Dit gedeelte is door den vertaler weggelaten; daar hij zich
voorstelde dat de gebruikers leerlingen zouden zijn, welke die bijzonderheden van
den leeraar mondeling vernomen hadden, vóór zij tot de proeven overgingen. Voor
leerlingen der hoogere burgerschool is alzoo het werkje in de
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eerste plaats bestemd: zij toch ontvangen het noodige voorbereidende onderwijs,
en werken later onder opzicht van den docent, die hier op allerlei zoogenaamde
kleinigheden kan wijzen, die het noodig of nuttig is in de praktijk te kennen.
Op het gebied der anorganische en organische scheikunde beide treffen we hier
de opgave van een groot aantal doelmatig gekozene reacties aan, die de leerling
op de aangewezene manier te voorschijn roepen moet. Ook worden er aan het slot
van het werkje eenige toepasselijke vragen gesteld, die hij kan beantwoorden. Heeft
hij dien cursus naar eisch doorloopen, dan bezit hij ongetwijfeld de geschiktheid om
zich met vrucht op verdere analyse en synthese toe te leggen. Mocht dit al niet zijn
voornemen zijn, toch zouden voor hem de gezegde oefeningen het voordeel gehad
hebben, dat de scheikunde hem tot een levende wetenschap, het geleerde zijn
eigendom geworden was. - Met het oog hierop, twijfel ik dan ook niet, of het boekje
zal gereedelijk zijnen weg bij de studeerende jeugd vinden.
2. Het aantal onzer nederlandsche tijdschriften is in het laatst van het vorige jaar
met één vermeerderd; namelijk één ter beoefening der wis- en natuurkundige
wetenschappen. Was de redactie, blijkens het prospectus, aan den eenen kant
overtuigd van het hooge nut en het aangename, dat er in het oplossen van
vraagstukken gelegen is; aan den anderen ontveinsde zij zich niet dat hare nieuwe
onderneming niet de eerste van dien aard was, en alzoo volstrekt niet mocht
beschouwd worden als in een lang gevoelde behoefte te voorzien. De overweging
echter dat van de bestaande tijdschriften geen enkel aan de voorwaarden voldeed,
dat het van meer algemeenen aard was, en tevens beknopt bleef, bracht de R. er
toe de voorgestelde uitgaaf te ondernemen. Het plan daarbij was, om de drie
maanden een reeks van twintig vraagstukken te doen verschijnen; van welke dan
later de oplossingen bekend gemaakt zouden worden. Die oplossingen zouden bij
voorkeur ontleend worden aan de ingezondene. De R. drukte namelijk de verwachting
uit, dat leerlingen der hoogere burgerschool, der gymnasiën, enz., zij die het
eind-examen reeds achter den rug hadden, jeugdige onderwijzers en verdere
liefhebbers der wetenschap hunne krrchten zouden beproeven ter beantwoording
der bedoelde vraagstukken, om daarna de resultaten hunner pogingen aan haar te
doen toeko-
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men. Tegelijk stelde zij zich voor, om bij voldoende deelneming een of meer prijzen
beschikbaar te stellen, voor hen, die in den loop van een jaar de meest voldoende
oplossingen hadden geleverd.
Het eerste stuk van den eersten jaargang, dat mij door de redactie der Vaderl.
Letteroefeningen ter bespreking toegezonden werd, bevat niet alles wat reeds van
dit tijdschrift verschenen is. Men vindt drie series van vraagstukken, twee van
vierentwintig en een van negentien, benevens de oplossingen der eerste
vierentwintig. Die vraagstukken hebben betrekking op de verschillende deelen der
wiskunde, welke aan de hoogere burgerscholen onderwezen worden, benevens op
physica en mechanica; terwijl er ook enkele over scheikunde en cosmographie
voorkomen: er is alzoo groote verscheidenheid. De vraagstukken schijnen mij toe
met zorg gekozen te zijn; ze leveren over het algemeen stof tot inspanning zonder
daarom slechts aan enkelen meer geoefenden de mogelijkheid der beantwoording
te laten. De leerlingen der hoogere burgerscholen, in het bijzonder die der laatste
klassen van den vijfjarigen cursus, hebben genoeg kunnen aanleeren om met vrucht
hunne pogingen aan te wenden.
Uit de ingezondene oplossingen blijkt, dat het vertrouwen der R. niet beschaamd
geworden is; verscheidene malen komt men van hetzelfde vraagstuk meer dan één
antwoord tegen. - Van harte wensch ik den aangevangen strijd op wetenschappelijk
gebied meer en meer jeugdige deelnemers toe. Moge een voornaam bezwaar, het
gebrek aan beschikbaren tijd, door doelmatige verdeeling en inkorting van enkele
vakken opgeheven kunnen worden.
Philosophische beschouwingen strekkende ter
b e s t r i j d i n g v a n h e t N i h i l i s m e . Haarlem. T. de Haan. 1873. 290
o

bladz. 8 .
Dit boek is een zonderling mengsel van goed en kwaad. Het bevat verscheidene
ongetwijfeld goede denkbeelden, doch tevens eene menigte onbewijsbare gissingen,
die als zekere waarheid verkondigd worden; en ook bepaalde dwalingen. Dit alles
wordt
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in eenen vaak door den zinnenbouw duisteren stijl voorgedragen, en daarenboven
onteerd door eenige nieuwe en bepaald verkeerd gevormde woorden. Wij willen dit
ons oordeel nader uitwerken.
Onder de ware denkbeelden rekenen wij deze: dat eene voortdurende ontwikkeling
en veredeling niet uit eindige en toevallige oorzaken alléén te verklaren is, maar dat
daartoe eene voortdurend werkende, oneindige oorzaak moet aangenomen worden,
daar toevallige, eindige oorzaken even goed achteruitgang als vooruitgang kunnen
te weeg brengen. Verder: dat het ontstaan van het bewustzijn uit het onbewuste
eene onbegrijpelijke zaak is, en het bestaan van bewuste eindige wezens tot het
aannemen van het bestaan van een bewust oneindig wezen dwingt. Ook: dat de
ontwikkeling der met bewustzijn begaafde wezens en bepaaldelijk der menschen
het hoofddoel van alle werkzaamheid zijn moet; en dat hiertoe het aannemen van
eenen onsterfelijken geest in ieder mensch een vereischte is, daar het dwaasheid
is iets te willen ontwikkelen, welk bestaan men loochent. Verder: dat strijd en arbeid
middelen zijn tot ontwikkeling der geesten, die door rust en voorspoed verslappen.
Ook heeft de schrijver naar waarheid opgemerkt: dat uiterlijke oorzaken alléén geen
voldoende oorzaak van ontwikkeling zijn kunnen, daar de aanleg, die de ontwikkeling
mogelijk maakt, er moet bijkomen. Over de vrijheid, welke aan die ontwikkeling moet
gelaten worden, komen in dit werk insgelijks goede opmerkingen voor; en bovenal
vinden wij het lofwaardig, dat hij als hoofddoel van alle streven naar ontwikkeling
het oneindige ideaal stelt, zonder hetwelk de wetenschap alleen om het praktische
nut beoefend en, als dit verkregen is, verwaarloosd moet worden.
Indien de onbekende schrijver deze denkbeelden in eene beknopte, duidelijke
verhandeling had voorgedragen, zou hij zich jegens zijne lezers zeker verdienstelijk
gemaakt hebben; doch hij heeft zich tevens op het veld der gissingen gewaagd, en
allerlei vreemde denkbeelden, zonder genoegzaam bewijs verkondigd, b.v.: dat de
geesten van den éénen wereldbol op den anderen overspringen; dat de wereldbollen
eigenlijk hun ontstaan aan de geesten, die er op wonen, te danken hebben; dat de
geesten, die genoeg in ontwikkeling gevorderd zijn, in den oneindigen geest opgaan;
dat de geesten der menschen reeds lang voor hunne geboorte bestaan hebben,
enz. enz. Met zulke dingen moet men tegenwoordig niet voor den dag komen; want
onze
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tijd is veel te geneigd, om bij alle beweringen naar het bewijs te vragen; en verlangt
vooral van wijsgeeren, dat zij niets zonder goede gronden verkondigen.
Ook heeft de schrijver verscheidene dingen gezegd, die bepaald onjuist zijn. Hij
zegt onder anderen, dat hemelbollen meer elkanders buren zijn, naar gelang hunne
massa meer gelijk is, hetgeen immers door het bestaan van de manen der planeten
weerlegd wordt; dat de sterren eene eivormige gedaante hebben, waarvan de lange
as wegens de aswenteling een scherpen hoek met de loopbaan vormt; dat de
warmtestralen door de zon in andere richtingen dan naar de aarde uitgestraald door
andere hemellichamen naar haar teruggekaatst worden enz. Ook is zijne bewering,
dat de geest van den mensch uit onnaspeurlijke atomistische vibratiën bestaat,
welke van de ééne stof op de andere overgaan, geheel onvereenigbaar met zijne
leer van de onvergankelijkheid van dien geest, en geheel onvoldoende om het
bewustzijn, vooral om het zelfbewustzijn te verklaren. Hij noemt die geesten wezens;
maar een wezen is toch meer dan eene vibratie.
Eindelijk moeten nog verscheidene onhollandsche uitdrukkingen afgekeurd worden.
De schrijver spreekt van met een zeer zwaar geweer o p g e l e g d te schieten, van
t e e l t k e u s , van eenen o e r g e e s t , van b e e l d i n g , van v e r o p e n b a r i n g
der zelfstandigheid, van o m r i n g i n g , van w a r m v i b r a t i ë n , van
a s s e n w e n t e l e n d e vloeistofbollen, enz. Deze uitdrukkingen toonen, dat de
schrijver de taal, waarin hij schrijft, niet goed meester is, hetgeen ook uit het
herhaaldelijk verwisselen van de letters t en d en uit het weglaten van het
koppelwoord is schijnt te blijken. Hij is denkelijk gewoon in het Duitsch te denken,
en het kost hem moeite zich in het Hollandsch uit te drukken.
Het is zeer jammer, dat in een werk, waarin wezenlijk vele goede denkbeelden
voorkomen, zulke verkeerde dingen in menigte gevonden worden. Hierdoor wordt
het nut, dat het stichten kon, bepaald tegengewerkt. Wij noodigen den schrijver uit
de waarheden, die in zijn boek gevonden worden, van de gissingen en de
onjuistheden en verkeerde uitdrukkingen te zuiveren, en die in eenen meer helderen
stijl, zonder onhollandsche woorden, in eene beknopte verhandeling samentevatten,
doch vooral zonder verwijzing naar het voor ons liggende werk, dat niet geschikt is,
om in Nederland vele lezers te vinden of goedkeuring

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

376
te verwerven. Dit is voor hem geen bezwaar, dewijl hij zoo verstandig is geweest
van zijnen naam te verzwijgen.

III. Onderwijs.
De vorsten en bewindvoerders van al de oude en nieuwe staten der
wereld, met geschied- en aardrijkskundige mededeelingen, mitsgaders
opgave van al de voormalige en nog bestaande geestelijke en wereldlijke
ridderorden, door P.A. VAN DEN BERGH. Te Haarlem bij A.C. Kruseman,
1873.
Uit den titel, dien wij volledig hebben afgeschreven, blijkt dat men in dit eene boek
van nog geen 500 bladzijden heel wat zal kunnen vinden. Dergelijke chronologische
opgaven van regerende vorsten enz. zijn, bij de beoefening der geschiedenis, nuttig
en gemakkelijk tevens. Zij komen het geheugen te hulp, en kunnen in ontelbare
gevallen tot baken strekken. Dertig jaar geleden verscheen, in het ‘Panthéon
classique et littéraire’ te Brussel, een werkje getiteld: ‘Vingt mille faits et dates depuis
la création du monde jusqu'à nos jours’, dat slechts 30 cents kostte en voor velen
zijn interest rijkelijk heeft opgebragt. Het was in den vreemde opgesteld, en zweeg
dus op menig punt voor den Nederlander belangrijk. Daarom zagen wij den arbeid
van den heer van den Bergh in blijde verwachting te gemoet, meenende hier
dergelijke opgaven, met dezelfde naauwkeurigheid, doch vollediger aan te treffen.
Toevalligerwijs viel, bij het eerste doorbladeren daarvan, ons oog op een paar
uitdrukkingen, die ons bevreemdden. Dit heeft ons geleid tot eene meer geregelde
lezing, dan waarvoor chronologische opgaven bestemd zijn, om een billijk oordeel
te vellen over den arbeid van iemand, die zelf in het voorberigt op zoo uiterst
bescheiden toon over de leemten en de strekking van zijn werk spreekt. Wij hebben
tegen den inhoud daarvan nog al bezwaren te opperen, doch wenschen dit in den
zelfden geest te doen, en zullen ons dus geenerlei kwinkslag veroorloven, waartoe
kleine vergissingen of onjuistheden op historisch gebied zoo ligt aanleiding geven.
Naar het ons voorkomt, ligt de groote fout in de geschied- en
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aardrijkskundige mededeelingen, die te veel geven in een klein bestek. Op den titel
afgaande, meenden wij hier en daar eene historische of geographische opmerking
te vinden; doch nu bleek het in het plan des schrijvers te liggen, alle staten der
wereld in hun omtrek te schetsen, zonder dat het hem doenlijk was in beschouwingen
te treden over die punten, waarover verschil van meening bestaat. Dit zal niemand
in een geschrift van dezen omvang verwachten, wel echter, dat het eene gevoelen
tegenover het andere gesteld, of ten minste een leidend beginsel aangenomen
wordt.
Hierbij vragen wij terstond: ‘Welk gebruik maakt de schrijver van de uitkomsten
der kritiek?’ Gaarne zouden wij, in een werk van dezen aard, waar verschil van
meening bestaat, de traditioneele opvatting nevens de afwijkende geplaatst zien.
Nu wordt ons het benuttigen der kritiek beloofd, hare overdrijving gegispt, en kan
men zich dus eenigermate voorbereiden op het vinden van alles, wat slechts
eenigzins houdbaar is, Dit is zeker voor eene chronologische opgave aan te bevelen;
want het kan zijn nut hebben, ook van fabelachtige personen of gebeurtenissen te
weten, tot welken tijd zij volgens de overlevering behooren. Zonderling klinkt echter,
reeds op de eerste bladzijde: ‘Daar betoogen tegen den langen levensduur der
menschen vóór den zondvloed op geene aannemelijke gronden berusten, blijft de
oude leer gehandhaafd, volgens welke er sinds de schepping van den mensch
ongeveer 59 eeuwen zijn verloopen.’. Wij hebben volstrekt niets tegen de handhaving
der oude leer, maar tegen de uitdrukking, waaruit men zeer ten onregte zou
opmaken, dat zij, die den langen levensduur betwijfelen, het tijdsverloop korter
stellen. Met eerbiediging van ieders gevoelen, hadden wij hier liever eenvoudig
gelezen: ‘Volgens de gewijde oorkonde, is enz.’ Bij de inleiding tot Azië, worden de
algemeene taal der eerste eeuwen, de lange levensduur en de vaak bestreden
gevolgen der polygamie evenzoo als onbetwistbare waarheden aangenomen.
Hetzelfde geldt van het eerste menschenpaar, de vijf rassen en de tamelijk
vermoeijende lijst der nakomelingen van Sem, Cham en Japhet. Wij kunnen ons
met het opnemen der laatsten zelfs ten volle vereenigen; doch vragen te gelijk,
waarom of de fabelachtige koningen van Schotland niet insgelijks genoemd zijn,
welker namen op een gegeven oogenblik voor dezen of genen niet minder belangrijk
kunnen zijn.
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Behalve die opzettelijk weggelaten Schotsche koningen, hebben wij nog andere
vorsten en bewindvoerders gemist, waarnaar een Nederlander ligt zal vragen.
Waarom zijn noch de vorsten van Nassau, noch die van Oranje opgenomen? De
laatsten zijn niet eenmaal genoemd, en de eersten worden op p. 113 slechts vlugtig
aangeduid, waar de Nederlander juist verlangt te weten, hoe de zaak in elkander
zit. Perzië is vollediger behandeld, dan Nassau. Bij het opslaan van Azië, ontwaart
men een tal van rijken, die al lang verdwenen zijn en welker vorsten of
bewindvoerders toch vermeld worden. Waarom, vragen wij, niet evenzeer de
gouverneurs der Nederlandsche Kaapkolonie? Doch het geheele zuiden van Afrika
schijnt vergeten te zijn; want noch de Engelsche gouverneurs, noch de presidenten
van de Transvaalsche republiek en den Oranje-vrijstaat worden genoemd. Zij kunnen
tot dus verre geene reeks aanwijzen, doch hebben dit gemeen b.v. met Liberia, dat
p. 387 minder stiefmoederlijk is bedeeld. Op denzelfden grond, kan men zich
verwonderen, dat bij Ierland wel over de Fenians, niet over de Oranjemannen wordt
gesproken; dat elders p. 436, bij de opnoeming der voornaamste ridders van de
Ronde tafel, juist Percival wordt verzwegen, die toch, met het oog op Maerlant's
herhaalde opmerking, in Nederland nog al bekend schijnt geweest te zijn.
Doch ons voornaamste bezwaar tegen het werk spruit minder voort uit hetgeen
verzwegen, dan uit hetgeen gezegd is. Schetsen, met de teekenstift of met de pen
vereischen niet minder zorg, dan eene uitgewerkte schilderij of een omstandig
verhaal. Welk eene diepe gedachte kan niet liggen in een enkelen breeden trek, in
een enkel zorgvuldig gekozen woord! Maar ook het omgekeerde is waar, en wij
zullen in bijzonderheden aantoonen, dat de schetsen, door den heer v.d. B. bij de
overigens verdienstelijke lijst van vorsten en bewindvoerders gevoegd, telkens
aanleiding moeten geven tot eene onjuiste opvatting of tot misverstand. Wie eenigzins
op de hoogte is, raadpleegt een dergelijk werk alleen voor namen en jaartallen. Men
stelle zich dus op het standpunt van den niet deskundige, die iets meer wenscht te
weten.
Op bladz. 38 vindt hij: ‘Dirk IV, zoon des vorigen; ongehuwd. Op eene wandeling
langs de wallen te Dordrecht werd hij door een vergiftigen pijl getroffen, tengevolge
waarvan hij na drie dagen overleed.’ Bladz. 39: ‘Ada, dochter des vorigen. Om niet
onder voogdij te komen van haren oom Willem,
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trouwde zij heimelijk met Lodewijk, zoon van Gerard, graaf van Loon.’ Bladz. 43
wordt Margaretha eenvoudig de oudste zuster en naaste erfgenaam van Willem IV
genoemd, als ware er nooit sprake geweest van den aard van het leen. Gebrek aan
ruimte kan hier de reden niet zijn, daar bladz. 44, naar aanleiding van Willem's
langdurige krankzinnigheid eene verzuchting bevat over ‘het lot van den zoon, die
om eer en goud gewapend opstond tegen zijne moeder!’ Wij, voor ons, zouden
verreweg de voorkeur geven aan volledige opgaven van regerende personen, gelijk
op bladz. 32 van de bisschoppen van Luik, zonder meer. - Jan, hertog van Touraine,
was nog geen erfgenaam van Karel VI, toen Jacoba in 1415 met hem huwde, gelijk
wij bladz. 45 lezen. Op dezelfde bladz. leest men, dat ‘de paus’ haar huwelijk met
Jan van Braband ontbond. Is dit Martinus V of Benedictus XIII? Nog minder begrijpen
wij, welke keizer Frans II op bladz. 47 als tijdgenoot van Philips van Bourgondië
bedoeld wordt. Frederik III was keizer van Duitschland van 1440-1493.
Naarmate wij verder komen, wordt de gelegenheid tot misverstand niet minder.
Wat beteekent bladz. 58: ‘De generaliteitslanden waren de deelen van Brabant,
Vlaanderen, Gelderland en Limburg, welke de staatsche zijde k o z e n en daarom
bekend zijn onder de namen van Staats-Braband’, enz.? - Zoo hier als later, hebben
wij kortheidshalve onderstreept. - Klinkt het niet meer dan zonderling, als wij bladz.
63 volkomen juist lezen: ‘Voorts n a m e n de staatschen b e z i t van de zoogenaamde
Generaliteitslanden, die nimmer gemagtigden ter vergadering der Algemeene Staten
hebben mogen zenden, o p g r o n d d a t z i j o p S p a n j e v e r o v e r d e n
n i e t v r i j w i l l i g t o t d e U n i e t o e g e t r e d e n w a r e n ’? Zonder eenige
tijdsbepaling, wordt bladz. 61 gemeld, dat de vergadering der Staten-Generaal te
's Hage onafgebroken zitting hield, en den titel van Hoog Mogenden voerde; dat er
een collegie der Admiraliteit was, verdeeld in vijf kamers. Het laatste veronderstelt
eene onderlinge betrekking, die niet bestond; met betrekking tot den titel der
Staten-Generaal, volgt op bladz. 65 de noodige opheldering; de zittingen werden
eerst onafgebroken, na het verblijf van Leycester hier te lande.
Schier tegen elke bladzijde is deze of gene bedenking te maken. Doch wij moeten
ons bekorten! Bladz. 72 gewaagt van de erkenning der Bataafsche, republiek door
Frankrijk en van de
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pogingen om alle gewesten onder een opperbestuur te brengen. En dan worden
als het eerste daarvan genoemd, van 26 Januarij 1795 tot 29 Februarij 1796, de
Provisioneele vertegenwoordigers van het Hollandsche volk, door wijk- en
grondvergaderingen in de voornaamste steden gekozen. Maar de Staten-Generaal,
schoon in den geest van den tijd gezuiverd, bleven tot 1 Maart 1796 bestaan. Na
de verheffing van Lodewijk Napoleon tot koning van Holland, staat bladz. 73:
‘Gedurende de afwezigheid van den verkozen koning werd het bestuur gevoerd
door den president der Hoogmogenden’. Die afwezigheid duurde slechts weinige
den

dagen. Den 5 Junij legde Schimmelpenninck zijn ambt neder; denzelfden dag
aanvaardde Lodewijk de kroon. Hij zond terstond den admiraal Verhuell, als zijn
gemagtigde, en kwam zelf omstreeks veertien dagen later. Tijdens de inlijving was
er: ‘een gouverneur-generaal (e e r s t L e b r u n , o u d c o n s u l v a n F r a n k r i j k ,
later de prins-hertog van Plaisance,opperschatmeester van
h e t K e i z e r r i j k ) enz. Wie zou bij het lezen dier woorden vermoeden, dat Lebrun
en de hertog van Plaisance één en dezelfde persoon waren? Nederland herwon
zijne onafhankelijkheid en werd een koningrijk onder Willem I en Willem II, die 28
November 1840 te Amsterdam gehuldigd werd, ‘bij welke gelegenheid hij de grondwet
van 1840 beëedigde. Bij besluit van 25 October 1848 werd eene nieuwe grondwet
ingevoerd, waarbij 's Konings inkomen werd vastgesteld op 1 millioen guldens,
vermeerderd met de opbrengst der kroondomeinen.’ Welk denkbeeld moeten deze
woorden, alleen gevolgd door eene opnoeming der provinciën, door eene vermelding
der afzonderlijke grondwet van Luxemburg, de verkiezing van de leden der eerste
en tweede Kamer en de afschaffing der titulatuur voor de laatste, van den koning
en de natie in 1848 geven? Een vreemdeling, die het las, zou terstond denken aan
eene geoctrooijeerde grondwet, waarbij het inkomen der kroon op den voorgrond
stond.
Vele misstellingen, die in het naschrift verbeterd zijn, laten wij onaangeroerd,
hoewel de oorzaak der meeste tamelijk onbegrijpelijk is. Haar getal is vrij groot,
evenals dat der drukfouten Ééne verbetering in het naschrift p. 479 heeft ons slechts
ten halve voldaan. Wij vinden er letterlijk: ‘blz. 170. 1830-1848. Lodewijk Filips, voor
“broederszoon” leze men “verre neef” van Lodewijk XVI. Lodewijk Filips was een
afstammeling in
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den

den 6 graad (de m e e r b e t n a ä c h t e r k l e i n z o o n ) van Lodewijk XIII.’ Wij zijn
benieuwd, of de zamenstellers van het woordenboek het door ons gespatiëerde
woord zullen opnemen, doch zouden hier duidelijkheidshalve liever gelezen hebben,
dat hij in de regte linie een nakomeling was van den eenigen broeder van Lodewijk
XIV.
Nog een enkelen blik in het buitenland, om te doen zien, dat ook daar niet alle
onjuistheden zijn weggenomen. Bladz. 104 zegt, dat Napoleon in 1806 aan den
laatsten Duitschen keizer Frans II den titel van keizer van Oostenrijk verleende.
Beter staat op bladz. 154, in regtstreeksch verband met Napoleon's eigen verheffing,
dat keizer Frans den gemelden titel in 1804 aannam. Omgekeerd meenen wij, dat
Clovis, na het omhelzen van het christendom, den titel van Aller-Christelijkste koning
niet aannam, gelijk op bladz. 161 staat, maar dat hij dezen ontving van den paus,
of ten minste van de geestelijkheid, omdat hij zich bij de Katholijke leer aansloot,
terwijl de meeste vorsten van dien tijd Arianen waren. Bladz. 167 leest men van Jan
den Goede: ‘op nieuw gevangen genomen, waarop hij in 1364 overleed.’ - Hij ging
vrijwillig naar Engeland terug, omdat hij de aangegane verbindtenissen niet eerlijk
kon nakomen. - Bladz. 176 staat van de beide Bourgondiën: ‘Zij werden evenwel
in 1493 aan de Nederlandsche vorsten teruggegeven en gingen in 1555 met Filips
II aan de Spaansche koningen over. Deze behielden ze, totdat zij in 1674 door den
Franschen koning Lodewijk XIV veroverd en bij den Nijmeegschen vrede van 1678
bepaaldelijk aan Frankrijk gehecht werden.’ Dit is echter alleen toepasselijk op het
graafschap, nl. Franche-comté. Het hertogdom Bourgondië bleef sedert 1477 aan
Frankrijk, en het is bekend, dat Karel V, bij den vrede te Madrid, vruchteloos den
afstand had bedongen.
Onder de korte toevoegsels ter kenschetsing van personen of toestanden zijn
velen overbodig of minder juist gekozen. Willem Rufus e.a. worden ‘berucht’ om
hun rijkdom genoemd. Ieder zal toegeven, dat men zich berucht kan maken door
het gebruik van een buitengewonen rijkdom, zonder daarom dit woord toe te passen,
op hen, die zich alleen door het bezit van groote schatten onderscheiden. Hoe weinig
consequent met die bijvoegsels is te werk gegaan, blijkt o.a. bladz. 246, waar bij
Jane Grey volstrekt niets aangaande hare geloofsbelijdenis wordt ge-
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zegd, en weinige regels later wel betrekkelijk die van Elisabeth.
Alles te zamen genomen, is tegen den inhoud dezer lijst van vorsten en
bewindvoerders nog al iets in te brengen, gelijk wij meenen voldoende aangetoond
te hebben. Toch zouden wij eene chronologische opgave van vorsten en
bewindhebbers, waarbij deze gevoegelijk ten grondslag gelegd kon worden, ten
zeerste toejuichen. De inrigting moest evenwel anders zijn. Geene korte schetsen
van de geschiedenis des vaderlands of van algemeen bekende rijken in Europa.
Alleen van een kleinen staat, in eenig afgelegen oord der wereld opgekomen, zou
dit nuttig kunnen zijn. De stamhuizen, bij eene opsomming van regerende vorsten
geen ondergeschikt punt, moesten duidelijk aan het hoofd, niet half verscholen
tusschen de jaartallen gedrukt worden. Alle bijvoegsels, achter de namen, behoorden
zich te bepalen tot historische opgaven, b.v. huwelijken, ouderdom, staatsstukken
en munten, waarvan de heer v.d. B. er velen genoemd heeft. Verder kon men daarbij
voegen sommige noodwendige ophelderingen, waartoe door het wegvallen van
overtollige bijzonderheden ruimschoots gelegenheid zou zijn.
Duidelijkheid moet op den voorgrond staan. Wat niet in weinig woorden te zeggen
is, blijve liever onaangeroerd. Personen, die elkander eene waardigheid betwisten,
partijschappen behoeven slechts gemeld te worden. Dergelijke zaken zijn toch niet
met een paar woorden grondig uiteen te zetten, en hier ware de verwijzing naar
eenig uitgebreid werk voldoende. Daarentegen zijn er punten, die o.i. in eene
chronologische opgave behooren opgehelderd te worden, omdat alleen een blik op
de naamlijst b.v. de overgang van het eene stamhuis in het andere, of de schijnbare
storing in de geregelde volgorde, eene vraag kan uitlokken.
Hierbij slaan wij nogmaals het besproken werk op, om onze bedoeling te
verduidelijken, en geenszins om de reeds geopperde bezwaren nog met een te
vermeerderen. Bladz. 143 wordt gezegd ‘Aan al de mannelijke nakomelingen in de
verschillende liniën van dit geslacht (nl. Reuss) is tot den huidigen dag de naam
van Hendrik gegeven. Die gewoonte was reeds omstreeks het jaar 1130 ingevoerd
door Bertha, gemalin van graaf Hendrik III, die hofmaarschalk was van keizer Frederik
I.’ En eenige regels verder: ‘De opvolging der Hendriken (die zich slechts door een
cijfer, naar rangorde van geboorte, achter hunne namen
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onderscheiden), mitsgaders de plaats gehad hebbende vereeniging van enkele
vorstendommen gedurende deze eeuw, zijn:
o

1 Oudere linie.
a. R e u s s - G r e i z .
1800 e.v. de namen van Hendrik XIII tot Hendrik XXII.’
Zoo ver is alles te begrijpen, in weerwil der kleine getallen, nadat reeds 1130 een
aanvang is gemaakt. Bij de hierop volgende jongere linie wordt gezegd:
b. R e u s s - L ö b e n s t e i n .
Hendrik XXXV, in 1805 opgevolgd door zijn vollen neef Hendrik LIV, wiens oom
Hendrik XXI wordt genoemd. Dit klinkt vreemd, doch nog vreemder, dat in
R e u s s - E b e r s d o r f sedert 1779 een Hendrik LI regeerde, die een zoon was van
Hendrik XXIV, en werd opgevolgd door een zoon, die weer Hendrik LXXII heette.
Deze stierf in 1853 kinderloos, waardoor zijn vorstendom verviel aan
R e u s s - S c h l e i t z , waar toen Hendrik LXII regeerde, wiens vader Hendrik XLII
en wiens grootvader Hendrik XII was.
Aangenomen dat de opgave volkomen naauwkeurig is, hetgeen wij in hoofdzaak
niet betwijfelen, vragen wij slechts, hoe iemand uit al die Hendriken met hunne cijfers
wijs moet worden. Dergelijke punten behoorden o.i. te worden toegelicht, waartoe
volstrekt geen omslagtig betoog vereischt wordt. Zoo wij ons niet bedriegen, heeten
werkelijk in beide liniën alle kinderen Hendrik, doch telt de eene tot honderd, om
vervolgens weer met één te beginnen, en telt de andere linie door tot den aanvang
eener nieuwe eeuw, waarin de eerst geborene eene nieuwe reeks opent. Met eene
dergelijke aanwijzing, die tot opheldering dient en tot geenerlei misverstand
aanleiding kan geven, zou men o.i. den raadpleger eener chronologische opgave
meer baten, dan met de vlugtige vermelding van hetgeen bijna in elk schoolboek
beter en vollediger te vinden is.
Ongaarne hebben wij van een boek, dat zich door een goed uiterlijk aanbeveelt,
en waarvan de zamenstelling ongetwijfeld veel hoofdbrekens heeft gekost, nog al
gebreken aangetoond. Wij vermeenen echter ons oordeel voldoende gestaafd, en
met bescheidenheid uitgebragt te hebben. Klinkt het ergens hard, zoo kan dit slechts
voor een gedeelte op onze rekening gesteld worden. Mogt het werk, ondanks alle
bedenkingen, die er tegen in te brengen zijn, bij de bestaande behoefte aan iets
dergelijks, zijn
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weg vinden, dan kunnen wij alleen verzekeren, dat het o.i. een gewijzigden herdruk
verdient. Men noeme dit eene sobere lofspraak over een pas uitgekomen boek;
doch zij is welgemeend, en wat meer zegt, o.i. volkomen waar.
N i e u w e d i e p , Junij 1874.
B.D.

IV. Biblioscopie.
Samuel Smiles. Help u zelven. Proeven van geestkracht en volharding
uit het leven van beroemde mannen. Vierde druk. Prijs f 0.80.
Emile Souvestre. Een wijsgeer onder de hanebalken. Derde uitgaaf,
bezorgd door J.J.A. Gouverneur. Prijs f 0.35. Beiden Rotterdam H.
Altmann.
Het eerstgenoemde dezer twee volksboekjes, uit het Engelsch vertaald, geeft in
eene menigte voorbeelden te aanschouwen hoe men door vlijt en volharding tot
kennis en welvaart kan opklimmen. 't Zijn allen Britten; velen onder hen zijn ook
buitenslands bekend, maar veler ‘beroemdheid’ bepaalt zich tot hun vaderland, waar
daarom dan ook de verzameling voorbeelden haar meeste nut stichten kan. De
Nutsmaatschappij heeft, naar ik meen, besloten een afdruk van deze vertaling aan
ieder harer leden uit te reiken. Zij moet weten wat zij doet; meer aanbeveling zou,
vergis ik mij niet, eene omwerking of navolging hebben verdiend, waarin niet
uitsluitend Engelschen werden vermeld, maar ook anderen, vooral ook Nederlanders.
In het andere boekske vindt men meer ware en eenvoudige levenswijsheid dan
in menig dik boek. De schrijver is gunstig bekend en de naam van den vertaler aan
het hoofd van een volksschrift eene aanbeveling.
H.
v.O.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
Nederlandsche Dames en Heeren. Novellen van Dr. Jan ten Brink. Leiden,
A.W. Sijthoff, 1873.
Toen Dr. Jan ten Brink verleden jaar onze literatuur verrijkte met eenige novellen,
die hij onder den titel van ‘Nederlandsche Dames en Heeren’ de wereld inzond, is
hij voor menigeen een oorzaak van vergissing en teleurstelling geworden. Wie
kennis gemaakt had met zijn Indische Dames en Heeren, mocht vermoeden, dat
hij in den nn verschenen bundel een beeld van de Hollandsche samenleving zou
schetsen, gelijk hij dit vroeger van de Europeesche maatschappij op Java had
beproefd. Deze titel echter dient cum grano salis opgevat te worden. Hij zegt eigentlijk
niets anders dan dat het meerendeel der Dames en Heeren, die in dit boek
voorkomen, Nederlanders zijn, iets wat men ook zonder nadere aanduiding wellicht
begrepen zou hebben. Zoekt men naar een eenheid in deze bonte verscheidenheid,
men zal geen andere kunnen vinden dan die, welke berust op het feit, dat de Heer
ten Brink al deze opstellen gemaakt heeft. Konden de rhetorijker Gerbrand
Adriaensen Brederoô en Joffer Tesselschâ benevens hunne vrienden en
huisgenooten eens even uit hnn graf opstaan, zij zouden zeker den schrijver ten
hoogste dankbaar zijn, als zij zagen welk een voorname plaats hij hun onder de
Nederlandsche Dames en Heeren heeft ingeruimd, en onder den indruk dier
verrassing, waarschijnlijk ook beleefd genoeg zich betoonen om de gebreken van
het gezelschap, dat inderdaad niet altijd even geestig is, door de vingers te zien.
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De auteur, wien niemand kennis van taal en stijl ontzeggen zal, schijnt bij het kiezen
van zijn titels meermalen het slachtoffer te zijn van een boozen geest, die hem zeer
eenvoudige regels doet vergeten. Men heeft er op gewezen, dat hij zijn laatsten
roman niet had moeten doopen: ‘De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen, w i e
hij scheen en w i e hij was,’ maar: De schoonzoon van Mevrouw de R.: wie het
scheen en wie het werd. Ook de opschriften in de ‘Nederlandsche Dames en Heeren’
worden soms ontsierd door dergelijke onnauwkeurigheden. Boven een der opstellen
1)
lees ik: ‘Eene opvoeding in de Stalles, korte m a a r haagsche geschiedenis.’ Wat
de Heer ten Brink bedoelt is niet recht duidelijk. Wordt het korte der geschiedenis
ons vergoed door haar haagsch karakter, zoodat ‘k o r t maar haagsch’ ongeveer
van gelijke beteekenis is als ‘k o r t maar krachtig’? Ik durf het niet beslissen. Blz.
127: ‘Hier begint de waarachtige historie van Mijnheer Apollo en hoe hij aankwam
in Beotië.’ Nu begint deze waar- achtige historie juist met de aankomst van den
Heer Apollo in B. en het wordt voor den lezer een wanhopige zaak als hij, naar de
aanwijzing van den schrijver, die twee gebeurtenissen wil trachten te onderscheiden.
Ik zou echter er niet afkeerig van zijn ten opzichte van deze novellen en
hoofdstukken het spreekwoord van toepassing te verklaren: ‘de naam doet minder
ter zake’, ware het niet, dat diezelfde booze geest ook tusschenbeide den Heer ten
Brink tot het bezigen van onjuiste uitdrukkingen in de verhalen zelf had verleid. 33:
‘Hij heeft een reusachtigen strik uit zijne rotsharde witte das weten saâm te knutselen
van zoo g r o o t e s y m m e t r i e , dat hij het hoofd nauw durft te bewegen.’ (Wat
een g r o o t e symmetrie mag zijn?) 55: ‘Vechters had te vergeefs gepoogd den
woorden v l o e d van den rederijker a f t e b r e k e n .’ 128: ‘Eene kar droeg
v o o r n a m e l i j k eene enorme houten kist, die hoog opstond en door een paar
soliede koffers in evenwicht werd gehouden.’ Hoe een kar iets voornamelijk draagt
is minder duidelijk, 132: ‘De derde eindelijk blies rookwolken weg en dronk t e v e n s
zijn glas uit,’ terwijl hij wederom na een pooze o p m e r k t e : - ‘Pas maar op Hillegien.’
197: ‘Hendrik heeft den koffer helpen opladen en verklaart d a a r i n duidelijk twee
gesluierde dames te hebben zien zitten.’ Een wonderlijke Hendrik

1)

Hier en elders heb ik gespatieerd.
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voorwaar en een vreemde geschiedenis ook! 245: ‘De b e w u s t e blauwe kamer.’
248: ‘Beide waren jong noch oud, de een was er te schraal, de ander te korpulent
voor’ ('t heeft wel iets van onzin). 198: ‘Hij w r e e f de handen radeloos in e e n en
rukte aan het weinige grijze hair op zijn schedel’. 281: ‘Zij kon het niet onderdrukken,
dat gevoel van weedom en teleurstelling, dat haar plotseling vermeesterde en een
heeten stroom van tranen d o o r hare vingeren deed vloeien.’ 286: ‘Agenten van
politie’ - - die er ook niet voor zorgen kunt, dat de jonge kinderen bij de slachthuizen
hun gemoed beschaven door de studie van het bloederig huidafstroopen der
geslachte ossen.’ (Verschrikkelijke beschuldiging!)
Men zou echter verkeerd doen met op grond van deze uitdrukkingen aan te
nemen, dat de Heer ten Brink een slordig stijlist was. Het tegendeel is waar. Meestal
is zijn taal en schrijfwijs zoo zuiver mogelijk. Over 't algemeen zijn de volzinnen
vloeiend en is hem de kracht en juiste beteekenis der woorden bekend. Wat meer
zegt, hij heeft zich een eigen spelling en stijl verworven, die blijkbaar de vruchten
zijn van eene grondige studie der Nederlandsche taal en letterkunde. Zijn proza
doet in sommige opzichten denken aan dat der zeventiende eeuw. In vergelijking
met de gewone schrijftaal ligt er een aristokratische tint over verspreid. Het is degelijk
en deftig, beweegt zich langzaam en neemt alle mogelijke vormen getrouw in acht.
Het heeft zijn eigenaardige deugden, doch ook de gebreken die aan dezen grenzen.
Blijft het verwijderd van die platheid en grilligheid, waarin sommigen het kenmerk
der schoonheid gelegen schijnen te achten, van een gebrek aan levendigheid, een
zekere omslachtig heid valt het niet altijd vrij te pleiten. De spelling van Dr. ten Brink
tot op zeker hoogte het beeld van zijn stijl, zou men misschien ‘degerokte’ kunnen
noemen; ze is zoo deftig mogelijk. Zelden of ooit neemt hij de vrijheid een toonlooze
e te laten wegvallen; bij geen schrijver zal men minder afkortingen of uitwerpingen
aantreffen dan bij hem. Bijv.: ‘Alle de bewoners der kapitale heerenhuizinge’, ‘de
danseresse’, ‘de kunstenaresse’, ‘gantsche’, ‘althands’, ‘het voorleden’, ‘eene
goudasche pijp’, enz. ‘In zijn binnenkameren bezig zijn’, zegt hij van iemand die
thuis in zijn fauteuil zit. ‘Zoo noem mij dan toch den naam dier vriendinne’, roept de
heer Vcchters uit met ‘stoutmoedige voortvarendheid’ als hij ten toppunt van ongeduld
is gekomen. De breedste vormen vin-
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den genade in zijn oogen. ‘Het h o o g s t e toppunt’, ‘de eenigste’, ‘de volmaakste’,
‘de volkomenste’, zijn uitdrukkingen, die hem niets te veel zeggen. Dit alles heeft
ten gevolge dat enkele heel onnoozele woorden en gezegden er soms verbazend
voornaam uitzien. Dezelfde neiging, om den langeren vorm boven den korteren te
kiezen, openbaart zich evenzeer in de benamingen, waaronder de Heer ten Brink
de personen aanduidt, die hij doet optreden. B.v.: ‘De exgrutter-teekenmeester en
kunstschilder’, ‘de ridder van het Laubenstein-apfenroder Luipaard’, ‘de
ex-adjunkt-kommies’, ‘de waardige beschermer der kunst’, ‘de gulle
kunstbeschermer’, ‘de bedrogen balletvriend’, ‘de kunstlievende operabezoeker’,
‘de eerwaardige’ of ‘de edele Maecenis’, ‘de kamer Merkurius’, enz. Het kan soms
noodig zijn den eigennaam met een dergelijke omschrijving af te wisselen, doch het
is zeer gevaarlijk hierbij de juiste maat niet in 't oog te houden. Wanneer zulk eene
quasi-geestige persoonsaanduiding al te dikwijls het ‘hij’ of ‘hem’ vervangt, redt men
de welluidendheid door de gemaaktheid, wat geenszins als een winst te beschouwen
is. En het zijn niet alleen de personen, die zich in dit opzicht te beklagen hebben,
ook zaken en handelingen worden nu en dan op zeer gekunstelde wijs beschreven.
Wanneer Dr. ten Brink zegt (p. 170): ‘deze haakte een vierkant glas tusschen de
leden van zijn rechteroog’, brengt hij als auteur zijn eenvoud in verdenking. Deze
wijs van zich uit te drukken moest men, dunkt mij, overlaten voor een soort van
menschen, die niet tevreden zijn met in 't dagelijksche leven een rok te dragen,
maar liefst er een begeeren met zeer lange panden, die zij omziende kunnen
bewonderen. Het sierlijke is hier potsierlijk geworden. Dat iemand zijn lorjnet opzet,
is iets zeer alledaagsch en volstrekt niet onrustbarend, maar een vierkant glas
tusschen de leden van zijn rechteroog te haken is een handeling, die 't begin van
een kunstbewerking schijnt te zijn. Vondels vermaning: ‘Elck ding wil met zijn eige
maniere van spreeken uitgebeelt en niet al te verre gezocht worden’ wordt wel eens
door dezen novellist te weinig bedacht.
‘Eene begrafenis in den zuid-atlantischen oceaan’ opent de rij dezer novellen. 't
Is een eenvoudig, aandoenlijk verhaal, zeer natuurlijk beschreven. Deze zestien
bladzijden mogen in meer dan éénen zin de eerste van het boek genoemd worden.
Het tooneel dat zij schetsen is naar het leven geteekend.
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Ik geloof niet dat we dit ook getuigen mogen omtrent het volgende opstel, dat onder
tamelijk omslachtigen titel zich aanmeldt. ‘Ter koperen bruiloft van den WelEdelGeb,
Heer Casper Janssen van der Comme, Aannemer van publieke werken. - Eene
bijdrage tot de geschiedenis der zeden en usantiën van de amsterdamsche
burgermaatschappij uit de tweede helft der negentiende eeuw.
“Och, Amsterdam, jij goeije stad!
'k Wou, dat je meer courage hadt,
Ja meer courage hadt!”
Liedeken van Piet Bocheljoen.’

't Zou mij verwonderen wanneer iemand, na de lezing dezer novelle, met Piet
Bocheljoen instemde en den Amsterdammers nog meer courage toewenschte dan
de hier gefotografeerde burgers dier stad aan den dag leggen. 't Is waar, Casper
Janssen van der Comme is beschroomd, zelfs, naar de mededeeling des schrijvers,
‘belachelijk bedeesd,’ maar hij is dan ook de eenige persoon bij wien van deze
menschelijke zwakheid eenig spoor is aan te wijzen. Schier al de overigen geven
blijk van een onverschrokkenheid die zeer nauw verwant is aan onbescheidenheid
of brutaliteit. Als Mevrouw van der Comme in gezelschap is, klinkt hare diepe altstem
driftig en luid door het vertrek, zoodat ‘niemand behoeft te vragen, waar ze zich
bevindt.’ Haar t i e n jarig (p. 26) zoontje plaatst zich in de met gasten gevulde zaal
vóór de sofa, waarop zijn ouders zitten. Hij heeft de handen in den zak en met zijne
nieuwe verlakte laarsjes schopt hij naar de franje van 't karpet. Hij is daar verschenen
om een aanspraak op te zeggen. Oom Jasper heeft hem een gouden Willem beloofd
als hij 't er goed afbrengt. Het kind begint zijn les op te dreunen, doch hapert weldra.
- Eensklaps ziet de redenaar om. Oom Jasper trekt hem aan de mouw en wil hem
het vervolg der aanspraak toefluisteren. Daar trekt een vuurroode blos over 't
aangezicht van den driesten knaap ‘hij aarzelt een oogenblik - eindelijk rukt hij zich
los en schielijk de kamer uitloopend, schreeuwt hij: - “Weet je wat, oom Jasper! ik
dank je voor je gouden Willem en ik geef er de weerga van. Onthoud zelf je preken!”’
Het is den schrijver te vergeven, dat hij onder de bedrijven (bl. 41) zijn t i e n jarigen
held e l f jarig heeft doen worden. Want die fiere verachting voor een zaal vol gasten,
voor een oom en
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een goud Willempje, bovenal de toon, waarop dit kourageuse Amsterdammertje
spreekt als hij de kamer ontvlucht, zouden in een tienjarig kind iets zóó onnatuurlijks
zijn geweest, dat zelfs de moedige Piet Bocheljoen, als hij er getuige van had kunnen
zijn, zijn hart zou hebben vastgehouden.
Oom Jasper is evenzoo ‘vrij onverveert’. Mlle de Tourzel weigert hem een dans,
wenscht niet door hem naar het souper geleid te worden, - dit weerhoudt hem echter
niet diezelfde dame, als hij aan tafel naast haar gezeten is, zijn hart en hand aan
te bieden. Vier der ordekommissarissen vinden er geen bezwaar in zich uit het
gezelschap te verwijderen en het zoontje van den gastheer dronken te maken. De
heer Versuylen waagt zich er aan na het souper in de ‘smoking-room’ den heer
Vechters, dien hij voor 't eerst in zijn leven ontmoet, de les te lezen over zijne
opgewondenheid in de liefde, en Mlle de Tourzel, de Zwitsersche gouvernante der
v.d. Comme's, wier ‘toilet haar reeds vooraf den schoonsten triumf over hare
omgeving waarborgde: den triumf van den goeden smaak en den fijn beschaafden
geest’, schijnt naar haar ‘courage’ te oordeelen, volkomen genaturaliseerd. Zij belijdt
aanstonds den jeugdigen schilder, dat zij ‘genoeg heeft van de v.d. Commes om te
geeuwen als zij dien Heer Jaspers ziet’, en eindigt haar eerste onderhoud met deze
woorden: ‘Gij zijt een beroemd en talentvol schilder, M. Vechters, maar ge hebt,
dunkt mij, weinig aanleg om uwe geheimen te bewaren,’ zinspelende op zijne
genegenheid voor zekere dame die zij uit zijne verwarde antwoorden met
genoegzamen grond mocht afleiden.
Indien we ons over iets verwonderen moeten, dan zal het wel zijn over 't vreemde
van het geval, dat een smaakvol schrijver als Dr. ten Brink het zoolang in zulk
gezelschap heeft kunnen uithouden, en hij 't nuttig geacht heeft ons daarin tot
vervelens toe te doen verwijlen. Het tooneel is grof ploertig. Als de gasten komen
is er niemand in de zaal om hen te ontvangen; de liedjes die gezongen worden zijn
zouteloos, de wijzen ongepast; de gasten zijn als hun kleeding, en de orde op het
feest is als het gehalte der toasten: het is alles even verschrikkelijk. De ploertigheid,
heeft Dr. ten Brink gezworen, zal volkomen zijn, en 't geheel moet een bijdrage
leveren tot de kennis der amsterdamsche burger-maatschappij. Pauline van
Someren, haar oom dc Heer Versuylen, de gouvernante en de Heer Vechters, een

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

391
kunstschilder, die nu en dan van zijn kunstbroeders spreekt, moeten de tegenstelling
vormen. Aan deze zijde zal natuurlijk alles hoogst beschaafd en geestig wezen.
Uiterlijk en innerlijk zijn in de zuiverste overeenstemming. Vechters wordt o.a. aldus
geteekend. ‘Maar bovenal bleek zijn vreemdelingschap uit zijn gelaat. Op zijne
wangeu zetelde e e n e f r i s s c h e b l o s - zelfs scheen eene fellere zon dan de
amsterdamsche zijn geheele wezen een weinig te hebben verbrand. Uit zijn oog
sprak m o e d en geestkracht. De wat strenge en trotsche trek die soms langs den
fijnen neus en om den fraaijen mond mocht spelen, was merkelijk getemperd door
een grooten, blonden, krullenden knevel.’
Hoe geheel anders daarentegen de ordekommissarissen! ‘'t Zijn een zestal jongelui
met b l e e k e troniën, kleine zeer zorgvuldig opgemaakte kneveltjes en half gesloten
oogen.’ 't Moet wezenlijk een werk geweest zijn zes zulke bleeke gluiperige wezens
bij elkâar te zoeken! Gelukkig heeft de schrijver begrepen dat zoo'n volmaakte
overeenkomst van gelaatstrekken in zes portretten een zekere eentoonigheid zou
veroorzaken en verzekert hij ons later, dat één dier zes ‘een d o o d s bleek jonkman
was, met blauwe cirkelbogen onder de oogen. Dit laatste kleurde ten minste weer
een weinig!
De teint schijnt voor den Heer ten Brink een onmisbare gids te zijn op 't gebied
van het amsterdamsch-ploertige. Op 't zoontje des huises rustte den vloek van zijn
afkomst in volkomen mate, slechts de beide dochtertjes verkeerden in gunstiger
omstandigheden. Zij warenj de kweekelingen van Mlle. de Tourzel. Zij verschijnen
op het feest ‘allerliefst in 't wit’ maar - ‘jammer alleen dat de g e l e halzen en armen
er wat onaangenaam tegen afstaken.’ Natuurlijk, daar kon de gouvernante niets
aan doen, de kwaal zat nu eenmaal in het bloed! Trouwens niet al deze individuen
zijn bleek of geel. C Janssen v.d. Comme's oogen liggen diep verborgen in de
kassen, en ‘de benedenste helft van zijn gelaat is verweerd en verbruind als van
een zeeman.’
Inderdaad ik geloof niet dat de verdichter de natuur getrouw gebleven is. In ieder
geval mag men beweren, dat het hem ontbroken heeft aan dien kunstenaarsblik,
die haar van die zijde weet waartenemen, waar zij het belangrijkst is. ‘Greift nur
hinein in's volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, und wo
ihr's packt, da ist's interessant.’ 't Is slechts waar, wanneer het genie van den dichter
machtig genoeg is om
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het alledaagsche de bekoorlijkheid van het onbekende te verleenen en hij door de
verrassende juistheid en toon van zijn teekening ons weet te boeien. Het lijden en
de vreugde, de hartstochten, o o k d e d w a a s h e d e n der menschen vallen
binnen zijn bereik, hij heeft recht op die allen, als hij hun maar recht doet wedervaren.
't Laatste heeft m.i. de Heer ten Brink in deze bladzijden niet gedaan. Wij zien grove
ploerten, doch ze zijn volstrekt met in een licht geplaatst, waardoor zij belangrijk
voor ons konden worden. Het eenige waarmeê de schrijver ons zijn nalatigheid wil
vergoeden, is dat hij ons nu en dan een vergrootglas voor de oogen houdt.
Bevredigend is die handelwijs niet.
De humor in deze novelle bepaalt zich tot enkele woorden, die meer aan den
goeden wil dan aan het vermogen om ons te treffen doen denken. Te lang vertoeft
de verhaler bij zaken die niets te beteekenen hebben. Wat, vluchtig behandeld,
pikant had kunnen zijn, werd door de uitvoerigheid der beschrijving langdradig,
eentoonig. De menigte mededeelingen van allerlei aard, platte gesprekken en weinig
beduidende opmerkingen, hebben te veel van des lezers geduld gevergd, dan dat
enkele betere gedeelten, gelijk b.v. het gesprek van Vechters met Mlle. de Tourzel,
hem met het geheel zouden kunnen verzoenen.
Wanneer we eindelijk de familie v.d. Comme verlaten hebben, worden we verwacht
in het stedeke Valendam, waar de would-be kunstschilder de Leeuw zich aanmeldt
bij den Heer v.d. Lely, kantonrechter. De kennismaking tusschen die beide Heeren
wordt niet onaardig beschreven. We wonen vervolgens de eerste les bij, die de
teekenmeester geeft. Onder een niet zeer gehoorzaam tiental staat de Leeuw als
een sukkel: goedhartig, welwillend, verlegen; ‘hij draagt een nauwsluitend grijs
huisjasjen met koorden en lussen als een husarenpak en op zijn hoofd prijkt eene
roode turksche muts met blauwen kwast.’ Geen wonder, dat reeds nu sommigen
der leerlingen den lust niet kunnen weerstaan zich met hun docent te vermaken. Of
het echter met het karakter van zoo'n goedhartig, welwillend, steeds glimlachend
wezen strookt, reeds onder de eerste les met rouwe en luide stem, op den vloer
stampende, het gelaat purperrood, een zijner leerlingen toe te roepen: beroerde
kwajongen, ga aan je werk, ga aan je werk, of ik smijt je de trappen af’ durf ik niet
beslissen. De Heeren Hattinga, van Schilferen en Kalk-
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man, die we met de Leeuw op de societeit ontmoeten, lieden die op het feest van
den Heer v.d. Comme niet geheel misplaatst zoude geweest zijn, dwingen ons hun
gezelschap gelukkig niet al te lang op. Het huwelijk van den teekenmeester, de
prijsuitdeeling vullen eenige bladzijden die niet zeer geestig zijn. Merkwaardiger
dan dit alles is het tafereeltje, waarin we de Leeuw zien, alleen t'huis, te midden van
ingepakte meubelen, in zijn husarenjas gekleed, met een vuile roode muts op zijn
verwarde haren, op onhandige wijs zijn schreiend kind torschende en vruchteloos
tot stilte vermanende. De verschijning van zijn besten leerling, die afscheid komt
nemen en hem een drinkglas als gedachtenis aanbiedt, terwijl hij geen hand heeft
om het aan te nemen, de rekening van den wijnkooper, die op datzelfde oogenblik
hem gebracht wordt, maken den ongelukkigen man schier wanhopig, zoodat hij in
de uiterste medeloosheid fluistert: ‘o God, was ik maar grutter gebleven!’ Dit
tragisch-komische tooneeltje schijnt mij het best gelukte gedeelte van deze novelle
te zijn.
‘Mijnheer Apollo en de menschen in Beotie’ heeft tot motto ‘Wahrheit und Dichtung.’
Wellicht zullen sommige lezers, aan romantische vrijheden niet gewoon, weigeren
de mogelijkheid aan te nemen van het geval, dat hier beschreven wordt. Osterwolde,
een landstadje, waar zich een latijnsche school bevindt en eene
arrondissements-rechtbank, is, met uitzondering van slechts één persoon, gedurende
zes dagen de dupe der bedriegerijen van zekeren Heinrich Brandt, die zich uitgeeft
voor Prof. Maximiliaan Brandt von Rodenburg, fürst. Hofpianist und Director des
fürst. Theaters zu Lichtenstein-Vadoetz. Zonder de vraag te beantwoorden of dit
mogelijk is, haast ik mij te verklaren, dat er, hoe veel Dichtung er hier naast Wahrheit
zij, de eerste het kenmerk van de laatste draagt, althans zoo veel de teekening van
den hoofdpersoon dezer novelle betreft. Zijn ontvangst in de herberg, het bezoek
bij den burgenmeester, het koncert, de liefdesgeschiedenis met Martha en zijn
omgang met Gretchen, de ontmaskering, 't is alles los en onderhoudend geschetst.
De professor is een beeld vol waarheid. Meesterlijk vindt men de brutaliteit, het
kwasterige, het elegante en het gemeene in zijn persoon vereenigd.
Van geheel anderen aard is ‘Eene opvoeding in de stalles; korte maar Haagsche
geschiedenis.’ De Heer de Bruyn van Ouden-
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hoven is van adjunkt-kommies een rijk inwoner der hofstad geworden. Door vleijerij
had hij zich een erfenis verworven en sinds dien tijd kende hij geen hooger doel
dan zijn zinnelijken lusten bot te vieren. Kort na dit heugelijk feit was zijn ‘goede
vrouw’ gestorven, wier laatste levensjaren hij door zijn liederlijk gedrag vergald had.
lle

Wij vinden hem thans als den bewonderaar van M Paquita Duflôt, balletdanseres
aan de fransche Opera.
De Heer de Bruyn, op zekeren morgen aan 't ontbijt gezeten in gezelschap van
Mejufvrouw Paquita, zich te goed doende aan oesters en champagne, ontvangt een
bezoek van den Heer Weber, een kunstschilder, die om de hand zijner eenige
dochter komt vragen. De wellustige vader weigert en beschimpt den jonkman. Deze
ontsteekt in toorn en beweert dat hij geen grofheden dulden zal. De Heer de Bruyn
schertst ondertusschen met Paquita over 't grappige geval, dat iemand als Mijnheer
Weber hem een scène wil maken, omdat hij hem de hand van zijn dochter weigert.
Op dit oogenblik stormt Mina, de beminde van Weber, zelve de kamer binnen. Ook
Charles de zoon des Heeren de Bruyn verschijnt en er ontstaat nu werkelijk een
scène. Mijnheer Weber ‘zegt’ Mijnheer Bruyn ‘de waarheid;’ deze wil den schilder
door den knecht de deur doen uitgooien en Mina verklaart: ‘Adolf! misschien zien
wij elkaar nimmer weer. Het is mijn treurige plicht mijn vader te gehoorzamen! Maar,
wees gerust! Ik heb u trouw beloofd. Ik zal mijn woord houden!’
lle

Een jaar later is de Heer de B.v.O. nog altijd de vriend van M Paquita. Doch hij
bezit haar hart niet onverdeeld. Zijn zoon Charles maakt haar evenzeer het hof. Van
een oogenblik van spanning tusschen zijn vader en de geliefde dame maakt hij
gebruik om met haar den Haag te ontvluchten. Hij is daartoe in staat gesteld door
een diefstal van twee duizend gulden, die zijn papa op de kamer van Paquita in een
kassette bewaarde. Tante Bet, door den koetsier ingelicht, zoekt thans haar zwager
op Paquita's kamer op. Als naar gewoonte had hij na afloop van 't ballet zich
daarheen begeven. Zij vindt hem verrast en onthust, deelt hem de vreeselijke
waarheid mede, onderhoudt hem over zijn schandelijk gedrag en bezweert hem
ofschoon vruchteloos met haar te gaan. Mina, die thans bij haar inwoont, zegt ze,
zal hem weer liefhebben.
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Charles komt na eenigen tijd, weggejaagd door zijn beminde weer tehuis en vertrekt
als koloniaal naar de Oost. De vader volhardt bij zijn vroegere levenswijs, wordt zoo
mogelijk nog liederlijker en sterft door een noodlottig toeval. Mina kwijnt onder den
druk van al dat leed. Zelfs den troost van Weber's nabijheid miste zij. Hij was op
raad van Tante Bet haar niet verder komen lastig vallen met zijn bezoeken, maar
had zich naar Italië begeven. Thans, na den dood van den Heer de Bruyn, roept
een brief van Tante Bet hem weer naar 't vaderland terug en Mina ontvangt hem in
haar armen.
Menige bladzijde van dit verhaal laat zich zeer aangenaam lezen. Een nauwgezette
overweging der toestanden, een ontleding der gesprekken, lokt somtijds tot het
plaatsen van een vraagteeken uit.
B.v. Adolf Weber komt den Heer de Bruyn zijn toestemming vragen voor zijn
verloving met Mina. Op welk oogenblik? Als haar papa onder 't genot van een flesch
Champagne ontbijt met Paquita, zijn maitres. Op zijn verzoek om ‘een vertrouwelijk
onderhoud onder vier oogen’ antwoordt de B. ‘We kunnen zeer vertrouwelijk spreken,
Weber! Ze verstaat geen enkel woord hollandsch. Je hoeft je niet te geneeren!
Hendrik geef de flesch hier en maak als de weerga, dat je weg komt!’ Dat de Heer
de Bruijn aldus spreekt is te begrijpen, maar hoe iemand den moed kan hebben om
in een dergelijke omgeving zijn aanstaanden schoonpapa om de hand van zijn
dochter te vragen is min of meer boven mijn bevatting. Weber is kloek en fier, hij is
een waar kunstenaar, en dus een man van smaak en fijn gevoel toch gaat hij er toe
over om in dit gezelschap van zijn liefde te gewagen. Wist hij misschien niet wie
Paquita was, in welke verhouding zij tot Mina's vader stond? Maar al te goed was
hem dat bekend. Even later noemt hij de danseres ‘eene beschilderde deerne’ en
den heer de Bruyn iemand die ‘jaarlijks dieper zinkt in 't slijk zijner liederlijkheid.’
Toen de beide heeren, in toorn ontstoken, tot het wisselen van minder aangename
woorden dreigden over te gaan en Paquita dood eenvoudig zeide, dat zij het geval
heel grappig vond, - opende zich eene zijdeur en trad de dochter des huizes
doodsbleek te voorschijn. IJlings trad ze op den schilder toe en riep:
- ‘Zwijg Adolf! Laat U niet beleedigen door dat...’
- ‘Heb je bij de deur staan luisteren als een keukenmeid?’
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riep de gramstorige vader uit. Nu! er was reden voor die vraag. De schrijver heeft
ons geen uitweg overgelaten om iets anders aan te nemen. Mina zou niet komen
ontbijten, omdat zij hoofdpijn had, zoo had ze gezegd. Wij mogen echter gelooven,
dat ze niet verschijnen wilde, omdat zij wist welk onderhoud Adolf met haar vader
zou hebben. Zij had hem reeds trouw beloofd. De hoofdpijn zal dus voorgewend
geweest zijn, en in plaats van op haar kamer te blijven, heeft zij in den omtrek van
haar vaders salon rondgezworven om af te luisteren wat daar binnen werd gesproken.
Als zij binnentreedt en nog geen woord vernomen kan hebben weet zij reeds Adolf
te zeggen wat hem te doen staat. - 't Sleutelgat kan 't alleen verklaren. Nu wil ik
volstrekt niet beweren, dat deze dame de eerste geweest is die op zulk een oogenblik
een keukenmeidshouding niet beneden zich geacht heeft, doch daarom kan ik nog
niet toegeven, dat het in overeenstemming zou zijn met het karakter van Mina de
Bruyn, die, gelijk aanstonds blijken zal, in fierheid en kieschheid schier alle dochteren
lle

Eva's verre achter zich laat. 't Is waar zonder M Paquita, Mina en den heer Charles
zou er niet znlk een zeldzaam pikante scène zijn geweest als waarvan de heer ten
Brink ons thans getuigen doet zijn, doch hoe treffend ook, wij hadden haar liever
gemist.
Weldra komt Mina bij hare tante inwonen en Adolf Weber gaat op reis naar Tyrol
en Italië. Hij sprak haar niet meer na dat hevige tooneel. Waarom? Tante Bet wilde
het niet toestaan. ‘Mina was haren vader gehoorzaamheid verplicht en had Adolf
hare trouw verpand. Elke ontmoeting was nu ongepast, daar zij h e i m e l i j k zou
moeten geschieden; de oude tante kende hare nicht te goed om niet te vermoeden,
dat de f i e r h e i d van deze zoodanige voorwaarde zou afwijzen. - Weber behoefde
nimmer te wanhopen. - Mina had haar woord gegeven. Zoolang echter de heer de
Bruyn van Oudenhoven zijne meeningen niet wijzigde, was het o n k i e s c h , 't zij
in persoon, 't zij met een brief het diep verslagen meisje aan hare belofte te
herinneren. Wat zoude de teleurgestelde kunstenaar tegen deze logika?’
Is dat wezentlijk logika? Mina had den heer Weber trouw beloofd, reeds voor het
gesprek met haren vader, had zij dit dan niet heimelijk gedaan? Zij was haar vader
gehoorzaamheid verplicht, zegt Tante Bet. Maar niettegenstaande de heer de
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Bruyn van geen liefde tusschen haar en Adolf wil weten, roept zij den laatste in haar
vaders tegenwoordigheid toe: ‘Ik heb u trouw beloofd, ik zal mijn woord houden!’
Alleen het ontvangen van brieven of bezoeken van den man, dien zij haar hart
geschonken heeft, vindt de fiere dame onkiesch. Het zou ongehoorzaamheid jegens
haar vader zijn. En wat was die papa? Een wezen zoo liederlijk, dat zij omtrent zijn
aangebedene, in zijn bijzijn, tot Adolf durft zeggen: ‘Laat u niet beleedigen door
dat..’; een walgelijke sensualist, die van liefde niets begreep, een mensch wiens
nabijheid zij zelfs schuwde. Tòch zoolang dit lage kreatuur zijn meeningen omtrent
het gepaste harer liefde niet wijzigde, zou 't onkiesch zijn met Weber, die n i m m e r
b e h o e f d e t e w a n h o p e n , te spreken of een brief van hem te ontvangen!
Hoe dit zij, de heer Weber vond het logisch. ‘Met onuitsprekelijken weedom
onderwierp hij zich geduldig.’ Wel bracht hij oogenblikken door, ‘waarin hem de
voorzichtige wijsheid der oude dame als iets monsterachtigs voorkwam’, doch hij
gaat op reis naar Italië, zonder onfatsoendelijk genoeg te zijn om van Mina afscheid
te nemen. Anderhalf jaar duurt de scheiding en ondertusschen kwijnt het teedere
meisje ten gevolge van deze hemelsche braafheid. En als later, na den dood haars
vaders en het vertrek van haren broeder als koloniaal, Mina schier bezwijkt onder
haar leed, doch eindelijk gered wordt door de terugkomst van Weber, die door tante
Bet ontboden was geworden, is de laatste louter zelfvoeldoening over hare
p l i c h t s b e t r a c h t i n g tegenover beide. ‘In alle stitte getuigt haar geweten, dat
“deze” niet zonder vrucht is gebleven.’ - Welke vrucht dat mag geweest zijn, meldt
de schrijver ons niet. Dat zij Mina den troost van de nabijheid haars minnaars
onthouden, haar aan den rand van 't graf gebracht heeft, was toch zeker een zeer
omslachtige weg om zich verdienstelijk te maken.
Dr. Ten Brink geeft in zijn ‘Oost Ind. Dames en Heeren’ blijk van eene bizondere
voorliefde voor gouvernantes en in zijn ‘Nederlandsche’ voor kunstenaars. Behalve
met een mislukten schilder krijgen wij in het laatste geschrift met twee heusche
broeders van 't St. Lukas gilde te doen. Een armen schilder bij een rijken vader
aanzoek te laten doen om de hand van zijn eenige dochter is juist geen nieuw idee.
Ook op het tooneel heeft het zijn sporen verdiend. Wanneer men de wereld alleen
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in den schouwburg of uit de boeken leerde kennen zou men gemakkelijk tot de
overtuiging kunnen komen, dat deze soort van kunstenaars de gelukkigste menschen
ter wereld zijn. Wel staat gewoonlijk een ijskoud vader hun verloving in den weg en
hebben zij mitsdien een oogenblik van wanhoop, hun uren van ‘weedom’ doch de
troost ontbreekt hun niet. Hun lijden bepaalt zich tot het maken van een kunstreis
naar Munster of Florence. Zij blijven daar totdat zij beroemd genoeg zijn of de
onverbiddelijke vader gestorven is, waarna zij met een meisje huwen, wier
schoonheid en rijkdom des harten slechts geevenaard wordt door haar vermogen.
Het is te begrijpen dat een novellist zulke lieden op prijs weet te stellen. Zoo'n
jeugdige verliefde enthousiast en een koude materialist of grove sensualist - men
heeft hen slechts naast elkander te plaatsen om een tafereel te doen ontstaan,
waarin het licht en duister der kontrasteeren, dat ieder gevoelig mensch zijn handen
in elkaar slaat van aandoening of verbazing. Den Heer Vechters, dien wij bij de v.d.
Comme's ontmoetten en Adolf Weber treft eenerlei lot. De eerste komt als een
Scheffer terug; ‘beroemd en talentvol,’ gedekoreerd ‘door den smaakvollen koning
van Beyeren,’ de ander had het niet tot zulk een verbazende hoogte gebracht; doch
beide vinden den afkeerigen vader hunner Dulcinea gestorven. Bij deze
overeenkomst in uitwendige omstandigheden komt nog eene die betrekking heeft
op hunnen gemoedstoestand. Merkwaardig toch is de traagheid van denken en
handelen die hun eigen is, wellicht een gevolg van 't verblijf in zuidelijker streken.
Vechters is teruggekeerd en allerwege met open armen ontvangen. ‘Alles lachte
hem aan in de toekomst, toen eensklaps de doodonschuldige uitnoodiging tot de
koperen bruiloft des heeren v.d. Comme hem het voorleden op 't pijnlijkst herinnerd
had.’ (Immers bij de v.d. Commes had hij voor 't eerst kennis gemaakt met Pauline
van Someren). ‘Want nog was de wonde zijns harten niet geheeld en dikwerf nog
huiverde hij van weedom bij 't herdenken van dien eersten smaad en die eerste
liefde. En nu, op den morgen van het feest, nu bedacht hij bij zich zelven wat er
geschieden kon, zoo hij zijns ondanks zich plotseling geplaatst vond in de
tegenwoordigheid van Pauline van Someren.’ Zonderling dat deze gedachte eerst
nu bij hem schijnt op te rijzen, maar zonderling bovenal, dat de Heer Vechters reeds
eenigen tijd zich weer te Amsterdam bevindt
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en niet eens de moeite genomen heeft om te weten te komen of Pauline misschien
al gehuwd was, zoodat hij op den feestavond den Heer Versuylen voor haar
echtgenoot aanziet, en volkomen onbegrijpelijk, dat de dood haars vaders hem
geheel onbekend gebleven was. Toch is de Heer Vechters een bij uitstek energiesch
en voortvarend man.
Doch bij den Heer Weber vergeleken is Vechters inderdaad voortvarend. Adolf
wordt door een brief van Tante Bet teruggeroepen. Hij moest zich voorbereiden op
groote veranderingen. De hoogst ernstige bijna angstwekkende toon van dat schrijven
had hem met den ‘uitersten spoed’ doen reizen. Des avonds komt hij aan in de
hofstad en verneemt van zijn spraakzamen huisbaas, zóó gewichtige dingen, dat
hij er 's nachts niet van slapen kan. Hij hoort dat de Heer de Bruyn gestorven is,
diens zoon naar Indië vertrokken is; Mina ziet er lijdend uit, verschijnt nimmer onder
de menschen en woont bij haar tante op een villa aan den Scheveningschen weg.
Alleen het nommer van haar huis bIijft hem onbekend.
Na deze inlichtingen, verontrust door den ‘bijna angstwekkenden toon’ van tante
Bets brief moesten verschrikkelijke vermoedens bij Weber opkomen. Kon Mina niet
ziek zijn, op sterven liggen! We zouden het hebben kunnen gelooven als Dr. ten
Brink ons verzekerd had, dat de schilder dadelijk, dienzelfden avond nog, een
vigelante had genomen, en naar den Scheveningschen weg gehold was om het
verblijf op te sporen van haar, die hem eeuwig trouw beloofd had. Hij blijft echter
dien avond en nacht bij den koekbakker zich verdiepende in onrustige gepeinzen.
In den vroegen morgen s n e l t hij naar tante Bets bovenwoning om het nommer en
den naam (hij neemt 't sekuur op) van 't buitenverblijf te weet te komen. En nu, zou
men denken, i j l t hij er heen? Neen. ‘'t Is juist tegen t w a a l f uren, dat we een
jonkmensch met l a n g z a m e schrede naar het zeedorp zien wandelen!’ 't Is een
echte flegmatikus, die mijnheer Weber! Na zoo'n onrustbarend schrijven en een zoo
lange afwezigheid, wandelt hij met langzame schreden en dan nog niet eens
r e g e l r e c h t er heen. Want de man die ‘met den uitersten spoed’ gereisd had,
zette zich eerst nog eens neder op een bankje ‘onder den zonnigen lommer van
het scheveningsche hout.’
Dr. ten Brink verhaalt ons, dat Weber aarzelde, omdat hij
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niet wist hoe hij ontvangen zou worden. Doch het was hem bekend, dat Mina lijdende
was, dat haar vader thans dood was, - boven al tante Bet had zoo dringend
geschreven, wat gaf hem recht te dralen? Waarschijnlijk heeft de Heer Adolf Weber
bij die gelegenheid niet op dat bankje gezeten. De schrijver begreep, dat hij ons
nog eenige inlichtingen schuldig was' zoude het verhaal behoorlijk zijn beslag
erlangen; hij had tot opening van een nieuw hoofdstuk een niet onverdienstelijke
beschrijving van den ochtenstond in de pen, en wilde de ontmoeting der geliefden
op het terras zoo romantisch mogelijk maken. Ziedaar de reden van Webers ergerlijke
kalmte. Aan enkele bijzaken heeft de Heer ten Brink het karakter van zijn held
opgeofferd.
Doch wij stonden reeds lang genoeg bij dit alles stil. 't Was echter noodig, omdat
deze gebreken ons wijzen op een zwakke zij van des schrijvers talent, die zich
helaas te dikwijls laat waarnemen. Indien wij een algemeene opmerking mogen
maken naar aanleiding van deze pennevruchten, dan zouden wij willen verklaren
dat o.i. de lust naar het treffende den heer ten Brink doet afdwalen tot het
overdrevene en onware. Eene minder nauwgezette karakterstudie is er oorzaak
van, dat hij zijn Dames en Heeren rollen toedeelt, die zij krachtens hun natuur moeten
afwijzen. De handeling zelf boezemt hem meer belangstelling in dan de bron waaruit
zij voortvloeit. De heer ten Brink heeft het talent der teekening. Het tooneel, de scène
is hem alles. De vraag of wat hij zijn personen laat zeggen en doen verrassend en
ongemeen is, is bij hem van hooger gewicht dan die andere: of hunne woorden en
daden in harmonie zijn met hunne geaardheid. De menschen zijn er om de scènes,
en of het strookt met hun karakter of niet, zij zullen aan dat verheven doel dienstbaar
gemaakt worden.
Zoo is er iets oppervlakkigs in deze novellen. Als de wonderboom zijn zij in één
nacht gegroeid en zullen, vrees ik, ook in den loop van één dag voorbijgaan. Daar
ligt geen studie aan die breede vertellingen ten grondslag, al bewijst menige
bladzijden, dat hij meesterlijk den slag heeft van te verhalen en te schetsen. Den
buitensporigen ploert, een walgelijken sentualist, een wellustigen nietsdoener teekent
hij ons met scherpe trekken, doch vaak wat al te grof. En dan slechts van ééne zijde
laat hij ons den mensch zien. Nuances schijnen hem onbekend. De
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veelzijdigheid der aandoeningen het fijner samenstel des gemoeds blijven meestal
buiten zijn beschouwing. Van daar dat het verhaal al te dikwijls, zelfs waar het geen
innerlijke tegenstrijdigheden aanbiedt, ons onbevredigd laat.
De heer de Bruyn van Oudenhoven en zijn zoon Charles doen hier aan denken
evenzeer als de heer Distelboom, het geachte tweede kamer-lid uit ‘Wat thans niet
meer gebeuren kan’. Wie kan zich iets plompers en onsmakelijkers denken dan de
wijs waarop Jhr. Charles de Rijk van Varenhorst en Distelboom spreken over hunne
wederzijdsche belangen? De heer Krelissen, een geacht ambtenaar aan 't ministerie
sinds 16 jaren kommies, schrijver van een werk over de oudste adellijke geslachten
in Noord- en Zuid-Nederland, lid van de Belgiesche Akademie van Wetenschappen,
brengt den heer Distelboom, die eenige verplichting aan hem heeft, een bezoek en
vraagt hem vriendelijk zijn invloed, bij den minister te doen gelden, opdat hij
bevorderd worde tot hoofd-kommies. - De heer Distelboom geeft ontwijkende
antwoorden, daar hij reeds vroeger zijn hulp aan Jhr. de Rijk van Varenhorst heeft
toegezegd. Pas is de heer Krelissen teleurgesteld vertrokken of de Jonkheer
verschijnt en er ontstaat het volgende gesprek:
- ‘Wat heb jij met dien vent Krelissen van noode?’ - (aldus de Rijk van Varenhorst).
- ‘Och, hij maakt soms uit liefhebberij kleine opstelletjens voor me over 't een of
ander van buitenlandsche zaken! En nu vroeg hij me om protektie bij den minister.
Hij wil hoofd-kommies worden in plaats van Smidt!’
- ‘Duivels ja, daar kwam ik je juist over spreken! Wat heb je voor me gedaan?’
- ‘Tot nog toe niets! Maar morgen zal ik den minister spreken.’
- ‘Jongens, kerel! dat valt me niet meê! Je hadt het me zoo beloofd! In de eerste
plaats zijn we verre neven en dan weet je, dat mijn oom Varenhorst al de boeren
van jou kiesdistrict....’
- ‘Spreek dan toch zachter, wil je me compromitteeren!’.
- ‘Neen, maar Distelboom! Houd dan nu je woord ook! Anders loopt de zaak
waarachtig niet!’
Het ‘geachte’ lid stond op, kreeg een karaf met madeira en glazen, vulde ze en
bood ze zijnen gast aan.
- ‘Weet je wat - het essentieële van de zaak is’ - fluis-
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terde hij vertrouwelijk, terwijl hij met den jonker aanstiet - ‘dat ik zeker ben van
herkozen te worden, en dat jij de betrekking krijgt. De rest kan mij geen jota schelen!’
Dit gesprek had Dinsdag plaats. Zondags te voren reden de beide heeren naar
Scheveningen, en ranselde een hunner een paard der vigelante tot het vermoeide
dier er onder bezweek. Na deze scène zien zij den heer Krelissen met zijn beide
dochters wandelen en de heer van Varenhorst, verrukt door de schoonheid van een
der dames, verzucht: ‘'k wou dat ik dat snoeperig bakkesjen maar eens alleen sprak!
Straks in de foule aan 't Badhuis zullen wij eens zien!’ De Jhr. is, gelijk uit den loop
der geschiededis blijkt, een schurk iin optima forma. Distelboom zelf echter schijnt
nog niet dien naam te verdienen. ‘Vlei je maar niet, kerel! 't Zijn door en door brave
en fatsoenlijke menschen,’ is zijn antwoord Het Kamerlid heeft nog eenig begrip
van fatsoen, eenige achting voor braafheid.
Een paar dagen later is de Jhr. de Rijk van Varenhorst tot hoofdkommies benoemd.
Distelboom heeft reden zich te verheugen, want zijn herkiezing is verzekerd. We
zouden echter tevens kunnen aannemen, dat het hem toch een onaangename
gedachte zal geweest zijn, dat Krelissen, een braaf en fatsoenlijk man, aan wien hij
verplichting heeft, teleurgesteld is moeten worden. Dit laatste nu is 't geval niet. In
tegendeel. Distelboom begeeft zich na de benoeming van de Rijk naar de familie
Krelissen, ‘u i t l o u t e r S c h a d e n f r e u d e ’, dus om zijn hart op te halen aan de
bittere droefheid van menschen, die hem nooit iets kwaads berokkend hebben. De
man, die eergisteren nog slechts oneerlijk was, is heden reeds een o n m e n s c h .
Hoe ik ook zoek, ik kan voor die ‘Schadenfreude’ geen anderen grond vinden, dan
dat de schrijver haar scheen noodig te hebben om een scène in 't aanzijn te roepen,
waarbij Krelissen Jr. tegen Distelboom op zöó heftige wijs uitvaart, dat deze zich
genoodzaakt ziet de vlucht te nemen, driftig een paar stoelen uit den weg
schoppende.
Niet alleen heeft Dr. ten Brink door aldus zijn personen te misvormen, de
kunstwaarde zijner novellen doen dalen beneden het peil, waartoe de scheppingen
van iemand van zijn talent zich behoorden te verheffen, doch ook de strekking van
zijn verhaal heeft grootelijks onder deze ondoordachte handelwijs geleden. Hij had
zich tot taak gesteld het nepotisme, volgens zijn motto ‘eene steeds invretende
kanker’, in zijn verderfelijken werk-
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king en schandelijk karakter ten toon te stellen. Zeker een prijzenswaardig
voornemen. Jammer echter dat het schipbreuk geleden heeft op de wijze waarop
hij het wilde volvoeren. Degenen die door deze ziekte zijn aangetast zullen zich,
vrees ik, voor tamelijk welvarend houden, wanneer zij zich plaatsen naast den Heer
Distelboom. 't Is waar, zullen zij zeggen, er bestaan soms gedrochtelijke wezens,
ellendelingen die den naam van mensch niet verdienen, ik dank u Heer, dat ik zoo
niet ben. Dr. ten Brink komt er voor uit, dat hij zijn vijand naar 't hart wil steken, hij
zwaait geweldig met den al te zwaren degen, doch erg gevaarlijk is hij niet, - de
tegenpartij staat buiten zijn bereik.
Nog rest ons ‘De eerste liefde van Gerbrand Adriaensen Brederoô’. Een historisch
romantisch verhaal, dat eigentlijk in deze verzameling niet tehuis behoort. Brederoô
is voor Dr. ten Brink een oude bekende en het is te begrijpen, dat diens
liefdegeschiedenissen hem een geschikte stof ter behandeling schenen. Men mocht
het vermoeden dat hij zijn held in hoofdzaak naar waarheid zou voorstellen. 't
Beminnelijke karakter van den lustigen maar ietwat wispelturigen en lichtzinnigen
dichter behoefde niet den glans der overdrijving om belangrijk te worden in Dr. ten
Brinks oogen; bovendien de geschiedenis zelve waakte hier over zijn soms al te
luchtige pen. Behalve den vroolijken portretschilder ontmoeten we een menigte
mannen van naam: Vondel, Starter, Roemer Visscher en zijn dochter, Rodenburgh,
Valckenier, e.a.
Dat de schrijver met dit tijdvak goed bekend is, valt niet te betwijfelen. Zijne schets
eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, waarvan tot nog toe, helaas!
slechts drie afl. verschenen zijn, strekt daarvoor tot voldoend bewijs. Wanneer hij
dus in deze novelle Starter reeds in 1610 als lid der oude kamer doet optreden (265)
hebben wij niet aan een vergissing te denken, slechts aan een dichterlijke vrijheid,
gelijk er enkele meer in dit verhaal voorkomen. In plaats van hem ontrouw aan de
historie te verwijten, mag men hem veeleer ten laste leggen, dat hij zich iets te veel
de

om haar bekommerd heeft. Immers om harentwil mist het 3 hoofdstuk geheel het
novellistisch karakter en, door haar bekoord, liet hij zich zelfs iets verder leiden dan
de titel van zijn verhaal gedoogde. Bladz. 257 eindigt ‘de eerste liefde’ van Brederoô,
't zesde hoofdstuk handelt over zijn tweede
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liefde en de slotperikope is een tezamenvatting van de overige
liefdesgeschiedenissen des dichters.
Het schrijven van een novelle als deze is een grootsch pogen. Gelijk ik reeds
mededeelde Vondel, Brederoô, Starter, Roemer Visscher, Tesselschâ behooren
onder de personen die er in voorkomen. Zulke helden aan te durven is op zichzelf
reeds iets heldhaftigs. Een genie als de koning onzer dichters en talentvollen ‘fraaien
geesten’ als de genoemden, woorden op de lippen te leggen, die zij zich niet
behoeven te schamen, kan slechts 't werk zijn van een man die zelf met zeldzame
en veelvoudige talenten is toegerust. Wie het beeld der Muze wil beitelen, dient zelf
een gunsteling van Apollo te zijn. Immers het gebruik maken van
zeventiende-eeuwsche taalvormen en het redeneeren over de ‘zoete poëzije’ zijn
niet genoegzaam om te bewijzen, dat de man die spreekt een Vondel, of een
Brederoô is, evenmin als het dragen van een klimopkrans en masker aanstonds
een welgedane matrone in een Thalia herschept. Of Dr. ten Brink aan den hoogen
eisch van zijn onderwerp voldaan heeft, is een vraag, die men moeilijk zonder
voorbehoud bevestigend kan beantwoorden.
In het tweede hoofdstuk komt Gerbrand van een zwerftocht tehuis, juist op het
oogenblik, dat zijn ouders, in hevige onrust over zijn lang uitblijven, met Vondel zijn
roekeloos gedrag bespreken. De vader begroet zijn zoon met verwijtingen, doch
vriend Joost neemt ten slotte de verdediging van Gerbrand op zich. De jeugdige
dichter spreekt buitengewoon plechtig en deftig, 't is waar, doch men zal vruchteloos
naar een enkel woord zoeken, waaruit blijkt, dat we hier met een persoonlijkheid te
doen hebben, die een der grootste geesten geworden is, waarop ons Vaderland
mag bogen. Het is alsof Dr. ten Brink dit zelf ook gevoeld en hij het daarom noodig
geacht heeft de tooverkracht van Vondels woorden te bewijzen, door de uitwerking,
die zij op Breederoô maakten, ietwat te overdrijven.
‘Gerbrand had met gebogen hoofd en sterke ontroering de rede van zijn vriend
vernomen. Hoe langer deze sprak hoe sterker zijne aandoening werd. Bij de laatste
woorden werd zijn gevoel hem te machtig en terwijl er tranen schoten in zijn
fonkelende oogen, en hem de borst heftig zwoegde onder de beweging zijn gemoeds,
greep hij beide handen van zijn vriend en zijn hoofd aan diens borst verbergend,
fluisterde hij:
- Heb dank Vondel! Dat woord verzoet mij veel bitterheid

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

405
en ellende. Wat er ook geschiedde, wij hebben der lieflijke poëzye trouw gezworen!’
't Is wel wat heel week voor een snaakschen jonkman van vijf en twintig jaren,
die bovendien van der jeugd af aan de overdreven strengheid en gevoeligheid van
zijn vader en moeder gewoon was, zoo op eens van een vroolijk neuriën tot
hartstochtelijk snikken over te gaan, alleen omdat Vondel hem als een wakker poëet
prijst. Nu schijnt de blijspeldichter het vooral op de beide handen van zijn vriend
Vondel voorzien te hebben. Na een twistgesprek met Ursinus drukte Gerbrand ze
evenzoo.
Ook bij die laatste gelegenheid komt de scherpzinnigheid van den genialen
hekeldichter al zeer weinig uit. Vondel verraste Ursinus, den Kalvinistischen prediker,
toen dezen den jeugdigen Brederoô en moeder Marijtjen verzekerde, dat een huwelijk
tusschen doopsgezinden en hervormden een doodzonde was. Onverwacht
binnengetreden roept Vondel, die zelf doopsgezind is, Ursinus tot verantwoording
over zijn stout beweren, doch de predikant achtte het beneden zich met den
ketterschen dichter over zulk een heilige zaak te redetwisten.
‘“- Verschoon mij” - antwoordde hij - “ik heb geen tijd daaraf breeder te handelen,”
en zoude het zelfs niet nuttig oordeelen, simpellijk omdat gij mijne doktrijne niet
verstaat!’ Glimlachend hernam Vondel:
- ‘Ik heb toch evel de schriften en Kalvyn gelezen, eerwaardige heer! en mij
gedenkt niet ooit te hebben vernomen, d a t o n s D o o p e r s v e r b o d e n i s
m e t H e r v o r m d e n t e h y l i k e n .’ De laatste woorden passen weinig in het
antwoord van den dichter. 't Was toch de vraag niet of Kalvijn aan Doopers zoo iets
verboden had, maar wel of Kalvinisten zelf met anderen dan huisgenooten des
geloofs een huwelijk mochten sluiten. Heeft Vondel hoogstwaarschijnlijk niet aldus
gesproken, ook Ursinus zal zich anders hebben uitgedrukt, dan wij in zijn
afscheidswoord lezen: En zoo ‘in dit huis, waar de Heer gediend werd naar zijne
wet, d e b o o z e g e e s t d e r F i l i s t i j n e n postvast’! - De amsterdamsche
dominé van dien tijd was te goed thuis in de tale Kanaäns om Beliâl te vergeten en
van een filistijnschen geest te spreken.
Het vijfde hoofdstuk belooft ons een buitengewoon belangrijk tooneeltje. Pancras,
Starter, Rodenburgh, Pauw, de jonge Valckenier en onze snaaksche dichter komen
tezamen in den Hand-
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boogs-doelen, waar versche oesters en nieuwe rijnsche wijn genoten zullen worden.
Zooveel rhetorijkers, dichters en vrienden van poëten bij elkaar vormen een
gezelschap, waarin wij gesprekken zullen vernemen tintelend van humor. We
verlangen er getuige van te zijn. Zijn we in verrukking als we den doelen verlaten,
valt het scheiden ons zwaar? Wat zullen we antwoorden? Starter, de dartele, tracht
de dienstbode, die de oesters binnenbrengt, te kussen; zingt een paar zijner liedjes
en Brederoô geeft zijn ‘Mooi Aaltjen’ ten beste, doch de geestigheden van dezen
kring blijven bescheiden verborgen. ‘St. Velten,’ ‘Gans Sakkerlijsjens’ en ‘elementen’
en korte uitroepen bij 't overreiken van den beker moeten ons schadeloos slellen
voor het pikante, dat wij verwacht hadden. We weten dat Heereman een grijs buis
droeg, Rodenburgh in 't blaauw fluweel stak, Brederoô groene zijden rosetten op
zijn schoenen had en Valckenier in zwart fluweel en kant gekleed was. Zelfs het wit
batisten mutsje en de groote hals- en schouderkraag van wit lijnwaad, waarmeê het
dienstmeisje pronkte, werd niet vergeten, doch al de humor van de gasten, waaronder
er zich een bevond met ‘een aan genie grenzend talent voor 't komische,’ schijnt in
de kan geraakt te zijn. Brederoô verkeerde misschien niet in de aangenaamste
stemming, evenwel hij dronk zóó lustig, dat, toen hij naar huis ging, het hem soms
duizelde, zoodat we moeilijk kunnen aannemen, dat al te bittere wroeging den
lustigen dichter in den doelen heeft doen zwijgen. 't Is zoo, Starter en Gerbrand
Adriaensen zingen hun eigen liedjes, doch wie voor 't overige, in dezen kring 't
geniale zoekt, waardoor hij zich van alledaagsche gezelschappen onderscheidt, zal
zich teleurgesteld zien. De Heer ten Brink geeft zijn helden de luit in de handen, en
acht daarmeê zijn taak voldoende afgewerkt.
Toch zouden wij deze romantische schets niet gaarne gemist hebben. Het bezoek
van Brederoô aan Maria Steenburen is een keurig geschilderd tafereeltje, met
scherper karakterteekening dan de Heer ten Brink ons meestal in zijn Nederl. Dames
en Heeren te hewonderen geeft. Ook het zesde hoofdstuk, waarin wij Gerbrand
naast Tesselschâ vinden ten huize van den kunstliévenden Roemer is vol afwisseling
en leven. Een oogenblik in de Nesse en op de Geldersche kade doen ons
gemakkelijk de vermoeienissen op den scheveningschen weg doorgestaan, weer
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vergeten. Na Brederoô en Tesselschâ gedenken wij gelukkig de van der Commes
niet meer.
Het zal niet noodig zijn, na hetgeen wij over hen geschreven hebben, te verklaren,
dat het ons weinig aan 't hart gaat van de meesten dezer Dames en Heeren afscheid
te nemen. Keeren wij later tot hen terug, het zal allicht zijn om nog eens die
‘begrafenis in den zuid-atlantischen oceaan’ bij te wonen. Gaarne sluit ik deze
aankondiging met de gedachte aan dat eenvoudige verhaal, en spreek ik den wensch
uit, dat het den schrijver gegeven moge worden onze letterkunde met nog vele
dergelijke novellen te verrijken, die de waarheid van de oude spreuk bevestigen:
‘Simplex sigillum veri.’
Drachten, Juli 1874.
DE KOO.
Verhandelingen uitgegeven door Teylers Tweede Genootschap. Nienwe
Reeks. Eerste Deel.
George de Lalaing, graaf van Rennenberg. Historisch Drama in vijf
bedrijven en zes tafereelen, door D.F. van Heijst. Te Haarlem bij de Erven
F. Bohn.
Meermalen heeft men het zwaard uitgetogen tegen den historischen roman. Dit
genre, heeft men gezegd, is in den regel eene zonde tegen de historie zoowel als
tegen de kunst. Aan het kunsteffect van den roman moet somtijds veel, altijd iets
van de historische waarheid opgeofferd worden, terwijl de historie op hare beurt
zich wreekt over het onrecht, dat men aldus jegens haar pleegt. Daar 't het doel van
den historischenroman-schrijver is, de kennis van een bepaald tijdvak of zeker
persoon uit de geschiedenis te bevorderen, kan hij zijne stof niet geheel verwerken
overeenkomstig de eischen der kunst. Hij wordt ten minste hierin zeer belemmerd
door zijn historisch doel. De hoofdmomenten van het tafereel, dat hij schilderen wil,
moet hij weergeven, zooals zij zich in de werkelijkheid hebben voorgedaan en
hierdoor wordt de indruk van hetgeen zijne fantasie in het leven geroepen of
gegroepeerd heeft niet zelden zeer verzwakt. In één woord, dus zegt men, het
historisch-romantische genre is een hybridisch genre; vleesch noch visch; een
onding,
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dat geen recht van bestaan heeft. Deze bedenkingen zijn voorzeker gegrond,
wanneer het werkelijk het doel van den historischen-roman-schrijver is, het
onmogelijke te verwezenlijken en zoowel de historie als de kunst haar eisch te
geven. Ook de auteur kan het gebod, betreffende het dienen van twee heeren, niet
straffeloos in den wind slaan.
In overeenstemming met het bovenstaande zou men ook een tooneelstuk,
waarmede de auteur zich ten doel stelt historiekennis te verbreiden en tevens de
dramatische kunst haar recht te geven, bij voorbaat als mislukt moeten aanmerken.
Eigenlijk gezegde historische drama's zijn evenzeer onbestaanbaar als historische
romans. Wel staat het den dramaticus, evenzeer als den romanschrijver, den schilder
en beeldhouwer, vrij om zijn onderwerp uit de historie te kiezen, maar slechts op
voorwaarde, dat hij zoo vrij mogelijk met haar omgaat, of juister gezegd, dat hij de
gekozen stof geheel naar de eischen der kunst verwerkt. Het zou wellicht goed zijn,
dat zoowel de naam ‘historische roman,’ als de naam ‘historisch drama’ door de
auteurs van goeden huize geheel werd afgeschaft, opdat het publiek ten minste
door den naam geene aanleiding kreeg om bepaalde vermeerdering van
historiekennis te verwachten van de kunstwerken, welker onderwerp aan de
geschiedenis is ontleend.
De heer van Heyst had zoowel het woord ‘historisch’ op den titel van zijn werk,
als de inleiding, waarin hij zijne voorstelling van Rennenberg met historische bewijzen
tracht te staven of ten minste te verschoonen, veilig weg kunnen laten. Hij doet
zichzelven door het een en het ander onrecht. Hij heeft in zijn drama met juisten
tact de klip van het twee heeren dienen weten te vermijden en aan de dramatische
kunst ten volle gegeven wat haar toekomt. Al ware zijne voorstelling van Rennenberg
met het getuigenis der geschiedenis in strijd, wij zouden hem hiervan geen verwijt
kunnen of mogen maken, evenmin als wij het Shakspeare ten kwade duiden, dat
hij in zijne tooneelstukken, die op het gebied der historie spelen, zich belangrijke
afwijkingen van de geschiedkundige waarheid veroorloofd heeft; licht heeft
aangebracht, waar in de werkelijkheid schaduw was, en omgekeerd. Wij vragen
van den kunstenaar, van den dichter geen historische bewijzen voor het recht van
hunne opvattingen. De Ilias zal als kunstwerk niets van zijne voortreffelijkheid
verliezen, al was de historische critiek in staat om te bewijzen, dat Helena's roof
eene
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loutere fictie is. - De heer van Heyst is blijkbaar evenals alle dichters van goede
huize eerst en voor alles met de eischen zijner kunst te rade gegaan toen hij het
ontwerp maakte van zijn drama, en wij bekommeren er ons nu niet verder over, of
het hem al dan niet gelukt is zijne opvatting van den veraderlijken graat voor de
rechtbank der geschiedenis te verdedigen.
Hij heeft zijn kunstenaarsdoel bereikt. Hij heeft Rennenberg en zijn verraad
belangwekkend weten te maken. Beurtelings worden wij met afgrijzen, beurtelings
met medelijden ten aanzien van Rennenberg vervuld. De beminnelijke Ida, de
trotsche en baatzuchtige Cornelia, de verdorven Italiaan Riccardo, de trouwe
vaderlanders, die ten tooneele verschijnen, altemaal werken zij samen om den
indruk te verhoogen, zoowel van de lichtals van de schaduwzijden van Rennenbergs
karakter. Wij zien het zwarte verraad voorbereid worden en eindelijk tot volle rijpheid
komen. Rennenberg is een edelman vol schoone neigingen; zijne liefde tot Ida, de
reine en beminnelijke dochter van den braven Hildebrands, schijnt aan het goede,
dat in hem woont nog meerdere kracht te zullen geven, doch tengevolge van zijne
zwakheid wordt hij de speelbal van zijne trotsche en hebzuchtige zuster en den
slechten Italiaan. Stap voor stap nadert hij tot de vreeselijke misdaad. De
schuldenlast, waaronder hij gebukt gaat, maakt zelfs het goud tot een prikkel, die
hem voortdrijft op zijn onzaligen weg. Geweldige slingeringen gaan aan den laatsten
beslissenden stap vooraf. Nog op het uiterst oogenblik wil hij terugtreden. Doch de
lengen, volgens welke zijne plannen reeds bekend zijn bij de Staatschen en de
hierdoor bij R. geboren valsche schaamte houden hem tegen in het rugwaarts gaan.
Hij wil nog een poging beproeven om de liefde van zijne Ida niet geheel te verbeuren,
na zijn verraad, door haar vader, den wakkeren voorvechter van de zaak der vrijheid,
te bewaren voor het lot, dat hem met zijne geestverwanten staat te wachten. Te
vergeefs. Hij heeft zelf de woestheid en het geweld ontketend, te midden waarvan
de wraakzucht vrij spel heeft. Riccardo, die Ida bemind heeft en door haar is
algewezen, is Hildebrand's moordenaar, maar Rennenberg is in Ida's oog de ware
schuldige. Uit het misdrijf wast de straf op, evenals de vrucht uit het zaad. Gefolterd
door gewetensknaging, door spijt over het mislukken van het doel, 't welk hij met
het verraad beoogde, door smart over het verlies van Idaas liefde, wordt de eenmaal
zoo
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fiere en wakkere ridder een diep beklagenswaardig voorwerp. Sombere en bij wijlen
woeste waanzin maakt zich van hem meester. Alleen Ida wordt nog in staat geacht,
de booze geesten, die in het gemoed van den ongelukkige spoken, te bezweren.
De trotsche Cornelia moet het poorterskind smeeken, zich te willen ontfermen over
haar ongelukkigen broeder en over de zuster, die hij gevloekt heeft.
Ida's nimmer uitgestorven liefde stelt haar in staat om het moeielijke offer te
brengen, dat men van haar vraagt. Hare tegenwoordigheid is als een vriendelijke
lichtstraal te midden van de duisternis, die er in en om Rennenberg heerscht, terwijl
hij op zijn sterfbed ligt; zij zelve brengt de verhooring aan van haar aandoenlijk
gebed:
O Heer, uw vrede omstraal' zijn graf!

De heer van Heyst heeft dus de gekozene stof met onmiskenbaar talent verwerkt
in overeenstemming met de eischen der dramatische kunst, en ons vaderlandsch
tooneel met een schoon tooneelstuk verrijkt. De doorgaande zuiverheid van de
gekozen dichtmaat, de vijfvoetige jambe, hier en daar, altijd ter rechter plaatse, een
1)
weinig gevariëerd , de zuiverheid van zijne taal, de juistheid, de soberheid en de
eenvoudige verhevenheid van zijne beelden, gepaard aan de belangrijkheid van
zijn onderwerp, en het licht dat hij er op laat vallen, maken zijn drama tot een waar
kunstwerk. Wij mogen onze theaters gelukwenschen met deze aanwinst voor hun
repertoire. Tot onze blijdschap zien wij, dat de gave van den heer van Heyst niet
versmaad wordt. De bijval, welke het stuk van het publiek ondervindt, en de
onderscheiding, door bevoegde beoordeelaars aan den dichter toegekend, leveren
het bewijs, dat ik niet te veel tot lof van zijn werk heb gezegd.
Het is eene gelukkige gedachte van Teylers tweede genootschap om, door het
uitloven van prijzen voor goede tooneelstuk-

1)

Treffend b.v. is de statige versbouw van Margarethaa's ontboezeming, op bladz. 65, in
overeenstemming met den adel der gedachte:

Al zijt gij burgerzoon geboren Bij u zit de adel in het hart.
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ken, mede te werken aan de verheffing der dramatische kunst in ons vaderland. De
geschiedenis, zelfs van de uit hun aard kunstlievende Grieken, doen ons zien, dat
zoodanige aanmoedigingen heilzame prikkels kunnen zijn ter aanvuring van de lust
der dramatische schrijvers om hunne krachten ten bate van ons volk in te spannen.
Moge op de nieuwe prijsvraag van Teyler een blijspel inkomen, dat eene even
eervolle plaats onder zijne werken inneemt als van Heyst's ‘G e o r g e v a n
L a l a i n g !’
Noordscharwoude.
M. BUYS.
I n m e m o r i a m . Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd. Te
Haarlem, bij Kruseman en Tjeenk Willink, 1874.
sten

‘Driehonderd jaar geleden!’ klonk het den 1
April 1872 door gansch Nederland,
onder allerlei feestbetoon, waarvan oud en jong de beteekenis kenden. Men herdacht
toch den aanvang der nationale vrijheid, het leggen van den eersten grondslag tot
Nederland's zelfstandig volksbestaan. Daarbij gold het minder de quaestie, of de
Geuzen-kapiteins, die toen den Briel verrasten, een zoo schoon doel werkelijk
beoogden, en of zij ook, naar der Geuzen aard, buitensporigheden pleegden, dan
wel of hun bedrijf in regtstreeksch verband staat, met de bevrijding van het
Spaansche juk. En dit is niet te loochenen. Het leidde tot den afval eener menigte
steden, tot de eerste vrije Staten-vergadering te Dordrecht, tot de overkomst van
den prins van Oranje, welke gebeurtenissen men even goed als uitgangspunt had
kunnen nemen, indien zij even algemeen, als zoodanig, in de volksovertuiging
leefden. Doch het is nu eenmaal gebruikelijk den slag bij Heiligerlee, als het begin
van den Tachtigjarigen oorlog, en de verrassing van den Briel, als het begin van de
nationale vrijheid, te beschouwen. Men kan dit gevoegelijk blijven doen, zonder
daarom alle handelingen der Watergeuzen goed te keuren.
Hun bedrijf, schoon op zich zelf in vele opzigten lakenswaardig, gaf onmiskenbaar
den eersten stoot aan de nationale beweging, waarvan het nageslacht de vruchten
plukt. Dit erkennende, vrage men niet te angstvallig, of er ook een en ander
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te berispen zij, en of allen, in die troebele tijden, terstond reden tot blijdschap hadden.
Voorzeker was dit niet het geval. Katholijken werden mishandeld en nog lang daarna
slechts gedoogd; doch zij hadden het laatste gemeen met vele Protestanten. En
hoe lang duurde het, eer zelfs de Hervormde in de noordelijke en oostelijke provinciën
gebaat was met den omkeer, vooral langs de zeekust te weeg gebragt? Eerst later
kwam die allen ten goede.
sten

Uit dien hoofde is de nationale feestviering op den 1
April 1872, in weerwil van
alle mogelijke bedenkingen, ten volle geregtvaardigd geweest. Zij werd opgeluisterd
door historische en zinnebeeldige voorstellingen, door verlichting en vuurwerk, door
gelegenheidsverzen en geschriften. Zij opende eene reeks van bijzondere
feestelijkheden, welke vermoedelijk dit jaar te Leiden zullen plaats hebben; eene
reeks, slechts afgebroken door het algemeene feest, dat wij in Mei 1874 ter
gelegenheid van de vijf en twintigjarige regering van onzen geëerbiedigden koning,
beleefd hebben.
sten

‘In memoriam’ dankt zijn oorsprong aan de nationale feestviering op den 1
April 1872. Gelijk velen, in beschaafden kring, bij deze of gene gelegenheid hun
gevoel uitstorten in een toast, waarbij ieder op zijn eigen trant spreekt, iets anders
zegt, dat nogtans volkomen toepasselijk is, zoo vindt men hier eene menigte
toespraken, door begaafde letterkundigen, naar aanleiding der nationale feestviering
van 1872 geuit.
Prof. J.J. van Oosterzee opent de rij door te spreken over Marnix van St.
Aldegonde op eene wijze, die zijn talent als redenaar verraadt, al had men er nooit
van gehoord. In de meest sierlijke bewoordingen, schetst Dr. L.R. Beynen vervolgens
de grootsche persoonlijkheid van Lodewijk van Nassau, dien voorstander der vrijheid
van geweten, met betrekking tot de jaren 1565 en 1566. Mevrouw
Bosboom-Toussaint doet er de kracht te sterker van uitkomen, door het beeld van
Alva, dat voorwerp van den diepsten volkshaat tot in onze dagen, onmiddellijk
daarnevens te plaatsen. Zou de meer romantische inkleeding van de ontmoetingen
tusschen den hertog en de landvoogdes niet de aandacht trekken, ook al wist men
niet uit welke pen dit stuk was gevloeid? Mogten wij ons echter willen vermeten,
den naam des schrijvers uit het geschrevene te raden, dan zou de eerste April 1572,
door Dr. Jan ten Brink, ons op eene zware
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proef gesteld hebben; want eerst het later ons geworden verbeterblad ontsluijerde
den naam des schrijvers. Doch wij hebben alleen bedoeld, dat uit sommige
eigenaardigheden in stijl en opvatting blijkt, dat niet alles van dezelfde hand afkomstig
is. En ieder zal terstond inzien, dat in dit stuk een lossere toon heerscht, en dat er
meer in wordt gezinspeeld op het tegenwoordige. Men lette slechts op dat oordeel
over Brederode (p. 118), wien ‘een iegelijk het meesterschap in de gilde der
Kannekijkers heeft toegekend’, en op de ironie, waarmede p. 129 wordt gewaagd
van ‘de wijze leiding der kerkprelaten en hunner allerchristelijkste of allerkatholiekste
gekroonde zonen.’ Doch wij mogen niet uitweiden, hoe groot de verzoeking telkens
zij.
Ook het volgende stuk, ‘De verrassing van Bergen in 1572, door Lodewijk Mulder’,
is zoo boeijend, dat wij gaarne iets zouden aanhalen. De inkleeding is zoo
romantisch, als de historische waarheid dit gedoogt. Bij dien sprong van Guitoy de
Chaumont met zijn paard van Barbarijsch ras (p. 156), terwijl de brug wordt
opgehaald, gevoelt men iets van dezelfde gewaarwording, die het lezen van de
meest phantastische verhalen uit den tijd der ridderpoëzie te weeg brengt. Geheel
anders is weer het beleg van Haarlem, door Dr. A.W. Bronsveld. Hier grijpt de
eenvoudige voorstelling der werkelijkheid reeds genoeg aan. Ter loops moeten wij
opmerken, dat ‘dit hoopsken koopvolks’ p. 175 de mondelinge voordragt zal
bemoeijelijken, en dat ‘zoo werd de inneming der stad door overrompeling
verhinderd,’ p. 193 wel eenigzins dubbelzinnig luidt.
Alkmaar's beleg ten jare 1572, insgelijks door Mevrouw Bosboom-Toussaint,
kenmerkt zich niet alleen door het reeds vroeger gemelde, maar ook door eene
groote mate van onpartijdigheid in het erkennen der gruwelen van beide partijen.
Het beleg van Leiden, door Dr. John Lothrop Motley, is een oude kennis, die
volkomen in dezen kring past. Onmiddellijk na hem, vat de hoogleeraar R. Fruin het
woord op, over de onderhandelingen van Prins Willem met den vijand (1572-1576).
De keuze van den spreker heeft zich tot dit onderwerp bepaald, om de eenheid en
de algemeene strekking der afzonderlijk beschouwde bedrijven voor den geest te
roepen. Het is eene zeer geleidelijke uiteenzetting van den loop dier
onderhandelingen. Dat de geleerde schrijver, in zijn keurig betoog, bij vergissing
gewaagt van een
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doel, dat de prins op het oog had i.p.v. het oog op een doel, laat zich begrijpen; niet
echter de ingenomenheid met het bijgevoegde portret van den prins van Oranje,
tenzij het eene andere uitvoering geldt, dan die, welke in dezen bundel voorkomt.
Evenmin als dat portret, heeft de laatste toespraak over Prins Willem's dood, door
prof. A. Pierson, ons bevredigd. Ten eersten, beantwoordt het stuk niet aan den
titel; want in naauwelijks zes bladzijden, waarbij nog eene aanhaling uit het protocol
der Staten-Generaal, wordt vlugtig gemeld, hetgeen iedereen weet, waarop dan
eene uitvoerige beschouwing over 's prinsen ontwikkeling volgt. Ten anderen, maken
de vele aanhalingen het tot eene minder aangename, dan nuttige lectuur. Dien ten
gevolge blijft er te weinig ruimte voor den heer Pierson zelf, dien wij liever meer
doorgaande aan het woord hadden gezien. Deze opmerking betreft niet zoo zeer
de waarde van het stuk, dan wel de geschiktheid daarvan voor dezen bundel.
Ten slotte moeten wij den uitgevers, die volgens het prospectus, na de kostbare
pracht-editie van f 19.- den inhoud daarvan ook voor f 3.90 hebben verkrijgbaar
gesteld, een wel verdienden lof toezwaaijen voor de onbekrompen wijze, waarop
zij dit gedaan hebben. Druk en papier zijn keurig. Het is ook slechts eene betrekkelijk
goedkoope uitgaaf; want het werk telt slechts 360 bladzijden. Voor
leesgezelschappen, die aangename en degelijke lectuur op prijs stellen, is het o.i.
uitstekend geschikt. Wij voegen er dit bij, omdat ‘in memoriam’, hoe juist gekozen,
misschien voor sommigen te uitheemsch klinkt. Den uitgevers wenschen wij een
ruim debiet, dat hen moge aansporen tot eene derde, nog goedkooper uitgave.
Nationale herinneringen, op zulk eene wijze geboekt, behooren ook onder het bereik
van den minder gegoede gebragt te worden.
Mogt het tot eene derde uitgave komen, dan moeten wij alleen in bedenking
geven, zorgvuldiger op de correctie te letten. Dat het eene stuk in spelling verschilt
van het andere, doet er minder toe; doch er zijn nog al drukfouten, en menigmaal
is de spelling in hetzelfde stuk niet eenparig. Zoo leest men, om een voorbeeld te
noemen, op bladz. 41 van ‘opruiende’ bladen, en op bladz. 49 van briefjes, om het
volk ‘op te ruijen.’ De meest zinstorende drukfout staat bladz. 190, reg. 12 v.b. waar
‘het
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bewaakt’ vermoedelijk ‘wel bewaakt’ zal moeten zijn. Bij nadere aanbeveling van
de zijde der uitgevers, die ons na al het gezegde deze opmerking wel ten goede
zullen houden, zouden wij liever de namen der schrijvers, die Nederland tot sieraad
verstrekken, op den voorgrond gesteld zien, en niet meer of slechts ter loops gerept
van dat portret.
N i e u w e d i e p , Junij 1874.
B.D.
Oratio de academia Lugduno-Batava libertatis praesidio, quam die IX
Febr. a MDCCCLXXIV, magistratu academico decedens habuit Matthias
de Vries. Addita est rerum academicarum enarratio a.
MDCCCLXXIII-MDCCCLXXIV. Lugduni-Batavorum apud A.W. Sijthoff.
MDCCCLXXIV.
De tekst voor deze rectorale oratie zijn de woorden: ‘tot een vast steunsel ende
onderhoudt der vryheit,’ ten aanzien der op te richten Leidsche universiteit
voorkomende in eenen brief van den grooten Zwijger aan de Staten van Holland,
28 December 1574, herhaald in de eerste statuten dier hoogeschool, 12 Februari
1575. Dat en hoe deze wetenschappelijke stichting die taak nu gedurende drie
eeuwen heeft vervuld, wordt in deze redevoering in het licht gesteld. Na te hebben
opgemerkt dat de Leidsche akademie hare geboorte verschuldigd is aan den
vrijheidszin onzer vaderen en zich te hebben verklaard aangaande den zin in welken
hij het woord vrijheid bezigt, wordt aangetoond dat Leiden steeds uitnemend heeft
beantwoord aan de vier opzichten in welke eene hoogeschool een steunsel der
vrijheid zijn kan: door in hare instellingen den vrijheidszin bij hare burgers aan te
kweeken - door den onderwijstrant te doen strekken ter bevordering van vrijen
studiegeest - door bij het onderwijs zelf vrijheid te bevorderen - en door in
buitengewone tijdsomstandigheden krachtige armen tot handhaving der vrijheid aan
het vaderland te leveren.
Deze vier punten worden ontwikkeld met de kracht en den gloed, waardoor zich
de welsprekendheid van prof. de Vries kenmerkt en die zich ook niet verloochent
waar hij in keurig La-
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1)

tijn het woord voert. Met genoegen ontwaarde ik, voormalig kweekeling eener
zuster-hoogeschool, dat de redenaar in zijn pleidooi voor Leiden ook een hoffelijk
woord heeft voor de verdiensten der overige inrichtingen voor hooger onderwijs in
ons vaderland. Met een woord behoeft slechts te worden gezegd, dat de spreker
zijn onderwerp vastknoopt aan het aanstaande derde eeuwfeest der akademie. Een
kort verhaal van de lotgevallen der hoogeschool gedurende het rectoraat van den
redenaar besluit, naar wet en gewoonte, de redevoering. Hulde wordt daarin vooral
ook gebracht aan de nagedachtenis van den gedurende dat akademische jaar
overleden rustenden hoogleeraar der geneeskunde G.C.B. Suringar.
H.
v.O.

II. Wis- en Natuurkunde.
ISIS. Tijdschrift voor Natuurwetenschap. Redacteur: Dr. D. Huizinga,
Hoogleeraar te Groningen. Verschijnt om de 14 dagen, bij de Erven F.
Bohn te Haarlem. Prijs per jaargang van 26 No. f 4,25, franco per post f
4,50.
Het is niet zonder eenig schuldgevoel, dat ik mij nederzet om in eenige regelen
mijne landgenooten, die in de beoefening der Natuurwetenschappen belang stellen,
op het bovenstaand Tijdschrift opmerkzaam te maken. Reeds anderhalf jaar verstreek
sedert ik de laatste aankondiging inzond. Intusschen heeft dit in zooverre zijne
goede zijde, dat het veld van onderzoek uitgebreider is, en dus het oordeel beter
gemotiveerd kan zijn.
Reeds aan het einde van den eersten jaargang moesten de uitgevers, de Erven
F. Bohn te Haarlem, berichten, dat zij in de wijze van uitgave eene verandering
moesten brengen.
Het was alweder het geldelijk bezwaar dat die verandering noodzakelijk maakte,
een bezwaar, dat helaas zoovele Nederland-

1)

Eenigzins verdacht is mij parcere alicui in de beteekenis waarin het bladz. 22 reg. 1 wordt
gebruikt.
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sche ondernemingen doet te niet gaan. Tot vóór weinige jaren zou de oprichting
van een Tijdschrift Isis als eene dwaasheid geweest zijn, maar nadat door het
Middelbaar Onderwijs het getal van belangstellenden in de natuurkundige
wetenschappen zoozeer is uitgebreid, mochten Redacteur en Uitgevers met recht
verwachten, dat een Weekblad aan deze wetenschappen gewijd in Nederland zou
kunnen leven en bloeien.
De ondervinding heeft echter geleerd, dat die verwachting is teleurgesteld. Daaruit
volgt dat de belangstelling nog niet zoo heel algemeen is, want Isis is het eenige
Blad van dien aard in ons land, en kan zich, ofschoon niet volmaakt, met recht
plaatsen naast andere Bladen, die in het buitenland uitkomen.
Men heeft zeker den verstandigsten weg ingeslagen, door geene de minste
verandering in het Tijdschrift zelf te brengen, maar het aantal nommers tot op de
e

helft te verminderen. Sedert 1 Januari 1872 tot op heden, kwam Isis, in het bekend
aantrekkelijk gewaad geregeld om de veertien dagen uit, terwijl de prijs per jaargang
van f 5,75 op f 4,25 werd teruggebracht. Van harte hopen wij, dat de maatregel
slechts tijdelijk zal zijn, dat we Isis spoedig weder in de rij der Weekbladen zien
opgenomen, al ware het ook, dat de prijs verdubbeld werd.
Onwillekeurig komt men er toe, Isis telkens te vergelijken met het Duitsche Blad
der Naturforscher. Als men nu bedenkt, dat dit Blad, dat natuurlijk in en buiten
Duitschland veel meer lezers heeft dan Isis, zeker niet meer tekst bevat en op een
minder soort papier gedrukt wordt, jaarlijks 5 Thaler 10 silbergr. kost dan rijst de
vraag, of de vroegere prijs van Isis f 5,74 niet veel te laag gesteld was?
De Naturforscher wordt ook in Nederland veel gelezen, en is, als wij ons niet
bedriegen, een concurrent van Isis, die niet over het hoofd mag worden gezien. Nu
komt het ons voor, dat Isis dien concurrent van vreemden huize verdringen moet;
niet, omdat wij iets tegen het Duitsche Blad hebben, maar omdat wij niet van
vreemden bodem plukken moeten, wat ons eigen land voortbrengt. Doch dan is het
een eerste vereischte dat Isis ons evengoed op de hoogte houdt als de Naturforscher,
en of het blad dat tot heden gedaan heeft, dit meenen wij te moeten betwijfelen.
Wanneer men over het een of ander onderwerp iets wil nazien, dan kan men er
zeker van zijn, dat de Natur forscher ons niet in den steek laat. Het vermeldt de
laatste onderzoekingen, geeft dikwijls
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een kort historisch overzicht, verwijst naar vroegere jaargangen en noemt de
oorspronkelijke verhandelingen voor hem, wien het meer om het zuiver
wetenschappelijke te doen is.
Dit nu doet Isis niet. Sommige onderwerpen worden met voorliefde behandeld,
van andere hoort men weinig. Wij geven aanstonds toe, dat hetgeen wij hier vragen,
niet gemakkelijk te vervullen valt. Maar toch komt het ons voor, dat de meeste
medewerkers wel bereid zullen gevonden worden, om, ieder in zijn vak, geregeld
uittreksels te geven van het wetenswaardige dat in het een of ander voornaam
Tijdschrift voorkomt. Als ieder medewerker een Tijdschrift voor zijne rekening neemt,
dan is men al een heel eind ver. De berichten van de vergaderingen der Kon.
Akademie van Wetenschappen (Afd. Natuurkunde) en van het Genootschap ter
bevordering van Natuur-Genees- en Heelkunde (Sectie Natuurwetenschappen) zijn
zeker zeer belangrijk; maar die van dergelijke Vergaderingen in het Buitenland
verdienen niet minder de aandacht. Een bloote opsomming van de onderwerpen
die op zulke vergaderingen behandeld zijn, waarmede de lezers nu en en dan
tevreden moeten zijn, kan ons niet voldoen. Ook zou een uitvoerige alphabetische
lijst van de behandelde onderwerpen zeker zeer wenschelijk zijn.
De gang van onze redeneering heeft er ons toegebracht, een aantal opmerkingen
te laten voorafgaan, en toch hebben wij meer te prijzen dan te laken. Geen abonné
van de Isis zal zich over de geringe uitgave, die hij zich daarvoor getroosten moet,
beklagen. Het is natuurlijk niet mogelijk, de verschillende hoofdartikelen en verdere
bijdragen te bespreken of zelfs op te noemen. Verreweg de meeste munten uit door
belangrijkheid van inhoud, en duidelijkheid van voorstelling. Het spreekt van zelf,
dat niet alle stukken een even gunstigen indruk maken; die van den Redacteur Dr.
D. Huizinga zal zeker ieder beoefenaar der wetenschappen met het grootste
genoegen lezen. Bijna alle onderdeelen der wetenschappen krijgen nu en dan een
beurt; de natuurkunde had gedurende eenigen tijd wel wat over achteruitzetting te
klagen, maar Dr. v.d. Ven heeft haar door zijne stukken over het geluid weder in
hare waarde hersteld.
De stukken van den laatsten schrijver hebben ook dit goede, dat er niet alleen in
medegedeeld wordt wat nieuw is, maar ook dat wat, ofschoon lang bekend bij den
natuurkundige, van gewicht kan zijn voor den lezer, die gaarne nu en dan eens
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bijna vergeten zaken herleest. Men zal vooral niet uit het oog moeten verliezen, dat
het Tijdschrift niet voor natuurkundigen bestemd is. Eene heldere uiteenzetting van
de meestbekende zaken kan dikwijls zijn nut hebben; elke bestrijding van anderer
meening echter moet dunkt mij vermeden worden.
De korte mededeelingen over allerlei zijn dikwijls wel wat al te kort (Ventilatie
b.v.), maar op weinige uitzonderingen na goed gekozen.
Aan de rubriek boekbeschouwingen had dunkt mij wat meer zorg kunnen besteed
worden. Ze zou gevoegelijk met de rubriek ‘nieuwe uitgaven’ kunnen verbonden
worden, en dan wat vollediger kunnen zijn. Geen boek van beteekenis, dat een
onderwerp behandelt uit de natuurkundige wetenschappen, mag stilzwijgend worden
voorbijgegaan. Men moet er op aan kunnen, dat het Tijdschrift alle belangrijke
uitgaven bespreekt en kritiseert.
o

Onder het schrijven dezer regelen komt ons de laatste aflevering in handen (N .
4 1875). Hier vindt men als hoofdartikel een stukje, getiteld moleculen van J.M.; in
een noot wordt gezegd, ‘uit eene rede door Prof. Clerk Maxwell gehouden te Bradford
in de vergadering van de British Association for the advancement of science’.
Wij vonden een uittreksel van dezelfde rede in de Naturforscher van Nov. 73 en
de wijze, waarop de bedoelde rede in beide Tijdschriften behandeld is, komt in
zoovele opzichten overeen, dat wij het betwijfelen, of we dit stukje wel in Isis zouden
ontmoet hebben, als er geen Naturforscher bestond. Dit achten wij op zich zelf geen
bezwaar, maar het versterkt ons in onze meening, dat, wil men met de Naturforscher
concurreeren, men er voor zorgen moet, dat men geregeld van alle
wetenschappelijke Tijdschriften, verslagen, mededeelingen, en uitgaven aanstonds
na hun verschijnen op de hoogte is.
Men zal hoop ik uit deze regelen besluiten, dat ik Isis hoogelijk waardeer; de
Redacteur zal zeker mijne opmerkingen welwillend ontvangen.
Ook de H.H. Uitgevers deden alles wat zij konden om de zaak te bevorderen, en
daarvoor verdienen zij een woord van lof en dank.
Wij eindigen met onze overtuiging uit te spreken, dat het Tijdschrift Isis zijn plicht
steeds met nauwgezetheid vervult, en
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dat het, zoo het op dien weg voortgaat, zeker kan zijn van een gelukkig succes.
A m s t e r d a m 16 Febr. 1874.
Dr. S.R.J. VAN SCHEVICHAVEN.

III. Biblioscopie.
De voorouders. Roman van Gustav Freijtag.
Onder dezen titel geeft de Deventersche boekhandelaar A. ter Gunne eene
overzetting van een werk, dat van vrij langen adem schijnt te zullen worden. De
schrijver zegt er het volgende van:
‘In dit werk zal den lezer worden aangeboden eene reeks van verdichte verhalen,
vermeldende de lotgevallen van een enkel geslacht. Het begint met Voorouders uit
overouden tijd en zal, wanneer (1. indien) de schrijver kracht en lust voor zijnen
arbeid behoudt, worden voortgezet tot den laatsten naneef, een flinken, vrolijken
gezel, die nu nog onder ons rondwandelt en zich bitter weinig bekommert om het
lijden en strijden zijner voorvaderen.
Het boek moet poëzie bevatten, geene beschavings-geschiedenis. Beknoptheid,
gelijk dit wellicht velen aangenaam zou wezen, zal er juist geen deugd van zijn,
terwijl de schrijver, bij het begin van zijn werk, liefst verzwijgt, hoe de op zich zelf
staande verhalen toch tot één geheel verbonden worden.’
't Schijnt dus eene onderneming te zijn in den trant van van Lennep's Onze
voorouders, terwijl de draad eenigermate aan Sue's Juif errant doet denken. Hoe
het zij, wij dienen ten aanzien van eene onderneming, die nog verscheidene jaren
onderhanden wezen en verscheidene boekdeelen leveren kan, wel eenigzins af te
wijken van den aangenomen regel, geene werken aan te kondigen eer zij volledig
zijn. En we kunnen dat te beter omdat ieder deel op zich zelv' ook een geheel
uitmaakt, daar, gelijk men van hemzelven hoorde, de schrijver goedgevonden heeft,
de aaneenschakeling der eene geschiedenis aan de andere vooralsnog te verbergen.
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De eerste afdeeling draagt den titel: Ingo en Ingraban.
Ingo is wederom een afzonderlijk verhaal, gelijk ook Ingraban Van het laatste is
ook nog een tweede vertaling, bewerkt door G.F. Bruijn, te Amsterdam, bij G.L.
Funke, in groot 8vo, uitgekomen, terwijl ter Gunne post 8vo geeft.
I n g o speelt in de tweede helft der vierde eeuw van onze jaartelling, hoofdzakelijk
bij de Germaansche stammen, destijds in en om het Thüringer woud gevestigd;
I n g r a b a n in de eerste helft der achtste eeuw, tijdens de invoering des
Christendoms onder de Duitschers.
‘Poëzie, geen beschavings-geschiedenis.’ Toch wil de schrijver zoo na mogelijk
getrouw zijn aan hetgeen de beschavings-geschiedenis aangaande de toenmalige
zeden bij die volksstammen leert. En het is hem, zoo ver ik zien kan, goed gelukt
er zijne lezers in te verplaatsen. De weinige aanmerkingen, die ik zou te maken
hebben, worden beter teruggehouden, daar niemand deze verhalen zal ter hand
nemen, ten einde er de zeden en gewoonten in Duitschland uit die tijden uit te
bestudeeren. Toch zijn zij van deze zijde vrij wat leerzamer dan de romans van den
gewonen stempel. De romanlezer en lezeres moeten ze niet uit de hand werpen
omdat zij gansch andere toestanden schilderen dan de wereld in welke het
tegenwoordige geslacht zich beweegt, en zich ook niet laten afschrikken door het
drooge, dat hier en daar uit den aard der zaak het levendige en onderhoudende
afwisselt.
H.
v.O.
Een spelevaart over den oceaan medegedeeld door P.F. Brunings II.
Deelen. Kampen. Laurens van Hulst 1874.
Waarom deze reis van den officier Granveld, met een koopvaardij-kof, een
detachement troepen naar de West brengende, een ‘spelevaart’ heet, vat ik niet
recht. Het heet, dat de vluchtige.en onvolledige papier-krabbels van dien heer
Granveld door den heer Brunings tot een geheel zijn uitgewerkt. Als dat waar is,
heeft laatstgenoemde eenen arbeid verricht, die zich in geenen deele beloont. Want
het doet mij oprechtelijk leed te moeten
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zeggen dat het grootste gedeelte een samenraapsel is van zoutelooze beuzelkout.
Slechts een paar proefjes grijp ik op den eersten tast.
‘Wanneer gij, mejuffer, aan boord van een schip in zee, ooit uwe schoone hand
leent om thee of koffie te schenken - hetgeen wellicht uw deel kan worden - zult ge
er indachtig aan moeten zijn, dat er gewoonlijk 's ochtends geen melkboer aan boord
komt: die vlegels loopen alleen langs de straten en grachten, waar zoet en half vüil
water te vinden is; op den zilten plas ziet men hen niet, zoodat - begrijp ons wel melk aan boord eene onbekende grootheid is, - tenzij die in den vorm van poeier
of in blikken bussen aanwezig mogt zijn, of wel als er, chose assez rare, behalve
een geëxamineerde koe, een melkgevende doctor - we bedoelen het omgekeerde
- aan boord mocht wezen; - die gevallen zijn mogelijk, maar voorzichtig zal het van
u zijn, u niet te haasten met de sacramenteele vraag aan de theedrinkers: ‘gebruikt
u suiker en melk?’
Aldus begint het slothoofdstuk: ‘Ons verhaal was in twaalf hoofdstukken afgedeeld,
en daar een schrijver het jegens zich zelven bijna niet kan verantwoorden, als hij
van zoo'n schoon getal een leelijk maakt - dertien is immers een leelijk getal? zouden we hier de pen voor goed wel willen nederleggen; maar ons geweten komt
daartegen op. Er blijft ons nog iets over te vertellen; maar aangezien het niet lang
is, kan hij wel met een epiloog volstaan, en zijn fraai dozijn behoeft niet geschonden
te worden.’
Met zulke beuzelarijen zijn gansche bladzijden gevuld, en dat de auteur zulke
smakeloosheden niet heeft doorgehaald verwondert ons, omdat er ook enkele
welgeslaagde plaatsen in voorkomen, met name de beschrijving van het stooten
der kof op een koraalrif. Maar er is in de geheele economie van het verhaal iets
hinderlijks; een der hoofdfiguren is de gezagvoerder van het schip, een ruwe
onbehouwen zeebonk, die van niets weet dan van vloeken en grog zwelgen; en die
man komt gedurig terug, ja wordt met zeker welbehagen ten tooneele gevoerd.
Ongaarne spreek ik een zoo ongunstig oordeel uit, maar de waarheid gebiedt
het.
Van dezelfde hand is wat wij bij deze gelegenheid alleen noemen:
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De verloren zoon. Tooneelspel in 4 Bedrijven, voor Rederijkers door P.F. Brunings.
Tweede voor het hedendaagsch tooneel omgewerkte druk. Kampen K. van Hulst
1873.
De eerste druk heette: De twee broeders.
H.
v.O.
Anna van Oostenrijk. Historische Novelle van George Füllborn. Kampen,
K. van Hulst. 1873.
De laatste Falkenburgen en Het meisje van Liebenstein. Naar het
Hoogduitsch van Friedrich Bodenstett. Alkmaar, P. Kluitman, 1874.
‘George Füllborn’ schijnt dezelfde schrijver te zijn met ‘George F. Born’, wiens
‘IJzeren graaf’ ik voor eenigen tijd in dit Tijdschrift heb aangekondigd. Is dit zoo, dan
gaat het hem beter af zijne lezers in de kabinetten en hofsalons van den
tegenwoordigen tijd binnen te leiden dan in die van voor twee en ruim eene halve
eeuw. Overigens weet hij onderhoudend te vertellen, al is zijn verhaal juist geen
uitvloeisel van diepe historische studie. De gemalin van Lodewijk XIII is in spijt van
den titel de hoofdpersoon niet; dit is Etienne d'Alby, een jong Bearnsch edelman
met een flink karakter, veel te goed voor een zoo bedorven hof. De hoofdgebeurtenis
bestaat in die paleis-omwenteling, bij welke Lodewijk zich aan de drukkende voogdij
zijner moeder Maria de Medicis onttrok, den heerschzuchtigen Concini deed
ombrengen en in zijne plaats den even sluwen Luynes, die zijnen tegenstander in
lage verworpenheid niets toegaf, aan het hoofd der regeeringszaken plaatste.
De vertaling is goed, doch onachtzaamheden als: ‘Madame heeft mij de
onderscheiding en de genade waardig gekeurd, haren geestelijken raadgever te
zijn’ (bladz. 133); ‘wij kunnen tegen den morgen reeds eenen aanmerkelijken
voorsprong gewonnen hebben’ (bladz. 197) - verdienen afkeuring. Verwoede voor
vermoede is bladz. 198 eene zeer hinderlijke feil.
Van de beide verhalen van Bodenstett is het eerste ver het uitvoerigste. Het
schijnt, zonder noemen van of zelfs toespelen op Napoleon III, wel geschreven te
zijn om de aandacht te vestigen op de Fransche overheersching in Keur-Hessen
onder Napoleon I, en tevens op het slot Wilhelmshöhe. Verwikkeling of
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ontknooping zoeke men noch in het eene, noch in het andere; het hoofdonderwerp
is in beide de liefde van een aanzienlijk jongman voor een meisje ver beneden zijnen
stand; bij Falkenburg komt het tot een huwelijk; de minnaar van ‘het meisje van
Liebenstein’ sterft van verdriet omdat hij de toestemming van zijnen vader, eenen
schatrijken Russischen vorst, niet verwerven kan. Bijzondere aanmerkingen heb ik
noch op vertaling, noch op uitvoering. En dit volsta aangaande deze beide artikelen
voor leesgezelschappen en leesbibliotheken.
H.
v.O.

Vier novellen.
1. Jules Verne. Avonturen van drie Russen en drie Engelschen in Zuidelijk
Afrika, naar het Fransch door Dr. W.J.A. Huberts. Met vijf platen. Zwolle
- W.E.J. Tjeenk Willink.
2. De pleegzuster. Novelle, door H.P. Schuuring. Deventer, J. de Lange.

3. De familie Copsley en hare spreekwoorden. Naar het Engelsch (Copsley
annals preserved in proverbs) door de schrijfster van ‘Woyside pillors,’
‘ander the microscope’ enz. Amsterdam, Höveker en Zoon.
4. Twee reisnovellen van den Rijn door Tony. Noord-Nederlandsche
uitgave onder toezicht van Dr. J. van Vloten. Haarlem - W.C. de Graaff.
Vier boekskens in zoogenoemd post 8vo., die slechts eene korte aankondiging
behoeven.
o

N . 1 behelst het verhaal eener expeditie van drie Russische en drie Engelsche
sterrekundigen, onder geleide van Boschjesmannen en met Europeesche helpers,
tot het doen eener graadmeting in Zuidelijk Afrika. Van het oogenblik der vereeniging
van de beide expeditiën ontstonden tweedracht en naijver, na het vernemen der
uitbarsting van den Krim-oorlog in volslagen tweespalt en scheiding eindigende,
totdat beide expeditiën, na elke op haar-zelve de graadmeting te hebben voortgezet,
elkander weder ontmoetten en ten slotte in vrede scheidden. Onderhoudende
verhalen van jachtavonturen en aanschouwlijke beschrij-
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vingen van natuurtafereelen verlevendigen het verhaal, dat denkelijk door de
verbeelding van Verne wel wat zal zijn opgesmukt. Vertaling en uitvoering verdienen
lof; de houtsneê-plaatjes zijn middelmatig.
o

N . 2 is het onderhoudend geschreven verhaal der lotgevallen van eene weeze,
die bij eenen rijken bloedverwant opgevoed, diens gunst verbeurde door listen en
streken ten einde eenige erfgename te worden ten nadeele van derden. Zij wijdt
zich aan de taak der ziekenverpleging als eene soort van boete. Indien de
geschiedenis waar is, blijft natuurlijk de loop van het verhaal buiten aanmerking; is
zij verdicht, geheel of ten deele, dan zouden wij nog al eenige onwaarschijnlijkheden
hebben aan te wijzen. In beide gevallen laat het karakter van Dora ons zeer
onvoldaan: aan haar berouw en aan de opvatting eener nieuwe levenstaak ontbreekt
geheel het godsdienstig-christelijke element. Haar misdrijf staat niet voor haren
geest in het karakter eener zonde waarover zij zich voor God te verootmoedigen
heeft, en er is geen spoor van christelijken geest als bezielend beginsel van haar
verder leven. Dit hinderde ons zeer en het zal ook, vertrouwen we, bij zeer vele
lezers schade doen aan de bereiking van des schrijvers oogmerk: bestrijding van
den liefdeloozen geest in de samenleving, die tot hare leus heeft: ‘eens gevallen is
voor immer veroordeeld!’
o

Met des te meer ingenomenheid merken wij op dat in N . 3 een bekoorlijk waas
van warmen godsdienstzin ligt uitgespreid; geen ziekelijk piëtisme, maar gezond,
levend en levenwekkend Christendom. Dit en het huiselijke, eenvoudige, natuurlijke,
maken het tot een allerliefst boekje, dat wij zeer gaarne aanbevelen.
o

N . 4. Dr. van Vloten achtte noodig van deze twee stukjes eenen Hollandschen
nadruk (in den goeden zin des woords) te geven, zouden zij uit hun vaderland België
te onzent bekend worden. Dit is iets dat de uitgever moet weten. Wij hebben alleen
met den inhoud te doen en kunnen dan niet instemmen met het oordeel van Dr.
v.V. die het schetsjens noemt ‘in Hildebrandts C a m e r a - o b s c u r a -trant. Naar
onze overtuiging staan ze er zeer, zeer ver beneden en is ook de ‘trant’ een gansch
andere dan die van Beets, wiens voornaamste kracht in de C a m . o b s c . bestaat
in de allerfijnste uitvoerigheid van penseeltrekken, in den ‘trant’ van Gerard Douw;
en daarvan heeft ‘Tony’ niets. Hij is blijkbaar een schrijver, wien het nog aan
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oefening ontbreekt; met luchthartige gemakkelijkheid schrijven is nog geen leveren
van voortbrengselen die letterkundige waarde hebben.
H.
v.O.
1. Moest het zijn? Roman van Karl Detlef. Uit het Hoogduitsch. Haarlem,
W.C. de Graaff 1874. In gr. 8vo. Prijs f 2.50.
2. De Nachtegaal. Roman van Gustav zu Putlitz. Uit het Duitsch vertaald
door W.J. Manssen, Predikant te Amersfoort. II Deelen. Veenendaal, le
Cosquino de Bussy. 1874. In Gr. 8vo. Prijs f 2.50.
1. Deze familiegeschiedenis speelt in Klein-Rusland; de eigenaardigheden van
terrein, reismiddelen, gebruiken enz. geven iets zeer onderhoudends aan de
voorstelling. Eenen ingewikkelden knoop en eene verrassende ontknooping zoeke
men hier niet; daartoe komt Melanie te spoedig weder ten tooneele. Maar de positie
en het karakter van die Melanie worden uitnemend geschilderd; de eenige
aanmerking die men zou kunnen maken ware, dat in haar laatste gesprek met
Rosanoff het uitvoerig verhaal van hare vlucht niet zeer natuurlijk is. Daar ter plaatse
en onder die omstandigheden zou zij eene zoo uitvoerige reden niet hebben kunnen
houden; de schrijver hadde dat alles op andere wijze ter kennis van den lezer moeten
brengen. Ook Boris en Helena zijn met veel tact geteekend; zoo mede mevrouw
Axinia - schoon wel wat overdreven -, Petroff en de verdere bij-personen. In 't kort:
het verhaal laat zich met genoegen lezen, en ofschoon het door eenige verschikking
den schrijver misschien niet moeilijk zou zijn gevallen, in 't eind ook den
levenswensch van Rosanoff te vervullen (er zijn in Rusland vrouwekloosters zonder
levenslange gelofte), zoo ligt er toch een diep gevoel voor zedelijke betamelijkheid
in, den lezer te doen zeggen: ja, het ‘moest zóó zijn.’
De vertaling is goed, doch de uitgever zorge bij volgende gelegenheid voor het
wegnemen van taalfouten als: ‘Zonder de gouvernante zou de kamenier haren
eenigen omgang zijn geweest!’ Bladz. 131 vond ik eene kluchtige misvatting: ‘dat
de met mos begroeide scheuren den ethnologen een rijken buit aanboden.’ Voor
ethnologen, beoefenaars der land- en volkenkunde, zal men moeten lezen:
entomologen, insecten-kenners.
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2. ‘De nachtegaal’ is eene zangeres; zij vervult wel de titelrol, maar is niet de eenige
hoofdpersoon. Anderen zijn dit evenzeer: Barner wegens zijn heldere denkbeelden
over maatschappelijk leven; zijn schoonzoon George als vertegenwoordiger van de
krachtsinspanning, met welke men zich - hij als fabrikant - eene onafhankelijke
positie verwerft; Walter de schilder, die zich ook door eigen geestkracht ontwikkelt;
Reinout als beschermer der kunst; ja zelfs de oude Sebastiaan met zijne
hartstochtelijke muziekneiging. Op den loop der geschiedenis komt het in dezen
roman minder aan dan op de ontwikkeling der karakters in verhouding tot het
maatschappelijke leven. En dit leven wordt met groote juistheid in zijne fijnste
schakeeringen gephotographeerd, met zijne goede en kwade zijden. Tot de eerste
behoort, gelijk het in dit verhaal aanschouwlijk wordt gemaakt, het beginsel dat men
zich door eigen kracht eenen weg heeft te banen door de wereld; tot de laatste, dat
te midden van dien voortjagenden stroom zij er ellendig aan toe zijn, die buiten de
mogelijkheid verkeeren om dien stroom te volgen. Het gaat zeer gemakkelijk, in
eenen roman prachtige beschrijvingen te geven van menschen, die ‘door geestkracht
en volharding’ zich van knecht of klerk hebben opgewerkt tot fabriek-directeuren en
bezitters van millioenen - evenalsof dit dan ook maar ware weggelegd voor iedereen,
die ‘geestkracht en volharding’ bezit. 't Mocht wat! Veel talrijker dan de weinige
gelukskinderen aan wie zoo iets te beurt valt, is het heirleger van hen, die hun best
doen levenslang, die grijs geworden zijn in arbeid des geestes, en ten slotte in
kommer ten grave dalen.
Die eenzijdigheid van voorstelling acht ik een gebrek ook in dit verhaal. Sebastiaan
is wel een beeld van zulk eenen als wij bedoelen; maar ook hier is eene te groote
eenzijdigheid.
Het een en ander neemt niet weg, dat deze roman zich aangenaam laat lezen
en zeer dikwijls voor eenige oogenblikken uit de hand gelegd zal worden om na te
denken over hoogst belangrijke wenken en opmerkingen, door den schrijver in den
mond van den eenen of anderen zijner personen gelegd.
De correctie moest zuiverder zijn. Het verzoek aan den welwillenden lezer om
over het hoofd te zien of zelf te verbeteren mag niet te veel vergen.
H.
v.O.
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Herdrukken.
Oranje en zijn keurvendel in 1572. Geschetst voor 't Jonge Nederland,
door W.J. Hofdijk. Met 6 gekleurde platen. Leiden D. Noothoven van Goor.
Ekkehard. Een verhaal uit de tiende eeuw, door J. van Scheffel. Uit het
Duitsch vertaald door W.J. Mansen. Tweede goedkoope uitgaaf. II Deelen.
Rotterdam van Hengel en Eeltjes (J. van Baalen en Zonen) 1873.
Het geheim der oude jufvrouw, door E. Marlitt. Uit het Hoogduitsch.
Tweede druk. Deventer A. ter Gunne. 1873.
Slechts een enkel woord ter aankondiging dezer ten deele onveranderd herdrukte
uitgaven.
Het doet aan het vaderlandsche hart goed dat boeken als ‘Oranje’ enz. moeten
herdrukt worden. Zulk debiet is als een sprekend protest tegen de ultramontaansche
verknoeiing van de roemruchtigste bladzijden in 's lands historie. De uitvoering is
net; jammer dat de plaatjes wat grof zijn.
‘Ten aanzien van Ekkehard’ doet het mij genoegen, dat ik mij bij de aankondiging
van den eersten druk vergist heb, vreezende dat een roman van zoo geleerd
voorkomen moeilijk zijnen weg vinden zou. De noodzakelijkheid eener nieuwe
uitgave doet zien, dat het romanlezend publiek zich niet altijd door geschieden
oudheidkundige, zelfs niet door Latijnsche noten laat afschrikken.
Marlitt is eene gezochte schrijfster; misschien zal wel van meerdere harer romans
herdruk noodig zijn.
H.
v.O.
De voorlezing van Mr. H.E. Moltzer, hoogleeraar te Groningen over Shakspere's
invloed op het Nederlandsch tooneel der zeventiende eeuw (Groningen, bij J.B.
Wolters.) geeft eerst eene breedvoerige ontleding van het gedrochtelijke, maar
indertijd hoogstvermaarde treurspel van Jan Vos: Aran en Titus, klaarblijkelijke
navolging van Shakspere's Titus Andronicus. Daar de Amsterdamsche glazenmaker
geen Engelsch verstond, rijst de vraag hoe hij aan die navolging gekomen is. Prof.
Moltzer antwoordt: ‘door rondreizende Engelsche comedianten, wier invloed op ons
tooneel veel grooter is geweest dan men gewoonlijk vermoedt.’

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

429
de

Hij toont aan dat zulke reizende troepen zich in 't laatst der 16

en 't eerste gedeelte

de

der 17 eeuw hier te lande hebben opgehouden, en hieraan moet volgens hem
worden toegeschreven, dat benevens Vos' tragedie nog minstens vier tooneelstukken
uit dien tijd aan drama's van Shakspere doen denken: Starter's Tembre enz. aan
Much ado abouth Nothing; Struijs! Romeo en Juliette aan Romeo and Juliet; Brandt's
Veinzende Torquatus aan Hamlet; Gramsbergen's Piramis en Thisbe aan
Midsummers-Night's Dream. Ofschoon zich achter 's hoogleeraars betoog nog meer
dan één vraagteeken laat plaatsen, geve men allen lof aan zijne poging ‘om eenig
licht te verspreiden over een verschijnsel op het gebied onzer vaderlandsche
letterkunde, dat in hooge mate de aandacht verdient.’
H.
v.O.
Tooneelen uit den oorlog van het jaar 1870 door Julius von Wickede.
Middelburg. H.A. Boudewijnse. 1871.
Julius von Wickede was vroeger officier in Pruissischen dienst en woonde acht
krijgstochten bij, onder anderen tegen de Oostenrijkers in 1866 enz. Hij is schrijver
van militaire werken die ook in 't Fransch vertaald zijn, en was, als gast, tegenwoordig
bij de veldtochten in Algiers, waar hij als vriend met de fransche officieren omging,
onder welke hij vele vrienden telde.
Gedurende den Fransch-Pruissischen oorlog was hij, van 't begin af aan, bij den
strijd; niet meer als bevelvoerend officier, maar als oorlogs-correspondent voor de
Keulsche courant, waarin dan ook alles, wat dit boek geeft, gedurende den oorlog
te lezen geweest is. De schrijver zegt in zijn voorwoord dat zijne berichten in den
regel op eigen aanschouwing berusten, en dat ze bijna allen onmiddelijk op de
plaats zelve geschreven zijn. Ook, dat aan deze mededeelingen, bij de afzonderlijke
uitgave, met opzet niets veranderd is aan stijl of wijze van uitdrukking, want: ‘al won
de vorm ook aan zuiverheid, dan zou daardoor de frischheid en natuurlijkheid van
den inhoud gemakkelijk verminderd worden.’
Dat het werk (273 bladzijden groot) zeer partijdig geschreven
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is, dat bij de Franschen geen goed, bij de Pruissen geen kwaad gezien wordt, kan
ons eigenlijk niet bevreemden; hoe zou een Pruis in dien oorlog anders hebben
kunnen schrijven? Toch heeft hij volkomen waarheid geschreven, al worden dan
misschien ook alleen de lichtzijde van de Pruissen en de schaduwkant van de
Franschen onder het oog gebracht.
Het is soms wel te bespeuren, dat de schrijver dikwijls zeer vluchtig heeft moeten
schetsen; waardoor hij later vergeten was, wat hij vroeger al had gezegd, en er hier
en daar of iets herhaald wordt, of het vroeger beweerde min of meer wordt
tegengesproken. Immers waar hij spreekt over de inneming van Orleans, zegt hij
op de eene plaats: ‘zooveel is echter zeker dat het eene beslissende overwinning
was (over het Loire-leger) waarvan de gevolgen belangrijk zijn en dat zoowel de
Beiersche als de Pruissische troepen, welke op dien dag in het vuur waren,
voortreffelijk, de Franschen echter middelmatig en veel slechter dan bij Wörth en
bij Gravelotte, j a z e l f s n o g m i n d e r d a n b i j S e d a n gevochten hebben.’
terwijl hij op eene andere plaats zich dus uitlaat: ‘De Fransche linietroepen die nu
nog in het veld staan, zijn grootendeels uit de depots genomen en de verschillende
compagniën van enkele regimenten zijn tot geheele bataillons vereenigd. Deze
troepen hebben geen oorlogsgeest en missen het gevoel van overwinning, zij hebben
geen vertrouwen meer in huue officieren en daarom vecht het Fransche leger lang
zoo goed niet meer als het tot heden gedaan heeft, v o o r a l b i j S e d a n w a a r
h e t l e g e r v a n M a c M a h o n m e t l e e u w e n m o e d g e s t r e d e n h e e f t .’
Dit klopt niet! Op de eene plaats heet het, dat het Loire-leger slecht heeft gevochten,
veel slechter dan bij Wörth en Gravelotte, ja zelfs n o g m i n d e r d a n b i j S e d a n ,
en op de andere plaats, dat h e t l e g e r b i j S e d a n m e t l e e u w e n m o e d
heeft gestreden!
Maar dat zijn van die kleine vlekjes welke licht vergeven worden, bij een overigens
zoo goed en boeiend geschreven boek, waarin waarheid en gezond verstand op
elke bladzijde gevonden worden (zij het dan ook, met wat hooge ingenomenheid
voor het volk waartoe de schrijver behoort).
Het schijnt echter, dat de tegenspoed der Fransche wapenen 's schrijvers oog
soms heeft verblind. en hem heeft doen vergeten wat hij aan de ondervinding te
danken had, die bij gedurende zijn verkeer in hun soldatenleven had opgebaan.
‘Honderde offi-
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cieren van alle Europesche legers (zoo spreekt hij blz. 238) die hunne militaire
studiën wilden volmaken, snelden naar Frankrijk om daar te leeren en ondervinding
op te doen; ik zelf ben in Algiers, in het oosten en dikwijls in Frankrijk geweest te
midden der Fransche troepen: veel heb ik daar geleerd, en uit hun midden heb ik
vele aangename herinneringen mêegenomen die mij altijd dankbaar zullen bijblijven.’
Elders zegt hij: ‘De Franschen zijn zeer ver in de kunst om bonne mine à mauvais
jeu te maken, en om zich zeer spoedig allerlei kleine gemakken in het veldleven te
verschaffen; hierin - maar hierin ook alleen - kunnen zij ons als een navolgenswaardig
voorbeeld dienen.’
Scherp laat von Wickede het uitkomen, dat de haat der g r a n d e n a t i o n tegen
de Pruissen door den laatsten oorlog zeer sterk is toegenomen, wat allezins
begrijpelijk is: maar hij is toch, voor de toekomst, tamelijk gerust; daar hij Frankrijks
onvermogen uitspreekt, om iets degelijks tegen Pruissen te ondernemen, wanneer
de Elzas en een gedeelte van Lotharingen slechts van Frankrijk aan Pruissen
overgaan. Aan dezen wensch, zooals wij weten, is voldaan.
Die van den oorlog nog iets lezen wil van een bevoegd getuige en van een goed
schrijver zal het boek zeer bevallen: maar de lezer zal zien, dat oorlogscorrespondent
te wezen, waarlijk geene benijdenswaardige betrekking is.
R o z e n d a a l 1872.
TYDEMAN.
Koning Willem III en de Grondwet, de schoonste parel in de kroon van
Neêrlands derden koning. Door Dr. M.S. POLAK. Amsterdam, T.C.
Bührmann. 1874.
Terwijl het jongste Meifeest ons in den vorm van gedichten, verzen en kreupelrijmen
eene zwerm ephemeriden toezond, die voorzeker voor het meerendeel hun kort
leven reeds in de snippermand of bij den zakjesplakker hebben geëindigd, hebben
wij daaraan ook bovenvermeld gelegenheidsgeschrift te danken, dat eenige meerdere
blijvende waarde heeft.
De schrijver beweert dat het feest van 12 Mei dezes jaars vooral daarom van
zooveel gewicht is ‘omdat Nederlands mo-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

432
reele en politieke wedergeboorte eerst feitelijk met de regeering van Koning Willem
III een aanvang nam.’
Om dit beweren te staven, geeft dr. Polak een kort overzicht van de geschiedenis
onzer politieke instellingen, toont hij aan hoe Willem I en Willem II voorstanders
waren van het persoonlijk régime, zoodat eerstgenoemde vorst zelfs eens zeide:
‘Niemand dan ik kent de finantiën van mijn rijk;’ en doet hij uitkomen hoe Willem II
slechts noode toegaf aan den aandrang waarmede de natie eene meer vrijzinnige
grondwet verlangde, terwijl Willem III nimmer getracht heeft de grondwettige grenzen
te overschrijden en in den volsten zin des woords een Vredes-vorst is geworden,
die de groote gave bezit: ‘zijn volk in tijd van vrede te kunnen leiden!’
Voor hen die de wordingsgeschiedenis onzer grondwet in groote trekken wenschen
na te gaan, is dit boekje vooral zeer aanbevelenswaardig.
R.C.N.
Daily Gossip bij Jane. Prepared for the Press bij E.C.C. ESHUYS, Teacher
of the English Language and Literature athe High Burghal-school for Girls.
Haarlem, W.C. de Graaff. 90 bl.
Dit boekje komt mij bijzonder geschikt voor om door de leerlingen op de les gelezen
en mondeling vertaald te worden. Wanneer zij hare ('t is blijkbaar voor meisjes
bestemd) les vooraf geleerd hebben, kunnen de vele idiotismen daarin voorkomende,
geene moeielijkheden opleveren, daar deze in de ‘Opmerkingen’ welke op bijna
elke ‘Dialogue’ volgen, vertaald en besproken worden, terwijl de verschillende
beteekenissen dier eigenaardige gezegden aangegeven worden. Daardoor maakt
de leerling zich vele eigenaardigheden der Engelsche spreektaal eigen, een voordeel
zóó groot, dat ik daarom alleen reeds, al ligt er over sommige volzinnen een licht
Amerikaansch tintje, dit boekje op vele scholen in gebruik zou willen zien. De uitgever
heeft voor eene nette uitvoering gezorgd, ik zie mij echter niet in staat gesteld aan
het kooplustig publiek mede te deelen voor hoeveel stuivers men deze ‘Daily Gossip’
kan bekomen.
MONITOR.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
Vertaalde romans.
o

N . 1. D e z e l f d e e n t o c h e e n e a n d e r e . Roman van G. RAIMUND
uit het Hoogduitsch door F.G. LAGERS. Amsterdam. - G.L. Funke. 1873.
o

Twee Deelen gr. 8 .
o

N . 2. D e p r e d i k a n t v a n B u l l h a m p t o n . Door ANTHONY TROLLOPE.
Uit het Engelsch door Mevrouw M. VAN DEVENTER-BUSKEN HUET.
o

Schiedam, H.A.M. Roelants. 1872. Twee Deelen gr. 8 .
o

N . 3. E e n e k l o e k e v r o u w , door Miss MULOCK, Schrijfster van John
Halifax. Uit het Engelsch. Amsterdam, P.N. van Kampen & zoon. 1873.
o

Twee Deelen gr. 8 .
o

N . 4. D e F a m i l i e O g i l v i e , door Miss MULOCK, Schrijfster van John
Halifax. Uit het Engelsch. Haarlem, de Erven Loosjes. 1873. Een Deel
o

gr. 8 .
o

N . 5. R o b e r t A i n s l e i g h , door M.E. BRADDON. Schrijfster van ‘Het
geheim van Lady Andley’ enz. Uit het Engelsch. Deventer, A. Ter Gunne.
o

1873. Twee Deelen gr. 8 .
o

N . 6. D e L o v e l s v a n A r d e n door Miss BRADDON. Uit het Engelsch
vertaald door A.A. DEENIK MLZ. Haarlem, De Erven Loosjes. 1873. Twee
o

Deelen gr. 8 .
o

N . 7. AMELIA B. EDWARDS. H e t v e r z w e g e n g e h e i m v a n
B r o o m h i l l . Uit het Engelsch. Alphen, W. Cambier van Nooten. 1874.
o

Twee Deelen gr. 8 .
o

N . 8. I n h e t D o o l h o f door Mrs. HENRY WOOD, Schrijfster van Oswald
Cray, De Hoeve van het Roode Hof, De Holle weg van Dene enz. Naar
het Engelsch, door Mevr. Teding van Berkhout-Chappuis. Haarlem, De
o

Erven Loosjes. 1873. Twee Deelen gr. 8 .
o

N . 1. Een jeugdig bankier komt in aanraking met een paar
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beeldschoone tweelingzusters, die zoo sprekend op elkander gelijken, dat zij schier
niet te onderscheiden zijn. Het verschil bestaat alleen in het innerlijke, en men meent
‘dezelfde’ te zien, al blijkt uit woord en daad, dat het ‘toch eene andere’ is. Als onze
geldman haar leert kennen is de luchthartigste van beiden reeds met een
Franschman gehuwd, en hij trouwt met de meer ernstige of de degelijkste van de
twee. Na eenigen tijd komt het uit, dat het mooije tweelingpaar kinderen zijn van
een gewezen boekhouder van het bankierskantoor, die de familie van den Duitschen
echtgenoot, thans het hoofd der firma, diep ongelukkig gemaakt heeft en de oorzaak
geweest is van zijne allertreurigste jeugd, - van een man dus, dien hij diep veracht
en haat met een volkomen haat. In den waan, dat zijne vrouw dit geweten en
opzettelijk voor hem verborgen heeft, om hem te ‘krijgen’, behandelt hij haar met
de grofste hardvochtigheid en houdt dit maanden lang vol. Alleen ter wille van hun
kind verstoot hij haar niet en duldt hij haar bij zich in huis. De miskende en
verongelijkte vrouw verlaat hem voor een tijd, om hare zieke zuster, die weduwe
geworden is, te verplegen; en aan het sterfbed der veelgeliefde verneemt zij, dat in
hare afwezigheid hare woning afgebrand en haar zoontje omgekomen is...Er bestaat
dus geen reden meer, om naar haar laatdunkenden, onverzoenlijken echtgenoot
terug te keeren. Zij laat hem in den waan brengen, dat zij van schrik gestorven is;
en onder den aangenomen naam van hare overleden zuster, ontwijkt zij als
gezelschapsdame met eene rijke Engelsche Lady het vaderland. In Engeland blijft
zij voor hem verborgen, zoodat hij niet beter weet, of zijne vrouw is dood en zijne
schoonzuster spoorloos verdwenen...In hare afhankelijke betrekking wordt de
ongelukkige verstootelinge tot overmaat van smart verdacht en beschuldigd van
diefstal. Om haar voor gerechtelijke vervolging te vrijwaren verklaart een, op de nog
altijd schoone vrouw verliefde geneesheer haar voor krankzinnig, brengt haar naar
eene afgelegen villa en houdt haar daar gevangen, in de hoop haar tot een huwelijk
te bewegen...Met hulp van eene goede vriendin weet zij eindelijk te ontkomen, en
buiten haar om wordt aan haar echtgenoot bericht gezonden, dat zijne schoonzuster
daar en daar in Engeland te vinden is. Hij, begeerig de vrouw nog eens weder te
zien, die zoo sprekend op zijne overleden gade gelijkt, komt met zijn zoontje - dat
toevallig niet dood is -
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terstond over; herkenning, verzoening en, natuurlijk, het begin van een nieuw gelukkig
leven!...
Ziedaar eene dorre, zeer onvolledige schets van de hoofdgebeurtenissen van
deze ‘Roman.’ Er behooren nog zooveel andere voorvallen, personen en
verwikkelingen bij, dat niemand, ook na lezing van bovenstaande inhoudsopgaaf,
zich behoeft te laten afschrikken, door de gedachte dat het verrassende van het
verhaal af zou zijn. Ik geloof zelfs, dat een voorafgaand vluchtig overzicht over het
geheel het genot der lectuur zou kunnen verhoogen, mits men in zulke
gecompliceerde verhalen behagen heeft. De schrijver is alles behalve duidelijk in
zijne voorstelling, en er behoort inspanning toe om hem te volgen. In plaats van
geleidelijk te vertellen en de tijdsorde of de opvolging der gebeurtenissen in acht te
nemen, springt hij telkens eenige jaren over, brengt bekende en onbekende personen
óf handelende óf in den een of anderen toestand verkeerende ten tooneele en keert
dan bedaard naar het verledene terug, om in lengte en breedte uiteen te zetten,
hoe zij tot deze hunne handelwijze of in den geschilderden toestand gekomen zijn.
Dit is vermoeijend en nu en dan zeer vervelend. Men weet, wat er gedaan of
voorgevallen i s , men wil nu ook weten, wat de motieven of de aanleidende oorzaken
waren, en men heeft geen aandacht genoeg over voor allerlei kleine bijzonderheden,
die niet onmiddelijk in verband staan met hetgeen men weten wil, omdat men alleen
naar de noodige opheldering zoekt van hetgeen reeds bekend werd.
De schrijver moge veel vindingsvermogen hebben en eene zeer samengestelde
roman-intrigue weten te bedenken, hij verstaat, naar mijn oordeel, de kunst nog
niet, of niet genoeg, om wat hij bedacht heeft geregeld zich te laten ontwikkelen.
Hij maakt te veel jacht op effect; hij wil sensatie veroorzaken; en brengt u hiertoe
voor feiten en gebeurtenissen, die niemand terstond begrijpt, omdat men den
samenhang met het voorafgaande niet kent. Aan talent van beschrijven ontbreekt
het hem echter niet en aan karakterstudie evenmin; maar dat bij het samenstellen
van zulke verhalen met het werkelijke leven weinig of geen rekening gehouden en
op waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid niet gelet wordt, ligt aan het genre. Ook
behoort hiertoe, dat de levensomstandigheden niet het gevolg zijn van het karakter
of de zielsgesteldheid der personen, maar, dat de slagen van het
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noodlot (sic!) hun karakter vormen, waarom dan ook allerlei treffende voorvallen en
onverwachte gebeurtenissen moeten te hulp geroepen worden, om hen zoo te laten
handelen als de schrijver dit wil.
Het geheele verhaal schijnt te moeten dienen, om de zedelijke stelling in beeld
te brengen, dat hoogmoed, laatdunkendheid en verstoktheid van het menschelijke
hart eindelijk moeten zwichten voor de kracht der liefde, die God in 's menschen
borst heeft gelegd. Eene stelling, welker betrekkelijke waarheid even duidelijk zou
uitgekomen zijn, als de schrijver zijn held niet zoo overdreven trotsch en haatdragend,
ruw en medoogenloos in zijn oordeelen en veroordeelen van anderen had gemaakt.
Nu wordt het moeijelijk te begrijpen, hoe de hardvochtige, wreede man zoo geheel
en al veranderen kon in een teergevoelig en zachtaardig mensch, welke verandering
eigenlijk alleen het gevolg is van de allertreurigste omstandigheden, waarin hij wordt
geplaatst. Hoe lief hij echter ook worden mag, de schrijver had mij te sterk tegen
hem vooringenomen, om aan zijne totale verbetering te gelooven, en de
hoogmoedige quidam, die zijn allerliefst vrouwtje zoo allerellendigst behandelde,
was mij te veel een onmensch, om hem het gelukkige lot te gunnen, dat hem, zonder
eenig toedoen van zijn kant, als in den schoot wordt geworpen. Maar ik herhaal,
het is een sensatie-roman en bij dit soort moet men de dingen zoo nauw niet nemen.
Den heer LAGERS maak ik mijn compliment over zijne vloeijende vertaling in goed
Hollandsch, maar vrees, dat zijn werk weinig bijval zal vinden bij lezers, die ook in
den roman, behalve naar poëzie, naar waarheid en werkelijkheid vragen. Wat mij
betreft, ik kies boven zulke samenweefsels van allerlei buitengewone gebeurtenissen
den natuurlijken gang, dien de verhalen van ANTHONY TROLLOPE in den regel nemen,
en vind in
o

N 2 eene nieuwe proef van het veelzijdig talent van dezen Engelschen auteur.
Zijne diepe menschenkennis en meesterlijke manier van zijne personen te laten
denken, spreken en handelen komen in de De predikant van Bullhampton weder
duidelijk uit. Met noodzakelijkheid moet uit hun aanleg, hunne opvoeding, den trap
van ontwikkeling waarop zij staan, in verband met de omstandigheden, waarin zij
verkeeren of worden gebracht, voortvloeijen, wat hij van hen zegt. Het zijn menschen,
welke hij teekent, ieder met zijn eigenaardig karakter; wat zij ondervinden
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is uit hunne geaardheid af te leiden en heeft wederkeerig invloed op hetgeen zij
zijn. Hierdoor blijft hij zielkundig waar. Men hoort en ziet zijn personeel en kan
duidelijk nagaan, wat daarbij in hun binnnenste omgaat. Niet alledaagsche
gebeurtenissen mogen er ook met hen voorvallen en zij ook, door toedoen van
anderen, in moeijelijke toestanden gebracht worden, niet de uitwendige lotsbedeeling,
maar het inwendige leven, de strijd der hartstochten, het eigen doen en laten zijn
de dingen, waarvoor hij u belang weet in te boezemen. Zijne verhalen zijn in den
regel zeer eenvoudig; zijne helden en heldinnen geen conventioneele romanfiguren,
of marionetten door zijne hand in beweging gebracht. Op effect maakt hij evenmin
jacht als op de gemoederen schokkende, de verbeelding overprikkelende,
buitengewone, schier onmogelijke, althans zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen;
en toch boeit hij u, toch sleept hij u mede, zoodat gij doorleest en weten wilt, wat er
wordt van menschen, wier goede eigenschappen u voor hen innamen, van anderen,
wier droevig lot of wier zwakheden en verkeerdheden uw medelijden gaande
maakten.
TROLLOPE heeft echter in groote mate les defauts de ses qualités. Hij is, om de
zielsgesteldheid zijner karakters met juistheid te schilderen, in 't algemeen te
uitvoerig, te lang; en liefhebbers van lectuur, als die van Dezelfde en toch eene
andere, zullen zeker zijne boeken vervelend vinden. Ik herhaal: ik niet! Dat te
uitvoerige, te lange getroost ik mij om het vele goede en schoone dat hij geeft.
In dezen roman komen twee vrouwelijke hoofdfiguren voor, een meisje uit den
meer beschaafden en een uit den minderen stand. Wel heet het werk naar den
dominé van Bullhampton, maar 's mans vriendschappelijke omgang met de Miss,
die bij hem logeert, en zijne herderlijke bemoeijingen met zijne gemeenteleden,
onder welke het andere meisje behoort, zijn meer de band, die de deelen van het
verhaal samenbindt, dan dat hij de hoofdpersoon van den roman zou zijn, al is hij
op zich zelf de moeite der kennismaking alleszins waardig. Even als in des schrijvers
Kunt gij 't haar vergeven? is het gedrag van Miss MARY tegen over hare beide
aanbidders, - eigenlijk de zielsstrijd, of zij iemand huwen mag, voor wien zij geen
liefde gevoelt, de hoofdzaak van het boek. Dat zij toch zich engageert, in weerwil
harer hartstochtelijke genegenheid voor een ander, zou ook hier
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de vraag kunnen uitlokken, of dit haar te vergeven is? Als men het drama geheel
heeft zien afspelen, zal men het antwoord van zelf wel vinden.
Het tweede meisje, de ongelukkige dochter van den molenaar, wordt uit den aard
van haar wangedrag meer op den achtergrond gehouden, maar treedt als
‘verstooteling’, zooals TROLLOPE haar kieschheidshalve noemt, toch weder genoeg
op den voorgrond, om belangstelling in te boezemen. Al wordt zij van allen verlaten,
de dominé houdt, zelfs ten koste zijner reputatie, haar de hand boven 't hoofd en
zoekt haar weer terecht te brengen. Haar eigen vader daarentegen is door de
schande, hem en zijn gezin aangedaan, zóó verbitterd, dat hij niets van haar weten
wil. 's Mans hardheid zou in twijfel kunnen brengen, of de vader in de gelijkenis van
den Verloren Zoon wel even liefderijk zou gehandeld hebben, als de berouwvol
wederkeerende in plaats van een zoon eene dochter geweest ware. Althans in den
roman is van het gemeste kalf, als CARRY weder thuis komt, geen sprake, al zouden
hare moeder en zuster wel alle kalveren willen geslacht hebben. Maar zielkundig
waar blijft, in weerwil van deze weinig vaderlijke handelwijze, het karakter van den
molenaar. Zulk een man moest zoo handelen; en het is opmerkelijk, hoe bij sommige
romanschrijvers zoogenaamde mannelijke karakters meestal eene greote mate van
trotschheid of hoogmoed bezitten, die hen vaak hard en wreed maken. Evenals bij
den auteur van Dezelfde en toch eene andere, ontaardt ook bij TROLLOPE het gevoel
van eigenwaarde bij de meesten hunner helden in zelfverheffing. Bij den Duitscher
wordt de laatdunkendhed schier tot carricatuur en men meesmuilt om de
verwaandheid en aanmatiging van den zoogenaamden man van karakter, dien hij
schildert. Bij den Engelschman zit het, geloof ik, in den Engelschen landaard, in 't
Britsche bloed, want al zijne goede karakters hebben er iets van; en daar, waar hij
het opzettelijk ontbreken laat, worden het dan ook inderdaad laffe, onmannelijke
wezens. Mannelijkheid en trotschheid, moed en overmoed schijnen bij hem woorden
van dezelfde beteekenis te zijn, en ware nederigheid, die met laagheid van ziel niets
gemeens heeft, eene onbekende zaak. Ik breng het onwillekeurig in verband met
de godsdienstig-zedelijke ontwikkeling, zoowel bij de Episcopalen als bij de
Dissenters van het trotsche Albion. Wat minder dogmatiek en wat dieper inzicht in
den aard der gods-
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dienst van JEZUS zou hun geen kwaad doen en ook hunne romanhelden een toontje
lager stemmen. Zelfs de predikant van Bullhampton, hoewel overigens een nobel
figuur en alles behalve een belagchelijke roman-dominé noch clericale theologant,
heeft een angeltje van dien Engelschen trots, die - voor mannelijke deugd moet
doorgaan!...
Het is een fijne zet van TROLLOPE, dat hij in een soort van voorrede, die men
gewoonlijk niet voor zijne boeken vindt, verschooning vraagt voor het in dezen roman
ten tooneele voeren van een gevallen meisje. Voor romanschrijvers, die zulke
ongelukkigen zelfs tot hoofdpersonen hunner verhalen kiezen, is het een woord van
terechtwijzing; en de manier, waarop hij over zijne CARRY spreekt, een
behartigingswaardige wenk voor allen, die de lijn, waar de kieschheid eindigt, niet
genoeg in het oog houden. Ook krijgt de bekende preutschheid der Engelsche
dames hier een welverdiend lesje. Maar gevoeliger en nog meer verdiend is de
berisping aan het adres van alle vrouwen, die ‘geen genade voor de onvoorzichtige’
kennen; want ook in den roman zelven nemen, zoo niet ‘al hare zusters’, toch de
meesten ‘den steen tegen haar op’......Maar men leze deze voorrede, men leze het
geheele boek! Ik heb reeds te dikwijls mijne gunstige meening over A. TROLLOPE
uitgesproken, om er meer bij te voegen. Hij handhaaft opnieuw in dit zijn werk zijn
goeden naam, en Mevrouw VAN DEVENTER heeft gezorgd, dat niets van het fijne
zijner zielkundige karakterteekening verloren ging. Men leest hare vertaling alsof
de schrijver in onze moedertaal gedacht en geschreven heeft. Haar voortreffelijk
werk had verdiend op beter papier gedrukt te worden, dan de heer ROELANTS er
voor over had. Indien hij het geld, dat hij uitgaf voor de onbeduidende prentjes, die
tegenover de titels staan, aan fraaijer druk besteed had, zou hij schrijver en vertaler
meer gehonoreerd en ook den lezer meer dienst gedaan hebben. Ik vrees, dat
directeuren van leesgezelschappen, als zij het werk ter bezichtiging ontvangen,
door het onbehaaglijke van den vorm zullen worden afgeschrikt, wat ik jammer zou
vinden voor die lezers, wier smaak overeenstemt met dien van Mevrouw VAN
DEVENTER, om niet weer van den mijne te spreken.
o

N . 3 en 4. Ik vat deze heide romans van Miss MULOCK, thans Mrs. CRAIK, samen,
omdat ik geen plan heb er lang over uit te weiden. Ik behoor niet onder hare
bewonderaars en rangschik
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hare pennevruchten onder die soort, van welke men het grootste gedeelte kan
o

overslaan zonder er veel bij te verliezen. Vooral van N . 3 kan dit gezegd worden.
De omhaal en langdradigheid, waaraan dit boek lijdt, zijn in mijn oog onuitstaanbaar,
echt vervelend, al ding ik niets af op den fraaijen stijl, de fijne karakterteekening en
de naar de natuur geschilderde tafereelen, die ook hier te vinden zijn. In spijt van
alle bewonderaars van ‘de schrijfster van John Halifax,’ noem ik de geschiedenis
van deze inderdaad ‘kloeke’ - als 't niet te plat was zou ik zeggen ‘kranige’ - ‘vrouw’
(MULOCK zelve noemt haar a b r a v e Lady) eene zeurige geschiedenis; en haar
zwakken, lafhartigen man vind ik een carricatuur. Mijn lieve tijd, tegenover zulk een
flauwerik zou iedere vrouw, die een beetje beteekende, den broek aantrekken. Of
leert niet de dagelijksche ondervinding, dat, waar de man vrouw wordt de vrouw de
rol van den man op zich neemt? De grondslag van dezen roman is dan ook uit de
werkelijkheid gegrepen; maar de overdrijving, de opschroeving der vrouwelijke
‘kloekheid’ is het gevolg van het opzet der auteur, om manlief tot zoo'n ellendigen
prul te maken, als alleen eene dame, die de pen voert, bedenken kan. Miss MULOCK
lijdt sterk aan gebrekkige diagnose van het mannelijk geslacht, en heeft het met
meer Engelsche schrijfsters gemeen, dat zij veel beter hare zusters dan de heeren
der schepping begrijpt en schildert, 't Gaat bij haar zoo ver, dat zij zelfs eenmaal
zegt: ‘de vrouw die bemint is altijd de sterkste’....natuurlijk, want de liefde van den
man is, volgens haar idee, altijd egoïsme....Enfin, wij mannen moeten ons dit maar
laten welgevallen. Er is ook niets aan te doen, dan protest aan te teekenen. Gelukkig
zijn er ook schrijvende dames, die het beter weten omdat zij d e n m e n s c h in de
beide geslachten bestudeerd hebben.....
o

Maar ik zou kort zijn en zeg dus alleen nog van N 3, dat die op den titel vermelde
‘kloekheid', tot in de fijnste vezeltjes en draadjes in het lijvige boek worden ontleed.
De schrijfster verzwijgt niets van hetgeen er in het inwendige en uitwendige leven
harer heldin omgaat, en deelt het u van stukje tot beetje mee. Honderde
zoogenoemde menschkundige waarheden en zedekundige opmerkingen, duizende
malen vóór haar gemaakt, geeft zij op den koop toe, en wordt hierdoor, althans voor
mij, zoo vervelend, dat ik blij was toen ik het boek uit had.
De familie Ogilvie is iets minder lang. ‘Gelukkig’, dacht ik,
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‘maar één deel!’ 't Is eigenlijk geen echt familietafereel, maar de liefdesgeschiedenis
van twee nichten OGILVIE. ('t Heet dan ook in 't oorspronkelijke The Ogilvies, en ik
weet niet, waarom de vertaler er dat ‘familie’ heeft bijgevoegd.) Bij de eene vertoont
zich de hartstocht in zijn paroxisme, bij de andere, een edeler gemoed, is de liefde
van iets beter gehalte, maar sleept toch ook, bij vermeende ontrouw, haar slachtoffer
mede tot aan den oever des doods. Ziekelijk, ik zou zeggen, sentimenteel à la
LAFONTAINE maar in den schoonen vorm, dien Miss MULOCK (behoudens het al te
lang uitgesponnene) aan hare verhalen weet te geven. De helden van dezen roman
zijn ware romanhelden, de een zelfs een Apollo, o zoo mooi!...de vertaler zou zeggen
‘o zoo schoon!’...en dichterlijk? Pu! Een genie!!...
Maar reeds genoeg. Ik verg wel eens wat veel van het geduld mijner lezers en
ben zelf in mijne aankondigingen van vertaalde romans niet van langdradigheid vrij
te pleiten, is mij gezegd. Ik zal dus mijn best doen, deze fout te verbeteren, en begin
met deze twee, die dan ook geene breedvoerige waardeering hehoeven. Er staat
immers op beide titels: ‘Schrijfster van John Halifax’? Voor HH. uitgevers schijnt dit
voldoende aanprijzing te zijn en waarschijnlijk voor vele leesgezelschappen ook. 't
Is mij wel. Beide heeren hebben slag van uitgeven en ook dezen keer uitstekende
vertalers gevonden, die alle recht zouden hebben, hunne namen op de titels te laten
zetten, meer zelfs dan sommigen die dit doen. Ik prijs hunne of hare bescheidenheid,
en veroorloof mij alleen de kleine opmerking, dat zij toch vooral voor
schoolmeestersch Hollandsch op hunne hoede moeten blijven. ‘Haren eigenen man’
is wel grammaticaal goed, maar ‘haar eigen man’ is beter. De verbuiging van ‘haar,’
‘zijn,’ ‘een’ enz. is niet meer van onzen tijd. Hij stond van zijn e n stoel op, nam zijn
e n hoed en gaf zijn e n broeder tot afscheid de hand...Wie schrijft nu nog zoo? Ook
geloof ik niet, dat hedendaagsche jongelui van ‘een s c h o o n meisje’ zouden
spreken, veel minder tegen eene zuster of geliefde zouden zeggen: ‘wat zijt gij
s c h o o n !’ Waarom niet ‘een m o o i meisje’, en, als men à bout portant zulke
complimentjes maakt, ‘wat zijt gij’, of ‘wat ben je m o o i ’? In 't algemeen is in beide
romans, vooral in de gesprekken, nog wel wat te veel boekstijl te vinden, en de
vertalers komen mij voor, hunne kunst te goed te verstaan, om dit niet in 't vervolg
te vermijden, nu zij er opmerkzaam op ge-
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maakt zijn; het eenige wat ik met mijne aanmerking bedoelde.
o

N . 5 en 6. Ook deze twee nieuwe werken van eene en dezelfde schrijfster kondig
ik te gelijk aan, en begin met te zeggen, dat ik ze beide veel beter vind dan de
vroegere pennevruchten van deze Engelsche Miss, door mij in Tijdspiegel en
Letteroefeningen ter sprake gebracht. De waterloten en wilde ranken van eene al
te weelderige verbeeldingskracht van voorheen vind ik thans niet terug, en haar al
te veel wagend vindingsvermogen schijnt zij geleerd te hebben beter in den band
te houden. Wel zijn de lotgevallen van ROBERT AINSLEIGH nog avontuurlijk genoeg,
en spelen minder waarschijnlijke toevalligheden nu en dan nog haar spel; maar over
het geheel is Miss BRADDON ook in het genre van sensatie-roman, waartoe dit boek
behoort, aanmerkelijk vooruitgegaan en houdt zij zich veel meer aan de werkelijkheid
dan weleer.
o

Ik twijfel, niet of N . 5 zal veel lezers vinden. De levensloop van een aanvankelijk
bij een boschwachter opgevoed kind van fatsoenlijken huize, dat als jongeling
opgenomen wordt in den kring, waartoe zijn vader behoorde, liefde opvat voor een
meisje, dat voor een ander bestemd is, de jaloezie van dien naar hare hand, of liever
naar haar fortuin dingenden medeminnaar opwekt, door zijn toedoen aan
zielverkoopers overgeleverd als soldaat naar Engelsch Indië gaat, daar carrière
maakt, terugkomt om zich op zijn vijand te wreken, wien hij met zijne geliefde
getrouwd vindt, onverwacht tot rang en aanzien klimt en eindelijk zijne eerste liefde
naar het altaar mag voeren, - de levensloop van zulk eene merkwaardige
persoonlijkheid door haar zelve verteld, met hel descriptive talent van eene BRADDON,
kan niet anders dan boeijend zijn. Men krijgt al lezende nu en dan diep medelijden
met den ‘door het noodlot vervolgden’ en zoo moedig zich gedragenden jonkman;
en al is karakterschildering hier minder hoofdzaak, toch boezemt zijn eerlijk en
rechtschapen gedrag van het begin tot het einde genoeg belang in, om hem op zijn
moeijelijk levenspad te vergezellen, totdat hij het doel van zijn streven heeft bereikt.
o

In weerwil van al het fraaije van dit verhaal is N . 6, naar mijn oordeel, van veel
degelijker gehalte. Of de schrijfster De Lovels van Arden voor of na Robert Ainsleigh
uitgaf, weet ik niet, maar wel, dat deze roman mij als de beste voorkomt van allen,
die mij van haar onder de oogen kwamen. Het geheele werk
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draagt de kenmerken van groote menschenkennis, rein menschelijke zedekunde
en diep gaand vrouwelijk gevoel. Uit de werkelijkheid zijn de karakters gegrepen,
goed geteekend en, op eene enkele uitzondering na, in overeenstemming met zich
zelven tot aan het einde voorgesteld. Niet uit een blind noodlot, maar uit de
zielsgesteldheid der personen van het drama vloeijen hunne lotgevallen voort; en
van eene ingrijpende voorzienigheid, die de conventioneele deugdzamen met
voorspoed beloont, de stereotype schurken eindelijk ontmaskert en met tegenspoed
straft, is hier geen sprake. Ieder draagt de gevolgen van zijn eigen goed of kwaad,
zooals die met noodzakelijkheid er uit moesten voortvloeijen; en, dat geluk en
ongeluk veel meer afhangen van het eigen zieleleven, dan van de omstandigheden,
waarin men óf door zich zelven óf door anderen wordt gebracht, of wel waarin men
door geboorte, opvoeding, stand in de maatschappij enz. verkeert, wordt hier duidelijk
aangetoond.
De hoofdpersoon van het boek is een Engelsch meisje, dat, op een kostschool
in Frankrijk opgevoed, na jaren afwezigheid in haar vaderland terugkeert, en in den
maalstroom van het leven in de groote wereld geworpen, op het eerste gezicht
verliefd wordt op den eersten den besten salon-held, die haar het hof maakt. Haar
aanbidder is echter met eene andere jonge dame geengageerd, staat op 't punt van
te trouwen, en als zijn huwelijk wegens den plotselingen dood van zijn aanstaanden
schoonvader wordt uitgesteld, laat hij zijne verloofde loopen, om naar de hand te
dingen van de op hem verliefde CLARISSA. Deze wijst hem echter af en treedt in den
echt met een rijken weduwnaar, om haar vader uit finantieelen nood te redden,
zonder liefde voor den heer gemaal, die wel dertig jaar ouder is dan zij. Hinc illae
lacrymae! Haar hart blijft aan den afgewezen minnaar hangen, die zijn engagement
geheel verbreekt en haar ook als getrouwde vrouw blijft vervolgen. Zielkundig waar
en schoon is de zielsstrijd, die hiervan bij haar het gevolg is, geteekend. Hare diep
gevoelde liefde aan den eenen, haar plichtsbesef aan den anderen kant brengen
haar in een allermoeijelijksten toestand. Zij komt werkelijk ‘in verzoeking’; de schijn
is tegen haar; haar echtgenoot gelooft aan hare schuld; en nadat zij, uit vrees van
beroofd te worden van haar kind, met dat kind is gevlucht, komt het tot eene
scheiding, hoewel zonder ontbinding van het huwelijk. Van haar man verwijderd
mag zij haar kleinen lieve-
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behouden; en dit kind, dat haar eerst de kracht gaf, om aan de verzoeking weerstand
te bieden, wordt eindelijk het middel, dat man en vronw weder tot elkander brengt.
Al gevoelde CLARISSA geen liefde voor haar echtgenoot, en gaf zij te onberaden toe
aan hare genegenheid voor den onverlaat, die door hartstocht vervoerd alles in 't
werk stelt om haar te bezitten, het strekt der schrijfster tot eer, dat zij haar niet laat
vallen; maar ook en vooral, dat zij niet bloot gevoel van plicht of welke andere
beweegredenen, maar de moederliefde voorstelt als de kracht, die haar staande
houdt. Schuldig gevoelt zich de vrouw, die een ander man meer liefheeft dan haar
wettigen gemaal; het besef hiervan maakt haar rampzalig; maar hem daadwerkelijk
ontrouw worden, met dien ander wegloopen? Neen, dat kan, dat wil zij niet! En als
zij in de eenzaamheid tot volle bezinning komt, overwint zij allengs hare
zoogenaamde eerste liefde, om te leven voor haar kind, gelukkig op nieuw, als
eindelijk haar echtgenoot de volle waarheid kent en, ook uit liefde voor zijn zoon,
den eersten stap doet om moeder en kind weder bij zich te hebben in zijn eenzaam
huis. Ik vind daarom dezen roman een schoon kunstwerk, een zielkundig drama,
dat eene zedekundige waarheid aanschouwelijk maakt, die wel reeds honderde
malen uitgesproken en op allerlei wijze in beeld gebracht is, maar nog altijd verdient,
aan jonge menschen herinnerd te worden, de waarheid nl., dat de eenige waarborg
van waarachtig huwelijksgeluk is de liefde van man en vrouw beiden voor elkaar.
Waar die liefde in 't geheel niet, of slechts bij een van tweeën gevonden wordt, daar
ontbreekt altijd iets, al zijn de levensomstandigheden ook nog zoo voorspoedig, al
baadt men zich in de weelde en de genietingen van het leven als millionnairs....
Ik heb op dit boek dan ook weinig aan te merken, te minder, omdat ik van de
schrijfster van Henry Duubar niet verwacht had, dat zij ooit zulk een wezenlijk
zedekundigen en tevens schoonen roman zou kunnen scheppen. Alleen vind ik
haar hier en daar wel een beetje lang, en zou ik aanmerking kunnen maken op het
karakter van Lady GERALDINE, dat niet goed wordt volgehouden. Gelukkig echter
verandert het ten goede, en zou men kunnen zeggen: de hooghartige, koudbloedige
Lady valt mee, ik had zooveel goeds niet bij haar gezocht. De overige karakters der
nevenpersonen zijn daarentegen te beter volgehouden en Lady LAURA zoowel als
SOPHIE GRANGER zijn typen,
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die het meesterschap in de romanschrijverskunst verraden. Ook het eenigszins
gerekte hier en daar hindert minder om den levendigen, plastischen stijl, waarin het
geheel is geschreven; en de heer DEENIK hielp mede, om het te maken tot eene
aangename lectuur voor hen, die Miss BRADDON, als zij hare moedertaal spreekt,
niet verstaan. Of zij den naam van Italie's grooten schilder in RAFAËLLE heeft
verknoeid of de Hollandsche vertaler, weet ik niet, maar wel dat wij hem gewoonlijk
RAPHAÊL (of wilt gij RAFAËL) en de Italianen RAPHAELE noemen. Ook het ‘Parijs is
eene massa waardig, zeide Hendrik de Groote’, op bl. 65 van Deel II, zal wel een
lapsus calami van schrijfster of vertaler, misschien wel van heiden zijn, en moeten
slaan op het bekende Paris vant bien une Messe! van HENDRIK IV. Maar dit zijn
slechts onbeduidende foutjes, en het zou vitten worden, als men bij zoo goed
vertaalwerk naar meer van dien aard ging zoeken. De uitgave is, zooals wij die in
ons land van vertaalde romans gewoon zijn, en om niets van te zeggen.
o

N . 7. Wat den vertaler van dezen roman bewogen heeft, den oorspronkelijken,
zeer juisten titel Barbara's History te verandereren in Het verzwegen geheim van
Broomhill, is voor mij een geheim; maar ik verzwijg niet, dat ik zulke veranderingen
ten eenen male afkeur. Ieder auteur heeft zijne redenen, waarom hij aan zijn werk
den naam geeft, waarmede het in 't licht komt, en niemand mag zich het recht
aanmatigen, dien door een anderen van eigen vinding te vervangen. Zelfs dan, als
een titel voor geen vertaling vatbaar is, of onverstaanbaar zou blijven voor hen, voor
wie de overzetting van het boek of geschrift in eene andere taal geschiedt, moet
het oorspronkelijke opschrift behouden en wat men er tot verduidelijking wil bijvoegen
tusschen twee haakjes gezet worden, ten teeken, dat het niet van den schrijver
zelven afkomstig is. Barbara's History was zeer goed weer te geven door Barbara's
Geschiedenis. Er bestond dus geen aanleiding om het niet te doen; en de nu gekozen
titel is dubbel verkeerd, omdat hij den Hollandschen lezer in den waan brengt, dat
het een of ander ‘geheim’ de hoofdzaak zou zijn van de hier verhaalde
gebeurtenissen. Dit is voltrekt het geval niet; en Miss EDWARDS zou de eerste zijn,
die protesteerde tegen deze opvatting van haar verhaal. Dat ‘verzwegen geheim’
is niets meer dan een incident, tijdelijk, ja, van invloed op BARBARA's lot, maar niet
de spil waarom alles draait, beter gezegd:
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niet iets, dat den ontwikkelingsgang van haar jeugdig leven beheerscht. Het geheele
eerste en een groot deel van het tweede deel zou men doorlezen zonder iets te
vermoeden van zulk een geheim, als de onhandige vertaler door zijn titel niet verklapt
had, dat er iets geheimzinnigs moest komen. Door hem opmerkzaam gemaakt,
zoekt men nu van meet af naar zoo iets, en als men het eindelijk op 't spoor komt,
is al het verassende ‘er af.’ ‘Zoo iets had ik wel verwacht,’ zegt men nu; en de
schrijfster krijgt de schuld van het te spoedig openbaren van hetgeen zij inderdaad
kunstig bedekt gehouden had, om het eerst dan te laten werken als het voor haar
doel noodig werd. Zij had haar ‘geheim’ zeer goed tot op het juiste moment
‘verzwegen,’ maar de vertaler berooft den lezer, door zijne voorbarigheid, van het
volle genot der lectuur van zeer geleidelijk medegedeelde gebeurtenissen.
Het was voor het eerst, dat mij een roman van deze schrijfster onder de oogen
kwam. Op de lijst der Tauchnitz-editie van hare werken staat Barbara's History
bovenaan, en het zou mij niet verwonderen, dat het haar eersteling was, althans
het eerste groote werk dat zij afzonderlijk uitgaf. Het draagt al de kenmerken van
eene zeer levendige verbeeldingskracht, van een poëtischen geest en van veel
gevoel voor de kunst.
In den vorm van eene autobiographie laat de, zeker nog jeugdige auteur aan
BARBARA hare kindsheid, het vroege ontwaken van haar kunstzin en, misschien wel
wat heel vroeg, het ontstaan van hare eerste en eenige liefde vertellen. Zij schrijft
aan hare heldin niet slechts eene bijzonder sterke terugroepende verbeeldingskracht
toe, maar ook een herinneringsvermogen of geheugen van woorden en zaken, die
aan het wonderbare grenst. Duidelijk komt het uit, dat zij aan hare phantasie de
vrije teugels geeft, poëtiseerende bij de natuurtafereelen welke zij schetst, of hij de
kunstproducten, die de jeugdige BARBARA of haar HUGH onder de oogen of voor
den geest komen. Alleronderhoudendst is hierdoor haar verhaaltrant, en de
verschillende karakters, welke zij ten tooneele voert, komen scherp uit. Excentrisch
mogen ze een beetje zijn, phantasiebeelden tot op zekere hoogte; geheel onnatuurlijk
of conventioneel zijn zij daarom nog niet, al dicht zij BARBARA's geliefde wel wat heel
veel kennis toe van landen en volken, natuurverschijnselen en kunstvoortbrengselen,
hier en daar zelfs wat veel boekengeleerdheid of letterkundige be-
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kwaamheid, te zwijgen van zijne buitengewone behendigheid in al die
ligchaamsoefeningen, waarop hij zich te huis en in den vreemde heeft toegelegd.
Alles, zooals ik zeide, waarschijnlijk het werk van eene met ongebroken kracht hare
vleugels uitslaande jeugdige verbeelding, die hare vlucht neemt en nog niet geleerd
heeft, dat er grenzen zijn, welke de stoutste phantasie niet mag overschreiden of
zij verliest de werkelijkheid uit het oog en houdt op waarheid te geven.
Van eene zedelijke strekking of tendenz heb ik in de geschiedenis van BARBARA
weinig of niets gemerkt. De kracht der liefde, op zeer jeugdigen leeftijd in een
meisjeshart ontstaan en met haar opgegroeid, wordt hier geschilderd, die, als zij
gedeeld wordt door een man van de wereld, hem, na al zijne omzwervingen en
afpadigheden, ten langen laatste de gewenschte rust en vrede laat vinden. Is dit de
strekking of eene andere, het doet er niets toe, de lectuur van dezen roman heeft
mij ‘geamuseerd,’ - dit is, meen ik, het rechte woord - en ik twijfel niet, of menigeen
zal met genoegen kennis maken met eene schrijfster, die zoo boeijend schrijft en
zulke karakters als bijv. BARBARA's tante weet te schilderen. BARBARA zelve, hoe
jong nog in den aanvang, boezemt van den beginne af belangstelling genoeg in,
om het hier en daar wat al te phantastische en te dichterlijke van haar verhaal over
't hoofd te zien. Kwaad zal niemand uit een boek als dit leeren, mogelijk nog wel
wat goeds, al is het juist niet aangelegd op zedelijke verbetering van het romanlezend
publiek. De vertaler kweet zich overigens zeer goed van zijne taak; en al is de druk
niet bijzonder fraai, transeat cum caeteris......
o

N . 8. Reeds meermalen kondigde ik romans van Mrs. WOOD in de
Letteroefeningen aan en moest telkens opmerkzaam maken op
romanschrijvers-kunstgrepen, die het onbetwistbaar groote talent van deze schrijfster
ontsierden. In dit ‘Doolhof’ vindt men niets van dien aard; hoe de personen van het
boek zoowel als de lezer ook in 't labyrinth worden gebracht, alles heeft een zeer
natuurlijken loop en men vermaakt zich met de wijze, hoe zelfs een geslepen agent
van de Londensche politie om den tuin wordt geleid. De hoofdpersoon der intrigue
is een fatsoenlijke moordenaar, die, tot dwangarbeid veroordeeld, wist te ontsnappen,
en nu met medeweten van zijn broeder verborgen gehouden wordt. Maar wat de
meeste belangstelling inboezemt is het misverstand
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tusschen dien broeder en zijn lief vrouwtje, dat zijne avondbezoeken bij den
verscholene aan eene geheime minnarij toeschrijft, terwijl hij meent, dat zij zeer
goed weet, wien die bezoeken gelden. Zielkundig waar en schoon is het lijden der,
van haar standpunt gezien, diep ongelukkige echtgenoote; en de schrijfster toont
een beter begrip te hebben van echte, niet dogmatische godsdienst, dan de meesten
harer landgenooten, als zij haar den raad laat volgen van de vrome MARGARET: zich
niet over te geven aan haat en wraakzucht. maar te dragen en te dulden. De uitkomst
bewijst voldoende, dat dit de wijste partij was, welke zij kiezen kon, en staaft ten
overvloede, dat ‘de zachtmoedige het aardrijk beërft.’ De lezer volgt het drama met
onafgebroken belangstelling en wordt misschien dan alleen een beetje ongeduldig,
als hij dat misverstand wat heel lang volgehouden, en het een weinig gezocht of al
te toevallig vindt, dat noch KARL noch LUCY zich ooit een enkel woord laten
ontglippen, waardoor een van beide op 't spoor kon komen van over twee
verschillende personen en zaken te spreken. Maar hoe dit zij, ik durf de lezing van
dezen roman gerust aanbevelen, te eer omdat hij goed vertaald is, wat het genot
der lectuur verhoogt.
Ik eindig hiermede deze aankondiging en hoop voor het lang bezighouden der
lezers van de Letteroefeningen, die mij tot hiertoe gevolgd zijn, verschooning te
vinden in de omstandigheid, dat ik hier in één adem a c h t verschillende romans of
15 boekdeelen ter sprake bracht, romans, die allen lezenswaardig zijn, al vind ik
De Predikaut van Bullhampton, De Lovels van Arden en In het Doolhof de drie
fraaiste. Stof te over voor Directeurs van Leesgezelschappen!...
Kampen, Juli 1874.
J. HOEK.
Nederland en Oranje. Vaderlandsche zangen op 's Konings zilveren
Kroningsfeest, door Dr. C.A. Tebbenhoff. Enschede M.J. van der Loeff,
1874.
Onder de vele en velerlei letterkundige voortbrengselen, door het zilveren
kroningsfeest ontlokt, nemen deze vaderlandsche zangen eene eervolle plaats in.
Hoeveel onbeduidende en onwel-
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den

luidende, hoeveel akelige en leelijke rijmen en rijmpjes werden voor dien 12 Mei
niet uitgegeven en helaas! verkocht. 't Schijnt wel een vloek te zijn, die rust op alle
nationale rampen en feesten, dat plotseling allerlei dichters opduiken, die hun gevoel
niet langer bedwingen kunnen en nu den op 't punt van dichtkunst nog weinig
ontwikkelden smaak van het groote publiek nog wat meer helpen bederven. Wat is
verschrikkelijker dan watersnood-poëzie? wat treuriger dan brand-rijmelarij?
Er is eene gelegenheid - denken de mannen die zich dichters wanen. Mijn naam
kan gedrukt worden. De critiek zal welwillend zijn, want een menschlievend doel
wordt door mijne Muze beoogd. Misschien word ik beroemd en dichter gekroond...o
die treurige ‘gelegenheid’! Zij moge den dief maken, den dichter niet.
De zangen van Dr. C.A. Tebbenhoff bewijzen ons, dat ook deze regel zijne
gelukkige uitzonderingen heeft. We maken in dit bundeltje kennis met een dichter,
die zijn met ernst en liefde volbrachten arbeid ons aanbiedt, een arbeid, die waarde
1)
behoudt ook al zijn alle kroningsfeesten lang voorbij.
Met een bescheiden voorwoord aan den lezer maakt de schrijver zich bekend en
leert ons het standpunt kennen, vanwaar we zijn werk moeten beschouwen. Hij
wilde geven, ‘eene eenvoudige herinnering der daden van ons roemrijk voorgeslacht’
en verzoekt den lezer ‘hier geen hooge vlucht van poezie’ te zoeken. Zoo 't mij
gelukt is - zegt hij - in gepaste, eenigermate der stoffe waardige taal uwe aandacht
gedurende eenige oogenblikken te bepalen tot het grootsche tafereel onzer historie,
dan ben ik ruim voldaan en acht zulks eene genoegzame waardeering van mijne
pogingen, die mij menig aangenaam uur hebben verschaft.’
Met een goed geweten durf ik verzekeren, dat zulks den schrijver gelukt is.
De taal, waarvan hij zich bedient, is meer dan ‘gepast en eenigermate der stoffe
waardig’; zij is gekuischt en welluidend, hier en daar schoon en sierlijk. Mij dunkt,
de schrijver heeft zich voor deze zangen den noodigen tijd gegeven en het noodige
geduld gehad. In zijn manuscript zal menige verandering en doorhaling getuigen
van zijn streven, om den schoonsten vorm

1)

Hier en daar in ons vaderland viert men nog feest en maakt het ‘van uitstel komt afstel’ tot
een leugen.
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te vinden en het beste woord. Er is in deze regelen zeker ‘achevé’, zeker ‘cachet’,
dat ons voor den dichter inneemt en ons doet vragen naar meer.
Onder den algemeenen titel: N e d e r l a n d e n O r a n j e vinden we hier allereerst
een V o o r z a n g , waarin een korte geschiedenis van ons vaderland gedurende de
middeleeuwen wordt gegeven. De 10 en 11 voetige regels zijn voor deze epische
behandeling zeer geschikt: en de mannelijke en vrouwelijke rijmen geven eene
gelukkige afwisseling. De schrijver, die zijn onderwerp machtig is, heeft gestreefd
naar kortheid en kracht van uitdrukking en in 't algemeen in onberispelijke verzen
den roem van 't oude vaderland bezongen.
Als tweede afdeeling volgt het W i l h e l m u s l i e d , 1568-1648. Filips, Alva,
Egmond en Hoorne, Willem van Oranje worden ons hier voorgesteld en de treffendste
oogenblikken van die droevige dagen ons herinnerd. Als een vervolg op de twee
laatste regels:
Het volk verheft zich fier,
gelouterd en herboren,
En 't luid Wilhelmuslied
klinkt als een psalm in de ooren.

wordt deze tweede afdeeling besloten met het:
Wilhelmus van Nassouwen!
Gij zijt van God gesteld
Om stand met ons te houên,
Omsingeld van 't geweld.
Gij zult den boei verbreken,
Die ons werd aangelegd,
Gij zult de vrijheid wreken,
De vrijheid en het recht!

De volgende coupletten zijn even flink als dit eerste.
W i l l e m d e D e r d e 1673 - zoo heet de nu volgende zang, in den geest van
den Voorzang bewerkt en in vloeiende Alexandrijnen geschreven. De groote
gebeurtenissen en de groote mannen, die zich rond dat jaartal scharen worden hier
kortelijk genoemd.
Volgt een D r a m a t i s c h T u s s c h e n s p e l 1688, waarin Willem III en zijn
vriend Bentinck, Fagel de raadpensionaris en de
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drie burgemeesters van Amsterdam ten tooneele verschijnen, benevens Fuller, die
den Prms trachtte te vermoorden maar wien de dolk nog op het juiste oogenblik
ontrukt werd. Deze vergeefsche aanslag op Willem's leven wordt ons voorgesteld
in 't laatste tooneel, dat daarom het meest boeien zal, indien dit tusschenspel mocht
worden vertoond.
De andere tooneelen brengen te weinig actie en bevatten te veel dialogen, om
de

de

bepaald boeiend genoemd te worden. Het 9 en 10 tooneel, beide in proza, waarin
voornamelijk een drietal burgers zich doet gelden, wier aardigheden menigeen niet
aardig vinden zal, schijnen mij het minst gelukkig geslaagd gedeelte van dit
tusschenspel. Daarentegen moet de karakterschets van Willem III, aan Zuilestein
in den mond gelegd (pag. 68) worden geroemd.
De laatste zang, genoemd D e d r i e K o n i n g e n 1813, 1848, 1874, behelst de
voornaamste gebeurtenissen, waardoor de regeering dezer drie vorsten zich
gekenmerkt heeft, en eindigt met een gebed tot God, die vaderland en vorst en
vorstenhuis spare. Een v r i j h e i d s z a n g , een v o l k s l i e d besluit het geheel.
Hoort het eerste couplet:
Nu klinke 't lied, ontweld aan 't harte
Het lied van 't vrije Nederland!
O land van liefde, land van smarte,
Gij onzer vadren dierbaar pand,
Dat dwang en lijden moedig tartte,
Met wakkren zin en trouwe hand o Nederland! mijn Vaderland! -

en leest de volgende zelf, alle in even zuiver Nederlandsch geschreven.
Hier is dus in veel goeds te roemen. Hier spreekt een warm Nederlandsch hart;
hier klinkt eene zuivere Nederlandsche taal. Ofschoon wij vreezen, dat deze zangen
te degelijk zijn voor het groote publiek, wenschen wij ze in veler handen. Wat m.i.
afkeuring verdient, bestaat uit kleimgheden. Ik ken het; u b i p l u r a n i t e n t etc.
maar meen toch een goed werk te doen, die kleinigheden aan te wijzen.
Hier en daar trof mij eene onvolledigheid en onduidelijkheid, die wel niet verhindert,
de gedachte des dichters te raden, maar die den indruk der woorden ten deele
verlamt. Zoo lees ik in
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den Voorzang, pag. 11, waar de dichter spreekt van zijn lied:
Het zij een weergalm van de reinste accoorden,
‘Daar 't een gansch eenig, schoon verleden v o e r t .’

Een lied, dat een schoon verleden voert - wat bedoelt ge daarmede, o dichter! kan
men vragen.
Pag. 13, wordt de Vlaming aldus beschreven:
‘Hij, dien met de onzen taal en zede stelt.’

Hier zou het woordje g e l i j k den zin veel duidelijker maken. Onduidelijk dunkt mij
evenzeer, pag. 31.
‘Alzoo de rust des volks
die thans te voren gaat
‘Den langen, harden kamp,
die woedde tachtig jaren...

wie komt dadelijk achter de beteekems van dit ‘t e v o r e n ’?
Onduidelijk, pag. 62, deze woorden van Willem:
en nu mijn vriend!
De vele zorgen, die van alle kant
Zich legren om mij geen, w a c h t w e l g e e n h u l p
Van binnen meer,

en in Willem's alleenspraak, pag. 64
Niet vele zijn de wolkelooze dagen
Die t e l l e n in mijn loop.

Een verkeerden klemtoon merkte ik op pag. 26.
en duizendmaal herhaald
Gaan acht de namen om
S i n t -Q u e n t i n , Grevelingen,

en pag. 61
Geleid h e r w a a r t s en derwaarts naar den wil Haars volks? op welke bladzijde, eenige regels later, de minder schoone uitdrukking voorkomt:
ook wij weten
W a t d a t h e t i s te sturen 't schip van staat.

Vervolgens wijs ik op 't vreemd gebruik van 't woordje d e s op twee plaatsen:
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pag. 61.
Maria had nauw 't onvoorziene woord
Vernomen, dat aan Burnet d e s me ontviel.

en pag. 76.
Mij rest
Geen keuze, en heil mij! die d e s dubbel sterk
Mijn krachten richt op 't afgebakend doel.

En ten slotte zou ik willen vragen, waarom onze koningin, pag. 113, vergeleken
wordt met
die flonkerende sterre
Die weldoend ons beschijnt,
zij 't velen slechts van verre.

Deze laatste woorden kunnen bevreemding wekken. De dichter kan niet bedoeld
hebben, dat H.M. zich te ver van haar volk verwijderd houdt; immers onder lief en
leed zoekt onze koningin hare onderdanen op en laat haar licht schijnen van nabij.
De dichter kan evenmin bedoeld hebben, dat de glans dier sterre slechts voor enkele
bevoorrechten schijnt. Wat mag dan de bedoeling geweest zijn?
Ziehier enkele aanmerkingen. Ziehier eenige vlekjes, die de waarde aan 't geheel
niet ontnemen. Ons laatste woord is een woord van lof. Hier is veel goeds en
schoons. Gedachte en vorm verbinden zich bijna overal tot een liefelijk en degelijk
geheel. Dr: Tebbenhoff meent het goed en ernstig met zijne kunst. Dat hij tot ons
volk nog meer spreke en zinge!
De druk is duidelijk - ééne drukfout vindt men pag. 14, regel 7 van onderen: d i e
't a a n g r i m t n o o r d voor: d i e a a n g r i m t 't n o o r d - het titelblad, in kleurendruk,
sprekend. De premie, de photographiën der koninklijke familie, gezet in een prachtig
gesteendrukten rand, hetwelk een schoon geheel oplevert (volgens prospectus van
den uitgever), kwam door toevallige omstandigheden nog niet onder mijne oogen.
Ik heb dus geen recht iets af te dingen op de woorden van dit prospectus en verbeeld
mij, dat deze photographie recht koninklijk zal zijn.
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Germania's Dichtbloemen verzameld en overgeplant door B. van Meurs.
's Hertogenbosch. Henri Bogaerts, drukker en uitgever, 1874.
Het is een genoegen, met dit werk kennis te maken. Groot formaat; zwaar papier:
1)
duidelijke letter; een paar wel geslaagde platen - dit wat den vorm betreft. En de
inhond: een 60 tal vertalingen van Duitsche verzen, bijna allen in zuiver Nederlandsch
en met keurigen smaak overgebracht. Ge vindt hier Uhland en Rukert, Geibel en
von Matthisson, Freiligrath en Brentano, en vele anderen in Nederlandsch gewaad
terug en ge ziet ze met genoegen als oude bekenden, zonder van hunne
metamorphose te verschrikken.
De dichter-vertaler, B. van Meurs, heeft mij menig aangenaam oogenblik verschaft.
De zorg, waarmede hij deze vreemde bloemen in onzen grond heeft overgeplant;
de liefde en de ernst, waarmede hij ze eerst heeft bespied en bestudeerd, om elk
een goed plekje te geven, waar ze kan groeien en tieren, treflen den lezer op menige
bladzijde. Degelijk werk is hier geleverd; poëzie wordt hier gevonden.
Na deze oprecht gemeende lofspraak zij het mij vergund, op enkele vlekjes te
wijzen, die onder het lezen zich aan mij voordeden. In K e i z e r O t t o I e n H e r t o g
H e n d r i k bl. 57.
....hoe bliksemstraalt zijn oog!
Men geeft deu naam van leeuw hem,
en 't is niet schertsend - neen,...

is de plaats van het voornaamwoord h e m niet gelukkig.
In M o d e r n , bl. 78, leest men o.a.:
Mijnheeren - sprak hij - 't is ons plicht
De dingen grondig te verstaan:

Een Nederlandsch oor hoort liever: 't i s o n z e p l i c h t of 't i s o n s e e n e
plicht.
I n d e P e r z i s c h e b o e r e n d e S c h a h , bl. 90. vindt men:

1)

Eene drukfout vond ik bl. 96, regel 3 v.o. waar staan moet: z w i j g e n d , b i d d e n d , é é n
v o o r é é n en waar het laatste é é n niet is afgedrukt.
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Dat hoort, o wee! die kleine prop,
Des konings eerste staatsminister,
Zijn oog schiet vuur gelijk een sisser;

minister en sisser, die hier moeten rijmen op elkander, zijn wel eenigszins met hun
figuur verlegen. In de k l a c h t v a n e e n o u d e n p r o f e s s o r bl. 61 moet het
telkens wederkeerende b e l l u m g a l l i c u m rijmen met o m , 't geen niet rijmt.
In d e P e l g r i m bl. 96 lezen we:
Als daar 't Anglus-klokjen klepelt
in den stillen avondstond,
Klinkt van kerk- en kloostertoren
driemaal Ave in het rond;

en in dezen laatsten regel, waarin de laatste lettergreep van A v e met in samensmelt
tot één voet, hooren wij er nu maar 6, in plaats van 7.
Deze kleine zonden tegen den vorm zijn overigens spoedig genoemd en opgeteld
en worden hier, om der volledigheid wille, aangehaald. Wat nu de vertaling zelve
betreft, die is vloeiend en welluidend. En wat de Duitsche dichter heeft gedacht,
wordt ons bijna overal met nauwgezetheid weergegeven. De keuze der gedichten
is gelukkig. De vertaler heeft zich niet tot enkelen bepaald, maar biedt ons een ruiker
aan, waarin de meest verschillende bloemen naast elkander zijn geschikt.
Algemeen bekende en velen onbekende namen vinden we hier vereenigd, zoodat
menigeen, die eene aardige Duitsche bibliotheek bezit, toch al deze gedichten niet
in het oorspronkelijke zal kunnen naslaan. Ik noemde de keuze gelukkig - evenwel
behalve een paar uitzonderingen.
Een vierregelig versje van P a u l H e n s l e r , H e t h u i s v a n e e n d o k t e r
genoemd en aldus vertaald:
Hij liet een huis bij 't kerkhof bouwen
Zijn doel is makkelijk te raden:
De man wil dagelijks zijn daden
Met éénen blik daar overschouwen.

had ik gaarne gemist, omdat ik deze geestigheid niet geestig vind en den vorm niet
puntig.
Het daarop volgende:

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

456
Veelzijdigheid.
Veelzijdig is uw werk, wel ja!
Want zijde heet ook - pagina

is misschien de moeite van het vertalen niet waard geweest, evenmin als de
Wensch van een Gierigaard
Och! mocht ik 't laatst van allen sterven,
Dan kon ik heel de wereld erven.

De overige gedichten evenwel, ernstig en somber of grappig en jolig, zullen met
genoegen of voor de eerste of de tweede of de zooveelste maal worden gelezen.
1)
Vrij heeft de dichter vertaald, zonder zich slaafs te binden aan zijn voorbeeld,
zonder ook den band al te los te maken. Wilt gij u daarvan overtuigen, lees, om bij
één dichter ons te bepalen, de vertalingen naar U h l a n d : d e s Z a n g e r s v l o e k ,
de Brave Kameraad, Het Burchtslot aan 't meer en het Lied
van den zoon der bergen.
Gij kent dat eerste gedicht, vol dramatische effecten.
Es stand in alten zeiten ein Schloss so hoch und hehr:
Weit glänzt es über die Lande bis an das blaue Meer;
Und rings von duftgen Gärten een blüthenreicher Kranz;
Drin sprangen frische Brunnen in Regenbogenglanz.

aldus vertaald:
Er lag een prachtig burchtslot
- in overouden tijd Met gulden torenspitsen,
die blonken wijd en zijd.
Te midden van waranden
vol bloemengeur en praal,
Waar regenbogen speelden
in der fonteinenstraal.

Goed vertaald, niet waar? - Couplet 2 bevalt u misschien minder.

1)

Als uitzondering zou ik willen noemen h e t o n g e s t u i m e (!) h a r t , slaafsche navolging
van d a s u n g e s t ü m e H e r z , uit Spitta's schoon gedicht: Geduld.
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De koning, die op dat slot woonde, wordt aldus bezongen:
Er sass auf seinem Throne so finster und so bleich,

en in de vertaling:
Daar zat hij op zijn zetel, schrikwekkend als een lijk.

Dit ‘als een lijk’ is niet gelukkig. Het Duitsch spreekt beter tot onze verbeelding.
Denn was er sinnt, ist Schrecken, und was er blickt ist Wuth
Und was er spricht, ist Geissel, und was er schribt, is Blut.

Van welke twee regels de eerste niet zoo goed is weergegeven als de laatste, zoodat
het driemaal herhaalde en indrukmakende ‘und was’ in de vertaling slechts tweemaal
voorkomt:
't Was ijslijk wat er omging
in zijn barbaarsch gemoed,
En wat hij sprak was gruwel,
en wat hij schreef was bloed.

Zoo kunnen we nog aanhalen:
Der König furchtbar prächtig wie blutger Nordlichtschein,
Die Köningin süss und milde, als blickte Vollmond drein,

vertaald:
Waarop de koning schittert
als 't bloedrood noorderlicht;
Naast hem de koniginne
met lieflijk aangezicht;

om te vragen, of dit ‘lieflijk aangezicht’ wel zoo goed past bij 't noorderlicht, als de
duitsche V o l l m o n d .
Iets verder wordt het geluid van den ouden zanger beschreven als een d u m p f e r
G e i s t e r c h o r , dat bij de heldere stem van den jongeling wordt gehoord, en de
vertaler spreekt v a n ' t z w a r e b a s g e l u i d - niet zoo schilderachtig.
Ten slotte: de koningin
wirft den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust,

overgebracht:
werpt een der schoonste rozen den beiden zangers toe:

De teekening zou fijner geweest zijn, als dit ‘von ihrer Brust’
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behouden ware. Daardoor toch rijst die bloem in waarde, en is des konings toorn
des te beter te begrijpen.
Ziehier enkele aanmerkingen. Overigens is het een schoon geheel. Hoor, hoe de
koning toornt:
‘Mijn volk hebt gij bedorven verleidt gij ook mijn gâ?...
Zoo brult de koning woedend
en 't welfsel brult hem na.

dit laatste dunkt mij schooner dan het oorspronkelijke:
Der König schreit es wüthend, er bebt am ganzen Leib.
Hij werpt zijn zwaard dat flikkrend
des jonglings borst doordringt,
Waaruit voor gouden zangen
Een straal van bloed ontspringt.

Gaarne zou ik het gansche gedicht afschrijven indien de ruimte het toeliet. Nu hoop
ik dat menigeen het lezen zal en durf verzekeren, dat het, goed voorgedragen, een
bepaald gunstigen indruk maken zal.
Bl. 77 vindt ge U h l a n d ' s D e s k n a b e n B e r g l i e d , h e t L i e d v a n d e n
Z o o n d e r B e r g e n , waarop ik slechts deze aanmerking zou willen maken, dat
de knaap in al te gestrenge navolging van het duitsche h e r a b s e h e n , o p a l
d e b u r c h t e n a f z i e t , in plaats van n e e r z i e t ; waarvoor ik overigens slechts
sympathie en lof heb.
D a s S c h l o s s a m M e e r e is als h e t b u r c h t s l o t a a n 't m e e r , bl. 29,
terug te vinden, maar de 1e en de 3e regel der 4regelige coupletten, die in het
oorspronkelijke op elkander rijmen, doen dat in de vertaling niet meer, en het:
Herrlick wie eine Sonne
Strahlend im goldnen Haar.

dat van eene schoone jonkvrouw wordt gezegd, is onkenbaar geworden in de beide
laatste regels van dit couplet:
Zaagt gij daar geen jonkvrouw prijken
Als een roos zoo schoon en frisch,
Naast heur ouders, van wier krone
Zij de rijkste parel is? -

voor het overige is dat slot en het meer in het Nederlandsch even
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liefelijk, en de geschiedenis, die het meldt, even indrukwekkend.
D e b r a v e k a m e r a a d , A v o n d m u z i e k , d e P e l g r i m , allen naar Uhland,
laten zich met hetzelfde genoegen lezen en verraden denzelfden ernst der vertaling.
Dat die ernst somtijds ontbreekt; dat vertalen en vertalen twee is, leerde mij op
nieuw eene vergelijking van G o u v e r n e u r 's: d e l u s t i g e
k e r m i s -m u z i k a n t e n (te vinden in zijn onlangs uitgegeven: G e z a m e n l i j k e
G e d i c h t e n enR i j m e n )end e l u s t i g e M u z i e k a n t e n ,beidenaarhetzelfde
origineel van C l e m e n s B r e n t a n o , ofschoon G o e v e r n e u r vergeten heeft
den oorspronkelijken dichter te noemen en nu, waarschijnlijk tegen zijne bedoeling
in, deze vertaling voor geheel eigen werk laat doorgaan. Het vers is te lang, om hier
uitgeschreven te worden. Anders zou het belangrijk zijn, den lezer te doen zien,
hoe slordig G o e v e r n e u r , hoe ernstig en nauwgezet v a n M e u r s het duitsche
vers heeft vertolkt. De eerste is den kladschilder gelijk, die met de groote kwast
strijkt en smeert: de tweede hanteert het fijne penseel en heeft geen haast, maar
zoekt elk tintje weer te geven, dat hij zorgvuldig heeft opgemerkt op het voor hem
liggend tafereel. Bij hem is het vertalerswerk geworden wat het zijn moet:
gewetenswerk.
Laat mij besluiten met een paar coupletten van het laatste gedicht: h e t l i e d
v a n 't S t e r v e n naar S p i t t a .
Wij wandelen gestadig
Als pelgrims naar ons graf;
Ja zelfs des konings schepter
Is maar een pelgrimsstaf.
Een pelgrimskleed ontvingen
Wij allen hier ter leen,
Wij dragen het op aarde
En laten 't hier beneên.
Zing dan het lied van 't sterven,
Het oude pelgrimslied,
Omdat ge uw eindpaal daaglijks
Steeds dichter nadren ziet:
Als 't zilvren avondklokje
Lokt het u vriendlijk aan,
Om blijde te gaan rusten,
Maar ook - om op te staan.
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En hiermede neem ik afscheid van den lezer, die met mij hopen zal, den Schrijver
dezer D i c h t b l o e m e n nog dikwijls te ontmoeten.
S a n d p o o r t , 30 Juni 1874
J.A. TOURS.

II. Godgeleerdheid en Kerkgeschiedenis.
De gebondenheid en de vrijheid der theologische
w e t e n s c h a p . Twee voorlezingen tot opening zijner theologische lessen
aan de hoogeschool te Groningen, door Dr. D. Chantepie de la Saussaye.
Te Groningen, bij P. Noordhoff, 1873. 47 blz.
Niet zonder weemoed zet ik mij neder ter aankondiging van dit boekje. Dat ‘ter
opening zijner theologische lessen’ op den titel, vormt een snijdende tegenstelling
met het feit, dat de schrijver reeds sedert geruimen tijd niet meer onder de levenden
is. De duur van de la Saussaye's professoraat kan niet bij jaren en mag slechts bij
maanden worden berekend. Daar ligt immer iets diep aangrijpends in dergelijke
verschijnselen. Zij maken indruk op voor- en tegenstanders, verpletteren den vriend
en doen den persoonlijk onbekende bewogen staan. Dien invloed oefenen zij te
sterker uit, naarmate het slachtoffer van den geheel onverwachten dood, een hooger
plaats bekleedde en inniger deelde in de achting zijner tijdgenooten. De hoogleeraar
Chantepie de la Saussaye mocht zijne tegenstanders hebben, het heeft hem niet
ontbroken aan oprechte vrienden en warme vereerders. Het waren niet enkel
geestverwanten, in wier schatting hij hoog stond aangeschreven. Ook zij, die liever
een banierdrager der nieuwe richting in zijne plaats te Groningen benoemd hadden
gezien, hadden vrede met zijne aanstelling, nu toch eenmaal de orthodoxie een
hoogleeraarszetel in Gruno's veste scheen te moeten innemen. Zij juichten haar
toe, als een verblijdend gevolg eener naar omstandigheden gelukkige keuze. Allen
kenden den Rotterdamschen predikant, den voormaligen Waal van Leiden, als een
vriend der wetenschap en zelfstandig denker. Gaarne hadden zij hem een tijdlang
aan het werk gezien in zijne nieuwe betrekking, de een wellicht met de stille
verwachting, dat de uitsluitende beoefening der wetenschap hem meer en meer
van
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de vooroordeelen der rechtzinnigheid genezen en hij intusschen op zijn tegenwoordig
standpunt, de hoofdrichting waartoe hij werd gerekend, meer schade berokkenen
dan voordeel aanbrengen zou; de ander misschien met de hoop, dat zijne
geleerdheid een krachtigen dam zou opwerpen tegen den allesvernielenden stroom
van een ten onrechte geroemden ‘vooruitgang’, - in ieder geval, dat hij aan de kerk
dienaren kon schenken die den naam van zuilen met eere zouden dragen. Voor
beide verwachtingen bestond eenige grond.
Immers, Dr. Chantepie de la Saussaye had een eigenaardig standpunt ingenomen
onder de vaderlandsche theologen. Bij niet één partij wilde hij zich aansluiten.
Trouwens, dat had hij met meerderen gemeen. Zoovelen die weigerden en voortgaan
te weigeren, de plaats te bezetten, die men hun aanwijst in de rijen der strijdende
of rustig naast elkander voortlevende richtingen. In den regel kiest men niet zelf die
plaats, anderen geven haar en dringen die ons, vaak met geweld, op. De hoogleeraar
heeft dienaangaande in zijn eerste college zeer juiste opmerkingen gemaakt.
Maar wat nu het merkwaardige was van de la Saussaye, de gedienstige geesten
die, allen in den schouwburg van het leven op hun nommer plegen te zetten, wisten
geen raad met hem. De orthodoxie hing aan zijne lippen, maar zij vertrouwde hem
niet. De concessies door hem aan de wetenschap gedaan, waren haar te machtig.
Bovendien wilde hij van de confessioneele vereeniging niets weten en ontzag hij
zich niet, het streven der rechtzinnigen in menig opzicht streng te geeselen. Toch
kon niemand er aan denken, hem bij de modernen in te deelen; want hun
‘naturalisme’ was hem een gruwel; hun kritiek hield naar zijne zienswijze, nergens
maat, de helling van het vlak, waarop zij zich in zijn oog bevonden, scheen hem
allergevaarlijkst voor godsdienst en wetenschap beiden. Evenmin had hij eenig
wezenlijk kenmerk met de zoogenaamde middelmannen gemeen.
Moest ik met een enkel woord dit verschijnsel verklaren, ik zou zeggen: de
geleerde oefende een te sterken invloed uit op den geloovige, dan dat deze goed
rechtzinnig kon blijven; en de geloovige had den geleerde te zeer in bedwang, dan
dat deze steeds de vleugelen vrij uit kon slaan. De strenge wetenschap en het
onbesnoeide kerkgeloof harmonisch te doen samensmelten, is m.i. ontegenzeggelijk
het streven geweest van den hoogleeraar de la Saussaye, hetzij hij zich al dan niet
daarvan bewust was.
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Dat wil niet één der twee of drie hoofdrichtingen van den tegenwoordigen tijd en
daarom kon hij noch ter rechter, noch ter linker zijde, noch in het centrum zijne plaats
vinden. Misschien ligt mede daarin de reden, dat zoovelen nooit hebben geweten,
‘wat eigenlijk de la S. was.’ Stellig hebben wij, naar het mij voorkomt, in die
omstandigheid de verklaring te zoeken van het feit, dat de besprokene zelf zoo
kwalijk voor anderen duidelijk maken konde, wat hij ten slotte wilde. Een wanhopend
worstelen met de taal is gewoonlijk het lot, zoo ge wilt: de natuurlijke straf, van den
mensch die zich verstout, de natuur te verkrachten en het onmogelijke tot stand te
brengen.
De heer Chantepie de la Saussaye heeft meermalen beproefd zijn standpunt toe
te lichten, hoewel hij verzekerde dit uiterst ongaarne te doen. Hij ‘hoopte’ dit ‘voor
't laatst’ te herhalen bij de opening zijner akademische lessen. Men kan dien wensch
niet lezen, zonder getroffen te worden door de al te spoedig daarop gevolgde
vervulling. De hoogleeraar heeft ‘voor 't laatst’, althans voor zoover mij bekend is,
in deze twee voorlezingen zijn standpunt geschetst. Daaraan ontleent het boekje
nu zijne waarde. De dood van den schrijver heeft het om die reden, voor het groote
publiek belangrijker gemaakt dan het anders zou geweest zijn.
Men kan het nu nog eens weder duidelijk lezen, hoe de overledene tot geen
enkele partij wilde behooren, zich ‘naar Christus’ noemde en daarmede in de zoete
illussie leefde, dat hij zich werkelijk ‘boven de partijen’ had geplaatst, alsof Paulus
niet reeds in zijn eerste schrijven aan de Korinthiërs, I:13, had gevraagd: of Christus
dan gedeeld was? omdat sommigen zich, in onderscheiding van anderen, naar
Christus noemden, terwijl zij een nieuwe partij vormden, die aan alle andere partijen
den rug toekeerde.
Men kan nu andermaal zien, wat de la S. onder het wezen der theologie verstond,
waaraan hij haar gebonden achtte en hoe hij hare vrijheid begreep. Het zal dan op
nieuw aan het licht treden......Neen, nu geen kritiek. Het is thans niet hare ure.
Winkel.
W.C. VAN MANEN.
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Johannes Wtenbogaert en zijn tijd, door H.C. Rogge. 1ste Deel (vóor het
bestand). Amst. 1874. f 3,90.
Zeer zeker is het tijdperk, waarin Johannes Wtenbogaert leefde, een der
merkwaardigste uit onze vaderlandsche geschiedenis en hijzelf heeft niet alleen in
het groote drama der Remonstrantsche en Conta-Remonstrantsche twisten, maar
ook in het staatkundige eene gewichtige rol vervuld. Zijne eigene persoonlijkheid
en zijne bijzondere lotgevallen wekken reeds groote belangstelling, maar die wordt
verhoogd, wanneer wij zijne betrekking kennen tot de voornaamste mannen zijner
dagen met zijnen invloed op hen en op den gang der gebeurtenissen.
Geen wonder, dat hij dan ook door tijdgenoot en nakomelingschap zeer
verschillend is beoordeeld geworden, dat, - zoolang het vuur der partijzucht blaakte,
zijn beeld van de eene zijde met eereloof gekroond, van de andere met smaad
overladen werd. Wij beleven, Gode zij dank, eenen tijd, waarin de historische
waarheid hare rechten mag laten gelden en waarin zoowel Bogerman als
Wtenbogaert, zoowel Maurits als Oldenbarnevelt voor de vierschaar der geschiedenis
en van een niet door partijzucht verblind oordeel mogen gedaagd worden. En dat
van dit voorrecht, van die vrijheid gebruik worde gemaakt, is hoogst wenschelijk.
Want, al is het vuur der Remonstrantsche en Contra-Remonstrantsche twisten
gedoofd, al rusten Arminius en Gomarus reeds twee en een halve eeuw in het graf,
kerkelijke en theologische twisten zijn daarom niet uit ons vaderland verdwenen.
De onderwerpen, waarover gestreden wordt, zijn veranderd en van breederen
omvang geworden, maar de strijd is gebleven. En in hoeveel onderdeelen men hen
ook moge kunnen splitsen, toch zijn zij, die strijden, wannner men hen met een
breeden trek wil teekenen, tot twee hoofdrichtingen te brengen, die ook in de dagen
van Wtenbogaert met elkander kampten, tot de voorstanders van een vrijzinnig
zoeken naar waarheid en tot hen, die meenen, dat de waarheid reeds door hen
gevonden is. Voor beiden moet het zijn eigenaardig nut hebben den soortgelijken
strijd in vroeger eeuw gade te slaan. Zij kunnen er veel uit leeren: bemoediging en
waarschuwing tevens, maar bovenal, dat er eene macht is, die, boven alle partijen
verheven, in weerwil van hartstocht en geweld in het einde zegepraalt, de macht
der waarheid. Tegen deze blijkt alle dwang, van welken aard
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die ook zijn moge, te zwak. Het woord van Gamaliël vindt in de geschiedenis zijne
bevestiging.
Reeds daarom zou ons het werk van den heer Rogge welkom geweest zijn. Ik
heb eens den scherpzinnigen Wilhelm Broes hooren zeggen, dat men in een sterfhuis
het bedroefde hart kan opbeuren, door op anderen te wijzen, die soortgelijke
verliezen leden en hunne smart waren te boven gekomen. Wel nu, waar wij ons
verplaatsen in den strijd der zeventiende eeuw, daar zal het ook troosten,
bemoedigen en waarschuwen in den strijd der negentiende.
Er is echter een andere reden, waarom wij dit boek, toen het ons ter hand kwam,
met blijdschap hebben begroet.
De historische wetenschap heeft in ons vaderland hulpmiddelen verkregen, welke
zij vroeger niet bezat of waarover zij althans niet met onbelemmerde hand kon
beschikken.
Mattheus, Dumbar, Hoynck van Papendrecht, Burman, van Heussen en van Rijn
hebben onschatbare diensten aan de beoefenaars der Nederlandsche
kerkgeschiedenis bewezen en geene mindere de brievenverzamelingen, die wij aan
van Limborg, Gabbema, Rieuwertz en anderen hebben te danken, maar er bleef
noch zooveel voor den geschiedvorscher, met alleen uit vroegere tijdperken, maar
vooral ook uit dat van de wording en van den strijd van het Remonstrantisme, duister,
dat het tot zijne vurigste wenschen behoorde meer oorkonden te kunnen
onderzoeken, dan die welke hij gedrukt vond. Soms werd die wensch vervuld, maar
meestal niet, dan ten koste van groote en langdurige inspanning. Soms ook bleef
deze, in weerwil van die inspanning onvervuld. Verzamelingen (er waren, die met
recht ophoopingen konden genoemd worden) waren er, maar het ontbrak aan orde
en regel. Een wetenschappelijke, beredeneerde catalogus was niet voorhanden.
Wie wilde nasporen, of er wellicht nog een of ander kon gevonden worden, dat licht
verspreidde over eene bepaalde gebeurtenis of over een bepaalde persoon, moest
dikwijls als in het wilde zoeken. Ik heb het bij eigene ondervinding. En hoeveel ging
daardoor voor den onderzoeker verloren, hetwelk aanwezig was, maar door hem,
die soms als in eene woestenij zonder wegwijzer moest dwalen, niet werd ontdekt.
Sinds jaren is dat veranderd. Openbare en particuliere archieven zijn geordend
en voor de wetenschap toegankelijk. Een vrien-
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delijke, hulpvaardige gids biedt zich aan in de met zorg, beredeneerde,
wetenschappelijke catalogussen, welker zamenstelling zelve eene wetenschap is
geworden, en bovendien bij vele dier verzamelingen in de mannen, aan wie het
toezicht over haar is opgedragen, en die even rijk in kennis zijn, als in
bereidvaardigheid om terecht te wijzen. Jammer, dat al dat goede nog aan sommige
verzamelingen van oorkonden uit vroegeren en lateren tijd ontbreekt, o.a. nog aan
het belangrijke archief der Nederlandsche Hervormde kerk, dat zich in de kloosterkerk
te 's Gravenhage bevindt.
Maar zeer zeker wordt het gevonden in de rijke verzamelingen der
Remonstrantsche broederschap zoowel te Amsterdam, als te Rotterdam.
Eene belangrijke bron voor den geschiedvorscher vooral ten opzichte van dagen
waarin partijschappen woedden, en dus niet het minste voor de kennis van den
tijdgeest, de personen en de gebeurtenissen van de eerste dertig jaren der
zeventiende eeuw, ligt in de pamphletten-verzamelingen. Het ware te wenschen,
dat men ook in onzen tijd meer doordrongen mocht wezen van het doelmatige om
de vele vlugschriften, die dagelijks het licht zien, te bewaren. Op kerkelijk gebied
verschijnen er zoovele en met hoe geringe moeite zouden zij b.v. bij het Archief der
Nederlandsche Hervormde Kerk knnnen bijeengebracht worden om in lateren tijd
aan den geschiedschrijver eene onschatbare dienst te bewijzen.
De pamphletten-verzameling der Remonstrantsche broederschap is ongemeen
rijk. Men behoeft slechts den beschrijvenden Catalogus in te zien om hiervan
overtuigd te worden. De Koninklijke Bibliotheek bezit ook een overvloed van
geordende pamfletten.
Zoo al die hulpmiddelen door den tegenwoordigen geschiedschrijver kunnen
geraadpleegd worden en voor hem toegankelijk zijn, dan zijn zij dit bovenal voor
den heer W.C. Rogge, die, wat de Remonstrantsche verzamelingen aangaat, zelf
zulk een groot deel in den daaraan besteden arbeid gehad heeft. Daarom verheugde
het ons, dat de Leidsche leeraar wiens vroegere geschriften getoond hebben, dat
hij de hem ten dienste staande hulpmiddelen wist te gebruiken, de hand aan het
werk heeft geslagen om ons het beeld van Wtenbogaert te teekenen in de omlijsting
van zijnen tijd. Wel bezitten wij eene antobiographie van den Remonstrantsche
predikant, maar eene nieuwe, zelfs
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omgewerkte of met breede aanteekeningen voorziene uitgave daarvan zou ons niet
gegeven hebben, wat de heer Rogge hier levert.
‘Ik heb voorgenomen’, zegt hij, ‘eene biographie van Wten bogaert te schrijven,
en tevens in breede trekken zijnen tijd te schetsen. Beiden moeten samengaan.
Neem Oldenbarnevelt en Wtenbogaert en gij hebt in deze twee mannen de geheele
geschiedenis der Republiek saamgevat gedurende een tijdperk van dertig jaren.
Wie over het twaalfjarig bestand wil handelen, moet te gelijk hunne beeldtenissen
ontwerpen. De geschiedenis van het bestand zal dan ook het gewichtigste deel van
deze studie uitmaken. Daarna keert mijn werk weder meer en meer terug tot de
gewone afmetingen der levensbeschrijving, waarvan ik thans uitga.’
Dit boekdoel geeft ons de biographie van Wtenbogaert tot den dood van Arminius
of, wilt gij, tot het sluiten van het twaalfjarig bestand.
Aan de hand zijns vadersen op de Utrechtsche Hieronymus-school wordt de
knaap reeds vroeg met de Ouden en met de schriften van Erasmus en Bullinger
bekend. Voor de rechtsgeleerdheid bestemd, blijkt hij echter spoedig eene andere
roeping te gevoelen. Duifhuis prediking heeft grooten invloed op het jeugdige hart
en, hoe warm dit voor al wat edel is slaat, toont de jongeling in, de door hem tijdens
de pest, aan het gezin van Dirk Aertz van Buyren gegeven proeve van
zelfopofferende liefde. Besloten hebbende zich aan de godgeleerdheid toe te wijden,
vindt hij te Geneve in den grijzen Beza een leermeester, die tevens zijn toegenegen
vriend is. Zijn omgang met den vrijzinnigen Charles Perrot ontneemt aan het scherpe
Calvinisme, dat op de Zwitsersche hoogeschool heerscht, veel van zijnen invloed.
In het vaderland teruggekeerd, wordt zijne dienst door de Consistorialon te Utrecht
gevorderd. Hier wordt hij in den strijd der meeningen gedrongen en uit zijne dienst
ontslagen. Hij aanvaardt die op nieuw in den Haag en daar opent zich een tooneel,
waarop hij naar aanleg en geestesrichting niet anders dan eene belangrijke rol kan
vervullen. Als Hofprediker moge hij bijzondere plichten hebben te betrachten en
Maurits naar het veld moeten volgen, maar juist door dit ambt stond hij in nauwe
betrekking tot den Prins en komt hij in aanraking met de voornaamste mannen van
dien tijd. Geen streng Calvinist, vooral

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

467
geen Clerikaal zijnde, kan hij de vriend en bondgenoot niet zijn van die kerkelijken,
die, hoezeer in Leycester hunnen steun verloren hebbende, nog altijd naar de
omhoogheffing van het kerkelijk gezag streven. Hij leert Oldenbarnevelt kennen en
weldra is hij vriend en raadsman van den advocaat. Maar nu ook nemen de kerkelijke
twisten in hevigheid toe. De Hervormden zijn in orthodoxen en liberalen verdeeld.
De tijd is daar, waarin, zooals Vondel het uitdrukte,
Gommer en Armijn ter hoof
Dongen om het recht geloof.

Wtenbogaert spant met Oldenbarnevelt al zijne krachten in om den dreigenden
storm te breidelen, maar het kon niet anders of de man, die eenmaal de
zachtmoedige Duifhuis had lief gehad, wien reeds al knaap de kettervervolging een
gruwel was geweest, en die vroeg den afkeer der steil rechtzinnigen had
ondervonden, die reeds te Geneve Arminius had leeren kennen en sinds diens
vriend was geworden, die ten gevolge van eigen studie en bij de bewustheid van
zijne onafhankelijke positie gewoon was zich op het gebied der theologische
wetenschap vrij te bewegen, moest zich meer en meer aan de zijde der vrijzinnigen
scharen. Nog blijft hij zich, beijveren om vrede te stichten, maar reeds is hij rijp
geworden om, na den dood van Arminius, de kracht en steun van de Remonstranten
te worden, werkelijk aan bun hoofd te staan.
Zoover gaat dit boekdeel, maar het levert ons geen dorre schets van dit veel
bewogen leven. Wtenbogaert is het middelpunt, waarom zich de treffelijksten van
zijn tijd bewegen.
Te midden daarvan lezen wij de geschiedenis van de voorbereiding en van het
bestand. Het ontstaan en de voortzetting van de vriendschappelijke betrekking
tusschen den advocaat en den hofprediker voert dezen allengs op het glibberige
pad der politiek, meestal ten opzichte der in hevigheid toenemende kerktwisten,
maar ook ten opzichte van het Bestand. Bij het sluiten daarvan behartigt hij evenzeer
de belangen van het Huis van Oranje als die der Republiek.
Door de mededeeling van veel, dat wetenswaardig is, boeit de schrijver op den
duur onze aandacht. Zoo, om enkele punten te noemen, vertoeven wij met
Wtenbogaert in het belegerde Bom-
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mel en te Ostende vóór, gedurende en na den slag bij Nieuwpoort en lezen wij niet
zonder aandoening de uitstorting van 's mans vroom gemoed (bl. 155). Zoo boeit
ons de teekening van Wtenbogaert als kanselredenaar, zoo fiksch gemaald, dat het
somwijlen is, alsof wij den voor zijnen tijd zeker welsprekenden redenaar in de St.
Jacob hooren. Zoo geeft, wat omtrent den Haag (bl. 74 verv.) bij Wtenbogaerts
komst aldaar en omtrent zijne woning gemeld wordt, eene aangename afwisseling.
Belangwekkend is, wat omtrent de Synoden en hare werkzaamheden in die dagen
wordt medegedeeld (blz. 102 verv.), maar bovenal, wat omtrent Arminius en zijne
tegenstanders, omtrent den in hevigheid toenemenden strijd met Gomarus en diens
aanhangers uit de bronnen zelve wordt geschreven.
Wij hebben slechts enkele punten opgenoemd, want het lag niet in ons plan eene
breede inhouds-opgave te leveren. Wie deze wenscht, leze die van den schrijver
zelven (bl. V-VIII). Maar, wat wij aanstipten, zal genoeg zijn om aan de lezers van
dit verslag de zekerheid te geven, dat het werk van den heer Rogge hunne
belangstelling overwaardig is.
Wij gebruiken hier met nadruk het woord verslag, want tot eene eigenlijke
beoordeeling achten wij ons eerst bevoegd, wanneer het geheele werk voltooid voor
ons zal liggen. Bij zoo belangrijken arbeid naar enkele kleine feiten te zoeken is,
dunkt ons, niet de roeping van den wetenschappelijken recensent. Hij moge daardoor
en daarbij zijne eigene geleerdheid doen uitkomen, maar dat is geene moeielijke
taak. Meer heeft hij met het geheel te doen en de vraag te beantwoorden, of het
werk aan zijne titel, aan hetgeen de schrijver als zijn onderwerp en doel opgeeft,
beantwoordt, of op historisch gebied alle bronnen, die voorhanden zijn, ook zijn
geraadpleegd, of daarbij eene juiste, scherpe en onpartijdige kitriek is aangewend,
of het werk eene wezenlijke winst is voor de wetenschap?
Voorloopig, en met voorbehoud van daarop later terug te komen, meenen wij al
die vragen toestemmend te kunnen beantwoorden. Wij vertrouwen, dat in het vervolg,
ook recht zal gedaan worden aan de Contra-Remonstranten, waar zij hierop
aanspraak hebben, en dat het boek niet zal worden eene apologie van Wtenbogaert
en de zijnen, maar eene zuivere bijdrage tot de geschiedenis van een der
merkwaardigste tijdperken van onze vaderlandsche historie.
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Wij weten bij eigen ondervinding, hoe moeielijk het juist daar valt personen en
gebeurtenissen uit een onpartijdig oogpunt te blijven beschouwen. Er is zooveel in
ons eigen gemoed, dat eene zekere voorliefde voor de eene of andere partij geeft
en ons oordeel dreigt te benevelen. Kleurloos mogen wij ook niet wezen. De
geschiedschrijver vergete echter nooit, dat de geschiedenis eene vierschaar is, voor
welke slechts recht en waarheid gelden.
De heer Rogge zal ons deze uitweiding ten goede houden. Zij is geene
beschuldiging tegen zijn werk.
Wij wenschen hem vele lezers toe en, mocht hij zelf hier en daar iets opteekenen,
wat hij veranderd of verbeterd zou willen hebben, dan stelle de behoefte aan een
herdruk hem spoedig in staat die aan het publiek medetedeelen. Wij verlangen naar
het vervolg.
Gb. 16 Aug. 1874.
Dr. B. GLASIUS.
Onze Priester. Fredericus Stephanier Kraayvanger, voormalig R.K.
Priester, naar zijne eigene aanteekeningen en volgens officieele
bescheiden, in zijn leven geschetst door W.R. Poolman, Predikant te
Haarlem. Haarlem - I. de Haan. 1874. Prijs f 2.20.
Den 17 Februari 1863 werd Pater F.S. Kraayvanger door den predikant J.P. de
Keijser te Arnhem op afgelegde belijdenis des geloofs tot lidmaat der Hervormde
gemeente aangenomen. Weinige dagen daarna verscheen een boekjen, getiteld:
Van Rome naar Christus. Gronden voor mijn overgang uit de Roomsch-Katholieke
tot de Protestantsche kerk, door F.S. Kraayvanger, voormalig R. Kath. Priester. Die
overgang en dat boekjen trokken, 't spreekt van zelv, destijds de algemeene
aandacht. Maar in onzen onrustigen tijd kan deze niet lang op hetzelfde onderwerp
of denzelfden persoon gevestigd blijven. Sommigen wisten, dat de voormalige
priester zich na zijnen overgang te Keppel gevestigd had, meerderen later, dat hij
ruim een jaar daarna in dienst der Evangelische Maatschappij naar Haarlem was
vertrokken, waar hij ook vroeger als geestelijke eenige jaren was werkzaam geweest.
Zijn overlijden. op Nieuwjaarsdag 1873, kreeg eenige ruchtbaarheid doordien van
Roomsche zijde werd beweerd, dat de man vóór zijnen dood zijne ‘dwalingen had
afgezworen en in den schoot der ‘alleen zaligmakende kerk’
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gestorven was - eene onwaarheid, destijds in het openbaar tegengesproken door
den Evangelisch-Lutherschen predikant Poolman te Haarlem, die zeer nauw met
den overledene bevriend was en op diens begeerte eigenaar werd zijner papieren,
met machtiging om daarvan en daaruit zooveel als noodig, nuttig, betamelijk ware,
in openbaren druk te doen uitgaan. Hieruit is de monographie ontstaan, die ik
hiermede aankondig.
Het is eene levens- en karakterbeschrijving, maar toch ook nog meer dan dat.
Poolman volgt zijnen vriend niet alleen in zijne uitwendige lotgevallen, maar ook in
de ontwikkeling zijner godsdienst-overtuiging. En hij geeft daarbij, waar het pas
geeft, eene menigte wenken, opmerkingen, inlichtingen ten beste over verschillende
onderwerpen, tot het zijne in betrekking staande, b.v. over de opleiding der
aankomende Roomsche geestelijken; over het karakter der ‘missiën; over de
verhouding der ‘paters’ tot kerk en parochiale geestelijkheid; over Rome's
vindingrijkheid in het opsporen van goud en zilver ter verfraaiing der kerkgebouwen,
terwijl men ‘soms niet eens de koperen penningskens geeft, waarmede het arme
gemeentelid voor den hongerdood wordt bewaard;’ over eenige namen en rangen
in de Roomsche hiërarchie; over het merkwaardige verschijnsel, dat er verscheidene
Roomschen, leeken niet alleen, maar ook geestelijken waren, die in vertrouwen aan
Kraayvanger niet slechts eerbiediging van, maar ook sympathie voor zijne vrijzinnige
gevoelens betuigden; over de wezenlijke afgoderij, waaraan zich de Roomsche
kerk, ondanks hare spitsvondige, niets beteekenende onderscheiding van
1)
‘aanbidding’ en ‘vereering,’ schuldig maakt - en wat dies meer zij. Doch dat alles
moeten wij kortheidshalve onvermeld laten, als moetende ons beperken.

1)

Terwijl wij dit schrijven, maken de dagbladen melding van de ergerlijke, volmaakt h eidensche
reliquiën-tentoonstelling te Maastricht. Poolman geeft een staaltjen van afgodische
kruisaanbidding (bede tot het H. kruis van Christus), bladz 62, waarover men zich niet
verwondere Ik heb in het jaar 1844, ter gelegenheid der tentoonstelling van den te Trier
bewaarden zoogenoemden rok van Jezus, een bidprentje gezien, waarop o.a. stond: ‘Heilige
rok, bid voor ons’. Kan het heidenscher? De ‘H. lengte van Jezus,’ met een blaadje onlangs
verspreid, is niets beter. Zegt de geestelijkheid, dat zij die godslasterlijke dwaasheden niet
verspreidt, zij is genoeg bij machte ze te keeren; en dat zij dit niet doet, maakt haar
medeplichtig aan afgoderij.
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Daarom zij de aandacht van den lezer dezer aankondiging alleen gevestigd op
hetgeen den meesten toch ook het voornaamste wezen zal: de ontwikkeling der
gronden, op welke Kraayvanger de Roomsche kerk verliet en zich in de Hervormde
liet opnemen. Die gronden zijn wel in de boven aangehaalde brochure van den man
zelven blootgelegd; maar behalve dat dit stukje thans als vergeten is, verschilt het
nog veel of een pas overgegane in een boekjen van nog geen 60 bladzijden, onder
den eersten indruk der zaak geschreven, rekenschap van de redenen tot zijnen
stap geeft, dan of tien jaren daarna een boezemvriend, met het geheele inwendige
leven van eenen ontslapene bekend, diens geloofsovertuiging in haar wezen en
ontwikkeling doet gadeslaan.
Vergis ik mij niet, dan laat zich op de vraag naar de motiven van dezen priester
een tweeledig antwoord geven: hem stuitte alles wat in strijd is met zelfstandig inzien
in de waarheid; en hem stuitte het diepe zedebederf dat hij van nabij gezien had
onder de Roomsche geestelijkheid.
Reeds in zijne jeugd had de knaap Kraayvanger van zijnen Protestantschen
schoolonderwijzer denkbeelden ingezogen, onbestaanbaar met het blind aannemen
van Rome's kerkleer. De beoefening der wiskundige wetenschappen bracht hem
op den weg van eigen nadenken en zelfstandig onderzoek. Die weg werd hem wel
eenigzins versperd in 't gymnasium te Sittard, doch een later verblijf, met nog vier
mede-studenten, ten huize van eenen kundigen dorpspastoor, deed de
mathemathische studiën voortzetten. Zoo komt hij bij de Paters Liguoristen te St.
Truijen, die ontwaren, dat de candidaat-seminarist niets weten wil van het onfeilbaar
gezag der H. kerk. Men zendt hem, den verdachte, eerst naar Wittem, vandaar naar
Brussel. Overal wordt hij afgewezen: de Jezuïten begeeren hem niet Thans beproeft
hij het bij de Franciscanen en slaagt daar beter. Hij wordt als novicius aangenomen,
brengt een proefjaar te St. Truijen door en wordt tot geestelijke geordend. Weldra
klinken in het klooster de ongewone geluiden van den ‘zelf-denker,’ zijne
redeneeringen, bedenkingen, twijfelingen. Men kan ze niet oplossen. Maar ook mij
is het onopgelost gebleven, hoe onze jeugdige kloosterling aan zijne geavanceerde
ideën kwam. 't Moge nu overdrijving zijn als in later tijd een geestelijke verklaarde
dat in den jeugdigen pater een spinozist en pantheïst stak, het blijft de vraag hoe
de negatie-denkbeelden zich bij hem
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hebben ontwikkeld, derwijze dat hij straks de mogelijkheid van alle wonderen
verwerpt. Daarvoor zal toch de grond wel niet in beoefening der exacte
wetenschappen te zoeken zijn. Ik ten minste, schoon er mij niet voor durvende
uitgeven dat ik het daar ver in heb gebracht, mag echter zeggen, mij zooveel van
de wis-, natuur- en sterrekunde te hebben eigen gemaakt, dat het geen machtspreuk
is indien ik beweer: hoe verder men het in de exacte wetenschappen brengt, des
te helderder wordt het oordeel, des te scherper de geest van onderscheiding, maar
ook des te behoedzamer het oordeelen over 't geen mogelijk of onmogelijk is. Hoe
verder men komt in de kennis der bestaande natuur, des te klaarder leert men inzien,
dat al ons weten stukwerk is en ons oordeel ligtelijk voorbarig.
Kraayvanger was echter in eenen geheel anderen kring van denkbeelden gevormd:
in dien der middeleeuwsche scholastiek. Dien ideënvorm schijnt hij - Poolman geeft
er hier en daar duidelijken wenk van - nooit geheel te hebben kunnen afleggen, en
misschien is het daaruit, dat men zou moeten verklaren, dat hij volbloed ‘moderne’
werd en dit reeds was eer de moderne theologie te onzent op de baan begon te
komen. 't Was dan ook de moderne theologie, die hem den uitweg wees uit het
‘labyrinth’, waarin hij jaren lang had rondgezworven. Toen de moderne theologie
zich over hem ontfermde, vond hij wat hij zoolang vruchteloos had gezocht. Ook bij
de Groninger school had hij vruchteloos aangeklopt: hij kon het ‘maar niet rijmen,
dat men hier wel vrij onderzoek en gewetensvrijheid voorstaat, en toch het geloof
aan wonderen noodig acht ter zaligheid.’ Ik laat dit den nog altijd door twijfelingen
geslingerden Roomschen geestelijke gratis zeggen, maar mij dunkt, diens biograaph
moest het toch niet zoo eenzijdig voorstellen als die geestelijke zelf zulks deed: ‘het
geloof aan eenige wonderen nog noodig achten ter zaligheid.’ Zegge: ‘de feiten
aangaande den historischen Christus houden voor een wezenlijk bestanddeel van
het object des Christelijken geloofs.’
Doch hierin kan ik mij nu niet verder verdiepen. Genoeg zij het, op te merken, dat
van deze zijde de voorstelling der negatie-theologie van den overledene in den
grond is overgegaan in eene apologie en verheerlijking van de moderne theologie.
En hoe gaarne ik ook geloof, dat Poolman zich op dit punt de meestmogelijke
objectiviteit meent bewust
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te zijn, toch vrees ik, dat zijne pen onwillekeurig is bestuurd geworden door het
denkbeeld, dat Kraayvanger inderdaad de verpersoonlijking was van den vrijen
geest, die nevens het geloof aan de dwaasheid der Roomsche kerk, ook het geloof
aan het geheele bovennatuurlijke karakter des Christendoms aflegt; verpersoonlijking
van het denkbeeld: het geloof in wonderen is in strijd met 't geloof in God.
Voor Kraayvanger zou ik dat betreuren, als hij nog leefde. Waarlijk, het is geen
kleinigheid, door uitwendige kwellingen ontmoedigd, jaren bij jaren te moeten
rondzwalken op eene zee van onzekerheid: ‘gelooven - neen, dat niet! weten - maar
hoe en wat?’ geen kleinigheid, zich beklemd te gevoelen tusschen het: bij de
Roomschen ben ik nu gehaat, en bij de Protestanten niet recht thuis - dat toch
behoefte aan geloofs- (ik wil zeggen: overtuigings-gemeenschap onderstelt en
uitdrukt. Maar voor de zaak-zelve betreur ik deze voorstelling in geenen deele. Mij
is het een schrale aanbeveling van de moderne theologie, als zij het leven van
negaties een gelaafd worden noemt aan frissche waterbronnen. Ik zeg dat zonder
de allerminste bitterheid tegenover eene opvatting van het Christendom die de mijne
niet is, maar herhaal hier nog eens, dat het voor een in het Protestantisme geboren
en opgeleid en grijs geworden theoloog bijna niet mogelijk is zich te verplaatsen in
den ideëngang van eenen met scholastiek dogmatisme doortrokken kloosterling,
wien met zijn kerkgeloof opeens alles ontzinkt en wien het: ‘de Protestanten zijn in
beginsel nog Roomsch’ van het Protestantisme afschrikte, totdat hij, als gezegd, in
het modernisme eene veilige haven meende te hebben gevonden.
Een woord ook nog over het andere motief: Kraayvanger was van nabij bekend
geworden met de onzedelijkheid bij de Roomsche geestelijkheid. De staaltjens die
hiervan met omzichtigheid en behoorlijke kieschheid worden meêgedeeld, zijn
allerbedroevendst; zij zouden het nog meer zijn, indien Poolman zijne pen niet had
weêrhouden, en hiervoor hebbe hij den verdienden lof, want blijkbaar stonden te
zijnér beschikking tal van aanteekeningen, te over genoeg om akelige schandalen
aan het licht te brengen, ook al ware hij gebleven binnen de perken, hem door den
wil des overledene gesteld. Tegen die ten deele onnatuurlijke gruwelen moest het
zedelijk gevoel opkomen bij eenen man, die, zoolang hij de priesterlijke bediening
in zijne kerk vervulde,
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liefst als een Sem en Japhet met afgewend gelaat een kleed wierp over de schande
zijner Moeder de Kerk, maar toch niet kon nalaten te spreken waar de overtuiging
in hem leefde, dat die zedelijke verdorvenheid, die treurige ontucht, een onmiddellijk
uitvloeisel was van twee integreerende bestanddeelen dier Kerk: coelibaat en
biechtstoel. Ook hier bestaat wat mij - ik beken het - volkomen onbegrijpelijk is. De
Roomsche Kerk, in welke het toch waarlijk niet aan scherpe menschenkennis
ontbreekt, verkeert in de oogenschijnlijk onnoozele eenvoudigheid - althans, zij
houdt zich zoo - dat jongelingen, ter nauwernood nog den knapen-leeftijd ontwassen,
‘na ernstig onderzoek van hun binnenste en ijverige raadpleging van Gods wil
1)
omtrent hunnen roep, vrijwillig en blijmoedig het offer der onthouding brengen.’ En
waaraan worden zij later blootgesteld? Zij hebben in den biechstoel te oordeelen
2)
over zaken, doordringende tot 't verborgenste en intiemste tusschen man en vrouw ,
3)
aan wie nog onlangs door een Roomsch geestelijke is aanbevolen bij den pastoor
onderricht te vragen aangaande hetgeen tusschen echtgenooten geoorloofd is. Zij
hebben in dien biechtstoel vrouwen en meisjes te ondervragen over dingen, die ik
hier niet durf nederschrijven. Tot dit gedeette van hun ambt werden zij onderwezen
door boeken als de Theologia moralis van Liguori, wiens persoon door paus
Gregorius XVI in 1839 is gecanoniseerd en wiens schriften door de H. Congregatie
van den Ritus verklaard zijn ‘geen enkel woord te behelzen dat verdienen zou te
worden afgekeurd;’ de werken van P: Dens en de Praxis administrandi sacramentum
poenitentiae van den Franciscaner P. van der Velden, uit hetzelfde klooster te st.
Truyen afkomstig, waar Kraayvanger een gedeelte zijner opleiding ontvangen heeft.
Ik zou mij schamen, ook zelfs in het Latijn, de liederlijkheden uit te schrijven, die
hier aan kweekelingen voor het biechtvaderambt worden onder de oogen gebracht
om er zich later bij het afnemen der biecht, ook van vrouwen en meisjes, van te
bedienen. Doch dat alles wordt mischien nog overtroffen, in uitvoerig-

1)
2)
3)

Vgl. Onze wachter, Febr. 1874, bl. 100.
W.J. VAN CAMPEN. Het huwelijk enz. Amsterdam, Beerendonk.
Dit staat uitdrukkelijk, met aanwijzing dat het de vervulling van den huwelijksplicht geldt, in
den Faculteitsbrief, door Kraayvanger ontvangen uit handen van den HoogEerw. Inn. Ferrieri,
o

kamerheer van den paus, vicesuperior der Hollandsche missie, sub. N . IX.
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heid zeker, in schaamteloosheid waarschijnlijk (ik ken het werk slechts uit uittreksels
door Sanchez, wiens Disputatio de sancto matrimonii sacramento in drie folianten
over zaken handelt, die zeer zeker geen onderwerp van gesprek tusschen eerbare
echtgenooten zouden uitmaken. Zoo ook de Moraal van Castro-Palao; Hustad, de
Sacramentis; Gordon, Theologia moralis; Escobar Theologia moralis, om geene
anderen te noemen.
Door zulke naakte, vuile boeken onderricht heeft nu de jonge priester vrouwen
en meisjes in den biechtstoel te ondervragen, en wel met zulke voorzichtigheid, dat
hij afhoudt indien men van zulke gesprekken niet wil gediend zijn. Maar wat kan,
wat moet er dikwijls uit voortkomen?...Niets is mij in het geheele Romanisme
onbegrijpelijker dan dat er vrouwen zijn, die zich over de diepste geheimen van het
geslachtsleven laten uithooren door een vreemd manspersoon, ongehuwd bovendien
- alleen omdat hij priester is. En dat die biechtvaders niet terugdeinzen van
schaamtelooze vragen, ik weet er bizonderheden van, die kieschheidshalve even
weinig kunnen vermeld worden als Kraayvanger het doet. Met verontwaardiging
wendde hij zich af van die schandelijkheden; met weedom van eene Kerk, die wel
ergerlijke uitspattingen straft, maar in den regel tevreden is met het bewaren der
apparences, alleen bevreesd om 't uiterlijke vooral geen schade te laten lijden.
Iemand van zedelijk gevoel moet wel met zulk eene Kerk breken.
Toch duurde het jaren lang eer Kraayvanger met haar brak. Vanwaar dat verwijl?
Wij zagen het, omdat hij zich in het Protestantisme ook niet vinden kon. Maar toch
ook nog om iets anders: het denkbeeld van inwendige hervorming der Kerk zweefde
hem voor den geest. Zoo te Ondewater als te Haarlem en waar hij elders eenige
geestelijke bediening waarnam, vooral het prediken en catechiseeren, liet hij het
‘mysterieuse’ liggen en drong aan op eenen reinen levenswandel. Dat maakte hem
geacht en geliefd; het deed hem ook nog na zijnen afval van Rome die achting en
liefde bij velen zijner voormalige geloofsgenooten behouden. Maar steeds helderder
werd het hem,dat dit ideaal van hervorming der Kerk door de Kerk zelve onbereikbaar
was. En toen hij des zeker was, brak de dunne draad die hem nog aan de Kerk
verbond. Hij verliet haar, maar noode. Zelfs nog in den laatsten tijd dat hij aan haar
verbonden was, trachtte hij voor de buitenwereld te bedekken wat maar bedekt kon
wor-
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den. Men mishandelde hem - hij wees de hulp van de politie af. Ja zelfs veel vroeger,
toen hij zoo goed als zeker was dat hem in een kop bouillon vergif was toegediend
door een pastoor, wien hij over crimen nefadum onderhield, verliet hij de kerk niet.
Dit voorval wordt met omzichtigheid door Poolman verhaald, die er bij voegt, dat
het zeer waarschijnlijk eene bizondere wijziging te weeg gebracht heeft in de lijn
van geheel zijn verder leven, zijn uiterlijk, zijnen lichaamstoestand. Als wij echter
den geheelen levensloop van den ‘pater’ overzien, is het ons onbegrijpelijk, dat de
clerus zooveel consideratie met den ketterschen geestelijke, den vrijmoedigen
bestraffer harer zonden gebruikte. Hij zou de eerste niet zijn geweest, die plotseling
verdween zonder dat er een haan naar kraaide. Men ontzag hem en hoopte hem
met een zacht lijntje te winnen? Juist dit is mij raadselachtig, dat men hem ontzag;
en wat het winnen betreft - Rome is veel te goed uitgeslapen om zich te vleien,
iemand te kunnen winnen door zachtzinnigheid, die op z u l k e gronden het oog van
de Moederkerk heeft afgewend.
Ik moet eindigen en zeg alleen nog, dat Poolman hier en daar iets dramatisch
aan zijn verhaal gegeven heeft, waardoor de lezing wordt veraangenaamd. Daartoe
behooren: Kraayvangers bezoek bij Ds. Moltzer te Haarlem, zijn eerste gesprek met
Ds. Kits van Heyningen te Oudewater, zijne ontvangst bij Prof. Hofstede de Groot
te Groningen, onderscheidene gesprekken met Roomsche geestelijken enz. Enkele
min gepaste aardigheden, zooals met den naam Houdvast of Stondvast, had ik
liever geschrapt gezien. Men moet geen vat op zich geven, en d e r g e l i j k e zwakke
plaatsen grijpt de tegenpartij aan.
Rome's satellieten zullen voorzeker dit ‘goddelooze leugenboek’ wel beschimpen,
misschien er van den kansel tegen waarschuwen; de Protestant leze het en leere
er uit, vooral in deze dagen, nu het ultramontanisme het ook in ons vaderland op
haren en snaren zet. Rome's overmoed kent geen grenzen meer. Gaat naar Strijp,
en verneemt daar wat die overmoed niet al durft. Hoe. lang zal het Protestantsche
Nederland nog dommelend stamelen: ‘vrede en geen gevaar’?
H.
H.M.C.v.O.
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III. Wis- en Natuurkunde.
Leerboek der Chemie en van eenige harer toepassingen; door Dr. W.F.
Koppeschaar, leeraar aan de hoogere burgerschool te 's Gravenhagen.
- Eerste deel Anorganische chemie. Metalloïden - Te Leiden, bij A.W.
Sijthoff. 1874.
Het aantal leerboeken ten dienste van het middelbaar onderwijs staat met een
vermeerderd te worden. Het eerste deel van een werk over de scheikunde, dat als
leerboek gelden moet, heeft het licht gezien, en de twee deelen die nog volgen
moeten, om het werk compleet te doen zijn, mogen tegen Juli van dit jaar en tegen
het begin van het volgende verwacht worden. Het eerste deel handelt over
anorganische chemie en wel over de metalloïden, het tweede zal de metalen, het
derde de organische verbindingen bespreken.
Vraagt men of zulk een leerboek noodzakelijk of wenschelijk was, dan moet het
antwoord afhankelijk zijn van het individueele inzicht van hem die deze vraag
bespreken wil. Sommige docenten houden het er voor dat leerboekeu onmisbaar
zijn bij het onderwijs, andere zien ze als bijzaken aan, of maken er zelfs in het geheel
geen gebruik van. Wat de laatsten betreft ze vinden natuurlijk ieder nieuw leerboek
eene noodelooze verschijning, voor zoover het namelijk bestemd is om bij den
cursus te dienen. Wat het gebruik tot zelfonderricht betreft, voor hen die gaarne met
een wetenschap kennis maken, die in den tegenwoordigen tijd niet kan nalaten elk
beschaafd man belangstelling in te boezemen, is het iets anders. De waarde van
het nieuw verschenen boek hangt dan van zijne eigenschappen af, het is de vraag
of het bevattelijk is, en, met het oog op de vele bestaande leerboeken en den
vooruitgang der wetenschap, of het de nieuwste ontdekkingen, de nieuwste
beschouwingswijzen bevat. En ook zij die het gebruik van leerboeken op de scholen
toegedaan zijn, zullen in de eerste plaats op de genoemde eigenschappen letten;
daar de appreciatie van het werk er van afhangt. Aan leerboeken der scheikunde,
ook aan goede leerboeken, ontbreekt het in onze taal juist niet; maar dat de
voortgang der wetenschap hier hooge eischen stellen kan, en nu en dan de
verschijning van een nieuw leerboek noodzakelijk maakt, valt evenmin te ontkennen.
Het eerste deel dat ik met aandacht gelezen heb, voldoet aan die behoefte op
het gebied der scheikunde, in onze taal en voor onze scholen. Hoe men dus over
het bezigen van leerboeken op
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de scholen denken moge, aan elk die belang in de scheikundige wetenschap stelt,
kan deze uitgaaf niet anders dan welkom zijn.
Den schrijver is het, blijkens de voorrede, bij de samenstelling in de eerste plaats
te doen geweest, om het bedoelde werk tot leiddraad voor zijne leerlingen te doen
dienen. Dr. Koppeschaar houdt zich terecht overtuigd van het gewicht der m e t h o d e
die de leeraar bij zijn onderwijs volgen zal; en waar een zevenjarige ondervinding
hem daarin den weg gewezen had, was hij in staat de verkregene inzichten in zijn
leerboek toe te passen. Naar mijn oordeel heeft Dr. K. zich de gezegde ondervinding
uitstekend ten nutte gemaakt. - Om een enkel punt te noemen waarop door den
schrijver wordt gewezen: Dr. K. blijkt geen voorstander te zijn van de afzonderlijke
behandeling der zuiver theoretische scheikunde, en in dit opzicht heeft hij ongetwijfeld
juist geoordeeld. Immers de scheikunde is een bij uitnemendheid praktische
wetenschap: overal in het dagelijksche verkeer treden ons de toepassingen der
theoretische waarheden tegen; zoodat men het terrein der technologie met opzet
moet mijden, zoo men niets dan zoogenaamde zuivere scheikunde onderwijzen wil.
En die gedwongene houding, daargelaten dat ze onnatuurlijk is, draagt zeker niet
bij om de wetenschap bij de leerling aan te bevelen of aangenaam te maken. De
mensch, en de jongeling bij uitnemendheid, heeft een utiliteitsblik: merkt hij nooit
tot hoeveel goeds en nuttigs de wetenschap die hij beoefent voeren kan, dan wordt
het geheel hem droog, dor en afgetrokken; nergens vindt hij dan een puut van
aanhechting, een bevestiging der theorie in hetgeen hij reeds wist, een verklaring
van wat hij zoo vaak gezien maar nooit begrepen heeft.
Zooals ik reeds opmerkte worden in het eerste deel de metalloïden behandeld,
voorzoover ze op de anorganische scheikunde betrekking hebben. Die behandeling
wordt natuurlijk door een inleiding voorafgegaan, waarin allerhande elementaire
waarheden, bepalingen en wetten die op de chemie betrekking hebben, worden
aangegeven en verklaard. Het doel der scheikunde, hare hypothesen, hare verdeeling
nomenclatuur en gebruikelijke wijzen van voorstelling, zoo door schrift als door
teekening, vinden hier een plaats. Ook de middelen waardoor de chemische affiniteit
wordt opgewekt of begunstigd, benevens de vormen waaronder de vaste lichamen
voorkomen, worden besproken.
Wat ik bij dit overzicht bejammer is dat er in het geheel
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niet naar eenheid tusschen de verschillende invloeden gestreefd wordt. Er is sprake
van allei krachten die in de chemie optreden: van affiniteit, van katalytische kracht,
van cohesie, van electriciteit, ven warmte, van licht; en die werkingen staan allen
geïsoleerd. Ik weet wel dat hier met geen absolute zekerheid te spreken is; ik weet
wel dat het lang gewenschte licht nog niet aan den horizon verschenen is; maar de
schemering, de reeds vrij krachtige schemering, bestaat niettemin; en al zou het
ook te veel gevergd zijn, hier een uitgebreide ether-theorie ontwikkeld te willen zien,
een enkele bladzijde aan dit gewichtige onderwerp gewijd waren niettemin
wenschelijk geweest. Voor den weetgierigen leerling is er iets stoolends, iets weinig
wetenschappelijks in gelegen, wanneer hij zoo telkens allerlei onbekenden ziet
optreden, allerlei geheimzinnigo invloeden ziet werken, die aan het geheel iets
onbepaalds en tooverachtigs geven. Wordt daarentegen op ééne enkele eeuwig
hestaande etherbeweging als grondoorzaak gewezen, en wordt in het kort verklaard
hoe de schijnbaar heterogene invloeden allen tot die ééne beweging teruggebracht
kunnen worden, dan ziet de leerling een bepaalde oorzaak voor zich, waarmee hij
vrede kan hebben; want het opklimmen tot een nadere oorzaak wordt onmogelijk
zoodra men er eene voor zich heeft, die noch begin noch einde kent.
Vervolgens worden de metalloïden: Zuurstof, Waterstof, Stikstof, Koolstof, Zwavel,
Chloor, Bromium, Jodium, Fluoor, Phosphorus, Arsenicum, Antimonium, Borium en
Silicium besproken, De behandeling is wetenschappelijk en aangenaam tevens.
Overal worden, volgens de nieuwere inzichten, de atoomgewichten en atomistische
formulen, in plaats van de aequivalent-gewichten en overeenkomstige formulen
gebezigd. Voor hen die reeds eenigszins met scheikunde bekend waren, en die
vroeger geleerd hadden zich van de oude schrijfwijze te bedienen, moge dit
aanvankelijk eenig bezwaar opleveren, zoodat hij verplicht is, tot recht begrip van
de eene of andere voorgestelde reactie de gegeven formulen te vertalen; later vervalt
dit bezwaar vanzelf, en wanneer hij in 't vervolg de rationeele typische behandeling
der organische scheikunde bestudeert, zal hem het voordeel der nieuwere
beschouwing sterk in het oog vallen, Getrouw aan zijn programma laat Dr. K. het
in deze behandeling niet aan de noodige toepassingen ontbreken, die, hetzij in de
nijverheid hetzij in het dagelijksche verkeer, voorkomen. Door een aantal nette
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in den tekst gedrukte figuren wordt de voorstelling verduidelijkt en aangenaam
gemaakt.
Aan het slot van het eerste deel geeft de schrijver ons eenige belangrijke
beschouwingen op het terrein der nieuwere chemie ten beste. Hetgeen we daar
vinden behoort eigenlijk bij hem bekend te zijn die aanvangt de scheikunde volgens
de nieuwere inzichten te bestudeeren. Dat het niettemin hier eerst op het eind van
het eerste deel zijne plaats krijgt, moet daaraan worden toegeschreven, dat de
schrijver inzag dat de bedoelde beschonwingen eerst dan rechtaf begrepen zouden
worden, wanneer de lezer bevorens eenigermate met de beginselen der chemie
bekend was, wanneer hij reeds van verschillende reacties gehoord had, waaruit
hem de aard der scheikunde duidelijk genoeg blijken kon. Ik erken de juistheid van
deze zienswijze.
De arbeid van Dr. K. heeft na aandachtige lezing bij mij een gunstigen indruk
achtergelaten. Leerlingen en lezers zullen ongetwijfeld tot hun wetenschappelijk
voordeel en genoegen met dien arbeid kennis maken. Enkele onjuistheden die ik
hier en daar tegenkwam zijn van betrekkelijk geringe beteekenis. Zoo las ik op bladz.
78 ‘kalium-sulphaat,’ waar ‘natrium-sulphaat’ had moeten staan. Op bladz. 93 wordt
o

van ‘de lage temperatuur van ± 20 ’ gesproken, waar bedoeld wordt: ‘de lage
o

temperatuur van ± 20 beneden nul.’ Op bladz. 121 wordt gezegd: ‘Tusschen de
vingers gedrukt, veroorzaakt het (vaste koolzuur) evenwel een hevige pijn, evenals
bij branden, omdat het dan de koude wel mededeeld.’ Het denkbeeld van ‘koude
meedeelen’ is wetenschappelijk minder juist: de koude zelfstandigheid onttrekt
warmte aan de yingers, en deze worden daardoor afgekoeld. ‘Deze plaatsverandering
zal warmte opwekken, omdat warmte niets anders is dan een meer of mindere snelle
beweging der moleculen waaruit een lichaam is opgebouwd, lezen we op bladz.
145. Dat warmte door die beweging opgewekt kan worden, en dat omgekeerd door
warmte die beweging tot stand kan komen is juist; doch daarom is die beweging
zelve nog geen warmte, als zoodanig moet eerder de beweging van den
hypothetischen ether in aanmerking komen, zonder welken voor ons geen
voortplanting der warmte buiten directe aanraking mogelijk is. Op bladz. 237 vind
ik ‘M3 PO4,’ in stede van ‘M3 As O4.’ - Enkele aanmerkingen van minder belang
schijnen mij toe niet der vermelding waard te zijn.
Dr. O.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
D e P a r i j z e n a a r s . Laatste Roman van E.L. BULWER. (Lord Lytton.)
Uit het Engelsch door Mr. A.H. VERSTER. Amsterdam, Gebroeders Kraay.
1874. Drie deelen gr. 8o.
Alleen om te voldoen aan mijne verplichting als verslaggever maak ik hier melding
van bovengenoemd boek, BULWER heeft bij ons lezend publiek geen aanbeveling
van noode; en ik houd mij overtuigd, dat de meeste Leesgezelschappen De
Parijzenaars reeds lieten rondgaan voordat deze Aflevering van de Letteroefeningen
van de pers komt. Mocht dit hier of daar het geval nog niet zijn, dan diene deze
aankondiging tot aansporing hiertoe: wat degelijkheid en onderhoudendheid betreft
weegt deze roman op tegen een dozijn van de gewone soort, die onze vertalers uit
Engeland tot ons overbrengen.
Het is ‘de laatste maal,’ zegt Mr. A.H. VERSTER, de verdienstelijke vertolker van
The Parisians, in zijne Voorrede, ‘dat men die welbekende stem hoort, die zoo
dikwerf heeft opgewekt tot al wat goed en edel is en die zoo menigmaal de
verbeelding heeft gestreeld, de aandacht gespannen,’ want de beroemde schrijver
stierf nog voordat hij dit werk had voltooid. BLACK NOODS Magazine had reeds
begonnen het zonder den naam van den auteur uit te geven. Dit geschiedde meer.
BULWER hield van deze anonymiteit. ‘Hij wilde zich’ opnieuw ‘het genot verschaffen
te vernemen wat de beoordeelaars over den onbekenden schrijver te zeggen
hadden.’ (zie Voorrede!) Na
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zijn dood heeft zijn zoon het werk in zoo verre voltooid, dat de ontknooping der
nogal ingewikkelde intrigue den lezer niet onthouden wordt, en het in zijn geheel
afzonderlijk uitgegeven, Wij zijn den jongen Lord LYTTON dankbaar hiervoor, want
even als het Engelsche publiek zal ook het Nederlandsche zich gaarne aan de hand
van zulk een scherpzinnigen, menschkundigen en veel wetenden opmerker, als
BULWER inderdaad is geweest, laten rondleiden in allerlei kringen van het Parijs van
1869 en 70, kort voor en gedurende de belegering. Zijn plan was, ook den toestand
der helden en heldinnen van zijn roman te schilderen onder de Commune en den
geest der Parijzenaars ook in deze voor Frankrijk zoo noodlottige dagen in 't licht
te stellen. De dood belette dit; en de aanschouwelijke voorstelling van het aangrijpend
treurspel, dat de benarde stad opleverde, eindigt onder het bombardement door de
Duitschers. Wat er verder bijgevoegd is, uit mondelinge mededeelingen en
schriftelijke aanteekeningen van den overledene, dient slecht, zooals ik boven reeds
zeide, om den lezer bekend te maken met den afloop van het drama, waarin de
eigenlijke hoofdpersonen van den roman eene rol vervulden. Was dat drama of het
zoogenaamd romantische slechts het middel, om ‘de Parijzenaars’ zelve ten tooneele
te voeren, voor wie zich nog eens verplaatsen wil in den bloeitijd van het tweede
Fransche Keizerrijk, ten tijde van het laatste plebiscit, en van de treurige dagen, die
daarop volgden, tot in het beleg, is dit werk allergeschiktst. Het is van te grooter
waarde omdat het komt van de hand van een Engelschman, die Parijs en de
Parijzenaars kende, op staatkundig gebied hoog genoeg stond om hunne politieke
en sociale questies te doorgronden, zeer goed inzag welke dwaasheden en
verkeerdheden van verschillende regeeringen en partijen Frankrijk naar den afgrond
hadden gesleept, en die, wat hij zag, hoorde, opmerkte en beredeneerde zoo
objectief, of zoo onpartijdig voorstelde, als alleen voor een onzijdigen vreemdeling
mogelijk was. Dat dwaze en verkeerde komt in zijn naar het leven geteekend tafereel
sterk uit, al wordt het volstrekt niet met schrille kleuren geschilderd; maar hier
tegenover staat, dat ook het zedelijk goede, het rein menschelijke door den edelen
Lord niet voorbijgezien en met zachte, liefelijke tinten op het doek wordt gebracht.
BULWER was geen pessimist: hij geloofde aan den mensch; en al gaf hij in zijne
romans karakters, die aan inwendige tegenspraak
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lijden, zedelijke monsters zonder iets goeds voerde hij nooit op, evenmin als
onmogelijke idealen van menschendeugd.
Opmerkelijk is het echter, dat de eigenlijke hoofdpersonen van het drama, dat te
midden dier Parijsche toestanden wordt afgespeeld, geen oorspronkelijke Franschen
zijn, maar een volbloed Engelschman en de dochter van een Engelschen
teekenmeester uit zijn huwelijk met eene Française. Ook het zoeken en vinden van
LOUISE DUVAL en haar dochtertje, - de eigenlijke knoop der intrigue - met wat daarbij
behoort, staat niet rechtstreeksch in verband met het lot of het leven en streven der
‘Parijzenaars;’ het is eene geschiedenis op zich zelve, op welke wel Franschen van
invloed zijn, maar die even goed in iederen anderen tijd en onder allerlei andere
omstandigheden kon plaats gehad hebben. Misschien is dit eene aanprijzing te
meer voor romanlezers, wien het enkel om de intrigue te doen is; wat mij betreft ik
vond die geheele LOUISE DUVAL cum annexis juist niet het belangrijkste van het
boek en zoo gecompliceerd of zoo fijn uitgesponnen in al de bijzonderheden van
dat zoeken door de politie en den belanghebbende zelven, dat ik het gaarne gegeven
had voor nog meer zulke schetsen van het Parijsche leven, als de meesterhand
van den talentvollen schrijver in dit zijn werk ons voortooverde. Evenwel wij moeten
tevreden en dankbaar zijn voor hetgeen de ontslapene ons naliet, en zijn erkentelijk
voor de meesterlijke vertaling die de heer Verster ons gaf. Ik durf hier gerust
bijvoegen, dat de denkende lezer hier nog meer zal vinden over de politieke en
sociale questies die het ongelukkige Frankrijk nu nog beroeren, dan hij waarschijnlijk
van een roman van BULWER had verwacht. Men leze en oordeele!
Kampen, 1874.
J. HOEK.
De J o n k e r v a n A d r i c h e m , verhaal uit de laatste levensdagen van
Prins Willem I, door G van den Berg, schrijver van ‘Machteld’ enz 's
Hertogenbosch, Gebroeders Muller 1874.
Met beminnelijke bescheidenheid noemt de schrijver van dit boek zijn werk ‘een
verhaal’. Het is meer dan dit. Het is eene schildering van den politieken en kerkelijken
toestand onzes
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lands in de eerste helft van het onvergetelijke jaar 1584, - eene schildering die
blijkbaar de vrucht is van ernstige en grondige bronnenstudie. Nogthans praalt zij
niet met vertoon van geleerdheid, maar geeft hij ons de partijen van dien tijd helder
te aanschouwen. Het zijn vooral ook de hoofdpersonen uit 't heldentijdvak onzer
historie als Prins Willem, Louise de Coligny, Marnix van St. Aldegonde,
Oldenbarneveld, die op den voorgrond treden - en tegenover wie de donkere figuren
van een François Guion (eigenlijk Balthazar Gerards) Philips II, den Hertog van
Parma, een pater Jezuït schril en scherp afsteken! 't Is zoo: wij kennen de
geschiedenis dier dagen. Reeds op de schoolbanken zaten we met kennelijke
voorliefde te luisteren naar de roemrijke daden onzer vaderen, hun lijden en strijden,
hun geest- en geloofskracht, getuigen van hunne liefde voor Oranje en Vaderland.
Doch wien zou het ooit verdrieten, om daarvan te hooren, vooral wanneer men met
een verhaler te doen heeft als den heer G. van den Berg, die ‘die alte Geschichte’
nieuw weet te maken?...haar frisschen gloed en nieuw leven weet bij te zetten door
zijne kennis van zaken en zijn talent van voorstellen? Waarlijk! 't is in onze dagen
wel noodig, dat de herinnering aan den 80-jarigen strijd tegen geweldenarij en
overheersching, tegen geloofs- en gewetensdwang wordt levendig gehouden bij de
kinderen van onze eeuw. Wel noodig, dat er gewezen wordt op de listige manoeuvres
en booze raadslagen der Jezuïten, - en de historische waarheid met kracht en klem
geprediktl...Of hebben de laatste jaren - in 't bijzonder de Aprilfeesten van 1872,
toen wij de dageraad onzer verlossing van het Spaansche juk herdachten, - ons dit
niet doen zien? Moeten wij niet dagelijks strijden tegen de reconstructie onzer
geschiedenis, waarbij men van een ‘Philips van Spanje een goedhartigen vorst, van
een Alva een zachtmoedigen heerscher, van de Inquisitie eene barmhartige moeder,
van Willem van Oranje met zijne helden en raadslieden oproerlingen, piraten en
roovers’ maakt? Wilt gij, dat het dien onheiligen weg niet verder opga, geef dan
uwen zonen en dochteren boeken als de ‘J o n k e r v a n A d r i c h e m ’ in handen.
Lees ze zelf, gij, die koud zijt voor 't bloed en de tranen uwer voorvaderen of
onverschillig voor de verminking van de schoonste bladzijden uit de geschiedenis!
De kundige schrijver schetst u 't ware karakter dier gedenkwaardige dagen. Hij
beschrijft u de historische toestanden, zooals zij ge-
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weest zijn - en hij doet dit met een penseel, die de juiste kleuren weet aan te brengen
- en met eene onpartijdigheid (b.v. in zijn priester Taphaeus uitblinkende) die aan
zijn boek eene bijzondere waarde bijzet.
E.
E m a n u e l S w e d e n b o r g , de Noordsche Geestenziener. Eene
historische schets door J.J. VAN OOSTERZEE.
C h r i s t e n d o m e n p o ë z y , door J.J.L. TEN KATE.
Twee geschriften, die dit gemeen hebben, dal zij eerst als voorlezingen hebben
gediend, te Amsterdam bij de firma H. de Hoogh & Co. zijn uitgegeven, f 0,90 kosten
en 80 bladzijden druksheeten te leveren.
Wanneer ik verder zeg, dat beider inhoud kennisneming en overweging waardig
is en beider auteurs zich gaarne als goedgeloovige, natuurlijk dus orthodoxe,
christenen doen kennen dan heb ik alle punten van overeenstemming genoemd.
Overigens valt slechts, naar vorm en inhoud, verschil op te merken. Het boekje
van den Utrechtschen hoogleeraar is in 1873 uitgegeven, dat van den
Amsterdamschen predikant, ik meen later, zonder jaartal; het eerste in groot, het
andere in klein octaaf; het eerste dood gewoon en tamelijk compres gedrukt, het
andere op steviger papier, wat netter en zoo dat het waarlijk gelukte er 80 bladzijden
van te maken.
Prof. van Oosterzee gaf een ‘historisch-psychologische voordracht’ over een man,
wiens optreden tegenwoordig ongetwijfeld meer de aandacht verdient dan men
daaraan veelal pleegt te wijden. Als geestenziener was Emanuel Swedenborg stellig
een der voorloopers van het hedendaagsche spiritisme, al verbiedt m.i. de
geschiedenis van dat verschijnsel, den vermaarden Noor, met v.O., ‘in zekeren zin
den vader, althans den grootvader der aangeduide richting’ te noemen. Gelukkig
voor hoorders en lezers van de historische schets, heeft Dr. v.O., naar het mij
voorkomt, Swedenborg beter bestudeerd dan het spiritisme, dat hij niet enkel als
‘dwaasheid’ karakteriseert, maar NB! tevens als ‘zonde’. Dat Figuier, met zijn aller
erbarmelijkst geschrijf over de onsterfelijkheid, ter loops als spiritist paradeert, hoewel
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hij in het aangehaalde werk opzettelijk verklaart, niets van het spiritisme te willen
weten, is wellicht een fout, uit dezelfde bron gevloeid. Tot de hoofdzaak doet dit
evenwel weinig, of liever niets, af. Zij lag en ligt in het leveren, ter nadere
kennismaking, van het levensbeeld van den Noordschen geestenziener. De uitgaaf
geschiedde ‘met het oog op teekenen en behoeften des tijds,’ natuurlijk niet beter
te omschrijven dan met de namen der klassieke monsters ‘Ongeloof’ en ‘Bijgeloof.’
De hoogleeraar heeft gelijk; we mogen hem dankbaar zijn voor zijne schets; een
studie over Swedenborg is ‘uitnemend geschikt om wie dieper nadenkt zoowel tegen
het een als tegen het ander te wapenen.’ Zij helpt een krachtigen dam opwerpen
tegen het bijgeloof, dat nog altijd vasthoudt aan bovennatuurlijke openbaringen en
te goeder trouw waarde hecht aan zoogenaamde hoogere, rechtstreeks of zijdelings
goddelijke mededeelingen, die door verstand en hart niet beaamd, veeleer luide
weerspoken worden. Zij beschaamt het ongeloof der dwazen, die het visioen vóór
achttien eeuwen een ongerijmdheid achten en de visionarissen uit die dagen voor
lompe bedriegers óf geheel eenige Godsgezanten willen doen doorgaan. Waarlijk
een man als Swedenborg is goud waard in den strijd tegen de orthodoxie, vooral
wanneer zijne beeltenis wordt geschilderd door een woordvoerder zoo bekend als
Prof. van Oosterzee en deze geen oogenblik aarzelt te erkennen, dat Swedenborg
de geestenziener geen bedrieger is geweest, maar hoe dan ook, het slachtoffer van
wat dan ook, dat hem met hart en ziel heeft doen gelooven aan de waarheid zijner
zoogenaamde bovennatuurlijke mededeelingen en gezichten.
De Heer ten Kate geeft ons, voor zoover dit binnen de grenzen eener voorlezing
kan geschieden, zijne gedachten ten beste over de betrekking tusschen christendom
en poëzie. Hij acht beiden van gelijke afkomst. nl. van God. - Zou men op dien weg
niet gemakkelijk kunnen bewijzen, dat alle dingen eenzelfden oorsprong hebben?
Ook wat de geëerde schrijver verder zegt ten betooge, hoe christendom en poëzie
gelijksoortig zijn van wezen, laat plaats voor het maken van bedenkingen. Beider
grootste beweegkrachten worden genoemd: gevoel, verbeelding, heldenmoed. Dat
klinkt heel aardig, - ook volledig, ook juist? Hebben
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wij hier te doen met een karakteristieke omschrijving van het christendom, of met
eene, die voor zoover zij opgaat, voor tal van godsdiensten past? Waarom zullen
wij b.v. van schilder- of toonkunst niet hetzelfde zeggen? Zou de heer ten Kate
waarlijk meenen, dat dichters in den regel zoo moedig zijn, moediger b.v. dan
prozaschrijvers, die toch veel spoediger en gevoeliger moeten boeten voor hun
weerstaan van den booze en aantasten van den tijdgeest?
Het ligt evenwel niet in mijne bedoeling iets te kort te doen aan de schoonheid
van vele hier gemaakte opmerkingen en ontwikkelde gedachten. Daarom nogslechts
een enkel woord over den overbodigen uitval tegen ‘het Modernisme,’ als iets ‘zonder
geestdrift, louter kritiek en ontkenning?’ Mij dunkt, iemand die zooveel van den
verboden boom heeft gesnoept, dat hij, orthodoxist, het christendom beschrijft op
een wijze, die voor den modernist slechts weinig te wenschen overlaat, moest
voorzichtiger zijn. Het christendom, heette het uitdrukkelijk, is geen leer, maar leven:
een zichzelfbewust, hooger, ja het hoogste leven op aarde. Aangezien de modernen
het met deze bepaling ten volle eens zijn, kan er op het standpunt van ten Kate
geen bezwaar zijn, te eeniger tijd een modernen christenzanger te verwachten.
Maar die man is nog niet verschenen, klaagt onze auteur en maakt den modernen
daarvan, of liever hunne richting, een verwijt. Mag ik vragen, welke dichter - modern
of orthodox, jood of heiden, confessioneel of ultramontaan - is er in Nederland
opgestaan, sedert de moderne richting daar vasten wortel heeft geschoten? Van
anderen, die voor dien tijd hun landgenooten reeds verkwikten met hunne schoone
zangen, mag nu geen sprake zijn. In een tijd, die geen dichters voortbrengt, toch te
eischen dat binnen zekeren beperkten kring een dichter van naam zal opstaan, om
te bewijzen, dat het zwijgen van hem en zijne niet bestaande collega's niet ligt aan
den atmosfeer waarin zij ademen; - hoe noemt men dat?
W. 7. 74.
W.C.v.M.
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II. Godgeleerdheid.
H e t o o r s p r o n k e l i j k c h r i s t e n d o m . Eene voorlezing ter
handhaving van de moderne beschouwing tegenover hare verschillende
bestrijders, door Dr. J.W. Bok. - Amsterdam, Y. Rogge. 1873. 63 bl.
Eenige woordvoerders der nieuwe richting in de hoofdstad waren samengekomen
en hadden besloten, gedurende den voorgaanden winter een reeks van voorlezingen
te houden, ter handhaving van de moderne beschouwing der dingen, die het
vraagstuk der godsdienst onmiddellijk raken, tegenover hare verschillende bestrijders.
Aan Dr. J.W. Bok was de taak ten deel gevallen, voor zijne stadgenooten het
oorspronkelijk christendom uit het aangewezen oogpunt te behandelen. Wat men
daarmede eigenlijk bedoelde, zou hij zijnen hoorders wel duidelijk maken; en hij
heeft dat gedaan, toen het uur voor de voordracht bestemd, was geslagen. Het
bleek bij die gelegenheid, dat men niet minder wenschte, dan het goed recht der
modernen bepleiten, om tot de godsdienst van Jezus weder te keeren, maar daaraan
vast dan ook te houden, als aan een schat van onvergelijkelijke waarde. Ter bereiking
van dit doel moest men rekening houden met de bezwaren door twee zeer
onderscheiden groepen tegenstanders in het midden gebracht. Aan den eenen kant
stonden alle vrienden van het bovennatnurlijke, de confessioneel orthodoxe zoo
goed als de evangelisch liberale; aan de andere zijde zij die bondgenooten der
modernen zijn, zoolang zij afbreken maar aanstonds een vijandige houding
aannemen, indien zij vervolgens de hand slaan aan den opbouw van een nieuwen
tempel.
Dr. Bok heeft de strijdkracht der troepen rechts en links gemeten; en zich bereid
verklaard, den toegeworpen handschoen op te nemen.
Een buiging voor het publiek, - en de worsteling vangt aan. Met andere woorden:
een beknopte inleiding, die de beteekenis van het aan de orde gestelde onderwerp
in het licht stelt, - en de redenaar keert zich onmiddellijk naar zijne tegenstanders.
Eerst neemt hij hen op van het hoofd tot de voeten, wel is waar maar met een
vluchtigen blik. Wat hij waarneemt is intusschen voldoende, om zich een tamelijk
goedgelijkend beeld van den rechtervleugel te vormen. Want met de linkerzijde
houdt hij zich, krachtens een welberekende taktiek, voorshands niet bezig.
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Het gevecht wordt geopend met eenige schoten naar den kant, waar de
confessioneelen zijn verzameld, maar het hoofdvuur gericht tegen hen, die de banier
van het apostolisch christendom zoeken te verdedigen. Zoodra dezen, allen te
gader, in de engte zijn gedreven, zien wij onzen ridder eensklaps zwenken. Zonder
talmen houdt hij links af en ijlt. vol goeden moed op een schoone overwinning, de
dichte drommen der verachters van de godsdienst te gemoet. Pour acquit de
conscience een paar schoten in de lucht, ten bewijze dat de Multatuli's en van
Vloten's het beste kruit niet waard zijn; en in gestrekten draf den Goliath der
linkerzijde opgezocht: want hem uit den zadel te lichten, moge geen David's
behendigheid vereischen, het is in ieder geval een werkje, waarvoor men zich niet
behoeft te schamen. Daar ligt hij, deze broeder van gisteren, de geduchte Filistijn
van het heden, achter wiens breede schouders de geheele bende der ‘consequente
sloopers’ schateren van pret. Want nu behoeven zij immers niets te doen, niets te
bewijzen; hij heeft uit aller naam gesproken!
Indien dat zoo is, zegt Dr. Bok bedaard, dan hebt gij uw eigen graf gedolven, want
ondanks zichzelf vervult David Friedrich Strauss ons, zijne tegenwoordige
tegenstanders, met de schoonste verwachtingen voor onze beginselen.
De hoorders kunnen naar huis gaan.
Waren zij voldaan? Ik mag het u niet zeggen. Maar wel durf ik onderstellen, dat
zij met vreugde de uitgave van het gesprokene hebben begroet. Ik vrees toch, dat
niet alles allen aanstonds even duidelijk zal zijn geweest. Of de voorlezing wellicht
‘te diepzinnig’ was voor de bevatting van een alledaagsch verstand? Ik zal het niet
beweren. Dr. Bok is geen diepzinnig redenaar wanneer men daarbij denkt aan een
spreker, die zijne wijsgeerige gedachten niet in een verstaanbare taal kan uitdrukken.
Was het stuk ‘te geleerd?’ Ook dat niet. Het was blijkbaar opgesteld met kennis
van zaken. De schrijver had zijn onderwerp voldoende bestudeerd, doch tevens
wijselijk in het oog gehouden, dat de hoorders niet mochten overladen worden,
zouden zij waarlijk in staat zijn hem met vrucht te volgen.
Ingewikkeld was het probleem evenmin, noch de oplossing verward. Het plan der
lezing was kennelijk naar behooren overwogen. Zijne eenvoud mocht zijne
aanbeveling heeten. Logisch was de volgorde en de ontwikkeling der verschillende
punten.
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Waarom dan toch niet allen aanstonds alles zullen hebben gevat, naar ik meen?
Omdat de heer Bok lang niet altijd over een gemakkelijken stijl beschikt. Hij worstelt,
naar het schijnt, met de taal en struikelt niet zelden over den vorm. Hij schrijft
volzinnen, die men niet kan voorlezen, tenzij men longen bezitte van buitengewone
kracht. Zij hebben meermalen de lengte van een halve, soms van bijna een geheele
bladzijde. Zie b.v. blz. 9, 14, 30, 43. Zij vloeien daarbij over, wat trouwens natuurlijk
is, van tusschenzinnen. Dat is vermoeiend en brengt den hoorder, zoowel als den
spreker buiten adem. Eén staaltje - hoewel noch uit de langste, noch uit de meest
gewronge perioden gekozen, blz. 30:
‘Ja, wij komen er zelfs rond voor uit: de prediking der ervaring, dat in de natuur,
in de geestelijke zoowel als de stoffelijke, de werkzaamheid Gods altijd eene
natuurlijke is en door vaste, onveranderlijke wetten wordt beheerscht, is zóó machtig
en overtuigend; ook het godsdienstig bewustzijn eischt zóó dringend de volmaaktheid,
en dus ook de onveranderlijkheid en zelfgetrouwheid van God, wiens leven juist in
die wetten en in heel dat natuurleven zich openbaart, dat het ons inderdaad al heel
veel gevergd schijnt om, ter wille van eenige wonderverhalen in een boek der oudheid
waarvan wij, hoe hoog wij het ook waardeeren, toch het volkomen menschelijk
ontstaan kennen en schrede voor schrede bijna kunnen nagaan, om, zeg ik, ter
wille van eenige zulke wonderv e r h a l e n , ook maar voor een oogenblik die
overtuiging geheel op zijde te stellen en buiten stem te laten.’
Na dit citaat zal men begrijpen wat ik bedoel, wanneer ik verklaar: de hoorders
zullen aan het einde van een zin soms niet meer hebben geweten, wat in het eerste
gedeelte werd gezegd. Tot recht verstand van de gedrukte voorlezing, moet men
telkens eenige regels tweemaal lezen. De lezer nu kan dit doen, terwijl de overigens
zooveel gelukkiger hoorder dit voorrecht mistte. Hem is ook vergund, een Kramer
of eenigen anderen woordentolk te raadplegen, zoo dikwerf hij stuit op, voorwaar
niet spaarzaam, gebezigde uitheemsche woorden. Het staat hem mede vrij de
overvloedige ‘En's’ te schrappen, opdat de vorm in dit opzicht wat minder grieksch
en wat zuiverder hollandsch worde. Terwijl hij als lezer dit een en ander beproeft,
zal hij ongetwijfeld van den inhoud meer genieten, dan hem of anderen als hoorders
moge-
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lijk was. Indien hij voor het bedoelde zuiveringsproces mocht zoeken naar een
model, dat geen te hooge eischen stelt aan de krachten van een spreker als Dr.
Bok; hij sla b.v. blz. 18 van diens V o o r l e z i n g op en leze:
‘Maar wat zeg ik? “Niets anders blijft hem over!” Alsof wij iets wezenlijks verloren
hadden in hetgeen een nauwkeurig historisch onderzoek ons in dit opzicht ontnam!
Integendeel, ons verlies is onze winst. Ons sterven aan de kerkelijk-traditioneele
voorstelling is ons herleven voor het Christendom zelf. Wat wij verloren, het zijn de
onedele bestanddeelen van den ruwen ertsklomp; wat wij overhouden, het is het
zuivere goud in den smeltkroes. Het is het hoogste, het edelste wat zich denken
laat. Het is de kostelijkste Godsgave. Het is “de schat in den akker,” “de parel van
groote waarde.” Het is datgene wat de menschheid boven alles behoeft en altijd
behoeven zal; wat hem, die het haar toonde en aanbracht voor altoos heeft verheven
tot haar oversten leidsman en wezenlijken heiland. Het is het echt menschelijk
godsdienstig-zijn. Het is de godsdienst, die niet slechts alle wezenlijke behoeften
van het heden kan bevredigen, maar waarvan ook de toekomst aller eeuwen is
verzekerd.’
Men ziet: de heer Bok kan ook andere dan gewrongen en gerekte zinnen bouwen.
Waarom deed hij dat niet geregeld? De voordracht zou hem lichter en den hoorders
aangenamer zijn geworden.
De laatsten kunnen nu de geleden schade trachten in te halen, door op hun gemak
alles te lezen, en voor zoover noodig, te herlezen, te splitsen en scheiding te maken
tusschen hetgeen niet zoo heel vast in en naast elkander behoeft te blijven staan.
Waarschijnlijk heeft Dr. Bok hoofdzakelijk aan dezen, zijne voormalige hoorders,
gedacht, toen hij tot de uitgaaf besloot. Anderen toch zullen niet allen weten, wat
zij moeten denken bij ‘hier ter stede’ en nog een paar uitdrukkingen van die soort,
alleen verstaanbaar voor hen die bekend zijn met de omstandigheden, dat de heer
Bok predikant te Amsterdam is en in die stad zijne thans uitgegeven voordracht
hield. Ook hebben die anderen weinig aan de opmerkingen, dat enkele punten
onbesproken moesten blijven, hoewel zij schijnbaar bij de behandeling van dit
onderwerp niet voorbijgegaan mochten worden, omdat zij uitvoerig behandeld waren
of nog behandeld zouden worden door vorige of volgende sprekers in dezelfde
serie. Alleen
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kan die mededeeling hen tot voorzichtigheid stemmen, indien zij over onvolledigheid
wilden klagen.
Maar al heeft de geachte schrijver niet aan lezers buiten zijn auditorium en
woonplaats gedacht, zijn woord moge toch in ruimeren kring worden verbreid. De
amsterdamsche tinten behoeven niemand te hinderen. De tastbare samenhang met
andere lezingen kan alleen doen grijpen naar dezen, voor zoover zij in den
boekhandel verkrijgbaar zijn gesteld. De wensch, dat zij te zamen mochten
uitgegeven zijn, hoe redelijk ook, komt natuurlijk te laat.
Overal zijn menschen, die wel eens willen en anderen, die wel eens mogen hooren,
wat de modernen verstaan onder het oorspronkelijk christendom en wat hun recht
geeft, dit te verdedigen tegen aanvallen van het meest verschillend gehalte. De
V o o r l e z i n g van Dr. Bok biedt hun aan wat zij begeeren of noodig hebben. Niet
dat deze geachte woordvoerder der nieuwe richting in naam van de modernen
spreekt. Dat zou hij niet kunnen en dat zou hij niet willen. Anderen zouden sommige
dingen weer wat anders uitdrukken en kleine wijzigingen in het pleidooi aanbrengen;
hier iets te kras en daar wat te zwak achten. Ik twijfel b.v. of Prof. Loman, door Dr.
Bok niet weinig, en met reden, vereerd, het met hem eens zal zijn in de bepaling
van wat de ‘scherpste kritiek ons heeft overgelaten’. Verwijzing naar geschriften,
gelijk wij een paar maal vinden, om nog iets anders te noemen, is voor hoorders
een minder hout snijdend argument, dan het letterlijk overnemen en in herinnering
brengen van de woorden en gedachten der tegenstanders. Dat laatste is hier dan
ook regel, het eerste bepaald uitzondering.
Wat deze of die ook, met veel of weinig grond, mocht willen aanmerken ten
opzichte van de bijzonderheden, in de hoofdzaak heeft Dr. Bok bij vernieuwing
getoond, dat hij deugdelijk doordrongen is van den zoogenaamden modernen geest
op wetenschappelijk godsdienstig gebied. De voorlezing kome als verhandeling
onder veler oogen. Het uitspreken van dien wensch op deze plaats zal, naar ik
vertrouw, niemand ongepast toeschijnen, nu men gelegenheid heeft gehad te
begrijpen, dat de auteur in diens eigen tijdschrift, stellig niet alleen geprezen wilde
worden.
W i n k e l , Januari 1874.
W.C. VAN MANEN.
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D e h o o g l e e r a a r H u b e r t e g e n Dr. D a v i d F r i e d r i c h
S t r a u s s . Met nog iets over de dogmatiek van den Hoogleeraar Dr. J.J.
van Oosterzee. Door J. Visscher, Em. Pred. bij de Doopsgez. gem. te
Utrecht. Utrecht, K.A. Manssen. 1873.
De nieuwe orthodoxie van David Friedrich Strauss.
Antwoord van een natuurkundige op diens ‘oud en nieuw geloof.’ Uit het
hoogduitsch van Dr. LUDWIG WEIS door J. Visscher Jr. Predikant te
Akkrum. Utrecht, K.A. Manssen. 1874.
D e r A l t e u n d d e r n e u e G l a u b e van wijlen Dr. D.F. Strauss, van zekere
zijde luide toegejuicht, heeft ernstige tegenspraak gevonden, zoo binnen als buiten
het vaderland van den schrijver. Nederland is niet achtergebleven in het leveren
eener grondige kritiek van dit belijdenisgeschrift. Toch blijft het de moeite waardig
ook kennis te nemen van het beste der beoordeelingen, elders den zwanenzang
van den grijzen denker te beurt gevallen. Strauss behoorde tot de mannen, die
hunnen mond niet openen, zonder aanstonds een groote schare belangstellende
hoorders, waaronder warme vrienden en besliste tegenstanders, rondom zich
verzameld te zien. Men moge zijn jongste boek de rijpe vrucht van zijn wijsgeerig
kritisch leven achten, dan wel de treurigste proef hoe een groot man op zijn ouden
dag schromelijk kan gaan dwalen; in ieder geval moet men rekening houden met
dergelijke uitgaven. Zij doen de geesten kennen en helpen de levende strijdkrachten,
zich te groeperen aan de zijde waar zij krachtens hare natuur te huis behooren,
maar zich juist niet altijd bevinden. De kritiek door het werk van Strauss wakker
geschud, is een heilzame, een leerrijke; althans daar waar zij een degelijke, een
grondige mag heeten.
Die lof komt én aan Prof. Huber én aan Dr. Weis toe. Beider geschriften, hoe
verschillend ook in menig opzicht, stemmen hierin samen. Hun standpunt is niet
hetzelfde. In Huber hooren wij den oudatholiek, in Weis den modernen christen.
Maar beider doel is één: het bepleiten tegen Strauss, van het goed recht van
godsdienst en christendom ook in onzen tijd. Hoewel geen vreemdeling op het
gebied der natuurkunde, toont Huber zich bijzonder goed te huis in wat men
wijsbegeerte noemt. Daarentegen spreekt uit Weis wel de wijsgeerig gevormde
geleerde, maar bovenal de natuuronderzoeker. Beiden zijn scherpzinnig in het
ontdekken der leemten, in het aanwijzen der sprongen, in het ontleden der valsche
redeneeringen, die al te
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veelvuldig het betoog van den geschiedschrijver van het oude en den belijder van
het nieuwe geloof ontsieren.
Niet alleen om haar bij uitnemendheid frisch en oorspronkelijk karakter, verdient
de kritiek van Dr. Weis veler aandacht, maar vooral omdat haar auteur geen
godgeleerde, maar een natuurkundige van beroep is. Van die zijde worden wij niet
verwend aan pleidooien voor godsdienst en christendom. Ze moeten ieder te meer
welkom wezen, omdat mannen als Strauss en zijne geestverwanten, juist aan de
natuurkundige wetenschappen een deel hunner scherpste wapenen zeggen te
ontleenen.
De HH. Visscher verdienen onzen dank voor hun pogen om wat door Huber en
Weis kennelijk voor Duitschland werd geschreven, ook ten onzent meer bekend te
maken, dan zonder vertaling het geval zou zijn. De Emeritus predikant heeft van
deze gelegenheid gebruik gemaakt om Prof. van Oosterzee's beschouwingen over
de erfzonde en de triniteit ietwat nader toe te lichten, in hare naaktheid een
dwaasheid aan de kaak te stellen. Of het iets zal baten?
W. 8. 74.
W.C.v.M.
D o e l e n g r o n d s l a g d e r m o r a a l . Twee schetsen van H.B.G. Rotterdam, D.J.P. Storm Lotz. 1873. - 80 blz. f 0,60.
Een niet te versmaden bijdrage tot waardeering van het Utilisme. Wie haar levert
heeft aanspraak op lof. Daarom verdient H.B.G. den dank van het publiek, dat zich
met ernstige moraalstudiën pleegt bezig te houden, of althans gaarne kennis neemt
van de belangrijkste verschijnselen op dit gebied.
De schrijver heeft op kalmen waardigen toon, in zuiver wetenschappelijken vorm,
het genoemde stelsel verdedigd en aan zijne verdediging een tweede schets
toegevoegd, die wel niet rechtstreeks over het Utilisme handelt, maar toch onder
den onmiddellijken invloed van Mill ontstond. Is het hem gelukt, de ingebrachte
bezwaren zegevierend te wederleggen en het goed recht der aangevallen stelling
afdoende te staven? Een toestemmend antwoord durf ik niet te geven. Met hoeveel
belangstelling ook gelezen en overwogen, de schetsen hebben mij niet van de
waarheid van het Utilisme overtuigd.
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Ons verschil is, vrees ik, te principiëel om toenadering mogelijk of een discussie
over bijzonderheden wenschelijk te achten. Reeds in den aanvang loopen onze
wegen uiteen. H.B.G. wil het eigenaardig karakter, waardoor een handeling zich
moet kenmerken, om zedelijk genoemd te worden, in hare gevolgen zoeken. Ik
meen dat wij ons kunnen schuldig maken aan zeer onzedelijke handelingen, die
toch ten slotte blijken goede gevolgen te hebben en dienstig te zijn geweest aan de
bevordering van eenig geluk, van eenig belang.
Elders heet het: ‘het doel van het Utilitarianisme is het aanwijzen van een
algemeen kenmerk, dat handelingen moeten bezitten om goed te kunnen heeten.
De Utilitarianist meent dat kenmerk te vinden in de strekking, die handelingen hebben
om anderen te brengen in den niet te beschrijven, maar aan ieder bekenden
gemoedstoestand, dien wij benoemen met de namen genot, geluk, genoegen, lust,
vreugde, voldaanheid, zelfvoldoening, enz.’
Moet de bedoelde handeling worden beschouwd, afgezien van den handelenden
persoon, dan zal zij wellicht, met het oog op den daaruit geboren gelukkigen
gemoedstoestand van anderen, goed, zedelijk heeten; terwijl de handelende persoon
zeer onzedelijke bedoelingen koesterde. Ziet daarentegen de ‘strekking,’ aan de
handeling verbonden, op den handelenden persoon, dan kan zich het geval
voordoen, dat deze slechts het goede, het geluk van anderen beoogde, hoewel
zijne handeling hun ongeluk ten gevolge had. Moet men hem dan onzedelijk heeten?
Dat laatste is niet bedoeld. De handeling wordt alleen beoordeeld. Maar kan zij dan
ook s t r e k k i n g hebben, welke ook, om een mensch gelukkig of ongelukkig te
maken?
‘De Utilitarianist is van oordeel, dat de woorden, slecht en zedelijk zeer oneigenlijk
gebruikt worden,’ wanneer men eenig sterveling z e d e l i j k of s l e c h t noemt met
het oog op zijn gedrag of gezind zijn, terwijl dit geen ongeluk van derden ten gevolge
heeft. Schuilt in dit oordeel geen onuitputtelijke bron van misverstand? Naar het
gewone spraakgebruik toch, heeft men recht te beweren: een daad, een handeling,
is als zoodanig noch zedelijk, noch onzedelijk; slechts den mensch, die haar verricht,
komt de een of andere naam toe. Een eerlijk man is, in dat opzicht althans, een
zedelijk, een oneerlijk man een onzedelijk mensch; maar de eerlijkheid op zichzelve
is evenmin
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zedelijk, als de oneerlijkheid onzedelijk. Niemand zie intusschen in het geschil der
Utilisten met hunne tegenstanders een vrucht van spraakverwarring zonder meer.
Beide partijen hebben een eigen opvatting van het zedelijke. Voor den Utilist is de
mensch niet langer een zedelijk schepsel in den ouden zin, en uitsluitend een redelijk
wezen. Het geweten verliest op dit standpunt de geloofsbrieven zijner
oorspronkelijkheid en ontvangt, in ruil, het karakter eener vrucht van opvoeding.
Maar ik zou in geen discussie treden.....
W. 7. 74.
W.C.v.M.

III. Wis- en Natuurkunde.
Beschouwingen over de recht- en kromlijnige beweging van een punt.
door Dr. P. van Geer. - Met uitslaande platen. Leiden, A.W. Sijthoff. 1874.
Daar bestaat op de wijde wereld een terrein dat voor ons oog onafzienbaar is. Een
zeer klein deel is er van bearbeid en ontgonnen; bloemen en vruchten tieren er
welig: bloemen en vruchten die wel niet in ieders smaak vallen; maar die niettemin
het ware karakter dier voortbrengselen bezitten. Het andere deel van het terrein,
het deel waarvan de grenzen zich in het oneindige verliezen, is ons onbekend
gebleven. Het is alzoo niet bearbeid, het ligt braak. Wel staan er nu en dan menschen
op, die het onbekende deel trachten kleiner te maken, met het doel om vruchtbaren
grond voor tijdgenoot en nakomeling te winnen; doch hunne beste pogingen stuiten
zoo vaak af, op de zwarigheden die zich bij iederen stap aan hun oog vertoonen.
Daar zijn bezwaren die in den aard van het terrein liggen, en zeker zij zijn niet gering.
Dan zijn hinderpalen van persoonlijken aard, wie onzer kent ze niet? Maar daar zijn
ook, en dit klinkt oppervlakkig heel vreemd, daar zijn ook moeielijkheden, die door
de menschenwereld zelve in den weg worden gelegd. Hoe! Is dan de mensch tegen
zich zelven gekeerd? Gordt hij het zwaard aan tegen hen die zijn vooruitgang, die
zijn welzijn bedoelen, en die het algemeen ten bate hunne krachten besteden?
Helaas! Ja, de geschiedenis is daar om het te bevestigen. - Er behoort alzoo ener-
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gie, geschiktheid en zelfopofferende volharding toe, om een taak op zich te nemen
en vol te houden die zoovele bezwaren meebrengt.
Het terrein dat ik op het oog heb, men begrijpt het reeds, is het terrein der
wetenschap, en de persoon die mij thans meer bepaaldelijk voor dea geest zweefde
was de schrijver van het bovengenoemde werkje. Prof. v. Geer heeft in den laatsten
tijd op meer dan eene manier een punt op cinematisch gebied aangeroerd, dat naar
zijne overtuiging door niemand voldoende opgehelderd was. Prof. v. Geer is wegens
deze poging aangevallen, aangevallen ook op een wijze die weinig met de
waardigheid der wetenschap strookt, en niettegenstaande gewordt ons hier op nieuw
een bewijs, dat hij in zijne pogingen volhardt om dát wat duister is tot klaarheid te
brengen. Ik gevoel mij gedrongen openlijk aan dien ijver en die werkzaamheid hulde
te brengen.
Zeker zal wel niemand ult het voorgaande opmaken, dat ik iedere critiek van een
arbeid als de hier bedoelde ongeoorloofd acht; dat ik een eerbied zou vragen, die
zoo ver ging dat hij elke juiste terechtwijzing, iedere gegronde aanmerking verbood.
Noch de wetenschap, noch de schrijver zou daarmee gediend zijn. Als maar de
appreciatie der zaak niet van die des persoons afhankelijk is, dan kan en moet,
behoudens alle hoogachting voor den schrijver, zijn arbeid aan scherpe maar ware
beoordeeling onderworpen worden. Vindt dan die critiek hier of daar een onjuiste
beschouwing, een verkeerde gevolgtrekking, een misrekening of welke andere fout
ook, zoo maakt ze daar aandachtig op, zonder verder commentaar wat den persoon
des schrijvers helreft, zonder daaruit de gevolgtrekking af te leiden dat de auteur
weinig helder, onbekwaam of ongeschikt voor zijne tegenwoordige betrekking is.
Dergelijke bijvoegingen, weinig gegrond als ze zijn, verraden naar mijn inzien afguust
of persoonlijke vete. - Bij de komende beschouwingen zal de aangeprezene
gedragslijn streng worden gevolgd.
Reeds de aanvang der Inleiding die de verhandeling in questie voorafgaat gaf mij
stof tot opmerking. De schrijver verklaart daar zich gelukkig te achten, wegens de
eer der uitvoerige bespreking, tusschen verschillende vaderlandsche wiskundigen,
die een à twee jaar geleden aan een wiskundig opstel van zijne hand ten deel viel,
en wel in tegenoverstelling van de weinige notitie die dikwijls van de verdienstelijke
werken van menigeen in het
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buitenland genomen werd. Nu neem ik de vrijheid aan te merken, dat, tegenwoordig
althans, waarachtig verdienstelijke arbeid, waarop weinig of niets af te dingen valt,
bijna nooit tegenspraak uitlokt. Zoo die arbeid al hier of daar vermeld of later
aangehaald wordt, op veelvuldige en veelzijdige bespreking heeft hij weinig kans,
tenzij dan in enkele bijzondere omstandigheden. Anders is het wanneer de arbeid
van die natuur is dat de wetenschappelijke lezer op bezwaren en onjuistheden stuit
die hem tot tegenspraak uitlokken, die het hem in zekeren zin tot plicht maken de
lezers anders in te lichten, en hem de pen in de hand wringen ten dienste der
wetenschap. Dan verschijnen er brochures op brochures, verhandelingen op
verhandelingen, minder vleiend voor dien arbeid, weinig geschikt om den auteur de
ontboezeming te ontlokken dat hij zich die sensatie tot een eer rekent. Slechts in
één geval zou dit denkbaar zijn; namelijk dan wanneer de gemaakte aanmerkingen
zoo dwaas waren, dat ze slechts konden dienen om het werk van hem die er
aanleiding toe gaf in de algemeene achting te doen rijzen.
Doch als nu het publiek die dwaasheid eens niet inzag, of wel wanneer de
gemaakte aanmerkingen eens zoodanige waren dat ze werkelijk stof tot ernstige
overdenking opleverden, dat ze zelfs allen schijn, misschien wel het wezen der
waarheid bevatteden, wat zou dan aan den eerst bedoelden schrijver te doen staan?
Het antwoord kan dunkt mij niet twijfelachtig zijn. De wetenschap, om niet te zeggen
de naam des schrijvers, eischt dan toelichting. Vooral wanneer de gelegenheid er
zich toe aanbiedt wordt het plicht of de bedoelde aanmerkingen behoorlijk te
weerleggen, of hare juistheid te erkennen. De schrijver die als leeraar optreedt, mag
dunkt mij zijne leerlingen niet in het onzekere laten. - Prof. v. Geer heeft er blijkbaar
anders over gedacht. In de gezegde inleiding worden we er op voorbereid dat we
zulk een directe weerlegging of erkenning hiet niet te wachten hebben.
Vinden we echter geen anti-critiek, aan critiek ontbreekt het in de Inleiding niet.
Een aanmerking, naar aanleiding van een strijd tusschen Helmholtz en Weber,
wordt er gemaakt op hetgeen door deze uitstekende geleerden van onzen tijd werd
aangevoerd. Die aanmerking hangt onmiddelijk samen met een vroeger reeds geuit
beginsel van v.G., waarop hij bij iedere gelegenheid terugkomt, welk beginsel straks
ter sprake zal gebracht worden
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Voor het oogenblik vergenoeg ik mij met te verklaren, dat ik het met den schrijver
met betrekking tot zijne critiek niet eens ben, en dat ik het er voor houd dat hij ze
aangreep om zijn beginsel te doen uitkomen, en er een bevestiging in de
aangehaalde woorden van Helmholtz voor te zoeken: welke bevestiging het mij niet
gelukt is in den cursief gedrukten volzin in de noot onderaan op bladz. 7 te vinden.
Verder is de Inleiding voornamelijk gewijd aan het betoog hoe betrekkelijk weing
het onderwerp der centrale beweging, dat hier in beschouwing zal komen, nog
behandeld en met juistheid besproken is; terwijl als bijdrage tot een historisch
overzicht, dat vroeger door den schrijver geleverd werd in zijne brochure: ‘een
bijzondere omstandigheid der entrade beweging,’ van zekeren Nederlandschen
mathematicus v a n H e m e r t gewag wordt gemaakt, en enkele wetenswaardige
omstandigheden, op het bedoelde onderwerp betrekking hebbende, worden
meegedeeld.
Ik ben nu tot de bespreking van het werk zelf genaderd. Het wordt in drie
hoofddeelen of paragrafen verdeeld, nomelijk:
§ 1. O v e r d e b e p a a l d e i n t e g r a l e n v o o r h e t g e v a l e e n e r
oneindige discontinuiteit der functie.
§ 2. O v e r d e r e c h t l i j n i g e b e w e g i n g v a n e e n p u n t .
§ 3. K r o m l i j n i g e b e w e g i n g .
Naschrift.
Zooals men ziet gaan aan de cinematische beschouwingen de mathematische
vooraf. Hierbij is weer het reeds genoemde beginsel des Schrijvers in het spel: het
wordt tijd dat we daarmee nader kennis maken. Het onderwep dat door v.G.
behandeld zal worden. en dat vroeger reeds door hem besproken werd, is dat den
centrale beweging: dat is der beweging van een punt onder den mvloed eener
versnelling die van een ander vast punt (centrum van versnelling) uitgaat, welke
versnelling ondersteld wordt functie van den onderlingen afstand der twee punten
te zijn. Men begrijpt dat hierbij de wiskunde ter bulp geroepen moet worden, daar
waar we de betrekkingen willen leeren kennen tusschen de vier grootheden die hier
optreden: de versnelling, de snelheid, de tijd en de weg. Nu luidt het bebeginsel van
v.G., dat bij deze en dergelijke quaesties aan de mathesis bij uitsluiting het woord
moet gelaten worden, dat dus redeneeringen uit den aard der zaak, uit de zuivere
empirie opgemaakt, zoowel a priori als a posteriori achterwege moeten

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

500
blijven. Maar hiertegen meen ik te moeten opkomen, en ik zal in het vervolg mijn
gevoelen uit des schrijvers werk trachten te verdedigen. Van welken aard toch is
de zaak waarmee we te maken hebben, is ze puur mathematisch? Immers neen,
ze is feitelijk tot op zekere hoogte aan de werkelijkheid ontleend, zij het ook bij
deductie, en de wiskunde is slechts hulpmiddel. Men kan de versnelling door een
letter p, de snelheid door v, den tijd door t, den afstand of weg door x voorstellen,
en dan met die grootheden werken alsof ze zuiver algebraïsch waren; maar daarbij
blijft het toch ongeoorloofd uit het oog te verliezen dat p een versnelling, v een
snelheid, enz. beteekent: iets dat bij zuiver algebraïsche grootheden niet te pas
komt. Zoo zal men b.v. a priori de mogelijkheid verwerpen dat het zich bewegende
punt bij een centrifugale versnelling, die omgekeerd evenredig aan zekere macht
van den afstand zou zijn, ooit in het middelpunt aankomt, tenzij men een oneindig
grooten invloed invoere die naar het middelpunt heen drijft; terwijl, afgescheiden
-q

van de bedoelde beteekenis, de mathematische formule: p = μ x voor alle x mogelijk
is, zonder dat er quastie der gezegde voorwaarde behoeft te zijn: voor x = o wordt
eenvoudig p = ∞; welk bezwaar ligt daarin uit een wiskundig oogpunt beschouwd?
Zoodra de grootheden waarmee men werken zal een meer dan mathematische
beteekenis hebben, dat is, zoodra ze iets anders dan zuiver onbenoemde grootheden
zijn, moet men die beteekenis voorop plaatsen, en slechts in de tweede plaats de
wiskunde aan het woord laten, ze wordt dan secundaire geen hoofd-wetenschap.
Doet men dit niet, dan behoeft men zich later volstrekt niet te verwonderen, zoo de
berekening tot onmogelijke uitkomsten leidt. De daar straks bedoelde uitspraak van
Helmholtz moet blijkbaar ook in dien zin begrepen worden, dat alleen de wiskunde
kan uitmaken wat bevorens door redeneering tot die wetenschap gebracht werd.
Het besprokene beginsel des Schrijvers is bijna overal in zijn werk doorgevoerd.
Ik zeg bijna: want ondanks die theorie kan v.G. het een enkele maal niet laten een
uitspraak te doen die op dynamisch of cinematisch terrein behoort, en die echter
lijnrecht in strijd is, met wat de wiskunde tot uitkomst geeft. Ik vind die passage op
blz. 25 waar de formule
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wordt gevonden, waarin volgens den Schrijver de constante h naar willekeur positief,
negatief of nul mag genomen worden. Van deze formule nu wordt gezegd: ‘gevende
een oneindig groote snelheid voor x = 0 en voor alle negatieve waarden van x.’
Zooals men ziet is deze uitspraak mathematisch onjuist; daar voor alle negatieve x
en
v imaglnair wordt; terwijl voor die negatieve x die onmiddelijk op x = 0
volgen, voor alle mogelijke h, uitgezonderd h = ∞, v insgelijks imaginair wordt. Doch
die uitspraak heeft nu juist haren grond in een voorop geplaatst denkbeeld dat met
de wiskunde niets uitstaande heeft. De Schrijver toch had aangenomen dat de
versnelling omgekeerd evenredig aan een evene macht van den afstand, en tegelijk
dat die versnelling negatief zijn zou. Hieruit volgde dat voor alle positieve afstanden,
d.i. afstanden rechts van het centrum, de versnelling centripetaal was, en dat zij
oneindig groot werd bij het samenvallen van het zich bewegende punt met het
centrum. Daar vervolgens, hij het omkeeren van het teeken van den afstand, het
teeken van de macht, wegens den evenen exponent, onveranderd bleef, moest de
versnelling plotseling van centripetaal in centrifugaal overgaan, wanneer het
bewegelijke punt het centrum bereikt had; en omdat het eerste met oneindig groote
snelheid door het laatste heenging, kon het wel niet anders of het punt moest,
wegens den onmiddelijk volgenden centrifugalen invloed, met steeds toenemende
dus met voortdurend oneindig groote snelheid in de negatieve richting doorgaan.
Volgens deze cinematische beschouwing moest alzoo de bovengenoemde uitspraak
de eenige ware zijn, en v.G. geeft ze dan ook, al komt het resultaat der berekening
er niet mee overeen. Dit echter strijdt tegen het beginsel dat alleen de wiskunde
mag heslissen. Uit de formule (α), zooals ze daar staat, was alleen af te leiden dat
de snelheid toenam naarmate de afstand kleiner werd, dat ze met het gelijk nul
worden van den laatsten in oneindig groot overging, om later aan de linkerzijde van
het centrum imaginair te worden. Vraagt men nu of we dan hier een geval hebben
waar de redeneering met het wiskundig resultaat in strijd is, dan spreekt het van
zelf dat het antwoord ontkennend moet luiden; hoe toch zouden twee elkaar
tegensprekende waarheden kunnen bestaan? De fout ligt hier juist in het voorbijzien
der omstandigheden; maar daarover straks nader. Wat ik hier slechts wilde doen
uitkomen is, dat
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in gevallen als het onderhavige, waar men niet met abstract wiskundige grootheden
te doen heeft, grootheden zonder naam of bijzondere beteekenis, de redeneering,
afgescheiden van de berekening, een beslissende stem heeft, dat ze alzoo het eerst
aan het woord behoort gelaten te worden, en dat daarna de mathesis slechts als
hulpmiddel mag optreden.
De vorenstaande uitwijding echter heeft den gang mijner boekbeschouwing
afgebroken; ik haast mij terug te keeren tot het punt waar ik den zijweg betrad.
Ik zeide dan dat v.G. in zijne verhandeling aan zijn genoemd beginsel bijna overal
getrouw bleef: dit blijkt in de eerste piaats uit de volgorde die we hier aantreffen. Op
de Inleiding toch volgt niet de eigenlijke bespreking van het onderwerp in quaestie;
maar we ontmoeten bevorens eenige beschouwingen van zuiver wiskundigen aard.
Naar mijn oordeel hadden deze achterwege kunnen blijven; daar men veilig mag
aannemen dat zij die zich met een lectuur als de hier aangebodene bezig houden,
voldoende kennis van de theorie der bepaalde intregalen bezitten, om in staat te
zijn den Schrijver te volgen. Voor v.G. echter hing er zooveel van de wijze van
behandeling dier integralen af, er was hem alles aan gelegen vooraf en voor goed
een basis te leggen, waarop hij in het vervolg kon voortbouwen, en die hem in staat
stelde zich zonder verder omzien aan de analyse toe te vertrouwen. Doch de lezing
dier preliminaire beschouwingen geeft naar mijn inzien nog een anderen indruk.
Het is alsof de schrijver zich à priori tegen elken aanval van den kant der wiskundige
bewerking dekken wil; daär toch de mathematische beschouwingen niet maar
blootgelegd worden, zooals hier hoogstens noodig kon zijn, doch er bepaaldelijk op
gewezen wordt dat het ‘meesters’ waren die de gegevene bewerkingen gevolgd
hebben. Onwillekeurig rees de aanmerking bij mij op: uitspraken van meesters
mogen in quaesties van gevoelen of zaken van smaak gezag hebben, op wiskundig
terrein hebben ze die beteekenis niet. v.G. schijnt er echter daarom bijzondere
waarde aan te hechten, omdat ze kunnen dienen ter rechtvaardiging van zijne wijze
van behandellng der hepaalde integralen van niet doorloopende functien, zooals
we die vroeger aantreffen in zijne meergemelde brochure: ‘een bijzondere
omstandigheid der centrale beweging,’ en zooals die in het onderhavige werkje
nogmaals voorkomt. In het voorbijgaan zij hier gezegd dat die behandeling niet in
allen
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deele mijne goedkeuring wegdraagt, dat namelijk, in strijd met den weg die daarbij
gevolgd wordt, het verschil ∞ - ∞ in vele gevallen gelijk nul en niet onbepaald zal
zijn: in het algemeen dan wanneer die grenswaarden voor de onafhankelijk
veranderlijke gelden. Het zou mij te ver voeren zoo ik daaromtrent in bijzonderheden
wilde treden; straks zullen we een geval als het hier bedoelde aantreffen.
Het wiskunbig probleem, dat de Schrijver later meer dan eenmaal ontmoet, is dat
der herleiding van bepaalde integralen van functien die tusschen de grenzen van
integratie ondoorloopend, d.i. hier oneindig, worden. Het resultaat der beschouwingen
is, dat die herleiding voortaan op den grondslag zal rusten, zooals die door Dirichlet
gelegd is.
We zijn nu tot het eerste deel der cinemalische beschouwingen gekomen: het geldt
de rechtlijnige centrale beweging. De behandeling dier beweging wordt hier op het
gebied der analytische meetkunst overgebracht. Drukt men op de bekende wijze
achtervolgens de versnelling, de snelheid en den tijd in den onderlingen afstand
tusschen het centrum en het zich bewegende punt uit, dan bekomt men drie
verschillende vergelijkingen, die elk voor zich beschouwd kunnen worden als tot
een zekere kromme lijn te behooren. De afstand, die als onafhankelijk veranderlijke
optreedt, is alzoo de abscis van de punten der drie krommen; terwijl de drie andere
grootheden beurtelings als ordinaten fungeeren. Hierbij kunnen dan verschillende
gevallen plaats hebben, die ieder tot een stel van de drie genoemde krommen
aanleiding geven. Is p de versnelling en x de afstand, dan vinden we hier de
navolgende gevallen besproken.

Bij deze beschouwingen schijnen de voorkomende grootheden, die de versnelling,
de snelheid, den tijd en den afstand aangeven, namelijk p, v, t en x, eenvoudig als
coördinaten te fungeeren, en als zoodanig kunnen de gegevene of gevondene
betrekkingen dan ook als vergelijkingen van kromme lijnen aangemerkt wor-
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den: maar daarbij moet men met oordəel te werk gaan zoo meu tegelijk cinematische
of dynamische nevenbedoelingen op het oog heeft. Daar straks reeds heb ik er op
gewezen hoe op bladz. 25 der verhandeling, de redeneering uit cinematisch oogpunt
beschouwd in tegenspraak kwam met de formule (α), die de snelheid voorstellen
moest. De hespreking van enkele der hier voorkomende gevallen moge mijn
bedoeling duidelijker doen uitkomen.
In die gevollen waarin voor x = O ook p = O wordt, of waarin voor x = O, p = ∞ en
centripetaal is, stellen de gegevene vergelijkingen, zoo de initiale snelheid en afstand
niet opzettelijk gezegd worden van nul te verschillen, slechts een enkel punt, namelijk
het centrum van versnelling voor. Uit het oogpunt der analyse beschouwd mogen
de betreffende formules kromme lijnen aangeven die door het centrum gaan,
onafhankelijk van verdere voorwaarden, welke ook; uit dat der cinematica is dit niet
het geval.
- 2n 1

Op bladz. 14 wordt de versnelling p door de vergelijking p = - u x ( + ) bepaald;
waaruit volgt dat de versnelling aan weerszijden van het centrum centripetaal is, en
wel aan weerszijden geheel gelijk; d.i. dezelfde voor punten die evenver van het
centrum gelegen zijn. Dit centrum kan alzoo als een dubbelpunt beschouwd worden,
waar twee gelijk groote oneindige versnellingen in tegengestelden zin werkzaam
zijn. Het ligt daarom voor de hand, dat, zoo men aan weerszijden van den oorsprong
twee afstanden δ en ε neemt en deze tegelijk in oneindig klein laat overgaan, de
bijbehoorende wederkeerige waarden aan beide zijden van het centrum volmaakt
gelijk moeten zijn; dus:
- 2n

- 2n

Gr.(δ - ε ) = 0.
De berekening geeft hierdoor voor de snelheid de formule

waarin xo den initialen afstand voorstelt. Hieruit blijkt dan dat de beweging
oscilleerend is, ter weerszijden van het centrum, met een amplitudo gelijk 2xo.
Zonder deze voorafgaande beschouwing, die geheel op den aard der gegevens
berurt, komt men, door de formule als vergelijking tusschen zuiver algebraïsche
grootheden te beschouwen, en door het volgen van de bewerking naar Dirichlet,
tot geen bepaalde uitkomst. v.G., die deze beschouwingswijze volgt, ziet de groot-
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heden δ en ε, die bij het integreeren der ondoorloopende functie ingevoerd worden,
als abstracte waarden aan, waarvan men niet met zekerheid zeggen mag dat ze
voor de grens aan elkaar gelijk worden, en stuit daardoor op een onbepaaldheid,
die hem doet besluiten dat de formule

slechts aan een zelfde zijde van het middelpunt geldt, en volgens hem is er alzoo
geen formule te vinden, die de doorgaande beweging ter weerzijden van het centrum
uitdrukt.
In het voorbeeld, dat onmiddelijk daarop van het bovenstaande geval gegeven
-3

word en waarbij n = 1 dus p = - μ x is gesteld, vindt men als vergelijking tusschen
den tijd en den afstand die eener ellips. Getrouw aan het daareven aangenomene,
zegt de Schrijver dat slechts het eerste quadrant hier als tijdskrommer mag in
aanmerking komen. Mij dunkt de vier qnadranten hebben alle evenveel recht, en
de vergelijking drukt dit dan ook uit; alleen de beteekenis is een andere voor elk der
verschillende quadranten. Dat een lijn evenwijdig aan de x-as de tijdskromme slechts
in een punt mag snijden, geef ik niet toe al wordt het ook op blz 10 gezegd, waarheen
we verwezen worden. Het snijden in twee punten wijst juist op de mogelijkheid der
verschillende bewegingen: in denzelfden tijd kon het punt een zekeren weg zoowel
ter rechter als ter linker zijde afleggen. Waar, zooals in het tegenwoordige geval,
de tijdskromme een lijn van den tweeden graad wordt met een middelpunt, daar
wijst hare vergelijking op de symetrie der beweging aan weerszijden van het centrum.
We verkrijgen een slingerende beweging, waarbij de geheele gebruikte tijd als som
der gebezigde slingertijden uit het aantal slingeringen bekend wordt.
- 2n

Nog wil ik op het geval wijzen dat op blz. 24 en 25 voorkomt, waarin p = - μ x

- 2n

gesteld wordt. Daar voor negatieve x het teeken van
omkeert, terwijl x
haar teeken behoudt, hebben we hier eigenlijk met twee verschillende gevallen te
- 2n

doen: met p = - μx- 2n en p = μx die elk een afzonderlijke behandeling vereischen.
Uit mechanisch of wil men uit cinematisch oogpunt beschouwd, lijkt het vreemd dat
er een centrum zou bestaan, waar tegelijk een oneindig groote po-
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sitieve en negatieve versnelling zouden gevonden worden, die elkaars invloed niet
ophieven. Niet minder vreemd wordt het geval wanneer we een plotselingen overgang
van een negatieve tot een positieve oneindig groote versnelling laten plaats grijpen,
zonder bijkomenden invloed. Twee geheel verschillende gevallen echter kunnen
zeer goed onafhankelijk van elkaar behandeld worden. Laat men eerst de beweging
langs de positieve x-as geschieden, dan is de snelheid daar bepaald door de
vergelijking:

gevende een oneindig groote snelheid als het punt in het centrum aankomt. Het
tweede geval kan daarop in behandeling komen, met de onderstelling dat de initiale
snelheid en versnelling oneindig groot zijn in den zin der negatieve x; dus van het
centrum wegvoerende; waardoor de betreffende formule overgaat in:

waarin ∞ altijd dezelfde waarde heeft, namelijk:
-(2n-1)

∞ = Gr. δ
.........Gr. δ = 0;
zoodat nu v steeds oneindig blijft en met toenemende x aangroeit. Liet men
daarentegen de beweging bij de negatieve x aanvangen, dan zou het centrum
onbereikbaar zijn, tenzij dan door de invoering van een oneindig grooten invloed,
of door het aannemen der onderstelling dat x = 0 was bij het begin der beweging
Alsdan gold de formule:

waardoor aangeduid wordt dat bij den aanvang de snelheid niet oneindig groot zou
zijn, gelijk dit met de versnelling het geval is; maar dat zij dit wordt onmiddelijk dan
wanneer x van oneindig klein verschilt.
De schrijver, die de aanvankelijk gegevene formule als zuiver algebraïsch
behandelt, kan geen formule vinden die tegelijk de snelheid aan weerszijden van
het centrum weergeeft. De uitdrukking (α), die door hem als zoodanig voorgesteld
wordt, is blijkbaar slechts geldig voor positieve x, zooals ik daar straks reeds
opmerkte, en de gevolgtrekking welke hij er uit wil afleiden valt er niet uit te trekken.
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Al voortredeneerende ben ik wellicht breedvoeriger geworden dan hier van mij
verwacht kon worden. Eenigszins gedetailleerde wiskundige of cinematische
beschouwingen zijn in een tijdschrift als dit niet op hare plaats. Ik zal mij dus beijveren
mijne taak spoedig ten einde te brengen.
De kromlijnige heweging, welke vervolgens in behandeling komt, geeft soms
aanleiding tot opmerkingen van gelijksoortigen aard als die welke daareven bij de
rechtlijnige gemaakt werden: met name wordt ook hier de beweging niet door het
middelpunt heen gevolgd, wanneer de centripetale versnelling in dit punt oneindig
groot is: beschouwingen daarop hetrekkelijk laat ik thans achterwege. De gevallen
die behandeld worden zijn:
waarin r den voerstraal der haan voorstelt. Voor enkele bepaalde waarden van n
vindt men daarenboven voorbeelden ter toepassing besproken. Bij elk der
voorkomende kromme lijnen worden meer in het bijzonder de gevallen onderzocht,
waarbij een maximum of minimum van den voerstraal optreedt, waar alzoo de raaklijn
aan de baan loodrecht op dien voerstraal staat. Vreemd was het mij bij die
onderzoekingen te zien dat de maximum of minimum voerstraal niet als zoodanig
tot zijn recht komt. Zoo lezen we op blz. 53 ‘zij r0 < r2 < r1, zoodat r2 het maximum
van r voorstelt.’ We zouden hier aan een drukfout willen denken, was de bedoelde
misstelling niet overal verder volgehouden, en vonden we niet op de volgende bladz.
‘Zij nu ro > r1 > r2, zoodat r1 een minimum van den voerstraal voorstelt, en de cirkel
met deze lijn als straal om de pool als middelpunt beschreven binnen de baan zal
liggen, haar éin én punt rakende.’ De hier gemaakte gevolgtrekking, zoowel als
hetgeen men verder ontmoet, wijst aan dat hier bepaaldelijk het minimun bedoeld
wordt. Op blz. 62 vindt men stof tot een gelijksoortige opmerking.
In het N a s c h r i f t wordt een verhandeling van Stader besproken, welke
verhandeling de banen betreft die door een punt worden beschreven, bij andere
wetten van centrale versnelling, dan die welke door Newton gegeven waren. Het
werk van Stader was de bekroonde beantwoording eener prijsvraag, en het werd
op aandrang van Prof. Crelle aan diens journal ter plaatsing af-
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gestaan. Voor zoover ik heb kunnen opmaken uit het weinige dat daaromtrent hier
meegedeeld wordt, heeft Stader mijn reeds uitgesproken inzicht gedeeld, wat aangaat
de bewegiug door het centrum van versnelling voor het geval dat in het algemeen
-n

p = μ r is; omtrent welk inzicht ik bij de rechtlijnige beweging en negatieve p het
een en ander gezegd heb. Het spreekt van zelf dat S. en v.G. onderling verschillende
resultaten verkrijgen: verschil van inzicht geeft noodwendig verschil in behandeling.
Daarenboven is er nog in andere opzichten gebrek aan overeenstemming. Door
v.G. wordt onze aandacht op die punten van verschil gevestigd; ze worden het
onpartijdig onderzoek der lezers aanbevolen. De onderscheiding die den arbeid van
S. ten deel viel, doet v.G. aarzelen een afkeurend oordeel over dien arbeid uit te
spreken.
Aan het slot van het boekje vinden we drie verbeteringen aangegeven; gaarne
had ik die met nog eenige vermeerderd gezien, ware het ook onder den misschien
meer gepasten naam van ‘drukfouten.’ Die welke mij bij de lezing in het oog vielen
wil ik hier opgeven.
Bladz. 2 reg. 9 v.o.

staat:

,

lees:

.

Bladz. 2 reg. 2 v.o.

staat: aan de kant

lees: aan den kant.

Bladz. 8 reg. 3 v.b.

staat: P

lees: R.

Bladz. 8 reg. 11 v.o.

staat: in den tijd

lees: in den afstand.

Bladz. 9 reg. 8 v.b.

staat: P

lees: R.

Bladz. 11 reg. 12 en 13 v.b. moet de zinsnede: ‘hoe eenvoudig de oorspronkelijke
functie ook genomen worde’ weggelaten worden.
Bladz. 25 reg. 3 v.o.

staat: n = 2

lees: n = 1.

Bladz. 26 reg. 2 v.b.

staat: x1

lees: xo.

Bladz. 31 reg. 3 v.b.

staat: x1 < a

lees:

Bladz. 42 reg. 8 v.b.

staat: r1

lees: r2.

Bladz. 53 reg. 1 v.o.

staat:

lees:

.

Bladz. 54 reg. 3 v.b.

staat:

lees:

.

Bladz. 54 reg. 5 v.b.

staat:

lees:

.

Bladz. 55 reg. 10 v.b.

staat:

lees:

.

.
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Bladz. 57 reg. 4 v.o.

staat: die

Bladz. 58 reg. 7 v.o.

staat:

lees: dien.
,

lees:

Hiermede stap ik van den arbeid van Prof. v. Geer af. Bedrieg ik mij niet dan is
uit de bespreking gebleken dat ik dien arbeid met aandacht en belangstelling gevolgd
heb; laat mij er mogen bijvoegen met genoegen en sympathie voor den
wetenschappelijken en geleerden schrijver. Ongetwijfeld zullen velen bij de lezing
dit gevoel met mij deelen.
Dr. O.
Atlas voor de Plantkunde, inhoudend 31 platen, met verklarenden tekst;
vrij bewerkt naar het Hoogduitsch van Dr. Moritz Willkomm, Hoogleeraar
in de Plantkunde aan de Universiteit te Dorpat door Dr. D.J. Coster. - Te
Leiden, bij A.W. Sijthoff.
Bovengenoemde atlas is de vierde die mij van den heer Sijthoff gewerd, als
behoorende tot de serie die eenigen tijd geleden werd aangekondigd. Achtervolgens
verschenen: de atlas voor de Meet- en Natuurkunde, de atlas voor de Sterrenkunde,
de atlas voor de scheikundige Techniek, en de atlas voor de Plantkunde.
Evenals zijne drie voorgangers onderscheidt deze atlas zich door netheid van
behandeling en beknoptheid. De verklarende tekst geeft een overzicht der
plantkunde, zooals de platen dit door middel van figuren doen. De eerste is
noodwendig geheel overeenkomstig met de laatsten. Veel valt er op dien tekst niet
te zeggen, hij is uit den aard der zaak kort en stelselmatig. Noch een leerboek, noch
een volksvoordracht mag hier verwacht worden. Bijzondere verdiensten zijn er dan
ook niet in aan te wijzen, of het moest deze zijn dat er in een geringe ruimte
betrekkelijk veel behandeld wordt dar wetenswaardig is. Aan den anderen kant zijn
mij ook geen groote gebreken voorgekomen: het geheel heeft mij eenvoudig den
indruk gegeven, van een beschrijvende geïllustreerden catalogus op botanisch
gebied.
De a l g e m e e n e p l a n t k u n d e wordt op negen groote atlasbladzijden
besproken; waarin alzoo de schei- en natuurkundige samenstellingen der planten,
haar bouw en de vormen harer deelen en hare levensverschijnselen worden
besproken.
Op bladz. 9 in de eerste kolom voldeden mij daarbij de vol-
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zinnen die op de jaarringen betrekking hebben niet geheel; ik lees ‘De stam, d.i. het
vaatbundellichaam, wordt hier (bij de twee zaadlobbigen) derhalve periodiek verdikt,
en dit veroorzaakt dat de houtmassa van al onze boomen (ook de naaldboomen
komen in dit opzich met de dikotyle houtgewassen overeen) zich op de dwarse
doorsnede uit concentrische lagen samengesteld voordoet, welke men “jaarringen”
pleegt te noemen, omdat zich in den regel in elk jaar ('s zomers) een zoodanigen
kring vormt.’ Hij die echter de bedoelde ringen eenigszins aandachtig beschouwd
heeft, zal in deze beschrijving geen voldoende opheldering voor het gezegde
verschijnsel vinden. De afwisselende kleur der ringen, die zich op de bedoelde
doorsnede vertoont, kan onmogelijk op deze wijze gerechtvaardigd worden; men
begrijpt er echter onmiddelijk de oorzaak van, zoo men weet dat bij de vorming van
iederen ring twee perioden te onderscheiden zijn, waardoor, voornamelijk bij de
boomen der gematigde luchtstreken, elke jaarring in een inwendig losser en uitwendig
vaster weefsel verdeeld wordt; tengevolge waarvan dan de grenzen tusschen het
jongste gedeelte van den ouderen en het oudste gedeelte van den jongeren jaarring
meestal scherp afgebakend zijn. Bij de dicotyledones der keerkringsgewesten, waar
de groei bijna het gansche jaar door zichzelven gelijk blijft, is dan ook het hout over
de gansche massa meer homogeen, en slechts wegens een periodiek ophouden
van den wasdom, door het invallen van het drooge saisoen, worden hier de jaarringen
merkbaar.
De ontwikkeling der plant uit het zand, zooals ik ze op blz. 12 beschreven vond,
heeft mij ook niet bevredigd. Het is hier de plaats niet daaromtrent in bijzonderheden
te treden; alleen wil ik opmerken, dat er bijna geen woord over de verschillende
scheikundige processen die hierbij plaats grijpen gezegd wordt. Hier vooral vind ik
een bepaalde karigheid, een beschrijving die al te veel te denken en te gissen
overlaat. Ondertusschen mag zeker niet voorbijgezien worden, dat men slechts met
een verklarenden tekst te doen heeft.
Wat eindelijk op blz. 13 in de eerste kolom met betrekking tot de opstijging der
vochten gezegd wordt, verklaart dit verschijnsel in het geheel niet. Als oorzaken
worden eenvoudig opgegeven: eene van onderen werkzame worteldrukking en
eene door verdamping van het water in de bladeren opgewekte benedenwaartsche
zuiging.’ Bijna met evenveel woorden had een juiste en duidelijke verklaring kunnen
gegeven worden, zoo slechts de ware oor-
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zaak van het verschijnsel, de adhesie in hare uiting bij osmose, genoemd ware: dan
zou ongetwijfeld de vochtbeweging in quaestie begrepen zijn door ieder die een
weinig van de physica afwist. Thans is het alleen voor hem opgehelderd, die de
opheldering welke hier voorkomt niet behoefde.
In het tweede gedeelte van den atlas wordt vervolgens de b i j z o n d e r e
p l a n t k u n d e besproken. Blz. 14-51 zijn er aan gewijd. De rangschikking der
planten, een overzicht van de afdeelingen en klassen van het stelset van Linnaeus,
benevens van het natuurlijke stelsel volgens Endlicher en Unger, en daarna een
schets van de belangrijkste orden en familiën van het plantenrijk, komen hier voor.
De volgorde waarin de verschillende planten daarbij genoemd en in het kort
beschreven worden is synthetisch. Van de laagste, minst ontwikkelde, planten
voortgaande, worden we trapsgewijs tot de meest volkomene gevoerd.
Ten slotte worden de twee laatste bladzijden aan de plantenaardrijkskunde gewijd.
Met enkele woorden wordt daarin van het doel dier wetenschap, dus van hare
onderdeelen melding gemaakt, en die onderdeelen komen daarop nader ter sprake.
Het aantal voorkomende platen is betrekkelijk groot, iets wat hier noodzakelijk,
nuttig en aangenaam is. Dertig platen behooren tot de algemeene en bijzondere
plantkunde, ze zijn ongekleurd maar net en zuiver afgedrukt. Kleurendruk is zeker
wenschelijk daar, waar bij uitnemendheid kleur een hoofdmoment der werkelijkheid
is; maar de hooge prijs waarop daardoor de atlas zou te staan komen, dwingt ons
ste

met de ongekleurde figuren vree te hebben. De laatste of 31 plaat is van kleuren
voorzien: ze heeft betrekking op de planten-aardrijkskunde. Het oppervlak der aarde
in zijn geheel en enkele deelen in het bijzonder, zooals sommigen bergen, worden
daarop voorgesteld; met het doel om een gemakkelijk overzicht van de verspreiding
der voornaamste gewassen over den aardbodem te geven. Door verschillende
kleuren worden die gewassen, zooals koren, gerst, rogge, haver, rijst, aardappelen
enz. aangeduid. Hierdoor verkrijgt de lezer eenigermate een denkbeeld van de
horizontale en verticale plaatsing van het plantenkleed dat onze planeet bedekt.
Voornamelijk wegens het voorkomen der platen is de atlas bijzonder voor
schoolgebruik geschikt. Gaarne wensch ik den heer Sijthoff een ruim debiet toe, als
belooning voor de nette uitvoering.
Dr. O.
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IV. Biblioscopie.
B r e t H a r t e . De Roman van 't Madronodal en andere schetsen. Naaz
het Amerikaansch door Jhr. B.L. Teding van Berkhout. Nijmegen A.E.
Timmerman. 1873.
Op den titel van dit bundeltje afgaande zoude men misschien kunnen meenen, dat
D e R o m a n v a n 't M a d r o n o d a l , wat omvang betreft, den hoofdzakelijken
inhoud leverde, en dat aan deze grootere schets een zeker aantal kleineren was
toegevoegd. Die meening is echter allerminst juist. Er komen zelfs in het boekje
verschillende schetsen voor, waarvan het aantal bladzijden dat dergenen, die aan
den roman van 't Madronodal zijn gewijd, in meerdere of mindere mate overtreft.
Bret Harte verzamelde onder den titel, dien wij boven afschreven, verhalen,
anthropologische en andere waarnemingen, indrukken enz. enz. Men ziet dus: aan
verscheidenheid van onderwerpen ontbreekt het hier niet. Toch is er in die
verscheidenheid eene eenheid waar te nemen, die niet kan worden voorbij gezien.
Altijd is het dezelfde juiste opmerker, dezelfde fijne menschenkenner, dezelfde man
van gedachte en gevoel, dezelfde wegsleepende humorist, die spreekt. Hetzij Bret
Harte zijne personen handelend in zijne verhalen laat optreden, hetzij hij - om mij
eens zoo uit te drukken - ze in hunne rust ons voorstelt, ze als typen geeft - steeds
bewonderen wij zoowel de diepe karakterstudie, die moet zijn voorafgegaan, als de
gave van plastiek, waarvan door den auteur het bewijs geleverd wordt. Na het lezen
van Bret Harte's schetsen kunnen wij met vrijmoedigheid verklaren een meer dan
oppervlakkigen blik op Californie's bewoners te hebben geworpen - en wij mogen
er gerust bijvoegen: in deze, onder gewijzigde vormen naar het uitwendige, in zoo
menig opzicht de verschillende eigenaardigheden, lichtpunten en schaduwzijden te
hebben teruggevonden van de bewoners onzer Europeesche maatschappij.
De vertaling van het boek verdient alle hulde. Zij vereenigt op zeldzame wijze
juistheid en losheid. Zij is het oorspronkelijke ten volle waard.
I n s a r o f f e n E l l e n . Een Roman van lwan Tourqueneff. Heerenveen.
N.A. Hingst. 1872.
Dit boek lezende gevoelt men zich in zekere zonderlinge span-
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ning gebracht. Wel kan men tot dusver niet zeggen, dat eenige passage, in haar
geheel genomen, bepaald boeiend, dat de doorgaande teekening van eenigen
persoon of toestand werkelijk treffend is - maar toch hier en daar verraadt meermalen
het werk de meesterhand van den schrijver en men twijfelt niet, of de ontknooping,
die komen moet, zal alles goed maken; de afloop van het verhaal zal bevrediging
schenken met zooveel, waarover voorloopig het oordeel werd opgeschort. Die
ontknooping echter komt - en men legt het verhaal hoogst onvoldaan uit de hand.
De verwachting, dat al het voorgaande eenvoudig inleiding was tot de ontwikkeling
van eene of andere grootsche of schoone gedachte, die voor de laatste bladzijden
was bewaard, blijkt geheel ijdel te zijn geweest. Men sluit het boek met een wrevelig:
‘Waartoe?...Geheel dat aantal van ongeveer 300 bladzijden waartoe?’...
Ziedaar, naar ik meen, het noodige over het boek zelf, maar nu nog een enkel
woord over de vertaling. De ongenoemde auteur van deze heeft, gelijk hij in een
korte voorrede mededeelt, vertaald naar eene Engelsche overzetting van C.E.
Turner, leeraar te St. Petersburg. Dat hij in den regel vloeiend Hollandsch gaf, willen
wij niet ontkennen, maar betreuren het daarom te meer, dat hij zich van zoovele
nieuwe woordvormen bediend, en zich niet meer voor platheden gevrijwaard heeft.
Als bijdrage tot het ontwerpen eener lijst der eerste citeer ik b.v. ‘k a m e r m e i d ’
(bl. 40), ‘g r o e t e r i g e g e z i c h t e n ’ (bl. 99), ‘s t e e v a s t ’ (bl. 109), ‘s p u t t e r e n .’
(bl. 124). ‘w u i f ’ (bl. 231) enz.; de laatste vind ik b.v. waar een aanzienlijke Rus
zijne dochter een ‘v u i l i k (bl. 47) heet, en deze later betitelt met den naam
‘s c h a a m t e l o o z e a a p ’ (bl. 235) enz. Hinderlijk is ook telkens het ‘g i n g
o p s t a a n ’ in plaats van s t o n d o p .
D e N o t u l e n v a n d e n S e c r e t a r i s . Medegedeeld door H. van
der Sprong Hzn. Rotterdam. J.H. Dunk. 1873.
In zekeren vriendenkring, die in den wintertijd geregeld zijne vergaderingen houdt
en uit vijf heeren en vijf dames bestaat, wordt op een avond het voorstel gedaan,
dat ieder der heeren op zijne beurt een vertelling zal doen. Dat voorstel wordt
aangenomen en een secretaris benoemd, die belast zal zijn ‘om de vertellingen zoo
goed mogelijk op papier weer te geven, ten
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einde ze later voor gezamenlijke rekening te doen drukken, en de exemplaren te
bestemmen tot geschenken aan vrienden buiten den kring.’
Het zijn deze vertellingen, achtereenvolgens voorgedragen door den secretaris,
een kolonel, een koopman, een zeekapitein en een rentenier, en tot opschriften
voerende: H o e h a a r l e v e n w a s , D e g e e s t v a n F a u s t , W a a r
h o o g m o e d t o e l e i d e n k a n , D e l a a t s t e w e n s c h en D e
G e e s t e n b r u g , die met elkander onder den gemeenschappelijken titel: D e
N o t u l en v a n d e n s e c r e t a r i s het licht zien - en gelukkig niet uitsluitend tot
geschenken voor ‘d e v r i e n d e n b u i t e n d e n k r i n g ’ bleven bewaard, Ook
het groote publiek mocht er kennis mede maken, en waarlijk het heeft alle reden
om er zich recht dankbaar voor te betoonen, dat het daartoe werd in de gelegenheid
gesteld. Die vertellingen toch zijn niet enkel zonder onderscheid frisch en
onderhoudend, neen, uit de meeste spreekt ook eene veelzijdige menschenkennis,
een fijn gevoel, eene ernstige levensopvatting, die den lezer aangenaam aandoen
en niet kunnen nalaten een weldadigen invloed te oefenen. Genoegzaam alle
personen, welke in de verhalen voorkomen, zijn als uit het leven gegrepen, en
somwijlen wordt slechts in weinige regelen ons met klemmende juistheid eene type
geteekend, die onwillekeurig een glimlach van herkenning en goedkeuring op de
lippen brengt. Inzonderheid is de driemaal terugkeerende maar telkens zoo opzettelijk
genuanceerde voorstelling van datgene, wat de vrouw, die liefheeft, poogt en vermag,
in de eerste, derde en vierde vertelling voorkomende, edel gedacht en meesterlijk
uitgevoerd.
Dat ieder, die met deze vertellingen van het vijftal heeren uit den kring kennis
heeft gemaakt, naar die, welke de dames na het betoog van den kolonel en de rede
van den secretaris de vriendelijkheid hadden ons toe te zeggen, reikhalzend uitziet,
is niet meer dan natuurlijk. Wij durven de dames niet haasten - maar spreken toch
onze hoop uil, dat het door haar beloofde niet te lang op zich late wachten.
E e n I d é e f i x e . Novelle uit den aanvang dezer eeuw door J. van Reyn.
Rotterdam. - J.H. Dunk 1873.
Met zekere voorliefde zette ik mij tot de lectuur dezer novelle. Zij toch heeft
denzelfden uitgever, als het werk, dat wij zoo

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

515
aanstonds bespraken, de fijne, boeiende N o t u l e n v a n d e n S e c r e t a r i s , en
dit scheen mij reeds aanstonds eene niet geringe aanbeveling. Spoedig intusschen
zoude het mij blijken, dat mijne gunstige verwachting geene bevestiging vinden
mocht.
Het idée fixe, op den titel vermeld, is in ons verhaal het meer bijzonder eigendom
van den heer Lodewijk de Gheen, een jong rechtsgeleerde, die in het jaar 1812
kamers] te Rotterdam bewoont. Genoemd i d é e zet deze rechtsgeleerde in eene
blijkbaar opzettelijk daartoe vervaardigde alleenspraak, voorkomende in hoofdstuk
II, uiteen, en kan o.a. aanstonds uit de volgende aan dien monoloog ontleende
ontboezeming worden gekend: ‘Acht en twintig jaren heb ik onder menschen
verkeerd. Twintig malen heb ik mijn hand uitgestoken, dewijl ik meende die eindelijk
toe te reiken aan eenen vriend, wiens hart voor deugd, eerlijkheid en vriendschap
sloeg, en twintig malen stak ik die hand uit om in dienzelfden persoon of eenen
huichelaar of eenen beuzelgeest terug te stooten. Twintig malen heb ik mijn blik
geslagen op een meisje, in hetwelk ik eindelijk een goede en verstandige gezellin
meende te vinden, en twintig malen fronste zich mijn voorhoofd, omdat ik in datzelfde
meisje of een listige coquette, of een onnoozele ontdekte.’
Onze auteur had in zijn voorbericht gezegd, dat het verschil in de wijze van spreken
tusschen onzen tijd en dien, waarin door den rechtsgeleerde de kamers te Rotterdam
werden bewoond, hoofdzakelijk daarin bestond, dat men destijds meer
‘r e d e k a v e l d e .’ - Als hij dat r e d e k a v e l e n opvat in den zin van uiterst
langdradig en vervelend over een onderwerp zeuren, zonder dat daarbij eenige
diepere gedachte of opvatting wordt uitgesproken, zonder dat men tot eenig praktisch,
overtuigend resultaat daardoor gebracht wordt - dan kan ik niet ontkennen, dat wij
door den heer van Reyn op uitstekende wijze verplaatst worden in het tijdperk,
waarin hij zijne novelle spelen laat. Er wordt dan over het i d é e f i x e van den
Rotterdamschen advocaat voortreffelijk g e r e d e k a v e l d . Onder alle die
r e d e k a v e l i n g e n (en misschien wel voor een deel ten gevolge daarvan) loopt
het echter met den laatste treurig af. Hij toch is inderdaad de persoon, dien zijn
vriend August Veltkamp op het oog heeft bij zekere informatiën, welke eene
boerenvrouw uit Velp hem verstrekt met de woorden: ‘Ah zo-oo! u bedoelt zeker die
mehcer, die koldert?’
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De personen, welke met de r e d e k a v e l i n g e n in het verhaal belast worden, zijn
over het algemeen genomen van soortgelijk allooi, als die r e d e k a v e l i n g e n
zelve. Behalve het onwaarschijnlijke in de meesten vinden wij ook hier datzelfde
oppervlakkige, zwevende, nuchtere, dat de gesprekken kenmerkt; ook hier bij den
auteur nergens blijk van eenige breedere opvatting of diepere studie. Verni maakt
misschien eene uitzondering, maar het is juist het realistische in deze figuur, dat
het reeds zoo weinig aantrekkelijke boekje nog meer ontsiert, en waardoor de lezing
daarvan voor sommigen mogelijk zoude kunnen ophouden eene onschuldige verveling te zijn.
Nog eene opmerking, die ik niet wil terughouden. In hooge mate hinderlijk is de
gemeenschap, die de schrijver voortdurend onderhoudt met zijne lezers. Telkens
heeft hij aan deze iets te zeggen of te herinneren, waardoor hij gedurig den draad
van zijn verhaal afbreekt, en zich als het ware dringt voor de personen, die door
hem ten tooneele worden gevoerd. - Merkwaardig vooral is in dit opzicht de noot,
waardoor op bladz. 98 de illusie der lezers verstoord wordt. - Wij zijn midden in de
uitvoerige schildering van een snikheeten zomerdag, op welke schildering straks
die van een onweder met plasregens, van een watertochtje op de Maas en het in
het water vallen eener jufvrouw volgen moeten, als wij plotseling naar den voet der
bladzijde verwezen worden, om er de aanteekening te vinden: ‘Schrijver dezes
schiet misschien een bok door bij herhaling op de tropische warmte van Juni 1812
terug te komen. Of het waar is kan hij zoo min als de meeste zijner lezers beslissen.
Dat de winter van 1812, vooral in Rusland, koud is geweest, is van meer algemeene
bekendheid.’
T e w a t e r e n t e L a n d . Reizen en Avonturen in de Oude Wereld.
Verzameld door J.J.A. Gouverneur. Te Groningen bij Gebroeders
Hoitsema. 1873.
Over Bergen en Dalen. Reizen en Avonturen in de Nieuwe Wereld.
Verzameld door J.J.A. Gouverneur. Te Groningen bij Gebroeders
Hoitsema. 1873.
Het eersté dezer bundeltjes geeft ons eene beschrijving van eenige
ontdekkingsreizen in de Noordelijke IJszee, van eene gevangenschap onder de
Carlisten, van een tocht in Afrika en laat ons ook een vluchtigen blik werpen in
Griekenland; het tweede be-
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vat ‘e e n k r i j g s t o c h t t e g e n d e N a v a j o s ’, verschillende tafereelen uit
Texas en de Americaansche vrijstaten en eindelijk eene reeks avonturen uit Nieuw
Mexico. Voor verscheidenheid is dus wel gezorgd, en de liefhebbers van boeiende,
of juister gezegd spannende lectuur kunnen hier ten volle hunne gading vinden. De
naam van den heer J.J.A. Gouverneur is bovendien een waarborg, dat de schetsen,
die hij verzamelde en in het Hollandsch vertolkte, zich in onze moedertaal
alleraangenaamst laten lezen. De ‘B e e l d j e s u i t G r i e k e n l a n d ’ alleen zijn
wel wat heel oppervlakkig en onbelangrijk. Wie dien klassieken bodem betreedt,
begeert en verwacht iets anders, dan hier hem geboden wordt.
T w e e V o r s t i n n e n d e s G e z a n g s . Naar het fransch van Guy de
Charnacé - Met 2 portretten in lichtdruk naar de gravures van Morse.
Nijmegen, A.E. Timmerman 1873.
De twee personen, die door de Charnacé in dit boekje besproken worden, zijn
Adeline Patti en Christina Nillson. Beide zangeressen hebben zich eene meer dan
gewone vermaardheid verworven en welkom zal aan velen de gelegenheid zijn,
hun door onzen schrijver geboden, om eens een meer dan oppervlakkigen blik in
haar leven te werpen. Meent men echter, dat de inhoud van het werkje zich hiertoe
bepaalt, dat het alleen biographie geeft, men vergist zich. Nevens de geschiedenis
van het leven geeft de Charnacé de geschiedenis - en wat zooveel meer beteekent!
- de waardeering van het talent zijner beide heldinnen. In zijne schildering van de
eerste is hij onderhoudend en boeiend; waar hij zijne beschouwingen over het talent
eener Patti en eener Nillson voordraagt, vinden wij in hem op iedere bladzijde den
bevoegden, onpartijdigen, fijnen criticus. Ieder, die zoo wel iets naders van het leven
der beide gevierde vrouwen begeert te weten, als die zich omtrent hare gaven en
verdiensten een juist oordeel wil vormen, kunnen wij de kennismaking met de
Charnacé's arbeid ten zeerste aanraden. De beide portretten, naar gravures van
Morse, versieren het nette boekje niet weinig. Aan de vertaling had hier en daar
meer zorg kunnen zijn besteed.
P o ë z i e v a n S.J. G o o s s e n , Geneesheer te Rotterdam. (Voor
rekening van den schrijver). Rotterdam. J.H. Dunk. 1873.
Op het titelblad van dit bundeltje vinden wij de woorden:
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‘V o o r r e k e n i n g v a n d e n s c h r i j v e r .’ Zij doen ons genoegen met het oog
op het gezond verstand van den uitgever. Had deze toch voor eigen risico de rijmelarij
van den heer Goossen aan het publiek durven aanbieden, wij zouden genoodzaakt
zijn geweest, om aan dat gezond verstand ernstig te twijfelen. Wie, die slechts, hoe
vluchtig ook, kennis maakt met deze gedichten, zou begeeren ze in eigendom te
bezitten? Den heer Goossen kan het genoegen om zich (men vergeve mij dit
gallicisme) gedrukt te weten, misschien eene geldelijke opoffering zijn waard
geweest...en elk mensch, dus ook de Rotterdamsche geneesheer Goossen, heeft
dan toch ten slotte het recht, om zich genoegen te verschaffen op zijne wijs, zoolang
dat genoegen slechts voor niemand schadelijk is.
K.
v.B.S.
M a r g r e t h a M o r e 's D a g b o e k . (1522-1535) Naar den vijfden
Engelschen druk met inleiding van Dr. J. van Vloten. Haarlem, W.C. de
Graaff.
De gedachten van eentoonigheid, gebrek aan samenhang en smakeloosheid, die
men onwillekeurig aan het woord d a g b o e k verbindt, zijn zeker weinig geschikt
om vele lezers gretig de hand te doen uitstrekken naar boven genoemd werkje van
o

XIII + 168, op stevig papier, zeer net gedrukte bladzijden in klein 8 . Heeft men zich
echter eenmaal over het weinig uitlokkende van den titel heen gezet, en is men met
lezen begonnen, dan, meen ik, zal men daarentegen kwalijk kunnen ophouden,
voordat het geheel is genoten. Want inderdaad, dit dagboek te doorloopen is een
waar genot; het op nieuw ter hand te nemen en andermaal aandachtig na te gaan,
wat onder verschillende data wordt vermeld, een nieuw verkwikkend bad bereiden
aan hoofd en hart. Van het begin tot het einde is de inhoud even frisch, en fijn
gepenseeld zijn de echt menschelijke aandoeningen van het beste gehalte, die ons
hier met kwistige hand onder de oogen worden getooverd.
De data herinneren ons van tijd tot tijd aan de letterkundige fictie van het dagboek,
door schrijver, of schrijfster, gekozen voor deze jongste biografie van Thomas More,
den beroemden huma-
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nist en kanselier, die als het slachtoffer zijner overtuiging viel, toen koning Hendrik
VIII zich de geestelijke opperheerschappij over de Engelsche katholieken had doen
toekennen.
Wat hij deed en liet ‘als redenaar en kanselier,’ en ‘wat hij in 't Parlement gesproken
heeft,’ zoo dacht ongetwijfeld de auteur, is overbekend, of kan ieder althans
gemakkelijk vinden in de verschillende beschrijvingen van More's leven. ‘Dat zijn
dingen, waarover de mans graag schrijven en lezen’ en bedoelde biografiën zijn,
als ik mij niet vergis, allen van mannelijke auteurs afkomstig. Maar Thomas More
was meer dan letterkundige, publiek persoon en staatsman. Wie hem niet mede
kent als echtgenoot en vader, als lid van het huisgezin, waarin hij zich overgelukkig
gevoelde; heeft slechts een zeer onvolkomen portret van hem aanschouwd. Daarom
zal de gewaande Margaretha, More's meest geliefde dochter, op hare ‘manier de
pen voeren’ en vertellen van vader, ook van moeder, de zusters en de overige
huisgenooten.
Gelukkig dat zij het deed! Nu kunnen wij ‘mans’ zoowel als vrouwen,
geëmancipeerde en niet geëmancipeerde, ons verkwikken aan het schijnbaar
argeloos geteekende levensbeeld van een man, die men niet van nabij kan leeren
kennen, zonder hem hoog te achten en lief te hebben. Dat men tevens met andere,
aanminnige en niet beminnenswaardige karakters kennis maakt, spreekt schier van
zelf.
Dank aan den heer van Vloten voor zijne vertolking en niet minder voor zijne
Inleiding, die zeker niemand, tenzij volkomen met More en zijn tijd bekend, ongestraft
zal overslaan.
W i n k e l , Juli 1874.
W.C. VAN MANEN.
De Leidsche boekhandelaar D. N o o t h o v e n v a n G o o r gaf ten jare 1861 in
vier dubbele deelen een keurige uitgave van v a n Z e g g e l e n 's volledige
dichtwerken. Na meer dan een dozijn jaren biedt hij het Nederlandsch publiek de
gelegenheid aan, om zich eene v o l k s u i t g a v e van de producten diens dichters
aan te schaffen. Wij betwijfelen geen oogenblik, of die gelegenheid zal door velen
in den lande met gretigheid worden aangegrepen. Aan goedhartigen luim vergast
men zich gaarne, - vooral waar deze zich zoo geestig en natuurlijk openbaart als
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hij v a n Z e g g e l e n , die bovendien zonder te kwetsen schertst met de dwaasheden
der menschen en op trouwhartigen toon ook den ernst des levens tot zijn recht laat
komen. Men denke hier niet in de eerste plaats aan zijn ‘Pieter Spa’ of ‘Koen Verklat.’
zoo algemeen bekend, maar aan zijne kleinere stukjes, die werkelijk de schoonste
gedachten in de vriendelijkste vormen vertolken. Men verge niet van ons, een of
eenigen dezer juweeltjes te noemen, - doch men schaffe zich deze volksuitgave
aan - en...men zal niet mistasten. De prijs is door den uitgever buitengewoon laag
gesteld: slechts f 3,20 voor het complete werk, dat 6 à 700 compres gedrukte
bladzijden bevat en bovendien door 8 schoone lithographische platen versierd wordt.
Méér dan dit is onzes inziens niet noodig, om de rechtmatige verwachting te
koesteren dat velen, die nog niet in het bezit zijn van van Zeggelen's gedichten,
thans feitelijk toonen zullen, dat zij 't ‘eenvoudig Nederlandsch lied, waarin het
Nederlandsch hart zich ongedwongen uitstort’ op hoogen prijs weten te stellen.
Zij het ook na afloop van het derde eeuwfeest van Leidens ontzet toch wordt Leidens
nood en ontzet in 1574. Historische novelle door C. Fogteloo, leeraar aan de Rijks
Hoogere burgerschool te Alkmaar (te Leiden, bij A.W. Sijthoff), aanbevolen. Het is
een eenvoudig historisch verhaaltje van dingen die bekend zijn, maar bekend moeten
blijven. 't Boekje is versierd met een plaatje, met afbeeldingen te klein, om duidelijk
te wezen. De omslag is een kaartje van den omtrek der stad tijdens het beleg. Het
geheel ziet er als gelegenheidsstukje goed uit.
Als vervolg op de ‘Transatlantische kijkjes’ heeft S.M.N. Culisch onder den titel:
Broeder Jonathan Amerikaansche toestanden geschetst in een boekske door
denzelfden uitgever (J.P. Revers te Dordrecht. Prijs f 1.25) uitgegeven. In levendigen,
schoon ietwat opgesmukten stijl schetst de auteur eenig bizonderheden uit het
Noord-Amerikaansche volksleven. Hij is daarin niet planmatig te werk gegaan, maar
bracht ten papiere wat hij zich herinnerde en zooals het hem voor den geest kwam;
't boekske is daar niet te minder om.
Voor eenigen tijd hebben een paar dagbladen geschermutseld
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over de vraag of de instelling der Orden van de Eikenkroon en den Gouden Leeuw
van het Huis van Nassau al dan niet in strijd is met de Grondwet van het Koningrijk
der Nederlanden. Naar aanleiding daarvan schreef een ongenoemde Iets over
Nederlandsche en Luxemburgsche Ridderorden ('s Gravenhage, M.M. Couvée),
waarin wordt aangetoond, dat bovenstaande vraag ontkennend moet worden
beantwoord. De schrijver besluit zijn betoog met het wenschelijke aan te toonen,
dat in ons land bij de wet nog eene Ridderorde wordt in het leven geroepen ter
erkentenis der burgerlijke en militaire verdiensten van die Nederlanders, welke eene
dergelijke onderscheiding verdienen, terwijl men den ‘Nederlandschen Leeuw’
slechts aan weinige, zeer eminente mannen blijve toekennen. Hij had gaarne gezien,
dat zoodanige decoratie ter gelegenheid van 's konings zilveren kroningsfeest ware
ingesteld geworden ten einde eene onderscheiding te verleenen aan hen, die volgens
het tegenwoordige gebruik in bijna alle beschaafde landen aanspraak hebben op
een ridderkruis, maar die ‘toch door geen Nederlandsch Minister het kruis van de
Leeuwenorde waardig geacht worden.’
Reeds vijf uitgaven van Mrs. Ellis, Plicht en roeping der vrouw zijn in ons land
verspreid. Dat belangrijke voortbrengsel der Engelsche letterkunde is dus ook te
onzent naar verdienste gewaardeerd. Christina Muller, schrijfster van lief en leed
uit eene kleine wereld, heeft er onlangs eene nieuwe, vrije bewerking van gegeven
(Arnhem, van Egmond en Heuvelink) even smaakvol als het nette hoekje, met
prachtband en verguld op snede is. Bij voorraad wordt het als St. Nicolaasgechenk
voor jonge dames aanbevolen.
Onder den titel: Onkruid en bloemen heeft A.W. van Megen eene oorspronkelijke
novelle uitgegeven (Leiden, E.J. Brill), die zich met genoegen laat lezen. De twee
vrouwelijke hoofdpersonen zijn als meisjes vriendinnen; nogtans is de eene een
allerbeminnelijkst wezen, de andere eene nietswaardige kokette, die met harten
speelt en liefde huichelt. 't Is hare schuld dat een jong mensch, die haar hartstochtelijk
beminde, in een duel doodgeschoten wordt. Toch treedt zij in het huwelijk met den
officier, die dat noodlottige schot loste, maar dat huwelijk is wat het worden moest,
het schild waarachter man en vrouw beiden hunne uitspattingen verbergen. De
andere, die den ver-
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slagene diep in het harte droeg, kan, als hem betreurende, niet besluiten de hand
aan te nemen van een zeer achtenswaardig jongman, totdat in 't eind de vriendschap
voor dezen toch in liefde overgaat. Deze beide hoofdkarakters zijn, nevens de
bijpersonen, met tact geteekend. Sommige gemeenplaatsen verraden de nog niet
zeer geoefende pen, maar bij voortgaande oefening kan de heer (of is het misschien
eene juffer?) van Megen een goed novellist worden. De nette uitvoering verdient
vermelding.
Zonder ons te bemoeien met een klein geschil tusschen Dr. C.H. van Herwerden,
CH.z. Predikant te Groningen, en Dr. A.W. Bronsveld, te Haarlem, als redacteur der
‘Stemmen voor waarheid en vrede’, over het niet in dit Tijdschrift opnemen van
eenen open brief door eerst- aan laatstgenoemde geschreven, kondigen wij alleen
aan het ons daartoe toegezondene: Het Nederlandsch Zendelinggenootschap open
brief enz. (Groningen, P. Noordhoff.

V. Onderwijs.
Met bijzondere belangstelling namen wij kennis van een H a n d b o e k e n A t l a s
d e r n a t u u r k u n d i g e a a r d r i j k s b e s c h r i j v i n g doorJ.K u y p e r ,uitgegeven
door de HH. J. N o o r d u i j n en Z o o n te Gorinchem. Verscheen van het handboek
nog slechts het 1ste gedeelte met 26 figuren, de atlas zag natuurlijk compleet het
licht. De verschijning van dezen atlas mag als een aanwinst beschouwd worden,
omdat hij een verzameling kaarten over dit onderwerp bevat, die, gegrond op de
nieuwste waarnemingen, bruikbaar zijn voor school en huis. Vooral voor onderwijzers
aan lagere scholen voorziet hij in een dringende behoefte. Hij bevat:
I. 12 W e r e l d k a a r t e n , waarop worden voorgesteld:
1. Warmte-verbreiding.
2. Aard-magnetismus.
3. Regenval.
4. Luchtstroomingen. Gesteldheid van den bodem.
5. Zeestroomingen. Voedings- en handelsgewassen.
6. Lijnen van gelijktijdigen vloed. Verbreiding der Godsdiensten.
7. Oro-hydrographie. Lijnen van gelijke temperatuur der zee.
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8.
9.
10.
11.
12.
II. E u r o p a .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Plantengeographie.
Zoölogische geographie.
Ethnographisch overzicht.
Dichtheid der bevolking. Vulcanen.
Belangrijkste handelswegen en gewichtigste handelslanden.

Isothermen.
Regenkaart.
Geologisch overzicht.
Orographie.
Hydrographie.
Voedingsgewassen.
Verbreiding der dieren.
Ethnographie.

Maakt men de opmerking, dat in dezen atlas niet een paar kaarten van Nederland
voorkomt, waarop men behalve den toestand der gronden, ook aanwijzingen vindt
betrekkelijk den handel, de opbrengt der gronden, nijverheid enz. dan mogen wij
verwijzen naar hetgeen wij in No. 3 van dezen jaargang blz. 143 en 144 over den
Oro-hydrographischen atlas van de heeren Kuijper en Posthumus schreven.
Om welke reden de auteur de overlandmail op kaart 12 niet heeft aangeteekend,
verklaren wij niet te kunnen begrijpen. Overigens geene aanmerkingen, doch slechts
aanprijzing van deze kaartenverzameling, die de nieuwste resultaten van 't
geographisch onderzoek met de meeste nauwkeurigheid te aanschouwen geeft. Bewerker en uitgevers komt daarvoor alle lof toe.
U i t s t a p j e s i n h e t r i j k d e r N a t u u r . Leesboek voor de
volksschool. Met eene aanbeveling van Dr. M. Salverda. Derde, herziene
druk. Met twaalf steendrukplaatjes. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit.
1874. 96 blz. Prijs 40 cents.
Men spreekt wel eens van spotprijs en dan moet ik zeggen dat 40 cent voor een
zoo aardig, voor 't meerendeel van keurige plaatjes voorzien, werkje van bijna
honderd bladzijden, al bijzonder goedkoop is. Niet alle plaatjes evenwel zijn even
goed gelukt; terwijl bijv. van: ‘de meikever,’ ‘de doodshoofd-vlinder’ ‘de mol en zijn
nest’ duidelijke afbeeldingen worden gegeven, bevredigen
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mij de ‘walvischvangst’ en vooral de ‘oestervisscherij’ veel minder. Wat den inhoud
overigens aangaat, zoo komt het boekje mij voor in een aangenamen populairen
toon geschreven te zijn en is de aanbeveling van Dr. Salverda een waarborg dat
wij voor ketterijen op natuurkundig gebied niet behoeven bevreesd te wezen. Voor
scholen niet alleen, maar ook voor schoolbibliotheken komt mij dit boekje hoogst
geschikt voor. De lief hebberij van het volk om iets meer omtrent alles wat ons
omringt te weten te komen, zal door de lezing van dit en dergelijke werkjes
ongetwijfeld worden aangewakkerd.
MONITOR.

St. Nicolaas-letters.
De onvergetelijke kinderheilige begint nu reeds zijn jaarlijksche hoorn des overvloeds
over ons vaderland uit te schudden. De voorloopers zijner weldadigheid zijn ten
minste reeds in aantocht. Hiertoe rekenen wij in de eerste plaats twee werken van
smaak door den heer H.J. TER GUNNE uitgegeven en als ‘bij uitstek geschikt voor
St. Nicolaas-, Kerst-, Nieuwjaar en Verjaargeschenken’ aanbevolen. Ze zijn deze
aanbeveling waard en wij willen ze daarom als zoodanig gaarne bij onze lezers
inleiden. Het eene is een ‘G o d s d i e n s t i g A l b u m ’ - en zal in onzen, bij
uitnemendheid practischen tijd toch wel geen verboden of onbruikbare waar zijn?
Of is eene ‘B l o e m l e z i n g v a n s t i c h t e l i j k e p o ë z i j ’ reeds geoordeeld,
omdat ze ‘zich als stichtelijk aan komt melden?’...Wij gelooven het niet. ‘De naam
des heeren T e n K a t e , als verzamelaar, waarborgt de degelijkheid van den inhoud
der bloemlezing - en de inhoud drukt op dien waarborg ten overvloede het zegel.
Waar ons trouwens gedichten worden aangeboden van J. van den Vondel, Bilderdijk,
v. Alphen, Da Costa, Heye, de Génestet, ter Haar, A. Bogaers, Beets en soortgelijke
mannen, daar behoeft men niet te vreezen voor eene stichtelijke poëzij zonder
geest, merg en kracht. Of...mocht men meenen, dat in dit Album slechts oude en
bekende dichtstukken worden herdrukt, dan is dit wel gedeeltelijk juist voorzoover
het g o e d e oude bekenden betreft, die men gaarne telkens weer ontmoet; maar
voor 't overige bevat deze bundel ook veel nieuws, o.a. van de H.H. de Kanter, S.J.
v.d. Bergh, E. Lau-
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rillard, J.P. Heye, W.J. van Zeggelen, J.J. van Oosterzee, Baron Sloet tot Oldhuis,
Gronemeier, Winkler Prins en Veder, waaronder stukken schuilen, welke nog hoogere
verdiensten bezitten, dan die der nieuwheid. In 't kort: dat de heer Ten Kate de
rechte man is, om eene goede keus te doen, heeft o.a. zijn ‘Dichterlijk Album voor
Neerlands meisjens en vrouwen,’ dat binnen korten tijd bijna geheel uitverkocht
was, bewezen. Wij twijfelen dan ook niet, of ditzelfde zal met het G o d s d i e n s t i g
A l b u m het geval zijn. De prijs van het boek is in gekleurden omslag en met een
keurig uitgevoerd titelblad slechts f 2. -, en zal zeker een ruim debiet niet in den weg
staan.
Het andere werk, dat wij aan de pers van den heer T e r G u n n e verschuldigd
zijn, is in proza geschreven en dankt zijn ontstaan aan de wèlversneden pen van
den heer G.P. Kits van Heyningen. Het behelst schetsen, tafereelen, grepen ‘u i t
h e t v o l l e m e n s c h e n l e v e n .’ 't Moet worden toegestemd, dat een boek,
hetwelk zich onder zulk een titel aankondigt, veel, zeer veel belooft. Te grijpen uit
het volle menschenleven, is niet aan iedereen gegeven; doch wie het vermag, heeft
een onwaardeerbaar talent. En dat talent zal men zeker niet aan den auteur dezer
schetsen ontzeggen. Wie hem deze schetsen in vergaderingen van genootschappen
en maatschappijen hoorde voordragen, zal dit zonder twijfel toestemmen en het
gehoorde gaarne nog eens willen genieten. Maar ook zij, die van dat voorrecht
verstoken waren, zullen gretig de gelegenheid aangrijpen, om met deze voorlezingen
kennis te maken. En...zij zullen zich niet teleurgesteld vinden. De lektuur van dit
de

vijftal schetsen: ‘eene tentoonstelling van oudheden uit de 19 eeuw, - eene réunie,
- uit de gedenkschriften van een bankbillet, - een internationaal congres van zaken,
- aanteekeningen van een koopman’ - zal voor hen rijk zijn niet slechts in leering,
maar ook in ontspanning en in genot, dat verheft en veredelt. Zulke boeken zijn voor
onze vaderlandsche letterkunde eene aanwinst en voor het lezend publiek eene
hoogst welkome gave, - omdat behooren zij tot die soort van geschriften, welke
uitgaan van eene gezonde levensbeschouwing, de vrucht eener rijke levenservaring.
En onze jongens?...'t Zou er bijna den schijn van krijgen alsof deze zich ditmaal
met een stiefmoederlijk deel moesten vergenoegen. Onder 't afdrukken van dit
laatste blad worden
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wij evenwel verrast met een boek, waardoor de literatuur voor jongens niet weinig
verrijkt is. Den heer W. HULSCHER G.Jz. te Deventer komt althans de eer toe, dat
hij goed gezien heeft toen hij TITEZGERALD'S ‘S c h e t s e n u i t d e
S c h o o l w e r e l d e n h e t j o n g e n s l e v e n ’ voor Nederland bewerken liet. Men
weet, dat de oorspronkelijke verzamelaar de bloemlezing uit 't beste bijeenbracht,
dat verschillende Engelsche schrijvers van vroegeren en lateren tijd hebben gegeven.
Het boek zelf heeft dus geen aanbeveling meer noodig. Maar de Nederlandsche
bewerking?...Voor wie daar naar vragen (en zoodanige vraag is gewettigd) hebben
wij slechts dit antwoord: 't is de heer C. STOFFEL, leeraar aan de handelschool te
Amsterdam, die haar op zich nam en haar voortreffelijk ten uitvoer bracht. In een
woord vooraf geeft hij bovendien eenige toelichtingen, die allezins bewijzen, dat hij
op dit gebied met kennis van zaken is toegerust. Keurige lithographiën, een goed
portret van Benjamin Franklin, - een heldere druk, - een net bandje en een matige
prijs (f 1.90) maken verder 't boek tot een doelmatig geschenk voor jongens.
Maar onze uitgevers hebben ook voor het aankomend geslacht gezorgd. 't Is
namelijk den heer A.J. v a n d e n S i g t e n h o r s t gelukt, weder een allerliefst
verhaal van onzen onwaardeerbaren kindervriend, den gunstig-bekenden schrijver
P.J. ANDRIESSEN ter perse te leggen. Behoeft het nog gezegd, dat wij met
ingenomenheid ontvangen al wat uit diens geest en hart vloeit? Is het nog noodig,
dat wij zijn ‘Eva,’ - ‘De deserteur,’ - ‘Emma van Bergen,’ - ‘Iets anders,’ - ‘Land of
water’ enz. als getuigen van zijn zeldzaam talent dagvaarden?...Hebben al deze
boekjes geen welverdiende reputatie? Behooren ze niet tot de meest-geliefkoosde
lektuur onzer meisjes? Welnu! Boven die allen, verdient naar ons oordeel dit nieuwe
voortbrengsel van zijne pen, ‘L a n g s d o o r n e n e n d i s t e l e n ’ genaamd, d
voorkeur. Het stelt ons de lotgevallen van een meisje van 17-21 jaren voor oogen,
dat door den rampspoed gevormd wordt - en die geschiedenis is zóó boeiend
geschreven, zóó natuurlijk geteekend, dat zij onwillekeurig meêsleept. Middelerwijl,
en ziedaar, juist de groote verdienste van dit geschrift, - worden door dit verhaal
indrukken gelegd en gevoelens opgewekt, - gezindheden aangekweekt en wenken
gegeven, waarmeê de lezers en vooral onze jonge dames, zich voordeel kunnen
doen. Zij
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kunnen er althans uit leeren, wat moed, volharding en een ijzeren wil ten goede
vermogen, wanneer de rampen des levens ook het meisje bestormen - en hoe het
onafhankelijk kan zijn al veroordeelt de fortuin het tot eene ondergeschikte positie.
Zal men daarom zeggen, dat dit verhaal te ernstig is voor vrouwen van zoo jeugdigen
leeftijd, - wij zouden dit gereedelijk toestemmen, indien die ernst bestond in vrome
kwezelarij en dweepzieke voorstellingen. Edoch: het tegendeel is waar. Wij vinden
in dit verhaal schijn noch schaduw van ziekelijke overdrijving. 't Is alles eenvoudig,
waar, natuurlijk en zuiver gevoeld. De toon ook is overal even lief, opwekkend,
hartverheffend - en de karakterteekening is voortreffelijk. Wij hebben het boek dan
ook met onverflauwde belangstelling achtereen uitgelezen - en twijfelen geen
oogenblik, of het zal onzen jongen dames moeite kosten, om het uit de hand te
leggen. Ja zelfs zullen zij het na genoten lektuur niet ter zij zetten, om het
nimmermeer op te vatten, gelijk dikwerf met soortgelijke werkjes 't geval is, - maar
zeker behoefte gevoelen, om het nu en dan weer eens in te zien. Er komen althans
hoofdstukken in voor, die dit ruimschoots verdienen en de moeite beloonen. Jonge
meisjes in 't bijzonder, die vroeg onder vreemden moeten verkeeren, zullen vooral
weldoen door zich de ervaring van Laura Meerens, de heldin van dit verhaal, ten
nutte te maken. Ook anderen evenwel kan de kennismaking met haar te stade
komen.
In 't kort: Wij bevelen dit juweeltje met warmte aan en kennen geen boek, dat voor
onze jonge dames van 16 tot 20 jaren beter gschikt is dan dit. Indien zij er 't neusje
voor mochten optrekken, omdat het haar wat kinderachtig schijnt, zulk een geschenk
te ontvangen, - of omdat zij liever wat anders lezen, dat meer naar fransche frivoliteit
of engelsche sentimentaliteit riekt, 't zou ons om harentwil leed doen en zeker niet
pleiten voor haar goeden smaak. Wij wenschen het daarom in veler handen en
maken er degenen, die wat goeds willen geven aan meisjes van genoemden leeftijd,
met nadruk attent op.
Zou bij dit alles 't jongere volkje er op overschieten?.....Dit zij verre!...De heer H.J.
T e r G u n n e heeft voor dit deel van de kinderwereld in den boekhandel gebracht:
1. D e g e s c h i e d e n i s v a n D i c k W i t t i n g t o n e n z i j n k a t , eene
berijmde vertelling door J.J.A. G o u v e r n e u r .
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2. K w i k d e P l u i m s t a a r t , een verhaal voor jongens door W. M a r t e n
W e s t e r m a n , tweede druk.
3. L i n e ' s V e r j a a r d a g , een verhaal voor meisjes door AGATHA, tweede druk.
G o e v e r n e u r , W e s t e r m a n , A g a t h a - welluidende namen, die wat goeds
beloven en ook wat goeds voor kinderen van 6-8 jaren geleverd hebben. Echt
kinderlijke vertellingen, waarbij de fantasie de hoofdrol speelt en de lachlust wordt
opgewekt, terwijl tevens wat bij te leeren valt. Bovendien zien de boekjes er fleurig
en kleurig uit.
Ten slotte nog een woord over een paar herdrukken. En dan noemen wij in de eerste
plaats de vierde uitgave van: d e F a m i l i e B e a u f o r t of N a c h t e n M o r g e n
u i t h e t m e n s c h e l i j k l e v e n naar het Engelsch van E. B u l w e r L y t t o n ,
3 deeltjes in postformaat en keurig netten gelitographeerden omslag. Prijs f 3.
En voorts: ‘L i e f e n l e e d u i t e e n e k l e i n e w e r e l d ’ door C h r i s t i n e
M u l l e r , 2 deeltjes in postformaat. Prijs f 2.90: waarvan dezer dagen ook de tweede
druk eener Engelsche vertaling verscheen.
Beide boeken zijn oude en goede bekenden, die wij, zoo vaak wij ze zien, met
warme ingenomenheid welkom heeten. Dit zal voorzeker ook bij onze lezers het
geval zijn, vooral waar wij hun de verzekering geven kunnen, dat de eenvoudige
maar sierlijke vorm, waarin zij door de H.H. van Kampen ditmaal worden
aangeboden, tot eene vernieuwde kennismaking uitlokt. 't Zij ons vergund, ze daartoe
dringend aan te bevelen, te méér omdat de prijs zóó matig gesteld is, dat men er
niet licht iets beters in dit genre van lektuur voor krijgen kan.
E.
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Binnenlandsche letterkunde.
I. Fraaie Letteren.
Herdruk van een vertaalden Engelschen roman.
J a n e E y r e , de wees van Lowood, of het leven eener Gouvernante;
door CURRER BELL. Tweede druk. Deventer, H.J. Ter Gunne. - 1874. Twee
o

deelen kl. 8 .
Toen deze Engelsche roman voor het eerst in 1849 in onze moedertaal uitkwam,
heeft hij vele lezers gevonden. Een twintigtal jaren geleden was hij algemeen bekend
en leverde ‘de wees van Lowood’ in menig gezelschap stof tot discours. Hoe de
toenmalige recensenten over het werk der jeugdige Engelsche schrijfster als
kunstwerk oordeelden, herinner ik mij niet meer, maar ongunstig was hun oordeel
zeker niet. Het verhaal zelf gaf eene te merkwaardige proeve van
scheppingsvermogen, om, in vergelijking met andere, dikwijls onbeduidende
pennevruchten van vrouwelijken schrijflust, geen welverdienden lof in te oogsten.
Dat een Uitgever, na zulk een lang tijdverloop, het waagt eene nieuwe editie te
geven, pleit ook, zoo niet voor de voortreffelijkheid, dan toch voor de aantrekkelijkheid
en de verwachting, dat het op nieuw lezers zal vinden. Ik deel in deze verwachting.
Het opkomende geslacht van heden staat vooral niet lager, dan dat van voor eene
kwart-eeuw, en het behagen of de belangstelling, niet in frivole, maar in min of meer
degelijke romanlectuur is zeker eer toe dan afgenomen.
Het is dan ook voor het opkomende geslacht van onze dagen,
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dat ik deze aankondiging schrijf. Wie zich Jane Eyre van vroeger herinnert, behoeft
niemands voorlichting; maar wie CURREL BELLS Gouvernante nog niet kent, raad ik
ten sterkste aan kennis met haar te maken. Het zijn een paar gemakkelijk te
hanteeren boekdeeltjes; ze kosten ingenaaid maar f 2,90, gebonden f 3,75, al leveren
o

zij even veel als twee groot 8 . dure boekdeelen, en laten zich prettig lezen.
Om alle vrees te voorkomen, dat CURREL BELL tot de Engelsche schrijfsters zou
behooren, wier ziekelijk godsdienstig gezeur en zoogenaamd zedekundig geleuter
vaak zoo vervelend is, begin ik met de verzekering, dat dit haar werk een echte
roman is, vol intrigue, die de verwachting spant, en zoo boeijend geschreven, dat
men van den beginne af belangstelt in de miskende en mishandelde wees, die haar
eigen leven beschrijft, en deze belangstelling behoudt tot aan het einde toe. Op zich
zelf, wil ik hiermede zeggen, levert het verhaal ook voor die lezeressen, die zich om
zielkundige noch zedekundige questies bekommeren, eene onderhoudende lectuur:
wat er van het ‘kleine ding’ worden zal? is eene vraag, die van meet af de
nieuwsgierigheid prikkelt; en hare liefdesgeschiedenis is echt romantisch.
Er is echter meer! Ook voor denkende lezers is hier rijke stof. In deze
autobiographie, op dertigjarigen leeftijd te boek gesteld en het uitvoerigst over de
eerste twintig jaren, wordt een zedelijke strijd, niet beschreven, maar geschilderd,
waarin de diepst liggende snaren van het gemoedsleven in beweging komen en het
goede beginsel niet dan ten koste der grootste zelfverloochening de overwinning
behaalt, De kleine gouvernante is eene heldin op geestelijk gebied, zooals er in
romans niet dikwijls voorkomen en men wenschen zou, dat er in de werkelijkheid
vele werden gevonden. Weinig jonge meisjes van min of meer beschaafde
opvoeding, zouden die zedelijke kracht in de ure der verzoeking openbaren, welke
Jane Eyre aan den dag legt. Zij doet dit niet slechts als de vurigste liefde, in verband
met de meest verschoonende omstandigheden, het haar bijna al te moeijelijk maakt,
om vol te houden, maar ook, als haar, op godsdienstige gronden, welke zij zelve
als afdoende erkent, voorgehouden wordt, dat zij verplicht is zich zelve geheel toe
te wijden aan eene grootsche taak, die haar de hoogste hemelzaligheid belooft. Ik
weet niet wanneer de verzoeking voor haar het sterkste is, maar wel, dat haar
godsdienstig-zedelijk beginsel,
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en dit ook alleen, haar bewaart voor toegeven aan hare hartstochtelijke liefde, en
dat die zelfde liefde, in verband met haar gevoel van vrouwelijke waardigheid, haar
belet gehoor te geven aan, wat zij meent of een ander haar opdringt, dat de
godsdienst haar voorschrijft. Ik vreesde een oogenblik, dat zij in den strijd, waarin
de godsdienst haar den hemel belooft en bedreigt met de hel, zou onderliggen; dat
wil zeggen, dat de schrijfster het menschelijke in den mensch zou uit het oog
verliezen. Maar dit was het geval niet, en ik ademde weder vrijer, toen ik zag, hoe
zij in hare heldin het vrouwelijke opriep, om haar een tegenwicht te geven tegen
den aandrang van den vurigen ijveraar voor de zendingszaak, die een beroep had
gedaan op haar godsdienstig gevoel, zoo verleidelijk voor een meisje zoo
godsdienstig als zij. Niet zij dus, maar wel de man zonder de minste genegenheid
voor het lieve schepsel, dat hij aan zijne plannen dienstbaar en daarom alleen tot
zijne vrouw wil maken, wordt hier een carricatuur, of wilt gij, een als man aangekleed
geestelijk wezen zonder vleesch en bloed, zonder hart. Had hij niet vroeger bewijs
gegeven van niet ongevoelig te zijn voor vrouwelijk schoon, ik zou gedacht hebben
aan eene monnikennatuur, zooals er zeker wel eens eene gevonden wordt, of aan
dweepen met een zoogenaamd godsdienstige roeping, die de zinnelijkheid doet
zwijgen; maar zoo steenkoud, zoo hard, zoo wreed als deze St. John? Neen, ik
zette deze onmannelijke gevoelloosheid op rekening der jeugdige schrijfster, en
zijne vreeselijke hardvochtigheid tegenover zich zelven en het lieve meisje, zoowel
als de onverdraaglijke trotschheid en aanmatiging van den anderen held van dit
verhaal bevestigden mij in de overtuiging, dat het voor Engelsche vrouwelijke auteurs
hoogst moeijelijk is, echt mannelijke karakters te schilderen. Het is slechts eene
aanmerking op de zielkunde van de Engelsche Miss en staat in verband met de
opvatting van het Christendom, met zijn strafeischenden en vertoornden God, en
zijn hemel en hel, welke zij zelve, waarschijnlijk als dochter van den Schotschen
predikant Bronte, huldigt. Maar noch het een noch het andere beneemt veel van de
waarde van dit boek, en heelt geen invloed op de strekking. Behalve in den mond
van dien ijveraar voor de bekeering der heidenen, met het uitzicht voor hem zelven
op eene eereplaats onder de strijders voor het Koningrijk Gods in den zaligen hemel,
komt er niets in voor van leerstellige godgeleerdheid of
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twisten over leerstukken. Bij Jane zelve vooral is het niet de dogmatiek, die hare
handelingen bepaalt, noch eenige kerkleer, die haar ondersteunt in haar moeijelijken
strijd. Neen, het is de godsdienst des harten, de liefde voor hetgeen zedelijk goed
is, de liefde voor hare medemenschen, in 't kort, haar echt vrome, rein zedelijke zin,
die haar kracht geeft. om zoo standvastig te volharden in hetgeen de stem van God
haar zegt. Zij denkt niet aan loon of straf; haar Christendom is geen utiliteitsleer; zij
geeft veeleer het bewijs, dat men een echt Christen kan zijn, niet door, maar ondanks
de vele joodsche en heidensche begrippen, die nog altijd op rekening van het
Christendom worden gezet.
Jane Eyre is veel beter dan hare theologie; en het godsdienstig-zedelijk beginsel,
dat op haar zijne veredelende kracht uitoefent, zoo treffend door het verhaal in 't
licht gesteld, waarborgt Currel Bell voor alle verdenking van voor eenige kerkleer
of theologische richting het woord te voeren. Zelfs de denkbeelden van den
predikant-zendeling, onverschillig of zij ze deelt of niet, geheel objectief door haar
hem toegedicht, doen evenmin schade aan hetgeen zij zelf voor ware godsdienst
houdt, als de blijken van haar geloof aan het bovennatuurlijke als ook nog in onzen
tijd werkzaam en door haar te hulp geroepen om hare heldin te steunen. In 't
voorbijgaan zij gezegd, dat dit geheel overbodig was. Janes beginsel zou haar ook
zonder dat bijgeloof of zonder die wonderbare nachtelijke stem wel bewaard hebben.
Maar dit verhoogt het romantische, en het is de vraag of Charlotte Bronte zich wel
volkomen helder bewust was, dat zij de kracht van den godsdienst, of van het
Christendom boven geloofsverdeeldheid, zoo duidelijk deed uitkomen, toen zij het
beeld harer gouvernante uitwerkte.
Op rekening van dat romantische zet ik ook den minder gelukkigen greep, dat zij
Jane zelve er eindelijk op uit laat gaan, om haar geliefde op te zoeken. Dit is
zielkundig minder goed; en al zou men het kunnen verschoonen, toch verzwakt het
den gunstigen indruk, dien zij door haar gedrag op den lezer gemaakt heeft. Zeker
is dat wedervinden van Thornfield-Hall en van zijn bewoner in den nacht
avontuurlijker, piquanter, dan wanneer zij langs den gewonen weg, bijv. door haar
zaakwaarnemer, op de hoogte ware gebracht van hetgeen er voorgevallen was;
maar dit is een gebrek van vele romanschrijvers, die
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liever tot zulke buitengewone daden en toevallige omstandigheden de toevlucht
nemen, dan de gebeurtenissen den natuurlijken of gewonen loop te laten volgen.
Het is daarom eene aanmerking die deze auteur niet in 't bijzonder treft en welke ik
ook zou teruggehouden hebben, als zij niet tegelijk hiermede eene zielkundige fout,
althans in mijn oog, had gemaakt. Het een of ander alledaagsch voorval, het
vernemen van hetgeen er geschied was, hetzij dan toevallig, hetzij door middel van
haar onderzoek, had Jane tot haar voormaligen ‘meester’ moeten terugroepen, en
zij ware zich beter gelijk gebleven, dan nu zij hem naloopt. De schrijfster geeft hier
en daar meer bewijzen van zich niet geheel van de conventioneele
romanschrijverskunstjes te hebben losgemaakt, maar eene volleerde romanschrijver
was zij dan ook niet, toen zij hare Jane Eyre dichtte, en toch verdient zij lof, verdient
zij op nieuw gelezen te worden, om het vele schoone en goede, wat dezen roman
zonder twijfel eene eereplaats geeft in de Engelsche litteratuur. De Uitgever hebbe
dus succes met dezen zijn goedkoopen tweeden druk!
Kampen, 1874.
J. HOEK.

II. Wis- en Natuurkunde.
1. H. Wagner. Het planten- en het delfstoffenrijk, vertaald door Dr. F.C.
Winkler, met 4 gekleurde platen, Zutphen, bij A.E.C. van Someren.
2. Plantenkunde voor school en huis, door H. Witte. Groningen, bij J.B.
Wolters 1873.
3. Plantkunde voor eerstbeginnenden, naar de werken van M.T. Maiters,
O.W. Thomé en anderen, bewerkt door S.P. Huyzinga, leeraar aan de
Hoogere Burgerschool te Leeuwarden, met een aanbevelend woord van
Prof. P. de Boer, Groningen bij P. Noordhooff en M. Smit.
Drie werkjes, waarin over planten gesproken wordt, maar waarvan het
eerstgenoemde in strekking en doel van de beide anderen toch nog al aanmerkelijk
verschilt. Reeds op het titelblad van het werkje van Wagner vonden wij uitgedrukt,
dat wij daarin niet alleen met het plantenrijk, maar ook met het delfstoffenrijk te doen
zouden hebben, terwijl daarentegen al dadelijk blijkt, dat hier eene natuurlijke
geschiedenis voor jonge lieden ons aangeboden wordt.
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Dat zulk eene natuurlijke geschiedenis haar nut hebben kan, zal wel niemand
betwijfelen. Zoo het werkje, van dit standpunt gezien, aanbeveling zou verdienen,
daar komt echter nog iets bij, waardoor het in waarde wint. Bij onzen tegenwoordigen
maatschappelijken toestand, bij onze vele behoeften, die slechts vervuld kunnen
worden door de producten uit andere hemelstreken en ver afgelegen landen ons
toegevoerd, kan het niet anders of ook de natuurlijke geschiedenis van gindsche
gewesten moet voor ons in belangrijkheid winnen en wanneer wij ook die in dit
boekske opgenomen viuden, dan zal niemand ontkennen, dat het daardoor zeer in
belangrijkheid winnen moet. Voegt men nu hierbij de beknoptheid van dit werkje,
dat in een 70tal bladzijden dit alles bevat, dan schijnt het waarlijk zich als eene
handleiding op dit gebied voor jonge lieden bijzonder aan te bevelen.
Toch hebben wij enkele bedenkingen tegen dit boekske. Het is wel is waar eene
korte handleiding; en daarenboven slechts bestemd voor jonge lieden. Maar ontslaat
dit van de verplichting om duidelijk te zijn en van een vast stelsel uit te gaan? Wij
zouden het tegendeel meenen, en gelooven, dat juist voor jonge lieden en
eerstbeginnenden alles duidelijk moest zijn voorgesteld en dat daartoe allereerst
van een wetenschappelijken grondslag behoorde te worden uitgegaan. Waar die
grondslag te vinden zou zijn, is duidelijk. Er behoorde namelijk rekening gehouden
te zijn met de systematische indeeling der planten. Er behoorde het een of ander
bepaald goed gekozen stelsel aangenomen te zijn, dat duidelijk aangegeven werd
en waaraan al het verdere zich vervolgens aansloot. Dit echter heeft men nu niet
of althans zeer gebrekkig gedaan. Eerst toch wordt gezegd, zie blz. 3, dat men de
twee zaadlobbige planten in t w e e , zegge t w e e onderafdeelingen splitst, naar dat
de bloemkroon òf uit vele, òf uit enkele bloembladeren bestaat (men meent de
éénbladige bloemkroonen) en later verdeclt men ze toch in d r i e zulke groepen zie
blz. 3, 18 en 26. Wij vragen nu, wat de jonge lieden hiervan denken moeten en of
het te verwonderen zou zijn, indien zij hier het spoor geheel bijster werden?
Waarom niet een vaster fundament gekozen? Alles wat op blz. 1 en 2 geschreven
staat, had even goed gemist kunnen worden; want wat daar staat, weet ieder en
die het niet weet, behoeft dit boekje niet ter hand te nemen. Nog eens, men heeft
er niets aan. Wat in de plaats hiervan had
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moeten treden, wij hebben het zooeven genoemd, het is een goed deugdelijk
plantenstelsel, behoorlijk uiteen gezet en toegelicht, en waaraan men ook verder
bij de beschrijving der gewassen zich trouw vasthield. Of scheen dat wellicht minder
noodzakelijk? Wij weten het niet, maar wel weten wij, dat ook de verdere inhoud
van het boekske hier en daar de sporen draagt van zekere stelselloosheid, waarbij
het ons is, als of men n u van meening was wel degelijk zijne beschrijvingen op
systematischen grondslag te moeten opbouwen, terwijl men d a n weder dien
grondslag mist. Het ware toch, dunkt ons, niet zoo moeielijk geweest overal, waar
men tot de behandeling eener nieuwe familie overging, dit duidelijk te doen uitkomen.
Nu men dat h i e r gedaan, d a a r nagelaten heeft, kan het niet anders, zoo dunkt
ons, of jonge lieden vooral zullen daardoor dikwijls verlegen staan en niet weten,
hoe zij het hebben.
Eindelijk hebben wij nog ééne opmerking. In een leerboek voor jonge lieden moet
men vooral zich wachten voor zulke fouten en onjuistheden, waardoor de leerling
op het dwaalspoor raakt. En toch treffen wij er velen in dit boekske aan. Zoo wordt
op blz. 15 gezegd, dat de kruisbloemen een p e u l tot vrucht hebben, die in twee
kleppen openspringt. Men noemt dien vruchtvorm, zoo meenen wij, h a u w . Zoo
wordt blz. 32 ook gesproken van b e k e r v r u c h t e n , waarom niet van de
n a p j e s d r a g e n d e n . Maar genoeg van die aanhalingen, die uit den aard der
zaak niet aangenaam zijn en die wij toch niet geheel mochten terughouden. De
vertaler houde ons overigens onze opmerkingen te goede. Hij zelf, zoo meenen wij,
zal moeten toestemmen, dat zij voor de hand lagen en dat ons oordeel niet anders
o

kon zijn. En hiermede nemen wij nu ook afscheid van n . 1, om thans eens even
kennis te maken met het sub 2 genoemde werkje.
Een leesboek voor school en huis van H. WITTE, waarlijk, waarde lezer, dat belooft
iets goeds, vooral in aanmerking nemende, dat het de plantenkunde behandelt, dat
is het vak waarover de schrijver reeds zooveel en zoo goed geschreven heeft.
Wachten wij ons echter voor een voorbarig oordeel. Schrijven voor de school is een
schrijven voor kinderen en dat heeft zijne eigene moeielijkheden.
Bevattelijk te zijn en toch niet oppervlakkig; duidelijk en helder de zaken voor te
stellen en toch beknopt te blijven en niet
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verder te gaan, dan voor het doel noodig is, dat is voorzeker niet gemakkelijk en
daartoe moet wel nauwkeurig rekenschap gehouden worden met de vatbaarheid
der leerlingen en den trap van ontwikkeling waarop zij staan. Neen niet ieder schrijver
is het gegeven hier den rechten toon aan te slaan, hier, de zaken die hij mededeelt
goed en grondig mede te deelen en toch duidelijk en bevattelijk en daarbij tevens
onderhoudend te blijven, want zonder dit laatste staat het onderwijs al spoedig tegen
en wat niet met lust geleerd wordt het laat geen indrukken achter en wordt aldra uit
het geheugen uitgewischt.
Zal men dus een oordeel vellen over dit boekske, dan komt niet alleen de vraag
in aanmerking, of de zaken, daarin voorgesteld, goed en juist behandeld zijn, eene
vraag, die bij de erkende bekwaamheid van den Schr. op dit gebied wel gerust
bevestigend kan worden beantwoord; - maar ook de vraag of zijn arbeid aan de
bovengestelde eischen voldoet, of het inderdaad voor school en huis geschikt is.
En hoe zou ons antwoord ook daarop anders dan gunstig kunnen zijn? Zeer veel
hangt hier af van de gekozene leermethode en zeker heeft de heer W. daaromtrent
de beste keuze gedaan. Het is trouwens de methode, die meer en meer erkend
wordt, als het beste en zekerste tot het doel leidende, die, welke namenlijk berust
op de aanschouwelijke voorstelling der dingen. Uit dat oogpunt beschouwd, betreuren
wij dan ook minder het gemis van figuren in dit boekske. Het zijn toch overal
groeiende en algemeen verspreide planten, waaraan de Schr. zijn onderwijs
vastknoopt, aan deze het eene, aan gene het andere opmerkende, tot hij ten slotte
zooveel verteld heeft, dat de leerling, indien bij althans eenigzins oplettend is
geweest, aan het einde van het boekske gekomen, heel wat van planten weet, en
dat niet alleen door het lezen, maar ook door aanschouwing. Immers, - en hier
richten wij het woord tot de onderwijzers, die deze aankondiging lezen mochten, immers heeft de heer W. niet om niet zulke algemeen verspreide en aan ieder
bekende planten gekozen als uitgangspunt van zijn onderwijs, maar heeft hij die
gekozen, opdat zooveel mogelijk door den onderwijzer alles aan de plant zelve kan
nagewezen worden. Zullen daartoe echter nu alle onderwijzers in staat zijn? Wij
durven daarop nauwelijks een bevestigend antwoord geven. Wel durven wij beweren,
dat zij daartoe in staat behooren te zijn, en in dat geval, met eene handleiding als
deze
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tot leiddraad, voorzeker bij machte zijn, om de jeugd aan hunne zorgen toevertrouwd,
op dit gebied in te leiden en vrij wat kennis van planten mede te deelen. En is het
nu ook waar, dat hier alleen de vormleer besproken wordt, even waar is het, dat
hiermede ook de baan gelegd is, die tot andere deelen der plantenkunde voert.
Immers leidt de voorstelling der organen in hun maaksel en vorm en samenhang,
als van zelf tot die hunner bestemming, hunner verrichtingen enz. Intusschen moeten
wij hier nog ééne opmerking bijvoegen of liever één wensch. Overal zouden wij
namenlijk ten dienste van zulk een aanschouwelijk onderwijs een vergrootglas
wenschen en daarnevens goede duidelijke schoolplaten, want dit toch mag men
ook niet voorbij zien, dat het noodige levende materiaal niet altijd en in elk jaargetijde
verkrijgbaar is.
Wat nu ons oordeel over dit werkje betreft, wij behoeven dit wel niet uit te spreken,
duidelijk als dit zeker reeds gebleken is. Ons blijft dan ook alleen over den Schr.
met den volbrachten arbeid geluk te wenschen. Het is maar een klein boekske,
maar het kan veel, zeer veel nut stichten en dat wenschen wij hem van ganscher
harte toe.
Zoo zijn wij dan nu gekomen tot het derde der aan het hoofd van dit opstel
opgenoemde werkjes, dat op een vrij wat breederen grondslag rust en, hoewel
geschreven voor eerstbeginnenden, echter bestemd is voor meer ontwikkelde
jongelieden, kortaf ten gebruike op de hoogere burgerschool. Wij spraken daar van
een breederen grondslag, en inderdaad betreden wij hier achtereenvolgend het
morphologisch, systematisch, anatomisch en physiologisch gebied. Die breedere
grondslag is hier echter volkomen aan zijne plaats, is hier als aangewezen, ja, wat
meer is, hij mag hier niet worden gemist, ofschoon bij de uitvoering toch ook hier
zekere grenzen moeten worden in acht genomen. Wij zouden echter meenen dat
het werk van den heer Huyzinga, uit dat oogpunt gezien, gerust kan aanbevolen
worden en als handleiding van wezenlijken dienst kan zijn. Te groote waarde kennen
wij er echter aan toe, om met deze weinige woorden onze aankondiging van dezen
arbeid te besluiten. Integendeel willen wij van beide hoofdgedeelten, waarin dit
geschrift zich splitst, nog iets zeggen en wel allereerst van dat, aan de morphologie
gewijd.
De behandeling van dit gedeelte, wij willen het niet ontveinzen, heeft ons bijzonder
aangetrokken. Het is in de hoofdzaak
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dezelfde methode, door den heer H. WITTE gevolgd, die wij hier aantreffen. Om
namelijk de eerstbeginnenden voort te helpen, wordt hier allereerst kennis gemaakt
met eenige zeer algemeen voorkomende bloemen. Heeft echter de heer Witte eene
volkomene bloem tot eerste uitgangspunt gekozen, hier heeft men daarvoor genomen
de allereenvoudigste vormen, de minstvolkomene bloemen, om van deze op te
klimmen tot de meer saamgestelde, de meer volkomene. Of kan men zich een
eenvoudiger maaksel voorstellen, dan dat van de bloempjes der wilgen? Immers
wat ziet men in zulk een bloempje anders dan een harig schubje of liever een
dekblad, en daarnevens, naardat men òf mannelijke, òf vrouwelijke boomen
voorheeft, òf 2 òf meer meeldraden, òf een fleschvormig stampertje en verder niets.
Ééne en dezelfde methode vinden wij dus bij beide schrijvers, maar de uitvoering
is anders. En toch zijn beide in hun recht. Voor de kinderen der school was de
boterbloem een beter punt van uitgang. Hier was het uitgaan, van den
allereenvoudigsten vorm meer rationeel en dus ook meer gepast. In het wezen der
zaak volgen echter beide schrijvers denzelfden weg, want ook hier wordt aanleiding
genomen in de ééne bloem tot het bespreken van deze, in de andere van gene
zaken, tot ten slotte ook vruchten en zaden aan de beurt komen. De waarde van
dit gedeelte wordt overigens zeer verhoogd door een tal van afbeeldingen, die voor
het meerendeel zeer goed en duidelijk zijn. Bijzonder leerzaam achten wij ook het
diagram van meerdere bloemen gegeven, dat tot een juist begrip van haar samenstel
zeer bevorderlijk kan zijn. Wat natuurlijk in dit gedeelte een hoofddoel moet wezen,
is om door nauwgezette beschouwing en vergelijking de hoofdvormen te leeren
onderscheiden en bepalen, en wij meenen, dat deze handleiding daartoe uitnemend
geschikt is. Zeer voegzaam kan zij dan ook leiden tot dat verder onderzoek, dat op
het gebied der vormen ons meer te huis maakt, en tot die kennis dus voert, die den
grondslag vormt van het systematisch gedeelte der plantenkunde.
Wat het tweede gedeelte van dit geschrift betreft, zoo is het zeker voor reeds
eenigzins meer gevorderde leerlingen bestemd. Zoo als wij reeds gezegd hebben
handelt het over de anatomie en de physiologie der planten, alzoo twee vakken,
die in de nauwste betrekking tot elkander staan. Die nauwe betrekking, dat innige
verband vallen trouwens dadelijk in het oog, en ge-
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rust mag men dan ook zeggen, dat de anatomie de voornaamste grondslag is,
waarop eigenlijk de geheele leer der levensverrichtingen en verschijnselen berust.
Immers, hoe zouden wij de werking van het orgaan begrijpen, indien wij het niet
eerst kenden in zijn maaksel, vorm en samenstel. Wat volgt hieruit anders, dan dat,
zoo wij de waarde van het anatomisch gedeelte van dit werkje beoordeelen zullen,
wij allereerst te vragen hebben, of het genoegzaam opleidt en voorbereidt tot een
juist begrip der levensverschijnselen. Dit is het hoofddoel van het anatomisch
onderzoek, en wij gelooven te mogen zeggen, dat dit doel door den Schr. werkelijk
zeer goed is bereikt.
Ook het physiologisch gedeelte lazen wij echter met veel genoegen. Het is bekend,
hoe er op dit gebied vragen voorkomen, die men licht als onoplosbare raadsels zou
beschouwen. Een enkel voorbeeld er van zij hier aangestipt. Men weet hoe
aanzienlijk het verschil is tusschen de bestanddeelen der asch van het ééne en het
andere gewas, hoe de asch van het ééne meer phosphorzuur, van het andere meer
potasch bevat, en die van een derde weer rijk is aan kiezelzuur, ofschoon zij toch
op denzelfden bodem gegroeid zijn. Wat volgt daar nu anders uit, dan dat de ééne
plant, wat haar mineraal voedsel betreft, toch meer deze, de andere meer gene
stoffen uit den bodem opneemt. Trouwens weet de landbouwkundige dit zeer goed,
en is dit ééne der oorzaken, zoo niet de hoofdoorzaak, waarom eene gestadige
afwisseling van vruchten noodig is. Waar ligt nu echter de verklaring van het
verschijnsel; hoe komt het, dat terwijl de bodem overal dezelfde is, de ééne plant
toch meer deze, de andere meer gene stoften opneemt? Welnu, wil men de verklaring
van het raadsel, men leze wat de Schr. blz. 56 zegt aangaande de wijze, waarop
de planten haar voedsel opnemen, en merke op hoe ook de plant zelve tot de
oplossing der in den bodem aanwezige stoffen bijdraagt. Immers, wat is meer
rationeel, dan aan te nemen, dat de ééne meer deze, de andere meer gene, maar
daarbij elke plant juist meer die stoffen oplost, die zij in het bijzonder behoeft.
Zeer belangrijk is ook Hst. 6, het laatste van dit werkje, waarin eene verklaring
gegeven wordt van vele verschijnselen, dte niet missen kan de aandacht te boeien
en waardoor de leerling meer in al de wonderen van het plantenleven ingewijd wordt.
Hoe gaarne zouden wij ook hier nog iets zeggen van die

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

540
velerlei bewegingsverschijnselen, die zich bij de plant voordoen, niet alléén
gedurende haren groei, maar ook bij volkomen ontwikkelde plantendeelen. Hoe
gaarne zouden wij hier iets zeggen ook van de verschillende spanningen der
weefsels, die daartoe aanleiding kunnen geven, en aantoonen, hoe de structuur
der plant ons bij de verklaring van dit alles het zekerst den weg wijst, zoodat ook
hier weer blijkt, dat de anatomie de onmisbare grondslag is bij de leer der
levensverschijnselen. De ruimte laat zulks echter niet toe, waarom wij hier dus
afscheid nemen van dit geschrift, dat wij met vrijmoedigheid aanbevelen en waarvan
wij hopen, dat de Schr. veel voldoening smaken moge.
B.
Prof. M.J. Schleiden. De plant en haar leven. Bewerkt door Dr D.J. Coster,
e

met platen 2 druk. Leiden, bij D. Noothoven van Goor.
Wie, die het werk, hierboven genoemd, kent, ziet niet met voldoening deze tweede
uitgave in onze taal, aangekondigd. De plant en haar leven van den genialen
Schleiden is een werk toch, dat niet alleen het vaderland van den schrijver toekomt,
niet uitsluitend Duitschland toebehoort. Neen! het heeft recht op eene meer
algemeene verspreiding, het heeft recht op eene plaats ook bij ons. En zoo wij nu,
van dit standpunt gezien, reeds met zulk eene bewerking van dit schoone boek, in
onze taal, ingenomen zijn, nog grooter is onze voldoening daarover, omdat zij
ondernomen is door eene bekwame hand, door een man, die, zoo als uit alles blijkt,
een warm vereerder van Schleiden en geheel in zijnen geest doorgedrongen is,
terwijl bij terzelfder tijd toch onpartijdig in zijn oordeel is en niet verzwijgt, wat, vooral
na de vorderingen in den laatsten tijd op het gebied der plantenkunde gemaakt,
thans minder juist schijnt. Niet minder dan 19 jaren zijn er trouwens verloopen,
sedert de eerste uitgave in onze taal van Schleidens arbeid, door dezelfde hand
bewerkt, het licht zag. Toch meene men niet, dat men hier een verouderd werk voor
zich krijgt.
Waar elders Schleider's arbeid bijval vond, het vond dien vooral in zijn eigen
vaderland, waar de eene uitgave de andere opvolgde, zoo als de bewerking van
Dr. Coster, die wij thans aankondigen, daarvan de duidelijke blijken draagt. Daaraan
hebben wij het dan ook al dadelijk te danken, dat wij deze
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bewerking, waarbij de zesde Duitsche uitgave ten grondslag ligt verrijkt zien met
een geheel nieuw stuk, gewijd aan de betrekking tusschen natuur en kunst, en
aantoonende welken machtigen invloed de eerste op de laatste uitoefent. Dat ook
dit onderwerp behandeld is op eene wijze, die ons overtuigt, dat Schleiden een man
is, niet alleen in plantenkunde te huis, maar van algemeene kennis, zal bij de lezing
dadelijk blijken. Wij althans achten de toevoeging tot het werk van dit stuk eene
wezenlijke aanwinst, en verwonderen ons alleen, dat het hier als eene soort van
inleiding is ingeschoven, wat minder eigenaardig schijnt. Of was voorrede en inleiding
in de vorige uitgave niet één? Wat echter doet de benaming ter zake? Het stuk toch
is er niet minder schoon om.
Het boek, dat voor ons ligt, is echter ook in een ander opzicht nog, niet geheel
hetzelfde boek, dat voor 19 jaren door den heer Coster ons aangeboden werd. Toen
had deze het werk met eene reeks van aanteekeningen verrijkt, die wij in de
tegenwoordige uitgave niet terug vinden, om redenen door den vertaler in zijn
voorwoord aangegeven. Hij nam echter niet, zonder wat anders daarvoor in de
plaats te geven, zonder nieuwe aanteekeningen aan het werk toe te voegen, die
naar het ons schijnt zeer veel bevatten, wat tot juiste opvatting van de bestaande
toestanden dienen kan; zeer veel, wat wel in hooge mate behartiging verdient. Men
o

a

leze slechts de aanteekeningen n . 3, blz. 403 408, en vrage zich af, of het daar
gezegde niet zeer veel bevat, dat wij als waar moeten erkennen. Ja, wij stemmen
het den heer C. toe, dat, zoo de kennis der natuur waarlijk tot in het volk zal
overgaan, zij niet spelend kan geleerd worden, maar eigenlijk een bestanddeel moet
zijn van het schoolonderwijs, zie blz. 407. Eerst zij, die reeds jonger daarin tot op
zekere hoogte zijn gebracht, zullen dan ook nut trekken van zulk eene populaire
behandeling, die waarlijk ons verder brengt; zullen nut trekken van een werk als
hier in de populaire voorlezingen over de plant en haar leven ons aangeboden wordt.
Mocht ook deze nieuwe uitgave van Schleiden's voortreffelijk boek vooral vele
z u l k e lezers vinden, dan, wij twijfelen er niet aan, zal ook de kundige bewerker,
de heer Coster, de meeste voldoening van zijnen arbeid smaken.
B.
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1. Uitstapjes in het Rijk der natuur, leesboek voor de volksschool, met
eene aanbeveling van Dr. M. Salverda, 2e druk. Groningen, bij P.
Noordhoff en M. Smit.
2. Nieuwe uitstapjes in het rijk der natuur, leesboek voor de volksschool
met eene aanbeveling van L. Blaupot ten Cate, Inspecteur van het lager
onderwijs in de Prov. Groningen. Groningen bij P. Noordhoff en M. Smit.
Eene aankondiging van de hier boven genoemde werkjes kan natuurlijk alleen ten
doel hebben, om daarop nog meer algemeen de aandacht te vestigen en langs dien
weg, naar ons vermogen, tot hunne verspreiding bij te dragen. Eene eigenlijke
aanbeveling behoeven zij toch niet, aanbevolen als zij reeds zijn door mannen als
Dr. M. Salverda en S. Blaupot ten Cate, aan wier bevoegdheid tot het uitbrengen
van een oordeel wel niemand twijfelen zal. Wilden wij nog iets tot aanprijzing dezer
boekjes in het midden brengen, wij zouden wijzen op het uitstekend nut, dat er
gelegen is, in het opnemen ook dezer élementen in het volksonderwijs. Met
natuurkunde heeft eigenlijk ieder mensch te doen, onverschillig of hij zich daarvan
bewust is of niet. Ook is er geen mensch, hoe weinig ontwikkeld ook, die niet eenige
kennis der natuur bezit, want zoo machtig grijpt zij overal op ons zijn, op ons leven
en werken in, dat wij wel genoodzaakt zijn, tot op zekere hoogte acht te geven op
haren invloed en ons te regelen naar hare wetten.
Maar wat beteekent deze kennis der natuur? Is zij bij velen wel veel meer dan
een zeker instinct, een instinct, dat wij ook bij de dieren opmerken, die ook aan de
wetten der natuur gehoorzamen en dit moeten doen, omdat hun leven en bestaan
daarvan afhankelijk zijn? Zou nu echter de mensch niet wat meer behooren te
kennen van die wetten, waaraan alles onderworpen is en die ingrijpen op alles wat
hij doet en verricht? Zou hij niet eenig denkbeeld althans behooren te hebben van
den algemeenen samenhang der dingen? Het antwoord dunkt ons kan niet
twijfelachtig zijn. De mensch is een denkend wezen, bij moet oorzaken en gevolgen
weten te onderscheiden, hij behoort althans tot op zekere hoogte rekenschap te
kunnen geven van de verschijnselen die onder zijn oog plaats grijpen, van de
veranderingen die hij van dag tot dag opmerkt, van de krachten en wetten, die ook
hem beheerschen, hij moet eenigzins althans weten, hoe die krachten geleid kunnen
worden tot voordeel van den mensch,
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en hoe deze geroepen is ze zoo veel mogelijk tot zijne bondgenooten te maken.
Zonder die kennis zijn de locomotief, de telegraaf, en wat niet meer al voor hem
wonderen, zijn zij voor hem werken der tooverij, die hij aangaapt met verbijsterden
blik, misschien met de wijze opmerking, wat de menschen toch al niet uitvinden.
Maar genoeg van dit alles, genoeg om aan te toonen, hoezeer eene zekere mate
van natuurkennis voor den mensch een eerste vereischte is, terwijl wij er gerust
mogen bijvoegen, dat hij zonder haar in vele gevallen verlegen staan en bedrogen
uitkomen zal. Want dit vergete men niet, de natuur laat zich wel leiden, maar niet
dwingen. Met haar, zijn wij machtig, tegenover haar zijn wij krachteloos en zwak.
Indien dit echter nu alles zoo is, zouden wij dan de pogingen niet toejuichen, om
reeds de jeugd op dit gebied meer te huis te maken, en dan niet gaarne ook het
onze bijdragen, tot de verspreiding der hier aangekondigde boekjes, die ook deze
verdiensten bezitten, dat zij rijk zijn aan afwisseling, zoodat wij er velerlei
onderwerpen in behandeld vinden. Wil men zich daarvan overtuigen, men zie dan
slechts de inhoudopgave in. Bij al de stukken worden wij geplaatst op natuurkundig
gebied, ook in die, waarvan de titel of het opschrift dit misschien niet zoo dadelijk
doet vermoeden, zooals de kachel, de spiegel enz. Hem die op dit gebied geen
vreemdeling is, verwondert dat echter niet. Immers, wat doen en verrichten wij, wat
maken wij, waarbij wij niet de natuur te raadplegen hebben. Ook het begrip daarvan
moet al vroegtijdig in het kind worden ingeplant.
Wij eindigen dan ook deze aankondiging met den wensch, dat deze boekjes een
ruim debiet vinden en veel nut stichten mogen.
B.
Bacteriën de kleinste levende wezens. Populair-wetenschappelijke
voordracht van Dr. Ferd. Cohn. Hoogleeraar aan de Universiteit te Breslau.
- Vertaald en van aanteekeningen voorzien door Joh. F. Snelleman. Rotterdam, van Hengel & Eeltjes. (J. van Baalen & zonen,) 1874.
De Bacteriën, volgens den titel de kleinste levende wezens, - lees: de kleinste der
tot nu toe bij den schrijver bekende levende wezens - spelen in de huishouding der
natuur een hoogst gewichtige rol. Overal waar gisting, bederf, ontbinding of verrotting
bestaat, zijn zij het die den stoot geven, het werk in
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gang houden en voltooien. Zelfs in het levend organisme van mensch en dier,
schijnen zij het te zijn, die als de opwekkers der besmettelijke ziekten, als de
eigenlijke contagia en miasmata beschouwd moeten worden. Hunne uiterst geringe
afmetingen maken hun een overal doordringen en een gemakkelijke overbrenging
mogelijk Hunne snelle vermentgvuldiging verklaart hun verbazenden invloed. Die
feiten, welke de onderzoekingen der laatste jaren meer en meer in het licht gesteld
hebben, zijn zeker niet nieuw, maar bij velen bekend. Velen zijn er echter nog, en
zij maken verreweg de meerderheid uit, die er weinig of niets van weten, en voor
hen is de onderhavige brochure dubbel lezenswaard. De heer Snelleman heeft door
de vertaling zoowel als door de bijgevoegde aanteekeningen, zijnen landgenooten
een wezenlijken dienst bewezen, waarmee, naar ik hoop, velen hun voordeel zullen
doen.
De voorstelling, zooals ze ons door Dr. Cohn gegeven wordt, is eenvoudig en
duidelijk; zoodat iedereen, ook de niet wetenschappelijk ontwikkelde, de brochure
met vrucht lezen kan. Slechts aan het einde der brochure, waar de schrijver uit de
gevondene resultaten eenige gevolgtrekkingen opmaakt, is de voorstelling niet van
eenzijdigheid vrij te pleiten. Te veel beteekenis wordt gehecht aan de experimenten
van Pasteur, en aan de negatieve uitkomsten die door de voorstanders der generatio
aequivoca tot nog toe verkregen zijn. Het is duidelijk dat in een goed geordend
ontwikkelings-systeem spontane voortbrenging te huis hoort, en de omstandigheid
dat men ze nog niet heeft kunnen aantoonen, bewijst eigeulijk niet anders als onze
onmacht of onkunde. Wil men een evolutie-theorie zonder heterogenesis, dan is
men verplicht, ter verklaring van het ontstaan van leven op onze planeet, de eene
of andere gewaagde of twijfelachtige hypothese ter hand te nemen, die, behalve
dat ze vrij onaannemelijk en zeker onvoldoende is, nog dit tegen zich heeft, dat ze
een sprong in de ontwikkeling en dus een afbreking van den regelmatigen gang te
voorschijn roept. Ondertusschen wordt in onze brochure de bedoelde eenzijdigheid
door den geachten vertaler niet over het hoofd gezien: met genoegen las ik de
laatste zijner aanteekeningen, die achter den tekst geplaatst zijn, waarin de gezegde
feil opgemerkt en behoorlijk besproken wordt. Wat dáár gezegd wordt heeft mijne
volle sympathie.
Dr. O.
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III. Biblioscopie.
R e i z e n i n d e n O o s t -I n d i s c h e n A r c h i p e l , door Prof. ALBERT
S. BICKMORE. Uit het Engelsch vertaald en met Aanteekeningen voorzien
door Dr. J.J. DE HOLLANDER, Hoogleeraar aan de Koninklijke Militaire
Academie te Breda. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1873. Twee Deelen gr.
o

8 .
‘De kennis van onze overzeesche bezittingen moet meer en meer het eigendom
worden van geheel het beschaafde deel van ons volk;’ en ‘niet slechts eenige soms
zeer eenzijdige “specialiteiten” maar alle ontwikkelde Nederlanders moeten hunne
stem kunnen doen hooren waar het Indische belangen geldt.’ Zoo schrijft Dr. de
Hollander in zijn ‘Voorbericht van den Vertaler.’ Wie zoude het hiermede niet eens
zijn? Wie juicht niet iedere poging toe, welke wordt aangewend, om die kennis te
vermeerderen en de belangstelling in alles wat ‘onze Oost’ betreft op te wekken en
aan te vuren? De geachte Hoogleeraar, die zoo spreekt, heeft daarom dan ook,
althans in mijn oog, een zeer goed werk verricht met deze Reizen in den O.I. Archipel
in onze taal over te brengen en met zijne aanteekeningen voorzien in het licht te
geven. Hij heeft zich uitstekend van zijne taak gekweten, en wij ontvangen uit zijne
hand een boek, dat in boeijenden stijl geschreven, in vloeijend Hollandsch overgezet,
voor liefhebbers van reisbeschrijvingen niet slechts, maar ook voor allen, die hunne
kennis van Insulinde willen opfrisschen of verrijken, eene even onderhoudende als
nuttige lectuur oplevert.
Het oorspronkelijke is het werk van den Amerikaanschen Hoogleeraar in de
natuurlijke historie Bickmore. Hij trok naar de Molukken, om ‘de schelpdieren te
verzamelen welke Rumphius twee eeuwen geleden daar bijeengebracht had, doch
wiens collectie grootendeels is (was) verloren gegaan,’ en hoe hij hierin slaagde,
niet slechts al de vroeger beschreven exemplaren wedervond, maar zelfs twee maal
zooveel soorten verzamelde als zijn voorganger had kunnen bekomen, deelt hij in
dit zijn reisverhaal mede. Men zou zich echter vergissen als men meende, dat het
zoeken en vinden dier schelpen, of de waarde die zij voor den geleerde hebben,
het voornaamste of het hoofdbestanddeel uitmaakt van zijn geschrift. Neen, al wat
tot de wetenschappelijke beschrijving der door hem bijeengebrachte
natuurvoorwerpen behoort, heeft hij afzonderlijk uitgegeven in de Proceedings of
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the Boston Society of Natural History en in de American Journal of Science. Ook
staatkundige aangelegenheden voert hij slechts ter loops eene enkele maal aan.
De hoofdinhoud van zijn werk is een levendig geschreven verhaal van zijne
ontmoetingen en van alles, wat hem merkwaardig genoeg ter mededeeling
voorkwam, op zijne langdurige tochten genoegzaam door geheel onze Oost, vandaar
over Singapore naar Cochin China en vervolgens naar China. Wat een
wetenschappelijk gevormd en beschaafd man, met de gaaf der opmerking wel
bedeeld, op al die grootere en kleinere eilanden en in de verder door hem bezochte
landen zag en ondervond beschrijft hij op zeer onderhoudende manier. Met de
grootste vrijmoedigheid mogen dus deze ‘Reizen’ ook voor ons Nederlanders
aangeprezen worden, terwijl de waarde van het boek verhoogd wordt door de
opmerkingen en terechtwijzingen van den deskundigen vertolker.
Eene wetenschappelijke beoordeeling van de vele zaken, die hier ten spake
worden gebracht, laat ik geheel over aan meer bevoegden. Bij het steeds toenemend
aantal werken over vreemde landen en volken in 't algemeen en over onze O.I.
bezittingen in 't bijzonder, zou het vermetelheid zijn, over de innerlijke waarde van
zulk eene reisbeschrijving als deze zich uit te laten voor iemand, die van land- en
volkenkunde geen bijzondere studie heeft gemaakt. Ik vergenoeg mij dus met het
litterarisch gehalte van Bickmores geschrift en van zijne vertaling hier als zeer
verdienstelijk te signaleeren, en het net gedrukte, bij den heer Roelants uitgegeven
werk als voor leesgezelschappen bijzonder geschikt aan te prijzen.
Kampen.
J. HOEK.
De toestand van Java in betrekking tot Nederland, zooals die i s en z i j n
k o n . Een woord aan mijne landgenooten door S.L.W. van der Elst,
landhuurder op Java. Te 's Gravenhage, bij J.M. van 't Haaff en Soerabaya
bij Gebr. Gimbergen Co. 1873.
't Is een treurig resultaat, waartoe de heer v a n d e r E l s t in zijn beknopt en
welgeschreven werkje komt, wanneer hij den a k t u ë e l e n toestand van den
landbouw op Java vergelijkt met wat die w e z e n k o n . Onwillekeurig vraagt men
zich af, wat al dat gepraat en geschrijf over kultuur en kultuurstelsel wel gebaat
heeft, lettende op de ellendige bebouwing van Java's rijken
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bodem, op de schrale produkten die hij afwerpt? Toch kan Java zijne waarde slechts
ontleenen aan eene behoorlijke exploitatie van zijn vruchtbaren grond, geleid door
een doelmatig economisch beheer. Niet alleen in den grond, ook over de oppervlakte
liggen nog schatten verspreid, die slechts wachten op de nijvere en kundige hand
des landbouwers.
‘Eene oppervlakte van 2300 □ geographische mijlen, meest bebouwbaren grond,
berglanden en kuststreken, met diepe humuslagen en waterstroomen voor den
afvoer der produkten geschikt! Eene nijvere landbouwende bevolking van
z e v e n t i e n m i l l i o e n zielen met een veestapel van een m i l l i o e n buffels en
runderen! Een klimaat, afwisselend van de hitte der keerkringen tot de koelte der
gematigde luchtstreek, gelegenheid gevende tot de teelt der meest verschillende
produkten! Wiens verbeelding duizelt niet bij dien rijkdom!’
Wat is daarvan geworden?
Men hoore den schrijver.
‘De volksakkerbouw kwijnende.’
‘De voortbrenging staat ten achteren.’
‘De rijstkultuur, het voedsel des volks, germge resultaten opleverende, in
vergelijking der vruchtbaarheid van den grond en de uitgestrektheid van den
aanplant.’
‘De gouvernements-koffiekultuur ellendig.’
‘De gouvernements-suikerkultuur, in opbrengst vooruitgaande maar zuchtende
onder den dwang welke haar beheerscht.’
Voeg daarbij het ‘ontginningsrecht van den inlander aan paal noch perk gebonden’.
Hier en daar een plekjen grond, oppervlakkig omgewoeld, beplant met t a b a k of
p a d d i e g a g a , waarnaar hij het volgende jaar, soms in geen d r i e of v i e r jaar
meer omziet, doch dat hij daardoor ontoegankelijk gemaakt heeft voor andere
belangen.
Als gevolg hiervan de partikuliere kultuur en nijverheid der Europeanen
grootendeels belemmerd, en na lang wachten en vele lastige formaliteiten verwezen
naar de ontoegankelijke bergstreken, waar alleen tegen hoog loon arbeidskrachten
te bekomen zijn en de geplantte koffieboom kwijnt door de scherpe bergwinden.
In bizonderheden afdalende, wijst de heer van der Elst in de eerste plaats op de
schrale vruchten welke de volks rijstbouw op de Sawahvelden afwerpt. Hij berekent
dat een familiehoofd, wien
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bij de verdeeling der dessa-gronden ⅘ bouw Sawahgrond ten deel valt, daarvan
niet meer dan 16 picols paddie oogst. Deze, berekend tegen f 2.75 de picol, brengen
hem, ná aftrek der noodzakelijkste onkosten, niet meer op dan f 30.- En wanneer
men deze som nu verdeelt over 151 dagen, welke, met inbegrip der heerendiensten,
als tweede belasting op de sawahbezitters gelegd, voor de bebouwing noodig zijn,
dan komt men tot het resultaat dat de man met zijn rijstbouw niet meer verdient dan
20 c e n t e n daags. Wel een karig loon! En al neemt men nu ook aan, dat eene
produktie van 20 picols wel wat karig genomen is, daar goede sawahgrond met
paddie dalem beplant, tot 35 picols per bouw oplevert; al is ook het getal van 151
dagen, voor de bebouwing enz. berekend wat ruim gesteld. daar de paddie éénmaal
geplant tot de snijding maar weinig arbeid vordert, dan is het loon nog immer karig
genoeg voer een man, die minstens 60 centen daags voor het onderhoud van zijn
gezin behoeft, en dezen ook door partikulieren arbeid doorgaans verdienen kan.
Daarbij houde men in het oog, dat deze beschouwing slechts geldt voor die jaren
waarin het hen vergund is om zijne sawahs met paddie te beplanten. Wanneer hij,
volgens de ‘nieuwe regeling’, verplicht wordt als derde belasting op den sawahgrond
zijne sawahs op ‘hoog gezag’ met suikerriet te beplanten tegen een plantloon en
een schadeloosstelling voor den grond à f 20 per bouw, dan is zijn loon nog veel
kariger.
Ook de bebouwing van tagalvelden (drooge gronden) levert hem geen voordeeliger
resultaten op. De schrijver berekent, dat de Javaan die twee bouw tagalvelden ter
zijner beschikking heeft, en daarbij in het bezit is van ploegvee en akkergereedschap
op geen meerdere opbrengst, door den verkoop zijner paddie, djagong en kadjang,
dan f 75 rekenen kan, 't welk over een geheel jaar omgeslagen, al weder geen
hooger loon vertegenwoordigt dan 20 c e n t e n daags.
Geen meer voordeel levert voor den Javaan de gouvernements koffiekultuur.
Voor de ontginning van den grond, den aanleg en een driejarig onderhoud der tuinen
wordt hem niets te goed gedaan. Eerst als nà d r i e jaar de koffieboom begint te
dragen, kan hij rekenen op eene produktie van d r i e picols per bouw, voor hem
eene waarde vertegenwoordigende van f 39.
Uit het bovenstaande blijkt genoegzaam dat de Javaan van de vruchten van zijn
vruchtbaren bodem zelfs niet leven kan. Er
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moet veel bij verdiend worden, en de gelegenheid daartoe vindt hij in dienst bij vrije
partikuliere ondernemingen, of, wáár die niet aanwezig zijn, door het verkoopen van
bamboe, alang-alang, rotan enz. die hij overal voor n i e t uit de bosschen halen
kan. ‘Gevaar om te sterven van gebrek’, zooals de schrijver meent, bestaat er voor
hem, zelfs bij schaarschheid van voedingsmiddelen en hooge rijstprijzen, n i e t .
Doch dit daargelaten! Als regel kan worden vastgesteld dat de landbouw, onder
het tegenwoordig economisch beheer, een veel te schraal product oplevert, in
verhouding tot de vruchtbaarheid van den grond en den arbeid daaraan besteed.
Eene radikale verbetering van den landbouw is noodig.
Daartoe ontbreekt het echter den Javaan aan zaakkennis’ en aan ‘vrije beschikking
over zijn tijd en arbeid.’
De eerste moet hem d o o r o n s g e l e e r d , de laatste hem d o o r o n s
gegeven worden!
Wel is de Javaan geboren landbouwer, maar als iedere landbouwer gehecht aan
oude gewoonten en gebruiken en van nieuwigheden doorgaans afkeerig.
‘Fataliteitsgeloof met wat ruwe empirie en ligten arbeid zijn de elementen die den
inlandschen landbouw voornamelijk beheerschen.’ Hij is sterk gehecht aan ‘goede
dagen’ en verzuimt nooit de gewone sala-‘matans’ (zegen maaltijden) te geven. Het
overige laat hij over aan de beschikking van ‘Toean Allah’.
Zóó drijft hij - zijne Sawahs uitgezonderd - eene schandelijken r o o f b o u w op
zijne uitgestrekte velden. De bovenste oppervlakte wordt ligt omgewoeld en
gezuiverd. Het humus verlies van den grond wordt door geene bemesting aangevuld.
Van omzetting van den grond weet hij niets. Als de bovenste aardlaag is uitgeput
verlaat hij dien en ziet er soms in geen jaren meer naar om.
Deze wijze van bebouwing moet verlaten worden. Wat voor de suiker-produktie
reeds zulke belangrijke resultaten heeft opgeleverd, moet ook worden toegepast
op de teelt van andere gewassen. De tot dusver gedreven ‘e x t e n s i e v e ’ landbouw
moet door ‘i n t e n s i e v e ’ worden vervangen. O m z e t t i n g v a n d e n g r o n d
en b e m e s t i n g om het verlies van humus-gehalte aan te vullen, moet regel worden.
Als voorbeeld wijst de schrijver op de tabakskultuur. Ofschoon afhankelijk van
weergesteldheid en andere schadelijke invloeden’
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is zij nog de meest populaire. En geen wonder; daar toch een ‘redelijk geslaagde
bouw tabak, die in v i e r maanden verkregen wordt, den landbouwer eene som
opbrengt van f 100 -, daarbij als maatstaf nemende eene gemiddelde produktie aan
d r o o g ‘produkt van z e v e n picols.’ In Kediri Loemadjang enz. rekent men a c h t
à n e g e n picols per bouw.
Van ééne zelfde oppervlakte, goed bewerkt en bebouwd, oogst men echter in
Europa, volgens 's schrijvers beweering een produkt van v i j f t i g tot z e v e n t i g
picols. Wij achten deze opgave wel wat overdreven en meenen dat ook een
Europeesch landbouwer op niet meer dan d e r t i g picols kan rekenen. Maar zelfs
in dat geval is het verschil groot genoeg om de waarde van eene doelmatige wijze
van beschouwing in het licht te stellen.
Dat het met de produktie der gouvernements koffiekultuur nog ellendiger gesteld
is, volgt reeds daaruit dat het eene d w a n g kultuur is. Het gouvernement kan op
geene meerdere produktie dan ‘d r i e p i c o l s p e r bouw’ rekenen. En kan het
anders? Hoe zoude de Javaan, voor wien koffie geen levensbehoefte daarstelt,
eenige voorliefde kunnen koesteren voor eene kultuur, die hem zóó weinig voordeel
oplevert? Hij plant koffie alleen gedwongen en onwillig. Jaarlijks verlaten duizenden
huisgezinnen hunne rustige dessa's om op vaak aanmerkelijke afstanden, woeste
gronden te ontginnen, tuinen aan te leggen, te beplanten en te onderhouden, en
dat de eerste d r i e jaren zonder ‘e e n i g e v e r g o e d i n g .’ Eerst na d r i e jaren
ontvangt hij voor ‘de pluk en bereiding der vruchten’ een vergoeding van f 13 per
picol, totdat, bij de slechte wijze van bebouwing en onderhoud, reeds na v i e r of
v i j f jaren de vruchtdraging ophoudt en de tuin moet worden afgeschreven. Soms
is het terrein ook zóó slecht gekozen, dat deze afschrijving, bij gebrek aan
voortbrenging, reeds eer moet geschieden en de arme javaan dus voor n i e t heeft
gearbeid en gewacht. Is het dan wonder, dat deze kultuur nog iets slechter wordt
gedreven dan eenige andere, en er reeds nu een aanmerkelijk verschil bestaat
tusschen de opbrengst der gouvernements koffietuinen en die der partikuliere
landen? De gouvernements koffietuinen zijn ware dadupbosschen, waar licht noch
lucht kan doordringen en waaronder de koffieboom een treurig bestaan voortsleept
om spoedig te sterven. De inlander weet wel beter. Maar hij doet niets meer en niet
dan anders 't geen waanwijze Europeanen en inland-
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sche ambtenaren hem gebieden. Hij beschouwt de koffieteelt als een druk, waaraan
hij zich onderwerpt. 't Zwaarst drukt die op de blijvende dessah-bevolking - de
grondbezitters en geërfden - die zich niet kan verplaatsen. Zij morren en klagen,
maar onderwerpen zich!
In 't algemeen is de grootste grief tegen de tegenwoordige gouvernements-kultuur,
dat vrije menschen, zonder voldoende contrôle, gedwongen worden om te werken
zonder betaling, en alzoo worden gelijk gesteld met dwangarbeiders, die door
misdaad dit lot verdiend hebben.
Wat van de gouvernements koffiekultuur geldt, geldt ook van de teelt van suikerriet
op ‘hoog gezag’, volgens de nieuwe regeling. De Schrijver somt een tiental bezwaren
op - van ouds - welke tegen de nieuwe regeling te maken zijn, van welke de
voornaamsten zijn, dat niet alleen de tijd en de vlijt van den inlander, maar ook zijn
grond, maar ook het water dat hij voor eigen landbouw noodig heeft in beslag worden
genomen om suikerriet te planten op ‘hoog gezag’ d.i. door dwang, t e r w i j l h i j
g e n e g e n i s z u l k s v r i j w i l l i g t e d o e n .’
De schadeloosstelling, die hij voor plantloon en den afgestanen grond ontvangt
is onvoldoende. Vermeerdering van produktie komt alléén ten voordeele van den
suikerfabrikant. Bevoorrecht zijn hier alleen de oude suikerkontraktanten, die gaarne
tot de nieuwe regeling toetraden. Voor de bevolking is zij eene ‘ware plaag’ die haar
voor 20 jaren is opgelegd, zonder evenredig voordeel voor den staat.
Met deze nieuwe regeling is de toepassing van het beginsel der agrarische wet
eene onmogelijkheid geworden en wordt aan de particuliere suikerteelt de doodslag
toegebracht.
Want wat zal de partikuliere industrie beginnen met het ‘verhuurrecht van den
inlander voor één jaar,’ terwijl zij daarenboven nog wordt tegengewerkt door ‘eene
oneindig langzame afdoening van zaken,’ zoodat belanghebbende, soms maanden,
‘jaren zelfs wachten moet naar eene beschikking op verzoekschriften over de
eenvoudigste aangelegenheden?’
Op pag. 31 treedt de schrijver in eene nadere beschouwing der agrarische wet.
Na reeds op de onvoldoende regeling van het grondverhuur gewezen te hebben,
behandelt hij twee harer onderdeelen; ‘het uitgeven van woeste gronden in erfpacht
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voor 75 jaar’ en ‘grondeigendom aan inlanders van gronden, van welke zij reeds
het erfelijk bezit hebben.’
Wat het eerste punt betreft; zóó zijn wij het volkomen eens met den schr. dat
‘woeste gronden’ zonder ‘stroomend water’ voor den landbouw van alle waarde
ontbloot zijn, doch dat de dadelijke aanwezigheid van ‘werkvolk’ geen onoverkomelijk
bezwaar daarstelt. Al heeft men óp woeste gronden niet aanstonds eene
arbeiders-bevolking, zóó leert toch de ondervinding, dat schier overal, tegen g o e d
l o o n en h u m a n e b e h a n d e l i n g wel volk te krijgen is. In deze hangt veel af
van den ondernemer, van zijn takt om met de bevolking om te gaan, en de hulp die
hij hun in 't verkrijgen van voedingsmiddelen, amusementen, waarop de Javaan
gesteld is, bewijst.
Wat betreft het tweede punt, zijn wij het met den schrijver eens, dat een rechtstitel
van eigendom, op den grond, dien hij bezit in erfelijk gebruik, op dezen oogenblik
voor den Javaan nog weinig waarde heeft. De ‘Soerah’ om er om te vragen en zich
te onderwerpen aan lastige formaliteiten heeft hij er niet voor over. Hij bebouwt zijn
grond toch, en dat recht wordt hem door niemand betwist.
Doch laat men van den Javaan maar eerst een goed landbouwer maken. Geef
hem onderricht in den akkerbouw. Leer hem de waarde van den grond kennen, dien
hij in overvloed bezit, en hij zal zich gaarne moeite getroosten, om zich en zijnen
nakomelingen het volle bezit van zijn grond te verzekeren.
Het middel dat daartoe leidt zijn scholen. Scholen, waar ook onderricht wordt
gegeven in den landbouw. De Javaan is geboren landbouwer, maar onbekend met
de middelen die ten onzent den landbouw doen bloeien, en die ook voor hem van
toepassing zijn. Eerst algemeene ontwikkeling en beschaving in intellektueel en
zedelijk opzicht, maar dan ook opleiding tot dien specialen werkkring, door de natuur
hem aangewezen, den landbouw!
En dan stemmen wij het den schrijver niet toe, dat exploitatie der bergstreken,
voor hoogten tot 6000 voet slechts mogelijk zoude zijn door ‘te werkstelling van
Europeesche arbeiders,’ en ontginning der lagere streken tot 4000 voet, ‘door
verplichten arbeid van inlanders, en beplanting met koffie, voor rekening van den
s t a a t .’ De staat moet van het tooneel. Belastingen moet hij heffen, geen landbouwer
of koopman moet hij wezen.
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Geene vermeerdering van slecht ontgonnen, kwijnende koffietuinen, waaraan de
krachten eener nijvere bevolking worden verspild. De staat late het aan particulieren
over en heffe billijke belastingen, welker opbrengst stijgen zal, naarmate de produktie
vermeerdert. Kon het gouvernement besluiten de bestaande koffietuinen te
verkoopen aan particulieren, en van hun, behalve de bestaande grondbelasting,
eene belasting per picol te heffen zooals bij de tabak, dan zoude men het
ondervinden hoezeer het daardoor gebaat werd. De produktie zoude minstens
verdubbelen. De bevolking kan zich vrij op hare kultuur toeleggen. Het personeel
van toezicht werd onnoodig en onnoodig ook werden het bouwen en onderhouden
van koffiepakhuizen, de bemoeienissen met transporten enz. De geheele toestand
werd veel zuiverder, daartoe moet de weg gebaand worden, al is ook voor het
tegenwoordig oogenblik, bij de hooge koffieprijzen en den staat van 's lands finantiën,
eene algemeene opheffing den gouv. kultuur onraadzaam.
In 't algemeen behoort de landbouw-nijverheid op Java, onder bescherming van
rechten, te worden overgelaten aan particulie ren. Stel hun in de gelegenheid overal,
op billijke voorwaarden, gronden te verkrijgen. Geef spoedige afdoening van zaken
in de produktie, en daarmede zullen de inkomsten van het gouvernement, - en d e
b e v o l k i n g i n w e l s t a n d en b l o e i voortdurend toenemen.
En kon men dan te eeniger tijd geraken tot vervanging der nu nog gevorderde
heerediensten, waardoor de tijd en de krachten der bevolking nutteloos werden
verspild, en waarvan de Schr. op pag. 46, zóó treurig vermakelijke staaltjes
mededeelt, door eene belasting in geld, dan zoude eene verbeterde wijze van
koffieplanten, als de Schr. op pag. 46 aangeeft, niet alleen voor den staat, maar
ook voor de partikuliere nijverheid mogelijk zijn en rijke vruchten dragen.
Onze aankondiging van het werkje van den heer van der Elst is uitvoeriger
geworden dan wij ons aanvankelijk hadden voorgesteld. De praktische inhoud, die
van eenigzins anderen aard is dan de titel vermoeden doet, leidde er toe. Die inhoud
is belangrijk, want hij wijst op 't geen voor Java 't eerst en boven alles noodig is,
v r i j h e i d v a n a r b e i d , en een b i l l i j k e n d e g e l i j k e c o n o m i s c h
beheer.
O.
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Brieven van Thorbecke, 1830-1832. Tweede druk. Amsterdam, Höveker
en Zoon 1873.
Brieven gewisseld tusschen Thorbecke en Groen, - welk eene merkwaardige
correspondentie moet deze geweest zijn! Zoo roept men uit, zelfs vóórdat men die
correspondentie gelezen heeft. Allermerkwaardigst, zegt men na de lezing.
Thorbecke vertoont zich in zijne brieven reeds als den in aanleg en wetenschap
zelden geëvenaarden land- en tijdgenoot. Later zou hij van zijne regeerkracht doen
blijken en toonen hoe hij, aan het hoofd van bestuur of oppositie, door de overmacht
van rijkbegaafden geest en karaktervastheid, leiding en wet weet te geven. (Zie
Groen in zijn voorwoord). Thorbecke levert hier, gelijk Groen terecht opmerkt, in
gemeenzamen stijl, een praktischen cursus over staats- en volkenrecht, als rijpe
vrucht zijner volle kracht in jeugdigen leeftijd.
Is dan Groen een medestander van Thorbecke geweest?...vraagt men
onwillekeurig na lezing van zijn voorwoord. Groen schijnt het te meenen en het is
mogelijk, dat er in den beginne zekere overeenstemming bestaan heeft. Maar Groen
heeft later toch begrepen, dat die overeenstemming schijnbaar geweest is. In den
innerlijksten grondslag der wederzijdsche overtuiging is de kiem van veeljarig en
principiëel antagonisme onmiskenbaar. Hoe kan iemand, die van oordeel is, dat
Thorbecke een voorstander van de volkssouvereiniteit is maar toch een steunpunt
in het s t a a t s a l v e r m o g e n of de s t a a t s i d e e meent noodig te hebben - ook
maar een oogenblik aan overeenstemming met Thorbecke denken? Hoe zou Groen,
die op staatsrechterlijk gebied nooit anders dan de leer van h e t e v a n g e l i e (d.i.
het evangelie van Groen: geen staatsman, maar evangelie belijder) erkend heeft,
ooit kunnen gedacht hebben, dat hij overeenstemde met Thorbecke? In elk geval,
men moge elkander verkeerd verstaan hebben in den beginne, later is wel gebleken,
dat Thorbecke zich in den loop van zijn leven tot eene andere richting gekeerd heeft,
en dat Groen, weinig ingenomen met het gronddenkbeeld van de Fransche
omkeering van 1789, zich langzamerhand meer en meer tot de theokratische leer
overgebogen heeft gevoeld. Het is bekend, dat Thorbecke voor Groen altijd geweest
is: de man die de volkssouvereiniteit heeft trachten te organiseeren, gelijk hij ook
in zijn voorwoord zegt. Nu is het zeker niet gemakkelijk om den juisten zin dezer
woorden terug
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te geven. Ik geloof evenwel dat de beteekenis deze moet zijn: gij Thorbecke,
aanhanger van de leer der volkssouvereiniteit, hebt nooit anders getracht dan de
toepassing dezer leer zooveel mogelijk, binnen de nauwst mogelijke grenzen te
beperken. Het is vreemd, dat Groen nooit opgemerkt heeft, dat hij, waar het op de
toepassing zijner richting - alle macht en recht onmiddellijk van God - aankwam,
juist hetzelfde deed, Maar, uit welk zijner geschriften of daden blijkt toch, dat
Thorbecke ooit een aanhanger van de leer der volkssouvereiniteit geweest is. Groen
zou zeggen: hij is een man van de beginselen van 1789 geweest. Maar dat is
volstrekt niet genoeg om zijne ingenomenheid met de leer der volkssouvereiniteit
te bewijzen. En dan - ‘Thorbecke ten langen leste onmagtig geweest tegen den
grondtoon der eeuw,’ zooals in het voorwoord staat! Maar is het dan te lang geleden
om zich te herinneren, wie ons de grondbeginselen van de constitutioneele monarchie
geformuleerd en de toepassing daarvan in de meest belangrijke organische wetten
geschonken heeft?
Een verkwikkelijk verschijnsel is het uitgeven van deze correspondentie door
Groen. Het is een blijk van waardeering van de kracht eens tegenstanders. Dergelijke
waardeering is eene zeldzaamheid in den tegenwoordigen tijd. Daarom wijs ik er
op als een bewijs te meer, dat groote geesten elkander op de rechte wijze weten
te schatten.
Bijkans al de brieven loopen over 1830-1833 -, een driejarig tijdvak, zooals Groen
terecht opmerkt over de geschiedenis van Nederland. van Europa, van den
wereldhistorischen strijd onzer eeuw, bij uitnemendheid leerrijk. De lectuur dezer
brieven zal ieder den indruk geven, dat men hier met uitstekend groote mannen te
doen heeft. De lectuur er van zij alle belangstellenden ten zeerste aanbevolen.
Deventer.
1)
C. DUYMAER VAN TWIST.

1)

De hand, die dit schreef, ligt reeds in 't graf. Bovenstaand opstel was het laatste, dat van
Twist voor ons tijdschrift bewerkte. 't Zij ons daarom vergund, ter eere zijner nagedachtenis
slechts dit aan te stippen, dat zijn heengaan - evenzeer als voor zijn huis, kroost en kring ook voor ons tijdschrift een verlies is, dat zéér hetreurd wordt.
RED.
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Geeraerdt Brandt. Het leeven van P.C. Hooft en de Lijkreeden. Met
inleiding en aanteekening door Dr. J.C. Matthes. te Groningen bij J.B.
Wolters. 1874. Prijs f 0,90.
Brandt, de bekende schrijver van de Historie der reformatie en van het Leven van
e

de Ruyter, is een onzer beste prozaschrijvers uit de XVII eeuw. Daarom is ook zijn
Leeven van Hooft zeer geschikt om op eene H.B. school behandeld te worden, en
't is ook met dit doel, dat Dr. Matthes het opnieuw heeft uitgegeven. De geschied-,
taal- en letterkundige aanteekeningen strekken zeer tot opheldering, zonder eene
mondelinge geheel overbodig te maken, terwijl eene lijst van verklaarde woorden
een nuttig, tegenwoordig te zeer in onbruik geraakt, toevoegsel is.
Een ander toevoegsel is de Lijkrede op Hooft, mede door Brandt; zij werd op den
avond na de begrafenis in den Amsterdamschen schouwburg uitgesproken door
den vermaarden tooneelspeler Adam van Germes, die daarvoor een honorarium
NB.! van een dukaton (f 3.15) ontving! Die lijkrede gold voor een meesterstuk van
welsprekendheid in eenen tijd toen men den winderigsten bombast toejuichte; maar
zij heeft hare waarde als letterkundig voortbrengsel geheel verloren, nadat men
heeft ontdekt dat het eene bijna letterlijke vertaling is van du Persons Oraison funèbre
op de Ronsard, maar qua vertaling zoo fraai als de letterdieverij onbeschaamd is.
Brandt had zeker niet veel tijd te zijner beschikking tot het opstellen zijner lijkrede,
daar Hooft den 21 Juni te Delft overleed en den 28 de lijkrede werd uitgesproken.
Maar die kortheid van vergunden tijd was toch geen verontschuldiging om met
eenvoudige verandering van namen enz. te rekenen op onbekendheid van een 60
jaren vroeger in Frankrijk uitgesproken stuk. Ware hij maar wijs genoeg geweest
om haar niet in het licht le geven! Brandt zou dan beter voor zijnen letterroem hebben
gezorgd.
H.
v.O.
Mijn ezeltje en ik. Een boek voor vriend en vijand, door Betsy Perk,
Dordrecht. - J.P. Revers. 1874.
Indien de titel van een boek dient om den hoofdinhoud, of de hoofdstrekking, of de
hoofdbestemming aan te duiden, weet ik den bovenstaanden niet goed te verdedigen.
Onjuist is die titel in zoover mejufvrouw Betsy Perk zelve den lezer onderricht dat
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zij er te Valkenburg geen ‘ezeltje,’ maar eene ‘ezelin’ op nahield (bladz. 101). Haar
‘ik’ heet in het boekje overal een ‘ikje’ zeker uit nederigheid, dat schoone sieraad,
vooral van eene vrouw. Maar als men de eerste, doodonschuldig koutende
hoofdstukken heeft doorgelezen, begint het zich eenigzins op te helderen waarom
het boek (een van ruim 200 bladz. in kl. 8vo. noem ik nog eens een boekje) ‘voor
vriend en vijand’ bestemd heet. Men vindt in de tweede helft eenige
schermutselingen, vooral tegen dames, met voorletters aangeduid zoo duidelijk dat
een kind ze aanvullen kan. Tot het a u d i e t a l t e r a m p a r t e m is deze
aankondiging niet bestemd, en ofschoon ik gehoor genoeg heb om te kunnen
onderscheiden tusschen het spreken van mejufvrouw Betsy Perk en het balken van
haar ezeltje - zegge: ezelinnetje - toch waag ik mij niet aan liet beoordeelen, niet
van het boekje, maar van de kwestiën over welke het boekske loopt. Indien er
kwestie is van gekrenkte eigenliefde, is het tusschen mannen reeds een kwaad
ding, maar bij dames....ik vermeet mij niet te beslissen of het ‘gelijk hebben’ aan de
zijde van mejufvrouw Betsy Perk, dan wel aan die van mevrouwe...en mejufvrouwe
innet....is; maar de eigenares van het ezeltje heeft veel te veel menschenkennis om
niet te weten dat l e t o n f a i t l a m u s i q u e , gelijk zij dan ook zeer wel weten
zal, dat, al heeft men het grootste gelijk van de wereld, het aannemen van eenen
te beslissenden toon dikwijls voor dat ‘gelijk’ de oogen doet sluiten.
Ten aanzien eener zeker goed gemeende, maar even zeker min doordachte
poging tot protestantsche proselietenjacht onder de bevooroordeelde domme
dorpelingen in Linburg door middel van bijbelverspreiding, mag de schrijfster wel
gelijk hebben. 't Venten van brillen is eene hopelooze zaak onder uilen die niet
willen. zien
H.
v.O.

IV. Onderwijs.
W.G.C. Lohman. Beknopte Hoogd. Spraakkunst. Zutphen van Someren.
1873.
Bij 't groote gebrek aan een voor onze Nederlandsche scholen doelmatige
grammatica voor de Duitsche taal is het geen wonder dat nu de een, dan de ander
zijn krachten beproeft en 't
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gebrek zoekt te verhelpen. Vóór men daaraan echter begint, moet men zich zijn
taak duidelijk voor oogen hebben gesteld en onderscheiden vragen, als: ‘Wat heeft
onze jeugd noodig en op welke wijze wordt dit het best voorgesteld, gerangschikt
enz. goed beantwoord te hebben. Met één woord, het schrijven van een grammatica,
zooals wij bedoelen, is een werk, waartoe een bedaard overleg en een duidelijk
inzicht in de behoeften der jeugd vereischt worden. Waarlijk goede wil alleen is niet
voldoende en wij zullen dit aantoonen in 't werkje van den heer Lohman, die de
onvoorzichtigheid heeft gehad, de spraakkunst van Bomhoff (die in 54 uitgegeven,
zooveel debiet heeft gehad, dat er in 72 met spoed (!) aan een tweeden druk moest
begonnen worden) op verzoek van den uitgever (nota bene!) om te werken.
Zulke verzoeken van uitgevers kunnen dan ook zeer verleidelijk zijn en hij, wien
de eer van zulk een uitnooding te beurt valt, dient waarlijk wel goed te overwegen,
eer hij een werk aanvangt, waaraan hij vroeger nooit heeft gedacht, waartoe hij
wellicht de bekwaamheid mist. Het spijt ons, dat we het dwaze van dergelijke
boekverkooperspeculatiën aan 't boekje van den heer Lohman moeten aantoonen;
maar 't is plicht 't publiek te waarschuwen.
We zullen maar beginnen met het begin en dus met de inleiding. De eerste 6
paragrafen had de schrijver gerust kunnen weglaten: de leerling kan dat in iedere
Nederlandsche spraakkunst vinden. Was dat het eenige, dat overbodig is, wij zouden
zwijgen, maar als we aan 't optellen gaan, lieve hemel, wat is er dan een papier
voor niet zwart gemaakt! Immers ook § 14 tot en met 17, § 23, 47, 50, 61, 75, 77
tot en met 80, § 95. Pers. voornw. Aanm. 5, 6 (beh. het laatste ged.), § 111, 115,
116, 117, 118, 119, blz. 149 aanm, 1, blz. 150 (de intr. w.w.), § 135, 136, 142, 146.
155, te zamen nagenoeg twaalf pagina's uitmakende, zijn totaal overtollig en hadden
vervangen kunnen worden door dingen, die in 't geheel niet of slechts gebrekkig
voorkomen. Wij missen o.a. een hoofdstukje over de hoofdletters, over 't gebruik
van 't lidwoord, enz. enz.
Als we aan 't opnoemen gaan van wat beter had kunnen gedaan worden en wat
bepaald mis is, dan komen we bijna niet aan 't eind en toch zien wij 't slechts vluchtig
door. Vooreerst is 't bepaald verkeerd, wanneer de S. hij de verbuiging der z.n.
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vijf verbuigingen aanneemt of althans op den voorgrond stelt. Hoe grooter het aantal
verbuigingen is, des te moeilijker kan de leerling ze uit elkaar houden. Bovendien
e

e

e

is die voorstelling onjuist. Men noeme de 5 verb. de zwakke, de 1e, 2 en 3 drie
e

klassen der sterke verbuiging en de 4 klasse de gemengde verbuiging. Blz. 7 is
Kunde door ‘kunde’ vertaald. Blz. 13 is Rohr opgegegen als een onz. woord met
den Umlaut. 't Blijft liefst maar zonder. De drie noten op bladz. 14 zijn dwaze regels;
ze waren overbodig geweest, als de Sclir. ter rechter tijd de ware gegeven had. Bij
o

§ 31, n . 3 ontbreken de uitgangen icht en ich. Forst behoort niet tot de vierde
verbuiging; ook betwijfel ik zeer of de aanmerking van § 17 wel op hare plaats staat.
Wat moet de leerling met de op blz. 28 vermelde woorden Mittel- en Sproszformen
uitvoeren? Op blz. 51 worden in § 46 verouderde vormen als de meest voorkomende
opgegeven. Op blz. 56 zijn de voor een Nederlandsch oor zoo vreemde bijvoegelijke
nw. van bijwoorden afgeleid, onvermeld gelaten en op blz. 57 is wälsch door ‘waalsch’
vertaald; tevens prijkt fasslich met ss en toch wanneer wij teruggaan naar blz. 6,
dan vinden wij den uitgang nisz met sz; de voorbeelden echter, die onmiddelijk
volgen, met ss. Blz. 11 staan weer woorden met nisz de beide volgende pagina's
echter wemelen weer van woorden op ss als Bass, Fluss Kuss, Schuss, Nuss (pag.
14 Nusz) daarentegen weer Ambosz. Wat zal de jeugd uit dien warwinkel leeren?
Wij bladeren verder. Op blz. 58 lezen wij: empfindlich is iemand, die licht geraakt
is;’ dat is maar de halve waarheid en bepaald onwaar is 't dat nutzbar heteekent
‘wat genuttigd kan worden.’ Fürchterlich ontbreekt.
Blz. 63 bepalingswoorden?!
Blz. 65 is de verbuiging zelfstandig gebruikte bijvnw zeer onvolledig.
Blz. 66 sluitconsonant?! Gröszest had gerust weg kunnen blijven. De bijwoordelijke
superlatief der adjectieven ontbreekt.
De aanhef van § 37 is zoo onwaar mogelijk. Onder de daar genoemde adjectieven
regeert befugt slechts zelden den genitief en had dus weg kunnen blijven; benöthigt
regeert ook den acc.; de gen. bij gewisz wordt vaker met von dan met über
omschreven; de gen. bij gewohnt ook met an. An bij schuldig is foutief, zoo ook vor
bij sicher en de 3 nvl bij werth. Vergeten zijn einig, frei en geständig.
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§ 74 (blz. 72) is veel te uitvoerig. Bange behoort op een geheel andere plaats te
staan.
Blz. 107. Aanmerkingen onjuist.
§ 106 ontbreekt. um was
§ 109 ontbreekt het bepalende voornw. der; daarentegen vinden wij het terug in
§ 102 waar het als zelfstandig aanwijzend vnw. fungeert. Waar het eigenlijk gezegde
zelfstandige aanwijzende vnw. geplaatst is, is ons niet gebleken.
Blz. 136. Ich würde haben heet daar Praesens Conditionalis!
Blz. 145. Aanm. 2. zeer onnauwkeurig.
§ 129. 2. onjuist; zoo ook de aanm. van § 130.
In de werkwoordenlijst van pag. 160 en vv. vinden wij: buck (Imperf. v. backen),
erschrack (dito v. erschrecken) brennete, kennete, rennete, nennete (Imp. Conj. v.
brennen enz.); wand (Imperf. v. wenden.
Doch wij willen de lijst maar sluiten; wij meenen genoeg te hebben gezegd om te
doen zien dat Lohmans spraakkunst voor de school niet aan te bevelen is.
S.
S.
H. Hartmann. Leitfaden zum richtigen Gebrauch des Dem, Den; des M i r
und M i c h ; des I h n e n und S i e ; des F ü r ; und V o r etc. der deutschen
Sprache etc. Für den mittlern Unterricht eingerichhet von H. Hartmann.
Dritte, umgearbeitete Auftage. Leiden A.W. Sijthoff.
Wij zijn tot aan het derde werkje genaderd. Zoudt ge uit dien titel wel opmaken,
lezer, dat 't niets anders dan een Duitsche spraakkunst is? Hoe de schrijver aan
dien dollen titel gekomen is? Naar de reden daarvan vermag men alleen te gissen
als men 't boekje zelf, dat er mêe versierd is, doorgebladerd heeft. Wij voor ons zijn
niet ver van de meening, dat de Schr. met de lichtzinnigheid en oppervlakkigheid
van een Franschman maar wat op het titelblad geschreven heeft.
Wij noemden daar twee zwaarwichtige woorden - lichtzinnigheid en
oppervlakkigheid en wie met oordeel het boek van Hartmann inziet, zal moeten
erkennen, dat die woorden stellig niet lichtzinnig ter neer geschreven werden. Wij
hebben Lohmans werkje voor de school niet mogen aanbevelen, dit echter - het zij
ronduit gezegd - is een prul, in weerwil van den
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derden druk, dien het beleeft. Het is geschreven, neen - gecompileerd (vooral uit
Heyse) - op goed geluk af gecompileerd door een man, die in de verste verte niet
begrijpt, wat onze jeugd noodig heeft. De inhoud is saamgeflanst en aaneengeregen,
naar het schijnt, zoo als het toeval het wilde.
Is ons oordeel hard, wij zullen bewijzen, dat 't verdiend is.
't Schijnt - neen 't is treurige zekerheid - dat de heer Hartmann niet weet, dat alles,
wat de leerling in zijn Nederlandsche spraakkunst kan vinden (vooral 't algemeene,
dat beide talen gemeen hebben) in een werk als 't zijne niet te huis behoort. Ten
bewijze daarvan moge strekken de taalkundige ontleding op blz. 65, de geheele
Satzfügung met de Bemerkungen über die Interpunction - te zamen 15 bladz. en
verder nog zooveel stukken door 't heele werk verspreid, dat 't ons niet lust ze op
te tellen. Wij gelooven echter niet te veel te zeggen als wij verklaren, dat de helft
overbodig is.
Op blz. 1. staat maar één ding, dat waarde heeft n.l. dat van de verkleinwoorden
gezegd is. Deze heeten hier (in navolging van Heyse) eine Unterart der Eigen und
Gemeinnamen. Wat dat hier voor nut stichten zal begrijpen wij niet. 't Schijnt alleen
ter neer geschreven te zijn, omdat Heyse 't zoo zegt. Doch wij gaan verder Manchmal (zoo lezen wij) wird el oder er zwischen das Stammwort und die Endung
eingeschaltet. Scheept ge, uw leerlingen bij uw onderwijs zoo af, heer Hartman?
Wat zult gij antwoorden, als zij u vragen: ‘maar wanneer dan?’ Bovendien is de helft
van wat er staat onwaar: er wordt niet ingelascht. Van de abstracta kunnen alleen
Mütchen en Lüftchen de verkleiningsuitgangen aannemen (zoo lezen wij verder)
en daarmede kan de leerling naar huis gaan. Hij weet genoeg!?
In § 4-9 is iets behandeld, dat zijn nut hebben kan, (wij zeggen daarom nog niet,
dat 't gegevene onberispelijk is) maar al wat er verder volgt tot en met blz. 7 is van
bitter weinig waarde. Evenzoo staat 't met bl. 9 en 10 (uitgezonderd e en f (blz. 9).
Wij zijn genaderd tot de verbuiging der z.n. De Schr. is zoo goed geweest zijnen
leerlingen twee verbuigings-systeemen aan te bieden: 1 een oud of latijnsch systeem
waarbij vier verbuigingen zijn aangenomen en 2 het nieuwe systeem (Heyse). Wie
nu het oude verkiest, die neme het; hebt ge daarentegen 't nieuwe liever - hier is
van uw gading. Doch maak u niet te veel illusies. Verbeeld u niet, dat des heeren
Hartmans gedienstig-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

562
heid veel verder gaat. Wie de tabel op blz. 14 inziet, moet dadelijk opmerken, dat
die regelen voor ons Nederlanders bitter weinig beteekenen. 't Is dan goed bekeken
ook niets anders dan een onhandige copie van de regelen welke Heyse geeft. Ook
heeft de heer Hartman niet eens een nieuwere editie gebruikt. Immers Rohr wordt
met den Umlaut opgegeven. In de editie (van 1848), die wij voor ons hebben liggen,
komt dat woord niet meer voor. En wat dunkt u lezer, van zulk een zin: Auch gehören
en

hierher (zur l Form) die Wörter mit den Nachsilben and, at enz. als ik u zeg, dat
vooraf nog geen woord genoemd is? Wat zullen onze leerlingen met de prulregelen
doen?
Bij de verbuiging van de voornw. wordt die van 't aanwijzende der, die, das gemist;
die van 't bepalende der, die das (NB. bepalende vnw. en telwoorden op één hoop!!)
wordt ookgemist - doch wacht, op bl. 26 wordt die (welk systeem is dat?) ter loops
in de Bemerkungen gegeven. Wat die Bemerkungen zelve betreft, ze zijn mager.
Op goed geluk af is er maar wat heen geschreven. Ik lees daar bl. 25: Das
possessive Dein bezieht sich auf das persönliche Du. Zeer juist!? Bl. 26 Was für
wird nicht getrennt. 't Is alweer Heyse letterlijk nageschreven, maar daarom niet
minder onwaar. Verder: Im Holländischen steht häufig hij für derjenige, im Deutschen
dass er dafür nicht gesetzt werden. Dat heet eerst den rechten jongenstoon treffen!
Een schooljongen zou 't denkelijk evenzoo zeggen en dan zou men tevreden kunnen
zijn; maar moet 't in 't leerboek ook zoo gaan?
Bl. 27 Zusätze. Hier heeten davon, daraus beziehend!!
Wij slaan maar om, want 't is overal treurig.
Bl. 29. Daar wordt geleerd, dat de breukgetallen door achtervoeging van tel van
de ranggetallen gemaakt worden ('t staat ook zoo in Heyse); dus: ranggetallen:
zweite, dritte - derhalve breukgetallen: zweitetel, drittetel; toch geeft de schrijver op
Zweitel en Drittel.
Bl. 33. Ohne Umlaut sind die Adjectiven mit Diphtongen!! Een weinig verder: hoch
verliert vor dem Substantiv das c, en von prädicativen Adjectiven hat der Superlativ
immer den bestimmenden Artikel. Voorbeeld: er ist das gröszte. Zou men wel zeggen,
dat zoo iets mogelijk was? 't Overtollige teekenen wij reeds sedert lang met meer
aan en 't ontbrekende te vermelden ware ondoenlijk.
o

Bl. 34. N . 3 is weer een regel à la française gelijk wij er reeds meer hebben
aangewezen.
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o

Bl. 35. N . 5. Wat een wonder!
o

Bl. 35. N . 6. Niet waar.
o

Bl. 35. N . 10. inn. Men zegt niet Verwandtinn, Bekanntinn, zegt de S. Die schoone
o

opmerking was wel noodig! De rest in N . 10 is onvolledig en dus onbruikbaar, al
heeft de S. Heyse gecopieerd - op onhandige wijze natuurlijk weer. Om daarvan
o

eens weer een voorbeeld te geven, willen wij de dingen in N . 10 behandeld een
weinig nader bekijken. Eerst zegt de schrijver: Die Adjective können in allen
Geschlechtern und Steigerungsstufen auch für sich allein als Substantive gebraucht
werden (volgen voorbeelden alleen van 't mann. en vr. geslacht) und werden in
dieser Form völlig wie Adjective gebeugt. (Geen voorbeelden) - volgt bovengenoemde
snuggere opmerking. - Die sächlichen bekommen nur im Gen: s, wenn sie in ihrer
reinen Grundform stehen (voorb.); dagegen werden sie völlig declinirt, wenn sie in
der Form des attributiven Adjectivs stehen (een paar voorbeelden.) - Daar hebt ge
nu, lezer, de bijvoegelijk gebruikte Adjectieven voor onze jongens behandeld!
Bl. 37. 3. 2.) Daar komt tweemaal het woord Präteritalform voor. Wat moet een
jongen daarmee aanvangen? In dit nummer worden de wijzen behandeld. Wij geven
u de heilige verzekering lezer, dat niemand hieruit het gebruik der wijzen leeren zal.
't Is overigens alweer Heyse nagedoedeld.
o

Bl. 38 en 39. N . 4. Bevat grove onnauwkeurigheden. Wij betwijfelen of de heer
Hartmann zelf wel begrijpt, wat hij zegt. Men zie het lijstje der vervoegingsuitgangen
maar in en vergelijke ook daarmede, wat er van tadeln gezegd wordt.
Dan lieve lezer, komt er een meesterstuk van een werkwoorden-lijst - oud systeem,
zoo als de S. zegt. 't Is dan ook een puik systeem. Verbeeld u, alle ww. zijn in twee
klassen verdeeld. De onregelmatige vormen de eerste klasse en alle sterke de
tweede klasse. Is dat niet prachtig? De schrijver zelf zegt, dat hij dit voor 't
gemakkelijkste houdt. Nu kan een vreemdeling dadelijk zien, tot welke klasse een
ww. behoort. Overtuigend!
De S. veroorlove ons een paar opmerkingen. De Bemerkung aan 't hoofd der lijst
is zoo slecht mogelijk. Waar de leerling het meervoud Präs. Ind. van können, mögen,
müssen enz. van daan halen moet, is ons niet duidelijk. 't Imp Conj. van t r e n n e n ,
k e n n e n enz. heet t r e n n e t e , k e n n e t e .
Op bl. 56 zondigt de S., als hij durchreiset en durchgereiset schrijft,
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tegen zijn eigen regels. Maar genoeg om aan te toonen, dat we boven niet te veel
zeiden 't Is horrible, most horrible!
Men veroorlove ons nog eene vraag. Wat bedoelt de S. met zijne vertaling van
enkele woorden en vormen in 't Fransch? Heeft hij daardoor zij boekje een zekeren
Anstrich willen geven?
Wij hebben er ons wel voor gewacht, al die vertalingen na te zien. Twee staaltjes
die ons ter loops in 't oog vielen, deelen wij mede: dürfen = oser(!!) en pflegen =
délibérer avec qn.
Het werkje is keurig uitgevoerd; dit tot eer van den uitgever, die ruimschoots het
zijne heeft gedaan.
S.
S.
H. Cremer. Hoogd. Grammatica voor de laagste klassen der gymnasia
en hoogere burgerscholen met oefeningen. Kampen K. van Hulst.
Gunstiger oordeel kan men vellen over het boekje van Cremer. Dit geeft in ieder
geval iets goeds, zoodat men het den leerling gerust in handen geven kan. Maar
de inrichting wil ons volstrekt niet bevallen. Vooreerst zijn taalregelen, oefeningen
en de woorden, tot het maken van deze laatste benoodigd, geheel en al van elkaar
afgescheiden. 't Is alsof de heer Cremer 't den leerling zoo zuur mogelijk heeft willen
maken. Mij dacht, 't ware rationeel een geheel anderen weg in te slaan. Die
ondervinding moest in de eerste plaats een leeraar aan eene burgerschool wel
hebben opgedaan. In de oefeningen is de oude sleur weer gevolgd en met de
behoeften des leerlings geen rekening gehouden. Of die oefeningen voldoende zijn
ter beoefening der gegeven regels, zal de ondervinding moeten leeren. Voor dezelfde
grammatica zullen er, zegt ons de S., meer stellen thema's verschijnen om den
leeraar wat afwisseling te bezorgen, alsof zoo iets voor hem een afwisseling kon
zijn! 't Eene stel zal wel zoo onderhoudend wezen als 't andere. Integendeel is 't
voor den onderwijzer een voordeel als hij opgaven te corrigeeren heeft, die hem
bekend zijn; dit verlicht hem den arbeid zeer. Ook geef ik in overweging of dit
aanschaffen van telkens nieuwe boeken niet in strijd is met den velerwege geuiten
wensch om de ouders der leerlingen niet op onkosten te jagen.
Wordt de grammatica eens herdrukt, dan zal een nauwkeurige revisie nog wel
noodig zijn. Wij teekenden bij 't doorlezen o.a. op: § 3 onduidelijk, § 5 onvolledig.
Als't namelijk der moeite
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waard is om te zeggen, hoe de g aan 't begin van een woord wordt uitgesproken,
dan dient men ook te zeggen, hoe dat geschieden moet als zij ergens anders staat.
De S. zal o.a. toch het woord berg voor beide talen niet gelijk uitspreken? Ook wat
van de uitspraak der ch gezegd is, is onvolledig. De regel voor de weglating der e
in Gen en Dat. (bl 5) is wel wat onbepaald. Het woord Boden op bl. 7 komt even
goed zonder Umlaut voor; zoo ook Laden; bovendien is 't eerste woord door zolder
vertaald, wat verre van juist is. Bl. 8 vinden wij Backe als mannelijk opgegeven.
Buchstabe staat op een verkeerde plaats. In § 28 maakt de schrijver zich heel
gemakkelijk van de derde klasse af. Of de leerling zich zoo zal laten afschepen, zal
de vraag zijn. Bovendien komt die goedkoope regel te vroeg. Op bl. 10. lezen wij:
de vreemde woorden op al krijgen geen umlaut. Is de S. daarvan wel zeker? Het
lijstje van § 30.1. is niet volledig. Op bl. 36 komt het woord Conditionnel (?) onzijdig
voor.
Bl. 41. Gaat de stam van een workwoord op m of n uit, dan gaat aan alle
vervoegingsuitgangen, waarin een t voorkomt (sic!) een stomme e vooraf. Dus ook
bij träumen, en schonen?
§ 128 is hoogst onvolledig en kan zulks door de inrichting van de zeer ondoelmatig
ingerichte werkwoordenlijst wel niet anders zijn. Wat de Aanmerkingen in bedoelde
lijst in een werkje als dit beteekenen is mij niet helder.
bl. 50 kenn(e)te.
bl. 61 des Rhein enz.
S.
S.
T u r n e r 'sl e s s o n s i n E n g l i s h L i t e r a t u r e ,withcopioosadditions
and illustrating Pryde's charactcristics of the different ages of english
literature. A reading Book for students of the english language. Part the
First. From the earliest times te Dryden. (178 bl.) Part The Second. From
Dryden to Tennyson (213 bl.) Rotterdam, Hendrik Altmann
Het aantal werken over Engelsche letterkunde, onder bereik van het groote publiek,
is niet zoo groot, dat er voor deze uitgaaf van den heer Altmann geen plaats zou
zijn. Niet ieder toch is in de gelegenheid ‘Chambers's Cyclopaedia of Enghsh
Literature’ te raadplegen; zeer welkom zal dus aan velen, die in kleinere
handleidingen niet genoeg over de Engelsche letterkunde vinden, doch dergelijke
werken als Chambers niet bezitten, de verschijning
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van deze twee deelen zijn, welke wij vertrouwen dat door geringen prijs binnen het
bereik zullen vallen van allen die de Engelsche taal beoefenen. Vooral aan hen, die
voor een examen voor 't lager onderwijs studeeren (het Middelbaar onderwijs stelt
hoogere eischen) zij het aanbevolen een werkje als dat, 't welk wij thans bespreken
vlijtig te gebruiken. Wel is waar wordt bij 't programma voor 't examen in de talen
geene kennis der letterkunde verplichtend gesteld, doch het is niet aan te nemen
dat iemand voldoende kennis eener taal bezit, - nog minder dat hij die taal zal kunnen
onderwijzen, - indien de letterkundige produkten in die taal geschreven, hem geheel
vreemd zijn.
En toch, allen die examens in de talen door de provinciale commissiën afgenomen
hebben bijgewoond, zullen kunnen getuigen dat dikwijls jongelieden, zonder zelfs
de geringste kennis van de letterkunde der taal, waarin zij examen willen afleggen,
meenen de noodige geschiktheid te bezitten om die taal te onderwijzen.
Zal nu dit werkje de kennis der Engelsche letterkunde bevorderen kunnen? Ja
en neen. Ja, - wanneer het met verstand wordt gebruikt, wanneer de ‘student’ der
Engelsche taal het als een wegwijzer beschouwt, - wanneer hij door het lezen der
daarin voorkomende fragmenten wordt aangespoord nadere kennis te maken met
een paar degelijke auteurs en eenige hunner werken goed te lezen. Neen, - wanneer
daardoor slechts eene oppervlakkige fragmentarische kennis der Engelsche
letterkunde wordt in de hand gewerkt, wanneer men bijv. van C h a u c e r en de
Canterbury Tales, of om tot een later tijdperk te komen, van B y r o n , T e n n y s o n ,
T h a c k e r a y of D i c k e n s al heel wat meent te weten, wanneer men kan
navertellen wat hier in weinige bladzijden over hen en hunne werken wordt
medegedeeld, doch daarbij de meest sprekende bewijzen geeft, nooit iets meer van
een hunner te hebben gelezen dan de uittreksels in deze ‘Lessons’ te vinden. Bij
het beoordeelen van een werk als wij thans voor ons hebben, moeten nog de vragen
beantwoord worden: ‘is de keuze der uittreksels gelukkig?’ ‘zijn de beschouwingen
over de verschillende schrijvers juist?’

1)

Volgens de slechte gewoonte van vele HH. uitgevers is ook bij de toezending van dit werkje
de prijs niet vermeld. Waarom dien prijs niet op den omslag gedrukt?
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De beantwoording van de eerste vraag zal naar de individualiteit van den
beoordeelaar zeer uiteenloopen. Over 't geheel is steller dezes geneigd op de eerste
vraag een bevestigend antwoord te geven. Dit wil echter niet zeggen dat die keuze
a l t i j d even gelukkig is; onder den rijken voorraad van schoone gedichten door
Byron ons geschonken, ware er wel wat te vinden, waaraan de voorkeur boven
P a r i s i n a , hoeveel schoons dat gedicht ook bevat, verdient gegeven te worden.
Daarentegen is met alle recht aan het zoo schoone afscheid van Byron aan zijne
vrouw hier een plaatsje ingeruimd. Wie kent toch niet het:
Fare thee well! and if for ever
Still for ever fare thee well!

Eenige regels slechts uit de vele werken van een dichter aan te halen en dan eene
goede keuze te doen is zeker niet gemakkelijk, de gedane greep uit de Pickwick
Papers is echter hoogst gelukkig.
Ook op de tweede vraag kan het antwoord gunstig luiden, vooral wanneer men
in aanmerking neemt dat wij hier met een uitvoerig werk te doen hebben.
Summa summarum verdienen Turner's Lessons veel aanbeveling.
MONITOR.
T h e E n g l i s h -r e a d e r , enz. enz. enz. bij J.N. Valkenhoff. Groningen
1874. P. Noordhoff en M. Smit. Prijs f 0,90.
Van een zeer langen titel voorzien, geeft ons de welbekende Heerenveensche
leeraar een nuttig schoolboek van gelijksoortigen aard als zijne welbekende
‘M a n u e l d e L e c t u r e e t d e c o n v e r s a t i o n ’. De samensteller beschouwt
sommige stukken als bijzonder geschikt om schriftelijk in 't Nederlandsch vertaald
te worden en heeft die met een sterretje aangeduid. Denkelijk zal hij zijn goede
redenen voor de gemaakte schifting hebben, doch het is voor den oningewijde niet
gemakkelijk die in elk geval te ontdekken. Vele der niet aangeteekende stukjes toch
zijn voor 't beoogde doel bij uitstek geschikt. Zeer prijs ik het dat hij ook uit den
allerlaatsten tijd enkele stukken heeft genomen (o.a. uit de Daily News van dit jaar).
De Q u e s t i o n s aan 't einde der lessen zoude ik den schrijver gaarne schenken.
De jongelui zullen er wel geen gebruik van
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maken; - voor den degelijken onderwijzer zijn ze overbodig; in ruil voor die Questions
ware eene aanduiding door den schrijver van wien de verschillende stukjes geleend
zijn, zeer welkom. Deze kleine opmerkingen bewijzen dat er geene groote a a n
merkingen te maken zijn.
MONITOR.
Eind-examens der Hoogere Burgerscholen. Vragen ter schriftelijke
beantwoording gesteld in de jaren 1865-1873. Verzameld door Dr. V.A.
Julius, leeraar aan R.H.B. school te Roermond. - Utrecht, J. Bijleveld.
1874.
‘Wie is tot deze dingen bekwaam?’ Deze vraag kwam onwillekeurig bij mij op, toen
ik het bovenbedoelde boekje doorbladerde. Een reeks van vraagstukken, die op
niet minder dan twee-en-twintig vakken van wetenschap betrekking hebben, hadden
voor mijne aandacht de revue gepasseerd. Vraagstukken over Stelkunde,
Goniometrie en Trigonometrie, Meetkunde en Rechtlijnig Teekenen, Mechanica en
Kennis van Werktuigen, Technologie, Kosmographie, Natuurkunde, Scheikunde,
Beginselen der Dier-, Plant-, Aard- en Delfstofkunde, Gronden van de Gemeente-,
Provinciale- en Staatsinrichting van Nederland, Staatshuishoudkunde en Statistick,
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Nederlandsche Taal, Fransche Taal, HoogduiLsche
Taal, Engelsche Taal, Boekhouden, Warenkennis. Vraagstukken, die elk op zichzelf
voor den ingewijde in de respectieve wetenschap zeker wel te beantwoorden zijn;
maar die toch meer dan een oppervlakkige kennis onderstellen bij hem die ze naar
behooren wil oplossen. Vraagstukken van onderling zeer heterogenen aard; waarbij
alzoo een veelzijdige ontwikkeling op den voorgrond moet staan, - waarvoor het
niet voldoende is een helder hoofd en een door oefening verkregen wiskundigen
blik te bezitten; maar waarvoor ook een goed geheugen, eenige belezenheid, takt
van behandeling en voorstellingsvermogen noodzakelijk zijn!....Mij dunkt de vraag,
die ik bij den aanvang stelde, moet bij elk die weel wat studie is weerklank vinden.
Zie, ik houd het er wel voor, dat hij, die zich met eenige vrucht aan de
natuur-philosophie gewijd heeft, zonder groote inspanning de problemen zal kunnen
oplossen, die op de twaalf eerstgenoemde vakken betrekking hebben, dat de
litterator, de jurist etc., zoo zij hunne vroegere studiën met goed succes volbracht
en bijge-
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houden hebben, er geen bijzonder bezwaar in zullen vinden, de vragen welke hunne
studievakken raken te beantwoorden; maar hoevelen zullen er gevonden worden,
die in alle de genoemde takken van wetenschap de noodige bekwaamheid bezitten,
om de voorgestelde eindexamina zonder zorg tegemoet te gaan?
Zegt misschien iemand: ‘maar de antwoorden worden niet van vakmenschen
gevorderd, aan hen zouden er vrij wat moeielijker en ingewikkelder vragen gesteld
kunnen worden.’ Ik antwoord: dat vakmenschen hun leven aan een of meer vakken
eener zelfde categorie besteden; iets waarvan hier geen sprake mag zijn. Immers
wie zijn het die hier als examinandi optreden, van wie de gezegde geschiktheid
geëischt wordt? Jongelingen van achttien- of negentienjarigen leeftijd. Jonge
menschen die den ouderdom hereikt hebben, waarop eerst de krachtige en gezette
studie pleegt aan te vangen: bij wien ter nauwernood de zorgelooze jeugd voor het
zelfbewustzijn, voor de ontluikende energie heeft plaats gemaakt.
Doch het schijnt mij noodeloos toe deze beschouwing verder voort te zetten: het
thema is niet nieuw, en ik zou het denkelijk niet aangeroerd hebben, ware het niet
dat ik de betreurenswaardige zekerheid had dat het nog niet officieel verouderd is.
Den tijdgeest, die zich krachtig openbaarde in de behoefte aan algemeene en
veelzijdige ontwikkeling, werd al te gretig gehoor verleend, de actie dreef door den
evenwichtstoestand heen, en het valt niet te betwijfelen, of weldra zal de van vele
kanten oprijzende meening, het verbrokene evenwicht doen herstellen, en misschien
daarbij weer iets te ver in tegengestelden in antiwetenschappelijken zin gaan. - Eere
aan hen die met bezadigdheid er toe bijdragen, om te verhoeden dat de zegen van
het middelbaar onderwijs tot een vloek wordt.
Het boekje in quaestie kan daartoe ongetwijfeld bijdragen. Ik zou Dr. Julius van
harte willen dankzeggen voor zijne poging, om ieder in de gelegenheid te stellen
met eigene oogen te aanschouwen, wat er alzoo van de jeugd gevorderd werd, die
het diploma van het eind-examen machtig worden wilde. Het algemeene gevoel
voor een bestaand gebrek wordt eerst recht levendig, wanneer dit gebrek direct en
telkens weer onder de oogen van het publiek gebracht wordt. Hij die bij ervaring
weet wat het zegt zich een wetenschap eigen te maken, zij hel ook tot de hier
bedoelde grenzen, zal bij het lezen der vragen en het onwillekeurig trach-

Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1874

570
ten ze te beantwoorden, inzien hoezeer hier overvraagd wordt.
Of echter de schrijver mijn dank in gemoede zou aannemen, is naar mijn oordeel
zeer te betwijfelen. Uit de voorrede toch blijkt, dat Dr. J. de mogelijkheid aanneemt,
dat de vraagstukken door leerlingen der Hoogere Burgerscholen bestudeerd zullen
worden, en hoe zou dit den geachten Schrijver in de gedachte kunnen komen, indien
hij met mij overtuigd was dat die leerlingen reeds al te veel in deze richting te doen
hadden, dat de uren van hun jeugdig leven reeds al te zeer besproken waren, om
er nog een studie op eigen hand op na te houden?
Wat nu die vraagstukken zelve betreft, het is duidelijk dat het mijn voornemen
niet zijn kan er een overzicht van te geven. De aard en de strekking zijn reeds
bekend, en de mate der vereischte kennis is uit de betreffende programma's op te
maken. Om het verwijt van partijdigheid of vitzucht te ontgaan, en wat meer zegt
om geene bepaalde personen te kwetsen, wil ik ook niet sommige der vraagstukken
citeeren, om in bijzonderheden aan te wijzen, wat immers reeds voldoende in het
algemeen gezegd werd. Liever geef ik hier nog als mijn gevoelen, dat ik het
bestudeeren en beantwoorden van problema's, voor hem die van het eene of andere
vak zijne studie maakt, voor een zeer nuttige en aangename bezigheid houd, en
dat ik daarom de verzameling van belang vind voor eenigszins gevorderde
autodidacten, oud-leerlingen der Hoogere Burgerscholen, aankomende docenten
en verdere liefhebbers der wetenschap. Voor die allen is de serie een der meest
geschikte die we bezitten.
Bij verscheidene vraagstukken zijn de antwoorden onderaan geplaatst. Dit is
namelijk het geval daar, waar men met dezulken te doen heeft, wier oplossing in
algemeene of bijzondere getallen uitgedrukt kan worden; omdat het niet in het doel
des Schrijvers lag beredeneerde oplossingen te geven. Hieruit volgt dal ook al die
vraagstukken niet beantwoord werden, welke in meerdere of mindere mate
uitgebreide vertoogen of beschouwingen eischten.
De verzameling is vrij volledig, slechts de vragen van het eind-examen Limburg
1866 ontbreken. Daarentegen zijn de vragen der Delftsche examina ‘A’ 1865-66
toegevoegd. De stukken die in 1865-67 ter verbetering of ter vertaling opgegeven
werden, zijn weggelaten.
Dr. O.
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V. Bibliographisch Nieuws.
Academische Dissolving Views, door Mr. P. Brooshooft.
Eindelijk heeft zich een K l i k s p a a n s e c u n d u s opgedaan! Waarlijk niet vóór
den tijd, daar de toestanden, die wij in de werken van K l i k s p a a n beschreven
vinden, zulk eene groote, g r o o t e verandering hebben ondergaan, dat, hoe gretig
diens geschriften door de tegenwoordige academische jeugd ook verslonden worden,
deze toch een groot deel harer aantrekkelijkheid verloren hebben. Tempora mutantur
et nos mutamur in ilhs.
Met liefde zien we dan ook de eerste aflevering dezer studenten-schetsen
verschijnen en met ingenomenheid staren we op den man, die genoeg moed bezit
en zich talent genoeg toerekent, om een waardig opvolger te zijn van
Kneppelhout.
More majorum, leidt hij zijn boek in met een voorrede, doch niet in den gewonen
stijl. Toch kunnen we haar geen originaliteit toerekenen; schrijver schijnt veel studie
te hebben gemaakt van de toespraken der clowns of pierrots in kermistenten als
die van Blanus, e.a. Ofschoon we gaarne eene minder banale inleiding hadden
gewenscht, zal ze misschien menigeen een glimlach afpersen.
Hierop laat hij een hoofdstuk volgen over g r o e n e n , g r o e n t i j d e n
i n a u g u r a t i e . Voorwaar een moeielijk doch een noodzakelijk begin voor een
werk over 't Studentenleven. 't Is de intrede in dit leven, derhalve moest het ook 't
begin van 't boek over dit onderwerp zijn. ‘Moeilijk’ noemden wij dit begin en wel om
deze reden: ieder, die student is of geweest is, weet dat, hoe men zich soms met
de groenen moge amuseeren, toch over 't algemeen het ‘groenen’ te flauw is, om
dit te bescfirijven ten minste als men 't wil voorstellen zooals 't gewoonlijk geschiedt.
Niettegenstaande deze gevaarlijke klip waarop menigeen gestrand is heeft Mr.
Brooshooft dit onderwerp vrij goed behandeld.
De beschrijving van den groen zal menigeen zijn eigen groentijd voor den geest
roepen en dit is zeer zeker een gunstig teeken, daar de voornaamste vereischten
eener beschrijving van een toestand natuurlijkheid en werkelijkheid moeten zijn.
Aan deze vereischten heeft voornoemde heer in alle opzichten voldaan. Moge de
vertaling van eenige latijnsche woorden, die op blz. 3 voorkomen, minder aardig
heeten, zeer zeker is de toespraak aan de zusjes daarvoor een tegenwicht.
Verder leidt hij ons een studentenkamer binnen, waar hij ons
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tot getuigen maakt van een zoogenaamde donderjool, die helaas! naar waarheid
geteekend is; - vooral wat betreft 't examineeren. Immers ten allen tijde werden niet
weinige studenten gevonden die, onder hunne tijdgenooten den naam van knap
missende, dien naam willen afdwingen van hunne jongere broederen door hen in
't nauw te brengen met allerlei vragen. Vooral 't politiek terrein, waarop zij zelve
alles behalve thuis zijn, schijnt bij dergelijke gelegenheden enorm veel stof aan te
bieden.
Schrijver brengt ons vervolgens in de salon van een schatrijken boer. Zoowel de
geheele inrichting van de kamer als 't gesprek van den boer met vrouw, dochter en
huisvriend zijn naar waarheid geschilderd. 't Gezegde van den boer, dat zijn zoon
op eens zoo veel kon rekenen als de zoon van den notaris. en dat hij zal zorgen
‘asdat ie veur niemand z'n hoed hoeft af te neme’ zijn uit 't leven gegrepen. Zeer
waar is dan ook 't besluit waartoe schrijver komt aan 't einde van deze schets, dat
men eerst onderzoeken moet naar de vaders éér men de zoons gaat veroordeelen.
Na deze eenigzins lachverwekkende schildering vinden we eenige bladzijden vol
gevoel en weemoed, waarin Br. ons eene weduwe teekent, die door de ondervinding
beangstigd nogtans hoopvol op haar laatsten, zoon die voor eenige dagen naar
Leidens academie vertrokken is, staart. Zij wordt ons meesterlijk in haar strijd
afgeschilderd. Door de woorden harer dochter bevredigd zegeviert het moederlijk
vertrouwen. - En wat zal er van dien zoon worden? - Evenals Gustave Doré met
een paar crayonstreken een persoon weet te karakteriseeren, wordt ons de sluier
der toekomst opgeheven, door het beteekenisvolle antwoord, dat de schrijver den
jong geinstalleerde laat geven ‘Ik zal tot de garde behooren! La garde meurt mais
ne se rend pas!’
Arme moeder!
Dank zij schrijver's bekwame pen, worden we uit onze droefgeestige stemming
gewekt, door eene voorstelling, die onze lachlust maar tevens onze verontwaardiging
opwekt. 't Tooneel is een Haagsch salon, waarin 2 dames. Eene dezer is de moeder
van een aanstaand lid van 't L.S.C. Zij behoort tot de Haagsche beau-monde. De
andere is eene vriendin, die haar een bezoek brengt. Natuurlijk loopt 't gesprek over
Louis (zoo heet de aanstaande L. student). Dit gesprek te volgen walgt ons, een
waar-
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dig proefje van Haagsche conversatie indien het naar werkelijkheid geteekend is.
Of Louis, als hij mama's geloof en vertrouwen niet beschamen wil, ooit een goed
student worden zal, valt te betwijfelen.
Nog een enkel woord over 't resumé van den inauguratiespeech; 't spijt ons, dat
wij den heer Br. hier den lof niet kunnen toezwaaien, dien wij hem zoo gaarne
gegeven hadden, doch 't komt ons voor, dat òf Mr. Br. wat al te kritisch wil zijn, òf
dat hij toevallig weinig goede sprekers als rectores van zijn corps heeft gekend. De
inhoud is bijna altijd 't zelfde van zulk eene toespraak, - dit licht in den aard der zaak.
Het is echter méér de manier waarop dit gezegd wordt, die indruk moet maken dan
't onderwerp zelf. 't Spijt ons dat Mr. Br. zulk een speech in een bespottelijk daglicht
heeft gesteld. Het schijnt ons een gezochte aardigheid en is derhalve flauw.
Schrijver eindigt deze aflevering met eenige opwekkende woorden over 't ons
zoo geliefd ‘Iö vivat’. Dat we met een dankbaar gevoel Mr. Br. toeroepen: bezorg
ons spoedig eene tweede aflevering enz.; de spes patriae verwacht haar met
ongeduld en de andere menschen zeer zeker niet minder, moge hem ten bewijze
e

verstrekken, dat wij deze 1 aflevering over hetgeheel met genoegen hebben gelezen.
MET VUUR GESPEELD door Rhoda Broughton. Uit het Engelsch. Met een
voorbericht van H. d e V e e r , schrijver van den ‘Trouringh voor 't jonge
Holland,’ Deventer A. Ter Gunne 1875. Prijs f 2 50. In fraai Eng. linnen
band gebonden f 2.90.
Wat van dit boek te zeggen?...Alles bijna wat goed en ook wel wat minder goed is,
- behalve dit: dat het vervelend is. Integendeel! Allerlei aandoeningen,
gewaarwordingen, - vaak de meest tegenstrijdige - wekt het onder de lezing op maar het boeit, het sleept mede van het begin tot het emde. 't Is alsof men zit in
een kring van beschaafde, geestige vrouwen, wier conversatie, soms scherp en
hatelijk, toch aantrekt door hare originaliteit, - wier karakters bovenal zich nu eens
vertoonen in een helder en vriendelijk licht en dan weer terugtrekken in een
geheimzinnig duister. Daar gebeuren dingen, - daar heerscht een toon - zooals wij
stellig niet van onze Hollandsche dames gewend zijn.
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En toch - indien men verder ziet dan de oppervlakte en 't boek als kunstprodukt
beoordeelt, moet men het talent bewonderen van de vrouw, die zoo schetsen, zoo
schilderen kan. ‘Van de vrouw’ - dit zij met nadruk gezegd omdat wij niet gelooven
dat een man in staat is, om de vrouwelijke figuren eener S y l v i a , eener J e m i m a ,
maar vooral eener L e n o r e zoo prachtig te teekenen als zij gedaan heeft - Hare
mannen zijn, uitgenomen P a u l , niet zoo uitstekend geslaagd, wat vooral met
C h a r l i e het geval is, die onder hare hand wel wat al te zeer ‘homme de paille’
wordt. Menigeen zal dit wellicht niet toegeven - en wij willen er volstrekt niet over
twisten, of het moest zijn in den trant van R h o d a B r o u g h t o n . Want dit staat
vast: noemt de heer d e V e e r 't boek ‘een gekibbel en gehaspel zonder einde,’ wij hebben het zeer zelden geestiger en onderhoudender gehoord. Overal hebben
ons de schranderheid van geest, de scherpte van vernuft, de fijnheid en diepte van
gevoel getroffen. Zóó kan alleen een beschaafde v r o u w schrijven. Alles is
bovendien even net, geacheveerd - en toch frisch, oorspronkelijk, krachtig. R h o d a
B r o u g h t o n heeft als schrijfster wel de deugden maar niet de gebreken onzer
vrouwelijke auteurs. En wij zeggen met 't voorbericht ‘Dit boek is een tafereel, een
schilderstuk, waaraan het oog zich moeielijk kan verzadigen’ - maar ook: ‘'t Staat
zoover boven het alledaagsche, dat het niet licht behagen zal aan een minder soort
van lezers, dan die aan huisbakken moraal ontwassen zijn.’
‘M e t v u u r g e s p e e l d ’ is een roman, die getuigt van diepe psychologische
studie, van uitgebreide kennis en veelzijdig talent, - een roman, die waard is met
aandacht gelezen te worden - en dan zonder twijfel nog bij dit genot oneindig veel
nut zal stichten.
Wij mogen niet nalaten onze lezers bekend te maken met een bijzonder schoon
prachtwerk; dat wij aan den ondernemingsgeest van een onzer meest kunstlievende
uitgevers verschuldigd zijn. Het is namelijk de heer A.W. SIJTHOFF te Leiden, die,
rekenende op de belangstelling van al wat in ons vaderland op elk gebied, het
schoone en goede met hart en daad pleegt voor te staan, niet aarzelt om een
Nederlandsche vertolking ter perse te leggen van MILTONS ‘Paradise Lost’, dat
onnavolgbaar gedenk-
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stuk, van de verhevenste poëzy uit 't midden der 17 eeuw, dat pronkjuweel der
Engelsche Muze, hetwelk aan zijn schepper een onsterfelijken naam en tevens
eene eereplaats in de rij der grootste dichters van alle tijden heeft geschonken.
Wie M i l t o n s tragische levensgeschiedenis kent, weet dat zijn ‘Verloren Paradijs’
een vrucht is van lange overpeinzing, ernstige studie en vurig gebed.
Terwijl D a n t e 's episch talent vergeleken kan worden met dat van een H o m e r u s
uit den ouden tijd, nadert M i l t o n daarentegen meer de type van een V i r g i l i u s .
Beiden evenwel ontleenen aan 't Christendom hunne bezielende stof. Maar in
tegenstelling van D a n t e , den beroemden poëet van 't Katholicisme, verdient
M i l t o n de zanger van't Protestantisme te heeten.
Wij kunnen ternauwernood de verzoeking weerstaan, om een overzicht van den
inhoud zijner Heldenzangen te geven. Doch wij mogen niet veronderstellen, dat
deze aan onze lezers onbekend zijn. Zij weten, dat het hier geldt 't ‘ontzettend
treurspel in 't paradijs der onschuld, voor het oog des hemels, aan den rand des
afgronds afgespeeld. Aan liet Bijbelsch verhaal, dat dit treurspel ons boekstaaft,
heeft de groote dichter zijne stof ontleend. Daaraan dankte hij zijne bezieling - en
‘de wereld een dichtstuk, hetwelk met recht onder de voortreffelijkste voortbrengselen
van den menschelijken geest mag geteld worden, - zeggen wij met onzen bevoegden
kunstrechter Dr. N i c o l a a s B e e t s . Hoor! hoe TEN KATE in keurige taal MILTON'S
aankondiging van 't onderwerp vertolkt:
‘De eerste ongehoorzaamheid des Menschen, en de vrucht
Van dien verboden boom, wiens jammerlijk genucht
Den dood, al onze ellende en d' ondergang van Eden
Op aarde bracht, tot straks, zeeghaftig opgetreden,
De Godmensch ons herstelde en 't Paradijs herwon:
Ziedaar uw zangstof Muze, o Telg der Hemelzon!’

En zoo zijn wij onwillekeurig tot de vertaling en den vertaler gekomen. De eerste is
een lang niet gemakkelijk werk. MILTON schreef in rijmlooze verzen, en TEN KATE
brengt d a t b l a n k v e r s e , gelijk men uit bovenstaande regelen ziet, in berijmde
over. Hij behoudt daarbij het eigenaardige muzikale, door
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MILTON zoo kwistig in zijn dichtwerk aangebracht. Bovendien heeft hij getoond, een
open oog te hebben voor de buigzaamheid van bouw en accentuatie, die in Milton's
dichttrant ligt, want ook deze heeft hij in zijn Nederduitsche verzen met gelukkig
gevolg nagestreefd.
Kon men iets anders van een man als t e n K a t e , dien meester over de taal,
verwachten? Zeker! de uitgever kon kwalijk aan bekwamer hand de vertolking van
‘Paradise lost’ hebben opgedragen, dan aan den dichter van d e S c h e p p i n g ,
d e P l a n e e t e n , T a s s o 's ‘Verlost Jeruzalem’ enz. Voor zoover wij uit de vier
afleveringen, welke voor ons liggen, oordeelen kunnen zal onze verwachting omtrent
t e n K a t e 's zwaarwichtigen arbeid dan ook niet worden teleurgesteld.
Platen van GUSTAVE DORÉ eindelijk zullen dit werk versieren. De verdienstelijke
uitgever heeft goed gezien! Neen! In zulk eene prachtuitgave van MILTON'S hoofdwerk
mochten die platen niet ontbreken. De zeldzaam-schoone teekenpen van den
genialen franschman is te goed en te algemeen bekend, dan dat het noodig zou
wezen, om nog een enkelen lofkorrel daarvoor te ontsteken. En de soliditeit van
den uitgever levert genoegzamen waarborg op, dat er voor zuivere en heldere
afdrukken gezorgd zal worden. De eerste zes platen, die ons onder de oogen
kwamen, laten in dit opzicht althans niets te wenschen over.
Wij onderschrijven den wensch des heeren S i j t h o f f zonder éénig voorbehoud,
dat hij door eene ruime deelname van het Nederlandsch publiek moge worden in
staat gesteld, zijne kostbare onderneming waardiglijk ten einde te brengen. Dat
publiek toone nu eens metterdaad, dat het eene onderneming als deze, die der
Nederlandsche dichtkunst en drukkunst te gader tot sieraad verstrekt, weet te
waardeeren en....krachtig te ondersteunen.

Liederboekjes.
Eerste, tweede, derde, vierde Zangboekje voor de lagere scholen, door
J. Worp. te Groningen bij J.B. Wolters, 1874.
In deze boekjes van den heer Worp vindt men eene geheelen zangcursus. Niet
alleen liederen, maar ook en vooral oefeningsn, waaraan zich de liederen weder
aansluiten. De zangmethode is, dunkt mij, zeer geschikt en de liederen zijn, en wat
melodie en
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wat woorden aangaat, allerliefst. Meer tot aanbeveling dezer zangboekjes te zeggen
en

en

is onnoodig. Het 1ste boekje beleefde den 6 , de andere, het 2e en 3e den 3

en

e

het 4 den 2en druk.
e

In zijn voorbericht bij het 4 zangboekje zegt de heer Worp aan het slot, dat dit
boekje op burgerscholen voor meisjes in de derde en vierde klasse kan worden
gebruikt. Ik weet niet, hoe het in die gemeenten van ons land, waar
meisjes-burgerscholen opgerigt zijn, met het zingen staat. In die van de stad mijner
inwoning wordt niet gezongen. Al wil ik nu erkennen dat de zaak hare moeijelijkheden
o

o

heeft - 1 omdat men onderwijzeressen moet hebben die k u n n e n zingen en 2
men niet te veel moet sollen in o n d e r w i j s , terwijl het zingen op de scholen altijd
meer zal moeten strekken tot afwisseling. Daarom komen mij de zangboekjes van
den heer Worp voor geschikter te zijn voor de zangschool dan voor de lagere of
burgerschool). Toch geloof ik dat, althans op de meisjes burgerscholen, de hand
aan het zingen gehouden worden moet. Op onze lagere scholen wordt van het
zingen veel te weinig werk gemaakt, hoezeer de wet op het lager onderwijs het
zingen onder de vakken, waarin onderwijs wordt gegeven, wel degelijk opneemt.
Ofschoon ik nu volstrekt niet wil drukken op het woord z a n g o n d e r w i j s , acht ik
het toch wenschelijk dat men zich op de lagere school bepaald op het zingen toelegt.
Het onderwijs worde overgelaten aan de zangschool. Maar het zingen van een
opgewekt lied kan een allerweldadigsten invloed, ook op het onderwijs in het
algemeen hebben.
Een boekje met liedjes voor twee stemmen. Verzameld door J. Worp.
Woorden van H. Bouman (en J.J.A. Gouverneur). Tweede vermeerderde
druk. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1873.
Ik kan voor dit ‘boekje met liedjes’ volkomen herhalen wat ik over de liedjes van de
kinderkamer gezegd heb. Intusschen geeft de heer Worp aan deze liedjes eene
eenigzins andere bestemming. Zij zijn voor de lagere school en de zangscholen.
Daarom dan ook is er geene pianobegeleiding bij. De liederen zijn eenvoudige,
tweestemmige melodiën, zeer geschikt dus voor de lagere school. Zij geven
daarenboven gelegenheid, om de regelmatige zangoefeningen door de voordragt
van een tweestemmig liedje of gepaste wijze af te wisselen, waardoor zij ook voor
de zangscholen uitermate geëigend zijn. Bij den tweeden druk heeft ook de heer
Gouverneur zijn aandeel wat den tekst aangaat geleverd.
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Ook deze liedjes worden aan de lagere school en zangschool ten zeerste
aanbevolen.
In de Kinderkamer. Twaalf liedjes met pianobegeleiding door J. Worp. Te
Groningen bij J.B. Wolters, 1873.
Wij zijn van den heer W o r p gewoon goede zaken te ontvangen. Ook deze twaalf
liedjes zijn allerliefst wat de melodiën aangaat. De woorden zijn ook uitmuntend
geschikt voor de kinderkamer. Voeg daarbij - wat zeer te waardeeren is - een zeer
goed gedachte en gezette pianobegeleiding, en ik aarzel geen oogenblik deze liedjes
ten sterkste aan de Nederlandsche jeugd aan te bevelen.
Hetzelfde zij gezegd van:
De zingende kinderwereld. Kinderliedjes voor een of twee
s t e m m e n m e t p i a n o -b e g e l e i d i n g . Deze bundel van 4 twaalftallen,
bijeengebracht door den heer J. Worp, en met woorden van J. Gouverneur, is te
e

goed bekend, dan dat wij hen nog zouden behoeven aan te prijzen. De 4 druk
getuigt, dat wij vroeger niets te veel over deze allerliefste verzameling hebben
gezegd.
ste

e

Gezelschapsliederen, enz. 1 en 2 bundel. Tweede druk. Grootendeels
opnieuw gearrangeerd door H. Kwast, Muziekonderwijzer te Amsterdam.
Leiden. D. Noothoven van Goor.
Ik wil gaarne ieder die dat wenscht laten genieten van deze gezelschapsliederen.
Ik erken zelfs de betrekkelijke waarde dezer liederen voor gemeenschappelijk
gezang. Maar, exceptis excipiendis, is mij én wat muziek én wat text aangaat het
peil te laag. Ik zou het een uitnemend verschijnsel vinden, als in onze gezellige
kringen waar een tal van personen bijeen is, in plaats van dat eeuwige
partijtjes-maken en praatjes-maken, eens wat meer aan de muziek gedaan werd.
Ik geloof, dat vele partijen en partijtjes in genot en waarde zoude winnen. Maar ik
kan niet onbepaald de aan het hoofd dezer regelen vermelde gezelschapsliederen
daarvoor aanbevelen. Hunne betrekkelijke waardij heb ik reeds erkend en waar
men ze gebruikt, hoop ik dat men er het gewenschte genot van mag hebben.
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